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E L Ő S Z Ó

Minden alkotásnak van valami célja, mondanivalója. A kép
zőművész a vászon, a kő vagy a bronz által valamit ki akar fe
jezni, valamire rá akar mutatni, valamire fel akarja hívni a figyel
met. Az író, a filmrendező is valami témát dolgoz fel. Egy vagy 
több főszereplő által bemutat az életből ellesett vagy megtör
ténhető eseményt, amivel a nézőt elszórakoztatni vagy elgondol
koztatni akarja.

A történetíró is kiválaszt a múltból egy részletet vagy idő
szakot, amivel az olvasó ismeretkörét szándékozik bővíteni.

Ebben az írásban a vásznat, a követ a föld helyettesíti. A 
rajta élő és vele küszködő ember által sokszor áldott, sokszor 
megátkozott, megszámlálhatatlan történelmi vihart látott és az 
érte oly sok kiontott vért beivó föld. A sok szerető ember kezé
től ápolt, művelt, széppé varázsolt, de a megszámlálhatatlan 
idegen hódító által annyiszor megtaposott, lakatlan pusztasággá 
tett, elárvult föld. Az oly sokat megénekelt, otthont és kenyeret, 
tehát életet adó, termő anyaföld, amely — a vérzivataros múlt 
idők folyamán de sokszor — az itt élőnek nemcsak kenyeret, de 
még puszta életet megmentő búvóhelyet sem tudott nyújtani.

Vidékünk földjét a letűnt századok folyamán sokszor dudva 
verte fel, és vadak tanyájává vált, — hogy rajta embert vagy em
beri munka nyomát napokon át járva sem lehetett találni. De a 
véres történelmi viharok elmúltával ezen a földön mégis mindig 
új élet sarjadt, ismét kenyeret és otthont teremtett rajta magá
nak az ember.

Ennek az írásnak ez a sok vészt, pusztulást és gyászt, s 
ugyanakkor oly kevés szépet és jót látott föld lesz a főszerep
lője. Mellékszereplője pedig a földnek az elmúlt idők folyamán 
annyiszor kiveszett, elmenekült vagy elpusztult, majd újra meg
jelent, jogos birtokosa, aki visszatért, hogy újra birtokába vegye, 
művelje, termővé tegye, otthonává varázsolja: az ember.
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I.

SÓVÁRGÁS A FÖLDÉRT

Már az ősember is felismerte, hogy a fű táplálja az állato
kat, azok pedig éhséget csillapító tejet, húst adnak, bőrükkel és 
szőrméjükkel pedig testét az időjárás viszontagságától is meg
védheti. A fű viszont a földhöz van kötve, abból nő ki, és abból 
él. A magot hozó gabona és a gyümölcsöt termő fa is a földből 
kel ki, a földben gyökerezve tenyészik, és hozza meg az ember 
számára a táplálékot, az életet biztosító termést. Az időjárás 
viszontagságai előli búvóhelyét, a barlangokat is a földben talál
ta. Később veremlakását is a földbe vájta. A fejlődés megfelelő 
szilntjén a lakóházat és egyéb épületet szintén a föld egy darab
jára építette.

Ezt a fennmaradást biztosító, kisebb-nagyobb darab földet 
ősidők óta birtokolni törekedett, a magáénak kívánta. A rabszol
gakorban, majd a hűbéri társadalomban is, aki földet birtokolt, 
annak biztonságérzete volt. ő  volt a föld ura: a föld adta javak
kal, a terméssel ő rendelkezett. A rabszolgáé, a jobbágyé csak 
az volt, amit urától kapott, vagy esetleg sikerült tőle ellopnia.

A jobbágyok felszabadításával — a kapitalizmus hajnalán 
—  a föld nélküli zsellér egy kis darab földet szeretne a magáé
nak tudni, a kevés földű telkes jobbágy pedig már a meglevő 
kis földterületét szeretné növelni. Majd később, a kapitalista 
társadalomban nagyon sokszor élelemről, ruházatról, emberibb 
lakásról lemondva, nem ritkán még a kialakult erkölcsi normákat 
is félredobva folyik az elkeseredett harc a birtokosának nagyobb 
biztonságot nyújtó termőföldért. Ennek csökevényét helyenként 
még forradalmunk győzelme után is megtalálhatjuk. Ez a földért 
való sóvárgás, ez a földéhség nálunk még fokozottabban jutott 
kifejezésre, miivel évszázadokon át a földet az itteni néppel sem
mi közösséget nem érző, gyűlölt idegen, elnyomó birtokolta.
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A 150 éves török uralom, majd az ezt követő német elnyo
más alatt ez a viszony nem változott lényegesen. Ezt a gyűlöle
tet a két háború közötti Jugoszlávia nagyszerb sovinizmusa még 
tovább szította azzal, hogy a nem szláv anyanyelvűeket még ab
ból a szűkmarkúan végrehajtott földreformból is kizárta. így a 
földszerzés abban az időben még hazafias cselekedetnek is szá
mított, bizonyos fokú nemzeti színezetet kapott. Egyes sovinisz
ta — revansista körök az itt élő nemzetiségek gazdasági erősö
dését, fennmaradásuk előfeltételét a földbirtokszerzésben és 
-gyarapításban látták.

A XVIII. század második felétől az egész XIX. század folya
mán, majd az első világháborút megelőző évtizedekben az Oszt
rák — Magyar Monarchia keretében, de a két háború között, a 
Jugoszláv Királyságban is az anyagi jólétet és a társadalmi biz
tonságot a föld jelentette. Az ügyvéd, az orvos, a mérnök vagy 
a közhivatalnok is kisebb-nagyobb földbirtokot igyekezett magá
nak szerezni. Enélkül az itteni nép csak amolyan kétes egziszten- 
ciájú úriembernek tartotta, aki ma itt, holnap ki tudja, hol lesz. 
Egyszerűen fogja az utazótáskáját, és megy oda, ahová helyezik, 
vagy ahol jobban megfizetik. Ezért ha a végzettsége és hivatása 
miatt tisztelték is, de maguk közül valónak sohasem ismerték el. A 
tanító és a kisiparos a földművelő néphez már közelebb állt, őket 
valahogyan maguk közé sorolták, de azért ők is igyekeztek földet 
szerezni, mert az igazi tekintélyt mégis csak a föld biztosította. 
Az ember társadalmi helyzetét főleg a háta mögött levő földbir
tok határozta meg. Lehetett valaki olyan bölcs vagy művelt, hogy 
csak úgy sziporkázott a tudása, ha nem volt a háta mögött je
lentősebb számú láncból álló földbirtok, az illetőt nem tekintet
ték senkinek. (Nálunk a magángazdaságok földje kerületi láncok
ban volt kimutatva. Katasztrális holdakban csak a közbirtokokat 
tartották nyilván.) Lehetett viszont szellemileg a legkorlátoltabb, 
akár együgyű is, ha háta mögött jelentősebb birtok állt, az illetőt 
már a tekintélyes polgárok közé sorolták.

Aki az első darabka földet megszerezte, annak minden ál
ma a birtok bővítése lett, hogy meglévő földjét újabb darabbal 
növelje. Ez az első darab föld megszerzése után már könnyebben 
ment, mert a birtokolt földért nem kellett haszonbért fizetni, 
vagy a termés felét odaadni. (Vidékünkön egészen a közel-múl- 
tig szokás volt — helyenként még most is előfordul — felesbe 
művelni a földet. A földet megművelő munkájáért és befekteté
séért a fele termést kapta. A másik fele a tulajdonost illette.) 
Ez a tulajdonosnak a felessel vagy bérlővel szemben nagy előnyt
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jelentett. Ennyivel nagyobb volt a jövedelme, ami az újabb terü
letszerzést elősegítette.

A meglevő birtok a további terjeszkedéshez hajtóerővé 
vált, szinte növelte önmagát. A nagyobb földbirtok tulajdonosá
nak nagyobb jövedelmet, nagyobb tekintélyt, nagyobb anyagi és 
társadalmi biztonságot és így a birtok további növeléséhez na
gyobb lehetőséget adott. Aki ezen az úton egyszer elindult, az 
a saját szándékától vezetve többé nemigen állt meg. Az ilyen 
földszerzésii folyamatnak csak valami súlyos elemi csapás vagy 
a családban bekövetkezett nagyobb változás (betegség, halál
eset, házasság stb.) vetett véget.

Ha valakiről beszéltek, ha kimondták a nevét, ezzel szinte 
nem is az illető személyiségét, egyéniségét jelölték meg. Ha va
lakinek a nevét mondták, mint pl. Csabai András vagy Kazinci 
Ferenc, a név mögött az illető birtokának a nagysága húzódott 
meg. így nyugodtan mondhatták volna azt is, hogy ötvenlánc 
András vagy Százhúszlánc József, mert a név viselőjének társa
dalmi értékét a birtok nagysága és gazdasági ereje határozta 
meg. Ha a kocsmákban vagy a beltéri »köpködőn« összeverő
dött emberek között megszólalt a leggazdagabb, a többiek tisz
telettudóan elhallgattak. Az ilyent kellő figyelemmel és komoly
sággal hallgatták, mondásait ille tt megjegyezni és alkalom adtán 
még idézni is.

A birtokolt nagyobb darab föld a tulajdonosának nemcsak 
nagyobb fokú anyagi jólétet biztosított, de a nagyobb társadal
mi megbecsülést is eleve meghatározta. Ezek után érthető a kí
méletlen hajsza a földszerzésért. Akinek semennyi földje sem 
volt, az igyekezett egy darabkát szerezni, bár akkorát, amelyen 
a »konyhára való apróság«, zöldség, hagyma, krumpli beterem. 
Ha ennyi föld már volt, a cél az akkora darab föld megszerzése 
lett, amely a kenyérnek valót is megtermi. Majd a hízónak való 
kukoricaföld következett, és így tovább, amíg a földszerző szelle
mi és fizikai erővel bírta.

A földszerzés módja és eszköze soha sem volt túlságosan 
szemérmes vagy humánus. Ahogyan a legrégibb időben a megkí
vánt földön élőt elkergették, vagy ha ellenállt, megölték, hogy 
birtokát megszerezzék, az emberiség fejlődése folyamán csak a 
külső forma vált valamivel kulturáltabbá, míg a lényeg a régi 
maradt. Kíméletlen harccal, még a másik megsemmisítése árán 
is, de az óhajtott földet megszerezni, egyedül csak ez volt a cél.

A levert lázadók, pártütők birtokát a leverők vagy leverni se
gítők kapták el. A bajba jutott uralmon levők megsegítésére ez is
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ösztönzőleg hatott. A mindenkori hatalmon levők az őket hűen 
szolgálókat is a legtöbb esetben földdel, birtokkal jutalmazták. 
Ezt a hatalom birtokosai a török hódoltság előtt és után is gya
korolták. Az eljárás, a módszer a török megszállás alatt sem 
változott. Az elfoglalt földet a szultán ugyanúgy az őt hűen kiszol
gálóknak adományozta. A népellenes régi Jugoszláviában a ha
talom birtokosai, de a kleriko-fasiszta Horthy-rendszer urai is 
ezt a módszert alkalmazták.

A föld a hatalmat birtoklók kezében szolgálatokért járó f i
zetési eszközzé vált, és mint ilyen még szocialista forradalmunk 
győzelme után is megmaradt.
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II.

A FÖLDSZERZÉS MÓDJAI 

A török háborúk előtt

I. István magyar király a korában egész Európában elis
mert szokás jogán az összes várakat és a körülöttük elterülő 
földeket királyi birtokká nyilvánította, és ezek a királyi várak 
ezentúl az egyes királyi uradalmak és a hozzájuk tartozó várnép 
igazgatási központjai lettek. Ezeket a birtokokat, várakat, ura
dalmakat a király bizonyos szolgálatok jutalmául ajándékozta, 
de ha a királyi kincstár kiürült, elég gyakran pénzért is eladta.

A török hódoltság előtt vidékünkön a földszerzés leggya
koribb és leglátványosabb módjáról Werbőczy Hármaskönyve ad 
tájékoztatót: »A nemességet hadi szolgálatokkal és egyéb érde
mekkel szerzik, és birtokadománnyal erősítik meg«. A továbbiak
ban ismerteti, hogy a fejedelem bármely állapotú embert Jeles 
tetteiért vagy szolgálataiért várral, mezővárossal, majorral vagy 
más birtokjoggal ajándékozhat meg. A római törvénytudókra 
hivatkozva a birtokot két csoportra osztja: amit a birtokos hadi 
szolgálataival és amit tudásával szerzett. (Az örökösödésről írva 
megkülönböztet még vásárolt birtokot is.) A király nem csak 
adományoz birtokot. A hűtlenek, lázadók és felségsértők vagyo
na (miután jószágvesztésre ítéltettek) az uralkodóra száll. így 
például Zsigmond király a lázadó Horváthiak vagyonát — javait 
a két Garai-testvérnek, a Czobor-birtokokat pedig Szilágyi Lász
lónak adományozta. De a nemes urak között sok birtok adás-vé
tel, sőt néha még elkártyázás útján is cserélt gazdát.

Az első fönnmaradt írott dokumentum Zentárói az 1216. 
évből származik. E szerint már ekkor saját kolostorral rendelke
ző, »virágzó helység vala«. Ugyanebben az évben valami Saul 
ispán özvegye — valószínűleg vallási felbuzdulásból —  birtokát
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II. Endre király jóváhagyásával a helyi kolostornak adományozta. 
Ez volt Zentán az első földadományozás, amiről írott bizonyíték 
is maradt.

Ez után a török uralomig Zentán még két említésre méltó 
földadományozásról van írásos bizonyíték. Zenta és Ada között 
a Tisza jobb partján elterülő Peszér elnevezésű határrészt Zsiig- 
mond magyar király 1426-ban nővére fiának, Djuradj Brankovió- 
nak ajándékozta.

Mátyás király 1462-ben többek között a Zentához tartozó 
Likasegyház nevű bácskai pusztát »fényesebb udvartartás vé
gett« édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozta.

Ezek a földadományozások a birtokon élő és azt művelő 
jobbágyokat csak annyiban érintették, hogy az új földesúr a ré
ginél emberségesebben vagy embertelenebből bánt-e velük.

