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Joggal fel lehetne tenni a kérdést: nem erőltetett-e egy település dualizmus kori fej-
lődését korona-kerületi gyökerekhez visszavezetni? Úgy gondoljuk, hogy az egykori 
hódoltsági területhez tartozó bácskai Tisza-vidék (sőt az egész Bácska és Bánság) 
esetében korántsem indokolatlan oksági láncolatokat fűzni, akár háromszáz évre 
visszatekintő összefüggéseket keresni. Egy olyan területről van szó ugyanis, ahol 
a középkorban még apró falvak tucatjai sorjáztak végig a folyó mellett, illetve at-
tól távolabb, hogy aztán a Mohácsról (akkor még) visszavonuló török sereg egy 
része elpusztítsa őket, később pedig – a török hódoltság idején – csak azok újultak 
meg, amelyek a török számára is fontosabb stratégiai pontot jelentettek. A falvak-
kal együtt eltűnt a középkorban honos magyarság, felváltotta a gyér számú délszláv 
népesség, illetve az etnikai szempontból problematikus besorolású vlahok (a „vlah” 
ebben a korszakban inkább félnomád pásztorkodó életmódot, mintsem etnikumot 
jelölt), a felszabadító („bécsi”) háború hadműveletei, egy-egy csatája pedig még to-
vább elodázta a vidék újratelepülését. Erre csak akkor kerülhetett sor, amikor egy 
viszonylagos megállapodottság korszaka köszöntött be.

Ilyennek tűnt a Tisza-Maros határőrvidék megszervezésének ideje is, a Rá-
kóczi-szabadságharc, illetve az újabb török elleni háborúk azonban még hosszú év-
tizedekig – Magyarország más területeihez képest – hátrányos helyzetben tartották 
vidékünket. A bécsi udvar időhúzó politikai taktizálása mellett ez a bizonytalan álla-
pot is közrejátszhatott abban, hogy a határőrvidék végleges felszámolására csak tíz 
évvel az erről hozott döntés megszületése után került sor. Csak ekkor kezdődhetett 
meg igazán a vidék újratelepítése.

Bécs a töröktől visszafoglalt magyar területeket új szerzeménynek (neo-
acquisita) tekintette, amellyel a fegyver jogán (jus armorum) rendelkezett. Ezért 
minden eszközt megragadott, hogy késleltesse e területek reinkorporációját a me-
gyerendszerbe, illetve ha ezt nem tudta megakadályozni, akkor arra törekedett, hogy 
a visszakebelezés korlátozott jogú legyen. Így jöttek aztán létre a Bácskában és a 
Bánságban különféle kiváltságokkal és státussal rendelkező – polgári, polgári-ka-
tonai, katonai – kerületek, mint amilyen a Tiszai korona-kerület is volt. A Tiszai 
határőrvidék felszámolásáról szóló döntés meghozatala, illetve annak gyakorlati 
megvalósítása között tíz év telt el, ami nyilvánvalóan arra szolgált, hogy minél át-
gondoltabban lássanak hozzá e terület polgárosításához. Az előjogaikat féltő határ-
őrök, a magyar nemesség, illetve a bécsi udvar közötti huzavona következménye-
ként – egyfajta kompromisszumos öszvérmegoldásként – jött léte a kiváltságos tiszai 
kerület. Ezen belül egyes községek mezővárosi kiváltságokat kaptak, de közülük is 
Óbecse volt az, amelyiknek a legkiváltságosabb szerep jutott: hogy az újonnan szer-
vezett kerület székhelye legyen. Ezzel sok tekintetben hasonló helyzetbe került, mint 
később Zombor szabad királyi város, amikor az újjászervezett és egyesített Bács és 
Bodrog megyék székhelyévé lépett elő. Ezeknek a 18. század második felében adott 
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kiváltságoknak a közös célja mindenképpen a török által felszabadított területek mi-
előbbi újratelepítése, gazdasági fejlesztése volt, a bécsi udvar merkantilista politiká-
jával összhangban. A szabad királyi városok (Újvidék, Szabadka, Zombor), továbbá 
a kerületi mezővárosok (Óbecse, Zenta, Ókanizsa) földrajzi helyzetüknél, területi 
adottságaiknál fogva, emellett bizonyos uralkodói megfontolásból lettek kiválasztot-
tak: a többi viszont a lakosságon múlott, hogy tudtak-e élni, megfelelően sáfárkodni 
a kapott előjogokkal. Ezeknek a státusoknak a megszüntetése többnyire 1848-ban 
megtörtént, a száz év azonban elég hosszú időszak volt ahhoz, hogy ahol élni akartak 
vagy tudtak kiváltságaikkal, kihasználhatták helyzeti előnyüket Magyarország más 
területeihez képest.

Fentiekből következik tehát, hogy egyrészt a vidék lakossága semmilyen 
középkorból eredő kontinuitással nem rendelkezett, azaz itt mindent „új lappal” lehe-
tett kezdeni, másrészt viszont az uralkodótól kapott kiváltságok hozzájárultak ahhoz, 
hogy az újrakezdés sikeres legyen s hozadékát esetleg a távoli utókor is élvezhesse. 
Hogy ez mégsem volt teljesen így, ahhoz bizonyára nagyban hozzájárultak a szabad-
ságharc délvidéki véres eseményei, pusztításai, a megrendült bizalom; vitathatatlan 
azonban, hogy a kiegyezést követő modernizációs törekvésekhez itt hiányzott a kel-
lő megalapozottság is, a korábban élvezett privilégiumok ellenére. 

