
DOBOS JÁNOS 

ZENTA PECSÉTJE ÉS CÍMERE 

Zentát II. Ulászló magyar király 1506-
ban kiadott kiváltságlevelével városi (ci-
vitas) szabadalmakkal ruházta fel, így 
a pecséthasználat jogával is. Az oklevél 
szerint a körpecsétben Szent Péter 
kereszt alakban elhelyezett kulcsai, azok 
felett egy virágzó kalász, fogantyúikban 
pedig egy-egy kecsege látható, körirata 
pedig ez: SIGILLUM CIVITATIS 
ZYNTHA. A pecsét feltehetőleg nem 
került használatba, mert mind a mai 
napig sem a pecsét, sem vele lepecsételt 
irat nem került elő. Ennek az volt az oka, 
hogy a városi jogállást 1514-ben a rendi 
országgyűlés nem cikkelyezte be, és 
miután a török 1526-ban a várost feldúlta, 
a majd másfél évszázados megszállás 
alatt a város faluvá süllyedt vissza, és 
pecsétje is feledésbe merült. 

A török megszállás megszűntével 
Zentát újból betelepítették; előbb határ-
őrvidéki sánc és falu (1701-1751), majd 
mezőváros (oppidum) lett. Ekkor ismét 
pecséthasználati jogot nyert, pecsétje a 
volt határőrvidék szimbólumaként egy 
ovális címerpajzsban álló, bal karjával 
kardot tartó, jobbjával ekevasra támasz-
kodó határőrt ábrázolt, amelyet 1848-ig 
használt, utóbb „SIGIL. PRIV. CORO-
NAL. OPPIDI SZENTA 1751" körirat-
tal. A körpecsét közepébe elhelyezett 
ovális címert a XIX. században a község-
háza bejáratának díszítésére kőből kifa-
ragtatták, de még nem színezték, tehát 
ez még nem volt címer. Mivel e címer-
pajzs köpenyét a Habsburg kétfej ű  sas 
képezte, Bach abszolutizmusának buká-
sa után a magyar provizórium bevezeté-
sekor megváltoztatták, oly módon, hogy 
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1. ZENTA KÖZÉPKORI VÁROSPECSÉTJE 

Zenta 1506-ban II. Ulászló magyar királytól városi (civitas) 
státust és ezzel együtt pecsétet nyert. A királyi adománylevél' a 
pecséthasználat jogát a következókc рр  határozza meg: 

„És azonkívül bőséges kegyelmünknél fogva ugyanezen Zyntha 
köz égnek (melyet ezentúl »város« névvel nevezend őnek rendelünk), és 
ezidőbeli valamennyi polgárainak kerek pecsétet, melyben az ő  
védszentjük Szt. Péternek két kulcsa kereszt alakban egymásra téve és 
felülróZ lefelé nyulva alul pedig annak mind egyik végénél egy-egy hal, 
mely közönségesen kechyge néven neveztetik, fejeikkel ellentétesen 
állítva, a kulcsok felett pedig úgyanazok között egy virágzó kalász, a 
körben futó széleken pedig ezen felirat: »Sigillum Civitatis Zyntha« 
legyen bevésve: és hogy ez akár ezüst, akár réz, akár más alkalmas 
érczbó'l készíttessék és csifáltassék, hasonlóképen kegyesen 
megengedjük, felhatalmazván őket, hogy ezután valamennyi okmányul, 
melyeket a nevezett község és polgárai bármely alkalommal 
mindörökké eme törvényes pecsét alatt kibocsájtani fognak, ép oly 
érvénnyel bírjanak, mint a mennyivel el őbb nevezett Zeged városunk 
okmányai bírnak. " z  

1. Zenta város adománylevele 1506-ból 
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A pecsét a középkorban —miként ma is —általában három 
feladatot látott el: 1. garantálta valamely lezárható dolog sértet-
lenségét (zárópecsét), 2. bizonyította a tulajdont és 3. bizonyította 
a hitelességet, illetve az érvényességet. 3  Ez utóbbi funkciójában 
igen nagy jelentősége volt annak, hogy a pecsétet ki birtokolta, 
illetve használta: bizonyító ereje, jogi hitele a hatalommal rendel-
kező  szemmélyek, így az uralkodók, világi éš egyházi méltóságok 
pecsétjének volt a legnagyobb, majd a pecsétek elterjedésével 
azoknak, akiket a pecsét használatára ezek felhatalmaztak. Így 
alakult ki azok autentikus vagy közhitel ű  pecsét fogalma. 

Zenta 1506-ban adományozott városi oklevelének hitelességét 
is egy II. Ulászló király által használt és az oklevelet piros-fehér-
zöld fonatú zsinórral átkötött, annak két végét magában az' okle-
vélben leírt függő  pecsét zárja le, teszi közhitel űvé: 

,,... beleegyezésünket és jóváhagyásunkat adjuk ezen oklevelünk 
által, melyre titkos pecsétünk — mellyel mint Magyarország királya 
élünk az okmányok hitelessége és érvénye érdekében — függ ő  alak-
ban a középen van függesztve. " 

A királyi titkos pecsét „titkát" — formáját és tartalmát — termé-
szetesen szigorúan c~rizték: a pecsétnyomó gondos meg őrzése kü-
lön udvari méltóság feladata volt. Ha pecséthamisítás gyanúja 
merült fel, a lenyomatok minuciózus összehasonlításával döntöt-
ték el az autentikusságot, azt, hogy a pecsét közhitel ű-e, vagy tal-
mi, hamisítvány. Az oklevél- és pecséthamisítók felfedése céljából 
már a középkorban megjelent a pecsétvizsgálat gyakorlata; ebb ől 
fejlődött ki a XVIII. században a pecséttan vagy szigillográfia, a 
történettudomány egyik segédtudománya. 

A szigillográfia módszereivel vizsgálva Zenta els ő  pecsétjét 
eleve hátrányos helyzetben vagyunk, mert csupán a pecsét leírá-
sával rendelkezünk: mind a mai napig nem került el ő  a pecsét-
nyomó (typarium), sem legalább egy, az azzal bepecšételt okirat. 
Pedig maga a kiváltságlevél részletez ő  alapossággal Ieírja a pe-
csét használatát: ', 

„Megengedjük végre, hogy elóz nevezett község és említett összes 
polgárai az elóz érintett pecséttel nyilvános és magán okmányoknál, 
akár beiktató, akár törvénykezési, akár kiváltsági és bármily más ok-
mányoknál, azonkívül bármely ügyben és dologban, örökségi és pol-
gári ítéleteknél, de csak amelyek igazságosak és törvényesen hozat-
tak, végre gondnoksági és követségi ügyekben, ép úgy mint elóZneve-
zett Zeged városunk, mindig vörös viaszkkal mindörökre éljenek." 
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2. Zenta első  pecsétcímere 1506-ból 

A király tehát a pecsét használatát a város által kiadott min-
denfajta, köz- vagy magánjogi iraton megengedte, azzal, hogy az 
azokban foglaltak törvényességéért a bíró az esküdtekkel együtt, 
egyetemlegesen felelt. A pecsétek színér ől viszont tudni kell, 
hogy az kezdetben a viasz eredeti, sárgásbarna színével volt azo-
nos; később azonban különböző  adalékok hozzáadásával „színes" 
pecsétek is divatba jöttek; így ólom-oxid hozzáadásával piros, réz-
oxiddal zöld színű  pecsétviaszt lehetett készíteni. Kezdetben a 
színeknek nem volt jelentőségük, később azonban egyes színeket 
„el őkelőbbnek" tekintettek. Magyarországon — német hatásra 
— a XV. században a vörös viasz lett az „el őkelő", ezek használati 
jogát királyaink oklevélbe foglaltan adományozták, így Zenta is 
kiváltságként kapta meg a vörös viasz használati jogát. 
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3. Szeged város XV. századi kispecsétje 

A viaszba préselhető  pecsétek negatív lemezét (ma matricá-
nak nevezik) vésnök készítette, majd a lemezt megfelel ő  alakú 
nyomóhengerre rögzítette. Ezt a pecsétnyomót a városok bírái 
őrizték, illetve használták. Viharos történelmi id őkben azonban 
a pecsétek is elkallódtak, elvesztek. Zenta pecsétnyomója sem 
került elő . Ha egyáltalán elkészítették, az a szegediek 1469. évi 
pecsétjéhez hasonlíthatott. Mindenesetre a zentaiak pecsétje az 
oklevél szövege szerint a szegediekével azonos hitelesít ő  és érvé-
nyesítő  erővel bírt. 

A pecsét formájának és tartalmának részletes leírásába azért 
bocsátkozunk, mert bár nincs forrásul szolgáló pecsétnyomónk, 
sem pecsétlemezünk, de még viaszban meg őrzött lenyomatunk 
sem, mégis ezt a pecsétet majdnem négy évszázad elmúltával fel-
újították, sőt, a renovációval egyidej űleg címeresítették, bár Zen- 
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tán időközben más címer(ek) is használatban volt(ak), amelyeket 
a továbbiakban használatuk időrendjében fogunk ismertetni. 