A török háborúk és a megszállás alatt

A mohácsi vész után a török megismétlődő betöréseitől 
tartva a megmaradt nemesség egy része pánikszerűen elmene
kült. Az elárvult falvakat és elhagyott birtokokat Jovan Nenad- 
Crni parasztvezér csapatai szállták meg. Ilyen formán védelmük 

alá vették a Maros környékét és a Tisza-Duna közét. Elsődleges 
céljuk a török elleni védekezés volt, de ennél a célnál nem áll
tak meg, mert nemcsak a török ellen harcoltak, hanem egyben 
azt is megakadályozták, hogy a török elől elmenekült földesurak 
újra visszatérjenek. Kastélyaikat elfoglalták, az elfoglalt várakat 
a maguk erősségének tekintették, az urak földjeit maguk között 
osztották szét. Az idegen hódítók elleni harc így fonódott egybe 
a birtokos nemesség elleni harccal. A felkelés résztvevői között 
a szerb parasztság volt nagyobb számban képviselve, de rövi
desen más balkáni menekültek és magyar jobbágyok is csatla
koztak hozzájuk.

Az elmenekült vagy elűzött nemesség birtoka Jovan Nenad 
embereinek tulajdonába is ravaszság, erőszak, harc és vér árán 
került. Sok más fejeken kívül erre a birtokszerzésre magának a 
vezérnek a feje is ráment.

A török által elfoglalt területeken a földbirtok joga az 
Oszmán Birodalom törvényei szerint rendeződött. A változás lé
nyege abban állt, hogy azonnal megszűnt a behódolt lakosság 
mindennemű birtokjoga. A török törvények szerint a meghódított 
földet zsákmánynak tekintették, a zsákmány pedig teljes egészé
ben a szultánt illette. A szultán a zsákmány egyötödét a kincs
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tár javára tartotta fenn, a megmaradt négyötödét pedig katonai 
érdemek fejében ideiglenes használatra a zsoldos lovasok, szpá- 
hik és katonai rangot viselők között hűbéri birtokként osztotta 
el. Ezt a birtokot az élvező el nem adhatta, halála után utódai 
nem örökölték, hanem a kincstárra szállt vissza.

Valószínűleg ez történt Zenta határával is, a községek 
nagyrészét a kincstár az érdemes katonák és a hatalmasok ke
gyeltjei között osztotta szét. De a török megszállás alatt lévő 
területeken azért császári részről is nagyban folyt a birtokado
mányozás. Tömérdek adományozás és beiktatás ismeretes ebből 
a korból, aminek a megajándékozottak vajmi kevés hasznát 
látták.

A török uralom megszűntével az elmenekült birtokosok 
megmaradt hozzátartozói elkeseredett küzdelmet folytattak, hogy 
az elkallódott oklevelek hiányában birtokuk tulajdonjogát a bé
csi udvarnál bebizonyítsák, a törökökkel vívott harcokban el
veszett vagy elmenekült őseik földjét visszaszerezzék. Ez a fá
radozás a legtöbb esetben hiábavalónak bizonyult. Azoknak a 
száma is nagyra nőtt, akik a törökverő hadjáratokban szerzett 
katonai és egyéb érdemekre hivatkozva a felszabadult vidék föld
jéből igyekeztek maguknak minél nagyobb darabot megszerezni. 
Az akkori katonai és nemzetközi helyzet hatására ez már sokkal 
könnyebben ment.

A török megszállás megszűnte után

A karlócai (Sremski Karlovci) békekötés után a császár 
meghagyta az udvari haditanácsnak, hogy az oláh és szerb határ- 
milícia állandó berendezésére s ennek céljából az ország belse
jében levő határőrség áthelyezése ügyében tervet készítsen.

Erre az udvari haditanács kebelében különbizottság ala
kult, amely a szerbek telepítése és katonai szervezése fölött 
tanácskozott, és az általuk készített terv szerint az akkori erdélyi 
határtól, Sólymostól a Maros, a Tisza, a Duna és a Száva men
tén az Una folyóig szervezendő határőrvidék számára e folya
mok mellett, az innenső partokon egy óra járásnyi széles terü
letet javasolt elfoglalni. Azonban az országos hatóságok és vár
megyék ellenkezései, a kinevezett biztosok személyeskedései 
a tervezet többszöri megváltoztatását vonták maguk után, minek 
folytán a megvalósítás egyre késett. A Maros-Tisza menti határ
ország megszervezése csak az 1702. évben kezdődött. Ebben a
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tervezetben a határőrség létszámát és fegyvernemét helysé
genként meghatározták. Eszerint Zentán a milícia létszáma és 
járandósága a következő:

L O V A S S Á G

illetmények szabad legeltetés
Rang fó forint szántó kaszáló ló ökör

hadnagy 2 90 30 7 4 6
zászlós 2 54 20 5 3 4
őrmester 2 36 16 3 2 2
káplár 4 24 12 3 2 2
közember 90 18 8 2 1 2
összesen 100

G Y A L O G S Á G

hadnagy 1 72 24 6 3 6
zászlós 1 48 18 4 2 4
őrmester 1 24 12 1 — 2
káplár 4 18 9 1 — 2
közember 93 12 6 1 — 2

összesen 100

A fenti tervezet alapján a zentai milíoia részére kiosztott
földterület nagysága holdakban és a közlegelőn tartható állatok
száma a következő:

fegyvernem szántóföld rét ló ökör

lovasság 900 222 116 212
gyalogság 646 108 5 206

összesen 1548 330 121 418

Ezenkívül még a kiérdemesült, idős parancsnok »emerit«- 
ek is hasonló járandóságot kaptak.

Nem kicsik azok a területek sem, amelyeket a vármegyei 
szomszédaiktól jogtalanul vagy erőszakkal elfoglalnak, vagy a 
legelőn tartott állataik által lelegeltetnek, letapostatnak. Az ezen 
és más hasonló hatalmaskodások és erőszakoskodások számá
ról és méreteiről egy egykorú írásból tájékozódhatunk. A vár
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megye Péterváradsáncban (Újvidék), 1728. október 18-án kelt, a 
kamarai jószágigazgatónak küldött kiadványában felsorolja a mi
liői a bűnlajstromát, amit a vármegyei szomszéd helységek ellen 
elkövetett, és ami ellen a vármegye a jószágigazgatótól védel
met kér.

1741-ben, a határvidék feloszlatása után a milícia több tag
ja (főleg tisztek) elhagyta lakóhelyét, és ami Bécsre a legsér
tőbb volt, Oroszországban telepedett le, és ott katonai szolgála
tot vállalt. A bécsi udvar attól félve, hogy a vidék újra elnépte
lenedik, a korona kerületében lakó minden egyes tisztnek rang
jához mérten földbirtokot adott.

1741— 1751-ig Zentán hét volt határőrtiszt nyert nemesi 
oklevelet és velejáró földbirtokot. Közülük 2 zászlós fejenként 
44, a többi tiszt pedig 50—50 kerületi láncot (2200 öl) kapott, 
először csak tízévi használatra, majd az 1765. július 15-én kelt 
oklevéllel az örök tulajdonukba ment át. Ezeknek a nemeseknek 
a leszármazottai az 1767. évi úrbéri egyezmény alapján 1881-ben 
kuriátis birtokot kaptak.

A kiváltságlevelek

A tiszti határőrvidék 1741-ben történt feloszlatása és a vár
megyébe való visszakebelezése után az itt élő volt szerb határ- 
őrmilícia megnyugtatására Mária Terézia 1751. június 28-án a 
volt határőrvidéket képező 13 községnek — Martonos, Ó-Kani- 
zsa, Zenta, Ada, Mohol, Petrovoszelló, Ó-Becse, Szent-Tamás, 
Földvár, Csurog, Gospodince, valamint Ó- és Új Kovil — kiváltság- 
levelet adott. Ez a történelemben I. Kiváltságlevél néven ismert 
okirat a vidéket mint a szent korona javait »koronajószággá« 
nyilvánítja. Az okirat szerint mindazon földterület, amelyet az 
itt élők eddig bírtak, amit mint határőrkatonák kaptak, »birtok
lásul (használatra) nekik átengedtetik«. Ugyanúgy szabad náda- 
iást és halászati jogot is nyertek, a csúrogi Csiigura és a zsab- 
lyai Alsó-tavakat kivéve. Emellett a kiváltságlevél azt is megen
gedte, hogy beleegyezésük nélkül községeikben senki le ne te
lepedhessék, amiből később sok kellemetlenség származott. Az 
Ó-Becsén székelő kamarai tisztviselők sok rámenős ügynököt 
alkalmaztak, hogy a török és kuruc háborúkban annyira megrit
kult lakosság szaporítására az ország sűrűbben lakott északi 
részéből (Heves, Bars, Hont és Jász vármegyéből) idetelepülő- 
ket toborozzanak. A nehéz jobbágysorsbói a szabad koronakerü
letbe való költözés lehetősége csábító volt. Az ügynökök tobor
zására sokan áttelepültek, de az itt élő népekkel, akiknek hozzá
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járulását nem kérték, hamar összeütközésbe kerültek. így történt 
többek között, hogy Zentán és Martonoson is az itt élő szerbek 
a letelepülő magyarok házát lerombolták. Ebben az esetben is 
az történt, hogy a nem őszinte »udvari politika« a közös sors
ban itt élni szándékozó népek egymás közötti viszonyát eleve 
megmérgezte.

Ugyanebben a kiváltságlevélben az uralkodó Becsét, Kani
zsát és Zentát mezővárosi rangra emelte.

1774. augusztus 1-én a Tiszán inneni koronakerület 10 köz
ségébe települt katolikusoknak az előbb letelepült görög-keleti 
vallásúakkal való egyenlő jogairól kiadott II. királyi oklevél az 
1751. évi kiváltságlevelekben a görög-keleti vallásúaknak bizto
sított jogokat kiterjeszti a betelepülő katolikus (nem görög-ke
leti) vallásúakra is, majd I. Ferenc császár 1800-ban kiadott III. 
kiváltságlevele ugyanezt megerősítette.

Az időközben betelepülő magyarok és szlovákok (tótok) 
gazdasági helyzetét Mária Terézia 1767. évi urbáriuma rendezte, 
illetve rögzítette helyzetüket. Ezt Bácskában 1772-ben hajtották 
végre. Acsády és Baky szerint Bácskában a jobbágytelek (sessió) 
területe az I. osztályú földből 32, a II. osztályúból 34 és a III. 
osztályúból 38 hold, szénatermő rétből 22 kaszás (egy kaszás 
800— 1200 öl). Minőség szerint a rétet is három csoportba sorol
ták. Az úrbéri rendezés csak megállapította a talált helyzetet. 
Birtokukban meghagyta az egész, a fél-, a negyed- és nyolcad- 
jobbágytelkeseket is. Volt azonban két telkes gazda is, de volt 

teljesen föld nélküli (non sessionati), más hátán lakó »zsellér« 
(subinquilini), akik föld nélküliek maradtak. A jobbágy »belső
ség« (udvar, szérűskert) céljára egy holdat, két »pozsonyi mé
rőt« kapott.

A XIX. század elején Zentának már 13 653 lakosa volt. 
Mária Terézia 1767-ben hozott urbáriumát Bácskában 1772-ben 
hajtották végre. A sok apró földbirtok az örökösödés és adás-vé
tel útján még tovább aprózódott. A helybeliek gyors ütemű el
szegényedése és az új, vagyontalan betelepülők a földért sóvár- 
gók számát rohamosan növelték. Ennek következtében az 1820- 
as években a föld nélküli és a kevésföldű szegény népréteg 

forradalmi hangulata odáig emelkedett, hogy a közvagyon felosz
tását kedték követelni. Ezt az akkori vezetőség számító, ügyes 
intézkedéssel elodázta. Az akkori községi elöljáróságnak »egy 
csapásra két legyet ütő« döntésével a forradalmi hangulatot si
került úgy leszerelni, hogy egy újabb nagy megmozdulásig még
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fél évszázadnak kellett eltelnie. De a földéhes szegény népet 
akkor is éppen úgy kijátszották, mint 1824-ben vagy 1854-ben.

Abban a földet, tehát biztosabb megélhetést követelő for
radalmi hangulatban a községi elöljáróság 1824. február 29-én 
tartott ülésének jegyzőkönyvében a következőt olvashatjuk:

» . . .  miivel a rét kegyelmi kiváltság értelmében (valószínű 
a kiváltságlevelekre gondol) adva van az összes lakosoknak, de 
a többiek sérelmére csak a tehetséges (anyagilag tehetséges, 
azaz tehetős — a szerző megjegyzése) lakosoknak van a legna
gyobb haszna ebbül, azért meghagyják a bíráknak, hogy Budzsák- 
ból a »Nagybátort«, a Felső Rétből pedig egy dűlőt a Tisza mel
lett adják ki haszonbérbe kukorica alá a zentai folyamodóknak, 
akik szűkölködnek földben, évi 5 forintért úrbéri láncokban (1200 
négyszögöl — sz. m.) azonnali lefizetés mellett«. Ez a bérbeadás 
a földet követelők lecsillapítása mellett az állandóan üres városi 
kasszát is figyelembe vette.

Ennek á bérbeadással történő juttatásnak a fő célja mégis 
csak az volt, hogy a boldogulását csak a földhöz juttatásból re
mélő szegény népréteg forradalmi hangulatát — ha csak átme
netileg is — leszerelje, s ez az akkori elöljáróságnak sikerült is. 
Hogy ez az akció mennyire rövid létű, átmeneti megoldás lett, 
azt az elkövetkező évtizedekből fennmaradt írások igazolják.

1854. július 22-én az 534. jegyzőkönyvi szám alatt hozott 
határozat szerint Zenta mezőváros az egész ország területére — 
»a pénz értékének kiegyenlítésére és a rendkívüli kiadások fe
dezése tekintetéből szabad, önkéntes állami kölcsön jegyzésére 
történt felhívásra 263 820 forint (négyszeres adónak az összege 
— sz. m.) kölcsönt jegyez«.