Az okok feltárására még további kutatások szükségesek. A történelmi Ma-
gyarország más kerületeivel ellentétben a történetírás mindmáig tartozik a Tiszai 
korona-kerület múltjának átfogó, elemző-részletező ismertetésével. Tudományos-
szakmai szempontból ez a közöny teljességgel érthetetlen; a magyarországi törté-
netírás – talán nem túlzó a minősítés – szinte elsikkasztotta ezt a témát, az 1980-as 
évekig jobbik esetben is szinte csak utalásokat találunk arról, hogy egyáltalán léte-
zett. Sok szempontból Gyetvai Péter monumentális, háromkötetes munkája hozott 
valamilyen áttörést, de ennek nyomán sem mondható, hogy a történészek valami 
nagy vehemenciával fordultak volna a téma felé, ami megint csak érthetetlen, mert 
Gyetvai munkája – bár elsősorban telepítéstörténet, s bizonyára tárgyi tévedésektől, 
ellentmondásoktól sem mentes – joggal minősíthető egy nagyon értékes, megkerül-
hetetlen adatbázisként, amely helyenként több is ennél, s mint ilyen, másodlagos for-
rások tárháza nemcsak a történészek, hanem a néprajzkutatók, a család(fa)kutatók, a 
nyelvészek és más profilú kutatók számára.1

Számunkra természetes volt, hogy ehhez a munkához fordultunk, amikor 
arra a feladatra vállalkoztunk, hogy – mintegy bevezetésként a dualizmus-kori Óbe-
cse történetéhez – felvázoljuk azt a keretet, amelyen belül Óbecse is eljutott gaz-
dasági-társadalmi fejlettségének egy olyan fokára, amelyre a ’67 utáni időszakban 
építkezni lehetett. Annak ellenére, hogy írásunkat nem előzte meg sokéves kutatói 
munka (erre sajnos nem volt lehetőségünk), amely ezt a korszakot többféle forrás 

1 Gyetvai 1992. 219–221. Gyetvai természetesen foglalkozik elődeivel, vagyis mindazokkal az írások-
kal, amelyekre kutatásai során ő is támaszkodott. Megemlíti többek között Dudás Endre, Dudás Gyula, 
Iványi István és Szárics Bertalan nevét is, legérdekesebb azonban mindenképpen egy máig tisztázatlan 
kérdés: Kalmár Antal kézirata, amelyet a Zentai Híradó 1906. július 25-i száma A tiszai koronakerület 
történeti és közjogi alakulása címen ismertet, megjelent-e nyomtatásban. Gyetvai sikertelenül kutatott 
fellelhető példány után, s mi is hiába kerestük. A kérdést bonyolítja, hogy a Magyar Életrajzi Lexikon-
ban (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/eletrajz/html/index.html) a Kalmár Antal címszó 
alatt munkái között ezt is felsorolja mint megjelentet, így: A tiszai koronakerület története. Budapest, 
1906. Mindenesetre Gyetvainak is feltűnt a korona-kerület körüli történetírói hallgatás
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feltárásával, vizsgálatával bizonyára jobban megvilágította volna, bátran állíthatjuk, 
hogy a bácskai Tiszavidék több településének fejlődésében fontos szerepet játszott 
korona-kerületi múltjuk; ezt látszik alátámasztani ugyanis egyes Tisza-menti közsé-
gek eddig már megjelent monográfiáinak tanulsága is.2

Ennek nyomán – úgy gondoljuk – további levéltári kutatásokkal kiegé-
szítve, immár célirányosan, egy-egy kérdéskörre összpontosítva lehet majd tovább 
részletezni Óbecse eme izgalmas időszakának történetét, de fenti megállapításunkat 
lényegileg ezek a vizsgálatok sem fogják megcáfolni.

Ez a korszak – a korona-kerületi – fontos volt gazdasági, de társadalmi 
szempontból is. E korszak első évtizedeiben befejeződik a vidék újratelepülése, 
megváltozik etnikai-vallási összetétele, sor kerül a telepesek elsődleges vagyoni ré-
tegződésre, felépülnek a fontosabb közösségi épületek, megszerveződik a helyi köz-
igazgatás (státustól függően kisebb-nagyobb önkormányzati jogokkal), megnyílnak 
az első iskolák, s megjelennek az egészségügyi ellátás csírái is, kialakul mindenütt 
a helyi közösségi elit, amelyen nagyban múlik majd, tud-e húzóerővé válni vagy 
olykor akár hátráltatja is a fejlődést. Ezt a folyamatot kíséri végig a három kerületi 
kiváltságlevél, illetve a három község mezővárosi privilégiuma, bezárólag a kerület 
harmadik kiváltságlevelével. A 18–19. század fordulójától a szabadságharcig tulaj-
donképpen e községek gazdasági-társadalmi életének megerősödése, beágyazódása 
történik meg, ahol a kiváltságok húzóerőt jelentenek, de a feudális kötöttségek ma-
radványai – a kerülethez való tartozás és az ezzel járó terhek nyomán – ugyanakkor 
lassítja is ezt a folyamatot. Ezért már ekkor kísérletek történnek a kerülethez való 
tartozás kapcsolatrendszerének lazítására. 

