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ELŐSZÓ HELYETT 

Kanizsa közönsége csendes, egyre csendesebb lázban ég, pedig eljött a 
kilencszáz év ünnepe, amelyre lélekben és munkában annyit készültünk, és 
most mégis készületlenül talált bennünket fontos dolgainkban, magunk 
által magunkra rótt kötelességünkben. Nem lett, nem lesz már kész újévig a 
monográfia, mert kiadásának anyagi terhét a gondok közt hányódó község 
nem bírta el. A kétnyelv ű  környezetünk parancsoló igényéb ő l adódó, szá-
mos okból késedelmet szenved ő  feladatok most átcsaptak felettünk. 

Mi hát a teendő? Írni, szerkeszteni kell monográfiánkat tovább, mert a min őség 
fontosabb az időnéL Valamit azonban közvéleményünk, közéletünk jelképes asztalára 
is le kell tennünk, hogy az évforduló ünneppé váljék Ebben a szándékunkban segít így 
és most bennünket az Üzenet, a nehéz id őkben is kiutat mutató példaként is. 

Ahogyan ez lenni szokott, a lehet őség és a gond édestestvérek most is. Olyan 
anyagot kellett összeválogatnunk, közölnünk, hogy az ismétl ődés ne rontsa a „nagy 
mű" majdani esélyeit, de mégis felérjen az alkalomhoz, s őt előrelépést jelentsen 
munkafázisainkban is. Ezért térünk vissza furnivinAhoz, amelyek sok-sok pillérén nyug-
szik a megírt helytörténet de kész termekként már csak keveset láttat, néha semmit sem. 

Egy ilyen kötet már meg is jelent Dokumentumok, források Kanizsa monográfi-
ájához címen, 1991-ben. Abban sikerült egy forrásm űfajt körülhatárolni, a korábbi 
monografikus igénnyel megírt, nyomtatásban meg is jelent m űveket, az előzmé-
nyeket. Most egy másik szempont, témacsoport kínálkozott: Kanizsáról, a most 
hozzá tartozó községekr ől, településekről a 900 év sok időrétegében készült leírás. 
Leírás a leírhatók, jellemezhet ők tárgyi és alanyi, térbeli és emberi vonatkozásá-
ban. Leírás és összeírás, szöveges jellemzés és grafikai ábrázolás tehát. 

Az évszázadok gazdag hozadéka a lehet őségeket, változatokat tovább 
finomítja: együtt van az, ahogyan eleink magukat és környezetüket belülr ől 
látták, és ahogyan mások, a nagyobb összefüggések fel ől őket szemlélték. 
Közben a kezdet és a jelen közötti nagy id ő  is benépesült, tagolódott, élet-
szerűvé testesült. Az a bizodalmunk, hogy a sokoldalúan variálódó források, 
dokumentumok ilyen vonulatukban túlmutathatnak önmagukon, az olvasó-
ban spontán módon ugyan, de történelemmé, a történelemmé állnak, ren-
deződnek össze, a történ ők és történhetők előképévé, tanulságává. 

A tematikai, m űfaji, időbeli teljesség mellett még egyet fel kellett vállal-
nunk a felölelt terület vonatkozásában. Igaz ugyan, hogy 1993 Kanizsa, a 
város ünnepe, ám az egész község ünnepli, s aki a múltba tekint, ott magát 
is, a saját gyökereit is szeretné meglelni. Ezért jelent őségével, a sorra kerülő  
korszzakokkal arányosan el ő térbe kerül a többi település is: Martonos, Hor-
gos, Adorján, Oromhegyes, területileg a teljes község. 

Forrásaink időbeli íve körülbelül az 1870-es évekig terjed. Azért eddig, mert 
a későbbi dokumentumok java része már könnyebben hozzáférhet ő, ső t közke-
letűnek mondható, viszont az itt közlésre kerül ő  leírások, urbáriumok, határleí-
rások, térképek, pecsétek, levelek közül soknak még a híre sem jutott el olvasó-
inkhoz, de még a vonatkozó szaktudományok avatottabb m űvelőihez sem. 

A továbbiakban el őször a kilenc évszázadot átfogó visszapillantást olvas-
hatjuk, majd pedig az id őrendben közölt, többnyire beveze ővel, maggyaráza-
tokkal is ellátott, néhány jellemz ő  összefüggésébe helyezett forrásanyagot. 

PAPP GYÖRGY 
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VISSZAPILLANTÁS 

Kanizsa község októberben ünnepli névadó települése máig els őnek ismert 
írott említésének 900 éves jubileumát. Ez a forrás a pannonhalmi. Szent 
Mártonról elnevezett bencés f őapátság I. vagy Szent László király nevében 
okiratba foglalt vagyonleltára, amelyben a kolostor 14. birtokaként a Cnesa 
Tiszába ömlésénél fekv ő  ingatlan van felsorolva, amelyhez egy Miruchnak 
nevezett halastó is tartozik. Ezt az oklevelet az oklevéltan legtekintélyesebb 
tudósai eredetinek tekintik és 1093...-ra datálják, ami annyit jelent, hogy 
legkorábban 1093-ban keletkezhetett; mivel 1095-ben I. László király meg-
halt, nevében kés őbb már nem adhatták ki. 

A Tisza mellett fekv ő  Kenesna már Anonymus magyar honfoglalás-tör-
ténetében is szerepel: szerinte itt keltek át a Tiszán Arpád fejedelem alvezérei 
a Maros és Al-Duna vidékének elfoglalására 896 után. A történelemtudo-
mány szerint Anonymus Gestája 1200 körüli helyneveket vetít vissza a 
honfoglalás korába. 

Cnesát a pannonhalmi kolostor vagyonleltára szerint még Salamon ki-
rály (1063-1074) adományozta a főapátságnak; ezek szerint kezdetben királyi 
birtok volt. A f őapátság birtokában több okmányban is találkozunk nevével 
Knesa és Kenesna formában, egészen 1241-ig, amikor is a tatárok feldúlhatták, 
mert többé nem találkozunk nevével a pannonhalmi f őapátság okmányai-
ban. A tatárjárást közvetlenül megel őző  évekből ered az a rendkívül értékes 
összeírás, amelyet itt közlünk. 

Kanizsa szomszédságában a XIII. század közepéig létrejött még néhány 
település: Szatmár, Adorján, Martonos és a Tiszánál a szomszédos Révkanizsa. 

A mongolok elvonulása után a kanizsai régió fokozatosan újratelepült: 
Adorján, Kanizsa és Martonos falvak mellett újabbak is létrejöttek, mint 
Gyékénytó és Vastorok. Mindezek a falvak—az 1502-ben említett Horgos faluval 
együtt — világi és egyházi földesurak birtokai, uradalmai voltak; a középkori 
magyar királyság keretében el őbb Bodrog, majd Csongrád vármegyébe 
tartoztak. 

A XVI. században a török dúlás tette földönfutóvá a jobbágyfalvak 
lakóit: az 1541-ben bekövetkezett hódoltság kezdetén a falvak egy része még 
megmaradt egy ideig, de a dél—észak irányú migráció folyamatában a lakos-
ság fokozatosan kicserél ődött: Adorján, Kanizsa, Vastorok elpusztásodtak, 
majd szláv településekké alakultak, viszont a hódoltság végéig magyar hely 
maradt Martonos és a mai Horgos közelében létesült Szentpéter. Kanizsának 
ekkor még a neve is feledésbe ment, a török adóösszeírások Földvárt említe-
nek a helyén. Adorján után a török id őkben Martonos került a kanizsai 
kisrégió súlypontjába: Evlija Cselebi török utazó is leírást ad róla, mert még 
török helyőrsége is volt. Martonos magyar lakossága 1686-ban futott el, 
helyére a török ellen hadakozó osztrák tábornokok szerbeket telepítettek. A 
karlócai béke megkötése (1699) után a Tisza határfolyó lett, amelynek védel-
mére a bécsi haditanács megerősített határvidéket szervezett. E határvidék 
egyik sánca Martonos, a másik a szerb határ őrökkel újratelepített régi föld-
vár, azaz Kanizsa lett. A sáncok hely őrségét 1720-ban név szerint összeírták 
és rövid leírást is készítettek róluk, ezeket közöljük. 

A XVIII. század közepén a Tisza menti határ őrvidéket felszámolták: 
Mária Terézia a tiszteknek nemességet, a legénységnek jobbágytelket adott 
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és a szerbeknek kerületi önkormányzatot biztosított. Ókanizsa — így nevezték 
akkor Kanizsát— pedig még mez ővárosi státust és országos vásárok tartására 
is jogot kapott. A határ őrök azonban nem adták fel vitéz, hadakozó életmód-
jukat: orosz csalogatásra kitelepültek Ukrajnába, ahol a Martonosa és a Ka-
nyizs nevű  települést alapították; egy részük Bánátba, a kikindai kerületbe 
költözött. Míg Martanoson többen, Kanizsán igen kevesen maradtak. Az 
uralkodó ekkoraengedélyezi a Magyar Kamarának új telepesek befogadását 
a Tiszai Kerületbe: Kanizsára Nagy Mihály szabados kapott megbízólevelet 
új telepesek toborzására. Így kezd ődött meg a magyarok vissza. települése 
1753 után Kanizsára, majd 1774 után Martonosra is. Horgost pedig 1772-ben 
Kárász Miklós telepítette be újból, miután a Kamarától a horgosi—szentpéteri 
pusztát megvásárolta. De nemcsak a magyarok, hanem a XVIII. század 
második felében a szerbek is betelepültek,,különösen a szomszédos, bánáti 
falvakból. A XIX. század elején újra benépesül Adorján és fokozatosan három 
fejlődő  község alakul ki: Okanizsa, Martonos és Horgos. 

A három község XVIII. és XIX. századbeli történetének néhány markáns 
dokumentumát azzal a céllal közöljük< hogy mintegy ízelít őt adjunk abból 
a gazdag forrásanyagból, amely Kanizsa község kiadandó monográfiája 
történeti részének alapanyagát képezi. Ezeket, úgy véljük, nem kell bemu-
tatni, mivel maguk mutatják be korukbeli településeinket. Reméljük, hogy 
az ezúton is felcsigázott közérdekl ődés ösztönzőleg fog visszahatni a mo-
nográfia kiadása körüli, f őleg pénzügyi természetű  akadályok legyőzésére. 

DOBOS JÁNOS 
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KENESNA BIRTOK ELS Ő  LEÍRÁSA 
1237-1240 

IV. Béla magyar király Albeus mesterrel, nyitrai f őesperessel összeíratja a 
pannonhalmi Szent Márton kolostor birtokait, azok határait és népeinek 
köteles szolgálatait; ezek között a birtokok között van Kenesna. birtok ösz-
szeírása is. 

Az okmány latin nyelv ű  eredetije a pannonhalmi Szent Benedek-rendi 
főapátság levéltárában található. 

Korábbi kiadása: 
Erdélyi László—Sörös Pongrác: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend törté-

nete. Budapest, I. kötet, 1902. 783.) 

A FORRÁSRÉSZLET MAGYAR FORDÍTÁSA 

(...) 
(LXI.) Kenesna birtokon a lovukon szolgáló lovas jobbágyok neve: 

Turda, Mathias és Kec, kik rokonságukkal a gyermekeken és ifjakon kívül 10 
háznépet tesznek; ezek úgy szolgálnak, mint a hym.udi jobbágyok. Ugyan-
azon a birtokon a kocsisok neve: Munkac, Lede, Egu.de, Kud, kik kötelesek 
saját kocsijukon és költségükön halat szállítani a kolostorba, vagy pedig egy 
kocsiért 1 fertót fizetni. A halászok neve ezen a birtokon: Tebe, Petur, Buhtus, 
kik rokonságukkal 10 háznépet tesznek, ide nem számítva a gyermekeket és 
ifjakat s a halászáson felül kötelesek évenként hat harmadf ű  tinót adni a 
kolostornak. Ezen a birtokon van még három háznép torló, akiknek nevei: 
Byusius, Nerka, Pu.tus, kik minden évben kötelesek Szent Mihály ünnepén 
3 fertót adni fejenként. Ezen birtoknak 25 ekére való körülhatárolt földje 
van, bele nem számítva a réteket, állóvizeket, nádasokat és a tiszai halászatot; 
bírja az egész Tiszát halászatával és szigetével együtt a határa kezdetét ő l 
egészen Kenesatue-ig, s a Tisza mellett elterül ő  nádast egészen a révig, ahol 
átjárnak a Tiszán. Szomszédosak pedig e falvak: Zuthumar... 

MAG YARÁZATOK 

Hymud — a kolostor egyik, az összeírásban korábban említett birtoka 
ferto — pénzegység 
ekére való föld (acatrum) — területi mértékegység, megközelít ő leg 65 kataszteri 

hold 
Zuthumar— aszakirodalom Szatmár néven ismert falu; fekvésétillet őleg több 

feltevés ismert: a mai Horgos táján (Dudás Gyula: Vidékünk hajdani 
halászata. Zentai Hírlap, 1887. 14. sz.); Törökkanizsa (Novi Kneževac) és 
Szanád (Sa..nad) között (Erdélyi. László—Sörös Pongrác: A pannonhalmi 
Szent-Benedek-rend története. Budapest, 1902. 331.); Kanizsától délre a 
Tisza bal, esetleg jobb oldalán (Iványi István: Bács-Bodrog vármegye 
földrajzi és történelmi helynévtára IV. Szabadka, 1906. 68-69.) 

torló — szolga, akit ura felszabadít s ezért annak halála után az egyháznak 
bizonyos szolgáltatást végez 
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I. (Szent) László magyar király által készíttetett összeírás a pannonhalmi Szent Márton_  

bencés kolostor birtokairól; ennek 14. tétele a Cnesa torkolatánál fekvő  birtok  
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MARTONOS VÁRA EVLIJA CSELEBI ÚTLEÍRÁSÁBAN  
1666  

A híres török utazó 1664-1666 között tett magyarországi utazása folyamán 
Szabadkáról Szegedre Martonoson át utazott: naplójában Martonosról rö-
vid leírást találunk. 

A kézirat eredetijének őrzési helyét nem ismerjük. 
Korábbi magyar fordítása és kiadása: Evlia Cselebi török világutazó ma-

gyarországi utazásai 1664-1666. Török— magyarkori történelmi emlékek. Irók. For-
dította Karácson Imre. Budapest, 1908. 220. 

Martonos vára. Építője nevéről elnevezett régi hely. A 932. évben foglal-
tatott el. A szegedi szandzsákban az egri katonaság javadalma. Várparancs-
noka és tizenöt várkatonája van. Vára a Tisza folyó partján fekv ő  kicsiny vár. 
Külvárosa 150 nádas magyar házat és egy templomot foglal magában. E 
várból igen nehezen lehet a szárazföldön Szeged várába menni, ezért összes 
lovainkat hajóra raktuk és a martonosi vízen Szeged felé mentünk. Egy óra 
alatt a vízen átmenvén, lovainkra ültünk és Szegedre érkeztünk. 

MAGYARÁZATOK 

Martonos és Szeged nevét jegyzetben ótörök írással is közli a fordító. 
Szegednél a helynév Szegedinnek olvasandó. A Szegedin nevet a szlávoktól 
vették át a törökök — írja a jegyzetben Karácson Imre. 

A török id őszámítás szerinti 932. év a keresztény, akkor még Julianus 
naptár szerinti 1525. október 17-ét ől 1526. október 6-áig tartott. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a mohácsi csata után. 

szandzsák —  török szó, jelentése eredetileg zászló, de területegység fogalmában 
is használták. A szegedi szandzsák a Duna—Tisza közét foglalta magába; 
1596-ig a budai, azután az egri. vilajetbe (tartományba) tartozott. 
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Martonos leírása Evlija Cselebi útleírásában 1666-ból  

(Evlia Celebi: Seynhahname. Istanbul, 1928. 264.)  
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Bács, Bodrog és Csongrád vármegyék egyházi tizede helységek szerinti  

összeírásának részlete: 8. Nagadoryan, 9. Gekentho, 10. Marthonos  
(OL, D1 37163, 4. lap)  
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KANIZSA, ILLETVE FÖLDVÁR LEÍRÁSA ÉS 
ALAPRAJZA MARSIGLI MÚVEIBEN 
1694-1697 

A Tisza jobb partján fekv ő  Kanizsa, helységünk, a törökök pusztításai után 
nyomtalanul eltűnik hosszú időre a térképekről. Az északabbi, délebbi telepü-
lésekhez viszonyított helyén azonban megjelenik a Feudvar, Fudvar jelölés, 
amely viszont korábban sohasem bukkant el ő  a leírásokban, megnev ezésekben. 
Hogyan viszonyult a két név és jelöltjük  egymáshoz? Azonos pontot jelöltek-e? 
Ezekre a kérdésekre, Kanizsa török dúlás idei és utáni állapotaira vonatkozóan 
alig lenne adatunk, bizonyságunk Luigi Ferdinando Marsigli olasz térképész 
tábornok, olasz polihisztor feltáró, rendszerez ő  munkássága nélkül, aki a törö-
kök elleni felszabadító hadjáratok, a zentai csata idején járt és tartózkodott 
vidékünkön, a legkülönbözőbb feladatokat, például a határ őrvidéki erődítmé-
nyek, várak számbavételét, leírását végezve. 

Kanizsa területén minden bizonnyal többször is tartózkodott, egyszer 
a császári seregek átkelését biztosítandó, alkalmi hidat is veretett a Tiszán, 
és a védhetősége szempontjából vette szemügyre a terepet. Ekkor ötlött a 
szemébe egy régi, lerombolt földvár, amely azonban még így is olyan impo-
zánst volt, hogy azt az eshet őséget is számba vette, hátha a római er ődít-
ményrendszer része volt. 

Tapasztalatait két m űvében összegezte: Danubius Pannonico-Mysicus 
(1726), illetve Antiquitates militares Romanae (II. 57., latin nyelven), térképet is 
mellékelve a földvárról. 

Az alaprajz a Fig. XX. jelzetet kapta, amely a Földvár közepében áll, 
alatta a FUDVAR megnevezés. Nem tudjuk, hallomásból vagy térképekr ől 
vette-e. A Tibiscus felirat, a folyást jelz ő  nyíl és a Körös nyugati fekvése (Kiris 
fl.) kétségtelenné teszik, hogy Kanizsa, azaz a mai Tisza-part helyén állt. 

Az is felettébb érdekes, hogy a Körös mocsara teljesen körülöleli a 
magaslatot, a bejárat pedig igen keskeny a téglalap jobb, keleti sarkában. A 
ferde vonalak valószín űleg a magaslatot kívánják érzékeltetni. 

Dokumentumérték ű  a mellékelt rövid leírás is, Fudvar címmel, magyar 
fordításban az alábbi szöveggel: 

A földbál összehordott (összedöngolt), észak felél a Tiszára néz ő  klein Kaniplui (sic!) 
irányában elhelyezkedő  erődítményt a Kiris (Körös) mocsár veszi körül. Elnyújtott 
négyszög (téglalap) alakú, hosszabb oldala 600, a rövidebb pedig 300 láb körüli. 

Ezt egyébként a térképhez mellékelt lépték is érzékelteti. A leírásban 
egy próbaásatásról is beszámol: 

Közepén lyukat ástunk és benne az alább bemutatandó edényeket találtuk. 
(Nekünk ezeket nincs módunkban most bemutatni.) 

Az utóbb megnevezett m ű  149. oldalán a leletek leírása is olvasható Vasa 
et Pondera ex figulina terra címmel. Magyar fordításban: 

AGYAGEDÉNYEK ÉS ÓKORI AGYAGSÚLYOK 

Ezeket a, mint mindenütt a Tisza vidékén, sötét szín ű  anyagból készült edénye-
ket és súlyokat pénzérmék között találtuk, amikor megparancsoltam, hogy alakítsa-
nak ki egy, a folyón épített híd védelmére szolgáló erdítményt a Tudvar (sic!) 
környékén.. . 

A fedeles edény vélhet őleg háztartási vagy szertartási célokra szolgált. 
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Az áldozati edényt és a fületlen korsót minden bizonnyal áldozati célokra 
használták. 

A másik két darabot vélhet őleg súlyokként használták, mert alakjuk erre alkal-
masnak látszik. A leírt példányok mindegyike durva, ügyetlen megmunkálásról 
árulkodik. Alakjuk, súlyuk megegyezik, azonos az egyéb ókori készítményekkel, 
amilyeneket a Tisza mentén máshol is találtunk. 

A Fudvar cím alatt közölt szövegben a leletek eredetére is kitér: 
Föltehető, hogy a római hadsereg ezen a Ir.elyen kelt át a Tiszán, Mivel a közelben 

erre alkalmas más hely nem létezik, egészen a Maros folyóig. Itt ismét olyan római 
erődítményekhez hasonló nyomokat találttank, mint amilyenek SARAVOLA, PERIANOS, 
MONA1tA,STAVtAARAT Végül ez is olyan er ődítmény, amely összefitggésbcltozltató a 
Dunától húzódó, Czovna alatt kezd ődő  hosszú mélyedéssel (árokkal). 
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A KANIZSAI SÁNC LEGÉNYSÉGE ÉS LEÍRÁSA 
1720 

A bécsi Haditanács összeíratja a Herbestein Ernest tábornok, szegedi várpa-
rancsnok alá rendelt sáncok, illetve katonai helységek— közöttük a kanizsai 
sánc — lovas- és gyalogoskatonáit. 

Az összeírás eredetije az Országos Levéltárban Budapesten, jelzete: 
Archivum Regnicolare 157, lad. JJ nro 1 fr. 4 Conscriptio fossarum, seu 
locorum militarium 1720. 

Korábbi kiadása: Popovi ć  J., Dušan—Se čanski, Živan: Popisi stanovništva 
Bačke tokom osamnaestog veka. Beograd, 1952. 271. 

Kivonat a latin nyelv ű  eredeti szövegb ő l. 

Fossatu(m) KANISAIENSE 

1 Nomina, et Cognomina Militarium Personarum 
2 Terras seu Agros, seu ad Sessionis applicatos seu libitu suo usuari solitas, 

aut etiam neglectis propriis in alieno Teritorio excultas, gt Cubulorum 
Posoniensis mensurae Capaces habet, intra triennium inseminari Con- 
suetas 

3 Prata seu Foenilia quot Falcatorum vel Currum habet 
4 Vineas quot Fossorum seu ligonum habet 
5 Quaestores et opifices quot et quales habet 

1 
	

2 	3 	4 	5 

PRIMA COMPANIA EQUESTRIS ORDINIS 

Capitaneus Milics Karapangics 51 12 2 
Ductor Aleksza Topolyanin 31 3 3 
Signifer Plavsa Elcsics 4 1 — Auriga 
Vig. Mag. Jovan Franczuslia — — — Servus Fossati 
Greg. Joszin Topolyakovics — — — Manuarius 

Sztepan Nemoliszin — 1 — Auriga 
Atanaczko Ivanov 9 1 1 
Radoszav Sztojanov 13 2 — 
Maleta Buzadsia 18 2 — 
Milivoj Kirsztanosin 31 3 2 

Corp. Sztojan Kovacsovics 22 2 — 
Sztanko Jovanovits 19 2 — 
Milics Sarkovics 27 2 1 
Szubotha Plavsin — 2 — Auriga 
Nedelko Popovics 4 1 — Auriga 
Lukacs Popovics 27 3 — Solvit lytr, flor, 200 
Petar Milosovics 31 3 
Sztaja Radovanov 22 2 
Pavko Sivanovics 13 3 
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Solvit lytr. flor. 32 

Solvit lytr. flor. 70 
Solvit lyti: flor. 45 
Manuarius 

Au ri ga 
Manuarius 

Manuarius 

Manuarius 

Solvit lytr. flor. 1.08 
Pisca.tor 
ALUiga. 
Manuarius 
Manuarius 
Pisca.tor 
Solvit lytr. flor. 200 

— Manuariu.s 
1 
2 
2 

Manuarius 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 	 2 	3 	4 	5 

Jova Pein 	 18 	2 	— 

Iszak Sztojanovics 	18 	3 	1 
Jovan Nedelkovics 	13 	2 
Sztojan Szacsovics 	22 	3 	— 

Corp. 	Dobroszav Jurisin 	- 

	 1 	— Auriga 
Gergo Musurinacz 	— — 	 — Piscator 
Jovan Vukovaracz 	4 

	
1 	— Manuarius 

Sztoics Ogravszalov 	27 
	

2 	1 
Ignatius Gyurgyevics 	9 

	
1 	1 

Jovicza Vertibrad 	18 
	

3 	1 
Mihailo Vlah 	22 

	
2 	— 

Makszim Nincsicsev 	22 
	

2 
Jovan Svagalovics 	— 	 — 	 — Manu.arius 
Jovan Zomboracz 	22 2 — 

Sum(m)a . 
	 33 	517 59 13 

ALTERA COMPANIA PEDESTRIS ORDINIS 

Ductor 
Signifer 
Corp. 
Greg. 

42 	4 	2 Solvit lytr. flor. 232 
1 	— Solvit lytr. flor. 90 

Zaharia Milosovics 
Jovan Mittrovics 	4 
Rada Rigicski 	27 	2 
Miat Veliki 	 22 	2 
Sivan Drasa 	 18 	2 
Milics Szarics 	42 	3 
Zarissa Zomboracz 
Pavel Milikutacz 	— 	— 
Milos Miliku.ta.cz 	18 	2 
Gyuricza Csurcsia 	9 	2 
Szubotha Kradivacz 	— 	— 
Si.van Voletits 	13 	2 
Marko Dugalin 	4 	1 
Pejo Terzin 	 9 	1 
Uros Ivanov 	 — — 
Novak Dugobradgyin 9 1 
Kirczan Rasin 	— 	— 
Ninko Radosev 	— — 
Sztaja Sutilov 	— 	1 
Szava Mirkov 	4 	1 
Sivko Csosza. 
Jevrem Vujtsin 	- 

Rako Berzi  
Mihailo Sztojadinov 	— 	1  
Sztoja.n Juricsin 	20 	2 
Marko Mali 	 4 1 
Maleta Bakalin 	15 	3 
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1  2 	3 	4 	5  

9 	1 	1 Piscator  
—  3 Manuarius  

11 	2 	 — 

— — Manuarius  
15 	2  

 

Jovan Septalov  
Maleta Magics  

Corp. 	Makszim Sutilov  
Jakob Szarics  
Vuin Jovan  

 

Viduae reperiuntur in hoc Fossato nro 8 nullis facultatibus gaudentes, sed  

opere manuario vita(m) sua(m) sustentantes.  

Summa 	 32 	295 37 24  
Univer(sa) 	 65 	8] 2 96 37  
Su(m~a  

Observa(ti)ones  

1-mo. Agros habent sufficientes, nec ad Campos subdivisos, neq(ue) ad  

fundos applicatos, sed liberum est ubi cuig(ue) libitu eligere, et quan-  

tum vult aut potest inseminare.  
2-do. Territoriu(m) quoad procreationem et fertilitatem est simile proxime  

Connotator(um) Fossatoru(m) territoriis, ubi post unam araturam, sex  

vel octo bobus elaboratam habent eandem fertilitate(m) ta(m) in autum-  

nali q(ua)m in vernali q(ue)m habent p(rae)scripta Fossata.  

3-tio. Prata ab una parte habent bona, foenu(m) utile et pulchrum p(ro)du-
centia, ab altera vero parte aquar(um) exunda(ti)onibus obnoxia, proin-  

de foenu(m) vile p(ro)ducentia, interim tamen post laborem unius fal-  

catoris colligi potest unus Currus sex bobus junctus.  

4-to. Pascua pro Communi usu suis(que) animalibus in p(ro)prio territorio  

habent sufficientia, et alias bone fertilia, hoc vero Anno Currente, ob  

Continua(m) temporis siccitate(m) sterilia; unde ex procrea(ti)one, in-
tertione, et divevditione, cujusvis generis pecorum emolumentu(m)  

Annuat(im) p(e)rcipere possunt fl. 60, uti ipsi fatentur.  

5-to. Praedia habent dua Communa, nominibus Nadirlany, et Ostorak insig-  

nita, p(e)r I. Commissionem p(rae)mentionata(m), ipsorum territorio, ob  

respectum meritorum Militariu(m) adjecta, in quibus p(ro)pria tantum  

pecora pascuare, et Aeconomiam exercere solent, nullum alium percipi-
entes p(ro)ventum.  

6-to. Vineas aliquas habent in planitie situatas, jam in p(rae)scriptis rubri,cis  

Connotatas, et non magnae Considera(ti)onis; quar(um) p(ro)creatio-  

nem pro suo usu accomodant, et aliunde etiam acquirere solent.  
7-mo. Frumenti distrahendi Commoditate(m) haberent Szegedini, apud do-

mu(m) Annonariam, unu(m) Cubulum Poson(iensis) mensurae Communi  

grossis 15 vendendom sicut et alii quod iterum pro usu Communi Conver-  

tunt, salem Coemendo, et nullum exinde emolumentu(m) Commemorant  
8-vo. Sylvas nullas habent, sed pro aedificiis ex Banatu acquirere necessitantur.  

9-no. Molam acquaticam in Tybisco erectam habent mediam, unde Annuatim  

p(e)rcipiunt emolumentu(m) Bor. 10. Siccam iter(u)m duas ex quibus  

p(ro)veniunt Annuat(im) flor. 28.  
10-mo. Ex educillo p(er)cipiunt Annuatim flor.13, nec ullis aliis beneficiis gaudent  
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A szöveg részleges fordítása: 

A KANIZSAI SÁNC 

A katonai személyek neve és családneve 
A három éven belül bevetni szokott földek vagy szántók, amelyek vagy 
a telekhez tartoznak, vagy kívánság szerint hasznosításra mások terü-
letéből kihasítottak; hány pozsonyi mér ő  — köböl — nagyságúak 
A kaszálók vagy szénáskertek hány kaszás, vagy szénásszekérnyiek 
A sző lők hány kapásak 
A kereskedések és boltok milyenek és mekkorák 

AZ ELSŐ  RENDES LOVASCSAPAT 

A MÁSODIK RENDES GYALOGOSCSAPAT 

E sáncban özvegy is akad, szám szerint 8, semmi vagyonnal nem bírnak, 
hanem kezük munkájával tartják fenn magukat. 

MEGFIGYELÉSEK 

Elégséges szántókkal bírnak; ezek nyomásokra nincsenek felosztva, 
sem a házhelyekhez kapcsolva, hanem szabad bárhol, tetszés szerint 
választani, és amennyit akar vagy bír, bevetni. 
Területe termékenységét és jövedelmez őségét illetőleg hasonlatos a már 
előbb összeírt sáncok területével, azaz egy hat vagy nyolc ökörrel 
elvégzett szántás után annyit ad úgy ősziből mint tavasziból, mint az 
előbb összeírt sáncok. 
Kaszálójuk részben jó, ez értékes és szép szénát terem, részben viszont 
a vizek áradása miatt hitvány min őségű t, átaljában egy kaszás után egy 
hatökrös szekérnyit összegy ű jtenek. 
Jószágaiknak határukban elégséges közlegel ővel rendelkeznek, ame-
lyek máskor jó hozamúak; ebben az évben azonban a hosszabb ideje 
folyamatos szárazság miatt terméktelenek; a rajtuk tartott bármiféle 
lábasjószág szaporításából, eltartásából és eladásából — ahogy jómaguk 
tanúsítják — 60 forint jövedelemhez jutnak évente. 
Két községi pusztával bírnak, Nadirlany és Ostorak névvel jelölve az I. 
Bizottság által említve, amelyeket katonai érdemeikre való tekintettel 
csatoltak hozzájuk, ahol jószágaikat legeltetik és gazdálkodnak; más 
jövedelemben nem részesülnek. 
Némely szőleik is vannak, ahogy az a fenti összeírásból kit űnik, de nem 
eléggé megfontoltan síkságra telepítve; ezek termését saját szükségle- 
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tükre fordítják és nincs bel ő le semmi jövedelmük, ső t, máshonnan is 
beszerezni szoktak. 
Terményeiket legcélszerűbb Szegeden, az élésháznál eladniok, egy po-
zsonyi mérő t 15 közönséges garasért, amit mint mások is, közhasználati 
cikkekre váltanak, sót vásárolnak, és semmi más innen ered ő  nyereséget 
nem említenek. 
Erdeik egyáltalán nincsenek és építésre Bánátból kénytelenek fát besze-
rezni. 
A Tiszán felállított vízimalmuk közepes, innen évente 10 forint bevétel-
re tesznek szert; a két szárazmalomból viszont 28 forint az évi bevételük. 
A korcsmaállásból évente 13 forintot kapnak és semmilyen más javadal-
makat nem élveznek. 

MAGYARÁZATOK 

capitaneus — kapitány, a sánc parancsnoka 
ductor — hadnagy 
signifer — zászlós 
vig. mag. (vigiliarum magister) — őrmester 
greg. (gregarius) — közlegény, közkatona 
corp. (corporalis) — káplár, tizedes 
auriga — kocsis 
servus — szolga 
manuarius — napszámos 
piscator — halász 
lytr. (lytrum) — váltásgdíj 
solvit — fizet 
flor. (florentum) — forint, pénznem 
summa — összesen, universa summa — mindösszesen 
telek (lat. sessio) — földműves gazdálkodási egység a feudalizmus idején; 

általában ismert a jobbágytelek, zsellértelek, katonatelek. A telek a 
falubeli házhelyb ől (belső  telekb ől) és a hozzá csatlakozó tartozékokból 
(lat. appertinentia): szántóból, rétb ől stb. állott. A telkek állaga id ő től és 
helytől függően változott 

köböl (lat. cubulus), mér ő  — űrmérték gabonának, több fajtája volt ismert: bécsi, 
pozsonyi stb. 

pozsonyi mér ő  — 62,08 liter 
kaszás rét (lat. falsatura)— területmérték, egy ember által egy nap alatt lekaszált 

rét, kb. 1 hold 
szénásszekér (lat. currus foeni) — egy kaszás rétr ől lekaszált, egy szekérre való 

széna 
kapa (lat. fossor) — területmérték, egy kapás sz őlő  a XVIII. században általában 

94 négyszögöl 
nyomás (lat. calcatura) — a szántóművelés és gazdálkodás olyan formája, ahol 

a szántóterület egy-egy összefügg ő  részét közös elhatározás alapján 
művelték, illetve pihen tették. A háromnyomásos rendszerben az egyik 
évben az első  nyomáson (nevezték még mez őnek, fordulónak, vet őnek 
is) őszi gabonát, a másodikon tavaszit vetettek, míg a harmadikat pihen-
tették. A következő  évben az els ő  nyomás pihent, a másodikon vetettek 
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őszi, a harmadikon tavaszi gabonát. Kanizsán ekkor m.ég nem jelent meg 
a nyomásos felosztás, mert b őven volt szán tásra alkalmas föld 

ltázhely, beltelek (lat. fundus d0ma11s, fundus colonicalis) — az a falu belterületén 
fekvő  telekrész, amelyen a jobbágyok vagy katonák háza, gazdasági 
épületei, kertjei állottak 

Őszi gabonanem űek (lat. fruges, autusnnalia) — ősszel elvetett gabona, els ősorban 
búza és rozs 

tavaszi gabonanem űek (lat.. vernalia) — tavasszal vetett gabona: árpa, köles, 
tönköly, zab 

termékenység (lat. fertilitas). — egy pozsonyi mérő  maggal bevetett szántó 
őszibő l öt-hatszoros, tavasziból négy-ötszörös termést hozott átlago-
san: a 812 mérőnyi vetés tehát mintegy 3654 pozsonyi mér ő , azaz kb. 
240 000 liter termést hozott, míg a 96 kaszás rét 96 szekérnyi szénát 

Nadirlany — a kanizsai sánchoz tartozó egyik puszta, az 1548. évi török 
adóösszeírásban Adorján, majd az 1560/61. éviben Nadirján, az 1570. 
éviben pedig Na.dirlan néven szerepl ő  település a török hódoltság 
végén elnéptelenedett; a pusztát 1701-ben még a zentai sánc határ őrei 
használták, de a tiszai határ őrvidéket szervez ő , itt is hivatkozott bizott-
ság a kanizsai sánchoz csatolta 

Ostorak — a kanizsai sánchoz tartozó másik puszta, az 1570. és 1590. évi 
defterekben, valamint a Tisza-vidék 1700. évi kamarai összeírásában 
Vastorok néven szerepl ő  település, illetve 1700-ban már puszta, amelyet 
a zentai sánc határ őrei hasznosítottak; a tiszai határ őrvidék végs ő  szer-
vezésénél a kanizsai sánchoz csatolták 

katonai érdesnek- 1701 elő tt ezeket a török elleni, ezen a területen f őképp 1686 
és 1699 között lefolyt csatározásokban szerezték 

garas (lat. grossus) — pénznem, a rajnai forint 1/2o-a 
éléslsáz (lat. domus annonarius) — állami gabonaraktár 
korcsma, csapszék, italmérés (lat. ediecillusn) — a feudalizmus korában számon 

tartott jövedelemforrás 
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A MARTONOSI SÁNC LEGÉNYSÉGE ÉS LEÍRÁSA 
1720 

A bécsi Haditanács összeíratja a Herbestein Ernest tábornok, szegedi várpa-
rancsnok alá rendelt sáncok, illetve katonai helységek — közöttük a marto-
nosi sánc — lovas- és gyalogoskatonáit. 