(A szerb bánság tartományi kormányzója, gróf Corocini Cs. 
és K. tábornagy felhívása) . . .  »a pénz letétele és biztosítása 
11 490 lánc járásföldnek felosztása által eszközöltessék . . .  a 
járásföldből annyi lánc szántás alá bizonyos évekre haszonbérbe 
adassék, amiint az a fentebbi aláírandó összegnek fedezésére 
megkívántatik.«

U. i. 538. szám alatt: »a kölcsön halasztást nem t ű r . . . « 
A döntés szerint 3500 lánc járásföldet (gyepföld) adtak

bérbe
a Völgyparton túl egy dűlőt,
a topolyai és csantavéri határon két dűlőt,
a Göböly-járáson három dűlőt,
a topolyai határon, ahol már kettő 

fel van szántva egy dűlőt,
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a moholi és adai határon végig
szántva van egy dűlőt,

a völgyön innen egy dűlőt.
»A középső járások pedig a körülményekhez és kívánatok

hoz képest szintén, éspedig a külső járásokból 2000 lánc 50 
láncnyi, a városhoz közelebb eső járásokból pedig 5 láncnyi 
tagrészekben kimérettessék, kijelöltessék, többoldali kihirdetés 
után f. év augusztus 16-án tartandó árverésen öt évre kiadattas- 
sék azzal, hogy a bérlő az egy évi haszonbérnek felét az árve
rés alkalmával lefizesse«.

Amint a kiparcellázásból (a tagrészek nagyságából) és a 
fizetési feltételből látszik, a föld nélküli szegény paraszt ebből 
a földmérésből nem sokat kaphatott. A nagy tagrészekbe mért 
parcellák bérletének felét készpénzben a helyszínen valószínű
leg csak a vagyonosabb polgárok tudták kifizetni, ezzel a legrá
szorultabbak ebből a földhözjutásból eleve ki voltak rekesztve.

Hogy a réti földek kiadásából kinek lett legtöbb haszna, 
annak beszédes bizonyítékát az 1858/59. évi városi pénztárnap
lóban találjuk. Ebből idézünk:

Babócs Imre (nemes) 1050 kát. holdra 3885 Frt. 38 krajcár 
Gyorgyovanszki György 210 k. holdra 879 Frt. 27 krajcár 
Mucsi Antal 520 k. holdra 1955 Frt. — és így tovább. 
Világos, hogy ebből a parcellázásból ki kapott földet.
Az így kijátszott szegényparasztok földje újra a gazdagok 

kezébe került. Ők a nekik járó földre csak részre és napszámra 
járhattak el. Az emiatti elkeseredés szülte forradalmi hangulatuk 
tovább nőtt.

Földéhségük kielégítését már csak az 1881-ben történt »já
rásosztástól« remélték, de ekkor is hiába. A hatalmon levő bir
tokos osztály — mint mindig — a szegény népet ez alkalommal 
is kfsemmizte.
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III.

A JÁRÁSOSZTAS
A XIX. században Zentára jellemző a földtulajdonosok és a 

parcellák számának gyors növekedése, vagyis a földbirtokok 
felaprózása.

A lakosság szaporodásával a legelők, rétek és mocsarak 
területe csökken, a szántóterület növekszik. A gyorsan fejlődő 
kapitalista árutermelés hatása a mezőgazdasági terménypiacon 
mind észrevehetőbbé válik. Több gabona, hús, bőr, gyümölcs 
stb. hiányzik, amit az akkori technológiával a meglevő szántóte
rületeken nem lehetett megtermelni. A többtermelést új szűzte
rületek feltörésével igyekeztek biztosítani. így vetődött fel a 
18 000 hold (10 358 ha) közlegelő (járás) felosztásának gondola
ta. 1875-ben a volt úrbéri jobbágyok képviseletében Újházi Meny
hért, Majoros József és Rudics Ferenc a közlegelő felosztásáért 
pert indítanak a város ellen.

A közlegelő felosztásának jogi alapját az 1751. évi kivált
ságlevélből vették, amely az összes javakat — tehát a legelőket 
is — nem a városnak, hanem a lakosságnak adja, s így ezzel 
a lakosság rendelkezik. A város nagy erőfeszítéseket tesz, ál
dozatoktól sem niad vissza, csakhogy a felosztást megakadályoz
za. Két ügyvédnek 1000 forintot és 50 lánc földet ad, hogy a vá
ros érdekeit a bíróságok előtt megvédjék, vagyis a közlegelő 
felosztását megakadályozzák. Ezt az ügyvédi honoráriumot a vár
megye nem engedélyezte.

A királyi törvényszék Baky Gedeont küldi ki, hogy a lege
lő felosztása ügyében a közbirtokosokat megszavaztassa. A szük
séges törvényes többség mind a kétszer a felosztás mellett sza
vazott, így a város a pert elvesztette. 1879. szeptember 5-én 
Zenta egész vagyonát zárolják. Miután a város a pert a másod-
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és harmadfokú fellebbviteli bíróság előtt is elvesztette, az 
érdekelt közbirtokosok képviselőivel a szabadkai királyi törvény
szék előtt 1881. január 25-én bírósági egyezményt kötött.

Ettől a nagy eseménytől a lakosság túlnyomó többsége so
kat várt. A földtulajdonosok birtokuk kiegészítését, megnagyob- 
bítását remélték, és talán az ő csalódásuk volt a legkisebb. A 
kevésföldűek és a föld nélküliek bíztak, hogy legalább annyi 
földhöz jutnak, amennyi a létfenntartásukhoz, alapvető élelmük 
megtermeléséhez szükséges. Ezeket érte a legnagyobb csaló
dás, mert a furcsa osztásnál a kevésföldű csak keveset, a föld 
nélküli pedig semmit sem kapott.

Az 1871. évi XIII. törvénycikk a községi közlegelők felosztá
sát igen könnyűvé tette, és az úrbéres legelők felosztása az 
egész megyében csaknem általánossá vált. Ez főleg a szegé
nyebb népréteg számára a nehéz megélhetési viszonyokat még 
súlyosabbá tette.

A legelő felosztása után néhány év alatt a vármegye állat- 
állományának jórésze tönkrement. Addig a közlegelőn a szegé
nyebb néposztály is tartott állatokat, de a felosztással ennek a 
lehetősége nagyon megnyirbálódott.

A legelő felosztásának módját és mércéit a városi közgyű
léseken sokat vitatták. Végül olyan határozatot hoztak, hogy a 
legelőt »főre« osztják, ahogy a szegényebb néposztály várta. De 
ezt a közgyűlési határozatot a virilisták (azok a legtöbb adót f i
zető polgárok, akik választás nélkül állandó tanácstagok voltak) 
megfellebbezték a vármegyénél, az a fellebbezést el is fogad
ta, és a főre eső osztás tervét elvetette.

A földet tehát nem fő vagy háztartás szerint osztották, ha
nem »föld kapta a földet«, vagyis a birtokban levő föld kapta a 
legelőt. Minden 3 lánc föld kapott a legelőből egy negyediket. 
A városban lakó föld nélküliek 8 házra kaptak egy sessióra (job
bágytelek) valót. Ezeket a kompetenciákat a városhoz közel, meg
felelő (rövid) dűlőre való kihasítással kellett kimérni. A bírósági 
egyezmény alapján a városnak megmaradt az összes hullámtér: 
Nagyrét 2722 kerületi lánc (1 kerületi lánc =  2200 öl) és 1400 
öl, Budzsák 271 lánc és 1200 öl, Mákos 452 lánc, Kis- és Nagy- 
bátka 297 lánc és 1400 öl, az iskolaalap 200, a libalegelő 255, 
a mészárszék 64 és a postaföld 200 lánc.

Emellett a belső járásból 1000 lánc, Páskomból 365, a kül
ső járásból a csantavéri határszélen 943, tehát kát. holdra átszá
mítva összesen mintegy 10 000 lánc, amivel az osztásban a vá
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ros is részt vett. Noha a feldühödött »járásosztók« képviselői a 
városnak »egy láncot sem« akartak hagyni, de később, a megkö
tött bírósági egyezményben mégis elfogadták, hogy a felsorolt 
területek a város részére bevételi forrásként megmaradjanak. 
A kurialisták, akik nemesi birtokot kaptak, nem írták alá az 
egyezményt, részükre 281 láncot tartalékoltak.

A járásosztást megelőzően a politikai helyzet annyira ki
éleződött, hogy a helyi hatóság az összetűzésektől tartva, a sza
badkai császári-királyi lovasság parancsnokságától az osztás ide
jére a rendbontás elkerülése végett egy század huszárt kért. 
Ugyanakkor a városi közgyűlés úgy határozott, hogy a »város 
vagyoni állásában és életében századokra kiható olyan fontos 
esemény kinyomtassék, és maradandó emlékül szétosztassék« 
a képviselők és a lakosság között.

»így kezdődött egy hírhedt eljárás, amihez hasonlót más 
városok történetében nem találni« — írja Dudás Gyula, Zenta is
mert történésze. Nem maga a felosztás, hanem a felosztás módja 
vált hírhedtté. A haszonlesés, a korrupció és a csalások szinte 
mérhetetlenné váltak. A közvagyon ilyen herdálása a város előző 
éveiben megnyilvánult tékozló gazdálkodás gyümölcse, a meg
lazult közerkölcsnek a következménye. Az egykorú elbeszélések 
alapján a megvesztegetéseknek szinte nem volt határa. Ha a 
földosztó bizottságnak és a kimérést végző műszaki személy
zetnek »nyújtottak valamit«, ha meghívták őket a tanyára egy 
jó ebédre (és ezt ki ne tette volna), az mindjárt meglátszott a 
kimért föld minőségén. Aki ezt véletlenül elmulasztotta, az olyan 
területből kapott, amit ki sem kellett volna osztani. Az utoljára 
megmaradt 18 láncot a mérnök »saját belátása« szerint osztotta 
szét.

A zentaiak között a járásosztással kapcsolatban sok kese
rű mondás vált szállóigévé, mint pl. »igazságosan, mint a járás
osztást«, »járásosztó kalap«, »járásosztó nóta« stb.

így végződött az a sokak által áhított nagy esemény, amitől 
sok szegényparaszt sorsának jobbrafordulását várta. Az annyira 
sóvárgott föld már egész közel volt hozzájuk, már szinte a ke
zükben érezték, és mégis csaknem örökre kicsúszott belőle.

A legelőosztásból részesültek soraiból is tömegesen ér
keztek a panaszok, hogy járandóságuk kiadásánál sokakat sére
lem ért. Rossz minőségű vagy kevesebb földet kaptak, egyesek 
pedig járandóságukat soha meg sem kapták.

A Zenta környékén élő f ö I d n é I k ü I i e k, akik eddig a 
polgári osztállyal együtt küzdöttek, miután a földhözjutásnak ezt

19



a nagy lehetőségét elvesztették, a XIX. század végétől harcukat 
a földért —  ahogy Lőrinc Péter írja — már a proletariátussal 
együtt vívják. Ezt a mind tömegesebb, szervezettebb és megal
kuvás nélkülibb harcot a kitört I. világháború egy időre megsza
kítja, hogy a háború végével annál nagyobb hévvel lángoljon 
fel ismét.

A Zenta szegény földnélkülijeinek elkeseredését kiváltó hír
hedt járásosztás után alig 15 évre a szocialista mozgalmak Zen- 
tát is elérik. A szocialista mozgalom a nagy létszámú nincstelen 
földmunkásság, agrárproletariátus körében indul meg. Először 
Békés megyében jelentkezik, majd onnan átterjed a környező 
(Csongrád, Csanád, Arad és Torontál) vármegyékre. A mozgalom 
jelenlétét 1895-ben már Bács-Bodrog megye alispánja is meg
említi — írja Dobos János az »Okmányok az 1897. évi zentai föld
munkásmegmozdulások történetéhez« című füzetében. A mozga
lom Bács-Bodrog megyében először a becsei járásban indult 
meg, és innen terjedt át a környező járásokra, így Zentára is. 
A zentai munkások a hatóságtól 1896-ban már egy munkásegylet 
megalakítására kérnek engedélyt. Ugyanez év októberében a 
Szociáldemokrata Párt zentai hívei jelöltjük fogadására, a vasút
állomásra szervezetten, zászlókkal vonulnak ki. A helyi polgári 
sajtó kíváncsisággal vegyes elnézéssel figyelte a nincstelenek 
első szervezettebb megmozdulását. A polgári sajtó ugyanakkor 
arról is ír, hogy a szociáldemokraták nyíltan beszélnek az álta
lános titkos választójogról, és suttognak a földek földosztásáról, 
amit helyesel.

1897 áprilisában Zenta város polgármestere az erősödő szo
cialista mozgalmaktól félve a vármegyei főispántól csendőri erő
sítést kér.

Az elkeseredett szegényparasztság a nincstelen munkások
kal, az egyre erősödő szocialista mozgalmakba tömörül, harcol 
az őt megillető földért, amelyből mindeddig kisemmizték. Egy 
1897. évi polgármesteri jelentés szerint Zentán a szocialisták 
már 662-en vannak.

Az erőteljesen fejlődő szocialista mozgalmakba tömörült 
földnélküli napszámosok és a nincstelen munkások jogos köve
telése elől mindenáron elzárkózó hatalmon levők között 1897. 
május 23-án Zentán a munkásság részéről halálos áldozatot kö
vetelő összetűzésre került sor. Barta István munkást az egyik 
kivezényelt csendőr leszúrta.
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IV.

AZ SHS KIRÁLYSÁG FÖLDREFORMJA

Az első világháború végével, az Osztrák-Magyar Monarchia 
széthullása után az oroszországi Nagy Októberi Forradalom és 
a néhány európai országban győzelemre jutott forradalmak ha
tása az ún. utódállamokban is erősen érezhetővé vált. A négy
éves háborúban gazdaságilag kimerült, elszegényedett ország
ban az éhező, lerongyolódott nép és a frontokról hazatérő, elfá
sult, kilátástalan helyzetbe került, mindenre elszánt katonák kö
veteléseinek élét az új nemzeti burzsoázia legalább részben tom
pítani igyekezett.

Bácskában, Bánátban és Baranyában a dolgozó tömegek 
forradalmi hangulatának nyomása alatt az uralomra került nagy
szerb burzsoázia a nagyszámú agrárproletariátus földéhségét 
ígéretekkel igyekezett lecsillapítani. Jóhiszemű munkásmozgal
mi aktivisták írták össze városunkban is a föld nélküli vagy ke- 
vésföldü igénylőket. Az egyik eredeti összeírásban fennmaradt 
névsoron 194 földigénylő neve van felírva, akik vagyoni állapo
tuktól függően 1—4 hold földet igényeltek.