Az 1506-ban nyert pecsét formája kerek és az oklevélben leírt 
tárgyakat és szöveget tartalmazza: két kulcsot, két halat, egy búza-
kalászt és egy feliratot: „SIGILLUM CIVITATIS ZYNTHA", 
amely a pecsét körgy űrűjét alkotja. A tárgyak helyzete pontosan 
meghatározott: a kulcsok kereszt alakban vannak egymásra he-
lyezve, fenn egymástól elfordított tollukkal;' lenn, a kulcsok fejé-
ben egy-egy hal, fejük egymásnak ellentétes irányba fordítva; a 
kalász középen, a kulcsok között emelkedik. A kulcsok az oklevél 
szerint Szent Péter kulcsai, a halak fajtája is meghatározott: kö-
zönségesen kecsegének nevezik őket, a kalász pedig „virágzó". A 
pecsétfelirat jelentése: Zenta város pecsétje; vagy a toponímia 
eredeti ortográfiájával: „Zyntha", ami „Szintá"-nak is olvasható. 5  
A pecsét jelentéstartalmáról Dudás Andor írja: 

„Kerek pecsét mez őjében fölülről szent Péter apostol kulcsai 
vannak keresztalakban egymásra téve, a kulcsok taraja felfelé 
van fordítva; mindkét kulcs fejében egy-egy hal, köznéven kecsege 
látható. Alatta arany buzakalász. Körirata: Zinta város pecsétje. 
A város a budai káptalan tulajdona volt; a káptalan patrónusa 
szent Péter, azért vannak a czímerben szent Péter kulcsai. Zinta 
Révnek híres kecsege-halászata volt, azért látható a címerben két 
kecsege. A buzakalász a földm űvelést jelzi. "6  

Annak, hogy Zenta királyi város pecsétjét hordozó irat mind a 
mai napig nem került elő  — mint mondottuk —, az lehet az oka, 
hogy Zenta a pecsétnyomót vagy egyáltalán nem készíttette el, 
vagy csupán rövid ideig használta: 1526-ban a török Zentát is fel-
dúlta, felégette, lakói, polgársága, ha nem is került török kardél-
re, rabszíjra, elfutott, elbujdosott; a város elnéptelenedett, kihalt, 
és csak évtizedek múltán telepítik be ismét a törökök új, gyér 
lakossággal. Az új lakosok nem ismerték és nem is használhatták 
a városi kiváltságokat, így a pecsétet sem. És bár a török id őkben, 
a XVII. század elején már falvak is —például a közeli Martonos 
(1617) — használtak pecsétet, Zenta pecséthasználatáról nem 
tudunk.' 
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2. A KORONAKERÜLETI SZENTA 
MEZŐVÁROS PECSÉTJE 

A zentai csatát követ ő  karlócai békével Zenta a török—magyar 
határvonalra került, katonai helyként szerbekkel telepítette be a 
bécsi haditanács, és sáncként betagosította a Tisza menti határ őr-
vidékbe. Ebből az időszakból (1700-1751) sincs tudomásunk arról, 
hogy a zentai sánc vagy katonai község pecsétet használt volna. 
Ugyanakkor ismert például Szabadka 1743-ig használt, határ-
őrvidéki korszakbeli pecsétje SIGIL. COMUN. MILIT. IN 
SABATKA körirattal. 8  

Az 1741. évi XVIII. törvénycikk kimondta a végvidékek 
visszakebelezését azokba a vármegyékbe, amelyekb ől kiszakítot-
ták ókеt. Így a tiszai véghelyeket is visszakebelezték Bács-Bodrog 
törvényesen egyesült vármegyék területébe. A törvény végrehaj-
tása 1751-ig elhúzódott, majd amikor arra sor került, uralkodói 
döntéssel a volt határ őrvidéket új kamarai kiváltságos kerületté 
szervezték át. A Martonostól Bácsföldvárig sorakozó tíz egykori 
véghely Óbecse központtal némely, Mária Terézia által kiadott 
1751. évi oklevélbe foglalt kiváltságokat kapott. E kiváltságok 
egyike volt egy önkórmányzati-bírói testület, a kerületi úriszék 
megalakítása. Az úriszék, mint a kiváltságos kerület közigazgatási 
és bírói szerve a kiváltságlevél 10. pontja alapján pecséthasználati 
jogot kapott: 

„ 10-szer: Kegyesen elhatározzuk, hogy ezen úriszék levelezéseinél 
saját pecsétjével élhessen, amely neki a mi Udvari Kamaránk által 
fog adatni "9  (kiemelés: D. J.). 

A kamara intézkedéseit a pecsét ügyében nem ismerjük. Tud-
juk viszont, hogy 1751 után már nem csupán a kerületi úriszék, 
hanem a községek is pecsétet használtak hivatalos irataik hitele-
sítésére. A kérdés els ő  zentai kutatója, Dudás Gyula írja: 
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„Ez időtől fogva előbb mint kamarai, utóbb mint korona-kerületi 
község, Zenta címerét egy kék (sic!) mezej ű  pajzs képezte, melyben 
egy magyar (!) gyalogos vitéz áll, jobbjában kardot, baljában eke-
vasat tartva. A pajzs fölött egy egyfej ű  sas ül. 1781-től a város szintén 
ily címert használt, csak a sas változott át kétfej űvé. A város nagy 
pecsétje »sigil. Priv. Coronal. Oppidi Szenta« fölírással a Nemzeti 
Múzeum pecsétgy űjteményében látható. X 10  

4. Zenta mez őváros első  pecsétje 1751-1781 

A kardot és ekevasat tartó gyalogos a kerületi tíz helység 
mindegyikének pecsétjében megtalálható Martonostól Földvárig; 
esetleg helységenként eltér a kard és az ekevas helyzete (Marto-
nos pecsétjében például a gyalogos hegyénél fogva, markolatával 
a földre támasztja a kardot), a gyalogos ruházata, a pajzs kör vagy 
ellipszis alakja tekintetében.” Feltehet ő  tehát, hogy a gyalogos a 
kamarakerület, azaz a kerületi úriszék pecsétjéb ő l származott át 
a kerületi helységek és mez ővárosok (Óbecse, Ókanizsa és Zenta) 
pecsétjeibe. Nem tudjuk, honnan vette Dudás a pecsét kék színét. 
Forrást nem idéz a zentai pecsétre vonatkozóan. Ugyancsak tudva 
azt, hogy a kerületi kiváltságokat a szerbek kapták; s őt, a kerületet 
is számukra létesítették, azt sem tudjuk, hogy honnan vette Dudás 
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a „gyalogos" magyar voltát. Az öltözetr ől talán? Aligha, mert az a 
pecsétek nagyobb részénél ki sem vehető, vagy ha igen, akkor ki-
mondottan granicsár jelleg ű . E kérdésekre a további kutatás, for-
rásfeltárás tudna megnyugtató választ adni. 

5. A Tisza menti koronakerület pecsétje 1800-1848 

A Tisza menti kamarai kiváltságos kerület 1790-ben csere ré-
vén a korona birtokába került, majd 1800-ban II. Ferenc királytól 
új pecsétcímert kapott.' Z  Ezt a pecsétet a kerület helységei nem 
használ(hat)ták. Zenta város azonban erre a címerre is reflektált 
1895-ben. Így amikor a XIX. század harmincas éveiben Zenta az 
igényeknek megfelelő  nagyobb és díszesebb „városházát" építte-
tett, annak homlokzatára a homokk őből kifaragott kardos-ekés 
címert is elhelyeztette, és természetesen a város pecsétjeként is 
tovább használta. Ezzel tehát Zenta 1832-t ől fogva a pecsétcí-
mert középületét díszít ő , de még mindig nem valódi (színes) cí- 
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merként is kezdte használatba venni. A városháza portálját díszí-
tő  kardos-ekés címer sorsa igen viszontagságosan alakult: el őbb 
csak a címert tartó kétfej ű  sast kezdte ki a történelem, kés őbb 
pedig már a kardos-ekés vitéz is a padlásra került. A címer 
kegyvesztésének két változatát jegyezte fel a krónika. Az egyiket 
Dudás Gyula írta meg még 1888-ban. Nem is a helybeliek —írja —, 
hanem a városba került idegenek részér ől jelentkezett tiltakozás 
a Habsburg elnyomatást jelképez ő  kétfej ű  sas ellen: 

„Midőn u. i. a szabadságharc idején Kökényesi zászlóalja váro- . 
sunkba érkezett, szemébe t űnt egynémely honvédnek a városháza 
homlokzatán büszkélked ő  városi címer; ezek nem is késtek legott a 
pajzson álló kétfejű  sast kardjaikkal aszó szoros értelemben levag-
dalni. A címer azóta úgy áll csonkán." 'j  

A másik változat Dudás Andoré, és majdnem negyedszázaddal 
későbbi. Ő  írt ezzel kapcsolatban Androméda írói álnév alatt 
1911-ben arról, hogy a tűzvész által éppen elpusztított zentai vá-
rosháza padlásán a torony tövében feküdt egy régi, homokkóbe 
vésett címer. Ez a címer még a Gombos-féle épületrekonstrukció 
előtt a városháza homlokzatát díszítette: 

„Álló helyzetben lev ő  határőr, jobb kezében kivont kardot, baljá-
ban pedig ekevasat tart. Ez a címer azért is nevezetes, mivel Dam-
janich tábornok 1849. évi látogatásával egybeforr. A hős tábornok 
meglátván a városháza homlokzatán lév ő  festett (!) czímert és a fe-
lette lebegő  kétfej ű  fekete sast, tüstént megparancsolta, hogy az oszt-
rák szimbólum onnan lekapartassék. Szemtanúk állítása szerint egy 
katona létrára felmászva, kardjával faragta le a sast a czímerről. A 
faragás nyomát magam is láttam a padláson levő  czímeren. 

A fentiek szerint Dudás Andor már festett címerről tudott, 
amely a városháza Gombos polgármester idejében végrehajtott 
felújításakor (1885) került le az épület homlokzatáról, fel a pad-
lásra. A két változat összehasonlítása jól érzékelteti a szájhagyo-
mány kiszínező, deformáló hatását: az eseményt a történelmileg 
jelesebb személyhez, Damjanichhoz kötötte az elbeszél ő  vagy a 
leíró, megfeledkezve a korábbi, hitelesebb adatról. 