A váltás: határőrvidékből kiváltságos kerület

A 18. században bekövetkezett változások nem máról holnapra következtek 
be; viszonylag hosszan tartó folyamat volt ez, amelynek során tetten érhetők a bécsi 
udvar olykor egymásnak ellentmondani látszó törekvései: egyrészt a vidék gyors be-
telepítése potenciális termelő és adóalanyokkal, másrészt – mint azt már említettük 
– egyfajta taktikázó-halogató politizálás, hogy a felszabadító háború során újonnan 
megszerzett területek fölött minél nagyobb befolyása maradjon. Innen az a jelenség, 
hogy ezeken a területeken a legkülönfélébb igazgatási-közigazgatási formák keltek 
életre: egyes részek teljes joggal visszakerültek a vármegyerendszerbe, mások meg-
őrizték katonai vagy félkatonai jellegüket, megint mások viszont – bár elvileg egy 
adott vármegyéhez tartoztak – kiváltságokat nyerve bizonyos mértékig megőrizték 
különállásukat. Ez utóbbiakhoz tartozott a Tiszai korona-kerület is.

A határőrvidék a század első felében nem csak a török elleni védelmi cé-
lokat szolgálta, hanem egyéb dinasztikus érdekeket is, az itteni határőrök ugyanis 
szükség szerint más hadszíntereken is bevethetők voltak; többek között a Rákóczi-
szabadságharc leverésében is szerepet kaptak. Ugyanakkor vitathatatlan az is, hogy a 
határőrvidéki községek felállításával sor került a török hódoltsági területek újbóli el-
sődleges benépesítésére, kezdetleges revitalizálására, hiszen a határőrök a béke rövid 
időszakaiban földműveléssel, állattenyésztéssel is foglalkoztak, s néhány kézműves 

2 Megjelenési sorrendben Dobos et al. 1995; Dobos et al.: 2000.; baranyi 2008.
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is megtelepedett ezekben a községekben. Ez a gazdálkodás korántsem volt intenzív: 
ezeknek a községeknek viszonylag nagy kiterjedésű határaik voltak, s ezeknek csak 
töredékét használták a határőrök. Ez hosszútávon tarthatatlan volt, s a bécsi udvar tíz 
évig kereste a kompromisszumos megoldást, hogy egyrészt polgárosítsa a bácskai Ti-
sza-vidéket, ám a vármegyerendszerbe való teljes jogú visszakebelezés nélkül, más-
részt pedig helyben tartsa a határőröket, akik azonban rettegtek minden ilyen irányú 
újdonságtól, féltették korábban szerzett privilégiumaikat: a szabados katonaéletet, 
amit a jobbágystátus váltott volna fel, egyházi-iskolai autonómiájukat… 1751-ben 
tulajdonképpen három megoldás közül választhattak: vagy az újonnan megszerve-
zett határőrvidékre költöztek, vagy Ukrajnába települnek (cári emisszáriusok szinte 
állandóan környékezték őket ezzel a lehetőséggel, hogy Ukrajnába települve tovább 
folytathatják eddigi életmódjukat, vagyis határőrökként szolgálnának, csak immár 
az orosz cárt), illetve feladják a katonai életmódot, s jobbággyá minősülnek át, de 
egy sajátos, részben e célból létrehozott kiváltságos korona-kerület kötelékében. Ha 
megvizsgáljuk a Tiszai korona-kerület első kiváltságlevelét, láthatjuk, hogy ez va-
lóban így volt.3

A Tiszai korona-kerület első kiváltságlevele 
és Óbecse mezővárosi privilégiuma

Az 1751. június 28-i keltezéssel kiadott kiváltságlevél értelmében kamarai 
(kincstári) uradalom felállítására került sor 14 volt határőrvidéki községből. Ezek 
Martonos, Ókanizsa, Zenta, Ada, Mohol, Péterréve, Óbecse, Szenttamás, Túria, 
Bácsföldvár, Csúrog, Boldogasszonyfalva, Alsó- és Felső-Kovil voltak, azonban a 
Sajkás Kerület megalakulásával csupán az első tíz maradt véglegesen a Tiszai koro-
na-kerületben. Az oklevél bevezető részében a községek felsorolása mellett szó esik 
arról, hogy azok lakosai a kiváltságokat nemcsak az utolsó (francia, bajor, porosz) 
háborúkban tanúsított hűségükért kapják, hanem jutalmul azért, mert a katonai he-
lyett a polgári állapotot választották, ezzel is bizonyítva az uralkodó iránti ragasz-
kodásukat.
A kiváltságlevél 20 pontból állt, melyeket röviden így foglalnánk össze:

•   A kerület mint uradalom soha nem kerülhet eladásra, hanem az országgyűlés 
örökös koronabirtokként cikkelyezi be.4

•   A lakosság megkapja az általa eddig használt területeket, emellett szabad halá-
szati jogot nyernek a Tiszán és a tavakban, ennek értelmében pedig kitilthatják 
az idegen halászokat. A szabad nádalás joga is megilleti a kerület lakóit.