Kivonat a latin nyelv ű  eredeti szövegb ől. 

Fossatum MARTONOSIENSE 

(Az 1-5. oszlopok magyarázatát lásd a kanizsai sáncnál.) 

1 
	

2 	3 	4 	5 

PRIMA COMPANIA EQUESTRIS ORDINIS 

Capitaneus Arszenia Vuik 49 3 3 
Signifer Mio Pesics 32 — 2 
Vig. Mag. Ivan Szubity 4 1 1 
Furerius Margyian Bosnyak 4 1 2 Scriba Fossati 
Corpo. Makszim Popovics 22 — 2 
Greg Rajko Lazics 18 — 2 

Radoszav Vidakovics 13 — — 
Sivko Kirsztanosin 13 — 1 
Ilia Csavics — — 2 Sartor 
Janya Nedelko 13 — — 

Corp. Sztaja Musurinacz 22 — 2 
Radivoj Ivics 4 — — Manuar. 
Petar Purilo — — — Manuar. 
Gyura Csolak — — — Manuar. 
Sivan Durak 18 — 2 
Nedo Terzin 24 2 3 
Atyim Bosnyak 9 — 2 Manuar. 
Makszim Kukurucz — — — Manuar. 
Lukas Bosnyak — — — Manuar. 

Corp. Milan Maluczkovics 13 — 1 
Manailo Szkoblicza 13 — — 
Makszim Popov — — — Manuar. 
Makszim Szkobics — — — Manuar. 
Jovan Terzin — — — Auriga 
Ivan Csanagitsics — — — Nauta 

Corp. Malenicza Philipovits 4 1 1 
Sivan Prodanovits 18 — — 
Sivko Nincsovics — — — Sartor 
Radivoj Szamohot — — — Manuar. 
Jovan Marczikin 4 — — Piscator 
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1 	 2 	3 	4 	5 

Milinko Szaradgyia 	9 — 	— Manuar. 
Jovan Terzin 	 — — 	— Sartor 
Gyuka Profuntas 	18 — — 
Osztoja Atanaszin 	15 	— 	— 
Petar Kovacs 	 — 	— 	— Faber ferrarius 
Rajko Dobricsanszki 	27 — 	— 

Sum(m)a 36 	366 	8 28 

ALTERA COMPANIA PEDESTRIS ORDINIS 

Ductor 	Rajko Jovanovics 	18 	1 	2 
Signifer 	Jova. Csuresi.a 	13 	— 	3 
Vig. Mag. 	Belya Markovics 	4 — — 
Corp. 	Vuk Popovics 	22 — 2 
Greg. 	Ilia Ladilovity 	6 	— 	— Manuar. 

Janko Csucsuk 	4 	— 	— Piscator. 
Mileta Popovics 	18 	— 	1 
Sztanko Ratkovics 	13 	— 	1 
Sivan Jere.min 	13 	— 	2 

Corp. 	Vaszo Oszto.mirovics 	18 	— 	2 
Gabriel Bankics 	4 	— 	— Pisca tor 
Sztojan Gojkovics 	13 	— 	1 
Milos Csamprag 	— — — Manuar. 
Tromo Melankovics 	— — — Auriga. 
Nikola Jajaga 	 — 	— 	— Manuar. 
Neso Berin 	 — — 	1 Manuar. 
Voja Gyulinacz 	6 — — Manuar. 

Corp. 	Groba Janics 	36 	— 	— 
Sarko Szit.lovacz 	18 	— 	— 
Jova. Vlaa 	 — 	— 	— Ma.nu.ar. 
Todor Jovsin 	 — — 	— Piscator 
Proda. Czerveni 	4 	— 	— Servus fossa ti 
Osztoja Rain 	 — — — Manuar. 
Jancsika Cservenassin 	— 	— 	— Piscator 

Corp. 	Jurissa Neskovits 	18 	— 	2 
Gavrillo Jovanovics 	— 	— 	— Nau ta 
Vuja Makszimov 	4 — — Manuar. 
Neso Pusiberkovics 	6 	— 	— M.anu.ar. 
Jova. Radonics 	13 	— 	— 

Corp. 	Radivoj Popovics 	1 3 	— 	— 
Veszelin Radojcsics 	9 	— 	— Piscator 
Voja Belgradacz 	27 	1 	— 
Mitta.r Vojnovics 	9 	— 	1 
Maleta Milosovics 	18 	— 	2 
Marinko Medakovics 	13 — 	1 
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1 2 3 4 5 

Nikola Koacsics 18 1 1 
Marko Sivics 11 — 2 
Marczika. Prodanovics — — — Piscator 
Bosa Szobics 13 — 1 
Sztoja. Gyurgyovics — — — Auriga 
Kirszta Nesics 9 1 1 Piscator 
Jova. Keresztancsin 13 — — Piscator 
Milos Biterics 4 — — Manuar. 
Szavko Lausovics 22 — — 
Kerszta Berics 9 — — Auriga 
Tyiro Ladinovacz 9 — — Manuar. 
Sztoja. Proja 6 — — Piscator 
Pejak Josics 27 — 2 
Siva. Aksamovits 22 — — 

Corp. Pavel Sztojkovics 31 2 3 
Gajo Petrisovics 9 — 1 
Rako Tribunovics 13 — 1 
Nikola Vukmanov 18 — — 
Todor Nikolics 13 — — Sartor 
Marinko Sztyorovics 6 — — Sartor 
Marinko Csizmadia — — — Cothurnar 

Vidue in hoc Fossato reperiuntur nro 8 quibus deest omnia Aeconomia, nec 
ullas habent facultates, sed labore manuario vitam misere sustentare 
necessitantur. 

Summa 	 56 	593 6 33 
Univ(ersa) 	 92 	959 14 61 
Sum(m)a 

Observa(ti)ones 

1-mo. Agros habent sufficientes, ad nullos Campos subdivisos, nec ad fun-
dos appli.catos, sed pro placito et libitu, ab unoquoq(ue) Incolarum 
subarari solitos quantum media p(e)rmittunt. 

2-do. Territor(ium) quoad p(ro)crea(ti)on(em) est satis fertille, duabus qui- 
dem araturis sex vel octo bobus excolendo, unde post inseminationem 
unius Cubuli Posonii mensurae, recipere possunt in autumnali 5 vel 6, 
in vernali vero 4 et 5 Cubulor(um) fructus, juxta Anni vicissitudines. 

3-tio. Prata quidem haberent sufficientia, sed subinde aqua(rum) exun-
da(ti)onibus obnoxia, qua de Causa, major pars eor(um) pro suis anima-
libus foenu(m) ex Banatu pro paratis procurare solet. 

4-to. Pascua habent sufficientiain p(ro)prio suo territorio pro usu Communi 
unde ex procrea(ti)one, intertentione, et divenditione, cujusvis generis 
pecorum, se p(e)rcipere posse Annuatim emolumentum juxta ipsor(um) 
fassion(em) fl. 60. 

5-to. Predia nulla habent. 
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64o. Vineas habent in planitiae situatas, jam. supra in rubricis Connotatas, 
mediocris quidem bonitatis, sed pro suae tantum necessitate vix suffi- 
cientes, proinde distra.hendi Commoditate nulla(m) habent. 

7-mo. Sylvas nullas habent, sed pro aedificiis ex Banatu solu(ti)one mediante 
mediante p(ro)curare, ac beneficio Tibisci apportare necessitantur, alias 
pro foco arundinibus utuntur. 

8-vo. Molas farinaccas siccas conscriptioni obnoxias habent duas, ex quibus 
Annuatim uti ipsimet fassi sunt percipiunt emol.entum fl. 20. 

9-no. Ex educillio obvenit Annuatim proventus fl. 40. 
10-m.o. Frumenti distrahendi Commoditate(m) haberet Szegedini in Domo 

Annonaria, si copiosi p(ro)crearetur, alias in Coemptionis salium, cu.m 
p(ro)pria etia.m equestate vendere, vel p(e)rmutate necessitantur. 

Caeterum nullis aliis beneficiis gaudent. 

A latin szöveg részleges fordítása: 

A 1VIARTONOSI SÁNC 

(Az 1-5. oszlopok fordítását lásd a kanizsai sánc alatt) 

AZ ELSŐ  RENDES LOVASCSAPAT 

A MÁSODIK RENDES GYALOGOSCSAPAT 

Ebben a sáncban özvegyasszonyok is élnek, szám szerint 8, ezeknek sem 
gazdaságuk, sem valamely haszonvételük nincsen, hanem kezük munkájá-
val kénytelenek fenntartani nyomorúságos életüket. 

MEGFIGYELÉSEK 

Bőséges szántókkal bírnak, amelyek nincsenek nyomásokra felosztva, 
sem a házhelyekhez csatolva, hanem a lakosok, tetszésük szerint bárhol 
bármekkora mező t felszánthatnak. 
Területe termékenységét illet őleg elég termékeny: a hat vagy nyolc 
ökörrel elvégzett kétszeri szántás után egy pozsonyi mér ővel bevetve 
ősziből 5- vagy 6-szoros, tavasziból pedig 4- és 5-szörös termést hoz, 
évente váltakozva. 
Kaszálójuk van b őségesen, de a gyakori vízáradások miatt szénájuk 
silány, mely okból jószágaik szükségletét, annak nagyobb részét Bánát-
ból kénytelenek készpénzért beszerezni. 
Bőséges legel őik vannak saját területükön a község használatára; a 
rajtuk legeltetett bármiféle lábasjószág szaporításából, eltartásából és 
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eladásából — saját bevallásuk szerint — 60 forint jövedelemhez jutnak 
évente. 
Pusztáik nincsenek. 
Szőleik is vannak, ahogy ez a fentebbi összeírásból kit űnik, sík mezőn 
telepítve, min ősége és hozama középszerű, saját szükségleteikre éppen 
hogy csak elegendő, így eladásra semmi sem jut. 
Erdeik nincsenek, így a fát az építkezéshez Bánátból szerzik be és a 
Tiszán szállítják, tüzelésre pedig a nádat használják. 
Összeírásba felvett liszt őrlő  szárazmalmuk kett ő  van, ezekb ő l évente — 
saját bevallásuk szerint — 20 forint jövedelmük van. 
A korcsmaállásból évente 40 forint jövedelmük származik. 
Terményeiket legcélszer űbb Szegeden, az Élésháznál eladniok, ha ga-
bona bőségesen terem; egyébként só beszerzése céljából még saját 
lovasságukkal is szoktak adni-venni, illetve cserélni. 

Különben semmilyen más kedvezményük nincs. 

MAGYARÁZATOK 

Az összeírás eredetijére vonatkozó forráshivatkozás és a korábbi kiadás-
ra utaló bibliográfiai jegyzet a kanizsai sáncéval azonos. 

scriba fossati — hadírnok 
furierius — hírnök, futár 
sartor — szabó 
nauta — hajós, ladikos, naszádos 
fabor ferrarius — kovács 
servus fossati — hadszolga, tisztiszolga 
cothurnarius — csizmadia 

Egyebekben lásd a kanizsai sáncnál közölt magyarázatokat. 

Martonos falu pecsétje 1617-b ől. Körirata: MARTONOS FALU PICHETI. 
Közepében két madár, hold, csillag és növényinda rajzolata 

(OL, E213, Bács-Bodrog vm., Martonos) 
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I 	 Y 

KANIZSA ÉS MARTONOS LAKOSSÁGA 
ÉS EGYHÁZI VISZONYAI 
1747 

A bécsi Udvari Haditanács rendeletére a tiszai határ ő rvidék parancsnoka 
1747-ben jelentést küld a Maros és Tisza menti települések egyházi viszo-
nyairól és templomairól; ebben található a Kanizsára és Martonosra vonat-
kozó leírás. 

Az okmány német nyelv ű  eredetije a bécsi udvari levéltárban a bánáti 
iratok sorozatában (Hofkammerarchiv Wien, Banater akten, Rote Nro. 
28/1751, VIII, Fol. 385-393.) található. 

Kiadása nem ismert. 
Szerb nyelv ű  fordítását közli: 
Sreta Pecinja čki: Zapisi o pO Ć1Sko -pO1noYZŠklin naSel ji)na i CYkvalna iz 1746/7. 

godine. Zbornik za istoriju Matice srpske. Novi Sad, 1982, 26. füzet, 170-171. 
A forrásrészlet magyar fordítása: 

MARTONOS 

Martanos lakosai görög nem egyesült felekezet ű  szerbek. A helységben 
négy pap van: Josip pap egy n ős fivérével és egy n ő tlen fiával, azután 
Mihajlo egy n ős testvérével, Nestor pap két n ős testvérével és Jakov pap, aki 
ugyancsak n ős, de nincsenek testvérei. A faluban a templomhoz még egy 
tanító is tartrozik. Mindezek a személyek az adófizetés alól mentességet 
élveznek, míg maguk a papok katonai szolgálatot sem végeznek. A faluban 
egy régi, vert falú templom áll, annyira elöregedett, hogy nem is volt már 
használható. Ezért a község új templomot szándékozott építeni, de a költsé-
gek híján e szándékától elállt, és így ehelyett a régi templomot újították fel. 
A parókiának nincs sem fiókparókiája, sem kolostora, sem szerzetese; a 
parókia lakói pedig füstpénzt fizetnek a püspököknek: kilenc vagy tíz, de 
még 13 dukátot is évente, ezenkívül hat csöbör búzát, árpát és zabot. 

KANIZSA 

A falu minden lakosa görög nem egyesült hit ű  szerb. A parókia két 
papja: Ilija és Arsen. Ilija pap szüleivel és négy n ős testvérével él együtt. 
Arsen pap is n ős, akárcsak Ilija, és apjával-anyjával él egy háztartásban. A 
parókiának egy tanítója is van, aki, hasonlóan a többi Tisza menti sánc 
tanítójához, ellátja az egyházi szolgálatot (crkvenjak — D. J.). Ezek a szemé-
lyek nem esnek adózás alá. Kanizsa lakói mintegy tíz esztendeje saját költ-
ségükön templomot építettek, méghozzá téglából, azzal, hogy ennek költsé-
gét a háztartások — az egyháziakat kivéve — egyforma arányban viselték. 
Ehhez az építkezéshez különösen b őkezűen járult hozzá az ottani Zákó 
(Sacko) kapitány, akinek mindebben legnagyobb az érdeme. A parókia mind-
eddig 17, de néha több dukátot adott évente füstpénzként a püspöknek, míg 
ez a hozzájárulás a püspök beiktatásakor a 600 forintot is eléri. Az említett 
készpénzen kívül a község a püspökének minden évben ad bizonyos 
mennyiségű  pénzt, árpát és zabot — ut gratiale. Kanizsának különben nincs 
fiókparókiája, sem kolostora, sem szerzetesei. 
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MAGYARÁZATOK 

görög nem egyesült hit ű  — az egyházszakadás után (1054) a konstantinápolyi 
pátriárkát egyházf őnek elfogadó keresztények; a XVI. században több 
önálló (autokefális) egyházra szakadtak, ezek egyike volt az ipeki 
(szerb) patriarkátus is. Alája tartozott a magyarországi pravoszlávok 
egyházfője, a karlócai metropolita; ennek joghatóságában volt többek 
között a bácsi püspökség 

parókia — egyházi hivatal, plébánia 
füstpénz — egy-egy háztartás által fizetett egyházi adó a pravoszláv egyház-

ban (dimnica) 
dukát — Velencében vert, XIII. századi aranypénz; neve az aranypénzekre 

vonatkoztatva egész Európában elterjedt; így Magyarországon 1848-ig 
vertek madonnás dukátokat Körmöcbányán 

forint — ezüstpénz, 1 forint=ó0 krajcár; 1747-ben egy szarvasmarha 60-80, egy 
jó ló 80-100 forintba került 

ut gratiale — mint ajándékot 
Zákó kapitány — Stevan Zako, a kanizsai sánc kapitánya, kés őbb Bajsa földesura 
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ÓKANIZSA MEZŐVÁROS PECSÉTJE 
1751 

Kanizsának a polgárosodás, betelepítés idején és után, az 1700-as években is 
több pecsétje volt. Az itt bemutatásra kerül ő  pecsétnyomó viasznyomata a 
legismertebbek egyike. Alsó részén, a kör közepén ovális címerpajzs van, 
benne egy vitéz áll., egyik kezében ekevassal, a másikban fölfelé tartott 
karddal, sajátos csúcsban végz ődő  sapkával a fején. A címerpajzs felett 
kétfej ű, kitárt szárnyú sas látható, a sas felett pedig korona, a máltaira 
emlékeztető  kereszttel. A pecsétmez ő t nádszerű  ízekre emlékeztet ő  keret 
szegélyezi. A címerpajzs jobb és bal oldalán még egyéb, kivehetetlen rajzo-
latok vannak. 

A pecsét körben futó felirata a következ ő : SIGIL. R. COR. P. OPPIDI — 
KANIZSA 1751. 

Kanizsa városának kés őbb, 1904-ben címert adományoztak, amelynek 
elemei emlékeztetnek a pecsét szimbólumaira, de jelent ősen el is térnek t ő le. 
Az egész elnagyoltabbnak, elvonatkoztatottabbnak látszik ehhez képest, az 
ovális címerpajzs helyett csúcsos szerepel. 

Mindez arra figyelmeztet, hogy e téren is van tisztázni való. 
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NAGY MIHÁLY KANIZSAI SZABADOS TELEPÍTÉSI 
MEGBÍZÓLEVELE 
1753-1756 

A törökök elleni harcok megszűnésével felbomlik a Tiszai Határ őrvidék, 
megindul a polgárosodás folyamata. Az addig kiváltságokat élvez ő  szerb 
katonák elköltöznek családjukkal együtt, s Kanizsa is szinte elnéptelenedik. 
Ekkor indul meg a magyar, szlovák és más nemzetiség ű  lakosság szervezett 
és tömeges betelepítése. Ennek a történelmi átalakulásnak részeként Fran-
ciscus Josephus de Redl, azaz Recil Ferenc József, a tiszai koronai javak igazga-
tója (intéz ője) 1753. február 9-én kelt levelében Nagy Mihály kanizsai szaba-
dost bízza meg Ó Kanizsa helység betelepítésével. A szabados, vagyis a 
felszabadított jobbágy hozzá is fogott a telepítéshez, és 1756-ig be is fejezte 
feladatát, amint ezt Redl Ferencnek a kanizsai bíróhoz és esküdtekhez 
intézett, 1756. június 9-én, szintén Zomborban kelt leveléb ől kiderül. 

Az alábbiakban a két levél és magyar fordításaik következnek. 

Infrascriptus vigore p(rae)sentium non facio, quibus expedit Universis, 
quod juxta Gratiosam Excelsi Consilii vitio Regio, Locus, seu Oppidum 
Coronali Vetus Kanischa I(nclyti) Privilegiati Dominio Tybiscano ingremia- 
tum per emigrationem Militarium vix non ex toto depopulatum denuo 
impopulari debeat; qua de Causa eum in finem haecce extradantur Literae 
assecuratoriales, quod si qui ex Liberae migrationis Familiis Hungaricis se 
ad praementionatum Oppidum cum suis bonis et facultatibus transfer(r)e, 
ibidemque domicilia sua figere intentionarentur, imprimis ex parte Admi-
nistrationis hujus Caesaro-Regiae in omnibus justis et Licitis manutenebun- 
tur, nec aliter, quam actuales Oppida.ni secundum tenorem Privilegiorum 
eisdem benigne ela.rgitorum tractabuntur, ita ta .men, ut occasione eorundem 
translocationis semet apud Contralorisantem Frumentarium D(omini) Ka- 
pross Szentae habitantem semet insinuare, ac Nom .ina sua accurate indictare 
noverint, quatenus in omni evenibili Casu, fors iisdem Neo-advenis Incolis 
contrario ejusmodi Familiae protegerentur. 

Sigill. Zomborini die 9-a Febr. A(nn)o 1753-tio 

Suae Ma(jes)t(a)tis Sa(cratissi)mae Consiliarius Cameralium Praefectus, 
nec non Bonorum Bacsiensium et Tybiscanorum Coronalium Admini-
strator 

Franciscus Josephus de Redl m. p. 

Alulírott ezennel közzéteszem mindazok számára, akiket ez illet, hogy 
a fölséges Magyar Udvari Kamara Tanácsa az országos érdek szolgálatából 
fakadóan kegyes határozatot hozott, melyek szerint a Tiszai Uradalomba 
kebelezett és a katonaság kiköltözése miatt majdnem telj esen lakatlanná vált 
Ó Kanizsa helységet vagy kiváltságos koronai mez ővárost újból benépesí-
teni tartozom. Ez okból azzal a céllal adatik ki ez a biztosító levél, hogy ha 
bárkinek a szabad menetel ű  magyar családok közül szándékában áll javaival 
és ingóságaival az előbb említett mez ővárosba átköltözni és ott letelepedni, 
az elsősorban ezen Császári-királyi Igazgatóság részér ől minden ő t megil- 
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lető  jogaiban és szabadságaiban megtartassék, nem különben neki a mez ővá-
rosi polgárok részére kegyesen adományozott kiváltságok .is kiszolgáltassa-
nak, de olyképp, hogy átköltözés alkalmával a Zentán lakó Kapross gabona-
ellenőrnél nevét újból gondosan bediktálja, és megtudakolja, hogy bármely 
bekövetkezhet ő  esetben milyen oltai.omra számíthatnak az újonnan betele-
pült lakosok és családjaik. 

(Pecsét) Zomborban, 1753. febr. 9-én 

Ő felsége tanácsnoka, kamarai felügyel ője, nem kevésbé a bácsi és tiszai 
koronai javak igazgatója 

de Redl Ferenc József s. k. 

De recepta I(ncl.yti) huiusce Regni Praxi ill.ud iam. indubitatum evasit ut 
singul.us Libertinorum ex parte I(nclyti) Dominii constitutus suae susceptae, 
cum im.populatione Novaru m Familiarum desideratarum obllgatlonl. satis-
faciens ad dies Vitae suae quoad suam personam tantum de arabul', ac 
falcabili Ter(r)itorio, a proportione iniri solitae individualis repartitionis, 
gratis et sine ullis publicis oneribus gravetur, quantum uni boni hosp.iti de 
Ter(r)eno assignari consuetum est. Judici. proinde et Juratis totique 
Com.(m)unitati Privilegiatae Kanisa hisce intimatur et com(m)ittitur, ut pra-
esentium exhibitorem Michaelem. Nagy Libertinum, quo ad p(rae)titulatas 
im(m)unitates a.daequate sui in gremio paci.fice conservare nover.int. 

Sig. Zomborini die 9-ae Junii Anno 1756-o. 

(L. S.) Franciscus Josephus de Redl 
m.(anu.) p(ropria) 

Mivel az már kétségtelen, hogy az Uradalom részér ő l minden egyes 
szabados megkapta járandóságát (ti. telkét), az új családok letelepítésével az 
alább nevezett eleget tett vállalt kötelezettségének; ezért a Királyság elfoga-
dott gyakorlatának megfelel ően neki engedélyezem, hogy a szántó és kaszá-
ló területbő l saját szükségletére élete végéig ingyen és bármely adóktól és 
közterhekt ől mentesen aIlIlytt birtokolhasson — a telkek személyenkinti 
újrafelosztásának keretében — amennyit egy jó telkesgazdának kiu.talni szo-
kás. Ennélfogva az egész kiváltságos Kanizsa község bírájára és esküdteire 
bízatik, és nekik elrendeltetik, hogy jelen kiadványunkban nevezett Nagy 
Mihály szabadost, azonképp a fenn említett kiváltságait egyenl őképpen 
békességes oltalmukban megőrizzék és elismerjék. 

Kelt Zomborban, 1756. évi június 9-én. 

(P. H.) de Redl Ferenc József s. k. 
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KANIZSA AZ ORSZÁGOS ÚRBÉRRENDEZÉS IDEJÉN 
1771 

A földesurak és jobbágyaik viszonyát Mária Terézia királyn ő  rendezni kí-
vánván, rendeletet adott ki azok országos felmérésére. Ennek alapján az 
országos hatóságok kilenc pontból álló kérd őívet készítettek — ezt „kilenc 
úrbéri kérd őpont"-nak (latinul: novem puncta urbarialis) nevezték —, ame-
lyekre hivatalos közegek el ő tt válaszoltak a jobbágy falvak és mez ővárosok 
elöljárói. Kanizsán Bács vármegye tiszai járásának szolgabírája, borsodi 
Latinovics Miklós és Mattos Lőrinc vármegyei esküdt jelenlétében 1771. 
március 1-jén adott választ Lality Mihajlo bíró és a kilenc esküdt a feltett 
kérdésekre, amelyeket a rájuk adott feleletekkel együtt okiratba foglaltak és 
a helyszínen hitelesítettek. Ehhez az okirathoz csatolták a lakosok összeírá-
sát, jogállásuk és vagyoni állapotuk kimutatását. 

Az okirat eredetijét Vajdaság Levéltárában, Bács-Bodrog vármegye le-
véltári anyagában ő rzik 1771/82 jelzet alatt. 

Eddig nem publikálták. 

Novem Puncta Urbarialis Examinis et Responsa Districtualis 
Oppidi Vetero-Kanisa die 1-ma Martii 1771 exceptas. 

1-mo: Vagyon-é mostanság Urbarioma ezen Helységnek? ha vagyon, mi 
némü az? mennyi Idötül fogva hozattatott bé? 

Ad 1-mum: Ez elöt Tisza Melléki Districtus Fegyver viselö vólt, és csak 20. 
Esztendeje most, hogy Nemes Bács Vármegyéhez Incorporá.ltatott. 
Ezen Idötül fogva semmi Urbarioma nem vólt ezen Kanisa névü Mezö 
Városnak. 

2-do: Ha Urbarioma nintsen a Jobbágyi Kötelességet teszik-é Contractus 
szerint mind a Jobbágyok, mind a Zsellérek? mennyi Ideje már annak, 
hogy azon bé vett Szokás kezdödet? avagy Contractusra lépet ezen 
Helység az Földes Urasággal? nemdenem ezen mostani Urbariom, 
avagy Contractusnak tétele elöt is vóltak mások, és ha vóltak, minémü-
ek, és mikor kezdödet ezen mostani szokásban lévö kötelességnek 
praes(en)tatiója? 

Ad 2-dum: F. Kamarátúl ki adatott, és mostani Koronás Királynénk Eo 
Fölsége által confirmaltatott Privilegiumunk vagyon, melyben minden 
Kötelességünk foglaitattik: Ugymint: Arenda, és Dézsma. 
Mindazonáltal az Arendának, vagyis Censusnak bizonyos maradandó 
Száma nintsen, mivel fél anyi Censust fizetünk, amenyi Portio reánk 
vetetik. Dézsmát pedig a Districtus ki arendálta, és Kereszt Számra hol 
többet, hol kevessebbet, a minemü az Esztendönek á terménkessége 
hogy az Summa ki tellyék, reánk vetni szokott. Barány Dézsma hellet, 
minden Báranytul 3 Krt fizetni szoktunk, Kölesnek pedig minden Napi 
Szán tástúl 1 phtot fizetünk. 

3-tio: Az hol Urbariomak avagy Contractusok nintsenek, mibül álló a Job-
bágyságnak, és Zsellérek(ne)k adózása és Kötelessége, aki mostanság 
Szokásban vagyon? mikor és mi módon hozattatott bé azon Kötelesség 
és Adózás? 

Ad 3-tium: Ezen Punctumra való Felelet ellöbenyiben foglaltatik. 

401 



4-to: Minémü Haszon vételei vannak ezen Helységnek, és Határjának? 
avagy ellenben minémü Károk szokták közönségessen érni ötet és 
Ha tárj át? 

Ad 4-tum: Hegy, és Tisza között lévö Földnek az fele termékeny és jó. 
Kaszáló Föld hasonló képpen ahol telekes, és telekeseteni lehet, meg 
lehetős. 
Marháink(na)k itató Vize Hegy, és Tisza között elegendö vagyon. 
Nádúnk szükségü.nkhez képest elegendö találtatik. 
Határunk mellet foll.y le á Tisza, de abbú.l tsekély Hasznunk vagyon. 
Vásári Privilegiumunk is vagyomunk ugy mint Máj usra, és September-
re, de abúl több költségünk, hagy sem jövedelmünk vagyon. 
Lent és Kendert áztató Vizünk elegendö találtatik. 

Ellenben pedig 
Hegy, és Tisza között lévö Földünknek fele Székes, és haszontalan; 
Hegyen pedig, és Hegyen túl. való szomjas és vad, ugy hogy 
Ha száraz Esztendök vannak, se Szénánk, se Tavaszi Vetéssünk nem 
terem. 
Legeltetö Mezönk, a hol. Viz találtatik, tsekély, és szük; Hegyen, s a 
Hegyen túl pedig, leg föképen Nyáron az Marha nem járhat, mert vize 
nintsen, Kutakat pedig ásni, Viznek mélysége miatt, nem lehet —; ha 
ássunk is, nem állandók, mert a Föld szakadoz. 
Se Tü.zre, se Épületekre való Fánk nin tsen. 
Száraz Malmainkban, Lovaink romlásival ürelni kintelenek vagyunk. 
Pénzt se Kézi Munkával, se foharozással nem kaphatunk. 
Minden Szántó Földeinket a víz el. szokta foglalni, midön a Nagy Havak 
hirtelen olvadnak el. 

5-to: Hány, és minémü. Szántó földje, és rétje vagyon egy egész Ház-helyes 
Gazdának és hány Posonyi Méröt vetthet egyik egyik Hold Szántó 
földjében? nemdenem. a Rétyein Sarjút is kaszálhaté. 

Ad 5-tum: Egy egész Ekés Gazdának 40 Hold fölgye lehet; hasonló Gazdának 
20 Kaszára való rétye vagyon; Egy Hold Földben 2 Posonyi Merö Mag 
szükseges. Rétyeinkbell Sarjút nem kaszálhatni, mert nem terem; de ha 
teremne is, Legeltetö Mezönek szü.ke miatt Marháinkkal meg etetni. 
kíntelenétetünk. 

6-to: Minemü, és hány Napi munkát vitt egy egy Gazda eddig végben és 
hány vonyó Marhával? és amid őn a Robottra mentek, és vissza jöttek, 
bé számlaltattott-é azon Jára.s-kelésnek Ideje is a Napi számhoz? 

Ad 6-tu.m: Ezen Districtus béli Lakosok sem.miném.ü Robottra nem köteles-
sek; egyedül az Uraság Tisztyeinek, midön az Urasság dolgaiban járnak, 
szükséges Forspontot adni szoktak. 

7-mo: Adnaké az itt való Lakossok á Földes Urasságnak Kilenczedet? ha 
adnak, minémü termésbül., és javakbúl adgyák azt? S mennyi Idötül 
fogva? és vagyoné a Kilenczed béli. Adózás ezen N. Vármegyében más 
Földes Uraságnál is bé vett szokásban? Ezen kívül. más Adózás fejében 
mit szokott ekkoráig egy egy Jobbágy adni Esztend őnként Uraságnak, 
jelessül pedig ollya.tin akar kész pénzbül., akár más egyébbül adatott 
adózás, és Ajándék mibül áló vólt? 
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Az úrbéri kérd őpontok és a kanizsai elöljárók feleletei 1771-b ő l;  
az okmány első  oldala  
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Az úrbéri kérdőpontokra adott kanizsai feleletek 1771.-ból az elöljárók kézjegyével; 
az okmány utolsó oldala 
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Ad 7-m.um: Privilegiu.m szerint Nyolczadával az Termésnek tartozzá.nk az 
Földes Urasságnak; mellyet mostanában Arendaban bi.rjuk; — egyéb 
éránt semmi nemü ajándékot nem adunk. 

8-vo: Hány Puszta Hely vagyon ezen Helységben? menyi Idötül fogva? mi 
okbúl pusztúltak el? és azon helyeket Appertinentiaival együtt kik 
birj á.k? 

Ad 8-vum: Ezen Mezö Városban semmi Puszta Ház Hely nem találtatik. 
9-no: Ezen Helységnek La.kossi Örökös Jobbágyoké, vagy nem? 
Ad 9-num: Örökös Jobbágyok nem vagyunk, hanem Privilegium.ok szerint 

Szabad Menetelöek. 

Sigl qual supra 

Mihailo Lality Iudex 
+ Nagy Lukács 

Szabo Pál 
Dzsakula Damjanov 
Petar Boszi ty 

Bognár Mihály 
Bálint Gergely 
Meszáros Mihály 
Szima Ta.tity 
Kovács Janos 

Has Fassiones ad Novem Puncta Urbarialia per supranominatos Colonos 
Oppidi Kanisa elicitas esse in fidem subscripti testamur. Sigillum. Kanisa die 

Nicolaus Latinovics de Borsod I. Cottiis Bacsiensis 
Ord Judlium manu propria 

Laurentius P. Mattos eius I. Comitati Jurassor 
manu. propria 

MAGYARÁZATOK 

Az okirat latin címének fordítása: 
Azon kilenc úrbéri pontok kifejtése és a reájuk adott feleletek, amelyek felvétettek 

Okanlzsa kerületi mez ővárosban, 1771. március 1-ső  napján. 

A hitelesítési záradék fordítása: 
Kanizsa mez őváros fenn megnevezett jobbágyainak a kilenc úrbéri pontokra 

adott fenti válaszait felvettük és azok hitelét aláírásunkkal tanúsítjuk. Kanizsa 
pecsétje, ... napon (a keltezés hiányzik, mert a címben már megvan). 