Az 1918. évi őszi politikai légkör hatására 1919 kora tava
szán minden igénylőnek ideiglenesen 1— 1 hold földet osztanak 
ki, ezzel részben csillapítják a szegényparasztság földéhségét. 
Amint a nemzetközi burzsoáziának az európai szocialista forra
dalmakat — mint a szomszédos Magyarországon is — sikerült 
levernie, vagy legalább megzaboláznia, ezzel az új nagyszerb bur
zsoázia hatalma is megerősödik, és az általános földosztás véget 
is ér.

Az agrárreform végrehajtói által elkövetett nagy hibára 
vonatkozóan Svetozar Markovió-Toza, a Jugoszláv Agrárpoletari- 
átus országos Szövetségének 1935— 1937-re vonatkozó jelenté
séből idézünk részletet:

. . .  Tehát Vajdaság betelepítését nem dolgozták ki jól, és 
a telepeseknek, őslakosoknak és államnak egyáltalán kára szár-
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mazott belőle. A hegyi lakók, amennyiben eddig nem tértek visz- 
sza szülőhazájuk területére, fokozatosan térnek vissza, eladva 
földjüket a nagygazdáknak és nagybirtokosoknak. Emellett a ha
társáv betelepítése nemzeti lakossággal indokolt méltatlanko
dást váltott ki a vajdasági kisebbségekből (bár rejtett formában).«

»így a hatalmon lévők nyíltan kimondották a nemzeti kisebb
ség iránt érzett bizalmatlanságukat, és ezzel már az államszer
vezés kezdetén nagyon megsértették őket.«

«. . .  Az állam demokratikus berendezésével, Vajdaság 
népeinek egyforma jogokhoz juttatásával, kulturális, nemzeti és 
gazdasági téren egyaránt meg lehet szüntetni minden eddigi vi
tát és nézeteltérést ezen a téren. Tudomásul kell venni, hogy 
nincs semmilyen nézeteltérés egyik, másik vagy harmadik nem
zetiség dolgozó népe között, mert a dolgozó nép érdekei, függet
lenül nemzeti hovatartozásukra, mindig megegyeznek.«

A St. Germán-i békeszerződés 7. szakaszát, amely kimond
ja, hogy »Minden polgár egyenlő a törvény előtt, egyforma pol
gári és politikai jogokat élvez fajra, nyelvre és vallásra való te
kintet nélkül«, az uralkodó osztály nagyon megsértette« — írja 
tovább Svetozar Markovié-Toza. »Polgári jogaik sokszor még a 
nemzeti többségnek sincsenek megoldva, még kevésbé a nem
zeti kisebbségeknek! Ha pedig egyenlőségről van szó, a nem
zeti kisebbséget nem lett volna szabad kizárni a földosztásból«.

Az SHS királyság agrárreform-minisztere 1920. július 
1-én kiadott rendeletével a bácskai és bánáti agrárbizottsá
gokat feloszlatja, és helyettük újakat választanak. Ennek a ren
deletnek az 5. szakasza a magyar és német nemzetiséghez tar
tozó polgárokat az agrárbizottságokból, tehát ezzel a jogosult 
földigénylők soraiból is kizárja. A megokolás elég furcsa. A ren
delet arra hivatkozik, hogy a magyar és német nemzetiségű pol
gárok állampolgársága nemzetközi szinten még nincs rendezve, 
az agrárbizottságokban tehát választójoguk ezen rendelet értel
mében nem lehet.

A régi jugoszláv királyság fennállásának egész idején a 
politikai engedményként végrehajtott földreform csak a szláv 
ajkúakat vette figyelembe. A reform végrehajtásával azonban 
még a legkivételesebben elbírált »dobrovoljacok« sem lehettek 
megelégedve, nemhogy a magyar nincstelenek, akik a földosz
tásból ez alkalommal is kimaradtak.

Ilyen politikai légkörben 1921-ben a polgármester Zenta vá
ros közgyűlésének bejelenti, hogy a város belső járási, harmadik 
kalkaturában levő földjéből az 1-es számú parcellától a 103-ig és
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a 124-től a 127-ig terjedőket az agrárreform céljára elvették. Ez
zel Zentán a hírhedt régi jugoszláv agrárreform végrehajtása 
elkezdődött.

Ugyanebben az évben Újvidék Zentának az agrárreform 
végrehajtását javasolja. A város vezetősége ezzel elvben egyet 
is ért, de a valóságban semmit sem tesz, senkinek egy talpalat
nyi földet sem ad, amíg a város földjeit törvény erejével el 
nem veszik, amibe sokáig vagy talán sohasem tudott belenyu
godni. Ezt bizonyítja az a számtalan közbenjárás, a felsőbb ható
ságoknál történt hiábavaló kilincselés, hogy az agrárreform vég
rehajtását valahogy megakadályozzák. Ezt követően az 1922. no
vember 19-én tartott közgyűlésen a polgármester tájékoztatja a 
képviselőket, hogy a város földjeinek kisajátítása ellen Belgrád- 
ban eljárt, és ígéretet kapott, hogy a várostól csak 500 hold 
földet vesznek el 57 »dobrovoljac« és telepes család részére. 
A város vezetősége körömszakadtáig vívott harca az agrárre
form végrehajtása ellen érthető, hiszen a jövedelem fő forrása 
a 12 000 kát. hold kiadásából befolyó haszonbér volt. Az akkori 
szokás szerint a városnak három bérbeadási föltétele volt: 1. 
Az évenkénti árverésen egy évi használatra bérbeadott föld volt 
a legtöbb. 2. Az árverésen bérbe vett föld bérletét, a bérlő ké
résére, lucernavetés céljára hat évre meghosszabbították. 3. Az 
árverésen kibérelt föld bérletét, a bérlő kérelmére szőlő és gyü
mölcsös telepítésére 25 évre meghosszabbították. Azonban a vá
ros minden erőfeszítése dacára 1924 kora tavaszán a tömegesen 
érkező »dobrovoljacok« és »kolonisták« részére megkezdődött 
a város földjeinek általános kimérése. A földek kiosztásánál az 
agrárbizottság arra sem volt tekintettel, hogy a föld bérbe volt 
adva, és a bérlő bevetette. Az elosztásról a városnak csak a 25 
évre bérbe adott szőlőket, és gyümölcsösöket sikerült megmen
tenie. A föld kiosztása után a várostól a bérlő, aki a földet be
művelte, kártérítést nem kapott, és legtöbb esetben az általa 
bevetett földet az új tulajdonostól újra kibérelte. Ez is egy ok 
volt, ami az it t  élő magyar ajkú szegényparasztság és a betele
pülő földhözjutottak egymáshoz való közeledését hátráltatta.

A helyi szláv ajkú földigénylők mellett a mind tömegeseb
ben érkező »dobrovoljacok« és telepesek kielégítésére a város 
tulajdonában levő összes szántóföldet kiosztották. Egyes nagy
birtokokból is kezdtek lecsipkedni, de ez mind kevésnek bizo-
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nyúlt. 1927-28-ban már a nagyréti tehéncsorda-legelőnek is fel
törik a javát, hogy az újonnan érkező, leigazolt jogosult föld
igénylőket kielégítsék.

A helyi nemzeti kisebbséghez tartozó szegényparasztok 
számára az agrárreform végrehajtása csak annyi változást ho
zott, hogy most már nem a várostól bérelték ki a földet nyilvá
nos árverésen, hanem az új, nem földművelő tulajdonostól és 
nem nyilvános árverésen, hanem az érdekelt bérlők egymás »há
ta mögött« verték fel a bérletet. Több esetben a jobb földek 
holdjáért 9— 10 mázsa búzának megfelelő évi haszonbért is ad
tak, amikor még a holdanként 15— 16 mázsa jó búzatermésnek 
számított. Pedig az új tulajdonosnak a föld bármely formában 
való kiadása szigorúan tiltva volt. Csak indokolt esetben, az ag
rárhivatal engedélyével lehetett egy másik agrárérdekeltnek fe
lesbe adni. A földhöz juttatottak többsége azonban a kapott fö l
det nem maga művelte, hanem a helyi szegénységnek és kis- 
parasztoknak bérbe vagy felesbe adta. De az is előfordult, hogy 
ezekből a földekből módosabb gazdák is béreltek.

Az itt élő népek között egyenetlenséget szító agrárreform 
végrehajtásával elkövetett szabálytalanságokról, a törvénysze
gésekről és a visszaélésekről 1928 augusztusában a Zentai Újság 
»Dór« aláírással cikksorozatot közöl. Többek között azt írja, hogy 
az agrárérdekeltek 70 százaléka nem maga műveli, hanem feles
be vagy bérbe adja a földjét, némelyek egyszerre két bérlőnek 
is. A földhöz juttatottaknak mintegy 60 százaléka nem is köl
tözött ide, hanem évente egyszer-kétszer a bérlet beszedése vé
gett jelenik csak meg, tehát a kapott földet nem műveli, hanem 
rajta rablógazdálkodást folytat.

A nemzeti kisebbségek földhözjuttatására tett törekvések 
eredmény nélkül maradtak. A helyi rokkantegyesület elnöke, Ba
log Mihály, a zentai városi tanácsnak programtervezetet nyúj
to tt be, amely szerint minden rokkant a Pánakanyarban vagy a 
Kisrétben fél hold földet kapjon. A városi tanács ezt a javasla
tot »kisebb formai hiba miatt« levette a napirendről. Később a 
rokkantak egy kisebb csoportja, a Nagyrét »Hajdana« nevű ré
szében fejenként negyed hold földet kapott. (A »Hajdana« a Kö- 
rösztös mögötti kelet-nyugat irányú, II. osztályú csatorna és a 
»Zagona« által bezárt terület.)

24



A Jugoszláv Királyság Zentán végrehajtott földreformjának 
mérlege összegezve a következő:

1. A földreform céljára az alábbi területeket sajátították ki:

A volt tulajdonos terület k. hold öl

Zenta város 6152 690
Rudics Ignác 257 1304
Rudics Mihály 58 202
Deutsch Illés 526 497
Ungár Ferenc 64 769
Polák Henrik 147 1137
Gombos Adrienné 159 283
Dr. Engelmann János 75 1364

összesen 7660 690

Ebből jól látható, hogy a Jugoszláv Királyság alatt végrehaj
tott földreform mint nagybirtokost főleg a várost sújtotta. Zenta 
város 12 001 kát. hold birtokából az agrárreform céljára 6152 
kát. holdat sajátítottak ki. A megmaradt 5849 hold föld az 1919. 
február 27-e után átvezetett (eladott) területekből — utak, erdők 
mocsarak és egyéb nem termő területek, házhelyek, az ármente
sítő társulat építményei — és a 25 évre bérbe adott, betelepí
tett szőlőkből és gyümölcsösökből tevődött össze. Zenta váro
son kívül reform alá eső nagybirtokosnak csak 8 magánszemélyt 
nyilvánítottak, s tőlük mindössze 1505 kát. hold földet sajátítot
tak ki. Ebből is látható, hogy a nagybirtokosokkal a királyi Ju
goszlávia milyen kesztyűs kézzel bánt.

Az agrárreform céljára »kisajátított földből, a leigazolt« 
önkéntes frontharcosoknak 5 hektár föld járt. Az illetékes ható
ságok elképedésére sokkal többen igazolták magukat, mint ahá- 
nyan a szaloniki front áttörésében részt vettek. A szomszéd álla
mokból hazatelepülök (optánsok) és a helybeli szláv ajkú lako
sok családtagonként egy-egy hold földet kaptak. A később érke
zett önkéntesek és telepesek kielégítése, mivel a földalap kez
dett kimerülni, már minden szabály nélkül történt. A közül a 70 
család közül, akiknek a bátkai földből osztottak, többeknek már 
csak egy, sőt némelyeknek mindössze fél hold föld jutott.

Nincsenek egybehangzóan pontos adataink arról, hogy a
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kisajátított földet hány elismert jogú agrárérdekelt között osztot
ták szét. A városi mérnöki hivatalban talált dokumentumba 
(»Jablanova knjiga«), a Jablan Vldo városi mérnök által szerkesz
tett könyvbe 1500 jogos földigénylő neve van beírva.

A másik ettől lényegesen eltérő dokumentum a magyar 
megszálló hatóságok által kitöltött statisztikai lap. Ezen a lapon 
a Jugoszláv Királyság idején földhöz jutottak névsora 783-as sor
számmal végződik. Ebben nincs benne az a 70 érdekelt, akik 
Bátkán kaptak földet, sem a Nagy-Budzsákból juttatottak, akiknek 
száma ismeretlen.

A földhöz jutottak a kapott földeknek csak akkor lettek tu
lajdonosai, ha a fakultatív megvásárlást elvégezték. A megvásár
lási árat a réti földeknél holdanként 1771, a mákosi és bátka- 
iaknál 2175, a laposiaknál pedig 2651 dinárban állapították meg. 
A kapott föld fakultatív megvásárlására az érdekeltek a privile
gizált agrárbankoktól 5 százalékos kamattal 30 éves visszatör
lesztésre kölcsönt kaptak. Ilyen föltételekkel 1931. augusztus 
10Jig a vásárlási szerződést 575-en írták alá. A város az agrárre
form céljára kisajátított föld fakultatív eladásából befolyt pénz 
összeget kaszárnyaépítésre fordította.

Az így végrehajtott agrárreform után még a földhöz jutot
tak is becsapva érezték magukat. Nekik a központi hatalmak 
hadserege elől elmenekült kormány a földet — élő és holt leltár
ral együtt — ingyen ígérte. Csalódottságukat csak a nagyméretű 
infláció mérsékelte, mert a kapott föld értéke az 1930-as évek 
végéig a kiosztáskori árnak 5— 10-szeresére emelkedett.

Az agrárjuttatottak nagyrésze, aki a kapott földet megvásá
rolta, rövid időn belül harmadkézbe el is adta.

A születésekor demokratikusnak hirdetett SHS királyság
ban végrehajtott földreform is tehát csak a már régebbről is
mert szemfényvesztésig jutott el. A hatalmat megkaparintó bur
zsoáziának sikerült a földreformot a saját érdekének megfelelő
en úgy átalakítania, hogy azzal nemhogy az agrárproletariátus 
és a szegényparasztok többsége, de még a kiváltságokat élve
ző önkéntes délszláv frontkatonák, telepesek, optánsok és a 
helyi szláv anyanyelvű lakosság sem volt elégedett.
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V.