•   A községek beleegyezése nélkül idegenek nem telepedhetnek le a kerület 
helységeiben, s nekik adományozott földet sem használhatnak.

•   A községek évente bírót választhatnak az uradalom által jelölt három szerb 
nemzetiségű személy közül, esküdtet pedig annyit, amennyit szükséges.

•   A kerület legfőbb fóruma az Úriszék, amely havonta ülésezik a kamarai ad-
minisztrátor vagy a kerületi provizor elnökletével. Az ülésen jelen van a 12 

3 A határőrvidéki korszaknak viszonylag gazdag irodalma van. Gyetvai könyvében úgyszintén elég 
részletesen foglalkozik vele (Gyetvai 1992. 144–187.), s felsorolja a fontosabb munkákat is.
4 Korona-kerületként való becikkelyezésére csak 1791-ben került sor.
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társbíró, vagyis esküdt ülnök, akiket a községek lakosai szabadon választa-
nak meg. Az Úriszék hatásköre kiterjed polgári és bűnügyekre is. Az ülnökök 
megbízatása életük végéig szól, s közülük választják a kerület lakosai a gaz-
dasági gondnokot, a pénztárost és a kocsmák részére egy vagy két felügyelőt. 
Az Úriszéket pallosjog illeti meg, s ítéleteit végre is hajthatják. Ez a széles 
hatáskör megkívánja, hogy a kerület székhelyén, Óbecsén börtönöket állítsa-
nak fel az uradalom költségén. Az Úriszék minden helységben árvagyámokat 
és gondnokokat rendel ki. A gyermek és rokon nélkül elhalt görögkeletiek 
öröksége kiváltságaik szerint egyházukra száll. Az Úriszék saját pecsétet is 
használhat. 

•   A Bánságban a fontosabb folyami átkelőhelyeken (Óbecse, Ókanizsa) kom-
pok és szállítóeszközök legyenek.

•   Magyarország más területeitől eltérően a kerület lakossága csak nyolcadot ad, 
s csakis a tiszta és vegyes búzából, a rozsból, az árpából, a zabból, a kölesből, 
a borból és a méhkaptárok után. A kukorica, a cirok, a len, a kender, a káposz-
ta, a fokhagyma, a vöröshagyma és más hasonlók mentesek a földadótól. A 
bárányokat az uradalmi tisztviselők összeírják, utánuk egyenként 3 krajcárt 
kell fizetni az uradalmi pénztárba.

•   A kerület lakossága minden robottól és az uradalomnak járó ingyen munkától 
mentes, de dézsmáját a Martonostól Péterrévéig levő helységek a szegedi, 
a többiek pedig Óbecsétől kezdve a péterváradi magtárba köteles szállítani. 
Szükség esetén szekereket és előfogatokat is kötelesek biztosítani.

•   A réveknél és a legeltetésnél a lábasjószág után fizetett illeték fele az egyes 
községeket illeti, a másik felét a görögök és a cigányok taksájával együtt az 
uradalomnak fizetik be. A honosított görögök a községi bírók alá tartoznak, a 
török alattvalók pedig az uradalom hatáskörébe. Utóbbiak csak török áruval 
kereskedhetnek, egyéb portékával (bor, gabona, fa, jószág) nem, továbbá tilos 
iparral foglalkozniuk.

•   A kocsmák és mészárszékek jövedelme a lakosokat illeti, de az italokat (sör, 
bor, pálinka) a kocsmák számára az uradalomtól kell vásárolni.

•   A vallás gyakorlása, az egyházi ünnepek megtartása, a templomépítés a görög-
keletieknek adott kiváltságok értelmében teljesen szabad. Földjeikkel egye-
temben papjaik is sérthetetlenek.

•   A kerület „díszére és fejlődésére” Óbecse, Zenta és Ókanizsa községek me-
zővárosi (oppidum) rangra emeltetnek vásárok és hetipiacok tartásának jogá-
val. Ezek a szokásos kiváltságlevelüket a Magyar Udvari Kancellária részéről 
egyidejűleg megkapják.

•   Mindezekért a jogokért, engedményekért, a robot és az ingyen munkák meg-
váltásáért, kiváltságokért minden helység földadó címén évente a mindenkori 
közadó felét fizeti az uradalomnak, két részletben.