Urbariom, Urbariuln — úrbér, jobbágyi szabás, a jobbágyok rendszerezett és 
többnyire írásba foglalt kötelezettségei a földesuraságukkal szemben 

Tisza Melléki Districtus — a Tiszai határ őrvidék területén 1751-ben Mária 
Terézia által létrehozott kamarakerület, amelyet 1769-t ő l kezdődőleg tíz 
község, korábban katonai helység, sánc alkotott: Martonos, Ókanizsa, 
Zenta, Ada, Mohol, Petrovoszelló, Obecse, Szenttamás, Turja és Földvár. 
A kerület székhelye Földvár volt 

Incorporatio — becsatolás, bekebelezés; itt a Tisza menti határ őrvidék vissza-
kebelezése Bács-Bodrog vármegye területébe, amelyet 1751-ben haj tot-
tak végre, de mindamellett mint kiváltságos kerület, meg őrizte gazda-
sági és közigazgatási önkormányzatát 1848-ig 
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mez őváros (lat. oppidum) — a jó földrajzi fekvés ű , népességükben gyorsabban 
gyarapodó falvak földesuraiktól több-kevesebb szabadalmat, mentes-
séget, kiváltságot harcoltak ki: rendszerint vásártartási jogot és korlá-
tozott önkormányzatot szereztek: Óka.nizsa 1751-ben Mária Teréziától 
nyert mezővárosi státust 

Contractus — szerződés; a földbirtokos szerz ődést is köthetett jobbágyaival 
vagy zsellérekkel meghatározott munkák elvégzésére 

Confirmatio — megerősítés 
Privilegium — kiváltság, szabadalom 
Arenda — bérlet, bérösszeg; censusna.k is nevezték 
Dézsma — tized; eredetileg a feudális egyház joga, hogy a termények tizedét 

beszedhesse. Rendszerint az egyházmegye püspöke szedte, de annak 
bizonyos hányada a helyi plébánost illette; a görögkeletiek nem adtak 
tizedet 

Census — évi pénzjáradék, amelyet a jobbágy a földesúrnak földje (telke) 
használatáért fizetett; Kanizsán, mivel a földesuraság nem természetes 
személy, hanem a Magyar Kamara volt, az uralkodótól nyert kiváltság-
levél rendelkezése alapján a census az állami adó felét tette ki; ennek 
egy részét természetben fizették 

Portio — az állami adónak természetben kiszolgáltatott része, a falvakban és 
mezővárosokban elszál.lá.solt zsoldoskatonaságnak napi fejadagja. Volt 
ember- és lóporció. Az emberporció egy beszállásolt katona napi. feja-
dagja: 1 font hús, 2 font kenyér, só, gyertya, télen tüzel ő fa és ágy. Ezt 4 
forintba számították és a katonai közegek által kiadott nyugta alapján 
a jobbágy állami adójából leszámították 

Summa — összeg 
Kr — krajcár 
pht — forint 
Zsellér — igen kevés szántóval vagy semmilyen ingatlannal (házzal) nem 

rendelkező  jobbágy; ez utóbbiak voltak a házatlan zsellérek vagy más 
házában él ő  zsellérek 

Punctum — pont, itt: kérd őpont 
Hegy — itt „Hegy" alatt az Orompart értend ő  
Telekes vagy telekesített föld — nem közösen használt, hanem m űvelésre, ha-

szonvételre felosztott föld (pl. kaszáló) 
Vásári Privilegium — az 1751. évi kiváltságlevél Kanizsának két országos vásár 

megtartását engedélyezte: májusban és szeptemberben 
Székes Föld — szikes 
ürel — őröl 
fovarozás — szállítás, fuvarozás 
egész Ekés Gazda — egy egész jobbágytelekkel rendelkez ő  gazda, azaz job- 

bágy: természetesen volt fél-, negyed- és nyolcadekés, illetve -telkes 
jobbágy is; aki nem rendelkezett legalább egy nyolcadtelekkel, az zsel- 

.- lérnek számított 
Hold (kerületi) — a tiszai kiváltságos kerületben a földterület mérték-

egysége=2200 négyszögöl 
Posonyi Merö — szárazűrmérték=62,53 liter, illetve 46,56 kg 
Sarjú — ugyanazon évben lekaszálás után újra n ő tt széna 

406 



Robott — a földesuraságnak végzett munka; általában heti egy napot volt 
köteles az egész telkes jobbágy urának robotolni; a kanizsaiakat ez alól 
kiváltságuk felmentette 

Forspont — előfogat, általában két ló és a hajtó 
Kilenczed — a földesurat megillető  természetbeni járadék, a tiszai kerületben 

vagy uradalomban azonban nem fizették: helyette nyolcadot fizettek, 
de csak meghatározott terményekb ől, s az átlaghozam alapján ezt is 
pénzben, átalányban fizették: „Arendában" bírták 

Puszta Hely — egy-egy falu meghatározott számú jobbágytelekre volt feloszt-
va: ez a bels őségben (intravilam) házhely volt. Ha valamely oknál fogva 
a házhely lakatlan maradt — és természetesen a hozzá tartozó szántó 
műveletlenül — ezt tekintették „puszta hely"-nek 

Appertinentia — tartozék — a házhelyhez tartozó szántó, legel ő, kaszáló — 
mindaz, ami a jobbágyfaluban az egy-egy beltelekhez, házhelyhez tar-
tozott 

Örökös Jobbágy — földhöz kötött, földesurát, illetve állandó lakhelyét el nem 
hagyó jobbágy 

Szabad Menetelö — ha földesura iránti kötelezettségeit teljesítette, szabadon 
elköltözhetett a faluból, az uradalomból 

Conscriptio Districtualis Oppidi Kanisa 

1. Szeártó János 2/8  6.4/s_ 
2. Petar Zsivkov cum fratre 5/8 44 20 
3. Kucsura Mihály cum filio 4/8 12 4 
4. Karácsonyi Mihály cum fratre 5/8 64 30 
5. Andria Cziczvarity 4 5 
6. Glisso Siák 3/8 9 6 
7. Arsenova Ana vidua 2/8 16 15 
8. Petar Ninkov 4/8 20 12 
9. Szava Terziin 5/s 22 7 

10. Jelka Krsztonoska vid(ua) 6/8 72 60 
11. Sztojan Csoban 5/8 4 6 
12. Jovan Dsakula 418 86 30 
13. Szava Kollarszky 6/8  1 8  6 
14. Mihajlo Lality cum fratre 1. 4/s 80 30 
15. Szegedi Nagy János 5/8 49 10 
16. Beke György 3/8 20 10 
17. Petar Bohityev 4/8 28 10 
18. Joszim Kollarszky 1.3/8 68 100 
19. Sztojan Grubity 3/8 2 3 
20. Petar Boszity 1 80 30 
21. Simon Govedár 4/8 4 3 
22. Jovan Bozsin cum filio 1.7/8  38 15 
23. Nikola Damjanovity cum filio 1.3/s 80 30 
24. Nesztor Damjanovity 1. 1/8 40 13 
25. Galeta Damjanovity 1/8 2 
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26. Jelena. Krsztenova vid(ua) 
27. Maleta Sa.ssity 
28. Luka Bogoszavlyev cum. filio 
29. Trenka Mihály 

3i8 
5/8 
6/8 
2/8  

6 
64 
20 
20 

10 
19 
10 
10 

Latus 19. 1/s 1038. 4/8 524 

Translatum 19. 1/8 1038. 4/8 524 

30. Ugry János cum filio 7/8 4 
31. Kava István cum filio 6/8 32 30 
32. Juhász János cum 3 filiis 1. 3/8 200 48 
33. JOVdn Tergovics inquill(inus) 
34. Atyim Obedarov 5/8 48 12 
35. Mi.at Kaplarov cum fratre 1 24 15 
36. Gyuragy Kreszity cum 2 fratr. 6/s 80 35 
37. Todor Damjanovity cum filio 4/8  56 18 
38. Sima Tatity cum filio 6/8 84 40 
39. Mia Obedarov '-/s  28 10  
40. Szava Nerandsin 4/8 4 
41. Mihailo Markov cum fratre 6/8 36 8 
42. Pantelia Stevanov '/8 6 
43. Mihailo Tatity cum fratre 7/8 68 20 
44. Nityifor Antity 3/8 16 8 
45. Nikola Sipos cum filio 5/8 90 35 
46. Tyira Szarityev 4/8 20 12 
47. Kiss Gyurka 4/8 32 10 
48. Fejös István 2/8 30 10 
49. Pohovay János 7/8 3 10 
50. Muhy György 1/8 32 8 
51. Illcsik János '/s 80 30 
52. Tyiro Neczin cum fratre '/s 100 50 
53. Anta Siak '-/s 6 
54. Muhy István '/s 140 50 
55. Muhy Paal 2/8 52 20 
56. Lovász István 1/8 18 15 
57. Tanaszia Ternyakovity 3/8 3 8 
58. Sutús Nagy János 5/8 80 25 
59. Bellér Tamás '/s 116 20 
60. Anta Kudrin 2/8 6 6 

Latus 37.4/8 2532.4/s 1081 

Translatum 37.4/8 2532. 4/8 1081 

61. Simeon Mitras 5/8 36 25 
62. Kiss Mártony 3/s 50 20 
63. Mihailo Katona cum filio '/s 46 14 
64. Szava Klyaity 5/8 30 10 
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Lazar Alagin 
Laza Szuvacsar 
Zaria Tatity 
Sztanisa Tatity 
Glisso Miskityev 
Ignat Nerandsin 
Szölösy Martony 
Szlabopacsy Gyuricza cum fratre 
Györgydeák Mártony 
Lörincz Paal cum filio 
Vaszilia Popovity cum 2 filiis 
Nánai. Kovács Mártony 
Varju György 
Galambos Mártony 
Bakitta Joseff 
Nagy Paal 
Palánkay András 
Kalló Mihály 
Körmeczy Ferencz 
Mányi Miska 	J 
Körmeczy Imre 
Todor Dimitrovity 
Molnár István 
Molnár János 
Szabo Paal 
Molnár András 
Bellér András 
Demeter Panity 

Latus 

Translatum 

3 
3 

20 
15 
5 

20 
13 
20 
40 
20 
12 
15 
8 
6 

14 
6 

30 
12 
35 
12 
50 

8 

25 
80 
26 
20 
50 

1718 

1718 

4/8 
1/s 
1/8 38 
3/8 28 
3/8 12 
4/8 80 
4/8 58 
6/8 96 

1.'/8 60 
1. 1/8 36 

7/8 16 
1/s  60 
5/s 26 
5/8 4 
3/8 30 
3/8 2 
4/8 100 
3/8 18 
5/8 84 

30 
1. 2/8 120 

2/8  56 
4/8 2 
4/8 74 
6/8 120 

1. 1/8 104 
2/8 60 

1. 1/8 122 
56.5/s 4123.4/8 

56.5/8 4123.4/8 

Lajko Mihály 
Kovács János 

5/s 16 
80 

Vidiky Mátyás 2/8 114 
Mák István 2/s 16 
Kadár Lörincz 5/8 100 
Osztoja Tatity cum 2 filiis 2.5/s 90 
Petar Klaityev 2/8 8  

Bognár Jakab 5/s 4 
Balint Pista 6/s 80 
Pelle Alberth 5/s 60 
Szalkay Tamás 2/8 2 
Olasz György cum filio 5/s 40 
Kálmány Jánosi 4/8  4 

Kollár Miklós l 20 
Szentesy Molnár János 1. 7/8 40 

10 
30 
40 

7 
20 
56 

3 
20 
20 

10 

10 
20 
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108. Szentesy Szabó György 	 1 
109. Ladoczky György 	 5/8 
110. Fazekas Paal 	 1 
111. Fülöp Josef 	 4/8 
112. Fülöp András 	 4/8 
113. Nadásdy István 	 2/8 
114. Gyönge Joska 	 2/s 

60 
2 

30 
10 
16 
4 

15 
5 

12 
10 
15 
4 
8 

115. Berecz Mihály 	 2/8 12 10 
116. Gyulay Jakab 	 4/8 120 50 
117. Gyönge János 	 3/8 16 10 
118. Kovács Adá .m 	 5/8 16 10 
119. Kollár Paal 	 4/8 100 30 
120. Sarja András 	 3/8 24 20 
121. Domonkos Ferencz 	 4/8 50 10 
122. Dobó Mártony 	 4/8 40 20 
123. Varga Joska 	 4/8 120 30 

Latus 	 74. 6/8 5443.4/8 2223 

Transiatum 	 74.6/8 5443.4/8 2223 

124. Dukay Kovács András 	 2/8 30 10 
125. Dukay Kovács János inter Inguill(inos) 
126. Bagi Joska alias Juhász 	 4/s 60 30 
127. Szillagyi János 	 1/8 10 6 
128. Eozvegy János 	 2/s 68 17 
129. Gyuris Mihály 	 7/8 8 10 
130. Jozsa Bader András intr. L gil. 
131. Rodli Joseff 	 3/8 6 6 
132. Lengyel Jakab cum filio 	 2/8 12 6 
133. Szántó György 	 3/8 6 
134. Veprováczi Tóth János 	 1/s 9 
135. Losoncz Paal 	 4/8 30 8 
136. Nagy István 	 6/8 40 25 
137. Dobó Joseff 	 4/8 9 7 
138. Bedö János 	 4/8 70 38 
139. Berecz János ) 50 10 
140. Pap András 	 3/s 60 15 
140. Csanyi Jakab 	 % 120 32 
141. Kalmár István 	 6/s 120 35 
142. Czérna Miklós 	 3/8 80 30 
143. Varga István 	 3/s 80 30 
144. Körmöczy Joseff 	 4/8 20 5 
145. Kovács Paal 	 2/8 16 10 
146. Illésy Nagy Mátyás 	 2/s 30 15 
147. Agoston Mihály cum fratre 	 7/s 100 40 
148. Valkay Tamás cum filio 	 3/s 40 20 
149. Gulyás Miska 	 4/8 40 20 
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150. Bálint Mihály 
151. Kalmár Ferencz 
152. Hegedös Jakab 
153. Bajusz György 
154. Mészáros János 

6/8 
3/8 
2/8 
4/8 
2/8 

60 
60 
60 

2 
8 

20 
20 
20 

6 
Latus 87.5/8 6741.4/8 2720 

Translatum 87.5/8 6741.4/s 2720 

155. Remete István cum filio 	 5/8 100 35 
156. Pataky János cum filio 	 1 40 12 
157. Kiss András 	 1 . . 1/8 40 15 
158. Fülöp Mihály 	 1. 1/8 100 30 
159. Németh János 1. 1/s 40 20 
160. Lengyel Miklós } 8 6 
161. Mezey Paal 	 1. 1/s 26 17 
162. Bakay Mátyás 	 5/8 20 10 
163. Gutás Imre 	 5/8 12 12 
164. Karácsonyi György 	 6/8 12 14 
165. Nagy Paal Péter cum filio 	 7/8 50 11 
166. Pató János cum filio 	 6/8 64 25 
167. Horváth István 	 4/8 28 20 
168. Karácsonyi Mihály 	 2/8 12 
169. Bereczky Mihály 	 6/8 10 12 
170. Fehér Paal 	 7/8 80 40 
171. Kávay János cum filio 	 6/8 100 30 
172. Benky Gáspár 	 5/8 60 20 
173. Oláh Ferencz 	 7/8 2 8 
174. Szabo Mártony 	 7/8 10 8 
175. Mészáros Mihály cum filio 	 1. 1/8 160 60 
176. Batta Ferencz cum filio 	 7/8 120 70 
177. Versegi Ferencz 	 7/8 8 12 
178. Bogdányi András 	 1 60 15 
179. Rekecky Paal cum fratre 	 1 120 40 
180. Csikós György Ladányi 	 1 120 40 
181. Kovács János 	 7/8 80 30 
182. Babiczi István cum filio 	 5/8 60 30 
183. Csikós Mihály 	 5/8 60 30 
184. Urbány Mihály 	 3/8 40 12 
185. Csanyi Mihály 	 3.2/8 100 60 
186. Hegedös Mihály 	 4/8 50 25 

Latus 	 115 8521.4/8 3501 

Translatum 115 8521.4/s 3501 

187. Szabó Simon 2/8 8 4 
188. Kiss Ferencz 2/8 60 20 
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189. Jakab János 6/s 80 20 
190. Sarnyai Joska 4/8 50 16 
191. Tukacs Paal cum filio 6/s 160 40 
192. Tandary János '/s 8 4 
193. Mata Joseff 3/8 6 
194. Törzsök Mihály cum 2 filiis 4/8 140 30 
195. Kokay Imre 4/8 10 10 
196. Korom Ferencz } 8 10 
197. Molnár János 2/8 26 5 
198. Kocsis Miska 4/8 80 20 
199. Szalkay Péter cum filio 1. 1/8 90 35 
200. Hernyák András 4/8 60 20 
201. Borsos Tamás 3/8 60 25 
202. Bús Balázs 1 /8 16 4 
203. Bús Farkas 4/8 80 20 
204. Rekeczky Mihály 4/8 80 25 
205. Lengyel Joska cum genero 1 40 6 
206. Korom Mátyás '/s 14 
207. Nagy István 4/8 8 
208. Bálint Gergely cum filio 1. 1/8 80 20 
209. Jovan Sztanisity cum 2 filiis `t/s 16 6 
210. Pavao Puta inter Induil. 
211. Stevan Ka.rolyia '/s 24 10 
212. Kapitány Gyurka 5/s 30 12 
213. Fehér Péter 3/8 40 23 
214. Deák István 1 /8 8 
215. Ko..ár István 1/8 6 
216. Purger András 3/8 2 4 
217. Nyilas Mihály inter Inguil. 
218. Bognár János 1 /8 2.% 4 
219. Rekeczky János cum filio 3/8 140 

Latus 128.% 9948 3902 

Translatum 128.% 9948 3902 

220. Jovan Ni.kolics cum filio 5/8 18 40 
221. Illia Tyurtsia 1/8 4 4 
222. Pancze Lászlo 4/8 10 9 
223. Lovas Mihály inter Induil. 
224. Mák Simony 4/8 6 
225. Balint Péter 80 20 
226. Nadasdy Miska 2/8 8 
227. Bognár Mihály cum filio 7/s 160 60 
228. Szemerédy András 1. 1/8 80 30 
229. Sándor István cum filio 1.5/8 80 30 
230. Kiss János 1.4/8 60 20 
231. Mucsy Mozses 3/8 80,  30 
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232. Témár István 	 3/8 	12 5 
233. Varga Ferencz 	 4/8 	50 20 
234. Vajdovics Mihály cum 	 5/8 	18 4 
235. Nagy Lukács cum 2 filiis 	 1 	240 70 
236. Bartus István 	 3/8 	80 25 
237. Kis Paal Mátyás 	 3/8 	60 20 
238. Zsódos János 	 5/8 	60 20 
239. Sóti János cum filio 	 6/8 	80 36 
240. Fazekas István 	 1.3/8 	100 40 
241. Tukacs János 	 3/8 	60 30 
242. Muhy Gergely 	 5/s 	60 25 
243. Hozdor Károly 	 3/8 5 
244. Sarnyai Lörincz 	 2/8 	60 20 
245. Cseh János 	 3/8 	100 35 
246. Tápay János 	 3/8 	40 10 
247. Ketskés András 	 3/8 	80 12 
248. Kokay János 	 3/8 	12 6 
249. Kálmány Paal 	 3/8 	30 10 
250. Kozsa Mihály cum filio 	 5/8 	160 60 
251. Szöke Já.nosné 	 1. 1/s 	100 40 
252. Molnár János 	 1.. 1/s 6 

Latus 	 148.5/8 11928 4652 

Translatum 148.5/8 11928 6452 

253. Tóth András 	 1. 2/s 	120 50 
254. Nagy Joseff 	 5/8 	100 70 
255. Nagy Gergely cum filio 	 5/8 	80 13 
256. Bartók György cum fratre 	 4/8 	80 20 
257. Gazdag Paal 	 5/8 	80 30 
258. Kálmány György 	 5/8 	100 40 
259. Apró Ferencz 	 5/8 	100 40 
260. Oláh István 	1 	 4/8 	80 20 
261. Szalberth Imre J 	 60 20 
262. Holló János 	 4/8 	80 30 
263. Spetla Mártony 	 4/8 	36 15 
264. Ketskés György 	 G/s 	60 50 
265. Somogyi János 	 3/8 	30 14 
266. Levay György - inter Inquil. 
267. Barri Ferencz 	 2/8 	2 
268. Gazdag Joska 	 2/s 	6 7 
269. Szabó Mártony 	 2/8 	20 8 
270. Kovács István cum genero 	 2/8 2 
271. Tenky András 	 5/8 	20 10 
272. Krizsa Gergely 	 2/8 	2 
273. Katona Péter 	 3/8 	4 10 
274. Juhász Jakab 	 2/8 10 
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Mihály István cum filio 	 4/8 	80 	30 
Daróczky János 	 2/8 	16 	12 
Kriska Mátyás 1 
	

7/s 	60 	20 
Katona György 	 3 	6 
Szegedi Oláh Ferencz 	 7/8 	80 	30 
Horváth István 	 4/8 	20 	15 
Csikós Gergelyt 	 5/8 	12 	5 
Zombory János J 	 4 	6 
Gaal Josef 	 G/s 	40 	20 
Ketskés János 	 G/s 	12 	10 

Latus 	 163. 6/8 13315 	5265 

Translatum 	 163. 6/8 13315 	5265 

Kanyó Mihály 	 1` 	100 	25 
Törteli Tóth Jóska cum filio 	 7/8 	80 	30 
Olajos András cum filio 	 1. 1/s 	120 	40 
Dinyés István 	 1. 1/s 	80 	35 
Körösy Szabó Paal cum filio 	 5/8 	24 	12 
Nagy Imre 	 5/8 	60 	20 
Hangya. János 	 4/8 	6 
Ács Adám 	 7/8 	14 
Németh Ferencz 	 3/8 	4 
Gugus Mihályné 	 6/8 	80 	30 
Bagi. János 	 2/8 	80 	30 
Turcsányi Joseff 	 2/8 	 6 
Varga György 	 3/8 	52 	10 
Szöke János 	 2/8 	20 	10 
Kiss Ferencz 	 3/8 	50 	30 
Nagy Mártony cum filio 	 3/8 	100 	40 
Koncz Mátyás 	 5/8 	80 	40 
Bansky Adám 	 7/8 	80 	30 
Szabados Mihály - Nagy 	 2 	24 	3 
Öllésy Szabó András 	 7/8 	100 	25 
Szöghy János 	 1. 1/8 	80 	25 
Haby László 	 6/8 	30 	10 
Haby Gergely 1 
	

3/8 	30 	10 
Rákoczy János 	 10 	5 
Bagi Paal 	 7/8 	30 	10 
Sass Paal 	 2/8 	40 	16 
Varga Mihály 	 1.4/8 	40 	10 
Csizmadia Ferencz cum filio 	 1 	80 	35 
Molnár Joska 	 1 	40 	30 
Szöghy Ferencz 	 6/8 	24 	6 
Zombory Gyura 	 3/8 	2 	6  

Latus 	 185.7/814875 	5844 
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Translatum 185.7/814875 5844 

316. Spetla György cum affinte 	 2/8 	160 50 
317. Varga Ferencz cum filio 	 1. 6/8 	80 30 
318. Molnár János inter Inqull. 
318. Széli János 	 'Is 6 
319. Szücs.Paal 	 1 	30 12 
320. Szabó György 	 6/8 	12 8 
321. Ketskés Mihály 	 5/8 	8 7 
322. Mészáros János 	 7/8 	10 7 
323. Balint Ferencz 	 1 	50 18 
324. Rövid András 	 6/8 	100 40 
325. Czveja Drazsity 1.4/8 	180 100 
326. Horváth István 24 8 
327. Szarapka Ferencz 6 5 
328. Muhy Mátyás 	 5/8 	150 60 
329. Petar Kollarszky 	 1 	36 20 
330. Petar Jovicsin 	 4 
331. Rajko Siak 	 2 
332. Tóth János Szuszmák 	 2 
333. Zödy János 	 2 
334. Pavao Jovicsin 	 2 
335. Gaja Markov 	 10 
336. Tézsla János 	 8 6 
337. Communitas in Concreto 	 17/8 200 

Summa 	 199.5/8 15751 6421 

Inquilini 
Borsos Mártony 2/8 Petrus Lehna rd 1/8 
Mészáros Joska 1/8 Vaszo Govedár 2/8 
Csutka Paal 3/8 Ivan Bugarin 2/8 
Kovács Ferencz 4/8 Jovan Tergovacz 5/8 
Busay Paal 3/8 Bognár Paal 3/8 
Árokszállásy Gyura 3/8 Fogas János 2/8 
Kovács Pista 3/8 Kánya Paal 2/8 
Vomár János 6/8 Koja Szviracz 2/8 
Varga Mátyás 2/8 Jovan Gyukin 3/8 
Molnár János 6/8 Pap Ignacz 3/8 
Lencse Pap István 3/8 Topa Juhász 2/8 
Törjéky Mártony 5/8 Nagynyakáné Boris 3/8 
Fehér István 2/8 Bartuli György 5/8 
Fancsali Imre 3/8 Tóth János 3/8 
Dancs Mártony 3/8 Szitay Já... 4/8 
Poszti Péter 5/8 Latus 12. 3/8 
Székbíró Máté 1/8 
Riszta Popov 1/8 Translatum 12. 3/8 
Szavka Petri Odacsia 1/8 Grenyo Jakab 2/8 

415 



Lipták György 	 '/s 	Tóth Mátyás 	 3/8 
Nagy Mihály 	 4/8 	 Latus 	 23.4/g 
Gombi Gergely 	 1/8 
Borbély Paal 	 1/g 	 Transla.tum 	23.4/g 
Ha tta János 	 3/8 
Jovan Pecskanin 	1/8 	Bader András 	 '/g 
Balint János 	 '/s 	Kossanyi Tamás 	 1/8 
Gyurko Pecskani.n 	6/8 	Molnár András 	 '/s 
Major Tamás 	 2/8 	Peak Joska 	 4/8 
Tóth István 	 4/8 	Georgie Popovits 	1/8 
Volfer György 	 4/8 	Arszo Bishov 	 4/8 
Juhász Ferencz 	 2/8 	Peta.r Slepanov 	1. 1/8 
Fehér Adám 	 3/s 	Balog István 	 5/8 
Logo István 	 '/g 	Pataky Ferencz 	 1/g 
Hegedüs András 	3/8 	Bognár András 	 3/8 
Bognár András 	 Szegfü István 	 5/8 
Tarnyaj Mihály 	 3/8 	Bessenyei Gyurka. 	1/8 
Szillagyi János 	 2/8 	Lazár György 	 4/8 
Pap Jánosné 	 2/8 	 Marko János 	 4/8 
Petrey Gabor 	 4/8 	 Levay György 	 4/8 
Pistyecz Paal 	 4/8 	Mol.nác Matyás 	 5/8 
Csery Mártony 	 6/8 	Nagy Mátyás 	 2/8  
Babi István 	 2/8 	Bognár György 	 3/8 

Michl Sueperger 	6/8 	Baráth István 	 2/8 
Caspa.r Vegninger 	1/8 	Molnár György 	 2/8 
Pavao Puta 	 4/8 	Nyilas András 	 2/8 
Lörincz András 	 3/8 	Kiss Juhász István 	2/8 
Kövagó Ferencz 	1/8 	Paprika G yura 	 2/g 

Schveller János 	 2/8 	 Summa 	 31. 2/8 
Nyilas Mihály 	 1/8 

Sub Incluili.ni 
Csáni Mihály 	 Vincze Lörincz 
Posa Joska 	 Farkas Nagy Matyás 
SzaUo István 	 Iffiu Kovács János 
Spetla Joseff 	 Farkas Gergely 
Györy Mihály 	 Gönczel István 
Köles István 	 Csa.nky Paal 
Lipták András 	 •ilák Marczi 
Novák Péter 	 Gabecz Paal 
Juhász Mihály 	 Zombory János 
Tóth Istók 	 Matuk János 
Nyerges János 	 Szlaba Jakab 
Oláh Jakab 	 Rakoczy Mártony 
Lenke György 	 Nagy Miklós 
Vincze Mihály 	 Szegény Istók 
Tarnyaj Mihály 	 Megyessy György 
Nagy Mihály 	 Szalberth Istók 
Sil.ley Mihály 	 Halmy István 
Varady Miklós 	 Mihailo Csóka. 
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Buday Péter 
Kracsul Erdelyán 
Nitya Karolyin 
Juhász Mártony 
Lörincz Mátyás 
Georgie Vlah 

Sub Inquili.ni 
Kuska István 
Almásy János 

Horváth Joscff 
Vajda. András 
Czérna Alberth 
Csonka Tamás 
Varga István 
Body Miksa. 
Györi Pista 
Illcssik Mátyás 
Valentin János 
Kazi János 

Has Terras arabiles et Prata per Colonos singilative vocatos in praesentiae 
adjuratorum examini ac fassionibus ad Novem Puncta elicitis subscriptorum 
(: praeter Fundos Intravillanos per Nos dimensuratos :) indictatas esse 
testamur. 

Sig. Kanisae, die 27-ae Februarii 1771. 

LS Nicolaus Latinovits de Borsod I. Cottus Bacsiensis ord. 
Judlium mpp. 

LS Laurentius Mattos ejusdem I. Comitatis Jurassor mpp. 

MAGYARÁZATOK 

Az összeírás latin címének fordítása: 
Kanizsa kerületi mez őváros összeírása 

A hitelesítési záradék fordítása: 
A fenti szántóföldek és kaszálók nagyságát, Úgy, ahogy azt egymás után és 

egyenként szólított jobbágygazdák az esküdtek jelenlétében a Kilenc Pont kívánalma 
szerint bevallották (a bels ő  telkek pedig általunk felmértek), aláírásunkkal tanúsítjuk. 

Kanizsa pecsétje, 1771. február 27. napján. 
(P. H.) (P. H.) 

LS (Locus sigilli) — pecsét helye, (P. H.) 
Sig. (sigillum) — pecsét 
I. (Inclitus) — nemes, kiváló 
Cottus (Comitatus) — vármegye 
ord. (ordinis) — rendes, rendszeresített 
Judlium (judex nobilium) — szolgabíró 
Jurassor — esküdt 
mpp. (manu propria) — saját kezével, s. k. 
Conscriptio — összeírás, számbavétel 
Oppidum — mezőváros 
Numerus — szám, sorszám 
Nomina et Cognotnina — név és vezetéknév 
Sessionis qualitas — telekminőség 
Capacitas fundi intravillani in Metreta Posoniensis — a beltelek nagysága pozso- 

nyi mérőben 
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Sessionales Terrae Arabiles in Metreta Posoniensis - a szántóföld nagysága 
pozsonyi mérőben 

Sessionales Pratae Falcabiliae in Falcatorum Numero - a kaszáló (rét) nagysága a 
kaszások számában 

Cum fratre - fivérével 
Cum filio - fiával 
Vidua - özvegy(asszony) 
Latus - oldal 
Translatum - áthozat (az el őző  oldalról) 
Inter inquillinos - a zsellérek között 
Alias - másképp 
Cum genero - sógorával. 
Communitas in Concreto - a község mint jogi. személy 
Inquilini - zsellérek 
Sub inquilini - más házán él ő  zsellérek (lakók) 

Connotatio Vinearum Oppidi Kanisa 

1. Fancsali Imre 10 32. Száva Klyaity 4 
2. Petar Zsivkov 3 Latus 125. 1/2 
3. Riszta Popov 3 
4. Glisso Siák 2 Translatu.tn 125. 1/2 
5. Ana Arsenova 2 
6. Szava Terziin 2 33. Laza Szuvacsar 2 
7. Jelka Krsztonoska 6 34. Sztanisa. Tatity 2 
8. Jovan Dsakul 6 35. Kal.lo Mihály 3 
9. Szava. Kollarszky 3 36. Todor Dimitrovity 12 

10. Mihailo Lality 3 37. Dömöter Panity 9 
11. Joszim Koll .arszky 10 38. Lajko Mihály 5 
12. Petar Boszity 4 39. Osztoja Tatity 4 
13. Nikola Damjanovity 4 40. Petar Klyaityev 3 
14. Nesztor Damjanov 2. 1/2 41. Petrus Lenard 3 
15. Jelena Krsztanov 2 42. Grenyo Jakab 6 
16. Maleta Sassity 2 43. Nagy Mihály 2 
17. Luka Bogoszavlyev 3 44. Halla János 6 
18. Gyuragy Kreszity 4 45. Gyönge János 6 
19. Todor Damjanov 4 46. Szillagyi János 6 

20. Nityifor Antity 2 47. Lengyel Jakab 4 

21. Nikola Sipos 6 48. Losoncz Paal 2 

22. Ugri János 1 49. Bödö János 6 
23. Juhasz János 9 50. Juhász Ferencz 2 

24. Muhy György 1 51. Fehér Adám 3 

25. Anta Siak 3 52. Csanyi Jakab 3 
26. Muhy István 7 53. Kalmár István 3 
27. Fogas János 6 54. Czérna Miklós 3 
28. Lovász István 3 55. Ágoston Mihály 10 

29. Tanaszia Ternyakov 4 56. Balint Mihály 3 
30. Kánya. Paal 2 57. Hegedűs Jakab 4 

31. Kaja Szviracz 2 58. Remete István 2 
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59. Kis András 
60. Mezey Paal 
61. Pato János 
62. Horváth István 
63. Karácsonyi Mihály 
64. Fehér Paal 
65. Kávai János 
66. Mészáros Mihály 
67. Rekeczky Paal 

9 
8 
2 
1 
1 
5 
5 
7 
3 

Translatum 

104. Szemerédi András 
105. Sándor István 
106. Pataki Ferencz 
107. Kis János 
108. Bognár András 
109. Varga Ferencz 
110. Nagy Lukács 
111. Bartos István 

509 

2 
5 
1 
4 

15 
2 
5 
1 Latus 280. 1/2 

112. Fazekas István 3 

Translatu m 280. 1/2 113. Takács János 1 
114. Szegfü. István 3 

68. Kovács János 3 115. Hozdor Károly 1 
69. Babinczi István 7 116. Cseh János 3 
70. Urbán Mihály 6 117. Ketskés András 2 
71. Hegedüs Mihály 3 118. Kokay János 1 
72. Galambos Mártony 6 119. Kosa Mihály 5 
73. Szabó Paal 8 120. Nagy Josef 3 
74. Tyiro Neczin 15 121. Kál.mány György 1 
75. Pap András 4 122. Apró Ferencz 3 
76. Ladányi Csikós Györ 1 123. Oláh István 1 
77. Mata Josef 5 124. Szalbert Imre 2 
78. Kokay Imre 5 125. Somogyi János 1 
79. Korom Ferencz 15 126. Levay György 2 
80. Szalkay Péter 10 127. Barri Ferencz 3 
81. Baka István 8 128. Novák Péter 2 
82. Borsos Tamás 2 129. Bognár György 3 
83. Bús Farkas 3 130. Baráth István 2 
84. Rekeczky Mihály 2 131. Kovács István 2 
85. Lengyel Josef 10 132. Molnár György 2 
86. Nagy István 6 133. Tenky András 2 
87. Balint Gergely 7 134. Nyilas András 2 
88. Pavao Puta 10 135. Juhász Jakab 3 
89. Kapitány Gyurka 5 136. Paprika Gyura 3 
90. Deák István 5 137. Mihály István 4 
91. Benyik István 4 138. Csikos Gergely 1 
92. Nyilas Mihály 2. 1/2 139. Ketskés János 7 
93. Rekeczky János 4 140. Kanyo Mihály 8 
94. Kövágo Ferencz 4 Latus 620 
95. Jovan Nikolics 23 
96. Arazo Boskovity 8 Translatum 620 
97. Illia Tyurtsia 2 
98. Panczel László 5 141. Olajos András 6 

99. Lovász Miska 6 142. Szőke Jánosné 2 

100. Mák Simony 10 143. Ács Adám 2 

101. Balint Péter 3 144. Körösy Szabó Paal 4 

102. Balog István 1 145. Borsos Mártony 4 

103. Bognár Mihály 10 146. Gugus Mihályné 2 

Latus 509 147. Bagi János 4 
148. Varga György 4 
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149. Kiss Ferencz 2 160. Szegi. Ferencz 5 
150. Nagy Mártony 10  .161. 	Vojná.r János 3 
151. Koncz Mátyás 3 162. Varga. Mátyás 2 
152. Banszky Adám 2 163. Molnár János 3 
153. Kovács Ferencz 6 164. 	Czvejo Drazsity 20 
154. Ul ćsy Szabó András 2 165. 	Vaszilia Popovily 14 
155. Szögi Pál 4 166. Szabados Nagy Mihály 5 
156. Busay Pál 8  167. 	Petar Kollarszky 6 

Latus 685 168. Tóth Mártony 3 
169. 	Fehér István 5 

Tianslatum 685 D. Panxhus Jckan. Fehér 12 
Pop Jovan Zozuk 20 

157. 	Sas Paal 1 Pop Tessa Niko.lics 8  
158. 	Kovács Pista 2 Summa 795 
159. Csizmadia Ferencz 3 

Has Vineas occasione Urbar.ialis Conscriptionis i.ndi.ctatas esse recognisci- 
m.us. Kanisae 28-a Febr. 1771. 