A magyar polgári forradalom megszüntette a h űbéri kiváltsá-
gokat, így a Tisza menti koronakerület kiváltságos jogállását is; 
Zenta nem eléggé ellenőrzött forráshelyek szerint városi önkor-
mányzatot, rendezett tanácsot kapott, de a kialakuló nemzeti bel-
háborúban ez az átalakulás nem folyt le teljesen és zavartalanul. 
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Ezek a változások minden bizonnyal a pecsét- és címerhasználatra 
is hatással voltak: sajnos, az erre fényt derít ő  források vagy el-
vesztek, megsemmisültek, vagy nem került még sor feltárásukra. 
Az azonban kétségtelen, hogy a szabadságharc elvesztésével és a 
Bach-korszak beköszöntésével a kétfej ű  sas visszakerült a város-
háza bejáratára, ha másképp nem, hát fölfestették feketével arra 
a helyre, ahol korábban volt. Ezt bizonyítja az a kés őbbi forrás 
is, amely arról tájékoztat, hogy a Bach-korszak bukása után a 
zentaiak ismét leverték a városháza-bejárat fölött a kétfej ű  sast 
a címerről. 15  
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3. A KÉTVITÉZES ORSZÁGOS CÍMER. 
HASZNÁLATA 

A magyar provizórium Zentán tehát mindenekel őtt címerdet-
ronizációban juttatta kifejezésre a rendszerváltozást: a zentaiak 
leverték a régi, kétfej ű  sasos határőrvidéki, koronakerületi cí-
mert, de annak elemeit mégsem vetették az enyészet porlasztó 
lángjaiba, hanem sajátos módon átalakították: a kardot-ekevasat 
tartó gyalogost a magyar országos koronás címer mellé á шtották, 
oly módon, hogy a gyalogost megkettőzték, azaz az országos cí-
mer jobb oldalára (heraldikailag) egy, a jobb karjában felemelt 
kardot tartó magyar vitézt (vitézkötéses ruhában, csizmában) ál-
lítottak, ez bal karjával tartja a címert, míg annak bal oldalára 

6. A „kétvitézes" Zentai címer 1861-1899 
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ennek a vitéznek a párját, egy kalapos népfelkel őt, ez jobb kar-
jával tartja a címert, bal karjával pedig csoroszlyára támaszkodik. 
A címer és a két vitéz alatt egy vízszintes vonal, alatta pedig az 
1861. évszám olvasható. A pecsét körirata: „ZENTA VÁROS PE-
CSÉTJE." 

A város egészen 1848-ig egy pecsétet használt. Azután a Bach-
korszakban a városé mellett több hivatali pecsét is felbukkant, 
mivel a bürokratikus rendszer megteremtette az egyes hivatalok 
munka- és felelősségmegosztását. Ezek a hivatalok — a polgár-
mesteri, főjegyzői, rendőrkapitányi stb. —külön pecsétet használ-
tak: ezek a hivatal és székhelye nevét tartalmazták, címer nélkül, 
természetesen németül. A provizórium idején ezek a pecsétek 
magyar szöveget kaptak, és az évszámot: „ZENTA VÁROS 
JEGYZŐI HIVATALÁNAK PECSÉTJE 1861 *" (öt párhuza-
mos sor a kerek pecsétben), vagy: „ZENTA VÁROS TANÁ-
CSÁNAK KIADÓ (a köríven) HIVATALA" (átlósan). Ezután a 
város pecsétjének csupán a körirata változott: „ZENTA M. VÁ-
ROSRENDEZETT TANÁCSÁNAK PECSÉTJÉ * 1861" (or-
szágcímer, két vitéz, vízszintes vonal alatt stilizált növényindák 
között), majd „BÁCS BODROG MEGYEI ZENTA VAROS 
PECSETJE" a pecsétmez őben a kétvitézes országcímer, a víz-
szintes vonal alatt a dátum: „1889". Ebben az id őben — 1888-ban 
— írta meg Dudás Gyula az általunk már részeiben idézett cikket 
Zenta címere címmel, amely a. Magyar Heraldikai Társaság köz-
lönyében, a Turulban is megjelent. 16  Ennek befejező  mondatai az 
1861-es országcímeres, kétvitézes várospecsétre, illetve címerre 
vonatkoznak: 

„Városunknak önállб  címere csak a multban létezett, ma pedig 
ilyennel éppen nem bír; mert az a magyar korona, melyet a tanács 
pecsétjein ma használ, nem képezheti sem történelmi, sem jogi 
szempontból Zenta címerét, legföljebb csak azt jelzi — a mely alka-
lomból valóban készült — hogy 1861-ben nálunk is beköszöntött az 
alkotmány" (kiemelés: D. J.). 

Dudás Gyula fenti figyelmeztetése gyorsan feledésbe merült, 
bár az országcímer használatának szabályozását a kormányszer-
vek már napirendre tűzték, és nyilvánvalóvá vált, hogy város or-
szágcímert nem. használhat. A zentai városatyák meg csak akkor 
léptek, amikor a belügyminiszter erre őket az 1895. évi 67 268 
BM számú rendeletével utasította: 
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„Mely szerint a jelenlegi városi czímer további használatát meg 
nem engedi, azonban az ellen, hogy Zenta r. t. város a Ferenc csá-
szár és apostoli király által 1800. évi márczius 14-én. kiadott szaba-
dalomlevél 11. pontjában tüzetesen körülírt czímer s ebben többek 
közt a magyar birodalom szent koronáját használhassa, észrevétel 
nem forog fenn. ” 

E sorok egyértelm ű  sugallata az, hogy a miniszter a Ferenc 
császár által adományozott címer használatát nem ellenzi. De erre 
Zenta képviselete nem is támasztott igényt! Ugyanis Dudásék ekkor 
már beszerezték a II. Ulászló király által kiadott városi kiváltságlevél 
hiteles másolatát Pozsonyból, és az 1895. szeptember l4-én megtartott 
képviselő-testületi ülésen a belügyminiszter fenti rendelvényével 
együtt ismertették, pontosabban szóról szóra felolvasták, s őt, jegyző-
könyvbe is beíratták latin és magyar nyelven." Ezután hozta meg a 
képviselő-testület a következ ő  határozatot: 

„A felolvasott magas ministeri intézvény, valamint. a királyi sza-
badaloт levél tisztelettel tudomásul vétetett. 

Egyben a város új pecsétjének megállapítására ...Szabó László, 
Mikosevits József, Vuits János, dr. Spitzer Mór, Szárits Bertalan és 
Flesch József városi képviselőkbóZ alkotott bizottság megbízatik. Javas-
latuk a legközelebbi közgy űlésre elváratik" (kiemelés: D. J.). 
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4. A PECSÉTFELÚJÍTÁS ÉS A CÍMERESÍTÉS 
KIMONDÁSA 

A város új pecsétjének megállapítására kinevezett bizottság ja-
vaslata 1896. április 14-én került tárgyalásra a képvisel ő-testület 
ülésén. Tekintve, hogy egyesek kétségbe vonták azt, hogy az 
1506. évi kiváltságlevél Zentára vonatkozik, mivel Zenta most 
Bács-Bodrog, az Árpád-korban pedig Bodrog vármegyéhez tarto-
zott, ismét felolvasták hát teljes terjedelmében a kiváltságlevelet 
(és magyar fordítását a jegyz őkönyvbe is beírták). Végül a kétked ő-
ket is meggy őzte az, hogy Zenta a XVI. század elején az egyházi 
tizedlajstromokban is Csongrád megyében volt nyilvántartva, 
azaz akkor Csongrád vármegyéhez tartozott; a kiváltságlevélben 
említett „Zyntha" tehát csakis Zentával lehet azonos. Ezután a 
bizottság javaslatát egyhangúlag elfogadták: 

„A bizottság javaslata elfogadtatván, tekintve, hogy a történeti 
adatok szerint a mohácsi vész el őtti időkben városunk és vidéke 
Csongrád váпnegyéhez tartozott, és így a fenti királyi ad оnu nylevél-
ben előforduló Zyntha név városunk nevével minden kétséget kizá-
rólag teljesen ugyanazonos lévén, a királyi adománylevél városun-
kat illeti meg, miután pedig ebben Zenta városának pecsétje megálla-
píttatott ...ennélfogva ezen ősi jog alapján Zenta városa ezen 
pecsétet újból használatba veszi akként, hogy a leírás szerint egy 
pajzsba — amely piros alapú; a kulcsok és a halak fehéres-szürkék, a 
buza kalász zöld legyen — alkalmaztassék, mely egyszersmind a 
város címerét is képezze, a kerek pecsét szélére pedig ezen felírás 
»Zenta város pecsétje 1506« alkalmaztassék"18  (kiemelésék: D. J.). 

Zenta város képviselete tehát kimondta, hogy az' 1506. évi pe-
csétcímert felújítva városcímerként is használni kívánja, és e célból 
annak színeit is meghatározta. Ez a határozat azonban fels őbb jó-
váhagyást igényelt, anélkül sem a pecsétet, sem a címert nem le-
hetett használatba venni. A jóváhagyásért benyújtott folyamod- 
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vány első  útja az alispáni hivatalhoz vezetett, ahonnan a városi 
tanácsot értesítették arról, hogy a tervezett címert el őbb meg kell 
közönséges vízfestékkel festetni és azt az Országos Levéltárhoz 
véleményezésre beterjeszteni. Erre acélra a képviselet november 
17-i ülésén 50 forintot szavazott meg. 19  

A címer megfestésével Dudás Lajos zentai főjegyző  a buda-
pesti Bienenstok Lipót és fia Ruggyanta-Bélyegz ő , Himzőminta-
Gyár és Vés ő-Intézetet bízta meg, egyben ajánlatot is kért a bé-
lyegzőkre és a pecsétnyomókra. A cég 1897 márciusában válaszolt, 
megküldve a kért színes címer-, illetve pecsétrajzot jóváhagyásra. 
Dudás főjegyző  már március 18-án válaszolt, levelében — sajnos 
— a címertervezetet is.visszaküldte Budapestre, így azt nem ismer-
jük, tartalmára csupán Dudás észrevételei alapján következtethe-
tünk. Ezek a következ ők voltak: 

csak címerrajzot készíttessen a vállalkozó; 
„a halak kecsege alakúak legyenek, mert a rajzban ponty 

alakúak"; 
„a halak alá rajzolt zöld mez ő  elhagyandó"; 
„a kalász a természethez h űbben rajzolandó"; 
„a kulcsok valami ősi kulcs mintája után más alakban rajzo-

landók"; 
„a paizs színei közül a zöld és fehér jók, a piros azonban 

kissé sötét megygypiros, inkább a nemzeti színnek megfelel őbb, 
világosabb lenne alkalmazandó"; 

„a kalász alul van, pedig a kulcsok felett kellene lennie". 
Dudás levelében a pecsétnyomók mellett színes papír ragasz-

pecsétek megrendelését is kilátásba helyezi, „de csak akkor, ha a 
czímer ő  Felsége által városunk részére engedélyeztetni fog ". Hiva-
talos levelét így fejezi be: 