A FELSZABADULÁS ELŐTTI FÖLDBIRTOKVISZONYOK 
ZENTAN

Zentán a felszabadulás előtt a földbirtokviszonyok alaku
lásában két egymással ellentétes folyamat volt a jellemző. Az 
egyik oldalon az örökösödés, a családtagok között földbirtok- 
megosztás által, a másik oldalon a földművestömegek elszegé
nyedése folytán az apró nadrágszíjparcellát birtokló szegénypa- 
rasztok száma rohamosan szaporodik. Másrészt az elszegényedő 
parasztság földjét a kereskedők, a pénzemberek és a jól elhe
lyezkedett értelmiségiek vásárolták fel. Ha a két háború közötti 
állapot tovább tart, a földművesnek nemigen marad földje.

A földtulajdon mind kevesebb kézben összpontosult.
Hogy a zentai határban abban az időben a földtulajdon ho

gyan oszlott meg, az a magyar megszálló hatóságok bizalmas je
lentéseiből jól látható, s ez egyben a fent elmondottakra is bi
zonyítékul szolgál. Ebből a jelentésből idézünk:

K i m u t a t á s
Zenta m. v. területéről népesedési viszonyok és területi

viszonyok szerint:
1. A város területén hány lakóház van? 7000
2. Lakosainak száma 39 000
3. Anyanyelv szerinti népesség megoszlása Magyar: Szerb: Német: Zsidó:

27 300 2500 200 1400
4. Hány földbirtokos van 9964
5. Birtokmegoszlás népiség szerint Magyar: Szerb: Német: Zsidó:

66% 28,5% 0,5% 5%
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6. A város területe kataszteri holdban 64 814
7. Beltelek 1 880
8. Szántóföld 56 982
9. Kert, szőlő, gyümölcsös, faiskola stb. 865
10. Erdő 264
11. Rét 1 279
12. Legelő 1 906
13. Vizes terület 1 044
14. Út 470

A Magyar Királyi Nemzetvédelmi és Propagandaügyi Mi
nisztérium újvidéki kirendelt tanácsának 42/1944. szám alatt a 
zentai hatóság rászéről küldött jelentésből kitűnik, hogy az 
egész zentai határ 64 819 katasztrális hold és 13 öl területéből 
a Tiszán túli Nagy-Budzsákkal és Nagy-Bátkával (ami akkor né
met megszállás alatt volt) a város birtoka 13 112 kát. hold. Ezt 
levonva az összterületből, a zentai polgárok tulajdonában 51 707 
kát. hold marad. Ebből 18 000 kát. hold a 60 holdon felüli nagy
birtok, amely tulajdonosainak nemzetiségi összetétele és átla
gos birtokterülete szerint a következő:

A tulajdonos nemzetisége A birtok átlagos 
területe kh

Összesen

magyarok 90 128,2 11 532
szerbek 37 113,5 4 201
zsidók 15 217 3 257

összesen 142 127 6 18 000

A 60 holdnál nagyobb 142 nagybirtok 18 000 k. h. területé
nek levonása után Zenta többi 9822 tulajdonosának 33 702 kát. 
hold marad, vagyis átlag mindössze 3,4 kát. hold, illetve mintegy 
2 hektár. De ez csak átlag, a valóság ennél sokkal rosszabb, 
mivel a 60 holdnál kisebb birtokok is ezek között vannak. így a 
3,4 holdnál kevesebb földdel rendelkező gazdaságok száma mint
egy 6—7000-re tehető.

Ezeknek a szegényparasztoknak egy része a család mun
ka- és igaerejének kihasználása végett a nem földművelő föld- 
tulajdonosoktól és a várostól bérelt földet, a másik része pedig 
részre való művelést vállalt (felesbe, harmadába). Az igénylők 
sokasága miatt egymás ellen licitálva, olyan rossz föltételek 
között vállalják a földet, hogy sokszor — ha számvetést készí
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tenek — munkájukkal még az oly alacsony napszám értékét sem 
keresték meg. Voltak olyanok is, akik eszközök híján sem bér
letet, sem részre való művelést nem vállalhattak, hanem alkalmi 
napszámba vagy rész-aratásba, esetleg a cséplőgéphez jártak el. 
Még ezek is növelték a munkaerejüket kínáló agrárproletárok 
számát, s a már úgyis lehetetlenül kis mezőgazdasági munkabé
reket még tovább rontották.

Ahogy a háború húzódik, ezzel egyenes arányban nő azok
nak a földet váróknak a száma, akik a nekik járó jogos földet 
és az emberibb életet csak a tengelyhatalmak és csatlósaik bu
kása után, a szocialista forradalom győzelmétől várják.

A Horthy-hadsereg 1941. április 11-én bevonult Zentára. A 
bevonulás alkalmával és az utána következő napokban az úgyne
vezett nemzetőrök közreműködésével vagy inkább kezdeménye
zésével megrendezett »ütközetek«, »ellenállások« a jobb érzésű 
lakosság körében nagyfokú rosszallást és bizalmatlanságot vál
tottak ki. A megszálló csapatok bevonulásakor a szétszóródott 
jugoszláv hadsereg által fegyverekhez jutott csőcselék utcai lö
völdözéssel élvezte a felelőtlenség mámorát. Az improvizált 
»ütközetek« alatti és az ütközet utáni »tisztogatásban« a »nem
zetőrök« a védtelen emberek meggyilkolásával igyekeztek ma
guknak hazafias érdemeket szerezni.

A megszálló hatóság és a helyi fasiszta érzelmű magya
rok ilyen bevezetéssel kezdtek Zenta magyarosításához. Első in
tézkedés volt az 1918 után betelepült szláv lakosság kitelepíté
se. Ennek az embertelenül végrehajtott kitelepítésnek senki ál
tal el nem hitt olyan színezetet igyekeztek adni, mintha a tele
pesek és dobrovoljacok a kitelepítést maguk kérték és a meg
szálló hatóságok ebben csak segítettek volna. A cinikusan meg
szövegezett kitelepítési felhívás falragaszokon közzétett máso
latát, amelynek eredetije a Zentai Múzeumban 526-os leltári 
szám alatt található, itt olvashatjuk:

»Az 1918. év után ide telepített dobrovoljac lakosság a 
csetnikek által a Magyar Királyi Honvédség és a magyar lakos
ság ellen végrehajtott alattomos és kegyetlen vérengzések mi
att nem érzi magát biztonságban.

A dobrovoljac lakosságot elfogta a honvágy. Visszakíván
koznak oda, ahonnan jöttek. Maguk is belátják, hogy a jugoszláv 
kormány jogtalanul rabolta el a községektől azokat a magyar tu
lajdont képező legfinomabb földeket, ahová őket telepítette.
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A dobrovoljacok a magyar vezetőséghez fordultak oltalo
mért és támogatásért, hogy hazajutásukat elősegítsék.

A magyar vezetőség a legnagyobb készséggel tesz eleget 
a dobrovoljacok ezen kérelmének, és azon van, hogy óhajuk mi
nél gyorsabban teljesüljön.

A dobrovoljacok hazaszállítása már folyamatban van.
A hazakívánkozók jelentkezzenek a Községi Elöljáróságon; 

ahonnan megkapják az utasításokat a hazaszállításukra.«
A Történelmi Levéltár Munkásmozgalmi Gyűjteményében 

0,86-os leltári szám alatt a »hazatelepítés«-ről olvashatjuk, hogy 
az első ilyen csoportot április 17-én vitték ki a zentai katonai 
laktanyába. A kitelepítést végrehajtó fegyveresek a kijelölt csa
ládoknak az összecsomagolásra egy óra időt adtak. E hó 22-én 
Zentárói újabb 15 családot telepítenek ki, majd május 19-től 23-ig 
az összes 1918 után Zentára települt szláv családokat deportál
ták. Az adott csomagolási idő alatt még a legszükségesebb sze
mélyi holmijukat, vagy az útra való ennivalót sem tudták össze
szedni. Elhagyott ingóságaik közprédává váltak. Ha nem a meg
szálló apparátus, úgy a felelőtlen elemek húzták széjjel.

A szerencsétlen deportáltak az úton és a gyűjtőtáborokban 
a kísérő személyzet minden brutalitását és embertelenségét 
kénytelenek voltak eltűrni. A magyar lakosság közül többen igye
keztek szerencsétlen ismerőseiknek bár némi segítséget nyújta
ni. Deportálás előtt több betelepültnek szavatolták a megbízható
ságát, miután ez nem segített rajtuk, számukra útra való éle
lemcsomagot vittek, amire a fegyveres kísérők a legtöbbször 
durva sértéssel és fenyegetéssel reagáltak.

Horthy kleriko-fasiszta rendszerében ilyen bevezetéssel 
kezdődött a földbirtokrendezés.
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V I.

A HORTHY-FÉLE »FÖLDOSZTÁS«

1941 áprilisában Zenta megszállásával a horthysta meg
szállók a régi jugoszláv földreformot semmisnek nyilvánították, 
[gy azok, akik a két háború között földhöz jutottak, most elvesz
tették birtokukat. Csupán az itteni őslakosság által kibérelt és 
beművelt agrárföldeket hagyták meg a bérlők birtokában, de 
csak az 1941. évre. Az itt szokásos 5—6 évre szóló megegyezé
seket sem ismerték el. Az összes agrárföldet visszakapták a 
volt tulajdonosok, így Zenta város is. A város a visszakapott föl
det bérbe adta ki. Egy fennmaradt névsor szerint Zenta városnak 
újra 1130 bérlője lett.

Az 1941-ben bekövetkezett megszállásig az agrárjuttatottak 
által eladott földek helybeli új tulajdonosainak tulajdonjogát el
ismerték. Hiteles adásvételi szerződés alapján az agrárjuttatot- 
taktól megvásárolt agrárföldre a tulajdonjogot a magyar hatóság 
241 helybeli lakosnak ismerte el.

A megszállás első éveiben a város tulajdonába visszake
rült földekből olyan föld nélküli vagy kevés földű földművesek 
kaptak 1— 1 holdat, akik I. világháborúbeli frontharcosságukat 
igazolni tudták.

De ez a földosztás is rövid életű, átmeneti volt. Utána a 
földre jogosultak számát nagyon leredukálták. Közben megkez
dődött a bukovinai csángók telepítése. Elsősorban ezek kaptak 
a családtagok száma alapján földet. A két háború között idetele
pült, de a megszálló hatóságok által deportáltak házát és a föld
műveléshez szükséges élő és holt leltárukat is elkapták. A meg
szálló hatóságok ilyen formában igyekeztek Bácskát magyarosí
tani. Ezzel a telepítéssel, amelyet katonai irányítással végeztek, 
nagyon sok bajuk volt, mert az itteni munkamódszerbe a síksági 
nehéz munkához nem szokott nép nemigen tudott beletörődni.
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A megszálló hatóságok a »vitézi birtokok« kihasítását is meg
kezdték. Miindazok, akik az elmúlt háborúban megfelelő kitünte
tésben részesültek, jogot szereztek a »vitézzé avatásra«. Ehhez 
a vitézi birtok is kijárt. A vitézség elnyeréséhez megfelelő ki
tüntetés, az I. világháborúban nyert arany, nagyezüst vagy lega
lább két kisezüst vitézségi érem volt szükséges. De ez az ak
ció a háború alakulása folytán félbeszakadt.

A II. világháborút megelőző években, főleg a Budapesti 
Rádió hullámain terjesztett kleriko-fasiszta propaganda azt igye
kezett elhitetni, hogy egyedül a versailles-i békeszerződés a 
magyar nép minden bajának okozója, és ennek revíziójával min
den gazdasági nehézség megszűnik. Horthy kormányzó a 30-as 
évek vége felé maga mondta egyik rádióbeszédében, hogy az 
akkori Magyarország 10 millió kát. hold földjéből nem lehet osz
tani, hogy az ország szegényparasztsága földet csak új terület- 
szerzésekből várhat. Zenta 1941-ben történt megszállása után a 
helyi földmunkásság, szegényparasztság azt remélte, hogy a 
földosztásban most már ők is sorra kerülnek. De csakhamar rá 
kellett jönniök, hogy ez a rendszer a nagybirtokok megművelé
sére az olcsó mezőgazdasági munkaerőt meg akarja tartani. Az 
összeomlott Jugoszláviában kiosztott földet elvette ugyan, de a 
helybeli földnélküliek mégsem kaptak belőle.

Voltak ígéretek, írták is össze az igénylőket. Földjuttatás
sal főleg a sokgyermekes családokat biztatták. Egy ilyen össze
írás alkalmával az összeíró tisztviselő az egyik igénylőnek némi 
korholással adta tudtára, hogy mivel még nincsenek gyermekei, 
nem kaphat földet. Erre a megbántott igénylő odavetette: »Majd 
hordok én magamnak földet talicskán«. így akarta a hatósági kö
zeg tudtára adni, hogy most már nem marad neki, csak a kubi- 
kolás.

Később, 1944 tavaszán a nagyobb befolyáshoz jutott nyila
sok a deportált zsidók birtokaiból ígértek földet a helybeli föld
nélkülieknek. Ezt a 3257 hold, zsidó tulajdonban levő földet még 
ha ki is osztják az igénylőnek, egynek-egynek nagyon kevés ju
to tt volna.

Ezek után a magyar földigénylők túlnyomó többsége hamar 
belátta, hogy újra becsapták őket. A nagy hírveréssel beharan
gozott »magyar felszabadulás« nekik semmit sem hozott. Nem 
azért jött, hogy őket felemelje, megélhetést biztosító földet ad
jon nekik, hanem hogy a nagybirtoknak, a hadinyerészkedőknek 
olcsó munkaerőt és a fasiszta hódító háborúhoz ágyútölteléket 
biztosítson.
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V II.

A Ml FÖLDREFORMUNK 

A megelőző politikai légkör

A szövetséges légihaderő 1944 tavaszán megkezdte a Kár
pát-medence jelentősebb ipari és közlekedési csomópontjainak 
bombázását. A mezőn dolgozóknak gyakran volt alkalmuk látni a 
napfényben meg-megcsillanó, szörnyű pusztítást szállító óriásgé
pek százait, amint a levegőt megrázó dübörgéssel, nagy magas
ságban észak — északkeleti irányban elhúznak városunk felett. 
Ebből már mindenki arra következtetett, hogy a szövetségesek ka
tonai fölénye nem vitás, és a tengelyhatalmak és csatlósaik el
vesztették a háborút. Ezt érezte még az a megrögzött nácibarát 
is, aki nyíltan nem merte beismerni. Hogy a fasizmus uralmának 
napjai meg vannak számlálva, ez már a nép tudatában gyökeret 
vert. A népfelszabadító forradalom részesei, támogatói és szim
patizánsai, a baloldali politikai beállítottságúak és az egész dol
gozó nép nehezen várta a napot, amikor a front közeledtére a fa
siszta hatalombitorlók városunkból is kitakarodnak.