LS Nicolaus Latinovits de Borsod I. Cottus Bacsiensis 
ord. Judlium mpp 

LS Laurentius Mattos ejusdem Comi.tatis Jurassor mpp 

MAGYARÁZATOK 

Az összeírás latin címének fordítása: 
Kanizsa mez őváros szőlőinek összeírása 

A hitelesítési. záradék fordítása: 
A fenti sz őlőföldeket az úrbéri összeírás alkalmával találtuk. Kanizsán, 1771. 

febr. 28 -án. 
A sző l őföld mennyisége kapásban van megadva. 1 kapás (fossor) az a 

sző l őföld, amelyet 1 kapával 1 nap alatt megmunkálnak. 	• 

D. (Dominus) — Úr 
Parochus — plébános 
Pop — pap, lelkész (pravoszláv) 

420 



Nos 
M RIA 
TH E R ES IA 
DD1 GRÁ T LA  

ornanorurn Impera„ 
trlxVi dua,Hun(3am 
B ohenn w, Dalm at1 z_D. 
Ćro ati. z, et S cl avo ns ae,, 

MUTATVÁNY A KANIZSAI VEGYES CÉH MÁRIA 
TERÉZIA ÁLTAL ALÁÍRT SZABÁLYZATÁBÓL 
1777 

A kanizsai iparosok már 1776-ban céhkiváltságokért folyamodtak el őször 
Bács-Bodrog vármegyéhez, majd pedig annak pártoló felterjesztésével a 
Magyar Helytartótanács elnökéhez. Aztán, 1777-ben már hatályba lépett a 
Mária Terézia császárn őhöz felterjesztett Szabályzatuk is. Ez a Szabályzat 
nagyon tetszet ős küllemű  irat, részben latin, de főleg magyar nyelv ű  szö-
veggel. 

Városunk gazdaságtörténetére  nézve ez a dokumentum felbecsülhetet-
len értékű . Kiderül belőle, hogy milyen iparágakat műveltek Kanizsán: 
szűcs, szabó, csizmadia, takács, kovács, lakatos, kerékj ártó (kerékgyártó, azaz 
bognár), kötéljártó. üveges. A 18 artikulusból, szabálypontból a bels ő  viszo-
nyokra, más foglalkozásúakhoz való viszonyulásra, érdekvédelmük módja-
ira is fény derül. 

A Szabályzatot gyönyörű  kézírással és nagyon szép magyar nyelven 
írták, olyannyira, hogy még kés őbbi koroknak is példaadásul szolgálhatna. 

A címlap 
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HORGOS URBÁRIUMA 
1780 

Az országos úrbérrendezés idején Horgost még nem telepítették újjá, tele-
pítése 1772-ben történt és a települ ők 8 évi adómentességet kaptak földesu.-
raságu.któl, a Kárász családtól. Ezért urbáriumuk 1780-ban készült, immár 
nyomtatott formában, a kihagyott adatok kézírásos beírásával. Ezek a nyom-
tatott urbáriumok két f ő  részb ő l állnak: első  részük a kilenc pont, azaz a 
jobbágyok és a földesuraság kölcsönös kötelezettségeit és jogait tárgyaló 
rész, a második pedig az ún. „urbariális tabella", amelyben rovatos formában 
minden jobbágy vezeték- és keresztneve, házhelyének nagysága, szántójá-
nak és kaszálójának nagysága, ezután pedig kötelezettségei: a robot, a 
pénzbeli árenda és a természetbeni járadék vannak tételesen beírva. 

Az urbárium eredetijét a. Csongrá.d Megyei Levéltárban Szentesen, 
Csongrád vármegye nemesi közgy ű lése 1780. évi iratai. között őrzik; fény-
kép- és mikrofilm-másolata megtalálható a zentai Történelmi. Levéltárban. 

-Korábbi kiadása nem ismert. 

Horgos Helységnek URBARIOMA. 

ELSÖ PUNCTOM Jobbágy Ház-Helynek Mivoltáról. 

§ I. Mivel az Jobbágyoknak kötelességeit, 's-minden Adozásit az Jobbágy 
Helyeknek voltához és Minémüségéhez kölletik szabni, ezek pedig nem 
mindenött egyarányosak; hanem. az  Határoknak Mivoltához, és azok-
nak egyébb haszon Vételeihez, vagyis Fogyatkozásihoz szükséges azo-
kat alkalmaztatni: azért ezen Horgos Helységben egy egész Jobbágy Ház-
Helynek belső  Fundusa, az az Ház-Helye, annak Udvara, szürös, és 
veteményes kertye olly nagy, és téres Helyt foglallyon, a' miné.mü két 
Posoni Mérő  Mag alá kivántatik; a' mennyivel pedig azon bels ő  Fundus 
kisebbnek találtatik, aztat a' küls ő  szántó földökben, vagy Rétekben 
kölletik helyre hozni, ellenben a' mennyire két Posonyi Mér őnél na-
gyobb lészen, tehát az a' küls ő  Appertine.ntiákban számláltassék; ha-
nem ha tsak olly kevéssel föllül halladná, hogy egy fertály Mér őnél 
többet nem tenne, az ollyan Tsekélységet nem méltó Tekéntetben venni. 

§ iI. Külső  Appertinentiá.kból pedig ugyan egész Jobbágy-Ház-Helyhez 
harminchat Hóld szátó Föld, minden egy Hóidban két Posonyi Mér ő t 
számlálván, és Rét huszon két ember' kaszálóra-való: mivel esz-
tend őnként csak egyszer kaszáltatik, adattassék. 
Ha mind az-által szántó Földeknek, vagy Réteknek föllebb irt száma 

ki-nem telne; tehát minden Hóld szántó Földnek Fogyatkozása egy 
szekérre-való Réttel, és viszont helyre hozattathassék. Mellybélli szántó 
Földeknek helyében ki-szabott Rétekkel, vagy pedig Rétek helyett ki-
adott szántó földekkel, nem külömben, mid őn a' belső  Fundusnak 
héányossága miátt szántó föld, vagy Rét adatatnék, az Jobbágyok min-
denképpen szabadon élhessenek, és attól semmiképpen el-ne tiltathas-
sanak. 

És ezen rendelés hásonló-képpen minden fél-helyes, fertályos, és 
nyolczados Jobbágyokról-is egyenes ki-szabás, vagyis Proportió-sze-
rént értetődgyék. 
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MÁSODIK PUNCTOM A Jobbágyoknak Haszon-Vételeir ő l. 

1550 Esztend őnek 36d ►k Articulusa szerént szabad légyen a' Jobbágyok-
nak bort árulni Szent Mihály napjától fogva Karátsonyig. 
Ha az Jobbágyoknak valamelly Irtási vannak, azokat az Földes Ur t őlök 
el-ne vehesse, vagy-is Ház-Hely után-való Földek közé ne számlálhassa 
külömben; hanem ha azokban tett munkájokat az Vármegye-által el őbb 
igazságossan meg-betsülteti, és a' szerént találandó árrát azoknak kész 
Pénzzül meg-adgya. 
Hogy ha pedig valamelly régiebb id őben tett Irtások id ővel Ház-Hely 
után-való Földek, vagy Rétek-közzé bé-számláltattak, 's-azért már Irtá-
soknak nem-is tartattnak, avagy ha az Irtásokat-tév ő  Jobbágyok más 
hová költözködvén, az ollyatén el-hagyatott Irtások kézrül kézre este-
nek, és azokhoz, most azokat biró Jobbágyok-is minden Pénz, és Irtásra 
tett munka nélkül jutottak, az illyen Irtásokról, és azoknak meg-váltá-
sáról föllebb irtt Tzikelyben tett Rendelés ne értet ődgyék. 
Az Jobbágyok Marháinak (á mennyire a' Határ fogja engedni) elegend ő  
legelő  Mezejek légyen; mellyb ől vonyó Marhák számára. földes Uraság-
nak Tudtával, és Engedelmével tilalmast-is tehetnek, ugy mind azon 
által, hogy abban az földes Uraságnak vonyó, de nem gulabéli Marhá-
ja-is szabadon legelhessen: a' melly Határban pedig ugy-is szük vólna 
a' legelő  mező, az, vagy uj fel-szántással, vagy akár melly más móddal 
kissebbé ne tétet ődgyék. 
A' hol Erd ő  vagyon, ottan az Jobbágyoknak egyedül magok szükségekre 
dült, és száraz fából; hogy ha pedig az nem találtatnék, nyersb ől-is 
(ki-vévén mind az-által az Makk, vagy Gyümölts-term ő  Fákat) tüzre 
való Faizás szabad légyen. 
Nem külömben Épületre-való Fa-is Határban-lév ő  Erdőbő l az Jobbá-
gyoknak ingyen adattassék olly móddal, hogy az Fákat az Uraság 
ki-jedgyezze, és ki-mutassa. 
Ha Tüzre-való Fa Helységnek Határában az Erd őnek Tsekélysége miátt 
nem vólna elegendő, akkoron az Uraságnak egyébb Erdeiben-is mód-
gyával, és képesént engedtessék az Faizás az Jobbágyoknak. 

Makkoltatásért a' Jobbágyok, lakó-helyek határjában, minden darab-
tól hat kraiczárral kevesebbet fizessenek az Vidékieknél; Pusztákban-
lévő  Erdőkben pedig Makkoltatások azon Bérért légyen, a mint a' földes 
Urasággal meg-egyezhetnek. 

Ha valamelly Helységben a' Községnek magános kiszabott, vagy 
Ház-Helyekre fel-osztott Erdeje vólna, és annak birtókában meg-ma-
radni kivánna; az ollyatén Erd őben Tűzre, és Épületre való fa, ugy 
Makkolás és Gubacs szedés a jobbágyoknak tsupán magok szükségekre 
szabad lészen, és a' Földes Uraságnak ezekt ől semmi adózással ne 
tartózzanak. Ellenben a' Földes Uraság is oly esetben Faizást, és Mak-
kolást maga Erdeiben Jobbágyinak meg-engedni ne légyen köteles; 
hanem ha Helységnek, vagy az Jobbágyoknak Ház-helyes Erdeiben 
éppen semmi Makk sem teremne: akkoron ugyan minden Vidékiek 
elő tt, de azzon Berért, a' minta' Vidékieknek Makkolást fog engedni az 
Uraság, a' Jobbágyoknak, mind az által valamint ezek, ugy a' többi 
Erdők is az Uraságnak f ő  gond-viselése, és vigyázása alatt maradnak. 
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HARMADIK PUNCTOM A' Jobbágyoknak Szolgálatiról, vagyis Robotyokról. 

§I. Minden egész Helyes Jobbágy köteles lészen maga földes Urának minden 
Hétben egy Napot Nap-Keleltül Nap-Nyugodtig (abban számlálván 
Munkára való Menetelét, és viszsza Jövetelét, 's az Etetésnek, és Itatás- 
nak idő it) Két Marhával maga Szekerivel, Szántáskor mind azon által 
Négy Marhával, maga. Boronájával és Ekével Uraságnak dolgozni tar- 
tozzék. Hogy ha pedig valamelly Jobbágy négy Igás Marhának fogyat- 
kozása miat meg irt mód szerént, ha szántást meg nem tehetné, az 
ollyatén Jobbágy mással öszve fogván egy napi szántást két napi Mun- 
kával végezzen; mindazon által ezen terhes munkát minden Szán táskor 
csak egyszer tartozzék megtenni. Ha pedig négy Marha mellé egy 
Személly elegend ő  nem vólna, akkoron a Jobbágy egyet ugyan ollyast 
a melly minden munkára alkalmatos légyen, másikat pedig csak marha 
hajtásra valót tartozzék adni, ezen két személy mind azon által különös 
kézi munkára ne forditatthassék. 
Nem is lészen szabad föl[ebb jelentett Marhás Munkát fel-osztani, és két 
napi munkával duplázni, s arra a' Jobbágyot kinszerittetni, hanem ha az 
Jobbágy földes Urát tsalni akarván, maga gondatlansága miatt, vagy szán-
szándékkal kevesebb Marhát tartana, avagy kevesebb számu.val a' munká-
ra meg-jelenne; és illyetén Marháinak fortélyos héjánossága miátt mással 
öszve'fogna, Marhás Munka helyet pediglen minden Hétben azon egész 
Helyes Jobbágy földes Urának Két Nap Kézi Munkával dolgozni tartozik. 
E' szerén t fél-helyes, fertályos és nyolczados Jobbágyok Proportio-szerén t, 
és miném ű ségekllez képest szolgálni fognak. 
Ha a' földes Uraság, és Jobbágyok között arról kérdés támadna, hogy az 
közelebb, vagy távullyabb lév ő  Helységekbő l Robotra jövő  Jobbágynak 
az Uraság Dolgára lév ő  Helységekb ő l Robotra jöv ő  Jobbágynak az 
Uraság Dolgára lév ő  jövetele, 's onnand viszsza Menetele mennyi 
időben, és Robotban szá.mlálta.ssék, 's err ő l egy más között meg-nem 
egyezhetnének, tehát az Vármegye Tisztye intézze, és végezze el, 
mennyi id ő  tudniillik az Helységnek távul, vagy közelebb való .létéhez 
képest száml.áltassék Robotban. E' mellett 
Meg engedtetik a' földes Uraságnak, hogy fél Nap járó földr ől, avagy 
pedig meszszebr ől Robotra jövő  Jobbágyát egyszer egy Holnapban egy 
más után következend ő  négy hónapokig akár kézi, akár pedig Vonyos 
Marhával téend ő  szolgálatban meg tartóztathassa, ugy mind azon által: 
hogy azon négy Napokban az oda, és viszsza menetelének id ője is 
foglaltassék, és bé-szá.mláltassék, az Jobbágynak pedig ha e' képpen 
akar véle szolgáltatni, el őre (hogy hozzá tudgyon készülni) az Uraság-
nak e' béli szándéka tudtára adassék: Ezen föllül az illyetén szolgálat-
ban lév ő  Jobbágy Marhájának nyári id őben elegendő  legeltetés, Téli 
üdőben pedig mind magának a Jobbágynak, mind pedig Marhajának 
szükséges Hajlék, és Alhalm.a.tosság adattassék. 
Azon Jobbágy pedig, a' ki egy, avagy legföllebb más fél orányi járó 

Földre Robotra mégyen, November, December, Januarius, és Februarius 
Holnapokban az oda, és viszsza Menetekt: Hajnalban és Nap-Nyugott 
után ugy alkalmaztatni tartozik; hogy az egész Napot Nap-Kelett ől 
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fogvást Nap-Nyugodtik téend ő  szolgálat az oda, és viszsza Menetelnek 
bé-számlálásával értet űdgyék. 

Kaszafáskor, Aratáskor akár kézi, akár Marhás szolgálatot duplán veheti 
az földes Uraság Jobbágyaitól, ugy mind azon által, hogy e' béli duplán 
vett Szolgálatok az többi Hetekben számláltassanak. 
A' melly dupla Munkának Kötelessége ollyan lészen, hogy az egész Ház 
helyes Jobbágy leg föllyebb egy Napi Marhás, és Két napi Kézi Munkát 
tégyen meg, és mivelhogy fél ház helyes Jobbágy hetenként tsak fél 
Napi Marhás, vagy egy napi Kézbéli Munkával, Fértályos pedig egy 
fertály Napi Marhás, vagy fél napi Kézbéli Munkával tartozik; ezért az 
ollyatén Jobbágy az Munkának duplázására. tsak az Hét számu Munká-
nak Mértéke és Proportiója szerint lészen köteles, m.elly az Nyoltzados-
tól is a' szerint ért ődik. A' Zsellérek pedig az ollyatén duplázásra semmi 
időben nem kénszeritethetnek. 
A' hol pedig az Jobbágynak az Robot-helyt ő l egy, vagy fél Napi járó 

Föld távul tétele miatt az harma dik Tzikelynek értelme szerént az földes 
Uraságnak meg vagyon engedve, hogy az Robotra való oda, és viszsza 
Menetellel együtt négy következend ő  Napokig az Jobbágyot Szolgálat-
ban tartóztathassa, tehát ottan ez a' Rend tartassék; hog fönt emlétett 
szorgos Munkának id őiben az földes Uraság kétszer egy Holnapban 
duplázhassa, és négy napjával vehesse a Robotot a' képpen mind azon 
által; hogy egyik Héten azon Jobbágy az Uraságnak, négy Napokig egy 
más-után szolgállyon, második héten ellenben önnön magának dolgoz-
hassék, harmadik Héten pedig ismét földes Urának ugyan négy Napo-
kig szolgállyon; az Uraságnak mind azon-által e' képpen téend ő  duplás 
szolgálat fönt jelentett mód szerént az többi Hetekben fog számlál tatni; 
Általyában pedig minden-ném ű. Jobbágyi Szolgálatokat ugy köll mér-
tékleni, és el-intézni; hogy az egész Esztend ő-béli Jobbágyi köteles-
ségeknek legalább negyedik Része az téli hat Holnapokra fönt tarta.ssék, 
és meg-maradgyon. 

Hogy ha pedig a' Jobbágyi Szolgálat es ős idő , vagy más akadály miatt 
véghez nem mehetne, illyétin esetben a' Napnak akár Dél-el ő tt, akár 
Dél-után, való egész része a' Robotban száml.áltassék: mellyben az Ur 
Dolga el-kezd ődött ugyan, de előbb irt okra nézve félben köllött annak 
maradni. 
Ellenben pedig ha a' Jobbágy tsak a' Munkának Helyére megjelent, és 
ottan semmit sem dolgozott, azon Történetre egyedül tsak az oda 
jövetele, és viszsza menetele vétet ődgyék az Robot számában. 

Minden Zsellér, kinek ma.gánoss Háza vagyon, tizen nyólcz Napot, 
minden Lakós pedig, a' kinek magának Háza nintsen, tizenkét Napot 
esztendőn-ként kézi Munkával az Uraságnak szolgálni. tartozik. 
Ambár pedig a' Jobbágy földes Urának nem más hanem tsak azon 

Szolgálatokkal tartozik, a' mellyekre az Törvény 's ezen Urbáriomnak 
értelme szerént köteles, mind az-által az Igazság azt hozza magával, 
hogy azon Esetre, ha az Jobbágy kézi Munkával Bérért valakinek szol-
gálni kivánna: tehát azon Munkát az Uraságnak mindennek el ő tt.lia-
sonló haszonért, és Bérért, mellyet más Vidékit ől venne, 's az mellyben 
földes Urával meg-egyezhet, vagy-is pedig ollyas Dolgokban, mellyeket 
Ország Törvénye-szerént a' Vármegye közönségessen limitálni szokott; 
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azon Limi.tatióhoz való Bérért, és kész pénz-béli fizetésért meg-tenni, és 
szolgálni tartozzék. 
Ellenben a' Robotaknak kész Pénzzül való megváltására az Parasztot 
erőltetni nem lehet, ha pedig az Jobbágyi maga a' Szolgálatokat kész 
Pénzzel fel-váltani, 's ez éránt akár id őig tartandó, akár pedig örökös 
Contractusra lépni kivánna földes Urával; tehát az illyetin Végezés az 
Vármegyének bizonysága el ő tt meg-lehet ugyan, ugy mind azon által: 
hogy ha a' Contractus nem örökre tétet ődvén, hanem tsak bizonyos 
időre szabva lévén, ett ől vagy egyik, vagy másik fél el-állani, és a' 
mostani Urbariális Rendeléshez ragazkodni kivánná, azt meg tseleked-
heti ugyan, de olly Móddal, hogy ezen Szándékát egy Esztend ővel 
előbb az Vármegyénél bé-jelentse; hogy ily képpen mind az földes Ur, 
mind pedig a' Jobbágy szükséges Rendeléseket az Gazdaságnak továb- .  
bi-való folytatásáról annak id őiben meg-tehessék. 
Mi.ndenném ű  akár egyenként az Jobbágyokkal, akár pedig egész Köz-
séggel Robotoknak, vagyis egyébb ezen Urbári.om szerérit tartozó Adó-
zásoknak megváltásáról földes Uraság által téend ő  Contractusok, és 
Kötések, Vármegye Bizonysága el ő tt téted ődgyenek; ellenben más Ura-
ságbéli Haszon-Vételeir ő l, és egyébb akár miném ű  ollyas Jövedelemről, 
melly az Urbáriomhoz nem tartozandó, az földes Ur Jobbágyával sza-
badon Vármegye Bizonysága nélkül is megegyezhet, és Contractusra 
léphet. 

A' szokott, és közönségesen Robotyokon kivül a' Jobbágyok minden 
Esztend őben egyszer hoszszu Fuarozást Végben vinni tartoznak e' 
képpen tudni-illik, hogy 
Először: Négy egész Helyes, és igy Proportió szerént a' többi Ház-Hely ű  
Jobbágyok is akár öszve fogván, akár pedig más magok között iéend ő  
meg-egyesülések szerént egy négy Marhás szekeret hoszszu Fuar alá 
állitani tartozzanak, u.gy mind azon-által. 
Másodszor: Hogy e' béli hoszszu Fuarozás nem rosz, hanem olkalmatos 
Utakban véghez mennyen, és közönséges Menetellel két napi járó 
földet föllül ne hala.dgya: ugy szintén 
Harmadszor: Szántás, Aratás, Kaszálás és szüret id ő iben aztat a Jobbá-
gyon meg-venni ne lehessen. Sem pedig 
Negyedszer: Egy Esztend őröl a' másikára ne hallasztódgyék, avagy 
kész Pénzzel, akár pedig más féle adózással, vagy Szolgálattal meg-ne 
váltathassék. 
Ötödször: Ha pedig az illyetin hoszszu Fuar valamelly Történetb ől két 
Napot az oda Menetellel föllül halladná, avagy viszsza jövetelkor Job-
bágyok Szekerei meginten meg-terheltetnének: olly Esetre az oda Me-
netelben két Napon föllül töltend ő  Napok, ugy nem külömben a' 
viszsza Menetel is, szokott Héti Szolgálatban, avagy Robotban bé-szám-
láltassék. E mellett 
Hatódszor: E' féle hoszszu. Fuarban a' Jobbágyok által mindennem ű  
Vámokra 's Harmincza.dra, Rév-bérre; ugy szintén a' Vendégfogadók-
ban szükséges szállásért téend ő  Költséget a' földes Uraság magáéból 
fizetni fogja. 

Mivel az Jobbágynak mint Tűzre, mint pedig épületre ingyen való 
Faizás meg vagyon engedve, arra való nézve minden ezen Faizással él ő  
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egész Helyes, és vonnyó Marhával biró Jobbágy tartozik az Uraság 
Tisztye által ki-mutatandó Erd őböl, és két gyalog Paroszt által el őre 
felvágandó egy öll fát az Uraságnak Hazához, Majorjához, avagy más 
egyébb a' Dominiumnak Kerületében lév ő, és ki-rendelend ő  Helyre 
vinni. Ezen kötelesség pedig értet ődni fog Proportió szerént az fél, 
fertályos és Nyolczad-Helyes Jobbágyokra. Minthogy pedig Erd őnek 
fogyatkozása miatt ezen Hellységben a' Faizás hellyett Jobbágyoknak a 
Nádolás Uraság által meg engedtetik, azértis az Urbárial.is öll fának 
helyében minden egész ház helyes Jobbágy Negyven kéve nádat vágni 
's fönt irt mód szerért ki mutatandó hellyre vinni tartozzék, ugy az 
egész ház helyesnek proportiója szerént fél, fertály és Nyolczad hellyes 
Jobbágyok is tartozzanak. 

Szabad lészen azonban az Uraságnak e' féle Fahordásra, és vágásra 
lévő  Jobbágyi Szolgálatot más egyébb Munkára forditani e' képpen: 
hogy az ölt Fának hordása helyett egy Napi Munkát Marhával, az öll 
Fát vágó két gyalog Parasztól pedig Fa-vágás Helyében, mindenekét ő l 
egy nap kézi Munkát téli id őben vehessen. 
A' Jobbágy a' Kilenczedet, hol eztet a' Termésbül ki adni köteles, nem 

külömben az hegy-Vámot tartozik Roboton kivül az Termésnek Hatá-
rában kimutatandó Helyre öszve hordani, viszon minden egyébb, kö-
vetkezendő  képpen az Dézma, és Majorbéli Termésnek ösze hordása is, 
ugy a' Földes Urnak, vagy Tisztyének adandó Forspontok, és más-féle 
Fuározások, akár azok az Uraság Dolgát, akár a' Publikomot illessék, 
nem külömben a' Leveleknek hordása; és egy szóval minden féle Szol-
gálati az Jobbágynak, mellyekre egyébként ezen Urbáriomnak Rende-
lése szerént nem köteles, a' szokott Héti Szolgálatban bé-számláltassa-
nak. 

Többire szabad nem lészen az Uraságnak jobbágyát akár melly pénzes 
Fuarra is kinszerittetni, hanem ha a' Földes Ur Roboton kivül a' Jobbá-
gyával Gabonáját, vagy más Termésit Vásárokra, Piarczokra, vagy más 
hová hordatni kivánná, tehát Jobbágyával azéránt, ha akarja-é ezen 
Fuart és mennyi Bérért magára fel-válalni, minden er őltetés nélkül 
végezzen. 

Az ártalmas Vad állatoknak ki-irtására (a' hol ezek volnának) tartozni 
fognak a' Jobbágyok Roboton kivül harmad napi vadászattal, ugy mind 
azon által, hogy az Uraságtól nékiek Puska, Por, Serét, és Golyóbis 
adattassék, 's e' féle vadászot-béli kötelesség más Munkára avagy Szol-
gálatra ne fordíttassék, sem pedig a Jobbágyok által Pénzzel, vagy más 
egyébb adozással fel ne váltassék. 

Ambár az Jobbágy akár az Uraságnak szolgálattyában, akár maga 
gazdaság-béli, Dolgainak folytatásában, akár pedig Malomban maga 
Gabonájának örlésére való nézve Vám úton menvén semmi féle Vámmal 
földes Urának nem tartozék, ha mind azon által más egyébb Dologban 
azon Vám úton menne: tehát avagy kész Pénzzel a' Vámot meg-fizetni, 
avagy pedig az Utak Tsinálásában ingyen-való Munkájával képessen, 
és mértékletessen foglalatoskodni köteles lészen, szabad akarattyára 
hagyván mind az-által az Parasztnak, ha e' képpen dolgozni, vagy pedig 
az Vámot kész Pénzzel fizetni kivánnya. 
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NEGYEDIK PUNCTOM Az Jobbágynak Adozásiról. 

Minden Jobbágy, és magános Házzal biró Zsellér esztend őbéli adozás 
képper minden külömbözés tlélkül tartozik fizetni földes Urának 
egy Forintot, melynek felét Sz. György Napra, másik felét pedig Sz. 
Mihály Napra fogja le-tenni, az Lakósok pedig, vagy-is más Házában 
lakó 'Zsellérek ezen Fizetést ől szabadok lesznek. Amennyire pedig 
vala.melly Jobbágy két vagy három. egész Se šsi.ót bels ő  ház helyekkel. 
együttbi.t, noha. háza csak egyiken légyen épitve, mindazonáltal 
egyébb belső  ház helyeknek haszonvételére való nézve, a mennyi 
Sessiót bir, annyi forintokat fizetni tartozzék; ha ellenben több küls ő  
Sessiónak birtoka mellet a bels ő  Fundussa csak egy ház-helyre le-
gyen ki szabva, akkoron a földes Urnak csak egy forintot adni légyen 
köteles. 
Minden egész Helyes Gazda fog adni esztend őnként az Uraságnak két 
Csérkét, két Kappanyt, tizenkét Tojást, egy Icze ki-f őzött Vajat. Mel.ly 
Adózásokra a' fél, negyed és nyolczad helyes Jobbágyok is reájok 
esend ő  Szám, és Proportió szerént kötelesek lesznek. 
Ezen most jelentett Adózásokon kivül minden 30 egész helyes Gazdák 
egyszer egy Esztend őben egy Borjut, vagy pedig a' helyet egy Forintot 
30 Krajczárt az Urasá.gnak adni fognak. 
Azon föllüI az földes Urnak, vagy Asszonynak Mennyegz ő ire (ide nem 
értvén az Fiainak, vagy Leányiknak kiházasitásá.t) ugy nem külömben 
az első  Misének Mondására (ki vévén itten is az Káptolonyokat, és 
Conventeket) az fönt irtt második Tzi.kelyben specificált Victuaiiva.l, az 
az Konyllárá. valókkal tartozni. fog minden egész, fél, fertályos, avagy 
nyolczad helyes Jobbágy reá esend ő  szám szerérit. 
Szabad akarattyára ha.gyattatik mind az-által a földes Urna.k, ha az 
meg-irtt alkalmátosságban föllebb ki-tett Konyhára való állapotokat 
Jobbágyától bé-szedni., vagy pedig azoknak helyében kész Pénzt, 
nevezet-szerént pedig egész helyes Jobbágytól 48 Krt.; és igy a fél, 
fertályos, és nyolczad helyest ő l, a' mennyi ebből reá esnék, felvenni 
kivállná. 

A' régi. szokás, és 1.548`r'k Esztend ő-béli 39d'k Articulusnak értelme 
szerént, ha az földes Ur táborozván oly fogságba esnék, hogy magát 
kész Pénzzel meg-váltani kintelenittetnék, azon Esetre az Jobbágyok 
földes Urokna.k megváltására vala melly böcsületes, és mértékletes Se-
gitséget adni tartoznak: hogy pedig az Ország-Gyülés-béli. Költség (a' 
melly csak azon földes Urakot Papi f ő-Rendeket, és Magnásokat, kik 
Királyi Levél által az Ország Gyül.ésére hivattatnak illet) föllös ne 
légyen, hanem mértékletes, az Vármegye-béli Tisztek minden vigyázat-
tal legyenek. 

Éget bor, vagy Pálinka éget ő  Fazéktól, ha. azzal valósággal fog a' 
Jobbágy élni, fizessen a' Földes Urának esztend őn-ként két Forintot. 

§ VIIi. Az Ujonnan ki-irtandó Földekt ől azon Adózásnak lészen helye, 
mellyben az Irtó a' földes Urra1. meg-egyezhetik, ellenben már ennek 
elő tte, ki-irtatott Földekt ől az fog az Uraságnak járni, a' mi ezen id ő ig 
azoktól adatódott, olymóddal, hogy ezen adó semmiképpen föllebb ne 
emeltessék. 
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ÖTÖDIK PUNCTOM Az Kilenczedről, és Hegy-Vámról. 

Minden-féle földi. Termésbő l (ki-vévén az Ház-hélyen term ő  kerti vete-
ményeket) ugy az Méhekb ől, Bárányokból, Gidákból, menyek azon 
Esztend őben lettenek, tartoznak valóságos Nyolczadot a' Jobbágyok 
földes Uraknak adni, ugy mind azon által, hogy az földes Urak az 
Nyolczadot sem pénzzül, sem pedig más féléb ől ne vehessék. A' mid őn 
pedig a' Bárányokból, Gidákból, és Méhekb ől Nyolczad ki-nem telle-
nék, minden egy Báránytól fog fizetni a' Jobbágy 4 Krajczárt, egy 
Gidától 3 Krajczárt, egy Méh-kastól pedig 6 Kraczárt. 
Ezeknek pedig meg-kilenczedölése 1647d ' k esztend őbéli 96dik Articulus-
nak rendelése szerént Sz. Iván napjánál tovább ne haladgyon, az le-ara-
tott Joszágnak Kilenczedölése pedig Sz. István napjáig (ha tsak az id ő  
nem akadályoztatná) végben mennyen: a' hól pedig vagy rossz id ő , 
vagy pedig az Gabonának kés őbre lett érésére-való nézve hallasztatott 
Aratás miatt, a' Kilenczedölés fönt irtt id őre végre nem mehetne, akko-
ron az Vármegye az id ő t, mellyre az Kilenczed, és Tizedölés végben 
mennyen, ki-rendélye; külömben pedig ha az Kilenczedölés az fölebb 
rendeltt, avagy pedig most emlétett Történetekben Vármegye által 
rendelend ő  időre végben nem vitetődnek, tehát szabad lészen a' Job-
bágyoknak Gabonájokat (ezekb ől járó Kilenczedet a' mez őn hagyván) 
be-hordani. 
Ha a' Jobbágy azokat a földeket, mellyekb ől már egyszer a' Kilenczed 

ki-vitetődött másodszor ismét ugyan azon Esztend őben, o.11y Maggal 
bé-vetné, mellynek hasznát, és gyümöltsét még azon Esztend őben ve-
szi, az illyetin földektől, 's azoknak második terméséb ől sem Killenczed, 
sem Tized többször ne adattassék. Hasonló-képper azon szántó föl-
dektől is, mellyek Réteknek, vagy-is bels ő  Házhely Fundusnak fogyat-
kozása, és héjánossága miatt, ezeknek helyében az Jobbágynak adattat-
tak, Kilenczed nem fog járni. 

A' Kenderből, és Lenből, vagy Kilenczedet kiadni, vagy a' helyet 
Uraságnak Kenderéb ől, vagy Lenéb ől, egy egész helyes Jobbágy hat 
funtra-való fonyást tenni tartozzék, a' mint hogy erre a' fél, fertályos, 
ugy nyolczad helyes Jobbágy is reá esend ő  Szám szerént köteleztetik. 
Noha az Tizedről való Kérdés, hogy ti.idni illik, kinek, és mibül járjon? 
ezen Urbariális Rendeléshez tartozandó nem légyen, a' mennyire mind 
azon-által a' Tized ollyatinokból a' mellyek 1481dik Esztend őnek első  
Articulusában nem neveztetnek, valahol talántán vétet ődött vólna, e' 
béli Tizednek vétele Tellyességgel eltörültetik, és éppen tsak azon fél-
ékből fog járni, mellyek emlétett Articulusban meg vannak nevezve. 
A' Borból járó Kilenczed, a' hol ez Szokásban vagyon, a' féléb ől, és azon 
mértékkel, mellyel az Termés meg-akoltatott, igazán és minden hozzá-
adás nélkül vétet ődgyék, és valamint a' Kilenczed, ugy az Hegy-Vám is 
nem mással, hanem az Ország törvényének értelme szerént Posonyi 
mértékkel, vagy-is akóval (ki-is 32 Pintb ő l álló) szedettessék. 