„Mindezek alapján kérem a czímer tervezetét valamely szakért ő  
czímerfest ővel elkészíttetni és azt elfogadás és az olajfestés ű  kivitel-
ben leendő  megrendelhetés végett ide megküldeni; természetesen, ha 
a czímer az előírásoknak megfelelőlég helyesen. terveztetik és azért 
túlságos ár nem kívántatik, az olajfestés űt mással nem csináltatjuk, 
hanem önöknél. Azt azonban el őre is kikötöm, hogy arra ismét fél 
évet várni — aminthogy erre vártam — nem fogok, hanem ha a ter-
vezetet  15  nap alatt meg nem kapnám, arra tovább nem számí-
tok " `0  
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Nem tudjuk, megkapta-e Dudás f őjegyző  az erélyesen sürge-
tett tervezetet, mert a meg őrzött levéltári anyagban nem találtuk 
meg. Talán a zentai csata kétszázados évfordulója, a Savoyai-szo-
bor körüli mizériák terelték el a figyelmet a pecsét és címer ügyé-
ről, a képviselet nem is tárgyalt róla, csupán a városi tanács leve-
lezett a vármegyével, illetve Zomboron keresztül az illetékes bel-
ügyminisztériummal. Ennek során kit űnt, hogy a pecsét felújítása 
engedélyezéséért nem máshoz, mint az uralkodóhoz kell alázatos 
kérelmet, „felségfolyamodványt" benyújtani. Ehhez mellékelni 
kell egy közönséges ív miniszterpapíron a vízfestékkel kiszínezett 
címerfestményt, „mert rendszerint az némi csekély változatokkal 
vissza érkezik; a megerősített engedély érkezte után a címer két 
példányban kutyab őrre lesz festve" —írta a belügyminisztérium. 
A kutyabőrre a tervezett 50 forint nem elegend ő , ezért került az 
ügy 1898 elején ismét aképvisel ő-testület elé. Természetesen 
megszavazták a 80 forintot. Z  Végül a felségfolyamodvány elké-
szült, meg a címer újabb színes változata is, és ezeket a képviselet 
1898. június 7-én tartott közgy űlésében meg is szavazta: 

„Ezen ősi jogánál fogva Zenta városa a felülírt pecsétjét újólag 
használatba venni óhajtja akként, hogy a leírás szerint egy pajzsba —
mely piros alapú, a kulcsok és a halak fehéres-szürkék, a buza ka-
lász zöld lenne — alkalmaztassék, mely egyszersmind a város czínie-
rét is képezné; a kerek pecsét szélén pedig ezen felírás »Zenta város 
pecsétje 1506« alkahnaztatnék. " 22  

Az így elkészített felségfolyamodványt azonban dr. Buday Dezs ő  
polgármester mégsem küldte el, még 1899 januárjában sem, mert 
a belügyminiszteri rendelet a címerek ügyében az eljárásnak más 
utat szabott. 23  
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5. A BELÜGYMINISZTER RENDELETE 
CÍMER ÜGYBEN 

A nemesi címerbizonylatok felkutatása és kiadása terén ural-
kodó eljárásbeli zűrzavar és bizonytalanság a belügyminisztert ar-
ra ösztönözte, hogy rendeletileg próbáljon rendet teremteni. 
Ezért 1898. szeptember 23-án valamennyi vármegye alispánjának 
kiadta a 68 753/I számú körrendeletét, amelyben a belügyminisz-
tériumot nevezte meg a közhitel ű  címerbizonylatok kiadójának: 

„A közösség érdekeinek megóvása, valamint az országos levéltár 
bő  anyaga által biztosított gyorsabb eljárás végett is kívánatosnak 
tartom, hogy ezentúl a kellő  bizonyító adatokkal felszerelt folyamod-
ványok alapján a czímerbizonylatok a belügyministerium mint ne-
mesi főhatóság által állíttassanak ki, mert közhitelesség ű  bizonyít-
ványoknak csak is ezek fogadhatók el. "24  

Újabb tapogatódzásra a Bienenstok cég is levélben jelentkezett 
1899. március 4-én. Ebben értesítik Dudás f őjegyzőt, hogy „a 
régóta húzódó czímer ügyben sajnos újabb akadályokra akadtunk". 
Közli, hogy egy újabb rendelet szerint „a czímer használati engedély 
iránti folyamodvány nem Ő  cs. és kir. apost. Felségéhez, hanem 
a Belügyminister úr ő  Méltóságához intézend ő". Elmondja, hogy 
jártak az Országos Levéltárban, és ott bemutatták a zentai címer 
rajzát, mire a következ ő  felvilágosítást nyerték: 

„A Belügyministerium a hozzá intézett czímer iránti kérelmeket 
jóváhagyás végett átküldi a czímerrajzát az Országos Levéltárhoz a 
hol megállapítják, hogy megfelel-e az heraldikai szempontból; és ha 
ez ott konstatáltatott, akkor a rajz a Belügyministerium útján folya-
modóhoz azon meghagyással küldetik vissza, hogy a jóváhagyott 
czímer festékes kivitelben ujabban beterjesztend ő. 

Az Országos Levéltárban a rajzot meglátván előre is kijelentették, 
hogy ezt a rajzot el nem fogadják semmi esetre sem, mert nélkülözi 
a heraldikai stylust, p. o. (példának okáért — D. J.) a halak ebben 
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a helyzetben nem maradhatnak, stb. a színezés sem jó, mert heral-
dikai szempontból színre csak ezüst vagy arany jöhet, tehát p. o. a 
buta kalász nem maradhat vörös alapon zöld színben, hanem vörös 
alapon ezüst vagy arany. Egyébb iránt az egész czímer rosszul van 
elrendezve. 

Ez okból tehát egy új rajz előállítása vált szükségessé ... amelyet 
a Belügyministeriumhoz kell felterjeszteni .. . 

E szerint a kutyabőrre történendő  festés végleg elmarad és pedig 
azért, mert az drágítaná a dolgot, mert itten nem czímer adományo-
zásról (Decretum-ról) hanem egy már adományozott czímer hasz-
nálhatási engedélyróZ van szó. 

A czímer adományozás különféle díjjakkal  van  összekötve, a mi 
körülbelül 1000 frtba jönne. " 

A levél hátoldalán március 6-i keltezéssel fellelhet ő  Dudás 
főjegyző  válaszának fogalmazványa: Bienenstok ajánlatát teljes 
egészében elfogadja, kéri a rajzok sürg ős elkészítését és megkül-
dését „választás végétt". 25  

8. A felújítani szándékozott címer egyik vázlata 1899-b ől 
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Végül is 1899. július 16-án a kiválasztott címerrajzot is mellékel-
vén az alispán közbenjárásával a belügyminiszterhez folyamodtak a 
zentaiak, kérték az 1506-ban nyert pecsétcímer folytatólagos 
használatának engedélyezését. A belügyminiszter szeptember 29-én 
az alispán útján a zentaiakat.a következ őkről értesítette: 

„Tekintetes Alispán Úr! 
Zenta r. t. város közönsége a f. évi július ћб  16-án 8690 sz. a. 

közvetlenül hozzám intézett felterjesztésében a város részére II. 
Ulászló Király által adományozott czímeres pecsét újból összeállított 
tervezetének megvizsgálását és megerősítését kérte. Annak el őrebo-
csátása mellett, hogy a czímeres pecsét megerősítése legfelsőbb he-
lyen lesz kieszközlendő , a nevezett város közönsége által másolatban 
bemutatott királyi adománylevelet valamint czímer tervezetet a kö-
vetkez ő  észrevételek kíséretében küldöm meg t. uraságodnak: 

Az Országos Levéltárban Zenta városának olyan pecsétje, a me-
lyen az 1506-ban adományozott czímer volna felismerhet ő, nem volt 
feltalálható, úgy, hogy a város czímerének megállapításánál egyedül 
az adomány levél szövege szolgálhal támpontul. 

Az 1506. évi adomány levélbe e pecsét leírását azonban a mellé-
kelt czímer tervezet helytelenül alkalmazza. A leírás legel őször is Szt. 
Péternek, a város védőszentjének kulcsairól beszél. A tervezet lefelé 
állítva ábrázolja e kulcsokat, holott az összes pápai czímereken és 
jelvényeken a legrégibb időtóZ kezdve máig Szt. Péter kulcsai fölfelé 
állítva láthatók, amint azt egyéb iránt maga a szöveg is (sursumque 
erecti) mondja; a czímerben tehát a kulcsoknak foggantyújokkal le-
felé s tollukkal fölfelé kell fölállítva lenniök, s olyan módon kereszt-
be téve, hogy a tollak kifelé álljanak. A mi pedig ezen kulcsoknak 
ábrázolását illeti, anachronizmus elkerülése végett, mert a tervezet 
helytelenül Barokk stylú kulcsokat használ, igen kívánatos volna, ha 
olyan alakú (reneissance stylú) kulcsok alkalmaztatnának, a me-
lyek éppen akkor, a czímer adomány korában divatoztak. 

Az e korból s űrűn található pápai emlékek alapján Szt. Péter 
kulcsainak helytelen felállítása következtében a kecsege halaknak 
ábrázolása is tévesen történt. A tervezet a kecsege halakat a kulcsok 
alatt ábrázolja, pedig azok a kulcsokkal összeköttetésben vannak 
Oly módon, hogy mindegyik kulcs figgantyújában egy-egy kecsege 
hal (in singulis earum, t. i. clavium capulis  sin  guli pisces) egymás-
nak hátat fordítva (cula caputibus ad partes transversi) látható. 

A buzakalász ábrázolása helyes. 
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Ami most nyár a színezést illeti, arra nézve a szöveg semmiféle 
támpontot nem nyújt s így csak a valószín űségekre vagyunk utalva. 
Mivel ugyanis Szt. Péter kulcsai arany, a kecsegék ezüst és a buza-
kalász (kivéve két zöld levelét) ismét arany szín űek, joggal feltehető, 
hogy a pajzs színe kék volt. 