•   A lakosok háború idején kötelesek „fölkelni”, ellenben ilyenkor minden föl-
kelő mentes minden adótól vagy földesúri szolgáltatástól, a fölkelés terheit 
(költségeit) viszont maguk viselik.5

5 Gyetvai 1992. 215–218.
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A mezővárosi privilégiummal (kamarai mezővárosi státus) járó országos 
vásár, illetve hetipiac-tartás napját más városokkal egyetemben július 7-i keltezéssel 
határozták meg, s ezek kerültek – mintegy visszakeltezéssel – a mezővárosoknak ki-
adott adománylevelekbe, melyek keltezése a kerület kiváltságlevelével megegyező 
volt. Eszerint Óbecsén az országos vásárt július 5-én és október 17-én, a hetipiacot 
pedig szombatonként tartották. A kerületnek adott kiváltságokat vizsgálva továbbá 
egyéb adatok olvashatók ki Óbecsével kapcsolatban. A legjelentősebb mindenkép-
pen az, hogy a kerület székhelyéül Óbecsét határozták meg. Végül pedig Óbecsét 
és Ókanizsát a kiváltságlevél fontos folyami átkelőhelyként említi, ahol kompok és 
egyéb szállítóeszközök felállítását látják elő.6 

A kerületnek adott első kiváltságlevél egyes pontjainak értelmezése alapján 
a következőképp értelmezhető a Tiszai korona-kerület, illetve az ott élő lakosság 
kiváltságos helyzete:
– a kiváltságokat a görögkeleti lakosság (ez alatt elsősorban a volt határőrök érten-
dők) kapta szolgálataiért, az uralkodó iránti hűségért;
– a lakosok nem rendelhetők magánföldesurak vagy a megye joghatósága alá, hanem 
szabadok maradnak a magyar kamara joghatósága alatt; ennek értelmében a koro-
na-kerület területileg Bács-Bodrog megyéhez tartozik majd, ám de jure kivonták a 
megye juriszdikciója alól, s a magyar udvari kamara alá rendelték, közvetlen admi-
nisztrálását viszont a Zomborban székelő bácskai kamarai igazgatóság végezte;
– az adózás módjából, illetve mértékéből kiderül, hogy a korona-kerület nem tarto-
zott a földesúri tulajdon allodiális változatához, azaz a kiváltságoknak köszönhetően 
elkerülte az 1767. évi úrbérrendezést.7 

Ugyancsak a volt határőrök marasztalása céljából a tisztek nemesi rangot, 
vele földet kaptak. A nemesi okleveleket ugyanazzal a keltezéssel bocsátották ki, 
mint a kerületi, illetve mezővárosi privilégiumokat. Az első ilyen oklevelet An-
tunovics János óbecsei kapitány kapta, s ebben rögzítették a szántóföld és kaszáló 
nagyságát, a legeltetési jogot, illetve ezek fiúágon való öröklését, leányágon pedig a 
megváltását. A tiszai kerületben összesen 46-an kaptak nemesi oklevelet (Óbecsén 
kettőt: Antunovics mellett még Zákó Péter, majd Csokics György és Branovacski 
Mihály).8 

A határőrök elköltözése és a magyarság betelepülése
Semmiféle kiváltságokra tett ígéret, nemesi oklevelek adományozása nem 

volt azonban elegendő ahhoz, hogy megtörje a határőrök bizalmatlanságát, eloszlas-
sa félelmeiket, illetve kárpótolja őket korábbi életmódjukért, azaz hogy maradásra 
bírják őket: tömegesen települtek át Szerémségbe, a Temesi Bánságba, illetve Uk-
rajnába. Ukrajnára vonatkozóan nincs adatunk, de az alábbi táblázat anélkül is elég 
szemléletesen tükrözi az elvándorlás mértékét.9

6 Gyetvai 1992. 221–222. Sajnálatos, hogy Óbecse mezővárosi adománylevele eddig nem került elő; 
csak bízhatunk abban, hogy nem semmisült meg, hanem lappang valahol.
7 Gavrilović 2005. 350. és Gyetvai 1992. 284.
8 Gyetvai 1992. 181–182.
9 Gyetvai 1992. 174. alatt közölt táblázat kivonatos adatai. 
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Helység Családfő Személyek 
száma

Elköltözött

Bánságba Szerémségbe

Családfő Személyek sz. Családfő Személyek sz.
Óbecse 57 60 ½ 111 183 9 12
Szenttamás 81 117 53 99 1 3
Bácsföldvár 29 43 58 103 ½ 4 9
Túria 26 34 21 52 - -
Péterréve 25 34 92 147 34 66
Mohol 63 81 19 46 4 9
Ada 26 33 143 257 4 6
Zenta 33 52 255 439 - -
Ókanizsa 26 27 137 218 - -
Martonos 70 104 48 78 - -

Volt olyan község, amely szinte teljesen kiürült, bár csak ideiglenesen: a 
következő években máshonnan települtek szerbek, ennek ellenére erre is hivatkoz-
hatott a bécsi udvar, amikor zöld fényt adott a nem görögkeletiek előtt a betelepülés-
re, ti. hogy a szerbek többsége a nekik adott kiváltságok ellenére hagyta el a kerület 
községeit.