És mivel 1715d'k esztend őbéli 97d'k Articulus aztat tartaná, hogy az 
Hegy-Vám régi szokáson föllül ne öregbittessék, de máskép-is több 
Törvények által rendeltetnék, hogy azon Hegy-Vám, nem más, hanem 
Posonyi mértékkel vétetődgyék, azért ezen Törvénynek értelme szerént 
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rendeltetik, hogy valahol azon 1715. esztend őbéli. Articulusnak i.d ő .itül 
fogvást, vagy az Hegy-Vám más, mint sem Posonyi mértékkel szedette-
tett, vagy pedig más uj adózások bé-hozattak volna, mind ezen törvény-
telen, és föllös adózások eltiltassanak, következend ő  képpen az régi 
bé-vett szokás szerént véend ő  Hegy-Vám Posonyi mértékre vétettessék, 
's a' képpen szedettessék, a' hol pedig többször emlétett 97(x' 1  Articulus-
nak idője után uj Sző lők plantáltattak, és ezen ültetésne.kid ő itül fogvást 
az Hegy-Vámnak száma, vagy bizonyos végezés, és irott Contractus 
szerént, avagy valami más móddal el-.intéztetett volna, ottan a' Sz őlőnek 
fel-vételével, és plántálásával. el-végzett Hegy-Vámnak száma Posonyi 
mértékhez aikalmazta.tva tovább is meg-adattassék; ha pedig az illyetin 
ujonnan plán tál t Sző lő-Hegyekben isva.lamelly uj adcízásokbéhozattak 
volna, ezek hasonló képpert mind törvénytelen és helytelen, Hegy-
Vámnak öregbétési azonnal tellyességgel el.-tiltassanak. 

Hogy pedig az Törvénynek ellenére az Hegy-Vám régi bé-vett szoká-
son föll.ül nagyobbra ennek utánna ne emeltetthessék, minden ollyas 
helyben, a' hol aztat szedik, a' Jobbágyok Sz ő lő inek száma Laistromba 
vetetődgyék, és mennyi Hegy-Vám a' Posonyi mérték szerént azoktól 
járánd, fel-jegyeztetvén, e' béli Laistrom Vármegye Petsétye alatt mind 
az földes Urnak, mind a' Jobbágynak ki-adattassék, és az Vármegyének 
Archivumában is meg légyen. 
Ha pedig a' Sz ő lő-Hegyeken épen semmi sem teremne, azon Esetre 

tartozni fog ugyan az Jobbágy a' Hegy-Vám adományával földes Urá-
nak hasonló mértékben és számban, de mivel az Hegy-Vám nem Pénz-
ben, hanem mustban vétettethetik, arra való nézve illyen történetben 
az Jobbágy e' féle Hegy-Vámot tsak az következ ő  esztend őnek Termé-
sébő l meg-adni köteleztetik. 

HATODIK PUNCTOM Az földes Urnak Jussairól, és tulajdon Jövedelmér ő l. 

Az Maradék nélkül. megholt Jobbágynak javait a' többi Jobbágyok 
m.ogoknak ne tulajdonitsák hanem azokat az Magvaszakatnak halála 
után mingyárást az Uraságnak bé-jelencsék; mellyeket is ugy nem kü-
lömben az elszökött Jobbágyoknak Javait az földes Ur Tripartialis Tör-
vény harmadik Részének 30dk  Titulusa szerént kifizetvén el őbb mások-
nak igazságos kereseteket, és Pénz-béli adóságokat, maga kezéhez ve-
heti; ugy mind az-által, hogy 1723`t'k Esztend ő-béli 18(hI Articulusnak 
rendelése fönt ta.rtassék, és meg-maradgyon. 
Mivel pedig ottan, a' hol árvák maradnak, a' földes Ur a' m.eghólt 
Jobbágynak értékében nem részesülhet, hasonló képpen az ollyatin 
Javak, m.ellyek valakinek osztályban jutottak, ha szintén ennek is Mag 
nélül. halála történnék: az többi él ő  osztályos Atyafiakat illetik, arra való 
nézve, hogy minden történhető  sérelem el-távoztassék, az Magvaszakat 
Jobbágyoknak maradott javairól az Uraság Tisztyei önnön magok ez 
után semmi rendeléstne tegyenek, hanem mint ezek az Ur széken annak 
rendgye, és modgya szerént el-végeztessenek, annak utánna pedig az 
Vármegyének Törvény Székére hozattassanak. 
Ha pedig az Uraság Jobbágyihoz való kegyetlenségb ő l az Jobbágy 

Ház-Helynek pusztulása történnék, azon történetre az elpusztult Ház-
Helyek, valamint más Földek avagy Fundusok; mellyek az Portáknak 
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számában már bé-mentek (ha az el-szöktek viszsza nem térnének) vagy 
uj Jobbágyoknak, vagy pedig azon helységben lakóknak (az Uraságnak 
ezen mostani Urbáriomi Rendelése-szerént való szolgálatokért, és adó-
zásokért) adattassanak. 
Uladislaus ötödik Decretumának 18d'k Articulusa, ugy szintén 1729d'k 

Esztendőnek 22d'k Articulussa szerént minden féle vadászat, Madará-
zás, és Halászat mindenném ő  halászó vizekben egyedül az Uraságot 
illeti, ezért mind ezek a Jobbágyoknak er őssen megtiltatnak. 
Noha ugyan a' Jobbágyoknak az Kortsmáltatás fönt irt mód szerént 

bizonyos id őre meg-engedtetik, a' hol mind az által az Uraságnak ol.ly 
Vendég-fogadója volna, avagy jövend őben ollyast építtetne, meilyben 
az utazók meg-megszállhatnának; az ollyatin Vendégfogadóba min-
denféle Italnak ki-árultatása egész esztend őnek folyása alatt szabadon 
hagyattatik. Valamint hogy minden féle éget bornak és sernek árultatá-
sa 's e' féle Italoknak el-készittetése egyedül az Uraságot illeti. 
Ha az földes Ur 1550. Esztend ő-béli 36d'k Articulusnak értelme szerént 
az kortsmáltatást valamellyik Jobbágyára bizni kivánná, az ollyan Job-
bágy addig, a' méglen a' bort árulya, a' szokott héti szolgálattól szabad 
légyen, 's azon föllül az kortsmálásnak bére fejében minden akótól 4 
pénz az Uraság által néki fizettessék. 
Vásároknak jövedelmi (ha tsak ezek a' Helységnek el őbb királyi ado-

mány által nem adattattak) ugy nem külömben a' Mészár-szék, és annak 
szabott módgya, 's rendgye szerént felállitatott Vám, 's ezeknek jöve-
delmi, mivel ezek a' földes Urat Törvény, és Királyi adományok szeré.nt 
illetik, ugyan-is az Uraság részére szabadon fönt maradgyanak. 

HETEDIK PUNCTOM Minden el-tilatatott, 's ennek utánna el-távoztatan-
dó Rendkivül való Tselekedetekről, és Szokásokról. 

Mint hogy az földes Urat mint Arváknak Partfogóját, és Gyámolóját 
meg-hólt Jobbágyi Maradékinak gond-viselése azonkivül is illeti; arra 
való nézve az meg-hólt Jobbágyok után maradott Értékjek érónt léend ő  
Conscriptióért, avagy az Arvák között téend ő  Osztálokért semmi-nemű  
Bért, vagy Taxát venni szabad nem lészen. 
Az el-adott, meg-tserélt, vagy Testamentom-szerént ki-hagyatott Job-
bágy Jószágának árából a' Tized részt a' Földes Uraság el-ne vehesse. 

Az Dohánynak, Méznek, Viasznak, Vajnak, Lennek, Kendernek, és 
egyébb Termésnek, a' mint tetszik, 's akár kit ő l léend ő  vételében; 's akár 
kinek léend ő  el-adásában a' Jobbágyok az Uraság által semmi képpen 
ne háborgattassanak, annál is inkább contrabandával, avagy Pénzben, 
vagy pedig Testekben magok szorgalmatossága által kereset Jószágok-
nak el-adása miatt ne büntettessenek; fönt maradván mind az-által 
1723dik Esztendő-béli 75d'k Articulusnak magyarázattya szerént az Ura-
ság számára a' Praemptio, az az egyebek el ő tt való vétel; ugy mind azon 
által, hogy azon Pénzt, mellyben szabadon meg-egyezni fognak, azon-
nal az Uraság volta-képpen a Jobbágynak kész Pénzzül le-tegye, és az 
jövendő-béli adóban ne számlállya; azt hozzá tévén, hogy e' béli meg-
vételnek els ősége nevezett Törvények értelme szerén t, az Uraságnak 
maga szükségére-való állapotoknak vásárlásában értettessék; ezen 
előlvétel alkalmatosságával pedig sem az vidékiek, kik vásárlásnak 
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okáért az Határban lÖnill akarnának, el-ne tiltassanak, sem pediglen az 
Jobbágyok az el-adandó Jószágnak más hová léend ő  vitelétő l akár 
tselekedettel, akár pedig Parantsolattal. ne gátoltassanak, 's ugyan-is 
ezen okra nézve a' Jobbágyok Jószága semmi képpen ne tartóztattassék; 
hanem a' .minta' Paraszt a' vidékivel meg-alkuszik, ha azon alku szerént 
az Uraság a' Jószág árrát tüstént leteszi, a' képpen élhet az emiétett 
Praemotióval; ugy mind az áltál, hogy az el-adandó jószág igaz mérték-
kel és mazsávai vétet ődgyék, 's e' képpen az el-adás a' Jobbágynak 
szabad m.aradgyon 's — kész akarattyán-kivül a' földes Urának léend ő  
el-adására. neer őltessék. 
Valamint hogy minden magános egyébbeknek ki-rekesztésével, s' ká-
rával-való kereskedés, avagy Monopoliom Országnak T őrvényei által 
tilalmaztatik; ugy szintén a' kereskedéshez tartozandó életnek, és 
egyébb Termésnek ki.-bérlése az Jobbágyoknak ki.-rekesztésével., vagy 
szorongatásával szabad ne légyen. 
Az Jobbágy semmi móddal ne kinszerittessék az Uraság Malmaira, 
hanem szabad légyen néki. Életet más malmokban is őröltetni. 
Kortsmának Pohn-Wein nevezet ű  Atendája, a' melly némell Helyekre 

helytelen szokásból bé-hozattatott, ennek utá.nna tiltva légyen: mivel 
arra az Jobbágy semmi okból nem kinszerittethetik. 

A' trágya-béli adózás ennek utánna el-maradgyon olly móddal tudni 
illik: hogy az Jobbágy magok trágyáját soha sem, az Uraságét pedig akár 
Sző lő  Hegyekben, akár más hová nem máskép hanem a' Robotban 
hordani tartozzanak. 

Némeily földes Uraságoknál eddig bé-vett törvénytelen, és szokatlan 
Ludaknak melesztése, ugy a' Tolból való Tized ez után az Uraság részére 
tellyeséggel. tiltva lészen. Hasonló képpen 
A' szőlöknek kötözésére való Szalmának adásával sem fognak ezután 

tartozni a' Jobbágyok. 
Az Uraság Sz ő lő -ő rző inek, ugy munkái meg-vizsgálóinak eddig a' 

szegé.nységz ő.l adott fizetés jövend ő re el-tiltatik. 
Az Executióra ki-küldött Uraság Embereinek-való tartása, és az Execu-
tio-béli Garason kivül (melly alább irtt Tzikkelynek módgya szerént 
meg-engedtetett) más minden ném ű  naponként kész Pénz-beli fizetés; 
ugy nem külömben az Uraság Hajduinak, és vadászinak szegénységen 
tett huzási vonyási tellyességgel meg-nem engedtettnek. 
Azon okra, hogy a' Jobbágyok el-ne szökjenek, kezesség fejében, vagy 

bizonyos meg-maradás okáért valamelly Pénzt t őlek venni szabad nem 
lészen, és ha talántán ollyas Pénznek le-tételére kinszerittettek volna, 
azon Pénz Interessével. vissza. adattassék. 

Az Quartély-béli terheknek viselése, Husarengeid, ugy nem különben 
Mondierungsgeld révű  Béreknek adási, a' hol eddig bé-hozattattak 
volna, tellyességgel. tiltva lesznek. 

Azon Helyeken a' hol a' Községnek az Mészár-szék árenda képpen ki 
vagyon adva, a' ki-mustrált Marháknak ki.-vágására a' Jobbágyok az 
Uraság által ne kinszerittessenek; de más képpen is akar miném ű  hus, 
sem darabon-ként, sem font számra a' szegénységre ne osztattassék a' 
képpen, hogy ennek árát meg-adgya: hanem vágattassék ki a' hus, és a' 
Jobbágyok által szabadon és terhek nélkül vétat ődgyék.. 
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Az Termésnek, vagy konyha-béli, 's akár melly Elességnek vételét, vagy 
el-adását az Jobbágyokra kölletlenül ne verjék az földes Urak, hasonló-
képpen a' meg-romlott bornak, vagy éget bornak, 's akár miném ű  
Italnak akár hordón-ként, akár itze számra-való eladására, és ki-korts-
máltatására semmi móddal ne kinszerittettessék: a' mint hogy azon 
Jobbágyok sem az kortsmáltatásra kiadott, és meg-romlott borról, avagy 
más Italról feleni, sem pedig az üres hordókat roboton kivül vinni, 
avagy viszsza hordani nem tartoznak. 

A' Penna, és Sarló-Pénz, külömben Farkas kéve, kóstoló-Pénz-Tzádu-
la, és Prés-pénznek adozási, ugy szintén az Dézmásoknak, és Kilent-
zedőknek Jobbágyok által léend ő  tartása, és más egyébb Rendetlenségi 
tellyességgel tiltva vannak. 

Az bornak Kilentzed, vagy Tizedben, vagy Hegy-Vám képpen léend ő  
bé-szedésének alkalmatosságával. a' Jobbágyok tulajdon magok borai-
nak adására ne kinszerittessenek. 

Mindenném ű  akár mi névvel ki-gondolható, és föllebb meg-irtt 
Punctomokban nem foglalt adózások tellyességgel el-törültetnek: és 
semmivé tétettnek. 

A Jobbágy Házhoz tartozandó Földeknek, és Réteknek el-tserélése, és 
változtatása más képpen szabad nem lészen, hanem ha az Uraság által 
el-változtandó Földek, 's Rétek helyet más annyi számmal, Miném űség-
gel, és Termékenységgel hasonló földek, és Rétek az Jobbágynak fognak 
adattatni, külömben el-vett fundusok megént vissza adattassanak. 

NYOLCZADIK PUNCTOM Az Jobbágyoknak el-tiltatott állapotokról, és 
azok éránti rendeltt Büntetésekr ő l. 

Birság pénzt akár miném ű  ki-gondolható szin-alatt nem egyébb-ként, 
hanem tsak az Törvény-által vilá.gossan ki-tett történetekben, és tsak 
azokon a' Jobbágyokon lehessen meg-venni, a' kik az Ur székén Vár-
megye bizonysága, ugy mint Szolga-Biró, és Eskütt jelen létében arra 
törvényessen itéltetni fognak: fönt maradván ezekben is az Vármegye 
Törvényszéke eleiben téend ő  Appellatió. 
Az Birságon kivül való büntetésekben pedig, mid őn kár az Mez őkön 
okoztatik, mivel az Marhák és Barmok bé-hajtása éránt az Törvénynek 
rendelése meg-vagyon, az volta-képpen megtartassék. 
A' más büntetésekben pedig, mid őn helyes okból. az Jobbágyok bünte-
tést meg-érdemlik, az ollyatén gonosz tév őket azon eseten kivül, melly 
az Törvény által el vagyon végezve: nem Pénzben, mellyel az szegény 
adozo Nép nagyon romlik, sem pedig testében ne büntettéssék; hanem 
büntetésül egy, két, és leg-föllebb három napi kézi munkának végben 
vitelére köteleztessenek, mind azon-által ezen kézi munka-béli bünte-
tést szántásnak, aratásnak, kaszálásnak és szüretnek id őjében a' Jobbá-
gyon az Uraság meg ne vehesse, hanem a' b űnös az esztend őnek más 
idő iben végben vinni tartozik. 
Jóllehet pedig a' mint fönt jelentve vagyon, a.z Jobbágyok sem pénzben, 
sem pedig testben ne büntettessenek; mivel mindazon-által némellykor 
meg-történhetik, hogy a' Paraszt, valamint a' szabad Nyelvével, vagy 
Testével vétkezett, vagy másként is az három napi munkabéli büntetés-
sel magát meg nem jóbbitaná, ugy ollyankor ő tet az testében is büntetni 
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szükséges légyen, azért mind ezek hasonló történetekben arra kölletik 
vigyázni, hogy a' mid őn a' test-béli büntetés érá.nt a' dolog magát el ő  
adgya, akkoron az b űnös: ha. erős, és egészséges személy lészen, az 
bűnök mivoltához képest legföllebb 24 páltza-ütéssel, az Aszszonyi-ál-
lat pedig szinte annyi korbács csapással büntettessék. 
Hogy ha pedig a' vétkes Személy korossabb, vagy egyébb érárat gyenge 
erej ű  volna, az ollyatin árestommal., és ha a' szükség és b űnnek mivólta 
ugy hozza magával, b őjtöléssel is, száraz Kenyér, és viz m.éllet sanyar-
gatta.ssék; arra mind azon által vigyázván; hogy vétkes Jobbágy saját 
munkájának el-mulasztásával harmad Napnál tovább ne tartóztassék; 
ki vévén azt, ha nagyobb gonoszsági hoszszabb tömlöczözést, vagy 
büntetést meg-érdemelnék. 
Ha Jobbágy vétke miatt az Uraság tömlöczére fog vettetni, és vasra 
verettetni, az vasnak váltságáért (a' hól ett ő l járó Taxa szokásban vólt) 
nem többet, hanem 15 Krajczárt fizetni tartozzék. 

A' Jobbágynak ezután földes Ura engedelme nélkül Irtásokat tenni 
munkája bérének elvesztése, 's a' károknak viszsza. térétése alatt szabad 
nem lészen; Ellenben a' földes Uraság (a' mint föllebb jelentett) az 
Irtásokat nem máskép, hanem az Irtónak Munkája bérét az Vármegye 
igazságos el-végzése és Limitátiója szerént megadván, magához veheti, 
és kezénél tarthattya.. 

Mivel az Erd őknek gondviselése, és nevelése az Uraságot illeti, semmi 
Jobbágynak eleven fákat, sem kertölni való veszsz őket, sem pedig ab-
rantsnak való szál.okat, vagy sz ő lő  karókat az Uraság különös engedel-
me nélkül vágni, és az illyeténeket más Határban által vinni, és eladni, 
következend ő-képpen az Fával kereskedni szabad nem lészen. - 

Mi illeti pedig büntetését azon Jobbágyoknak, a' kik az Erd ő t rontyák 
és a' Fákat nyesik, azok az kárnak megtérétésén kivül harmad Nap 
gyalog. munkának végben vételére büntettessenek. Ha pedig ezen bün-
tetéssel is az Erd őnek rontásától el nem állanának, akkoron a' Várme-
gye-béli Ma istratusnak Hatalmával az illyetin Jobbágyok tovább bün-
tettessenek, 's az Uraságnak az éránt segétség adattassék, hogy azok 
nagyobb vétkeknek mivoltához képest, másoknak példájára is kemé-
nyen. büntetődgyenek. 
Huszon négy pálcza büntetés alatt tiltatik, hogy az Jobbágyok magok 

között sem Pénzt, sem más egyébb Termést öszve ne szedgyenek, vagy 
a' mint szokták mondani, minden féle collecta tiltva lészen. 
A' Sörtvéléseknek az Erd őben tsalárdsággal való béhajtása, ha azok a' 
tilalmas Erdőben találtatnak, büntetésöl a' limitált Makk-bért duplán 
fizesse. 
Gubatsnak szedése, és Makknak le-verése egyedül az Uraságot illesse, 
és a' Jobbágyoknak Contrabanda, és három napi kézi munka büntetés 
alatt tiltva lészen, ellenben az Uraságnak sem fog szabad lenni a' Job-
bágyokat Roboton kivül a' Gubátsoknak szedésére hajtani. 

Semmi Parasztnak fegyvert hordozni, és vadászó ebeket tartani, emlé-
tett három napi kézi Munkák büntetése alatt szabad nem lészen. 

Az Törvény által kiszabott, és föllebb jelentett id őn kívül való korts-
máltatása akár miném ű  Italnak, Coiltraba.nda, és három napi kézi mun-
ka büntetés alatt annyiszor, a' mennyiszer megtiltatik; mind azon által 
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azon Helyekben, a' hol sz ő l ő-hegyek vannak, az Jobbágyok az Uraság 
Földgyén termett magok borát, az Uraság kortsmájának id ője alatt is 
magok szükségére bevinni, és meginnya szabad lészen. 

Ha az robotra. hivattatott Paraszt röstségb ő l, vagy más vétkes okból 
meg nem jelenik, tizekét pá.lczával büntettessék. 
Ha valaki az Uraság Mészár-székének rövidségével az Vidéki Helysé-

gekből hust bevinni, vagy maga Pénzért hust vágni mérészlene, az 
ollyatin Contrabandan-kivül annyiszor, a' mennyiszer, harmad napi 
kézi munkával büntettessék. 

Az meg-hólt Jobbágyoknak. özvegyi az Uladislaus 7dik Decretumának 
21`t'k Articulusnak rendelkezéséhez magokat alkalmaztassék, az az ha 
máshoz férhez—mennek-is,__az földes Uraknak Engedelme nélkül az 
Házból el-ne mehessenek: külöm.ben az Javai földes Uraiknak szabad 
rendelése alá vettet ődnek. 

Földes Uraságnak Hire, 's Tudománya. nélkül az Község maga Nevére 
Pénzt költsön fel-venni ne merjen. 

Jövevények az Uraság Hire nélkül bé-ne vétessenek, e' mellet 
minden H.áz-helyhez tartozandó Fundusoknak el-adási, vételi, tserei., 
és Testamentom-béli hagyományok az földes Urnak hire nélkül arra 
forditott Pénznek el-vesztése alatt meg-tiltatnak. Azon Történetekben 
mind azon-által, mellyekben az Jobbágyoknak Törvény szerént az el-
adás szabadságokban vagyon, azt ugyan az Uraság hirével, 's tudo-
mányával tselekedgyék, mind azon-által a' jelentés után az Uraság 
engedelme nélkül is el-adhassák. 

KILENCZEDIK PUNCTOM Azokról, mellyek az bels ő  Rend-tartást illetik. 

A' Birói hivatalra az Uraság hármot nevezzen, kik közül az Község egyet 
az Uraság Tisztyének jelen-létében szabadon vál.aszszon; az Uraság 
mind azon-által az választottat rosz viselésére nézve lé-tehesse, 's meg-
is büntethesse, a' le-tett Biró helyett pedig más rendeltessék meg-irtt 
mód-szerént. Ellenben az Notáriust, és Eskütteket az Község maga 
földes Ura nélkül választ, és el-is botsáthattya. 
A' Birák pedig uraságnak ne talántán téend ő  szolgálatokért, avagy akár 
minémű  más okért Portió-béli adózástól mentek ne legyenek. 
Helyes, és szükségesnek találtatik, hogy a' végre, hogy a' Portiónak 

Jobbágyok közt léend ő  ki-osztása a' Vármegyének feltett módgya-sze-
rént igazságossan, és minden tsalárdság-nélkül véghez mennyen, az 
földes Ur vigyázzon, és az Helység Birájától (de Jobbágyoknak minden 
terhe nélkül) err ől számot vegyen. 
Ha pedig az földes Uraság most jelentett szám adásnak vételét el-mu-
latná, ezen Uraság fogyatkozását Vármegye Magistrátussa helyre hozni 
fogja. 
A' ki-osztott Portiónak mind azon-által, bé-szedése, és a' Vármegye 
Cassajába.n való bé-szolgáltatása, tsak egyedül az Helységnek községé-
nél, és Faluk birájánál mara.dgyon, annak okáért, az Vármegye vigyá-
zással légyen, hogy ebben az Uraságok, s azoknak Tisztyei magokat ne 
avassák. 
A' melly adózásokra az Jobbágyok ezen Urbáriumnak rende szerént a' 

földes Uraknak kötelesek, azokat annak id őiben az Uraságnak meg-ad- 
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ni tartoznak; u.gy, hogy ha ezekben hátra maradók lennének, Executio 
mellett-is mind azoknak, mellyek a' földes Urnak járandók, meg-a.dásá-
ra kinszerittessenek; következend ő-képpen e' végre rendelend ő  Execu-
toroknak Executio-béli Garas Napon-ként az adós Jobbágyok-által olly 
móddal adattassék, hogy e' béli. Executio Garass, tsak azoknak, a' kik a' 
Valóságos Restantiának Evecutiojára, nem pedig, a' kik más egyébb 
Uraság-béli dolgokban az Helységekre ki-küldettetnek, az adós, avagy 
Restantiárus Jobbágyok által fizettessék. 

Hogy azok, a' kik valami módon Sérelmet szenvednek, az Igazságnak 
gyoros szolgáltatása-által segétséget vegyenek, arra való nézve: ha az 
Panaszok egy Uraság-béli Jobbágyok, és Zsellérek között vannak, tehát 
a panaszlók a' földes Uraknál, avagy azok Tisztyeinél Igazságot, 's 
annak szolgáltatását keressék; ha pedig azoknak az Uraság Tisztyei által 
valami Sérelmek, és károk történt válna, akkoron az földes Urhoz 
folyam.odgyanak; ennél pedig minden történetre elég-tételt nem vévén, 
az Vármegyénél makokat jelentsék. 
Azon esetre mind azon-által, ha a' Jobbágyoknak panaszi önnön magát 
a' földes Urat illetnék, 's ehez folyamodván panaszikról emlétett földes 
Ur Igazságot nem tenne, ollyankor az Jobbágyok egyenessen az Várme-
gyéhez fo.iyamodgyanak. 

Azon földes Ur, ugy annak Tisztyei-is, a' kik a' Jobbágyokat az 
Vá.r.m.egyénél, vagy más föllebb-való Helyeknél tett jelentések, és Ins-
tantiájok miatt meg-büntetik, szintén ugy, valamint az Jobbágyokkal 
kegyetlenül bánók, itéltessenek. 
(...) 

Quod praerepetitae 9 Punctae et Parágraphi suis in Locis praesenti Urbariali 
Regulationi fa.cto, et Opera Nostra inscriptae sint IVlanum Nostrarum subsc-
riptionibus Sigillorunque Apprissionibus testamur et Recognoscimus. 

LS Franciscus Balogh I. Coltus Csongradiensis 
Ord. JudT'ium mpp. 

LS ex exequens Mgčtu Antonius Barcza eiusdem I. Coffus Jurassor et 
adjunctus Exegens Mg 

Anno 1780 die 19-a Aprili occasione Generali I. Col-tus Csongradiensi in 
Possne Szegvár concelebrata Congregatione, praesens praeattactae Dominis 
Urbarium cum Tabella, in conformiatatae Bgnae Regiae ordinationis elabo- 
rata factum est, et ex eadem fine publicatione 

Extradatur per jur. V. Notarii 
LS 

Paulus Szlávy mpp. 

Horgos Helsége 
Szabad Menetel ű  Lakosinak 

(sorszám — az eredeti okmányban nincs — itt zárójelben) 

Kereszt és Vezeték Nevek 
Jobbágy Helynek Miném ű sége 
Jobbágy Helynek Bels ő  Mivolta Posony.i Mérő re való No. 
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Jobbágy Helynek Küls ő  Mivolta Szántó Föld Hold No. 
Jobbágy Helynek Külső  Mivolta Rét Ember Vágó No. 
Esztendőbéli Szolgálot avagy robot: 
Marhás robot két Marhával Nap. 
Vagy E helett kézi Szolgálot Nap. 
Nyolczad mindenféle Termésbül 

Adózások 
Esztend őbéli Arenda Flor. 
Tüzre való Fa öly 
Fonyás Funt 
Ki főzött Vay Icze 
Kappany No. 
Csérke No. 
Tojás No. 
Belső  Ház-Hely és Rétek fogyatkozásának helyrehozása, a melybül 
kilenczed nem adattatik Hold Nro. 

1. 	 2. 	3. 	4. 	S. 	G. 8. 11. 12. 13. 14. 15. 

Házzal és Földel biró Lakosok 

(1.) Pernyés János 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8
/16 

(2.) Liplár Josef 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 
(3.) Moró Gergely 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 
(4.) Fazekas István 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 
(5.) Kupcsó György 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 
(6.) Sisa Mátyás 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/I6 
(7.) Szöllösy Albert 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 
(8.) Kovács Mihály 14/8 1 54 33 78 156 1 14/8 3 3 18 8/16 
(9.) Vincze Péter 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 ] 6 - 

(10.) Telek Jósef 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 
(11.) Nagy Fülöp 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(12.) Fadgyas György 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 

Látus 1-mo 11 12 396 242 572 1144 12 11 22 22 132 48/16 

(13.) Dora Istvány 1 1 36  22 52 104 1 1 2 2  1 2 8/16 
(14.) Bretka Istvány 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 
(15.) Fodor Istvány 1 1 36 22 52 104 I 1 2 2 12 8/16 
(16.) Csóré Mártony 1 1 36 22 52 104 . 1 1 2 2 12 8

/16  
(17.) Recskó Istvány I 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 
(18.) Rigó György 1 1 36  22 52 104 1 1 2 2 12 g/16 
(19.) Horváth Istvány 1 1 36  22 52 104 1 1 2 2 12 g/l6 
(20.) Kovács János 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8

/16  
(21.) Dányi Mátyás 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 

(22.) Nagy lstvány 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16  
(23.) Kozá lstvány 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16  
(24 .) Zsámboky János 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8

/16  
(25.) Kovács György 1 1 36  22 52 104 1 1 2 2 12 8/16  
(26.) Farkas lstvány 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/1 6  
(27.) Pesti János 1 1 36  22 52 104 1 1 2 2 12 g/l6 

(28.) Huczka Josef 4/8  1 1 8 11 26 52 l 4/8 1 1 6 
(29.) Fodor Geczy 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8  1 1  6  
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1. 2. 3. 4. 5. 6 . S.  11. 12. 13. 14.  1 5. 

(30.) Medve lstvány `/g 1 9 5 1/2 13 26 1. 2/8  2/4  
2/4 

3  

(31.) Pribiczky Ferenc 2/8 1 9 5 1/2 13 26 1  2/8 2/4 2/4 3 - 

Latus 2-um 16 1 9 576 352 832 1664 19 16  32 32 192 7 

(32.) Farkas Bera 4/8 1 18 11 26 52 1 `t/g 1 l 6 

(33.) Krekuska Mihály 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(34.) Bakos János 
l
/g 1 18 11 26 52 1 4/8 1 l 6 

(35.) Juhász György 
l
/g 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(36.) Fias Mihály `/g I 9 5 2/4 13 2(i 1 2/8 1 l 6 

(37.) Rózsa János `/g 1 9 5`/4 13 26 1 `/g `/q 2/4 3 

(38.) Gyenes Ferencz 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(39.) Orosz Josef 4/8 1 18 ] 1 26 52 1 4/8 1 1 6 

(40.) Répás Mihály - 2/8 1 9 52/4 13 26 1 `/g 2,/q 
214 

 3 
(41.) Agostony István %g 1 9 5 2/4 1 3 26 1 `/g 2/4 2/4  3 
(42.) Varju György 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 `/g 2/4 2/4 3 

(43.) Országh János 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 

(44.) Németh Paál 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8
/16  

(45.) 1-luczka lstvány 4/8 1 18 11 26 52 l 4/8 1 ] 6 

(46.) Lusztig Lörincz 4/8 1 18 11 26 52 1 4 /8 l 1 6 
(47.) Szaniszló János 1 1 36 22 52 104 1 1. 2 2 12 /1G 
(48.) Fekete János 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

La tus 3-us 8 17 288 176 416 832 17 S 	16 16 96 1 

(49.) Pataky János 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 l 1 6 

(50.) Brinka Jósef 4/g 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(51.) Radis Gáspár 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(52.) Dencs Jósef 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 l 1 6 

(53.) Szebelényi János 4/8 1 1 8 11 26 52 ] 4/g 1 1 6 

(54.) Kovács Jósef 4/8 1 18 26 52 1 11 

 

4/g 1 1 6 

(55.) Dankó János 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(56.) Kovács Mátyás 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(57.) Szerencsés János 4/8 l 18 11 26 52 1 4/8 l l 6 

(58.) Körmös Páll 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(59.) Pesty Lő rincz 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(60.) Bevész Peter 4/8 1  18 11 26 52 1 4/8 l l 6 

(61.) Molnár Mihály 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(62.) Uobák Mátyás 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 G 
(63.) Tóth Andreas 4/8 l 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(64.) Bene Mátyás 4/8 1 18 11 26 52 l 4/8 1 1 6 

Latus4-us 8 16 288 176 416 832 16 8 16 16 96 

(65.) Halász György 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(66.) Nagy Istvány 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(67.) Kiss Andreas 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(68.) Kondász Martony 4/8 1 18 11 26 52 1 4/g  1 1 6 

(69.) Bekény György 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1  6 

(70.) Dencs Ferencz 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1  6 

(71.) Császár Sándor 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6  

(72.) Csóré Jakab 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(73.) Cscrnák Istvány 4/8 1. 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(74.) Csabi János 4/8 1 18 11 26 52 l 4/8 1 1  6 

(75.) Lisiczky Peter 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 . `/8 2/4 2/4 3 

(76.) Juhász János 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 
2/4 

2/4 
 3 

(77.) Németh Mihály 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 2/8 
2/4 

Z4 
3 

(78.) Vass János 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 2/8 
2/4 

2/4 
3 

(79.) Posta Peter 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. S. 11. 12. 13.  14. 15 . 

(80.) 	Varga János 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
La tus 5-us 7 16 252 154 364 728 16 7 14 14 84 - 

(81.) 	Kovács Tamás 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(82.) 	NafyMátéalFisBozsik 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(83.) 	Kalmár Ferencz 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(84.) 	Donka Andreas 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(85.) 	Baly Márton 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(86.) S dazsAlxitafrsNw 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(87.) 	Balás Gergely 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(88.) 	Ivolya János 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(89.) 	Balika János 4/g 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(90.) Varbay Mihály 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(91.) 	Bálinth Mártony 4/8 I 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(92.) Varju Mártony 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8. 1 1 6 - 
(93.) Kóródy Ferencz 4/g 1 1S 11 26 52 1 4/g 1 1 b - 
(94.) 	Varga László 4/g 1 18  11 26 52 1 4/g 1 1 6 - 
(95.) 	Seres Mihály 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(96.) 	Király Pál 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16 
(97.) 	Ambrus Páll 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 

Latus 6-us 9 17 324 198 468 936 17 9 18 18 108 8/16 

(98.) 	Madarász Andreas 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(99.) 	Poberay Mártony 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 

(100.) 	Czibulya János 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
(101.) 	Őz Albert 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
(102.) 	Tornyai Mihály 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
(103.) Sipos György 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
(104.) 	Fadgyas Matyás 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
(105.) 	Juhász Jósef 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
(106.) 	Tóth Páll 4/8 I 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
(107.) 	Kiss lstvány 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8  2/, 4 2/4 3 
(108.) 	Nagy já nos Szccsey 2/8 1 9 5 2/4 1 3 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(109.) 	Homonnay János 2/8 I 9 5 2/4 I3 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(110.) 	Galgóczy Mátyás 2/8  1  9  52/4  13 26 l 2/8 2/4 2/4 3 
(111.) 	Németh Gergely 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(112.) 	Fadgyas Lő rincz 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
(113.) 	Miskolczy József 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
(114.) 	Bugyi György 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  

La tus 7-us 64/8 17 234 143 338 676 17 64/8 13 13 78 

(115.) 	'19tGyörwatias 	ury 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2,/g 2/4 2/4 3 

(116.) 	Bekény Andreas 2/8 1 9 52/4 13 2G 1 2/g 2/4 2/4 3 
(117.) 	Lakatos János 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/g 2/4 2/4 3 
(118.) 	Bajtay Páll 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/g 2/4 2/4 3  
(119.) 	Szalkay lstvány 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(120.) Dányi Andreas 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/g 2/4 2/4  3 
(121.) 	Bognár János 

 
2/8  I 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 

(122.) HarangozóAdndceas 2/8 I  9  52/4  13 26 1 2/8 2/4 
2
/4 3  

(123.) Veres Má tyás 2/8 1 9 52/q 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(124.) 	Bannus János 2/8 I 9 52/q 13 26 1 2/8 2/

4 
Jq 3 

(125.) Heged űs Má tyás 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
2/8 (126.) Mester Tamás 

 
1 9 52/4 13 26 1 2/g 2/4 2/4 3 

(127.) Várady Mihály 2/8 1 9 52/q 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(128.) Tóth Ferencz 2/8  1 9 52/4 13 26 1 2/8  2/4 2/4 3 
(129.) Czalberth Andreas 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
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2. 3. 4. 5. G. 8. 11. 12. 13. 14. 15.  