A czímer többi külső  része a szövegből szintén hiányzik, mert 
a czímert csak mint pecsétet adományozta Ulászló király, tehát 
paizs, sisak, korona és foszlányok nélkül. Ez azonban nem gátol-
hat — czímer megújításról lévén szó — a hiányzó heraldikai kellé-
kek alkalmazásában. Ehhez képest a mostani alakja helyett a má= 
gyarosabb . csücskös talpú С  pajzs forma használandó, a mely 
Ulászló korában sem volt már ismeretlen. A paizson mint p. o. Deb-
reczen sz. kir. város 1841-ben magyár körirattal ellátott czúnerében 
lovag sisaknak s azon liliomos arany koronának (nem várkoroná-
nak, ami nálunk szokatlan volt) a foszlányoknak pedig jobbról 
aranyvörös, balról ezüstkék szín űeknek kell lenniök. Végül a pe-
csét mezejét legszebb volna damaszkolással betölteni. A pecsétm. 
köriratában pedig föl kellene venni az 1506 évszámot, mint a czí-
mer-adomány évét, és a f év számát, ha t. i. még ebben az eszten-
dőben fog legfels őbb helyen megerősíttetni. 

Kívánatos volna azonban ha Zenta város közönsége az új czí-
mert jlletóZeg a pecsét festményt valami heraldikához értő  festővel 
készíttetné el, hogy azt mindjárt hiba nélkül a leírással egyetemben sza-
bályszerű  2 példányban terjeszthetnék fel a legfels őbb helyre. 

ErróZ t. Uraságodat azzal a felhívással értesítem, hogy Zenta vá-
ros közönségét ... azzal a meghagyással tudósítsa, hogy a fenti út-
baigazítás alapján nyolczadív nagyságú fehér lapon 2-2 példányban 
elkészített czímerfestményt, a czímerleírást további eljárás végett 
Uraságod útján terjessze fel hozzám. "26 

A belügyminiszteri rendelet most már egyértelm űvé tette a to-
vábbi intézkedések sorát. Dudás Lajos a biztonság kedvéért 
azonban még öccsét, Gyulát is konzultálta, megküldte neki a mi-
niszteri leirat másolatát. Gyula Zomborból írt levelében a követ-
kezőket tanácsolta: 

„Édes Lajos Bátyám! 
Kedves soraidat Bpestről utánnam küldve ma vettem. A mellé-

kelt leirat-másolatot azért küldöm vissza, mert a szöveget elolvasva 
meggyőződtem arról, hogy a czímert leírás után holmi pesti cz(iner - 
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festők nem tudják pontosan elkészíteni, a hibás festményt pedig a 
belügyminiszterium elutasítaná. 

Azért nincs más tennivaló, mint hogy írjatok fel hivatalosan a m. 
kir. országos levéltár igazgatójához, dr. Pauler Gyula min. tanácsos-
hoz (1. Vár, Orsz. levéltár) és kérjétek fel, hogy a czímert ... az orsz. 
levéltár. hivatalos czímerfest őjével festessék le a szöveg után .. . 
így legalább pontos és stílszerű  czímert kaptok. "27  

Ezután Dudás Lajos főjegyző  még aznap, október 12-én meg-
írta, Buday polgármester aláírta, a kiadóhivatal tisztázta, egyez-
tette és postázta azt a dr. Pauler Gyulához, az Országos Levéltár 
igazgatójához címzett levelet, amelyben felkérik, hogy a címerraj-
zot ámellékelt miniszteri utasítás alapján a heraldikai kellékek 
alkalmazásával 2-2 példányban „az országos levéltár hivatalos 
czímerfestőjével mielőbb lefestetni ... méltóztassék". Pauler levél-
tárigazgató válasza október 23-án megérkezett: a levéltár nem 
vállalta a felkérés téljesítését, de megküldte Bajai Béla f őrendi-
házi tisztviselő , címerfestő  címét. Október 27-én már Bajaihoz 
ment a felkérés, akit ő l november 4-én megérkezett az igenl ő  
válasz és rövidesen, már november 14-én a megrendelt címerfest-
mény is. 
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6. A FELSÉGFOLYAMODVÁNY 
ÉS A KIRÁLYI LEIRAT 

Most, miután elkészült a felségfolyamodvány az uralkodóhoz 
(mellékelve a címerleírást, az 1506. évi kiváltságlevél hiteles má-
solatát és a címerfestményt), csak a képvisel ő-testület szentesítése 
volt ,  még hátra. Erre 1899. november 17-én került sor: a kép-
viselők . á felšégfolyamodványt és a költségszámlát (65 forint a 
címerfestőnek) -  egyhangúlag megszavazták. 29  A városi tanács 
annyira biztos volt a.círner uralkodói felújításában, hogy a Bajai 
címerfestő  által. ajánlott Exner Károly budapesti éremvésnökt ő l 
ajánlatót kért Zenta címeres pecsétjének kivésésére. 3" Arról Vi-
szont megfeledkeztek, hogy az új, levéltár által véleményezett cí-
merleírást a képviselő-testület elé terjesszék, amire a belügymi-
niszter az alispán közbenjárásával ráírt a városatyákra „hogy a 
két czímerleírást, melyben már az orsz. levéltár részér ől is tétettek 
javítások —megfelelően módosíttassa". Június 19-én ez is megtör-
tént, Dudás főjegyző  elküldte a belügyminiszternek a módosított 
címerleírást.., 
Őfelsége'°I: Ferenc József magyar király 1900. augusztus 24-én 

kelt legfelsőbb elhatározásával, az előterjesztett címer némi módosítá-
sával jóváhagyta Zenta pecsétcímerének felújítását, és engedélyezte 
használatát. A királyi határozat a belügyminiszter—alispán—polgár-
mester útvonálon október 25-én érkezett Zentára. 32  A közgyűlés 
november 13-án tudomásul vette a legfels őbb elhatározást: 

„Előterjesztetett a vármegyei Alispán úrnak folyó évi október hó 
20-án 42 124. sz. a. kelt és  15591.  kig. 1900. sz. a. beérkezett intéz-
vénye, mely szerint ő  Császári és apostoli királyi Felsége folyó évi 
augusztus hó 24-én kelt legfels őbb elhatározásávall legkegyelmeseb-
ben megengedni méltóztatott, hogy Zenta város az általa bemutatott 
11. Ulászló király által 1506 évben adományozott és újból összeállí-
tott pecsétet használhassa. 
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A felolvasott értesítés hódoló tisztelettel tudomásul vétetik. "33  . 
Most már csak két dolog maradt hátra: a királyi elhatározás 

díszes okirat formájában történ ő  beszerzése és a városi hivatalok 
számára megfelelő  számú pecsétnyomó és bélyegz ő  (gumimatrica) 
elkészíttetése. Az előbbi ügyben a polgármester november 28-án 
kérést intézett az alispánhoz, az utóbbiban megrendelést külde-
tett Bienenstok Lipót és fia budapesti cégnek. Az alispán már 
december 7-én értesítette a várost, hogy a díszes engedélyokiratért 
a belügyminiszterhez kell fordulniuk, új felirat készült Széll Kálmán 
belügyminiszterhez, aki ekkor egyben miniszterelnök is volt: 

„Minthogy ezen városunk életében el őfordult történeti nevezetes-
ségű  esemény tanúságául a fentérintett alispáni nagybecsű  értesíté-
sen kívül egyéb adattal nem rendelkezünk, holott városunk ezen ki= 
váló fontosságú jogának mindenkori fenntartása és megóvása szem-
pontjából — a kés őbbi nemzedékre való tekintetb ől is —óhajtanánk, 
ha a legfelsőbb királyi engedélyokmány mint eredeti adománylevél 
birtokunkba jutna. Miért is abbeli legalázatosabb kérélemmel járu-
lunk Nagyméltóságod elé, miszerint a kérdéses legfels őbb.. királyi en-
gedélynek eredeti alakban birtokunkba juttatását a legfelsőbb helyen 
kieszközölni méltóztassék. „ 

Így múlt el az 1900. esztend ő  is, a XIX. század utolsó éve, aminek 
nem is lenne semmi jelentősége, ha történetesen Zenta pecsétjén 
nincsen két évszám, azaz, ha csupán az 1506-os év szerepel a 
pecsét körfeliratában. De volt az 1899-es, és ebb ől újabb bonyodal-
mak keletkeztek. Ugyanis a királyi engedélyokiratban is ez az 'év 
szerepelt, viszont maga az engedélyezés aktusa 1900-ban történt! 
A városatyák ismét megizzadtak, mivel a pecsétek rajzát, a pecsét-
nyomókat mind megrendelték 1899-es évszámmal! Új levél ment 
hát a vésnöknek, pecsétkészít őnek javítást kérve: 

„A köriratra nézve - miután a legfelsőbb leiratban »Zenta váro-
sa«, nem pedig »Zenta rendezett tanácsú város« fordul elő, tehát a 
»rendezett tanácsú« szavakat hagyjuk ki, továbbá, miután az enge-
dély a folyó évben kelt, ennél fogva a múlt év száma helyett a folyó 
évszám, vagyis az egész köriratba »ZENTA VÁROS PECSÉTJE 
1506. 1900« vésessék. s3S  

1901 februárjában megérkeztek a pecsétek és bélyegz ők, illet-
ve ezek nyomói a város és hivatalai számára; összesen tizenhárom 
darab 128 korona 32 krajcár értékben. 3б  Ezeket a pecséteket a 
városi hivatalok (adóhivatal, házipénztár, levéltár; árvaszék, rend őr- 
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kapitány, jegyző  stb.) 1901 folyamán használni kezdték. Tény 
azonban, hogy Zenta az 1886. évi törvények értelmében nem volt 
önálló törvényhatóság ;  hanem reá mint rendezett tanácsú városra 
a községtörvény vonatkozott. Ennek értelmében pecsétjébe kö-
teles volt beírni a vármegye nevét is, amelybe tartozott. Az újabb 
pećsétmizéria iratai sajnos nem maradtak fenn, feltehet őleg en-
nek is volt egy jókora dossziéra való irata. Az új — most már 
mondhatjuk szabadon: a legújabb —pecsétek körirata a követke-
ző  volt: 

„BÁCS- BODROG VÁRMEGYE ZENTA REND. TAN. VÁROS 
' 	 1506-1902" 

a külső  körívben; ezen belül egy vékony, elképzelt köríven a ha-
tóság, illetve a hivatal neve, pl. „TANÁCSA" vagy „FŐJEGYZŐI 
HIVATALA" stb., a középen körben elhelyezett címer csücské-
hez viszonyítva szimmetrikusan elhelyezve. Ezek a pecsétek im-
már sem feliratukban, sem a második évszám tekintetében nem 
feleltek meg a Ferenc József engedélyokiratában foglaltaknak, de 
ez —úgy látszik — most már senkit sem zavart. 
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7. A LEGKEGYELMESEBB ENGEDÉLYOKIRAT 