Ez a tavasztól október 8-ig terjedő időszak Zenta csaknem 
minden lakosának nagyon hosszúnak tűnt. Még a holmi »bolse- 
vista veszéllyel« ijesztgetett kispolgárok is várták a változást, 
hogy mielőbb átessenek rajta, és majd »azután Is csak lesz vala
hogy«. Az osztályöntudatos dolgozók pedig azért várták, hogy a 
népellenes rendszer katonai hatalmának megdöntésével kezükbe 
vegyék a hatalmat, a saját sorsuk irányítását.

Az ősz kezdetén visszavonulni készülő megszálló hadsereg 
kapkodó intézkedései, de a korán esősre fordult időjárás is nagy
ban akadályozta a mezei és egyéb ezzel kapcsolatos munkákat.

A kelet felől mind jobban hallatszó ágyúdörgés az ideges 
légkör feszültségét még tovább fokozta. Volt, aki a közeledő
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front elől a menekülésre gondolt. Látva a »felsőbbrendű fajhoz« 
tartozók nyugat felé tartó, siralmas, vánszorgó menetoszlopait, 
a bizonytalan holnap réme többeket elfogott. A baloldali érzel
mű dolgozók és a józanabb polgárok tudták, hogy a fasiszta had
erő teljes megsemmisítéséig a front nem áll meg, és higgadt 
magatartásuk hatására alig akadt olyan, aki városunkból elme
nekült volna.

Ilyen légkörben érkezett el az annyira várt, békét és meg
nyugvást hozó 1944. október 8-i felszabadulás, amikor a fasiszta 
haderő utolsó alakulatai is elhagyták Zentát, és nyomukban be
vonultak a felszabadító szovjet hadsereg, majd a mi népfelsza
badító hadseregünk egységei.

A teljes béke és megnyugvás azonban még egy kevés ide
ig váratott magára, mert a háború utolsó szakasza és a belső 
rendeződés még súlyos terhet rótt a népre, és nagy áldozatokat 
is követelt.

A magyar burzsoázia és a nyilasok keserű lehangoitsággal 
és félelemmel, a szerb burzsoázia pedig féktelen, kitörő öröm
mel fogadta a felszabadító hadsereg elsőként bevonuló egy
ségeit.

Mondanom sem kell, hogy mindkét csoport nagyot csaló
dott. A bolsevizmustól való félelemben a magyar burzsoázia 
szövetségesként még a megvetett nyilasokat is megtűrte, hogy 
segítségükkel hátha elkerülhetné a szocialista forradalmat. De 
nem csak ez a számításuk bizonyult tévesnek. A hiszékeny tö
megek rémítgetésére használt politikai jóslatuk sem vált valóra, 
a magyarokat nem telepítették ki Ázsiába. Igaz, hogy ezt a ki
telepítéssel való ijesztgetést még az apolitikus józan polgárok 
sem vették komolyan. De a nép kolhozba, »vályúra, csajkára« 
terelése sem vált valóra.

A zentai szerb burzsoázia azt remélte, hogy most már va
lóra válnak a revansista, nagyszerb hegemomista álmok, és eb
ben a hitben a hatalom megszerzésére több kísérletet tett, amit 
éppen főként a zentai szerbség haladó erői minden esetben meg
hiúsítottak. Csakhamar be kellett látniok, hogy a ködös revan
sista álmok helyét a történelmi valóságnak, az itt élő dolgozó 
nép őszinte, testvéri egységét felépítő szocialista társadalmi 
rendnek kell átadni. Be kéllett látniok, hogy itt a sok osztály
öntudatos munkás és becsületes hazafi élete és vére árán nem 
a népellenes királyi Jugoszlávia támadt fel, hanem a proletár 
nemzetköziség eszméjétől vezetett dolgozó nép vette át és építi 
ki a saját hatalmát.
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A Jugoszlávia Kommunista Pártjával és a Népfelszabadító 
Hadsereg harcosaival kapcsolatban levő dolgozók soraiból ilyen 
politikai légkörben még október 8-a előtt, illegalitásban megala
kult Zenta Népfelszabadító Bizottsága, és még a fasiszta uralom 
idején felkészült átvenni a hatalmat és megszervezni a forra
dalmi munkás-közigazgatást.

Zentán a szovjet haderő jelenléte mellett és a Népfelsza
badító Hadsereg városi parancsnokságának segítségével a pol
gári közigazgatást a Népfelszabadító Bizottság vette át. Az új, 
minden gyakorlat híján levő hatóságra rengeteg nehéz feladat 
hárult.

A városban a rend, a nyugalom és a közbiztonság megőr
zésével, a szélsőséges elemek megfékezésével biztosítani kel
lett a termelő munka feltételeit. Az állandóan növekvő és elő
renyomuló Néphadsereg szükségleteit is el kellett látni. A ter
melés, a gazdasági élet és a közoktatás megindítása mellett biz
tosítani kellett (a lehetőség szerint) a lakosság közszükségleti 
cikkekkel való ellátását is. A hazatérő deportáltak elhelyezése 
és számukra az új élet elkezdéséhez szükséges minimum bizto
sítása a fiatal néphatalomnak újabb nagy megterhelést jelentett. 
Mindezt még az is súlyosbította, hogy a négyéves háború és a 
fasiszták visszavonulása a többi országrészhez hasonlóan Zentát 
is csaknem teljesen kifosztotta.

Ilyen körülmények közepette az új néphatalom — miután 
úgy ahogy rendezte sorait — figyelmével a proletárhatalom anya
gi alapja felé fordult. Az első önálló, nagyobb jelentőségű intéz
kedése az elmenekültek vagy elhurcoltak megtalálható vagyoná
nak számbavétele és megőrzése mellett a háborús bűnösök és 
a népellenségek javainak elkobzása volt. Ennek az intézkedés
nek a vitatható részleteit az ideiglenes Nemzetgyűlés által 1945 
júniusában a vagyonelkobzásról hozott törvény tisztázta.

A népellenséggé és háborús bűnössé nyilvánított 97 sze
mélytől a néphatóság 1599 katasztrális hold, illetve mintegy 912 
hektár földet, nagyobb számú igát és egyéb élő és holt gazdasá
gi felszerelést, valamint több gazdasági és egyéb épületet kob- 
zott el. Ezeket a javakat a közben megalakított Népvagyonigaz
gatósághoz (UND) csatolták.

A város katonai parancsnokságával egyetértve, a Népfel
szabadító Bizottság az elkobzott birtokok vezetésére megbízotta
kat nevezett ki. Általában egy-egy becsületes aktivista munkás 
került oda azzal a feladattal, hogy a népvagyont megőrizze, és a 
zavartalan termelést tovább biztosítsa.
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Ezeknek a megbízottaknak a legtöbbje a birtokon levő szak
emberrel együtt a rábízott feladatot becsülettel teljesítette.

Ezekből a Népvagyonigazgatáshoz tartozó gazdaságokból 
alakult meg Zentán a három állami mezőgazdasági birtok: Tor
nyoson a Partizán, Bogarason a Bogaras és Zentán a Napredak. 
Ez a három gazdaság képezte a magvát a később megalakuló 
Mezőgazdasági Kombinátnak.

A négyéves háborúban lerombolt és kifosztott országnak 
minden talpalatnyi föld termésére nagy szüksége volt. Nem is 
az volt a kérdés, hogy a föld kinek a tulajdona, hanem hogy par
lagon ne maradjon, idejében bevessék. Nemcsak az elkobzott 
földeket kellett megművelni, hanem sok volt az iga és munka
erő nélkül maradt gazdaság is. A háború alatt deportáltak föld
jé t sem volt szabad bevetetlenül hagyni. Mindezek a feladatok 
nagy szervezőképességet követeltek az ifjú, kormányzási tapasz
talattal még nem rendelkező néphatalomtól.

Az első szabad tavasszal egész dolgozó népünk részvéte
lével az iga-, gép- és munkaerőhiány ellenére is sikerült föld
jeink nagyrészét idejében bevetni. Pedig a rendkívül esős ősz 
(októberben 78, novemberben 144 milliméter eső esett) és az át
vonuló front miatt még a rendelkezésre álló kevés felszerelést 
és munkaerőt sem lehetett kihasználni, így ősszel a szokottnál 
jóval kevesebb földet vetettek be. Mégis a szabad területeknek 
csak egy kis hányadán késett meg a tavaszi vetés.

Dolgozó népünk helytállásának nagyságát, értékét még az 
is növeli, hogy az igásállatok nagyrészét a menekülő fasiszta 
hadsereg, majd az üldöző szovjet csapatok és a mi népfelszaba
dító egységeink vették igénybe. Az elhurcolt, megsemmisített 
vagy megrongált járművek, a használhatatlan vagy alig használ
ható vasutak, közutak miatt a lófogat csaknem az egyetlen köz
lekedési eszköz volt. A zentai Népbizottság a társadalmi erőkre 
támaszkodva ilyen politikai és gazdasági légkörben fogott hozzá 
a második és talán legnagyobb jelentőségű társadalmi-politikai- 
gazdasági akciójához, az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1945 
augusztusában hozott Földreform- és Telepítési törvény végre
hajtásához.

Ez a törvény volt hivatva, hogy a mezőgazdaságból nálunk 
is eltörölje a hűbéri rendszer maradványait és a kapitalista ki
zsákmányolást. Hivatva volt eltörölni egy régi, de talán legna
gyobb igazságtalanságot, hogy a földet az birtokolta, aki nem 
művelte, nem verítékezett rajta, aki sok esetben még a birtoka
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mesgyéjét sem tudta, hogy hol van, legtöbbször csak az ember
telen sorban élő művelők verítékének eredményét jö tt beszedni. 
Hivatva volt végre valóra váltani a nagy történelmi igazságot, 
hogy a föld azé legyen, aki megműveli.

Az agrártörvény végrehajtásának nagy munkáját Zentán Is 
igyekeztek jól megszervezni. A Népbizottság 1945. december 11-1 
ülésén kinevezte az agrárbizottságot. Ebbe olyan tagok kerültek, 
akik a zentai földtulajdonosok zömét ismerték. Ugyanennek a 
hónapnak 14. napján a Népbizottság megalakította az agrárszak
osztályt mint adminisztratív néphatósági szervet. A feladat nagy 
volt. 1946. március 1-ig a földnek azoknak a birtokába kellett 
kerülnie, akik megművelik. Ez a határidő azonban kitolódott. Az 
egész 1946-os évben folyt a törvény végrehajtása, noha az ag
rárszakosztály gyorsan megkezdte működését. 1946. január 9-én 
a Városháza nagy tanácstermében mintegy ezer jelenlevő előtt 
már megtartották az első földkisajátítási tárgyalást. A következő 
tárgyalások is nagyon népesek voltak. Mind a földkisajátítási, 
mind pedig a földosztó tárgyalások iránt városszerte mindig nagy 
volt az érdeklődés.

A Városi Népbizottság a Kommunista Párt és a Népfront 
segítségével igyekezett a nagy munkát jól előkészíteni. Politikai 
aktivisták és jogászok csoportja tanulmányozta át az agrártör
vényt, majd a város egész területén tömeggyűléseken ismertet
ték a néppel. A törvény szerint a földműves-háztartásoknak 20, 
a nem földműveseknek 3 és a hitközségeknek 10 hektár művel
hető (termő-) földet hagyhattak meg. Földműveseknek azokat a 
földtulajdonosokat ismerték el, akik — ha néha kisebb időszaki 
segítséggel is — , de a földjüket maguk művelték.

Ki a földműves, kinek van joga 20 hektár földet megtartani, 
és kinek nincs, ezt nyilvános tárgyaláson, az érdekeltekkel 
együtt állapították meg. A Városházán megtartott első földkisajá
tító gyűlés után minden agrárreform alá eső földtulajdonos ügyét 
a Népfrontnak abban a kerületi székházában (otthonában) tár
gyalták, amelyik kerületben az illető lakott.

Mondani sem kell, hogy a földbirtokosok által szentnek és 
sérthetetlennek tartott magántulajdon jogának megbolygatása ad
dig szinte elképzelhetetlen volt. Ennek hatása még a földigény
lők soraiban is meglátszott. A földkisajátítások idején a tulajdo
nosok többsége elkeseredett küzdelmet indított, menteni pró
bálta a birtokot, földműves voltukat minden áron és minden 
eszközzel bizonyítani akarták. Még a megvesztegetéstől sem ri
adtak vissza, ha véletlenül egy gyengébb jellemű földigénylót
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sikerült találmiok, aki földműves-voltukat tanúsítaná. A tárgya
lásokon jelenlevők azonban a legtöbb esetben az illető foglalko
zását, alaptevékenységét helyesen bírálták el és állapították 
meg.

Magától érthető, hogy a nemrég véget ért négyéves hábo
rú és fasiszta diktatúra után a néptömegek túlfűtött forradalmi 
hangulatában ezeken a gyűléseken történtek balra való elhajlá
sok is. De ezeket a fellebbezések után a felsőbb hatóságok a 
törvényes keretekben helyrehozták. A Városi Népbizottság 1946. 
január 18-án tartott ülésén már a földbirtok-kisajátítás ellen be
adott fellebbezéseket tárgyalta.

Került a többi között lojális magatartású gazda is, aki be
látta, hogy a nálunk végbemenő nagy forradalmi általakulás tör
ténelmi folyamatát úgysem lehet feltartóztatni, ezért útjába állni 
oktalanság volna. Ezért az agrárbizottság munkáját maga is kész
ségesen igyekezett elősegíteni. Esetenként még népeink humo
ra is megcsillant. A Tóparti Szövetkezet vendéglő helyisége lett 
a Népfront II. kerületének gyűlésterme. Az egyik tekintélyesebb 
gazda, akinek ügyét itt tárgyalták, a teremből kijövet ismerősei
nek megjegyezte: »Úgy mulattam el a birtokomat, hogy zene 
sem szólt, de még egy pohár bort sem ittam meg.«

Történt olyan kísérlet is, a reform alá eső birtok tulajdo
nosa kérte, hogy a maximumon felüli részt, a törvény megkerü
lésével szegény rokonának odaajándékozhassa. Persze az ilyen 
látszólag jámbor szándék mögött az eléggé ismert hátsó gondo
lat húzódott meg. Erre az adományozásra a földreformtörvény 
meghozatala előtt lett volna elég idő, de akkor még a »szegény 
rokont« ismerni se nagyon akarták. Persze az agrárbizottság a 
földosztási jogot magának tartotta meg.