(130.) Brelka lstvány 2/8  1 9 52/4 13 26 1 2/8 2
/4 2/4 3  

(131.) Herédi Gábor 2/8  1 9 52/4 13 26 ] 2/8 2/4 2/ 3  
La kis 8 - us 44/8 17 162 99 234 408 17 4'1/4 9 9 54  

(132.) Mészáros György 2/8 1 9  52/4  13 26  t 2/8  2/4 2/4 3  
(133.) Szcbelényi I.Arinv. 2/8 l 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(134.) Tóth Albert 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 - 
(135.) Bálint Jakab 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16  

(136.) Erdélyi Jóska 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(137.) Erdélyi Mihály 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16  
(138.) Mede Gáspár 1 1 36 22 52 104 1 1 2 2 12 8/16  

(139.) Dudás Lukács 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/q  3 - 
(140.) Nagy Tamás 2/8 1 9 52/4 13 26  1 2/8  2/q 24 3  
(1,11.) Orosz György 4/g I  18 11 26 52 1 4/8 1 I 6 

 Putnoky Antal 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 
2/

2/q

q 

2/q 
 Juhász Ferencz 2/g 1 9 52/q l3 26 l 2/8 2/q 

3 
 3 

 Nagy Cemno. I -lorty 2/8 l 9 5 2/4 13 26 1. 2/8 2/4 2/4 3  
 Cscricze Pál 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 2l8 2/4  2q 3 
 Kalcsó János 2/8  1 9 52/4  13 26 1 2/8 2/4 J4  3 
 Nagy Ferencz 2/8  1 9  52/4 1 3 26  1 2/4  2/4 2/4 3 - 
 Turóczy György 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 - 

La1us 9-us 7 17 252 154 364 728 17 7 14 14 84 1 8/16  

 Asztalos János 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 2/8  2/4  2/4  3  
 ZamboszkyAndmas 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4  3  
 Kapás János 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
 Antal Mátyás 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 2/8 2/4 24 3  
 Szilvásy János 2/8 I  9  52/4  13 26 1 2/8  2/4 

 2/4  3 
 Liposky Peter 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 24 3  
 Kasza János 2/8  1  9  52/4  13  26  1 . 2/8  2/4  2/4  3  
 HuzsvárAdórján 2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
 Heged űs Mátyás 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 
 Demény István 2/8  1 9 52/4 13 26 I  2/8  2/4 2/4 3  
 BiróJóscf 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6  
 HUzsváCAndreaS 4/8 1 18 11 26 52 l 4/8 1 í 6 
 Kovácsik lstvány 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
 Vass Urbány 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
 Godó Mihály 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
 Kiss Gergely 2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
 Szántó Gáspár 4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6  

La tus 10-us 52/8 17 189 115 2/4 273 546 17 52/8 102/4 102/4 63  

 Papay György  4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6  
 Varju lstvány  4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6  
 Gyenes Albert  2/8  1 9 52/4 13 26 1 2/8 24 2/4 3  
 Dobre Mátyás  2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/g 3  
 Lavkovicslstvány  2/8 I. 9 52/4 13 26 1 2/8  2/4  24 3  
 Juhász Andreas  2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/4 2/4 2/4 3  
 Holló Andreas  2/8  1 9 52/4 13 26 1 2/8  2/4 2/4 3  
 Beretka Mihály  2/8 1 9 5 2/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
 Tóth Mátyás  4/8 1 1 8 11 26 52 1 4/8 I 1  6  
 Tóth lstvány  /g ~ 1 18  11 26 52 1 4/8  1 1  6  
 Geleta János  2/8  1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3  
 Korhecz Mihály  2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 24 3  
 Demus Istvány  4/8 1 18 11 26 52 1 4/8 1 1 6  
 Deghi János  2/8 1 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/1 3  
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1. 2. 	3. 	4. 5. 6.  8. 11. 12. 1 3. 14. 15. 

(181.) Bankóczy)ánosné 2/8 	1 	9 52/4 1 3 26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(182.) E•yerhard Boldizsár 2/8 	1 	9 5 2/4 13  26 1 2/8 2/4 2/4 3 
(183.) Illés Márlony 2/8 	1 	9 5 2/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 

Latus 11-us 54/8 	17 	198 121 286 572 17 54/8 11 11 66 

(184.) Beretka János 4/8 	1 	18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(185.) Sárkány Mátyás 2/8 	1 	9 5 2/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4  3 - 
(186.) Pálinkás Lő rincz 2/8 	1 	9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 - 
(187.) Tóth Gergely 2 	I 	72 44 104 208 1 2 4 4 24 8/16  
(188.) Gulyás György 4/8 	1 	18 11 26 52 1 4/8 1 1 6 - 
(189.) Vass Imre 2/8 	1 	9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 - 
(190.) Beretka Mihály 2/8 	1 	9 52/4 13 26 1 2/8 2/4  2/4 3 - 
(191.) Rigó Győ rgy 2/8 	1. 	 9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 24 3 - 
(192.) Farkas Mihály 2/8 	1 	9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 J4 3 - 
(193.) Grósz Lenkard 2/8 	1 	9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 24 3 - 
(194.) Parády Mátyás 2/8 	1 	9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 - 
(195.) Kovácsié János 2/8 	1 	9 52/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 - 
(196.) Tóth Mátyás 2/g 	1 	9 5 2/4 13 26 1 2/8 2/4 2/4 3 - 
(197.) Berényi Mihálné 4/8 	1 	18 II 26 52 1 4/8 1 1 6 - 

Latus 12-us 6 	14 	216 132 312 624 14 6 12 12 72 8/ 16 
Extractus Latcrum 

Latus 1-us (...) 
Summa 936/8 	196 	3375 20622/4 4875 9750 196 936/8 1872/4 1872/4 1125 15 

1. 3. 6/b. 8. 

Következnek Házzal biró Zsellérek 

 Ónódy Eerencz I 18 1 . 

 Bretka János 1 18 1 
 Máthé Gergely 1 18 1 
 Veres Mátyás 1 18 l 
 Csizmadia Andr as 1 18 1 
 Bretka Mártony 1 18 l 
 Tóth Mártony 1 18 1 
 Posta Peter 1 18 1 

Summa 8 144 8 

Következnek Ház nélkül való zsellérek 

Nagy Josef. 	 - 	 12 
Nagy János 	 - 	 12 
Magyar Mihály 	 - 	 12 
Lakó János 	 - 	 12 

Latus 	 - 	 48 

MAGYARÁZATOK 

A latin nyelvű  hitelesítő  záradék fordítása: 
Hogy az előbb megismételt 9 pontok és ennek szakaszai az úrbéri szabályozás 

helységében készültek, és a beírások a mi munkánk alapján történtek, sajátkez ű  
aláírásunkkal és pecséteink lenyomatával tanúsítjuk és elismerjük. 

(P. H.) Balogh Ferenc N. Csongrád megye főszolgabírája s. k. 
(P. H.) a Tanács határozatából Barcza Antal ugyanezen N. várni. esküdtje 
és a tanácsi határozat végrehajtója 
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Az 1780. év április 19. napján N. Csongrád vm. Szeg -vár falvában megtartott 
közös közgyíílésén jelen uradalmi urbárium a táblázattal együtt a Kegyes Királyi 
Rendeletekkel egybehangzóaknak nyilváníttatott, és evégb ől meghirdetés végett ki-
adatott. 

(P. H.) Szlávy Pál s. k. esküdt aljegyz ő  által 

Extractus lateruin — az oldalak kivonata 
Latus 1-us — első  oldal 
Summa — összeg, összesen 
Jobbágy Hely — az úrbéres jobbágy faluban kimért házhelye az egész ország- 

ban egységesen két pozsonyi mér ő  mag alá szükséges terület volt: ez 
volt a bels ő  fundus (udvar, szű rös- és veteményeskert, lakó- és gazda- 
sági épületek), vagy házhely, kb. 1 hold (két pozsonyi. mér ő) 

Fertály — negyed 
Küls ő  appertinentia — a jobbágyhely külső  tartozékai: szántók és kaszálók 

(rétek), megyénként 5 osztályba voltak sorolva, Csongrádban az I. 
osztály 34, a II. 36, a III. 38 hold szántót jelentett, ami annyit jelent, hogy 
a horgosi szántók a II. osztályba voltak sorolva, míg a rétek e megyében 
nem voltak osztályozva, hane.m egy egész telekre 22. holdat számítottak 

Proportio-szerént — arányosan, azaz a fél helyes jobbágynak 18 hold szántó és 
11 hold rét, a negyed vagy fertályhelyesnek 9 hold szántó és 5,5 hold 
kaszáló stb. 

Articulus — törvénycikk 
Szent Mihály napja — szeptember 29-e 
Irtás, irtásföld — a jobbágy által term ővé tett föld 
Tzikkely — cikkely, bekezdés 
Faizás — tűzifa vágása és gy ű jtése 
Makkoltatás — sertések nevelése tölgyerd őben, makktermésen 
Kraiczár — váltópénz, a forint 1/60-ad része 
Vármegye Tisztye — vármegyei esküdt vagy szolgabíró 
Hajlék — a természet viszontagságaitól védelmet nyújtó, többé-kevésbé fe-

dett, zárt hely 
Alhalmatosság — pihenésre, alvásra kiképzett hely: az állatoknak alom, az 

embereknek ágy 
limitatio, limitálás — az árak fels ő  határánakmegszabása, a legmagasabb bérek 

előírása 
Contractus — szerződés, kötés 
Vármegye Bizonysága — vármegyei tisztvisel ő  jelenlétében 
Hosszu fuar — távolsági szállítás, amelyre a jobbágy saját igájával, marháival 

és szekerével volt kötelezve, például vásárba, hajóra szállította a földe-
súr gabonáját, fát, követ fuvarozott stb. 

Vám — a szállított áru értékének egy része; a középkorban utakon, átkel őhe-
lyeken, hidakon, nemegyszer a földesurak által önkényesen kijelölt 
helyen is szedtek vámot, bár a vámszedés joga eredetileg a királyt illette 
meg 

Harmincadvám — ezt a vámot az országhatáron szedték kiviteli és behozatali 
jelleggel; nagysága nem egyezett meg pontosan az áru értékének har-
mincad részével. A harmincadot egy id őben Kanizsán is szedték, mivel 
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itt határátkel ő  volt Törökországba; ezt a vámhelyet 1715-ben létesítet-
ték, amikor a határ a Tisza vonalán húzódott 

Rév-bér— réveken, folyami átkel őkön szedett vám vagy illeték 
Dominium — az uradalom latin neve 
Major, majorság— hűbéri uradalmakon az uraság tulajdonát képez ő  gazdasági 

üzemegység 
Nádolás — nád vágása és begy űjtése; rendszerint erd őben és fában szegény 

vidékek tüzelésre és gyakran fed őanyagként is a nádat használták. 
Különösen elterjedt volt a nádolás a Tisza mellett, ahol nagy nádasok 
voltak 

Kilenced — a terményekb ő l a földesurat természetben megillet ő  járadék 
Hegy-vám — a szőlő termésb ől kiadandó jobbágyi járadék 
Földes ur tisztye — alsóbb rangú földesúri tisztségvisel ő , ispán; a gazdasági 

munkák közvetlen irányítója, rendszerint paraszti származású 
Forspont — elő fogat, fuvar 
Publikom v. publicum — közösség, mint pl.. a falusi. jobbágyoké 
Szent György nap — április 24-e 
Sessio — telek 
Kappany v. kappan — herélt kakas 
Ol — hosszmérték=1,896 m; térfogatmérték —1 öl =3,42 m 3  
Icze — ű rmérték folyadéknak: budai icce=0,915 liter 
Victualia — élelmezési díj, ko.nyha.élés, élelmiszerek 
Specificált — részletesen meghatározott 
Káptolony, helyesen: káptalan — egyházm.egyében vagy székesegyház mellett 

működ ő  tanácsadó papi testület 
Konvent, convent — szerzetesközösség 
Mágnások— az ország leggazdagabb f őméltóságai: bárók, grófok és f ő tisztvi-

selők 
Nyolczad — meghatározott terményekb ől nem kilenced, hanem nyolcad járt 

a földesuraságnak, de a korábbi hagyományok alapján ennek kiadását 
is kilencedelésnek nevezték 

Szent Iván napja — június 24-e 
Szent István napja — augusztus 20-a 
Történetekben — esetekben 
Font, Punt — 0,56 kg 
Akó — ű rm.érték=53,72 liter 
Pint — ű rmérték (pozsonyi)=1,67 liter 
Laistrom — jegyzék, felsorolás 
Archivum — levéltár. 
juss — jog 
Magvaszakadt — fiúutód nélkül elhunyt férfi 
Tripartialis Törvény — Werbőczy törvénye, a Tripartitu.m 
Osztályos atyafiak— az elhunyt vagyonának törvényes örökösei 
IIr széke, úriszék — hűbéri elsőfokú bíróság, amelyen maga a földesúr vagy 

megbízottja ítél 
Vármegye Törvény Széke— az úriszék felett álló, £ellebviteli bíróság 
Kortsmáltatás — bor és más szeszes italok árusítása, ezen árusítás joga 
Égett bor — pálinka vagy borpárlat 
Mészár-szék — friss hús vágatása és eladása, ennek joga 
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Osztályt tesz — vagyont feloszt 
Taxa — illeték 
Testamentom (testamentum) — végrendelet 
contrabanda — lefoglalás, valamely áru er őszakos elvétele 
praemptio — elővételi jog 
monopoliom (monopólium) — egyedárusítás, ennek joga 
Élet — gabona 
Attenda — tartozás, ilyen jegyzék 
Ludak melesztése —? (kopasztása?) 
Exectitio — adó vagy járadék behajtása brachi.ális er ővel, azaz hatósági 

erőszakkal 
Pénz interessével — pénz a kamatával együtt 
Qttartély-béli terhek — a katonai elszállásolás kötelessége 
Husarengeld — huszárpénz, jogtalan illetékszedés 
Motsrrdirttngs-geld — mundér- vagy katonaruha-pénz, jogtalan illeték 
Penna-pénz — folyamodások, írásbeli beadványok készítéséért szedett jogta-

lan illeték 
Sarló-pénz vagy Farkas kéve stb. — az uradalom tisztjei által kikényszerített, 

jogtalan illetékek 	. 
Appellatio — fellebbezés, a. fellebbezés joga 
Korbács — szíjból font rövid ostor 
Árestom — elzárás, fogda 
Tömlöc — börtön 
Magistratus — tanács, elöljárósági testület 
Collecta — gyű jtés 
Notórius — jegyző  
Eskütt — jobbágyközség által választott elöljáróság tagja, esküt tett a közér-

dek védelmére 
Garas — pénzegység, 6 magyar dénár vagy 3 krajcár 
Restantia — hátralék, id őben be nem fizetett adó 
Evecutio — behajtás, kierőszakolás 
Instantia — kérelem., folyamodás 
No. (Numero) — száma (valaminek) 
Flor. (florencrm) — forint 
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MARTONOS ÉS KANIZSA A II. JÓZSEF-KORI 
ORSZÁGLEÍRÁSBAN 
17$2-1785 

Vidékünkön az első  alapos és részletes katonai térképezést II. József császár 
és magyar király uralkodása idején, 1782 és 1785 között hajtották végre. A 
felmérés térképészeti részéhez kiegészítésül szöveges leíró részt is csatoltak. 
Ez 8 kérdőpontra adott válaszokból áll. A kérdések a következ ők voltak: 

A községnek a szomszédos helységektől való távolsága órákban 
A szilárd épületek 
A vizek 
Az erd ők 
Rétek és mocsarak 
Az összes utak min ősége 
A környező  hegyek 
Megjegyzések 
Ahol valamelyik szám mellett hiányzik a szöveg, az azt jelenti, hogy 

nincs mondanivaló, vagy pedig az el őző  településre utal. 
E térképészeti forrás kézirata a bécsi Kriegsarchivban (Hadilevéltár) 

van, másolata Budapesten, a Hadtörténeti Intézet levéltárában. 
Az egyes várm.egyékre vonatkozó részeit az érintett vármegyék több-

nyire kiadták; így a Bács megyére vonatkozó leírásokat legutóbb a kecske-
méti Bács-Kiskun megyei levéltár: Bács -Kiskun megye múltjából 11. (Szerkesz-
tette Iványi-Szabó Tibor. Kecskemét,1979. 585-670.) A bevezet ő  tanulmányt 
Eperjesi Kálmán írta: Bács-Kiskun, illetve a hajdani Bács-Bodrog megye az els ő  
katonai felvétel (Original Aufilahmskartevon Ungarn 1782-85.) országleírásaiban. 
Martonos és Kanizsa leírása a 663. oldalon. 

COLONNE XVIII. 

BACZER KOMITAT 

Sectio No. 32 
Sect. 32 

1 
Martonos oder Mártonyos 
Kanisa Markt 1 1/2, Horgas 2 3/:1, Csantovir 4 (Stunden). 
Eine alglaubige Kirche in Mitte des Dorfs. 
Der TheiB Flufš ist 4 bis 500 Schritte breit, 4 bis 5 Klafter tief, bey Türkisch 
Kanisa bey kleinen Wasser nur 3 Klafter tief; bey stark anhaltenden 
Regen ergiese sich bis Szenta, und ist die Gegend auf 3 bis 4 Monate 
nicht zu passieren, im Sommer bey kleinen Wasser kann man an beiden 
Enden der Insel über den Arm zu Fug passiern, übrigens ist auf keine 
Weise durch den Fluf3 durchzukommen; bey Türkisch Kanisa ist eine 
Überfuhr in auf Pletten. Körös Er ist bey starck anhaltenden Regen und 
im Fruhjahr in der Gegend von Kanisa Sumpf wegen grosen Morast 
nicht zu passieren; trocknet an meisten Orten gemeiniglich im Mai, 
höchstens im Juny aus. 
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Kaniser und Mortonoser Sümpfe sind sehr tief, bey kleinsten Wasser 
Manns hoch; können niem.als passirt werden und trocknen nie aus. 
Sind alle gut bis dem von Kanisa auf Türkiscll Kanisa, der wegen Ergies- 
sung der T.heiP nicht kan passieren werden. Der Weeg von Szegedin auf 
Martonos, welcher kingst dem Flu e  lauft und durch den Mora.st gehet, ist 
nur zu passieren, wann dieser Monat a.usgetrocknet ist. 
Var Capo bey dem Dorf. Horgos, Kötes Halom (Dwojanitz) bey dem 
Comitats-grkitze, Nagy Hater bey Martonos und der Calvari Berg bey 
Kanisa dominiren di.e gantze Gegend. 

Sect. 32 
2 
Markt Kanisa 
Türkisch Kanisa 1, Martonos 1 1/2,  H.orgas 1 1/2,  Maria Theresianopel 8 
1/2, Szenta 5 3/4 (Stunden). 
Pfarr und altglaubige Kirche, beide in Mitte des Orts. 

3, 5-7. (Siehe Martonos.) 

XVIII. OSZLOP 

BÁCS VÁRMEGYE 

32. sz. szakasz 
32. szakasz 

1 
Martonos vagy Márćonyos 
Kanisa vásárhely 1 1/2, Horgas 2 3/4, Csantovi.r 4 órányi távolságban. 
A falu központjában óhit ű. templom. 
A Tisza folyó 4-tól 500 lépés szélesség ű , mélysége 4-5 öl; Török-Kanisá-
nál, a kis víznél, mélysége csak 3 öl. Hosszan tartó nagy es őzések 
alkalmával egészen Szentáig árad és a vidék 3-4 hónapig járhatatlanná 
válik. Nyáron, a kis víznél, a sziget mindkét végénél a folyóágon átkel-
hető  a Tisza. Egyébiránt semmi módon nem lehet átjutni rajta. Török-
Kanisánál komppal lehet átkelni. A Körös-ér a hosszan tartó nagy 
esőzések és tavasszal a Kanisa környéki mocsár meg a nagy sár miatt 
járhatatlan; legtöbb helyen májusban, legfeljebb júniusban felszárad a 
talaj. 
A kanisai és martonosi mocsarak nagyon mélyek, a legcsekélyebb víznél 
embermagasságúak; mindenkor átjárhatatlanok és nem száradnak ki. 
Valamennyi [út] jó állapotban van, míg a Kanisától Török-Kanisáig 
terjed ő  — a Tisza áradása miatt — nem. járható. A Szegedt ől Martonosra 
vezető  úton — amely a folyó mellett halad és a mocsáron keresztül 
folytatódik — csakis akkor lehet közlekedni, ha a mocsár kiszárad. 
Var Capo Horgos falunál, Kötes Halom (Dwojanitz) a vármegye határá-
nál, Nagy Határ (Nagy Hater) Martonosná.l és a Kálvária Hegy (Calvari 
Berg) Kanisánál emelkedik ki. a környéken. 

448 



32. szakasz 
2 
Kanisa vásárhely 
Török-Kanisa 1, Martonos 1 1/2, Horgas 1 1/2, Maria Theresianopel 8 1/7, 
Szenta 5 3/4 órányi távolságban. 
Plébánia és óhitű  templom, mindkettő  a helység központjában. 

3., 5-7. (Lásd Martonosnál.) 

449 



Kanizsa [Hung(arisch) Kanischa] és Martonos, valamint a Tisza 
és a horgosi szállások közti völgy térképei a II. József-féle fölmérés szerint 

Bécs, 1783 

1. Martonos térképe 
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2. Kanizsa térképe 
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HORGOS HELYSÉG ÁBRÁJA A FALU  
SZÁRAZMALMÁNAK MEGJELÖLÉSE KAPCSÁN 
1815 

Csongrád vármegye 1815-ben átirattal fordult minden helység elöljáróságá-
hoz, hogy adjanak a majmokról, különösen pedig az ún. szárazmalmokról 
leírást. Horgos falu jegyz ője felettébb lelkiismeretesen tett eleget az utasí-
tásnak, mert a malom köré az egész települést odarajzolta, amiért az utókor 
nagyon hálás lehet neki, ugyanis így megörökítette az akkor hivatalos, ma 
már csak népi elnevezésekként él ő  utcaneveket, a fontosabb épületeket, 
középületeket, jelölte az akkor beépített telkeket. 

Az ábra okául, ürügyéül szolgáló szárazmalom a kor jellegzetes létesít-
ménye volt, kör alakú építmény, amelynek ő rl őkerekét emberi vagy állati 
erővel (1ó, ökör) hajtották meg. A horgosi szerkezet a Kossuth Lajos utca, a 
mai népi nevén Kopaszsor sarkán állott. 
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7/7 

A KANIZSAI TISZAI HAJÓMALMOK TÉRKÉPE 
1825 

Számbavétel és fő leg a Tisza hajózhatósági biztonságának érdekében már az 
1700-as évek második felében készültek hajózási és szituációs térképek a 
folyóról. Az egy szelvényében itt is bemutatott térkép ezek egyike. Felte-
hetőleg, de korántsem bizonyosan 1825-b ő l származik, keltezése ugyanis 
nincsen. Elképzelhet ő , hogy 10-20 évvel. korábbi. 

A térkép kizárólag a kanizsai tiszai hajómalmokat veszi számba, ponto-
san 64-et. Ezeket a folyóban ferdén elhelyezett kicsiny hajórajzok jelképezik, 
hatos, négyes, hármas fürtökben sorakozva. Mint látható, két helyen, a 
Nagy-sziget csúcsánál, a mai Strand vízterében, illetve a. mai Tégla- és 
Cserépgyár, valamint a Csurgó irányában voltak elhelyezve. 

Rajtuk kívül figyelmet érdemel Kanizsa. belterülete (Vetus Kanisa), a. 
sző lők megjelölése (Vineae). Mint látható, a Körös-torkolatot még egy víz-
folyás kötötte össze a Tisza fels őbb szakaszával. 
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A KÉT KANIZSA AZ ELS Ő  MAGYAR FÖLDRAJZI 
LEXIKONBAN 
1851 

Magyarország történeti földrajzáról a XVIII. század harmincas éveit ől kezdve 
több áttekintő  kiadvány is megjelent latin, német és magyar nyelven: Bél, 
Korabinszky, Vályi és Nagy munkái. Ezek a megyék keretében ismertetik f őként 
a nagyobb városokat. Az els ő  megyék szerinti tagolásban megjelen ő  földrajzi 
lexikon Nagy Lajos 1828-ban megjelentmu.nkája, ez azonban Ókanizsáról téves 
adatokat is tartalmaz. Magyarország városait, falvait és usztáit bet űrendben — 

tehát földrajzi lexikon formájában — Fényes Elek adta. ki  '1.851-ben; ennek adatai 
azonban a XIX. század 30-as és 40-es éveire vonatkoznak. Ebb ő l a munkából 
vettük át a két (Török- és Magyar-) Kanizsára vonatkozó leírást. 

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára mellyben minden város, falu 
és puszta betűrendben... leiratik 1—IV. Pest, 1851. 

KANISA (Török-), rácz-magyar mv., Torontál. vgyében, a Tisza mellett, Sze-
gedhez délre 2 1/2 mfldnyire: 450 kath., 2 evang.,1520 n. e. óh  tü, 10 zsidó lak, óhitü 
és kath. anyatemplommal, kastélylyal, postatisztséggel, a Tiszán révvel, mellyen 
Magyar-Kanisára mennek által, 89 3/8 egész telekkel. F. u. Szerviczky család. 

(...) 
KANISA (Ó- vagy Magyar-), Bács vmegyében, jól épült vegyes magyar-

szerb mv., a Tisza jobb partján, Szegedt ől délre 3 1/2 nafldnyire. Számlál 9137, 
u. m. 7724 magyar kath., 1297 óhitü., 4 evang., 112 zsidó lak. Kath. paroch. 
templom. Synagóga. Városháza. A helységt ő l 1/2 órányira van a Tisza révje, 
m.ellyen Toron tálba járnak át. Határa, mellyet a telecskai dombok hasitnak 
keresztül, szálásokra van felosztva. Földe fekete, s szép buzát, kukoriczát, 
sok kölest és dohányt terem. Marhatartása virágzó. A Tisza mentében; és a 
Körös-ér körül sok posványai vannak. Határa roppant, mert 1600 ❑ ölével 
32,080 holdra megy, szabad koronai kerületi hold pedig 2200 ❑ ölet tevén, 
il.lyen holdakban van polgári szántóföld 2828, rét és beltelek 11,032, legel ő  
5300, szőlő  278, uradalmi föld 306, utak 391 hold. E városa koronai tiszamel-
léki szabad kerülethez tartozik. 

MAGYARÁZATOK 

A fenti adatok a lexikon I. kötetének 172. oldalán találhatók. 

mv. — mezőváros 
mfld — mérföld; 1 ausztriai postamérföld=7,59 km 
kath. — katolikus 
evang. — evangélikus 
n. e. óhitű  (nem egyesült óhit ű) — pravoszláv 
lak. — lakos 
F. u. — földesuraság 
v., vgy., vm. — vármegye 
u. mn. — úgymint 
paroch. — parochiális 
❑ öl — négyszögöl, bécsi=3,5966 m 2  
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KANIZSA HATÁRLEÍRÁSA 
1851 

Kanizsa határát 1851. március 2-ával bezárólag bejárták, hogy adóközségi 
(kataszteri községi) min őségben határait pontosan megállapítsák, a határvo-
nal távolsági adataival egyetemben. A bejárásról, felmérésr ől kézírásos 
jegyzőkönyv készült, amelyet aztán a szomszédos községek választmányi 
tagjainak és a telekbecsl őknek a jelenlétében felolvastak, majd pedig hitele-
sítették. 

Az irat egyik másolata jelenleg a zentai Történelmi. Levéltárban található. 
Az irat címe felett a következ ő  szöveg olvasható: 

Másolat 
Temesvári Adó Kerület. 

261k  járásbeli bizottság 
N i
'
m 2  

6'k számú becslt járás 

Az itt bemutatásra kerül ő  dokumentum igen becses, mivel viszonylag 
korai időszakból ad nagyon sok konkrét adatot, megfigyelést, olyan állapo-
tokról, térbeli összefüggésekr ől, amelyeknek már régen nyoma sincs, példá-
ul a nemesi telkekről, a vízim almok révjér ő l, a határmalmokról, a Nagypart-
nak nevezett legkorábbi településrészr ől, a mai Tisza-partról, illetve a Zágráb 
utca térségér ől, a Tisza partvonaláról. 

Határleírása Ó Kanizsa adóközségnek 

Ó, vagy Magyar Kanizsa mez őváros határos Martonos helységgel, Sza-
badka királyi várossal, Csantavér helységgel, Zenta mez ővárossal s a Tisza 
folyóval, mely határunk, s Bánság közt a megyét képezi. 

Határa kezdődik, a szegedi országúton menve, a város szélét ől mintegy 
2000 lépésnyire a Tisza partjánál, hol jobbra az 1. határdombot 52 lépésnyi 
földköz választja el a Tisza partjátul, mely tér az említett országútra van 
felhagyva; innen egyenes irányban a K őrös folyam — mely a kiáradó Tisza 
ágazata első  eréig 55 lépés; e határvonal déli részén elhanyagolt sz ő lők, 
éjszaki részén pedig a martonosi szántóföldek vannak, — ezen els ő  értől a 
másodikig — megtartva az el őbbeni nyugatdélre tartó irányt — 95 lépés — 85 
lépésre a harmadik K őrösér találtatik, szélessége ennek 77 lépés. 

A Kőrösnek ezen erétől — éjszaki részén a határnak a martonosi, déli 
részén pedig a községi szántóföldek feküvén — az els ő  düllő ig 140 lépés, e 
ponttól a 2-ik határdombig 300 lépés; ezen határdomb közelében húzódik el 
a Község csárdájátul a Tiszára vezet ő  szegedi út, melyt ől a 2-ik düllőútig 291 
lépés — ehhez pedig a 3-ik határdomb 530 lépés; e dombnál van egyszersmind 
a 3-ik düllőút is, — éjszaki részén e vonalnak a martonosi határban egy 70 
lépésnyi széles szék fekszik, mely 10 lépésre a Község határába is belevág, 
ezen széktől a 4-ik határdomb 521 lépésre esik, hol ismét egy vizeny ős szék 
veszi kezdetét, s mely a Község határába mintegy düll ő  távolságra bekanya-
rul, — a szék átmérője ehelyütt szemmérték szerint — víz miatt mérhet ő  nem 
lévén, mintegy 400 lépés lehet; — ezen székt ő l az 5-ik határdomb 385 lépés; 
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itt ismét egy szék található mintegy 250 lépésnyi távolságban — éjszakról a 
martonosi, délrő l pedig a községi. sík legel ő  fekszik, — innen a 6-ik határdomb 
450 lépés, éjszaki környékén egy tó lévén, — a 7-ik határdombnak pedig 
egyenes vonalban szemmérték szerint mintegy 420 lépéshosszban vízállásos 
szék van, melynek túlsó szélét ő l a most nevezett határdomb 397 lépésre 
fekszik, ett ől pedig a 8-ik 1100-ra, hol a határvonal több apró székeken 
keresztül egy kissé nyugotnak fordul. Innen az úgy nevezett „átalárok", 
mely a nép hite szerint a rómaiak által ásott sáncznak véleményeztetnek, 's 
egészhatárunkon éjszakról. d él kel e t.n ek keresztül húzódik —1001épés,- ett ő l 
ismét az Ókanizsáról. Sza.ba.d.kára vezet ő  országút 1.00 lépés — ez országúthoz 
pedig kisebb székeken keresztül menve 9-ik határdomb 70 lépés, ett ő l. a 
10-ikig 1075, és ettől 300 lépésre a határvonallal párhuzamos irányban foly 
a Kőrös, m.ikoron pedig a vonal délnek kanyarodik, a K ő rös pedig a marto-
nosi határban 100 lépésnyire egy kanyarulatot tesz meg, melyt ő l a 11-ik 
határhalom 500 lépés; a Körös határunkba ismét visszakanyarodik, s egy 
mellékes Szegedre vezet ő  is találtatik a 11.-ig, most nevezett határdombtól. 
550 lépésnyire; — itt, valamint az el őbbeni. dombok környékén a földterület 
általában lapályos, sík és sok helyett vizeny ős; a. tilos úttól a 12-ig határdomb 
250 lépés, ett ő l ismét a 13-ik 863; e környéken több Körös-erek találtatnak, 
melyek vízáradásokra a mez őséget elöntik, — a határdombtól 446 lépésnyire 
a Kőrös keresztülvágja a határ egyenes vonalát, mely átvágástól a 14-ik 
határdomb 54 lépés távolságra fekszik; itt a határvonal egészen délnek 
fordul s nyugotról a szomszéd martonosi. tanyák, keletr ő l pedig a „kapitány-
rét" nevet visel ő  nagy vízáil.ás, mocsár fekszik; ezen határdombtól a 15-ikig 
227 lépés, ettől pedig a 16-ikig kígyózatos irányzatban 1800, itt is nyugot felé 
folyamatosan martonosi oromi tanyák, kelet felé pedig mocsáros helyek; — a 
legközelebbi határdombtól a 17-ik, itt is nyugot felé martonosi nemes telkek 
(curiák), kelet felé még mindig vizeny ős terület, megjegyzend ő  azonban, 
hogy e dombnál a határvonal nyugotnak fordul, déli részén a községi 
mészárszék — haszonvételi földek, éjszak felé szakadatlanul. a martonosi 
nemes telkek,— ezen s a következ ő  18-ik határdomb között egy nagy ároknyi 
szélességű  földdarab a martonosiak által mintegy 50 lépésnyi hosszban 
elfoglaltatott; ezen határdombtól az úgynevezett nagy balomon lev ő  18-.ig 
határdombig 392 lépés, ezen halom_ csúcsa. azon oromláncolatnak, mely 
határunkon éjszaknyugatról délkeletnek keresztülhúzódik; ezen dombtól 
egyenes vonalban 86 lépés távolságra egy völgy terjeng, délr ő l a tanítói 
adómentes telkek kezd ődvén éjszakról pedig már többször említett .marto-
nosi nemes telkek, ezen völgyt ő l 814 lépésre kezd ődnek az úgynevezett 
városszállási földek, ezek a katonai. élelmezésre s a. város közszükségei 
fedezésére fordított telkek, melyek els ő  barázdájától a 1.9-ik határdomb 331 
lépés távolra fekszik, ezen határdombtól 187 lépésre keresztülvágja rézsuto-
san a határvonalat a Csantavérr ő .l. Szegedre vezet ő  országút, melytől a 20-ik 
határdomb 640 lépés, ahol egyenesen 147 lépésnyi távolságra menve dél felül 
a városi szállás földek, éjszak felül pedig a ma.rtonosi..nemes telkek szünnek 
meg és a mezsgye martonosi. községünkbeli egyes közlakosok birtokai kö-
zött húzódik el, míg 1100 lépésre a 21-ikhatárdombot érjük el., melyt ől. a 22-ik 
705 lépés távolra fekszik, ezen ponttól 260. lépésnyi távolságra egy nagy 
völgybeni 45 lépés széles kaszáló fekszik, melyt ől a Zentá.ról Szabadkára 
vezető  20 lépés széles országút 133 lépésre van, ett ől pedig a 23-ik határdom.- 
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big 276 lépés, innen egy nagy völgyi semlyékig 163 — a semlyék szélessége 25 
lépés lévén; ettő l ismét a 24-ikig 271 — ettől. a 25-ikig 774, innen a 26-ikig 635, 
innen a 27-iki.g 825, ettől ismét a 28-ikig 746, ettő l a 29-ikig 1160 lépés; e 
határdombok körül a mesgye mindenütt a helybeli s a .martonosi közlakosok 
birtokai között húzódik, amikoron a 30-ik határdombhoz jutunk 1065 lépésre. 