A címer és a pecsét utótörténetéhez tartozik, hogy annak per-
gamenre festett példánya I. Ferenc József császár és apostoli ma-
gyar király által kiadott 1900. évi díszoklevelében a szokásos mó-
don az udvari címerfestő  által lefestve volt a bársonykötést köve-
tő  első  pergamenlap hátoldalán (verso); ezt követte a ipásodik 
pergamenlap első  (recto) oldala, rajta Ferenc József fekete/arany 
fraktúr betűkkel írt és gazdagon cirkalmazott nevével. Ez a díszes 
oklevél 1903 októberében készült el, novemberben érkezett Zen-
tára, ahol december 23-án került bemutatásra a képviselet ülé-
sén; sajnos belőle csak egy, tűz által csonkított darabka maradt 
fenn, ma a Történelmi Levéltár kiváltságleveleinek gy űjteményé-
ben. 37  Mivel az oklevelet barbár módon megsemmisítették, mél-
tányos itt közölni teljes szövegét: 

„MI, ELSŐ  FERENCZ JÓZSEF Isten kedvez ő  kegyelméből 
Ausztriai Császár, Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, 
Lodomér országok Apostoli, úgy Illyria stb. királya, Ausztria 
főherczege, Krakó nagyherczege, Lotharingia, Salzburg, Steyer, 
Karantán, Krajna és Bukovina, Fel- és Al-Slezia herczege, Erdély 
nagyfejedelme, Morvai őrgróf, Habsburg és Tyrol grófja stb. 

Emlékezetül adjuk ezennel tudatván mindenekkel kiket illet: 
Hogy Mi, Személyünk körüli magyar Miniszterünk el őterjesztése 
folytán kegyelmes tekintetbe vevén, miszerint a kormányzó fejedel-
mek nemcsak őrködni szoktak a felett, mikép a törvény sértetlensége 
's kölcsönös egyezség és egyetértés által alattvalóik között a belbéke 
és nyugalom fentartassék, de ezeket külön kiváltságokkal, engedé-
lyekkel, fó7képen pedig hiteles címerek és pecsétek használatával 
szokták felruházni, kitüntetni . és díszesíteni, oly czélból, hogy miké-
pen az álladalom szilárdíttassék s az oklevelek és hivatalos iratok 
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12-13. A pecsétfelújító királyi okirat maradványai 1903-ból 
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igaz volta, hitele és ereje iránti kétség elháríttassék, királyi hatal-
munk teljességébóZ és különös kegyelmünkbóZ megengedjük, hogy 

ZENTA 
RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROS 

az általa bemutatott, dicső  emlékezet ű  Elődünk 

II. Ulászló király által 1506. évben 

adományozott és újból összeállított czímeres pecsétet örök id őkig 
használhassa. 
Kék pajzsban Szent Péter két aratly szín ű  kulcsa, melyek foggan-
tyújában egy-egy vízszintes helyzetben fekv ő , egymásnak hátat 
fordító ezüstszín ű  kecsege. A kulcsok között a pajzs közepében 
zöld leveles arany buzakalász emelkedik. A pajzson koronás nyílt 
sisak nyugszik. Foszlányok: jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. 
A pecsét körirata: ezüst alapon kezd ő  nagy betűkkel következ ő : 

»ZENTA RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROS PECSÉTJE 
1506-1899« 

Kegyelmesen megengedjük továbbá, hogy nevezett Zenta rendezett 
tanácsú város az imént említett s hivatalos használatra új adomány-
képen engedélyezett czímeres pecséttel — az eddigi pecsétjével meger ő-
sített iratok jogérvényességének s hitelességeinek fentartása mellett —
saját neve alatt kiadandó közigazgatási, törvénykezési és bármi egyéb-
nercű  minden irományok és levelek meger ősítésénél Magyarországnak 
többi városai 's közhatóságaiként jövendő  örök időkig élhessen és 
bírhasson. 
Minek emlékéül és örök jeléül többször nevezett 

ZENTA 
RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSNAK 

apostoli magyar királyi függő  pecsétünkkel meger ősített jelen cí-
meres kiváltságlevelünket tartottuk kegyelmesen kiadandónak és en-
gedendőnek. 

36 



Kelt a Mi őszintén kedvelt Н  vünk tekintetes és nagyságos sárvári és 
felsővidéki gróf Széchenyi Gyula bels ő  titkos tanácsosunk — katnará-
sunk, első  osztályú vaskoronarendünk lovagja stb. és Személyünk 
körüli magyar miniszterünk kezei által Ischl  ben  Kisasszony hava 
huszonnegyedik napján az úr eze rkilenczszázadik, Uralkodásunk öt-
venkettedik évében. 

Ferencz József s. k. 	 gróf Tisza István s.  k. "38  

. 	14. Zenta rendezett tanácsú város pecsétje (1902-1920) 
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Zenta pecsétjének és címerének 1920. június 4-e, a trianoni 
béke aláírása utáni id őszakban történt alkalmazása e dolgozat-
nak nem tárgya, annál inkább sem, mert tudomásunk szerint a 
pecsétet a város hivatalosan többé nem használta; alkalmi bizott-
ságok és egyesületek időről időre különböző  kiadványokon, jelvé-
nyeken, programfüzeteken, vállalatok termékeik reklámjain, cso-
magolásán, érmeken és díszokleveleken, alkalmi bélyegz őkön és 
pecséteken, kisplasztikai festészeti és szobrászati m űalkotásokon 
stb. mindenfajta kötöttség nélkül használhatták és használták is 
Zenta történeti címerét, és használják mind a mai napig, mivel a 
község ugyanezt a címert ma is magáénak ismeri, statútumába is 
beiktatta, de használatát külön nem szabályozta. 

Heraldikai és szfragisztikai szempontból Tagányi Károly után 
Zenta 1506-ban nyert pecsétcímerét és annak 1900. évi felújítását 
tudomásunk szerint eddig csupán Fábri Jen ő  —érintőlegesen —
véleményezte. Zenta története 1526-ig című  munkájában Fábri közöl 
egy pecsétrajzolatot, amelyr ől a mellékletek jegyzékében a követ-
kezőket írja: „Zenta pecsétje. A pecsétet a leírás alapján és Szeged 
egykorú pecsétjének mintájára rajzoltuk." Fábri itt kiemelte, 
„hogy a város nem címert, hanem pecsétet kapott. Így tehát az 
1902-es felújításnál téves koncepciók alapján és nem korhű  díszí-
téssel készítették el a ma is köztudatban lév ő  címert"39  (kiemelés: 
D. J.). Szerintünk ez nem áll, mivel a zentaiak elküldött pecsétter-
vezetét Tagányi Károly, a Magyar Országos Levéltár oklevelei-
nek kiváló szakértője, tudós pecsétkutató és heraldikus vélemé-
nyezte, akinek részletes és tudományosan megalapozott vélemé-
nyét fentebb teljes egészében közöltük. Amint láttuk, e vélemény 
alapján a zentaiak teljesen új pecsétcímer-rajzot is készíttettek 
Bajaival, a főrendiház címertervez őjével. Így különösen nagy kár, 
hogy az 1903-ban kiadott adománylevél címert ábrázoló oldala 
megsemmisült. Feltételezhető, hogy alapul szolgált az 1912-ben 
épült új városháza tanácstermét kívülr ől, a homlokzati oldalt 
díszítő, valamint az Eugen herceg Szálló színháztermében a színtér 
fölé helyezett címerek elkészítésénél, de heraldikai ősforrás-
ként ekét címer nem alkalmazható, mint ahogy diplomatikaiként 
sem az 1900. évi adománylevél hetilapban megjelent szövege. 
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JEGYZETEK 

Az 1506. február 1-jén Budán kiadótt oklevél eredetijét az óbudai káptalan 
hiteleshelyi levéltárában őrizték; Óbuda török általi elfoglalásakor a kano-
nokok Pozsonyba menekültek, így került a dokumentum a pozsonyi tár-
saskáptalan levéltárába. Általunk ismert els ő  latin nyelvű  kiadása a Magyar 
Történelmi Tár XII. kötetében 1863-ban látott napvilágot (38. sz. doku-
mentum a 136. oldalon). Fordítását Dudás Gyula közölte a zombori Bács-
ka című  lap 1895. évi 6 1 . számában, majd Bács-Bodrogh vármegye egyetemes 
monográfiája I. kötetében (Zombor, 1896) a 99-100. oldalon. 

2  Dudás Gyula közreműködésével Zenta városa 1895-ben a pozsonyi kápta-
lantól hiteles másolatot kért és kapott, amelyet latinul és magyarul bemá-
soltak Zenta város képvisel ő-testületi gyűlésének jegyzőkönyvébe (a továb-
biakban: Zenta kt. jkve), Zentai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: 
ZTL), Zenta rendezett tanácsú város levéltári fondjának jelzete: F: 003.38. 
1895. 09. 14.1604. jkvi sz. a.; ez a fordítás pontatlan a kulcsok helyzetét 
illető leg; erről lásd a későbbiekben Tagányi Károly levéltáros és címertan-
tudós véleményét. 

з  Bertényi I.: Szfragisztika. A történelem segédtudományai. Kállay I. (szerk.), 
Budapest, 1986 2, 169. 1. . 

a A Dudás Gyula által készített —általunk is az 5. oldalon közölt — fordítás 
pontatlan: a két kulcs nem „felülr ől lefelé" nyúlik, hanem őket „felfelé 
állítva" (sursumque erecti) írja le az eredeti latin szöveg; err ő l a későbbi-
ekben lásd Tagányi Károly magyarázatát. 

5  Fábri Jenő : Zenta története 1526-ig (Zenta, 1965) cím ű  munkája 42. oldalán 
közöl egy pecsétrajzolatot, amelyrő l a mellékletek jegyzékében a követke-
zőket írja: „Zenta pecsétje. A pecsétet a leírás alapján és Szeged egykorú 
pecsétjének mintájára rajzoltuk." Ez a pecsét azonban több elemet tartal-
maz az oklevélben leírtaknál: itt egy címer-pajzs, mellette növényinda 
pajzstakaró, felette az 1506 évszám található. Fábri rekonstrukciója Szeged 
korábbi — 1469. évi — pecsétjét vehette alapul (dr. Blazovich László és dr. 
Géczi Lajos szegedi főlevéltárosok közlése). 