Természetesen felmerült annak lehetősége, hogy ide is németeket telepíte-
nek, de a kamarai tanács 1755-ből való, az uralkodónak tett előterjesztéséből kiderül, 
miért nem történhetett így: tekintve a fa hiányát, nem valószínű, hogy a házépítéssel 
és megélhetéssel kapcsolatos  nehézségeket a németek vállalni tudnák, annál is in-
kább, mert itt a földek a községektől távolabb vannak. A királyi kamarának tehát az 
a véleménye, hogy ide csak magyar és tót (szlovák) telepeseket lehet hozni, akik e 
hiányokat jobban el tudják viselni. Mária Terézia válaszában a magyar kamarának 
jóváhagyta, hogy Óbecsére 200, Péterrévére 150, Adára 200 magyar és tót katoli-
kus családot telepítsenek, és ide németek ne kerüljenek.10 Ezért is érdekes, hogy a 
vizitációs (Canonica Visitatio) okmányok szerint 1762-ben Óbecsén a katolikusok 
részben magyarok (és tótok), részben pedig németek, s ez a kijelentés megismétlődik 
1767-re és 1783-ra vonatkozóan is; 1802-ben a német hívők száma 300 körül volt.11

A magyarság tömeges betelepülésére tehát elsősorban ebben az időszakban 
– 1752 és 1755 között – került sor, bár előtte is voltak szórványos betelepülések, s 
az azt követő években sem állt le a migrációs folyamat. Az, hogy ezekben az évek-
ben adóösszeírások magyarokat név szerint nem említenek, a letelepülés első három 
évének adómentességével magyarázható (amit úgy tűnik, ők is megkaptak, annak 
ellenére, hogy rájuk nem terjedtek ki a kiváltságok), hiszen ezek az összeírások csak 
az adóalanyokkal12 foglalkoztak.

Az új telepesek túlnyomórészt a Jászkunságból érkeztek (Pest, Heves és 
Csongrád megyék), részben spontánul, részben toborzók útján; mint láttuk, a kamara 
is intézkedett, hogy gyorsítsa a folyamatot.13

10 Gyetvai 1992. 240–241.
11 Gyetvai 1992, 388–389.
12 Gavrilović 2005. 351. szerint a letelepülők semmilyen kedvezményt nem kaptak, így kezdeti adó-
mentességet sem, Gyetvai viszont több helyütt (Gyetvai 1992. 247.) tényként beszél erről.
13 Gyetvai külön fejezetben tárgyalja (Gyetvai 1992. 236–287.) a magyarság betelepülésének folyama-
tát s az ezzel kapcsolatos konfliktusokat.
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Bár a következő táblázat dicalis összeírás, amely nem öleli fel az egész la-
kosságot, csupán az adózókat, mégis szemlélteti Óbecse lakosságának létszámbeli 
gyarapodását, amely a magyarság betelepülése nyomán következett be.14

Év Családfő Gazda és testvér Fiú (15-16 év felett) Zsellér
1766 218 243 11 -
1768 232 301 28 8
1771 299 - - -

A vizitációs összeírások némely évekre vallási hovatartozás szerinti bontás-
ban hoznak adatokat. Az alábbi táblázat két évet ölel fel; az első már a betelepülési 
hullám végét rögzíti, magába foglalva a természetes szaporodás folytán bekövetke-
zett létszámnövekedést, a másik pedig azért tanulságos, mert már egy századvégi 
állapotot rögzít.15 

Év Római kat. 
házaspárok

Római katolikusok 
összesen

Görög-keleti 
házaspárok

Görög-keletiek 
összesen

1766 77 313 394 1501
1794 577 2672 605 2590

A kerületben élő szerbek nyilván veszélyeztetve érezték magukat e folya-
mat láttán, annál is inkább, mert csakhamar a más vallású és nemzetiségű telepesek 
számban előbb kiegyenlítődtek velük, majd fel is múlták őket. Ezért minden esz-
közzel próbálták akadályozni vagy legalábbis lassítani a magyarság betelepülését, 
betű szerint ragaszkodva a kiváltságlevél minden pontjához. A másik oldalon viszont 
egyre inkább jelentkezett az igény, hogy ha már az adóterhekben osztoznak az itt élő 
szerbekkel, akkor részesüljenek azok kiváltságaiban, pl. a kerületi tisztségviselők, il-
letve a községek-mezővárosok bíráinak megválasztásánál. Kamarai intervenció nyo-
mán Ókanizsán és Zentán, ahol a magyarság már nyomasztó létszámbeli fölénybe 
került, évente váltakozva hol szerb, hol magyar bírót választottak. (Óbecsén viszont 
jóval később, a második kiváltságlevél kiadása után, 1794-ben – sőt még 1803-ban 
is – két évig görög keleti, egy évig pedig római katolikus bírót választottak, pedig 
ekkora már ott is túlsúlyba kerültek a magyarok. 16 A szerbek azonban ezt is többször 
próbálták szabotálni, s nem mulasztották el tiltakozásuknak hangot adni, állandóan 
a kiváltságaikra hivatkozva. Furcsamód az uralkodó (Mária Terézia) részéről sokáig 
nem érkezett végleges megoldás, csupán ad hoc intézkedések történtek, mintegy 
tűzoltásként, nyilvánvaló volt azonban – különösen a hetvenes évek elejére – hogy 
a konfliktusokat az első kiváltságlevél egyes pontjainak rendelkezései generálják, 
amit orvosolni csak egy újabb kiváltságlevéllel lehet.