A hatalmat átvevő dolgozó nép ügyeinek intézésébe nem 
tűrt beavatkozást. Az osztályellenség ilyen átlátszó szándékú 
»segíteniakarását« mint az »első kézből való földjuttatás« meg
fontolt határozottsággal utasította el. Meg kellett érteni minden
kinek, hogy a dolgozó nép a történelmi nagy igazságtalanságot 
minden, számára idegen befolyástól mentesen akarja megszün
tetni. Meg kellett érteni, hogy az egy évezredes jogfosztottság 
felszámolásának nagy munkáját a felszabadult, a jogát vissza
szerzett dolgozó nép önnállóan és egyedül fogja elvégezni.

A földreform végrehajtásának ez volt a nehezebb, a »mér
gesebb« része. A földkisajátítás, ami különösen az eljárás kez
detén kemény ellenállást váltott ki, de amibe az érintettek több
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sége — látva a dolgozó nép politikai erejét — később úgy- 
ahogy belenyugodott.

A földosztó tárgyalások már sokkal simábban folytak le. A 
tárgyalást vezető ismertette, hogy a törvény alapján mennyi 
föld jár, a gyűlésen jelenlevőknek csak a juttatásra javasolt sze
mélyt kellett jóváhagyniuk.

Az agrárreform és a telepítési törvény által meghatározott 
földkisajátítási munkák gyakorlati végrehajtását a városi népbi
zottság a társadalmi — politikai szervezetek segítségével jól 
előkészítette. A Népfront kerületi otthonaiban (székházában) fo
lyó politikai előkészítés mellett a közigazgatási apparátus a re
form alá eső földbirtokok adatait a nyilvántartóból gyűjtötte 
össze. A nagyobb gazdaságokra az agrárbizottság ismert, be
csületes munkásokból összeállított leltározó bizottságot küldött 
ki. Ezek a birtokon található élő és holt leltárát, valamint a rak
tárkészleteket is összeírták. A kész léltárt egy hatóság által ki
nevezett munkásmegbízottnak adták át, aki a kisajátításig meg
őrizte. Erre azért volt szükség, mert az Agrárreform és Telepí
tési törvény 3. és 4. cikke alapján a 45 hektáron felüli nagybir
tokok élő és holt leltárral együtt, kártérítés nélkül, elkobzással 
kerültek az állam tulajdonába, és nehogy az eljárás alatt a bir
tok felszerelését bárki is széthúzza, ezáltal az állami (társadal
mi) vagyont megrövidítse.

A földművesek a maximumon (20 hektáron) felüli kisajátí
tott földjükért egy évi termés értékének megfelelő kártérítést 
kaptak.

Mivei a kisajátítási tárgyalásokon dőlt el, hogy ki földmű
ves, és ki nem, a leltározást óvatosságból minden nagyobb gaz
daságon elvégezték.

A kisajátítás alá eső birtok-tulajdonosok többsége felismer
te a feltartóztathatatlanul előrehaladó társadalmi — gazdasági 
átalakulást, lojális magatartásra törekedett, a változásokhoz igye
kezett jó képet vágni. A birtokra kinevezett leltárfelelőst a gaz
dák gyakran szinte a »családba fogadták«. Velük étkezett, mint
ha természetes hozzátartozójuk lett volna. Ő pedig apróbb, jogos 
igényeik kielégítésében segített nekik. Ezzel szemben olyan eset 
is megtörtént, hogy a birtoktulajdonos a helyszínre érkező lel
tározó bizottsággal szembeszállt, nem akarta beengedni, azt ki
abálva, hogy »majd megmutatom én nektek, mit kerestek ti más 
portáján«. Volt olyan gazda is, aki a kinevezett leltárfelelőst
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kútbadobással fenyegette. Előfordultak esetek, hogy az agrár
bizottság munkájának biztosítására a milícia segítségét kellett 
kérni.

A földkisajátítási tárgyaláson a nem nagybirtoknak nyilvá
nított gazdaságok tulajdonosainak attól függően, hogy földmű
ves-e vagy nem, 20, illetve 3 hektár művelhető földet hagytak 
meg. A meghagyott maximum egyik felét az összterületből a 
tulajdonos jogában állt kiválasztani, a másik felét pedig az agrár
bizottság jelölte ki.

A városi népbizottság a kinevezett agrárbizottság tagjaival 
és a társadalmi-politikai szervezetek aktivistáinak segítségével 
ezt a nagy munkát óriási erőfeszítések árán aránylag nagyon 
rövid idő, nem egészen három hónap alatt végezte el. Pedig ez 
a munka az agrárreform-törvény végrehajtásának legalább a fe
lét képezte.

A kisajátítási tárgyalások során az agrárreform céljára 
Zentán 566 birtokostól 16 890 katasztrális hold földet (cca 9716 
ha) vettek el. Ha ehhez hozzáadjuk a 97 tulajdonostól elkobzott 
1599 hold földet, így Zentán — a háború alatti földbirtokviszo
nyokat véve alapul — a 9964 földtulajdonosnak nem egészen 7 
százalékától, a tulajdonukban lévő 51 707 katasztrális hold föld
nek több mint 35 százaléka került a munkásállam tulajdonába.

Hogyan történt a kiosztás?

Zentán a földkisajátítási tárgyalások 1946 február végéig 
befejeződtek. A földreformtörvény végrehajtásának a könnyebb, 
simább része következett. Úgy látszott, hogy most már nem is 
kell harcolni, csak a jogtalanul birtoklóktól erőszakkal elvett és 
a földalapba került földet a jogos igénylőknek kiosztani. De még 
ez sem ment teljesen zökkenő nélkül. Itt is — ha kisebb erő
bevetéssel is — de a megkezdett harc tovább folytatódott. Társa
dalmi méreteiben és súlyában ez kisebb és könnyebb volt ugyan, 
de a földosztó bizottság tagjának ez a rész talán néha még ne
hezebbnek, kínosabbnak is tűnt. A győztes földosztó szocialista 
forradalmár emberségén ez több és fájóbb sebet ütött. A föld- 
elvevő-kisajátító tárgyaláson ugyanis mint osztályharcos lépett 
fel, aki a dolgozó nép igazságáért áll ki, hogy az osztályellen
séggel leszámoljon, hogy egy évezred igazságtalanságát törölje 
el, hogy véget vessen a kizsákmányolásnak. Most viszont a ki
osztásnál a saját osztálybelieket kellett megválogatni, közöttük
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kellett megtalálni, megnevezni és a földjuttatásból kizárni azo
kat, akik az élethalálra menő harcban nem találták meg a helyü
ket. Mert a sok között akadt olyan munkás is, aki a népellenség 
ígéreteinek és fenyegetéseinek felülve, öntudatlanul a forrada
lom ellenségei közé keveredett. Mivel pedig a föld ősidők óta 
mindig fizetési eszközül szolgált, ezzel a mindenkori földet ado
mányozó az iránta tanúsított hűséget vagy érte hozott áldozatot 
igyekezett megfizetni, tehát a hatalomra jutott dolgozó nép is 
a tulajdon földjét elsősorban annak igyekezett adni, aki az osz
tályharc győzelméhez valamivel hozzájárult.

Ez alól a régi szokásjogszabály alól a mi földosztásunk 
sem volt kivétel. Minden igénylőnek mi sem adtunk földet. Aki 
a forradalomnak nem tett szolgálatot, annak mi sem tartoztunk, 
és a birtokunkba került földből elsősorban azokat elégítettük 
ki, akikkel szemben adósnak éreztük magunkat. A sem nem 
használó, sem nem ártó semlegesek kielégítésére csak ezután 
került sor.

A földkisajátító tárgyalásokkal csaknem párhuzamosan 
folyt a földiigénylők összeírása is. 1946 februárjának végén már 
3651 földigénylőt írtak össze több mint 12 000 családtaggal. Ezek 
közül 726 a népfelszabadító háború aktív résztvevője. Az igény
lők között 16 elesett harcos és a fasiszta terror 62 áldozatának 
a családja Is ott volt. Nemzetiségi hovatartozás alapján az igény
lők közül 3371 magyar és 280 szerb. Közülük 2826-nak egy talp
alatnyi földje sem volt. A földigénylők közül 825-en csak 2044 
k. hold földet birtokoltak, ami a régi Zentán jellemző emberte
len földbirtokviszonyokról tanúskodik. Az agrárreformmal a f i
atal munkáshatalom ennek megszüntetését vállalta magára.

A földosztó tárgyalások anyagát, vagyis a juttatásra java
soltak névsorát — akárcsak a kisajátító tárgyalásoknál — lak
helyük szerinti csoportokba osztva, a saját körzeteikben megtar
tott nyilvános népgyűléseken hagyták jóvá. Az egy-egy népgyű
lésre (konferencia) előterjesztett névsort a földosztó bizottság 
tagjai és a politikai aktivisták ülésén előzőleg megvitatták, az 
igénylők jogosultságát elbírálták. Politikai aktivistákon a Nép
front körzeti vezetőit és a területen élő és működű párttagokat 
értették. Miután ez a fórum elismerte az igénylő jogát, a nyil
vános gyűlésnek javasolta jóváhagyásra. Ezen a javaslaton a 
népgyűlés még változtathatott. Előfordult, hogy egyes juttatásra 
javasoltakat töröltek, vagy a bizottság által nem javasoltat a 
gyűlés előterjesztésére elfogadták.
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Ez érthető, hiszen az aktivisták ülésén részt vevők szűkebb 
köre nem biztos, hogy minden igénylőt a legjobban ismert. így 
előfordult olyan eset is, hogy az igénylő jogosultságának eldön
tését a népgyűlésre bízták.

Mik voltak a feltételek, amelyek aílapján a földigénylő jogo
sultságát elismerték, vagy ahogyan akkor mondták, milyen »kri
tériumok« alapján bírálták el?

Elsősorban azt vették figyelembe, hogy a kérvényező — 
igénylő állandóan a mezőgazdaságban dolgozott-e. (Voltak egyéb 
foglalkozásúak is, akik föliratkoztak a földigénylők közé.) Milyen 
volt a politikai magatartása? A forradalmat vagy a haladó moz
galmakat támogatta-e, vagy ha nem, de legalább nem tanúsított-e 
ellenséges magatartást, különösen a háború idején? Ha a jogo
sultságát elismerték, családtagjainak számát figyelembe véve, a 
juttatandó terület nagyságát ennek alapján határozták meg. Csa
ládonként átlag 4 holdat kaptak. A nagyobb család valamivel 
többet, a kisebb kevesebbet kapott. Akinek volt egy kevés föld
je, az kiegészítést kapott hozzá.

Zentán az első földosztó tárgyalást 1946. április elején a 
Városháza nagy tanácstermében tartották meg. Az egész sza
badkai kerületben ez volt az első ilyen népgyűlés. »A gyűlést 
este hat órára hívták össze, de a helyi földigénylőkkel a terem 
már jóval előbb zsúfolásig megtelt, akik eljöttek, hogy részesei 
legyenek ennek a nagy ünnepi eseménynek« — írja a Magyar 
Szó 1946. április 11-i száma. Az értekezlet (ahogy akkor mondták 
»konferencia«) megnyitása után a jelenlevőkkel ismertették a 
földosztással kapcsolatos tudnivalókat, majd előterjesztették a 
bizottság által földjuttatásra javasoltak névsorát.

A nagy történelmi esemény perceiben a juttatásra javasolt 
földigénylők névsorának felolvasását a jelenlevők ünnepi csönd
ben hallgatták. A figyelemtől megfeszült arcizmok a nevük fel
olvasása után boldog mosolyra derültek.

Ez után a Városháza nagy tanácstermében tartott első föld
osztó tárgyalás után a többi ilyen összejövetelre a juttatásra ja
vasoltak lakásának körzetében, bent a városban, a Népfront ke
rületi otthonában került sor. Ilyenek voltak például az alvégi 
Tóth-kocsma, a Günc-féle bolthelyiség, a Barna-bolthelyiség, a 
tóparti szövetkezeti vendéglő. A tanyaközpontokban: Tornyoson. 
Keviben, Bogarasban stb. ezeket a »kikiáltó konferenciákat« 
(ahogyan a földosztó tárgyalásokat nevezték) az ottani iskolában 
tartották.
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Az igénylőnek, akinek jogát a nyilvános népgyűlésen elis
merték, kimérték a neki járó földet, és birtokba helyezték. Amíg 
volt föld az alapban, amiből választani lehetett, a bizottság arra 
törekedett, hogy lehetőleg mindenki a lakásához legközelebb 
kapjon földet. Amikor már erre nem volt lehetőség, mindenki 
onnan kapott, ahol még szabad földet lehetett találni.

A kiosztás után a birtokbahelyezés úgy történt, hogy a 
juttatott egypár nappal előbb idézést kapott, hogy elkészített 
két mesgyekaróval hol és mikor jelenjen meg. Ha a kiosztott 
föld még nem volt kimérve, úgy az új tulajdonos szeme láttára 
kimérték, az egyik mesgyén a két karót a földbe beverték, és az 
illetőt véglegesen birtokba helyezték. Minden napra annyi igény
lőt idéztek meg, amennyinek a műszaki személyzet (városi mér
nöki hivatal) úgy gondolta, hogy ki tudja mérni a földet, és el 
tudja végezni a birtokbahelyezést.

Ezt a nagy, sorsdöntő, történelmi pillanatot, amikor a föld
éhes szegényparaszt az örökké sóvárgott és most jogos tulajdo
nát képező földnek a birtokába lépett, a földosztó bizottság és 
a politikai aktivisták igyekeztek feledhetetlen ünneppé tenni. 
Az első ilyen birtokbahelyezésre az agrárérdekeltek egy cso
portjával a néphatóság képviselői és az agrárbizottság 1946. má
jus 5-én vonult ki. Zászlókkal, táblára írott, a néphatalmat és a 
földreformot éltető jelszavakkal, a tűzoltózenekartól kísérve ér
keztek a városi bikaistálló előtt elterülő réti »újtörésre«, és ott 
szerény, de bensőséges ünnepség keretében a városi népbizott
ság elnöke elsőnek a népfelszabadító háborúban elesett Majland 
József özvegyének adta át a kiosztott földet. Utána az egybe
gyűltek a zenakar talp alá való muzsikájára boldogan táncra per
dültek. A spontánul kialakult örömünnep elmúltával az agrárbi
zottság és a műszaki személyzet folytatta a birtokbahelyezés 
munkáját.