6  (Dudás Andor?): Zenta város címere. Zentai Hírlap, 1899. 10. 29. 

7 Zeѓіta szabad királyi városi státusa külön tanulmányt igényelne, amelyre itt 
csak utalhatunk: a város ugyanis továbbra is az óbudai káptalan birtokában 
maradt, az őrizte magát az oklevelet is, a becikkelyezés és kihirdetés sem 
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történt meg — miért? Ezek a kérdések további vizsgálatot és kutatást sür-
getnek. 

8 Iványi I.: Szabadka szabad királyi város története, 1. Szabadka, 1886, 12. 1. 
„A katonai vagy határőrvidéki korszakban, a mely 1690 körül kezd ődik és 
1743-ig ta rt , egy 3 cm. átmérőjű  majdnem köralakú pecsétet használtak. 
Ebben egy (heraldice) balra emelked ő  nagy oroszlán bal lábában egyenes 
kardot tart, jobb lábával egy S betűvel jelölt pajzsra támaszkodik, fejét 
pedig hátra fordítja." A körirat magyarul: „Sabatka militáris község pecsét-
je." Lásd még Magyar L.: Szabadka legrégibb címeres pecsétje. Gyökerek. 
Evszázadok vallomása. Szabadka, 1991, 41. 1. Legújabban még: Szabadka 
igazgatástörténetéből 1428-1918. Szabadka, 1996, a borítón. 

9 Muhoray A.: A Tiszai koronai kerület els ő  kiváltságlevele 1751-ből. Ford. 
Dudás Gyula. Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve, 
Zombor, 1894/X., 128-135. 1. 

1 0  Dudás Gy.: Zenta címerei. Zentai Ellenőr, 1888, 26. sz. 
11 Ivónyi I.: Bács-Bodrog vármegyei községek régibb pecsétei: Bács-Bodrogh 

Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve, Zombor, 1.903/XIX, 67-90; Zen-
ta: 89. 

12 A pecsétcímer minuciózusan befestve az eredeti oklevélbe a zentai Törté-
nelmi Levéltár oklevélgyűjteményében található, jelzete F:006.1. 

13 Dudás Gy.: Zenta címerei. Zentai Ellenőr, 1888, 26. sz. 
14 Összetartás. 1911.07. 16. „Közönség köréb ő l" 
15 Sashegyi O.: Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon 1849-

1867. Iratok Budapest, 1959, 295. 1. 
16 Turul, 1888/V., 193. 1. 

17  Zenta kt. jkve 1895.09. 14./604. jkvi sz., ZTL, F:003.38. 

18  Zenta kt. jkve 1896.04. 14.1275, ZTL, F:003.39. 
19 Zenta kt. jkve 1896. 11. 17.1804. ZTL, F:003.39. 

20  Bienenstok Lipót és fia budapesti cég 1897.  03. 16-i levele; hátoldalán a 
főjegyzői válaszlevél fogalmazványa. Vuji ć-gyűjtemény, 2809. ZTL, F:381. 
2. sz. doboz. 

21 Zenta kt. jkve 1898.01. 12.127., ZTL, F:003.41. 
22 Zenta kt. jkve  1898. 06. 07.1463.,  ZTL, F:003.41. 

23  A felségfolyamodvány fogalmazványa a 8960/1898 kig. számon volt iktatva 
és 1899. január 27-ére keltezve, de nem került tisztázásra és kiadmányo-
zásra (elküldésre), amir ől a fogalmazványra keresztbe írt megjegyzés tanús-
kodik: „Nem adatott be, hanem a belügyminisztériumhoz folytatólagos 
használat iránti kérvény nyújtatott be 1899. júl. 16-án." Ezt a hivatalos 
megjegyzést nem Buday polgármester, hanem Dudás Lajos f őjegyző  parafálta. 

24 Perczel körrendeletét Bács-Bodrog vármegye alispánja másolatban küldte 
el Zenta város polgármesterének miheztartás végett. Vuji ć-gyűjtemény, 
ZTL, F:381.2. sz. d. 
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25 A levél a Vujić-gyűjteményben a hivatkozott dobozban található; lásd a 24. 
sz. jegyzetet. 

26 Zenta város tanácsa (Zenta vt.) iratai, 15008/1899.09.29., ZTL, F:003. 1. 
sz. doboz (Zenta v. címere). 

27  Dudás Gyula Zomborban. 1899. október 11-én kelt levele bátyjához, 
Dudás Lajoshoz. Vujić-gyűjtemény, ZTL, F:381. 2. sz. doboz. 

28  Zenta vt. iratai, 16 090/1.899. 10. 23., ZTL, F:003. 1. sz. doboz (Zenta v. 
címere). 

29 Zenta kt. jkve 1899. 11. 18-19./1281, ZTL, F:003.42. 
30  Zenta vt. iratai, 19 569/1899. 12. 15., ZTL, F:003. 1. sz. doboz. 

31  Zenta vt. iratai, 9206/1900.06. 19., ZTL, F:003.  I.  sz. doboz. 

32 Az alispán 42 124/900 Alisp. sz. leiratában másolatban közölte a királyi 
határozat szövegét, csatolva a címerleírás és a címerrajz egy példányát. Ez 
a címerrajz a felküldött eredetihez viszonyítva módosítva lehetett a királyi 
határozatban, mert az alispáni leirat, hátoldalára a polgármester feljegyez-
te, hogy rendeljen a főjegyző  új címerrajzot Bajai címerfest őtől, és annak 
alapján készíttesse el Exner pecsétvésnökkel Zenta pecsétjét homorú és 
domború vésetben; lásd Zenta vt. iratai, 15 591/900. 10. 25. kig. sz . ZTL, 
F:003. i. sz. doboz. 
Zenta kt. jkve 1900. 11. 13./871, ZTL, F:003.43. 

~a Zenta vt. iratai, 18 768/1900. 12. 15., ZTL, F:003. 1. sz. doboz. 
~s Zenta vt. iratai, 15 591/1900. 10.29., ZTL, F:003. 1. sz. doboz. 
36 Zenta vt. iratai, 3758/1901. 02. 25., ZTL, F:003. 1. sz. doboz. 
37 Ferenc József oklevelét a kor szokása szerint á város okleveleinek gy űjteményébe 

helyezték, amelyet a mindenkori polgármester egy lezárt szekrényben őrzött. 
Innen, csupán gyanítjuk, a múzeumi gy űjteménybe kerülhetett, amikor 
1920. június 4-én hatályát vesztette. Itt érhette - feltételezzük, hogy 1944-
ben - az elégetés általi megsemmisítés. Megmaradt darabja azután ismét 
a zentai múzeum gyűjteményébe került 588-as leltári szám alatt. Innen ér-
kezett 1961-ben a levéltári és múzeumi gy űjtőkör elhatárolásakor legutol-
só - merjük-e mondani: végső? - őrzési helyére, a Történelmi Levéltárba, 
ahol ma is őrzik F:001.12. jelzet alatt. 

38 A király adománya Zentának. Közli Muhoray (Dudás Gyula). Bácska, 
Zombor, 1904.02.02., 3-4. 1. 

39  Fábri Jenő : Zenta története 1526-ig. Zenta, 1965, 40., 56. 1. 
40  A Magyar Országos Levéltárban a Belügyminisztérium által hitelesített pe-

csétek gyűjteményében Zenta négy pecsétlenyomata található: 2 darab 
1751-es feliratú és 2 darab 1861. évi (kétvitézes), ezeket ismertettük. Itt 
található továbbá a legutolsó hivatalos pecsétcímer is, amelyet Felsenfeld 
Ignác rajzolata alapján a belügyminiszter 1905. július 18-án 42 930/1-a BM 
1905. sz. rendeletével állapított meg; jelzete: OL. V 5. Bács-Bodrog vm., 
Zenta, 4 t. 
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A MELLÉKLETEK LELŐHELYE 

Zenta város adománylevele 1506-ból. 
Magyar Országos Levéltár, Mobács el őtti oklevelek gyűjteménye. 
Dl 106.028 
Zenta első  pecsétcímere .1506-ból. 
Fábri J.: Zenta története 1526-ig, Zenta, 1965, 42, 56. 
Szeged vároš XV. századi kispecsétje. 
Csongrád megye Levéltára. Szeged város titkos levéltára 344. 
Zenta mezőváros első  pecsétje 1751-1781. 
Zentai Történelmi Levéltár, Zenta mez őváros iratai, F:560.249 
A Tisza menti koronakerület pecsétje 1800-1848. 
ZTL, Oklevelek gy űjteménye, F:001.6 
A „kétvitézes" zentai címer 1861-1899. 
ZTL, Zenta r. t. város iratai, F:003.34 
Határozat Zenta középkori pecsétjének felújításáról. 
ZTL, Zenta r. t. város képvisel ő-testületének jegyz őkönyve, 
1896.04. 14.1275. F:003.39 
Á felújítani szándékozott címer egyik vázlata 1899-b ől. 
ZTL, Tervek, rajzok, vázlatok gy űjteménye, F:315.63 
Alispáni leirat a pecsétfelújítás engedélyezésér ől 1900-ból. 
ZTL, Zenta r. t. város iratai,.kig. 15.591/1900. sz. F:003.1 
A pecséttervezőnek küldött megrendelés fogalmazványa. 
ZTL, Zenta r. t. város iratai, kig. 15.591/1900. sz. F:003.1 
A pecsétkészítő  cég számlája a leszállított pecsétek lenyomataival. 
ZTL, Zenta r. t. város iratai, kig. 3758/1901. sz. F:003.1 

12-13. A pecsétfelújító királyi okirat maradványa 1903-ból. 
ZTL, Oklevelek gyűjteménye, F:001.12 

14. Zenta rendezett tanácsú város pecsétje (1902-1920) 
Levéltári iraton. 	 ' 
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PEČAT I GRB GRADA SENTE 
(1506-1920) 

Ugarski kralj Vladislav II ii 1506. godine Senti poklonio privilegije kra- 
ljevskog grada i pravo korišćenja gradskog pečata sa grbom. U sredini ovog 
pečata se nalaze dva ukrštena klju ča Svetog Petra, iznad njih jedno klasje u 
cvetu, a u drškama ključeva  Pl jedna kečiga; kružni natpis  ii  latinski: SIGIL- 
LUM CIVITATIS ZYNTHA. Ovaj pečat, sudeć i po sačuvanim dokumentima, 
verovatno nikad nije upotrebljen, jer do današnjeg dana nije pronađen doku- 
menat overen s ovim pečatom. Razlog tome ii,  što gradski status Sente ugarski 
staleži 1514. godine nisu ozakonili, a kasnije za to nisu imali prilike, pošto su 
Turci 1526. godine sravnili sa zemljom ovaj grad. Tokom turske okupacije, 
koja  ii  trajala 145 godina, Senta  ii  obnovljena,  al ii  degradirana na položaj 
sela, a samim tim i pravo na koriš ćenje pečata palo  ii u zaborav. 