A Tiszai korona-kerület második és harmadik kiváltságlevele

A kerület második kiváltságlevelének kiadására 1774. augusztus 1-én került 
sor. Bevezető részében megindokolja, miért került sor a kibocsátására, vagyis: mi-
vel a volt határőrök nagy része az 1751-ben kiadott kiváltságok ellenére is elhagyta 

14 Gyetvai 1992. 330. alatt közölt táblázat alapján.
15 Gyetvai 1992. 388. alatt közölt táblázat alapján.
16 Gyetvai 1992. 253–256.
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földműves foglakozását, s a Temesi Bánságba vagy Oroszországba települt, hogy 
ennek folytán ne csökkenjen a közadó és a földadó, szükségessé vált a kerület bené-
pesítése. Idővel a római katolikusok száma annyira megszaporodott, hogy az ott lakó 
görög szertartásúakkal (szerbekkel) számban kiegyenlítődött. Méltányos, hogy ezek 
a római katolikusok, akik a szerbekkel együtt fizetik a közadót és a földadót, a ke-
rületnek adott szabadalmakat is élvezzék és mindenben egyenlőek legyenek. Hogy 
a továbbiakban több panasz ne legyen ezért a kerületi hivatalokra és tisztségekre 
római katolikusok is alkalmaztassanak; a szenátorok és alszenátorok száma fele-fele 
arányban lett megállapítva, ugyanígy a hatósági tisztviselők választása is. A kerületi 
jegyző tisztére viszont – vallási kulcs nélkül – a legalkalmasabb személyt alkalmaz-
zák. A városi és községi bírák, illetve esküdtek megválasztásánál a helyi viszonyokat 
kell szem előtt tartani a két vallás számarányával összhangban.

Röviden összefoglalva: a második kiváltságlevél tulajdonképpen kiterjesz-
tette az elsőben csak a görög-keleti lakosság részére adott privilégiumokat a katoli-
kus (magyar) lakosságra is. Figyelemre méltó még az a rendelkezés is, ami némileg 
szűkítette az első oklevél által adományozott előjogokat, abban ugyanis megengedte 
a községeknek, hogy maguk döntsék el, kinek engedélyezik vagy tiltják a letelepe-
dést. A második kiváltságlevélben viszont az uralkodó elrendelte, hogy a kerület 
azon helyeire, amelyek területük nagyságánál fogva további telepeseket fogadhat-
nak be, a beköltözésben senki se akadályozza a telepeseket, tekintet nélkül arra, 
hogy római katolikusok vagy görög-keletiek-e.17 

A második kiváltságlevél is csak a tüneteket, nem pedig a kiváltó okokat 
kezelte, az ellentéteket nem oldotta meg, csak lappangóvá tette, ezért azok időnként 
a felszínre törtek. Vitathatatlan azonban, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a kerület te-
lepülései megpróbáljanak immár homogenizálódó közösségként a polgári fejlődés 
útján tovább haladni.

Félreértések tudniillik továbbra is voltak, mint ahogyan ebből eredő konflik-
tusok is. Egyre nagyobb szükséglet mutatkozott arra, hogy egy harmadik kiváltság-
levélben az előző kettő rendelkezéseit összefoglalják, egyértelműsítsék; ezt követel-
te immár a kerület lakossága is.

A harmadik adománylevél kibocsátására 1800. március 14-én került sor. 
Bevezető része is tulajdonképpen az előző kettő bevezető részeinek összefoglalása; 
emellett az oklevél meghozatalának megindoklásaként a lakosság ama kívánságát 
jelöli meg, hogy a kettőt egy harmadikban egyesítse az uralkodó.

A 3. pont visszaállítja a községeknek azt a kiváltságát, hogy idegen nem te-
lepedhet le egy adott község területén, annak beleegyezése nélkül. Ezt a kiváltságot 
a második oklevélből kihagyták, hiszen a szerbek többek között erre hivatkozva pró-
bálták mindenáron akadályozni a katolikusok (magyarság) betelepülését. Most ezt 
uralkodói nagyvonalúsággal vissza lehetett állítani, hiszen a vidék benépesítésének 
folyamata nagyjából befejezettnek volt tekinthető, másrészt pedig mind a kerületi 
hivatalok esetében, mind pedig az egyes községekben a második kiváltságlevél ér-
telmében nemzetiségi-vallási kulcsot láttak elő, s ez már a gyakorlatban is minde-
nütt érvényesült, így az idegenek letelepülésének tiltása (itt általában mindig egyedi 
elbírálásokról volt szó) nem csupán egy etnikum, hanem az egész közösség akaratát 
tükrözte.

17 Gyetvai 1992. 268–272.
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Éppen az esetleges félreértéseket, eltérő értelmezéseket elkerülendő, a ki-
váltságlevél 5. pontja, amely a hatósági személyeket sorolja fel, igen részletező, s 
ezért ebben a tekintetben többletként jelentkezik az előző két oklevélhez képest.