Ezen dombnál három határ ütközik össze, u.gymint a martonosi, szabad-
kai és kanizsai, honnan is háromas határnak neveztetik; az egyik határdom-
bon egy beásott fenyüdarab találtatik, mely a szabadkai egykori határjárás-
kor használt póznának elroncsolt maradványa; innen 10 lépésre a szabadkai 
határban van egy kereszt, körötte néhány apróbb sír, ez Czerenkov.ics Antal 
szabadkai közbirtokos kegyes alapítványa, ezen .hár•omas halom nál. a határ-
vonal dél felé kanyarodik, szabadkai és helybeli lakosok tanyái között. 

A háromashatártól egyenes vonalban délnek 1160 lépésre tal.á.ltatik a. 
31-ik határdomb, melytő l a 32-ik 1083 lépésnyire van; e pontnál újlag három 
határ foly össze, ti. a szabadkai, csantavéri s a Községünk, s három határ-
dombbal van képletelve; jobbra és balra egyes birtokosok tanyái feküvér; 
ezen háromashatártól a 33-ik határdombig 396 lépés a távol, — itt megemlí-
tend ő, hogy a csantavéri választmányi tagok panaszul adván el ő, hogy ezen 
határdombtól kezdve a következ ő ig a községbeli. lakosok a csantavéri határ-
ból elszántottak; a választmány b ővebb szemle alá vévén ez ügyet, azt 
igazságosnak találván, e villongások kérdése a megelégedésig kiegyenlítte-
tetett. Ezen határdombtól a 34-ik határdomb 985 lépésre esik, nyugot felé a 
csantavéri határ hullámzatos búzaföldjei, kelet felé pedig a községi tanyák 
fekszenek, és a. dombtól 470 lépésre az egyenes határvonalt keresztül. vágja 
a Topolyáról Ókanizsára vezet ő  országút, ezen 25 lépés széles országúttól 
200 lépésnyire ismétmásodszor metszetik által a határvonal egy út által, mely 
békovai. útnak is neveztetik, és a zentai határból szállási. földjeink között 
Szabadkára vezetve, húzódik el., — ezen 15 lépés széles úttól fogva a 35-ik 
határdomb 256 lépésre fekszik, ett ő l pedig a 36-ik 940, innen tovább a 37-ik 
11.34 s ettől ismét a 38-ik határdombig1043 lépés a távolság, a földterület ezen 
most érintett határdomboknál. éppenolyan, mint a. 39-ik határdomhnái volt. 
Ezen legutolsó határdombtól a 39-ik háromashatár-dombig 909 lépés, itt 
ismét három. határ csatlakozik, úgymint a községi., a csantavéri és zentai; itt 
mármost a határvonal egyenes irányzatban egészen kelet felé fordul; délr ő l 
a kisjárás nevet visel ő  zentai közlegel ő  esik Vojnits Lajos Úr szállása közelé-
ben, éjszakról pedig kanizsai tanyák építvék, — ezen hároniashatár-dombtól 
a 40-ik 1150 lépésre fekszik, itt az egyenes vonalon át mintegy 20 lépésre 
lakosaink a zentai határba beleszántottak, mely bonyolult körülmény a 
zentaiak általa választmány ezérdemben megvitatva, barátságosan kiegyen-
líttetett; e most nevezett határdombtól a 41-ik 1190 lépésre fekszik, ennek 
közelében kezd ődnek a zentai nemes telkek, és közlakosainak által az mon-
datik, hogy ezen s a következ ő  határdomb között még egy létezett, melynek 
azonban m.ostanlag semmi nyoma nincsen, innen van aztán, hogy a 42-ik 
határdomb 3445 lépés távolra esik; itt m.egszünnek a nemesi adományozott 
telkek,— délről zentai egyes földbirtokosok földjei és tanyái, éjszakról pedig 
a községbeli szállások láthatók, mid őn az 1925 lépés távolra es ő  43-ik határ-
dombhoz érünk, innen 1125 lépésre rézsútirányban bevág a zentai határból 
Szabadkára vezet ő , és már fönnebb említett békovai. út; ezen úttól kezdve a. 
44-ikhatárdombig 850 lépés a földköz, míg ez és a 45-ik között 1212, a. ponttól 
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kezdve a zentaiak határunkba 4 lépésnyire beszántottak, innen 1987 lépés-
nyire a 46-ik határdombnál a határvonal keletr ő l egy kissé éjszak felé fordul, 
ezen fordulaton lév ő  határdombtól a 47-ik határdomnb 1430 lépés, ett ől a 
48-ik 912, ettő l ismét a 49-ik 1072, innen az 50-ik 1037, ett ő l továbbá az 51-ik 
775 lépés, e most nevezett határdombok környékén éjszakról a községbeli 
lakosok, délről pedig a zentaiak tanyái láthatók, és ez utolsó határdombtól 
az 52-ik 1215 lépés lévén, ett ől pedig az 53-ik 717 lépés, hol az egyenes 
határvonalt a Zentáról Szabadkára vezet ő  országút keresztülvágja, mely 20 
lépés széles országút egyesül a 23-ik határdombnál említettel, s éjszakról 
kezdődnek a községbeli nemes telkek, délr ől pedig a zentai úgynevezett 
papföldje; ezen határdomb és az 54-ik között 832 lépés a távolság; ezen 
határdomb szinte egyik csúcsát teszi azon orom-láncolatnak, mely a. 18-ik 
határdombnál. érintve volt, ezen magas határdombtól a Zentáról Kanizsára 
vezető  37 lépés széles országútnak (keletnek véve az irányt) bal felén fekv ő  
55-ik határdomb 414 lépés; ett ő l az 56-ik határdombig 580 lépés, ez az 
alsó-réti nagy tó partján van felhányva; itt a határvonal a Kanizsai- s Zen-
tai-réten menvén keresztül s víz miatt lépéssel mérhetetlen lévén, a Vödrös 
féle térkép nyomán menve, ezen 56-ik határdombtól a Tiszapartig, hol ismét 
egy határdomb létez(ik), 63001épés; ezen ponttól kezdve aztán a Tisza folyam 
képezi a Bánság s a község határa közötti mesgyét, rézsútos irányban éjszak 
felé; a Tisza mentében egy határt jelöl ő  kő  találtatik, ett ő l kezdve az adorjá-
nyi sziget túlsó részéig 650 lépés, ezen ponttól fogva 285 lépésnyire egy fok 
találtatik, meiy által a Tisza kiáradásakor az alsórét öntöztetik; ezen 40 lépés 
széles foktól a második hasonló fokig 1070 lépés, — ett ől ismét, melynek 
szélessége 70 lépés, a harmadik fok torkolatáig mindenütt a Tisza folyam 
huzamában — 195 lépés; ezen foknak szélessége 80 lépés, és egyszersmind itt 
a fentebb említett szigetnek el ő része kezd ődik, melynek összes hossza 1740, 
szélessége pedig 165 lépés s egész min őségben községünk sajátja, — ezen 
sziget el őrésze s itt kiterjed ő  rétség között vagyon egy holt Tisza, mely a 
Tisza kicsapongásai által már befövenyezve s a réttel eggyé válva van, ett ő l 
fogva a 4-ik fokig 230 lépés, ezen foktól aztán községünkhöz tartozó s egy 
magas parton fekv ő  — melyet a Tisza mar — egy dohánytermeszt ő  kertészség 
Adorján 1105 lépés távolságra fekszik, ezen magos Tiszapart hossza a Tisza 
kanyarulatai szerint mérve, az úgynevezett fels ő-rét utórészéig 700 lépés, 
ettől ismét, hol a határvonal éj sza kn ak fordul. az els ő  lapályos fokig346 lépés, 
hol a fokok által bekerített földköz „pap szigetének" neveztetik, ezen foktól 
egész azon fokig, mely által a Tisza-szabályozási társaság által készített 
töltésen keresztül a nagy terjedelm ű  rét lecsapoltatik-722 .lépés a közbees ő  
tér, itt éjszakról fekszik a községi nagyrét, délr ől pedig a Tisza. 

Ezen ponttól fogva a Török Kanizsáról községünkbe vezet ő  megyei 
töltésig, illet őleg horgos—temesvári országútig 8068 lépés, itt az eddigelé 
keletnek tartó határvonal éjszaknak fordul s így a Tisza parttól mérve, mely-
nek átellenében Török-Kanizsa fekszik, és ahol egyszersmind a községünk-
höz tartozó nagy sziget utórésze végz ődik, ezen megyei töltésnek, illet őleg 
országútnak a szabályozási társulat töltéséveli összeszegléséig 756 lépés, — 
itten úgy a megyei valamint a társulati töltés egész hosszában a jobb oldal a 
víz kicsapongásainak van felhagyva s így vízjárta, hasznavehetetlen földte-
rület, melynek szélessége, amegyei töltést érdekl ő leg 125 lépés, a Kis Tiszáig; 
ezen túl van a már föntebb említett nagy sziget, szélességben 1000, hosszban 

458 



pedig 3500 lépés, a nyugoti. vagyis bal oldal pedig a. töltések által elgá tolva 
részint mocsáros, részint nádas, részint f ű termő, részint hasznavehetetlen 
földtér. 

A két töltésnek összeszögellését ől a megyei régi töltés kígyódzó vona-
lán menve, egész a. város szélén fekv ő  községház kerítésének szögletéig 2441, 
ezen ponttól a város alja körül az úgynevezett nagypart alatt a Kőrös nyomán 
menve, ennek a Tiszábai beszakadásáig 366 lépés, melyt ől jobbra a nagy 
sziget-oldal majdan aztán ennek el ő része; ezen beszakadástól nyugotnak 
fordulva 225 lépésnyire egy k őoszlopon felállíttatott Szent János kép talál-
tatik, hol a város elvégz ődik, és kezdetét veszi azon töltés, mely a K őrösön 
keresztül víve s egy kőlukkal ellátva országútul használ Szegedre, ennek 
hossza 300, szélessége pedig 10 lépés; az említett k őlukon a Kőrös foly(ik) át 
a Tiszába; kelet felül a Tisza partig 140 lépés szélességben szöll ők esnek, 
valamint nyugot felül is, a jobb oldalon azonban, amint a szöll ők kezdődnek 
60 lépésre egy kereszt van fölállítva, mely Péter keresztjének neveztetik, ett ől 
fogva a jobb oldali szöll ők elfogytáig, hol a vízim.alm.ok els ő  réve van, 858 
lépés, ezen révtül fogva pedig egyfelül a Tisza, másfelül pedig jelenleg 
szántóföldekül használt régi szöll ők közti szegedi országúton az 1-s ő  határ-
dombig, honnan a kiindulási pont vétetett, 1164 lépés, — 

Kelt Ókanizsán Martius 2-án 1851. 

(P.H.) Dimitri.evits Vitalis s. k. 
ügyvezető  

.Wagner Leopold s. k. választmányi tag 
Huszágh Miklós s. k választmányi tag 
Losonc Balázs s. k. választmányi tag 
Szecsei Ferenc s. k. választmányi. tag 
Tatity Lázár s. k. választmányi tag 
Kiss Antal s. k. választmányi tág 

Martonos adóközség részér ő l 
(P. H.) Hoós János s. k. ügyvezet ő  
Vincze Antal s. k. választmányi tag 

Csantavér adóközség részérő l 
(P. H.) Kovács József s. k. cs. kir. választmányi-ügyvezet ő  
Rekvény Lajos s. k. választmányi tollviv ő  

Szabadka adóközségb ő l 
(P. H.) Arnold Frigyes s. k elnök 
Hotits József s. k. 

A cs. kir. Tisza melletti Koronai Uradalom kincstári. Tiszthatóság hivatala 
Szücs Imre s. k. cs. kir. tiszttartó 
(P. H.) Mihálykovits József s. k. ügyvezet ő  
Boros Jos. Kolovics s. k. választmányi ta.g 

Zenta város részéről 
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A Bánsági Josepol.lova adózó község részér ő l 
(P. H.) 
Avram Ignyatzev 
Tima Grgin 
Tima Sinkovity mint cs. kii: telekbecsül ő  választmányi tagok 

Török Kanizsa részér ő l. 
(P. H.) + Mita Szvircsev 
+ Vasza Dyakov 
+ Triva Osztoics cs. kir. telekbecsül ő  választtmányi tagok. 

17. November 1851. 

(P. H.) Paul. Berezik m. 
K. k. Befrüssungscommisser 

MAGYARÁZATOK 

nyugatdél — a mai délnyugat a.la.k megfelel ője. 

Az egyes személynevek elé tett keresztek az x-szer ű  kézjegyeknek felel-
nek meg, amelyeket az írástudatlanok tettek a jegyz ő  által leírt nevük elé. 
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KANIZSA KATASZTERI FELMÉRÉSE, A BELVÁROS 
1857 

Kanizsa községről a Királyi Földmérő  Hivatal, nyilván fels őbb utasításra és 
nagyobb területi egységekkel együtt, 1857-ben kataszteri felmérést és térké-
pet készített, a nagyobb területi tagolódás rendjében átfogva a nagyobb 
egységeket. Ezek a változások viharait, pusztításait átvészelve, megmarad-
tak. — Sajnos, a telekszámok mutatóival, a tulajdonosok jegyzékeivel már 
nem volt ilyen szerencsénk, de a birtokmegoszlásra és -viszonyokra nézve 
így is jelentős értékkel bír. 

A folyóirat tematikus számában közöltek illusztrálásaként a Skizze II. 
jelölésű  térképszelvényr ől két részletet választottunk. 

Az első  térképrészlet a legsz űkebb belvárost, a településközpontot áb-
rázolja a katolikus és görögkeleti templommal, az akkor meglev ő  utcákkal. 
Figyelemre méltó a legősibb településmag, a Tisza-part korabeli állapota, 
ahol a mai zsákutcák még nyitottak voltak, s négyfel ől lehetett a központi 
teret megközelíteni. 

A másik részlet a város keleti részét ábrázolja, a mai Posta. és Felszabadulás 
tér környékét, amely már akkor zárt, végleges urbanisztikai szerkezet ű  volt. 
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KANIZSA ELSŐ  MONOGRAFIKUS LEÍRÁSA 
1860 

Popovits György ókanizsai községi jegyz ő  1859-ben, ma még felderítetlen 
személy vagy hatóság felkérésére, Kanizsáról egy kilencíves német nyelv ű  
helységleírást készített, s annak egy eredeti példányát 1860. január 13-i 
keltezéssel B-1316 szám alatt az akkori községi irattárba helyezte. Innen a 
kézirat elkallódván az 1970-es évek végén bukkant ismét fel és került köz-
gyűjteménybe: a zentai. múzeum. kézirattárába. A kézirat szerkezete, felosz-
tása arra utal, hogy egy el őző leg összeállított kérd ő ív alapján készítette 
Popovits jegyző . A rövid történelmi, nép- és helyrajzi leírás Kanizsa 1850-es 
évekbeni állapotát tükrözi. 

A zentai múzeum kézirattárában ő rzött eredeti kézirat címe: Et.nogra-
pltisclte-topograpltische Beschreibturg des Ortes Alt-Kan izsa, .magyarul: Ókanizsa 
helység néprajzi-helyrajzi leírása. Korábbi kiadása nem ismert. Jelzete: K. I. 139. 

Forrásul felhasználta Appel Ede: C5-Kanizsa nagyközség történelmi, hely-
rajzi, gazdasági, népismei és statisztikai ismertetése című, Szabadkán, 1886-ban 
kiadott munkájához. 

ALT-KANIZSA HELYSÉG NÉPRAJZI-HELYRAJZI LEÍRÁSA 

I. fejezet 

„Alt-Kanizsa", magyarul. „Ó-Kanizsa" vagy „Magyar Kanizsa", szerbül 
„Stára Kanizsa" nev ű  mezőváros és környéke. 

A A HELYSÉG TÖRTÉNETE 

E helység keletkezésér ő l nincsenek írott adatok, de szájhagyomány sem. 
maradt fenn. Biztos azonban, hogy Ókanizsa 1  nagyon régi helység, amely 
már a IX. században létezett.' Err ől ír Jászay Pál A magmar nemzet napjai a 
legrégibb időtől az Aranybulláig című  művében (211. o.), valamint Bárány 
Ágoston is a Tetnesvármegye emléke című  m űvében (8. o.): Árpád Csepel 
szigetéről Szoárd, Kadocsa és Bojta vezetésével hadsereget küldött a mai 
Tem.esi Bánság területén uralkodó bolgár Gl.ád herceg ellen, mely alkalom-
mal a magyar harcosok 895 táján Kanizsánál keltek át a Tiszán. Mindkét újabb 
korabeli író Anonymusra , 3  Béla. király jegyz őjére hivatkozik. A kés őbbi, 
középkori id őkbő l annyi ismeretes, hogy Magyarország történetében több 
Kanizsai vagy Kenesei nev ű  vezér fordul el ő . Azt, hogy a helység lakosai a 
legrégibb id őkben milyen vallásúak és nemzetiség ű ek voltak, senki sem 
tudja megmondani. A szerbek ide 1689-1690-be.n Szerbiából és Bulgáriából 
vándoroltak be, hol a törökök által felperzselt vidéket találtak. A szerbek 
főleg katonáskodással, valamint állattenyésztéssel és halászattal is foglal-
koztak. A helység 1751-ig határőrség volt és a. szegedi katonai parancsnok-
sághoz tartozott. 1751-ben Ókanizsát az akkori Tiszai Koronakerület többi 
helységével együtt polgárosították és ennek következtében a lakosság szá-
ma nagymértékben csökkent. A helység egyedüli lakosai a szerbek — akik a 
katonai rendet a polgárival szemben el őnyben részesítették —, elköltöztek 
innen, és az akkori határőrvidék alsó része felé, valamint Oroszországba 
vándoroltak.4  A szerbek kivándorlásával kezdetét vette a magyarok beván-
dorlá.sa, s az olyan gyorsan folyt le, hogy már 1800-ban többségben voltak. 5  
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Ezt követő leg a magyarok a dicsőséges I1. Ferenc császár és király 1800-ban 
kiadott kiváltságlevelével azokhoz a tiszai koronakerületi hivatalok feléhez 
is hozzájutottak, amelyek az 1751. évi els ő  kiváltságlevélben a szerb lakosság 
számára voltak fenntartva. Az 1752. év azért is fontos Ókanizsa számára, 
mert ekkor emelte mez ővárossá a. dicsőséges és jó emlékű  Mária. Terézia 
császár- és királyn ő . Az eredeti kiváltságlevél, amelyet a királyn ő  Pressburg-
ban7  1751. június 28-án saját kez ű leg írt alá, a községben van. 8  

A lakosság jelenlegi száma 11 074 lélek, ebb ő l. 10 074 római katolikus, 741 
görög nem egyesült, 9 evangélikus és 250 izraelita. Nemzetiség szerint 10 333 
magyar és 741 szerb. 1850-ben a helység 9407 lelket számlált, tehát 1667 
lélekkel növekedett. A mez őváros azon részében, amelyet Újvárosna.k ne-
veztek el, 1834-ben 3-4 ház volt és azonkívüi sz ő l őskertek. Kés őbb annyit 
építkeztek, hogy ma már az Újváros 250 házzal rendelkezik. A lakosság és a 
Lakóházak ilyen gyors ütem ű  szaporodásából arra lehet következtetni, hogy 
a régebbi id őkben igen csekély volta lakosok száma. Az 1848-as év súlyosan 
érintette a mez ővárost, amelyet a forradalmi felfordulás hatására a lakosság 
teljesen kiüríített és a lángoknak kiszolgáltatott. Az 1311 házból a mellék-
épületekkel együtt 1206 leégett, és csak 105 házat kíméltek meg a lángok, de 
azoknak is elhordták ablakait, ajtóit, kerítését stb. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy az összes lakosság nem magában a 
mezővárosban lakik, hanem Adorjány településen, Kishegyesen és Zákóföl-
dön, végül a szállásokon elszórtan él, mint ahogy arról a IV. fejezetben 
teszünk említést. Adorjány Ókanizsától 2 német m érföld nyi re 9  délre, Kishe-
gyes annak közelében, a szállások pedig délnyugatra, 2-4 mérföldnyire, 
szétszórtan fekszenek. 

B A HELYSÉG FEKVÉSE 

Ókanizsa az északi. szélesség 46. és 47. foka, valamint a.. keleti. hosszúság 37. 
és 38. foka között fekszik 242' 5" 1° tengerszint feletti magasságon, a környez ő  
helységekkel együtt. Területének 1/3 része sík, 2/3 része hullámos dombvidék. 
Keletről a Tisza folyan - amelynek másik oldalán Bánát terül el -, nyugatról 
Maria Theresioplll szabad királyi város és Csantavér falu, délen Zenta. mez ővá-
ros, és végül északon Martonos falu határolja. A helység a zentai járáshoz, a 
zombori körzethez és a nagybecskereki 29. gyalogezred sorozójárásához tarto-
zik. A római katolikus lakossága kalocsai érsekség fennhatósága alatt áll, a görög 
nem egyesült vallású lakosság az újvidéki püspökséghez, az izraeliták pedig a 
zentai rabbi.nátushoz tartoznak. 

C HELYI HATÓSÁGOK, HIVATALOK, INTÉZMÉNYEK ÉS EGYESÜLETEK 

Ókanizsa mez ővárosban van: egy községi hivatal, árvaszék, községi 
kórház, általános iskolák, olvasókör, egy császári és királyi lovaszsandár-ál-
lomás egy káplárral és öt közlegénnyel., egy pénzügy őri kirendeltség egy 
főfelügyelővel és négy beosztottal. 

D KÖZLEKEDÉSI VONALAK 

Posta- és országutak: Horgos, Zenta, Ti'ir.ökkanizsa és Maria Theresiopl 
felé egyszerű  országutak, Martonosra és Csantavérre mellékutak vezetnek. 
Mindezek kiépítetlen utak és lehet ő  legjobb állapotban csak a földdel való 
leszórással tartják. A vízi utat a Tisza szolgáltatja. Az utakat - különösen 
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amióta Szeged és Temesvár között vasúti forgalom létesült — csak a helység 
lakosai és a közvetlen környéken lakók használják. 

E HEGYEK nincsenek 

F TÁJLEÍRÁS 

Északi irányban sík alföld terül el, míg nyugaton dombvidék húzódik. 

TÁVLATOK 

A domblánc magaslatairól a következ ő  helységek láthatók: Zenta, Sza-
nád, Tőrökkanizsa, Martonos és Horgos. 

VIZEK 

Az egyetlen itt elfolyó folyam a Tisza, amelynek Ókanizsa a jobb partján 
fekszik, és amely folyó e helység alatt egy nagyobb és egy kisebb ágra 
szakadva egy 1/4 mérföld hosszúságú szigetet alkot. Ezt a folyamot nem csak 
folyami és teherhajók szelik, hanem g őzhajók is bejárják. A Tisza minden év 
májusában és júniusában kilép a medréb ől, elönti a réti földeket, miáltal a 
nyári hónapokban terjedelmes mocsarak és holtágak keletkeznek; mivel a 
víz nem folyhat vissza a mederbe, a leveg ő  beszennyeződik és ez sok 
betegséget, különösen váltólázat okozott. Ennek a bajnak csak az 1856-ban 
teljesen felépített töltések vetettek véget, mégpedig úgy, hogy egyben a 
lápot is már most részben termékennyé tették. Igy az itt korábban járvány- 
szerűen uralkodó váltóláz majdnem teljesen megsz űnt, és csak itt-ott, szór-
ványosan lép fel, de már nem olyan rosszindulatúan. Ezt a töltést azoknak 
a községeknek az eszközeib ő l emelték, amelyekhez ezek a már megvédett 
területek tartoznak, oly módon, hogy a Tiszai Koronai Kerületnek a Tisza 
jobb partján fekv ő  községei a réti töltések kiépítésére és rétjeik megvédésére 
ármentesítő  társulatot alapítottak. — A Tisza hordozza a 27 ókanizsai hajó-
malmot. 

I BARLANGOK nincsenek 

ROMOK, KASTÉLYOK STB. nincsenek 

III. fejezet12  

A A FÖLDFELSZÍN FELOSZTÁSA, ÁLLAPOTA ÉS KULTÚRÁJA 

A község területén van: 

Hold ❑ öl 
Szántó 20 615 — 
Mező  és kertek 2 015 364 
Szőlőskertek 155 1364 
Legelők 9 471 — 
Erdőség 27 800 
Nádas 1 131 500 
Terméketlen földbirtokok, beleértve az utcákat is 2 450 416 

Összesen 35 866 244/1600 
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A szántók különböző  min őségűek: részben jó, részben közepes termé-
kenységűek és részben rosszul term ők. Ez az utóbbi a talaj szikessége miatt 
van. A helység közelében lév ő  földek egy részét trágyázzák, de a telkek 
legnagyobb része a nagy távolság miatt trágyázatlan marad. A helységben a 
háromnyomásos gazdálkodás a honos, és f őleg búzát, kétszerest, 13  zabot, 
árpát, kukoricát és egyéb takarmánynövényeket ültetnek. Az Adorjány tele-
pülés környékén lév ő  szántókat dohánytermesztésre használják, és ezek jó 
minőségű  dohányt adnak. Egy lánc föld hozama — 2200 négyszögöles lánc — 
jó évben 12 új osztrák vékai' rosszban 6 véka. A tarlókat legel őként hasz-
nálják, a szalmát pedig részben a szarvasmarhák etetésére, részben tü-
zelőanyagnak. Szántóföld m űveletlenül sohasem maradhat. A földm űvelés-
hez szükséges szerszámok csak a már régóta szokásosak. Az újonnan fel talált 
gazdasági gépeket egyáltalán nem alkalmazzák, még a vasekék sem haszná-
latosak. A szántóföldek nincsenek árvíznek kitéve, és azok az egyes helybeli 
lakosok tulajdonát képezik. Min tagazdaság nincs. 

A kaszálók a helységben jelentéktelenek, s csak a védett réteken van-
nak. 15  Ezek ugyan sok szénát adnak, ám rosszabb min őségű t, és csak a 
szarvasmarha etetésére alkalmasat. Az els ő  kaszálás május végén történik, a 
második szeptember elején. Ezek a kaszálók a rétben fekszenek és a község 
tulajdonát képezik. Egy hold kaszáló jó évben 30 mázsa szénát ad és körül-
belül 30 mázsa sarjút; rossz évben ennek a felét. A rétben van 3675 föld, 
ámelyet a Tisza szabályozásával az árvízt ől megóvnak. Ezen a részen válto-
zások mennek végbe úgy, hogy azokon a lapos területeken, ahol néhány éve 
még a legmélyebb víz volt, kezdenek kialakulni a legjobb szántók, és ezzel 
lassan eltűnik a nád. Így ma már nem rendelkezünk jó min őségű  náddal, ami 
a talaj kiszárításának természetes következménye. 

A sző lőskerteket teljesen elhanyagolják, és ma már annyira jelentékte-
lenek, hogy nem érdemelnek említést. 

Homokos területek nincsenek. 
Gyümölcstermesztéssel csak kivételesen foglalkoznak a házak melletti 

kertekben; az éghajlat ugyanis ennek nem kedvez, és mivel nem terem szép 
gyümölcs, mellőzik a gyümölcsérzetet. 

B TERMÉKEK, IPARI FOGLALKOZÁSOK 

BÁNYÁSZAT nincs. 
MÉSZKŐÉGETÉS nincs. 

C) KŐFEJTÉS nincs. 
UVEGOLVASZTÓ nincs. 
EGYÉB GYÁRAK nincsenek. 
FASZÉN ELŐÁLLÍTÁSA nincs. 
FAIPAR nincs. 
ÁLLATTENYÉSZTÉS 
Olyan emberek, akik csak állattenyésztéssel foglalkoznának, nincsenek, 
hanem a földbirtokosok birtokuk szerint lovat, szarvasmarhát, juhot és 
sertést tartanak. Ezek egy részét igavonásra használják, másik részét 
pedig eladják. A lovakat általában hároméves korukban, vagy még 
előbb befogják, de az ökröt csak négyéves korában. A lovak és a szar-
vasmarhák általában hét hónapig maradnak a Szabad legel őn, a juhok 
és a sertések egész éven át, kivéve azt az id őszakot, amikor nagy a 
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hótakaró. Az istállóban való etetés nem elterjedt. Egy ló ára általában 
50-100 forint, egy ököré 50-80 forint, egy tehéné 30-50 forint, egy juhé 
3-6 forint, egy kétéves sertésé 8 forint 12 krajcár osztrák értékben. 
HALÁSZAT 
Ezzel csak a Tiszán foglalkoznak; a halászati. jog a község regáljoga, 16  

amelyet a Tiszai Koronakerület igazgat és szokás szerint haszonbérbe 
ad. Megtalálhatók: a ponty, a. csuka, a kecsege és a rákok. Mennyiségük 
évrő l évre jelentősen csökken, úgy, hogy innen már többé nem szállíta-
nak halat; egy font 17  20-30 új osztrák krajcárba 18  kerül. 
KERESKEDELEM 
A helységben évente két vásárt tartanak: május 25-én és szeptember 
1-jén, valamint minden csütörtökön hetipiacot. Az évi vásáron általában 
eladásra kerülnek: lovak, szarvasmarhák, sertések, valamint iparcikkek, 
úgymint: faáruk, vasáruk, továbbá a cipészek, szabók, bognárok, szitá-
sok, kádárok és más iparosok készítményei és mindaz, amit a. helység és 
a közvetlen környék keresked ő i és iparosai magukkal hoznak. A heti-
piacon baromfit, zöldségféléket, zsírt, tejet és más — a háztartásban és a. 
konyhára szükséges — élelmiszereket árulnak. A kereskedelem állapota 
nem kielégít ő , mert a közelben fekszik Szeged és Maria Theresiopl, és 
az itteni lakosság, amely terményeit leginkább Szegedre szállítja, ez 
alkalommal ott be is vásárol: 
A gabonakereskedelemnek nincs jelent ősége, mert a gabona féléket. nem 
a hetipiacokon adják el, hanem. Szegedre és Maria Theresioplba.. Itt-ott 
adnak ugyan el hajókra gabonát, amikor idegen hajósok Szegedr ő l jövet 
Ókanizsánál megálljiak, és gabonaféléket vásárolnak. 
A vaskereskedelem a helyi szükségletekre korlátozódik és nem virágzik, 
mert itt csak egy vaskeresked ő  él. 
A jószágkereskedelem itt helyben az évi vásárokon folyik. Egy országos 
vásáron körülbelül 80-100 lovat és mintegy 100-150 szarvasmarhát 
adnak el. Az árak nagyon eltér őek, a legáltalánosabbakat az ;,Állatte-
nyésztés" cím alatt mutattuk ki. 
A fakereskedelem az úsztatott fával és a bogná.ríával a helyi. szükségle-
tekre korlátozódik, és csak .kivételesen szállítanak néhány rakomány 
deszkát és faárut Maria Theresiopl felé. 

IV. fejezet — Az ember 

A A LAKOSSÁG  

A lakosság lélekszáma. az 1.857. évi népszámlálás alapján: 

Vallás szerint Római katolikus 10 074 
Görög nem egyesült 741 
Evangélikus 9 
Izraelita 250 

Összesen 11 074 

Nemzetiség szerint Magyar 10 333 
Szerb 741 . 

Összesen 11074 
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Nemek szerint Férfi 5 482 
Nő  5 592 

Osszesen 11 074 

Tartózkodási hely szerint Magában Ókanizsa mez ővárosban lakik 6 485 
Adorjány településen 599 
Siposfalva. szálláscsoporton 
vagy Kishegyesen és Zákóföldön 469 
Az alsó járás szállásain (majorságokon) 1 533 
A felső  járás szállásain 1 988 

Osszesen 11 074 

Az 1850. évi. népszámlálás idején az itteni lakosság lélekszáma 9407 volt, ami. 
azt jelenti, hogy 1667 lélekkel szaporodott. Figyelmen kívül hagyván az 1856-ig, a 
régi töltés felépítéséig járványszer űen uralkodó váltólázat és más betegségeket, 
évről évre növekedett a lakosság száma. Csak 1849-ben, amikor sokan elköltöztek 
innen, és 1853-ban, amikor a kolera miatt nagyobb volt az elhalálozás, e két 
esztendőben csökkent csak a lakosság száma. Ugyancsak a szerbek száma — akik 
innen családostól olyan községekbe költöztek, ahol a szerbek többségben voltak 
— csökkenőben van. A születések és az elhalálozások számáról a lelkészi. hivatal 
nyújt táblázatos kimutatást. Az átlagos életkor 60-70 év, rendhagyó esetben 90 
éven felül is. A leggyakoribb betegségek a váltóláz és a gyulladásos megbetege-
dések. A helységben egy római katolikus plébánia m űködik két képláánnal és két 
görög nem egyesült parókia. A római katolikus lelkészi hivatalhoz tartozik a 
község területén lév ő  Adoij á.ny kertészföldi teleplilés, ahol 1857-ben építettek egy 
templomot. A védnökséget a kamara gyakorolja. 19  

B A TANINTÉZMÉNYEK 

A helységben a római katolikus lakosság részére létesített iskolák: 3 fiúis-
koIa, 2 leányiskola és egy leány kézimunka-iskola. Adotjány és Kishegyes 
szálláson egy-egy vegyes iskola m ű ködik A görög nem egyesült vallású lakos-
ság számára is van a helységben egy állandó vegyes iskola. Mindezen iskolák-
nak saját tanítóik és iskolai szokásaik vannak. Ezeket a. tanintézményeket a 
község alapította és az is tartja. fenn. A község alapított egy római katolikus fiú-
és leányiskolát, 1857/58-ban egy n ői kézimunka-iskolát, 1859-ben a kishegyese. 
iskolát; a többi iskola viszont már korábban létesült, és keletkezésükr ő l emiatt 
nincsenek adataink. A meglév ő  iskolák elegend őek a tanköteles ifjúság számá- 
ra. Ezekben az ifjúság megtanul írni és olvasni, ezáltal el őmozdítják az egyházi 
szolgálatot is. Az izraelitáknak szintén van a helységben egy nyilvános tanodá-
juk 1858 óta, de nincs saját iskolaépületük. Tanítója. magántanító annak ellenére, 
hogy a. felső  hatóságok alkalmazzák, mert nem a község — mint a többi tanítót 
—, hanem az izraeliták maguk fizetik A házat, amelyben a tanítás folyik, nem a 
község állíttatta fel, hanem az izraeliták veszik bérbe. 