Tokom, a posebno prestankom turske vladavine Senta  ii  ponovo naselje- 
na, tako  ii  ona prvo postala šanac i silo (1701-175 1), zatim palanka (oppi- 
dum). Tada  ii  ponovo dobila pravo na upotrebu pe čata. Pečat  ii  predstavljao 
simbol bivše vojne granice: u sredini ovalnog štita stajao  ii  graničar koji u 
desnoj ruci drži uspravljeni ma č , a levom se oslanja na rab. Ovaj grb  ii  ko- 
rišćen sa baroknim plastom i sa dvoglavim carskim orlom i krunom Habsbur- 
govaca na kružnom pečatu do 1848. godine, a u poslednje vreme sa kružnim 
natpisom: „SIGIL. PRIV. CORONAL. OPPIDI SZENTA 1751" (Pečat pri- 
vilegovane krunske palanke Senta 1751). Ovalni štitni grb sa plastom u prvoj 
polovini XIX veka koristili su i kao simbol i ukras isklesan iz karra na por- 
talu gradske kuće, ali još ne i kao grb, jer boil nisu utvrđene. Dvoglavi orao 
predstavljen na plastu ovog grba kao simbol omrznute dinastije Habsburgovaca 
posh  e pada Bahovog apsolutizma bio  ii  iz pečata odstranjen. Za vreme ma- 
đarskog provizorija Senta  ii  росе lа  koristiti gradski kružni pečat u č ijem sre- 
dištu  ii  mađarski zemaljski grb, s desne strafe ga drži jedan husar levom ru- 
kom, a sa leve seljak u uniformi nacionalne  strafe,  desnom. U husarevoj des- 
noj ruci  ii  uspravljeni тас , a u levoj ruci seljaka-ustanika  ii  rab o na koji se 
oslanja. U donjem delu pečatnog polja stoji datum: 1861, godina obnavljanja 
mađarske ustavnosti, a u kružnom natpisu  ii  ispisano: ZENTA VÁROS РЕ- 
CSÉTJE (Grb grada Sente). Ovaj pe čat  ii  zvanično korišćen do 1902. godine. 

Rešenjem ministra unutrašnjih poslova od 1895. godine zabranjeno  ii  ko- 
rišćenje državnog grba u gradskim pečatima. Zato  ii u Senti odlučeno da se 
obnovi zaboravljeni gradski pe čatni grb iz 1506. godine. Obnavljanje pe čata i 
dozvola za koriš ćenje grba vezano  ii  za dozvolu kralja i vlade, s tim, da nacrt 
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grba budi prethodno službeno ocenjen od stručnjaka Zemaljskog arhiva. Ceo 
postupak  ii  završen 1900. godine odlukom kralja Franje Josifa I. Gradsko 
predstavništvo  ii  tražilo da se ta odluka dostavi gradu u obliku svečane povelje, 
što  ii  i uč injeno. Kao kolorisan, gradski grb  ii  upotrebijen počev od 1900, a 
kao pečat tik od 1902. godine. U kružni natpis nije upisan datum utvrđen u 
kraljevoj povelji, tj. 1899., nego 1902. Ovaj pečat grad Senta  ii  koristio zva- 
nično do 1920. godine, a gradski grb, u izvesnim vremenskim periodima i biz 
zvanične regulacije — u nešto promenjenom obliku — koristi se i danas. 

Prevod DÉVITY Rozália 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DAS SIEGEL UND DAS WAPPEN DER STADT ZENTA 
(1506-1920) 

Zenta wurde durch das Privileg, das der ungarische König Wladislav II. im 
Jahre 1.506 herausgab, mit st іdtischen Freiheitsrechten sowie mit Siegelsbe-
nutzungsrecht ausgestattet. Laut Urkunde kann man. in dim Rundsiegel die 
Schlüssel des Heiligen Peters in Kreuzform, über ihnen line blühendi Ahre 
und in den Griffen der Schlüssel ji linen Stör sehen und die Rundschrift: 
SIGILLUM CIVITATIS ZYNTHA. Das Siegel wurde wahrscheinlich nicht 
gebraucht, weil bis heute wider das Siegel noch irgendein mit ihm gesiegeltes 
Schriftstück zum Vorschein gekommen ist. Der Grund hiefür liegt darin, dass 
der stüdtische Rechtstand nicht iinmal von dim Standetag im Jahre 1514 inar-
tikuliert wurde, und nachdem die Türkén die Stadt im Jahre 1526 verwüstet 
hatten, entwickelte sie Bich wđhrind der 1.50 Jahre lang dauernden Besetzung 
zum Dorf zurück, ihr Siegel ist auch in Vergessenheit geraten. 

Nach dim Ende der türkischen Herrschaft wurde Zenta wieder besiedelt, 
zuerst wurde es Schanze und Dorf des Grenzengebietes (1701-1751) und da-
nach em n Marktflecken (oppidum). Dann erwarb der Irt wieder das Siegels-
gebrauchsrecht,  sem  n Siegel zeigte als Symbol des Grenzgebietes in ovalem 
Wappenschild linen stehenden Grenzsoldaten, der in seiner linken Hand emn 
Schwert hilt und sich mit seiner rechten Hand an  un  Pflugeisen lehnt. Das 
Siegel wurde bis 1848 gebraucht, spter mit der Rundschrift: „ SIGIL. PRIV. 
CORONAL. OPPIDI SZENTA 1751". Das ovale Wappen in der Rundsiegel-
mitte hat man im XIX. Jahrhundert zur Verzierung des Stadthauseingangs 
aus Stein machen lassen, aber es wurde noch nicht gefarbt, so war es noch 
eigentlich kein Wappen. Da die Ummantelung des Wappenschildes zwei 
Habsburgadler bildeten, wurde sie nach dim Untergang des Bach-Absolutis-
mus bei der Einführung des ungarischen Provisoriums veriindert. Das unga-
rische Wappen wurde in die Mitte des Rundsiegels gestellt, so, dass es rechts 
em n Husar hűlt, mit einem ausgestreckten Schwert in seiner rechten Hand und 
links hűlt es em n „Volkssoldat", der sich mit seiner linken Hand an em n Pflu-
geisen lehnt. In unterem Tel des Siegelfeldes steht em n Datum — 1861 —, seine 
Rundschrift ist: ZENTA VÁROS PECSÉTJE. Dieses Siegel wurde bis zum 
Jahr 1902 gebraucht. 

Der Innenminister verbot den Gebrauch des Landeswappens im Stadtsie-
gel im Jahre 1895, so entschied sich die Stadtvertretung von Zenta zur Emeue-
rung und Versiegelung des im Jahre 1506 erworbenen und in Vergessenheit 
geratenen Wappensiegels. Der König und die Regierung erlaubten die Er- 
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neuerung und den Gebrauch des Wappens unter Bedingung, dass das vor-
geschlagene Wappenbild seitens des Landesarchivs amtlich begutachtet wer-
de. Dieses Verfahren indite schliesslich damit, dass Franz Josef I. im Jahre 
1900 line Zustimmungsurkunde fir den Gebrauch und Erneuerung des Sie-
gels herausgegeben hat. Demgemass benutzte die stadt das Wappen schon im 
Jahre 1900, aber das Siegel nahm sic in Gebrauch erst im Jahr 1902, so kar 
in die Rundschrift nicht das im königlichen Dokument festgestellte Datum 
1899, sondern das Jahr 1902. Dieses Siegel konnte Zenta amtlich bis zum Jahr 
1920 und das Wappen zeitweise, auch ohne offizielle Regelungen verwenden. 

Übersetzung Ildikó BALASSY 
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a körpecsét közepébe a magyar címert 
állították, amelyet jobb oldalról egy, a 
jobb karjában kivont kardot tartó hu-
szár, bal oldalról pedig egy, a bal karjá-
val ekevasra támaszkodó népfölkel ő  
tart; a pecsétmez ő  alsó részén dátum áll 
— 1861 —, körirata pedig: ZENTA VÁ-
ROS PECSÉTJE. Ezt a pecsétet 1902-ig 
használták. 

Az országos címer használatát a város 
pecsétjében a belügyminiszter 1895-ben 
megtiltotta, ezért Zenta város képvisele-
te úgy határozott, hogy felújítja, és 
egyben címeresíti az 1506-ban nyert, 
feledésbe merült címeres pecsétet. A 
felújítást és a címer használatát a király, 
illetve a kormány engedélyezte, azzal, 
hogy a javasolt címerrajzot az Országos 
Levéltár hivatalosan véleményezte. Ez 
az eljárás azzal ért véget, hogy a pecsét 
felújítására, valamint városi címer hasz-
nálatára I. Ferenc József 1900-ban enge-
délyokiratot adott ki. A címert a város 
tehát már 1900-ban használta, de a pe-
csétet csak 1902-ben vette használatba, s 
ezért a köriratba nem a királyi oklevél-
ben meghatározott 1899, hanem az 
1902. év került. Ezt a pecsétet Zenta hi-
vatalosan 1920-ig, a címert pedig — id ő' 
közönként hivatalos szabályozás nélkül 
is — mind a mai napig használja. 

sBN 86 -323 ѕ- 0644-8 

i 
9 788632 06448 3 