A földosztás és a birtokbahelyezés munkájáért a városi 
mérnöki hivatal munkaközösségét minden elismerés és dicséret 
megilleti. Először is a telekkönyv alapján összehasonlították az 
összes kiosztandó táblákat. Ez nagy és összetett munkát igé
nyelt, mert sok gazdának a birtoka 3—4, sőt 8 darabban is volt. 
Emellett a terepi munkára még az időjárás sem kedvezett: 1946 
májusában községünk területén 91,7 milliméter eső esett, és ez 
a földmérési munkákat nagyon nehézzé tette. A mérnöki hivatal 
dolgozói szinte emberfeletti munkájának köszönhető, hogy az év 
május 20-ig már 3900 hold földön 700 új tulajdonost helyeztek 
birtokba.
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Az 1946. április 10-én kezdődött és ugyanez év október 9-ig 
megtartott kilenc földosztó tárgyaláson jóváhagyott 1289 föld
igénylőnek 5590 kát. hold és 189 öl földet osztottak ki. A felirat
kozott földigénylők közül 19 utólag visszalépett, 82 igénylőt 
pedig a gyűlés határozata alapján töröltek a földhöz juttatottak 
névsorából.

A reform céljára kisajátított föld volt tulajdonosai között 
akadtak olyanok is, akik a földtulajdonjogban előállt változásba 
még a kiosztás után sem akartak belenyugodni. Nem tudták meg
érteni és a megváltoztathatatlan történelmi valóságba beleélni 
magukat, nem tudták elfogadni, hogy az eddig szentnek és sért
hetetlennek tartott telekkönyvi tulajdont a dolgozó tömegek a 
saját erejükből, a saját érdekeiknek megfelelően megváltoz
tassák.

A földhöz jutottakat különféle rémhírekkel szerették volna a 
földtől elijeszteni, vagy legalább — a bizonytalanság érzését 
kelteni bennük, hogy a kapott földet ne érezzék véglegesen a 
magukénak. A reform alá eső földtulajdonosok által leggyakrab
ban hangoztatott jelszó az volt, hogy »mi lesz, ha majd a helyzet 
megváltozik?« »Akik elfogadták a földet, hogy fognak majd a 
volt tulajdonossal elszámolni?«

Szerencsére az ilyen híresztelések a terjesztőkkel együtt 
Zenta dolgozó népe előtt már hitelüket vesztették. A földigény
lők közül önként lemondottak elenyészően csekély száma is 
ezt igazolja. Mindössze 19 ilyen kishitű akadt.

A földreformtörvény végrehajtását gátolni akaró propagan
da mellett még nyílt szabotázs is előfordult annak bizonyításá
ra. hogy a birtokreform által történt megosztást, a juttatott föld 
új tulajdonjogát nem ismerik el. Megtörtént, hogy a már birtokba 
helyezett új tulajdonos mesgyekaróit kidobták. Ez természetesen 
a földreform pozitív gazdasági és politikai eredményét nem ki
sebbítette, csak az agrárbizottság műszaki személyzetének oko
zott bosszúságot, mivel a birtokba adott földet újra kellett mérni.

Ugyancsak bizonyos időnek kellett eltelnie, amíg a földhöz 
jutott új tulajdonosok is megszokták és beleélték magukat a tu
datba, hogy ez a föld, amit a néphatalom kezéből kaptak, végleg 
és visszavonhatatlanul az övék, és ezt tőlük többé senki el nem 
veheti.
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A belső telepítés

A feliratkozott földigénylők jogosultságát meghatározó — 
vagy ahogy akkor mondták — a földosztó tárgyalások idején híre 
ment, hogy Zentán belső telepítés is lesz, a népfelszabadító há
ború néhány résztvevőjét Vajdaság más részeiből Zentára te
lepítik. A Magyar Szó 1946. március 7-i száma arról ad hírt, hogy 
először a telepeseknek osztják ki a nekik járó földet, a helyi 
igénylők csak ezután kerülnek sorra.

A belső telepítés hírét a helyi földigénylők bizonyos szo
rongó érzéssel fogadták. Többen attól féltek, hogy a belső tele
pesek kielégítése után nekik nem jut föld, és mint már annyi
szor a történelemben, most is föld nélkül maradnak.

Ezt az egyes földigénylőknél felbukkanó szorongó érzést az 
elismert földigénylők megkezdett birtokbahelyezése gyorsan el
oszlatta. Meggyőződtek, hogy a tervezett belső telepítés a helyi 
igénylők érdekeit nem veszélyezteti. Akinek jogosságát elismer
ték, annak föld is jut, és a megérkező telepeseket már meleg 
barátsággal fogadták. A Magyar Szó 1946. május 20-i száma er
ről már így ír:

»A földmunkások együtt dolgoznak a telepesekkel«. »Nem
régen érkezett meg a telepesek első csoportja a zentai határba. 
A magyar földmunkások szép fogadtatásban részesítették őket, 
és most is együtt dolgoznak velük, hogy ők is megismerjék a 
föld megmunkálásának itteni módját«.

A belső telepítés tervét Vajdaság Autonóm Tartomány Fő
bizottsága Végrehajtó Bizottságának külön munkacsoportja ké
szítette. E szerint a terv szerint Zenta határában három ilyen te
lepesfalunak kellett volna épülnie, Bogarasban, ahol ma a Mező
gazdasági-Ipari Kombinát Zlatna dolina nevű birtoka van; Kevi- 
ben a Kisbecsei út és a Tornyosi út kereszteződésénél és Gu- 
narason, a mai Orahovón.

Az ezekben a falvakban épülő telepes-házakat a betelepü
lők családtagjainak számához tervezték. Két-három- és négyszo
bás lakások épültek a hozzájuk tartozó mellékhelyiségekkel. Min
den ház mellé még egy-egy, 2—3 számosállatot befogadó istálló 
is épült. A telepesek házait a helyszínen égetett téglából építet
ték, és cseréptetővel lettek befedve. A falu többi háza klasszi
kus bácskai anyagból épült: téglából rakott alapra vert fallal, és 
a tetejük szintén cseréppel volt fedve. A házakhoz tágas gazda
sági udvar tartozott. Széles utca húzódott, a házak között. Min
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den faluban szövetkezeti otthon épült, amelyben a falu társadal
mi és kulturális életéhez szükséges helyiséget is biztosították.

Az első telepesek 1946 májusában kezdtek érkezni. Mivel 
a házak még nem készültek el, ideiglenesen a közeli tanyákon, 
ahol szabad hely volt, helyezték el őket. Az épülő házak ki voltak 
már osztva, a betelepülők közül ki-ki segítkezett a saját háza 
befejezésében. A Bogarasba és Kevibe irányított belső telepesek 
többsége Pancsováról és környékéről érkezett ide, de más hely
ségekből, még a közeli Mohóiról is. Kevibe 26 család érkezett 
meg, főleg szerbek, akik később az itteni magyar parasztokkal 
együtt a helyi Bratstvo szövetkezet alapító tagjai lettek. Kevibe 
a többi telepes nem is érkezett meg. A telepes-csaiádoknak já
ró földterület nagyságát a családtagok számától függően állapí
tották meg. Ez átlag mintegy 6—8 kát. holdat tett ki.

A faluépítési akció és a telepítés elég sokáig elhúzódott. 
A telepesek új házaikba csak az 1947. évben kezdtek beköltözni. 
A Tájékoztató Iroda határozata miatt közöttünk és a keleti szoci
alista országok között 1948-ban kialakult politikai feszültség a 
telepesek körében aggodalmat keltett. Főleg asszonyaik féltek, 
hogy egy esetleges konfliktus esetében a nemrég múlt háború
ból ismert megtorlásokra újra sor kerülhet. Ezért két család ki
vételével az össszes telepes Szenttamásra, Újvidékre és Belg- 
rádba költözött, lemondva vagy egyszerűen itthagyva telepítési 
jogát. Hárman helybeli magyar családokba nősültek be, de közü
lük ketten családostól elköltöztek. Kivételt csak a Gunarasba te
lepült ruszinok képeztek, akik közül többen új lakóhelyükön ma
radtak.

Az épülő falut a hozzá tartozó földekkel a legközelebbi bir
tok vette át. A befejezett és majdnem kész házakat a birtok sa
ját dolgozóinak adta használatra. Amelyik háznak csak a falai 
voltak felemelve, azt ledöntötték, és a házhelyeket szántóföldi 
művelés alá vették. Erre a sorsra jutott a bogarasi falu egy ré
sze, a későbbi Bogaras Állami Birtok (ma a Zentai Agrár-Ipari 
Kombinát Zlatna dolina elnevezésű gazdasága), a kevi falut pe
dig az ottani szövetkezet vette birtokába, amely ma a Kombinát 
Kalász nevű gazdaságához tartozik.
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ÖSSZEFOGLALÓ

A föld birtoklásának vágya nem a legújabb korszak szüle
ménye. Az ember földszerzési törekvésének nyomai egészen a 
történelem előtti időkig visszanyúlnak. A legrégibb időktől fogva 
az egyes népek között, majd a népcsoporton belül, az egyes 
törzsek, majd a családok között, de a családokon belül is, maguk 
a család tagjai egymás ellen ádáz harcot folytatnak a föld meg
szerzéséért, a föld birtoklásáért.

Zentán a földreform végrehajtása rövid történetének meg
írásakor kötelességemnek éreztem, hogy a legrégibb zentai föld
adományozásról, földosztásról is rövid visszapillantást adjak a 
ránk maradt adatok alapján. Erről ugyan nincs sok írnivaló, csak a 
kevésbé forgatott írásokra lehet röviden emlékeztetni. A török 
uralom megszűnése után, a határőrvidék megszervezésével je
lentősebb földosztás kezdődik. Igaz, hogy ebből a juttatásból is 
csak Zenta lakosainak egy szűkebb köre, a katonai szolgálatot 
teljesítők és a kiérdemesült harcosok részesülnek. Ezt követi 
1751-ben Mária Terézia első kiváltságlevele, majd utána még 
kettő, amelyek a földhasználat jogát az egész Tiszai Korona-ke
rület lakosaira kiterjesztik. Korunk felé közeledve a földért só- 
várgók, a földért küzdők tábora mind népesebb lesz, mind na
gyobb tömegeket mozgósít, hogy a századforduló táján a sze
gényparasztság földért folyó harca egybefonódjék a munkásság 
osztályharcával.

A zentai szegényparasztság 1824 körül a földért vívott küz
delméről és forradalmi hangulatának lecsillapításáról, valamint 
az utána következő, 1854-es császári »pátensről«, majd az 1881- 
ben megkezdett »járásosztásról« már sokkal több az írnivaló. A 

földéhes szegényparasztság kijátszására a régi királyi Jugoszlá
viában végrehajtott földosztás, majd a magyar klerikofasiszta 
zsonglőr földjuttatásról pedig még érdemesebb megemlékez
nünk.
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így jutunk el a történelem folyamán először a mi nyílt, hát
só gondolat nélküli földreformunkhoz, amelyet a sok szenvedés 
és véráldozat árán hatalomra jutott dolgozó népünk hajtott vég
re. Ennek leírásánál nem annyira az osztályharc élének érzékel
tetésére (ezt már előttem, a sajtó hasábjain többen megtették), 
hanem inkább a történeti hűségre törekedtem. Felhívom az ez 
iránt érdeklődő olvasók figyelmét Svetozar Markovic-Tozának a 
Létünk 1977/3—4. számában közzé tett írásaira, valamint dr. 
Nikola Gaćeša ismert vajdasági történésznek erre vonatkozó 
munkájára. A földhöz jutottak további útjának, valamint a pa
rasztság soraiban a földreform által történt politikai erőeltoló
dásnak bemutatása már másik füzetbe kívnákozik.

A nem tollforgató mesterségemből eredő hibákért az olva
só szíves elnézését kérem.
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Dal a járásosztásról

Rossz néven nem veszik uraságtok 
Dalolnak egyet a tamburások 
Tirallala tirallala Tirallala Tirallala 
Tirallala

Szól pedig az ének a járásról 
És az azt ért szörnyű pusztulásról

Apáink birtanak nagy legelőt 
Hússzor is felérte a most meglevőt

De Bérezi nagy ésszel kigondolta 
Hogy ezt a szegény nép ne jussolja

Kimondta a nagy szót azt a merészt 
Abból csak gazdagok vehetnek részt

Vele volt Aurél meg Kadrobucza 
Ki tudományát Trencsénből hozta

Kálusz Dezső is verte a dobot 
De azért ő kevés díjat kapott

Volt ki jussból állt osztónak oda 
Többnek meg a »nagy« közre fájt a foga

Alakult belőlük két nagy tábor 
Osztó lesz Zsiga Náczi és Gábor

Lőrinczet biztatta felesége 
Dinnyének ne legyen ellensége

Hanem az osztókhoz álljon ő be 
Nevét majd később vágják kőbe

Zár alá vették a városkasszát 
Zárgondság kezelte a masszát

Aurél lett az osztók elnöke 
Ott izzadt Barsinak nagy üstöké

Hátával mély volt vagy másfél méter 
Köztük guggolt a kis Burány Péter

De hogy tovább folytassam a dalom 
Egyszerre nagy lett a riadalom

A tábla feloldotta ám a zárt 
Ez tett az osztókban igazán kárt

Pap Sebes, Tóth Pali, Burány Jenő 
Kérdezték Száricsot ki légyen ő

Hogy őket annyira lúddá tette  
A fizetséget már fölvette

Törvényszék kérdezte Ignácz Spitzert 
Hogy a városkasszával mit miveit

Egyezség lett a dolognak vége 
Bedugult ezzel sok éhes gége

A mérnökök szeldelték a járást 
Sokan kaptak egészen új szállást

Azonban légy velem ó irgalom 
Hibázott sok helyen a cirkálom

Eddig van az ének a járásról 
És az azt ért pusztulásról

Maradvány földekről is van a dalom 
De ezt a nyilvántartóra hagyom 
Tirallala Tirallala Tirallala Tirallala 
Tirallala
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