C A HUMÁN INTÉZETEK 

A helységben van egy községi kórház, amelyet a község 1856rban saját 
jövedelmébő l építtetett. Ennek a kórl.iáznak nincs saját vagyona, hanem a község 
eszközeiből és a pénzbírságokból tartják fenn. Ennek az intézetnek  a célja a helybeli 
betegek gyógyítása és ápolása. Kórházi ágy tíz személy számára van biztosítva. 
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D A LAKÓHÁZAK  

Magában Ókanizsa helységben 	1230 ház van, 
Adorjányon 	 118 
Kishegyesen 	 89 
A szállásokon 	 547  

Összesen 	 1984 

A legtöbb ház erre parasztház, amelyek véges házak, és két szobából, 
közöttük a konyhából állnak. Ezek a házak földb ől vannak ledöngölve, és 
náddal fedik őket. Az istállók általában a lakott helyiségekkel egy fedél alatt 
vannak. A kemencék földből készültek, bennük szalmával meg náddal tüzel-
nek Az ablakokat sz űkösen helyezték el a házakon, nincs elég, és nem is elég 
nagyok ahhoz, hogy a szobában elég világos legyen. Egy ház szokásos hossza 
az istállóval együtt 12-15 öl. 2°  Vannak kivételek is, de csak magában a helység-
ben. Most már égetett és vörös téglával keverve is építenek házakat tet ővel az 
utcára, amelyek zsindellyel, némelyek meg téglával vannak beföldve —, ezekb ő l 
a kivételt képez ő  házakból 75 van. Az egyetlen szolidan épített.emeletes ház a 
helységben a nagyvendégl ő, amely a Tiszai Koronakerülethez tartozik. A laká-
sokat kívül-belül nagyon tisztán tartják, szorgalmasan meszelik— a tehet ősebb 
osztály ebben is kitűnik —, és elég sok háziasszony nem csak a konyhában, 
hanem kívülről az utcán is nyáron minden héten meszel. 

E Az ÉLELMEZÉS 

A kenyeret általában búzából és kétszeresb ől készítik és csak a nagyon 
szegényeknél kukorica- és árpalisztb ől. keverve. A lakosság legnagyobb része 
disznó- és baromfihússal él, míg a mez őváros lakosságának kisebb, civilizált 
része marhahúst fogyaszt. Az elkészítés módja a megszokott: f őzés, sütés vagy 
paprikásként párolás. A lisztb ől készült ételek is főzve vagy sütve készülnek; 
azután a zöldségfélék, a savanyú káposzta, a hüvelyesek, valamint a hal is a 
helységben honos élelmiszerekhez tartoznak, és leginkább magyarosan készí-
tik el. Unnepek alkalmával az említett f őzelékfélék közül a körülmények és az 
ünnepélyt rendező  vagyoni helyzete szerint a legjobbakat és a legjobban 
készítik el; főképpen a húsételek, az erősen megpaprikázott, zsíros ételek a 
legkedveltebbek. Munkaid őben és utazáskor a szalonna a f ő  táplálék. A meg-
szokott ital a víz, leggyakrabban a Tisza vize. Mivel jó kútvízben nagy a hiány, 
akinek lehetősége van rá, bort, sört, pálinkát iszik. Ez utóbbit azonban —néhány 
év óta, mióta a bor megdrágult — egyre gyakrabban fogyasztják. 

F A RUHÁZAT 

Munkában a férfiak egyetlen öltözete az ing és a gatya; vasár- és 
ünnepnapokon azonban posztóruhában járnak, amely magyar nadrágból és 
rövid zekéből áll, és sötétbarna vagy fekete szín ű . Télen felsőruhaként a 
birkabőrből készült ún. suba játssza a főszerepet. Eső  ellen köpönyegkabátot 
— szűrt — viselnek. A n őknél a vasár- és ünnepnapi ruha különbözik a hétköz-
napitól, de csak anyaga tekintetében, amelyb ől készült. Ruházatuk mindig egy 
ujj nélküli rövid mellénykéb ől, rövid szoknyából, kék harisnyából és papucsból 
vagy cipőből áll. A ruházat anyaga hétköznap pamut és kanavász, ünnepnapokon 
ellenben gyapjú, a tehetősebbeknél pedig drága selyem. A női viselet sajátossága 
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a sok bő  alsószoknya alákötött viselése, úgy, hogy nem megy ritkaságszámba 
az sem, ha egy nő  egyszerre hat-nyolc vagy még több alsószoknyát visel, 
még nyáron is. Az iparos mindig posztóba öltözik, a felesége meg hosszú 
ruhákat hord. A fejfedő  általában a kalap, télen pedig az ellenz ő  nélküli 
szőrmesapka. A férfiak lábbelije a csizmán kívül — f őleg a szegényebbeknél — a 
nyers bőrből készített úgynevezett bocskor vagy opánka. 

A SZOBABERENDEZÉS 

A parasztok csak puhafából készült asztalokat, székeket, padokat és 
ágyakat használnak; a lakosság polgáriasodott (civilizáltabb) részénél vi-
szont megtalálhatók a luxus bútorok is. 

A SZOKÁSOK  

Ezekre vonatkozóan elmondhatjuk, hogy az összlakosságnál kivétel nél-
kül, mind ünnepeken, mind pedig gyász esetén és minden egyéb vállalkozásnál, 
a vallási érzés a vezérl ő  és a mértékadó. A lelkész iránt különös figyelmet és 
tiszteletet tanúsítanak A szomszédi és rokoni viszonyokat tiszteletben tartják, 
és ebben a vonatkozásban az emberek igen bens őségesek és őszinték. 

I A NÉPI HIEDELMEK, JÖVENDÖLÉSEK, BABONÁS SZOKÁSOK 

A lakosság intellektuális szintje olyan, hogy az Istenr ől és tulajdonsá-
gairól, valamint a természeti jelenségekr ől világos és valós fogalma csak 
kisebb részüknek van. Ennek következtében elterjedtek a jövendölések és a 
babonás szokások a köznép körében. Ezeket felsorolni lehetetlen, mivel a 
nép körében mindenféle babona el őfordul. 

J SAJÁTOS SZÓRAKOZÁS nincs 

A NYELVJÁRÁS 

A helységben a fő  és az általánosan használt nyelv a magyar, amelyet 
tisztán beszélnek, anélkül, hogy az az irodalmi nyelvt ől eltérne. 

L21  Az ÉNEKLÉS 

Az éneklés iránt, mind a templomban, mind kívüle, különös hajlamról 
tanúskodik főleg a női lakosság. A szép, hangzatos himnuszok éneklése az 
elterjedt. Legkedvesebbek a mélabús dalok. 

A LAKOSSÁG JELLEMVONÁSAI 

A lakosság békeszerető, jóindulatú, társaságkedvelő  és nagyon vendégsze-
rető. Különösen kiemelendő  a nemzetéhez és a nyelvéhez való er ős ragaszkodás. 
Ókanizsa, 1860. január 13-án 

Popovits s. k. 
jegyző  

Láttamozta: 
Kosztyik s. k. 
(olvashatatlan) s. k. 
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MAGYARÁZATOK 

Alt-Kanizsa nevét a fordításban a mai magyar helyesírási szabályzatnak 
megfelel ően egybeírjuk. 
A későbbi fejtegetésb ő l kitűnik, hogy a szerz ő  itt Anonymus adataira 
hivatkozik, ezek pedig a XIII. század elejére vonatkoznak. 
Gesta Hungarorum. Első  kiadása Bécsben 1746-ban jelent meg. 
Ma az Ukrajnához tartozó, kirovgrádi kerületben lév ő  Kanyizs faluban 
még él a hagyomány, hogy őseik a Tisza mellékér ő l vándoroltak oda a 
XVIII. század közepén. 
Valójában a szerbek kivándorlása után, 1756-ban 1.50. katolikus házaspár 
települt Kanizsára, és már ekkor többségben voltak a magya.ro.k; 1.765-
ben pedig 284 magyar és 66 szerb házat írtak össze (OL, E160, 1. cs. 2. 
tétel 4111112. lap). 
A magyarokat a szerbekkel azonos közjogi helyzetbe emelte Mária 
Teréziának a Tisza menti Kerület számára kiadott 1774. évi kiváltságle-
vele; a magyarok ett ől kezdve élhettek mindazokkal a jogokkal, szaba-
dalmakkal és kiváltságokkal, amelyeket ezel ő tt csak a szerbek élveztek. 
Pozsony. 
Kanizsa eredeti, 1751. évi kiváltságlevelét a zentai Történelmi Levéltár 
őrzi a kiváltságlevelek levéltári. gy ű jteményében. 
1 német mérföld=7,59 km. 
A tengerszint feletti magasság a bécsi láb és hüvelyk egységekben van 
megadva (31,6; illetve 2,63 cm) és megközelít őleg 77 méterrel egyenl ő . 
Szabadka. 
Az I. után a III. fejezet következik; nem tudni, miért. 
Búza és rozs keveréke. 
1. osztrák véka=30,63 liter. 
Ókanizsa 1856-ban árm.entesítette a kanizsai nagyrétet. 
Korábban a király haszonvétele volt — innen a neve. 
1 bécsi font=0,56 kilogramm. 
Az 1857-es pénzreform szerint egy forint (Gulden) többé nem 60, hanem 
100 krajcárra oszlik. 
Az adorjáni egyház patronátusi joga Kanizsa község római katolikus 
községi képvisel ő it illette. 
1 bécsi öl=1,896 méter. 
M és N pont a kéziratban nem szerepel. 
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KANIZSA ÉS MARTONOS LEÍRÁSA PESTY FRIGYES 
KÉZIRATOS HELYNÉVGYŰJTEMÉNYÉBEN 
1864-1865 

A temesvári származású és akkor temesvári illet őségű , később a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjává választott Pesty Frigyes 1863-ban a Magyar 
Királyi Helytartótanácshoz fordult, hogy hathatósan támogassa a magyar-
országi helynevek és helységnevek szervezett és átfogó gy űjtését, és kérel-
méhez már a feladat leírását és az utasítást is mellékelte. 

Vállalkozását a Magyar Tudományos Akadémia is kedvez ően fogadta, 
amint ez a báró Eötvös József által aláírt véleményezésb ő l is kiderült. Azután 
a felhívás belügyminisztériumi támogatással elkerült minden helység, falu 
jegyzőjéhez, elöljáróságához, majd pedig szintén hivatalos úton kerültek 
vissza az összegy űjtött anyagok Pesty Frigyeshez. Ily módon olyan gy ű jte-
mény állt össze kéziratos anyag formájában, melyhez fogható azóta sem 
született, talán a legújabb hasonló vállalkozásokat kivéve. A teljes anyag 
viszont, sajnos, azóta sem látott nyomtatásban napvilágot, kés őbb is csak 
egy-egy megye fogott a vonatkozó anyag rendezéséhez, kiadásához. Vajda-
sági vonatkozásokban ez a szép, de nehéz feladat még a jöv ő  kutatóira, 
kiadóira vár. 

Az összegyű jtött anyag itt közölt része az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattárában található. 

A helységek, falvak jegyz ő i, bírái, elöljáróságai felkészültségüknek, 
lelkiismeretességüknek megfelel ő  mértékben fogtak hozzá feladatuk telje-
sítéséhez, és ezeket a körülményeket a beküldött anyagok is jól tükrözik, 
nemegyszer egyenetlen színvonalukkal leginkább. 

Kanizsán, illetve az akkori. Ókanizsán a kérdések megválaszolása, a 
leírás megfogalmazása Popovics György, vagyis Doka Popovié jegyz ő  tisztje 
és dolga volt, aki 1824-ben született, és 1882-ben halt meg, harminchárom 
évig szolgálva a várost. Amint a beküldött kisded helytörténete, névgy űjte-
ménye is bizonyítja, igen jelesül. 

A dátumok tanúsága szerint Kanizsa városa két ízben küldött gy űjte-
ményt Pesty Frigyesnek. El őször 1864. április 18-án egy rövid általános 
bemutatást, f őleg a helységek nevét rögzítve és magyarázva, majd pedig 
1865. november 11-én egy másik, a helységneveket is felölel ő , de a határrész-
nevekre is kiterjed ő, kitűnő  összefoglalást. A két anyag terjedelme 13 kéz-
iratos oldal. 

A vonatkozó levelezés, kísér őiratok hiányában nem tudjuk, hogy fel-
szólításra készült-e el a második irat, vagy a helyi lelkiismeretesség gyü-
mölcse. A szöveg stílusából, tartalmából az utóbbira következtethetünk. 

Az aláíró bíró, Wágner Ferenc jeles kanizsai családból származott. 
Martonos (a pecséten Martonyos) 1865. november 8-án tett eleget a 

felhívásnak, sajnos, sokkal kevesebb lelkesedéssel, szakértelemmel, mint a 
kanizsaiak. Kovács József jegyző  mindössze három kéziratos oldalon sorolja 
fel a neveket, és válaszol a hét kérdésre. Azt mondhatjuk, szinte olvashatat- 
lan kézírással, s a szöveg nyelvezete az egykorú állapotokhoz mérten is sok 
kívánnivalót hagy maga után. Helyenként az az érzésünk, mintha magyarul 
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valamelyest tudó személy írta volna, talán a harmadik aláíró, Duvakov 
(Durakov?) Avram? 

A két anyag hozadéka, ett ől függetlenül, nagyon értékes, jelent ős. 
Általuk olyan nevek, hiedelmek, magyarázatok is felszínre kerültek, ame-
lyek régen feledésbe merültek, mint például Kanizsa nemzetiségi tizedekre 
való tagolódása, a szegények rétje, a bánkertek, az együttélést bizonyító 
drázsi bara; másrészt nagyon képzeletet indító az Aranyhalom, a kis vár 
emlékezete, a Körösen lev ő  kanalas malmok Martonoson. 

A szövegek helyesírása sajátos, a kornak inkább a szokásaihoz, mint 
valamiféle szabályaihoz igazodó. Ez els ősorban a nagy kezd őbetű k alkalma-
zásában jelentkezik, egyrészt például a nemzetnevek németes nagy 
kezd őbetűjében, másrészt a jegyz ők a tulajdonnévi jelleg megléténél voltak 
tanácstalanok, s sok esetben a kis kezd őbetű  mellett döntöttek. 

Ezeket a megoldásokat változatlanul hagytuk a hitelesség meg őrzése 
érdekében, s indokolt esetekben az egybe- és különírásnál is hasonlóan 
jártunk el. Néhány esetben a mai nyelvérzéket már zavaró hiányos alakoknál 
a kiegészítést zárójelben közöljük. 

Helynevek 

Ó Kanizsa községb ől, Bács-Bodrogh megyéb ő l 

Ó Kanizsa mezőváros fekszik Bács-Bodrogh megyében, a Tiszai alszol-
gabírói járásban, a Tisza folyó mellett. Egyszersmint egyik községe a 
váltságos Tiszán inneni koronai kerületnek. —Egyházi tekintetb ő l tarto-
zik a rom. Catholicu.sokra való nézve a kalocsai érsekséghez, gör. nem 
egyesültekre való nézve pedig a Bács-Újvidéki püspökséghez. 
A községnek legrégibb és leghelyesebb neve „Ó Kanizsa', szerbül „Sztd-
ra Kanizsa", nagyon szokásos neve ez is: Magyar Kanizsa, szerbül „Ma-
dzsarszka Kanizsa", — helytelenül, s csakis idegenek, például naptárszer-
kesztők által „Rácz Kanizsának" is neveztetik. 
A község csakis a fent el ő forduló és nem más nevek alatt fordul a régibb 
időkben is elő , csakhogy a latin nyelv használásának idejében így is 
íratott: „Canisa", jelesen a dicső  emlékezetű  Mária Terézia császárné és 
Apostoli Királynak 1751-ik évben kiadott eredeti királyi adományleve-
lében, mellyel a község a mez ővárosok sorába vétetett fel, ekként van 
írva: „Vetus Canisa". 
A község fennállott már a IX-ik században, mert Béla király névtelen 
jegyzője azt mondja, hogy Árpádnak— a mostani Bánátba küldött hadai 
Kanizsánál keltek át a Tiszán. 

511  A községnek honnan lett népesítésér ől sem írásbeli adat, sem hagyo-
mány nincs. 

6n  A község nevének „Kanizsa" szónak értelmér ől semmiféle adatok nin-
csenek, s így azt, hogy a község e nevét kit ő l, — mitől — s milyen indoknál 
fogva kapta — éppen nem lehet tudni. 

7a  A község területén van: 
a) „Adorjány" szerbül „Nadrlydn", ez a Tisza mellett fekvő  dohányter-
mesztő  telep, s régiségére való tekintettel azonos az anyaközséggel, 
Kanizsával, ső t a hagyomány azt tartja, hogy Adorjány Kanizsánál 
régibb, miről azonban tényleges bizonylatok hiányzanak. 
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Kiss Hegyes, szállási telep, nevét onnét kapta, hogy hegy — illet őleg domb 
tetején fekszik, másképp „Sípos falu"-nak is neveztetik azért, mert azon 
szállásföldön épült, mely valamikor. „Sípos" nev ű  család tulajdona volt 

„Szállások" vagyis szabadbahi. lakházak gazdasági épületekkel, me-
lyek mintegy ötszázra mennek. 

„Orom" az egyrészt a bels ő  és járási földek, másrészt a szállási földek 
közt, az egész község területén éjszakról dél felé elnyúló emelkedés 
vagyis domborúság; a hagyomány azt tartja, hogy az Ormon, jelesen az 
úgynevezett Kis Ormon valaha csehek városa volt, s ott mai napon is 
találtatnak sokféle kövek, melyek miatt a földet szántani sem lehet, 
jelesen ez az egy hely, mely „templom helynek" is neveztetik, s itt több 
ízben lettek találva: k ő-, ércz- s vasdarabok, melyek m űvészeti készít-
mény darabjai, maradványai. 

Marha járás „rét" s. a. t. mellyek nevei mutatják, hogy micsodák, az 
első  tudniillik a közlegelő , az utóbbi a réti föld s. a. t. 

8n  Ó Kanizsa mezővárosa határos egy részben, a Tisza folyó által elvágatva, 
• Torontál megyével, — aztán Martonos és Csantavér falvakkal, Szabadka 

királyi várossal és Zenta mez ővárossal. 

Kelt Ó Kanizsán 1864-ik év April 18án. 

Popovits György 
jegyző  

Wágner Ferenc 
bíró 

Helynevek 

Ó Kanizsa községből, Bács-Bodrogh megyéb ő l. 

1n  Ezen mezőváros fekszik Bács-Bodrogh megyében, Tiszai alszolgabírói 
járásban, s egyike azon tíz községnek, melyek a Tiszán inneni koronai 
váltságos kerületet képezik. 

211  A községnek rendes neve Ó Kanizsa, másképp Magyar Kanizsa, előbbi 
előneve onnét ered, hogy régi, — s minden esetre Zala megyebéli Nagy 
Kanizsánál s Torontál megyebéli Török Kanizsánál régibb község, — az 
utóbbi előnéven azért neveztetik, mert lakossága túlnyomó többség-
ben, 9/lo részben magyar nemzetiség ű , szerbül Sztára Kanizsa és Ma-
gyarszka Kanizsa, — németül Alt- és Ungarisch Kanizsa a neve, mi csak 
annyit tesz, mint a magyar elnevezés. 

3—  Dicső  emlékezetű  Mária Therézia Királynének Pozsonyban 1751' évi 
Június hó 28" kelt és saját kez ű leg aláírt kegyelmes, vásárjogi adomány-
levelében e község így van írva: Vetus Canisa. 

4n  A községről már a 1X'1=  század vége felé történik említés, ugyanis Béla 
király névtelen jegyzője után Jászay Pál, A magyar nemzet napjai a 
legrégibb időktől az arany bulláig czímü munkájában azt írja, hogy 
Árpád hadai Csepel szigetr ől Szoard, Kadocsa és Bajta vezérek alatt a 
mostani Temes megyében uralgott Bolgár Herczeg Glád ellen küldve, e 
harczosok 895-ik évben Kanizsánál keltek át a Tiszán. 

511  A község első  s legrégibb lakosai iránt nem létezik semmi adat. A 
Szerbek a Törökök üldözéseikt ől menekülve, Szerbiából és Bolgáriából 
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1689-1690-ik évben telepedtek itt meg, s akkoron a község egyedüli 
lakosságát képezték. A község 1751-ik évig a határ ő rvidéket képezte, 
ezen évben pedig polgárosíttatott és csak ennek utána kezdtek a Ma-
gyarok ide vándorolni, mi oly tömegesen történt, hogy dics ő  emlékeze-
tü Ferencz Királynak kegyelmes adomány levele szerint az 1800-ik 
esztend őben a lakosságnak már egész felét képezték. 

6" A község nevének honnani eredésér ől sem írásbéli, sem semmi nemü 
hagyomány sem létezik. 

7— Ó Kanizsa mezőváros fekszik a Tisza folyam jobb partján, mely alatta 
napkelet felől kétfelé ágazik, vagyis Nagy Tiszára és Kis Tiszára oszlik, 
közepette egy Szigetet képezve, a Nagy Tiszában mindenkor van hajóz-
ható víz, s innen vette nevét a Kiss Tiszának ellenében, mely utóbbi 
medrére való nézve is kissebb amannál, de nyári száraz id őben annyira 
elapad, hogy átgázolhatóvá, s ő t száraz lábbal is átkelhet ővé lesz; a város 
mellett éjszak fel ől pedig elfolyik s a Tiszába omlik a Körös vize, mely a 
Tiszának kiáradásaikor telik el vízzel, különben vizet a bele szolgáló 
összefolyó es ő- és hóvízb ő l kap; e Körösön a város alatt van egy — 
Szeged felé vezet ő  ország- és postaúti töltés, mely Szent János töltésinek 
neveztetik, mivel ennek el ő tte egyik részén Szent János szobra volt 
felállítva; A szigetben és a Kiss Tisza jobb partján Török Kanizsa felé 
voltak a bánkertek, nevük onnan jött, mert az ottani vetések és ültetvé-
nyek a Tisza elárasztásainak voltak kitéve, s mikd őn azokat csakugyan 
elborította a víz, az, ki vetett és ültetett, fáradságát és költségét megbán-
ta; a Tisza azon pontjához, mely kompjárásnak neveztetik, ahol Török 
Kanizsa alatt a komp Bács megyéb ől Torontál megyébe átjár, elvezet a 
Török kanizsai töltés, mely azért neveztetik így, mivel Török Kanizsára 
vezet, különben pedig O Kanizsa község határában van; a kompjárás 
irányában veszi kezdetét a réti földek, mely legközelebb a Tiszaszabál.yo-
zási társulat által., a réti földek ármentesítésére emeltetett ezen réti töltés 
és a Tisza partja közt elnyúló ártérhaterein.nek neveztetik, azért így, mert 
az ottani termesztés bizonytalan, s aki ott vet, ültet, csak szerencsét 
próbál, ha teremne; a ha terem végénél a Tiszaparton van Adot jány, 
dohánytermesztő  kertészek régi telepe, mely már templommal, Plébá-
niával s rendes iskolával ellátott helység. Honnan vette nevét, nem 
tudni, a hagyomány e helyet nagyon réginek, még régibbnek mondja 
Ó Kanizsánál; Adorjánynál a Tiszába ömlik a papér, mely az esső- és 
hóvízből növi ki magát kis folyammá, nevét onnét vette, mert a Plebá-
niai föld mellett folyik el. 
Magának a városnak egyes részei: part, a város keleti része, mely emel-
kedett, vagyis partos helyen fekszik, ez a legrégibb városrész; rácz tized, 
hol ennek el ő tte kizárólag Szerbek laktak; közép tized a város közepét 
teszi; kőrös tized azon rész, mel.y a Körös vize jobb hosszában fekszik; 
pánbok, kőrös tized beni városrész széle, nevét onnét kapta, hogy a fels ő  
Magyarországról idevándorolt Tótok e helyen telepedtek meg, voltak 
pedig a Tótok szegény, többnyire koldús emberek, kik az al.amizsna 
átvételekor magyarul nem tudván, tótul mondták „pán bóg zaplati", 
erről lettek pánbogi emberek, s az általuk lakott városrész panbok; 
újváros, a legújabb id őben épül t városrész, (az) 1834-ik évben csak három 
ház volt benne, a többi szöll őf öld, most van 250 háza. 
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Dézsmakert, most epreskert a városon kívül azon hely, hová ennek el ő tte 
a dézsmahordatott, most pedig eperfa. tenyésztetik; téglaverő, vályogverő, 
a város melletti gödrök nyugotról, melyekben tégla és vályog emberi 
emlékezetet meghaladó id ők óta veretik; magyar sztillbk, rácz szöll ők, a 
városhoz legközelebb fekv ő  szántóföldek s hajdani szöll ők maradvá-
nyai; a magyar és szerb elkülönülést onnét kapták, hogy a város éjszaki 
részén kizárólag a Magyaroknak, a nyugati részen pedig kizárólag a 
Szerbeknek voltak szöll ő i; — budzsák, a Szerb szöll őkön a rétre behajló 
szántóföldek, melyek, sarko t képeznek, elnevezésöket a Szerbekt ő l kap-
ták, kik a „budzsák" török szót — mely annyit tesz, mint sarok, használ-
ják. 
Réti földek, ennek elő tte a Tisza árjának kitéve volt, most a Tisza szabá-
lyozása folytán mentesített lapályok; ezek ismét: nagy rét, mely nagysá-
gáról, a kis rét ellenében kapta elnevezését, ez utóbbi amannál kisebb és 
Szegények rétje nevet is visel, azért, mert a régibb id őben, amikor a nádlás 
és kaszálás ingyen osztatott a lakosságnak, ezen rétben kapták a zsellé-
rek és lakók illetményeiket, míg a földes gazdák a nagy rétben elégíttet-
tek ki; kerek tó, most szántóföld a kisrétben, a Tisza szabályozása el ő tt 
halastó volt, s nevét alakjáról kapta, mert kerek volt; gyékénytó, melyben 
hajdanában igen sok — most kevesebb — gyékény termett; drázsi bara 
halastó volt a kis rétben, Szerbeknek kellett így elnevezni, mert „ba.ra" 
annyit tesz, mint tó, drázsiti=ingerelni, — odaingerelték a halak a halá-
szokat; Farkas-hát, Szárits-hát., Dobó hát emelkedettebb helyek a nagy 
rétben, ilevöket azon családokról kapták, melyek valaha marháikat 
többnyire ott tartották, még te]eltette.k is, Csárda hát, a. Csárda alatti 
emelkedettség a nagy rétben; Csárda tó, mely mellette van; örvény tó, 
legmélyebb tó volt a nagy rétben; alsó rét, Adorján és Zenta közötti rét, 
alsónak neveztetik, mivel a többinél alacsonyabb fekvés ű ; ebben van a 
nemes hát, hol a nemesek szokták volt marháikat legeltetni és teleltetni. 
A közlegel őn: Csárda a réti parton létez ő  korcsmaépület; bogárzó, egy 
nagy hosszú tó, nevét onnét kapta, hogy a marha mikor a legyekt ő l 
bogárzik, oda .m.eneküI a vízbe; Kapitány rétje, a közlegelő  nyugoti 
szélén, Martonos község szomszédságában lév ő  lapály, ennek el ő tte tó 
volt, nevét onnét kapta, hogy a Tiszán inneni koronai váltságos terület 
kapitányai, kik közül többen O Kanizsán is laktak, odajártak halászni s 
vadászni s legfőbb azt, — mások kizárásával — maguk számára. foglalták 
el kaszálóul; behány somlék széksós vizet tartalmazó széles lapály a 
közlegelő  déli részén, zöld halom, mely mellette van a szántóföldeken, 
mint nagy domb ennek el ő tte nem volt szántva, csak füvet termett s 
ennél fogva mindég zöld volt. 
Orom, az egész községi területen át éjszakról dél felé elnyúló szállási 
földeket a közlegel ői földektő l elválasztó dombos emelkedettség, mely 
úgy veszi ki magát, mint alacsony hegyláncolat; szállások, a közlegelőn 
túl lévő  széjjelszórt házak és gazdasági épületek, nevök mutatja, hogy 
a földm.ívelőnek ott szállása, kvártélya van, vagy hogy oda menve, 
kocsijáról leszáll; egy részét képezik a Kuriák, nemesek szabadkai nap-
nyugot fel ő l, a Zentai földek szomszédságában, — ezen Kuriákat 1751-ik 
évben, amikor a határ őrvidék feloszlatott, a polgári állapotba átlépett 
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katonatisztek kapták adó- és másféle mentességgel, vagyis nemesség-
gel, királyi adománylevelek mellett; 
Zákóföld, a nemes „Zákó" család kuriájáni kertésztelep, Kisshegyes előbb 
Siposfalva a Zákóföld melletti szállásföldön keletkezett telep, mintegy 90 
házzal, Kisshegyesnek azért neveztetik, mert az Orom magaslatán — kis 
hegyen —fekszik, Siposfalvának pedig azért hívatott, mert a föld, melyre 
a letelepedés történt, „Sipos" nev ű  családnak volt szállásföldje, mely ezt 
kis darabokra szétosztotta és háztelkekül eladta; — 
Körmötzi halom, azon szállás földöni domb, mely Körmötzi nevü család 
tulajdona, — ez azért nevezetes, mert az egész község területén a legma-
gasabb hely, s ennél fogva a katonai felméréseknél — Triangulirung — 
régi idők óta, most is folyvást mérnöki ál.lom.ányul használtatik. 

Ó Kanizsán 1865. November hó 11-én 

Popovits György 
jegyző  

Wagner Ferenc 
bíró 

Helynevek 

Bácsbodrogh megyében keleti tiszajárási Martonos községb ő l 

1 11  Bácsbodrogh vmegye Tiszajárá.si szolgabíróság — székel Óka.nizsáll — 
különben a Kiv. Óbecsei Tisza. Kerülethez tartozó 10 községek egyike, 
az itt székel ő  gazdászati testület által kezelt helyi királyi javaktól az 
Urbariailleték, melyet kimutat, jutalékban részeltetik. 

n  

2 Martonos község 7400. 2200  szántóföld, — 131 1917  kaszáló rét, — 

1995 	94  kapa szöll ő . — 1726 1006  legelő , 315 1100  nádas, összesen 2200 p 	 2200 g 	2200 

11569 2200  lánc határterületen, hagyomány szerint Fels ő- és Alsó Póts 

községek léteztek, melyek a török pusztítása idejében vég(leg) ele-
nyésztettek, a lakosok másik helyszínen telepedtek le. Martonos község 
a török kihajtásáig a Tiszán inneni határ széli katonaságnak a túl a 
Tiszán települt törökök elleni állandó táborhelye lett, egy kisszer ű  vár 
állott rajt(a), melynek romjai. most is látszanak; e tér jelenleg is „Arany 
halomnak" neveztetik, mely az els őbb települt szerb lakosok lak(ó)háza-
ival épült be. 
Később telepedett be a Magyar lakosság, a síkon roppant széles utcákat 
hagyva épített lak(ó)házakat; a két ajkú lakosság összes száma 5100 f őre 
rúg, a nagyobb számot a Magyarság teszi. 

3— Martonos község hajdan az Arany halmon tanyázó Márton nevü tiszai 
halászról kapta nevezését. 

4 1  Martonos községe, pecsétje után, 1751-ik évben említtetik községnek. 
5n  A Szerb lakosok Rákóczi forradalma után részint Szerbiából, Boszniá- 

ból, Montenegróból jöttek, a Magyar lakosság többnyire Heves és Pest 
megyéből származott. 

6—  A község neve eredetér ől a hagyomány a 3-ik pontban meg van mondva. 
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7"- A község határában el őfordulnak hagyományos nevek: Szalatornya, 
szerbül Sztara torina, Bogárzó, Sikáros, Hegyeshalom, Keresztes halom, 
- Ugarközi halom - Kett őshalom, Nagyrét, Ordöglyuk, - az ugarföldek-
ben Első  és Második vető, - Köröspatak, mid őn földárja van, a rajt(a) 
levő  kanalas malmokra rövid id ő re vizet szolgáltat - a községhez cse-
kély távolságra folyó Tisza melléke védtöltésekkel elláttatván 321 láncz 
ártér hasznavehet ővé tétetett, az úgynevezett kisréti víz ártér, elborít-
tatik, - mely aztán koronként füzessel fásíttatik be, - a község környé-
kén a föld fát nem igen terem, nem lévén fa, közerd ő  sem létezik. 

Martonoson Nov 8"  1865. 

Kovács József 
jegyző  

Kovács Pál 
bíró 

(P. H.) 

Martonyos 
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A MAGYAR KIRÁLYI HÁROMSZÓGMÉRETI 
HIVATAL KANIZSAI TÁJÉKOZÓDÁSI PONTJAI 
1875 

A Magyar királyi háromszögméreti számító hivatal (ahogyan a korabeli 
helyesírással írták) az 1870-es években felvázolta, kijelölte és leírta az ún. 
háromszögméreti pontokat, s egységes jegyzékben, nyilvántartásban rögzí-
tette a felvett adatokat, körülményeket. A jegyzék els ő  rovata a tájékozódá-
si-felmérési pont megnevezését, a második a földrajzi, tereptárgyi jellemzést 
tartalmazza, a harmadikban pedig a pont, objektum sz űk környezetének 
rajza látható. Ezek a helyszínrajzok jól jellemzik a korabeli állapotokat, ezért 
válogattunk bel őlük, és mutatjuk be az alábbiakat. 

1. Adorján fő tere a templommal 
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2. A Körmeczi-halom (ma Körmöczi-halom)  
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3. A kanizsai Egyház tér a katolikus templommal 
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4. A kanizsai Fő tér a görögkeleti templommal. 
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5. Az ún. Tornyos iskola. korabeli jelölése 
(A mai Pap Pál Autó-motoros Szövetség székháza) 
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Folyóiratunk e számának megjelenését 
anyagilag támogatta: 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

A VMDK kanizsai—törökkanizsai 
körzeti szervezete 

Árvalányhaj Hagyományápoló Kör, 
Horgos 



Galériánk 

BESZÉDES JÓZSEF vízimérnök 

Beszédes József, a XIX. század eleji vímazabályozási munkálatok egyik kiemel-
kedő  személyisége, Magyar-Kanimán született 1787. február 13-á n.  Iskolai tanul-
mányait szülővárosában kezdte, majd Szegeden ćs Temesváron folytatta. 1805 -

ben papnövendék lett, ćs az egri érseki líceumban filozófiát tanult. A kivelkezc 
évben azonban kilépett a rendb ő l. Miután két évvel kés őbb Pesten befejezte a. 
„bölcselkedési tudományokat", 1813-ban mérnöki és mez őgazdasági diplomát 
szerzett. Hat év múlva a sarVlGl vízmérnöki hivatal Ibazbatolava nevezték ki. 
Ugyanekkor elnyerte a . filozófia doktora címet. Csakhamar elkészítette a Sárvíz 
csatornázási, a Fert ő-tó és a Hansétb mocsár lecsapolást tervét. 1530-ban  —  Széche-
nyi István társaságában  —  hónapokig tartó utazast tett a Dunán; egycbek.között 
mesismerkedelt a Vaskapu k ősziklai akadályaival, ćs ezekrő l elsőként számolt bc 
a szakirodalomban. Emellett további 13 m ű ben foglalkozott az ország vizeinek 
rendezésével; ezeket fel is té rképcztc.1831-ben a Magyar Tud omónyos Akadémia 
levelező  latjává választotta. 1852. február 29-én hall meg Dunaf ő ldváron. A róla 
elnevezett siófoki múzeum el ő tt mellszobra áll. 