A 11. pont részletesen leírja a pecsét, illetve címer kinézetét, amelynek hasz-
nálatát az uralkodó kegyesen engedélyezi. Jelentős még, hogy a 13. pont rendelke-
zése értelmében a lakosok a terménynyolcadot – külön szerződés szerint – kész-
pénzben válthatják meg, s csak háború vagy más rendkívüli körülmények esetén 
kell azt természetben beszolgáltatniuk. Ide kötődik még az utolsó, 17. pont is, mely 
szerint – ugyancsak háború vagy rendkívüli esemény idején – mindazoknak, akiket 
érint a „felkelés” (mozgósítás), a hadiállapot idején mentességet biztosít mindenféle 
közteher-viselés alól.18 

Figyelemre méltó, – de érthető – hogy még a harmadik kiváltságlevél sem 
foglalkozik a zsidósággal, legalábbis közvetlenül nem. Világosan fogalmaz ugyan-
is, amikor mindenütt görög-keleti és katolikus lakosokról szól. Másrészt a zsidóság 
sem számban, sem társadalmi-gazdasági jelentőségénél nem képez említésre mél-
tó tényezőt. Huzamosabb idejű, kis számú jelenlétük az 1770-es évektől követhető 
nyomon a kerületben; talán nem véletlenül, hiszen a második kiváltságlevél meg-
vonta a községektől az elsőben adott jogot, hogy ők szabják meg, kit engednek meg-
települni. Másrészt viszont amikor a harmadik kiváltságlevél rendelkezése folytán 
visszakapják ezt a jogot, nem gördítenek komolyabb akadályt a zsidók letelepedése 
előtt, eltérően a szabad királyi városoktól (Szabadka, Újvidék, Zombor), ahol nagy 
ellenállásba ütköznek, tény azonban, hogy arányszámuk még 1867. (magyarországi 
zsidók egyenjogúsítása) után sem haladta meg egyik községben sem a 4-5 %-ot.

Óbecse gazdasági-társadalmi fejlődése 
a 18. század utolsó évtizedeiben és a 19. század elő felében

Ideje megvizsgálnunk, hogy a vidék újratelepítésének idején, illetve az azt 
követő évtizedekben milyen lehetőségeik voltak az Óbecsére települőknek: mit hoz-
tak magukkal, milyen körülmények várták őket, s hogyan használták ki ezeket az 
adottságokat.

Azok a szerb családok, amelyek a maradást választották, nyilván minden 
tekintetben helyzeti előnyt élveztek a katolikus (magyar, tót, német) betelepülők-
kel szemben, akik a kezdeti három év adómentességen kívül egyéb engedményeket 
nem kaptak, s 1774-ig a kerületi kiváltságok adta előnyökben sem részesültek, s ez 
mindenképpen hatással volt az újkori Óbecse lakosságának elsődleges társadalmi-
vagyoni rétegződésére; mint ahogyan persze az sem volt mindegy, hogy az érkezők 
hogyan érkeztek: teljesen üres kézzel vagy ingóságokkal; esetleg jószággal (ökör, 
ló, ami segítségükre lehetett a föld megművelésénél), egyedül vagy családosan (nem 
volt mindegy, hány dolgos kéz segített a munkában).

A kerület községei mintegy megörökölték azoknak a középkori aprófalvak-
nak a területét is, amelyek a török hódoltságot követően nem újultak meg. Részben 

18 Az oklevél magyar fordítását Muhoray Alfonz név alatt Dudás Gyula közölte a Bács-Bdrogh várme-
gye Történelmi Társulata évkönyvében (XI. évf./1895. 28–37.), kivonatos ismertetését, illetve megho-
zatalának körülményeit pedig l. Gyetvai 1992. 479–485.
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ezeknek a falvaknak a neveit őrizték a községekhez tartozó „puszták”; ezek Óbecsén 
1741-ben a következők: Csík, Kőkút, Devecser és Kétvillova.19 A puszták belakása 
fokozatosan történt, hiszen először a községekhez közel eső, belső földek kerültek 
művelés alá, s csak fokozatosan a külső földek (szállásodás). A közlegelők feltörése 
csak kis mértékben történhetett, külön engedéllyel, ezért nem láthatunk látványos 
növekedést a szántóföldek nagyságában. A 18. század második felében a határok 
nagysága községenként, ha nem is komolyabb mértékben, de változhatott; viszony-
lag pontos kimutatásunk van viszont 1825–26-ból. A következő táblázatban a leg-
nagyobb határral bíró községeket soroljuk fel (nemcsak a határ nagyságát, hanem a 
telkek számát is feltüntetve).20

Helység Kerületi lánc 
(=2200 négyszögöl)

Katasztrális hold 
(=1600 négyszögöl)

Telkek száma
1825 1826

Óbecse 28 778 39 570 550 585
Zenta 42 280 58 135 909 917
Ókanizsa 23 331 32 080 471 468
Szenttamás 27 740 38 141 653 646
Ada 17 983 24 727 408 404
Mohol 16 322 22 443 349 353

Ugyanebben az évben – erre vonatkozóan csak Óbecsére hozzuk az adato-
kat – a következő bontásban történet ennek a határnak a hasznosítása (földművelési 
áganként):21

Adóra kötelezett területek kerületi láncokban 
(=2200 négyszögöl)

Uradalmi területek kerületi láncokban 
(=2200 négyszögöl)

szántóföld kaszálók közös rétek szőlők nemesi 
földek erdők nádas, 

sás
mocsár, 
árterület közutak

4933 13 567 5461 257 334 - 3620 386 220

Összehasonlításképpen, négy évtizeddel korábban, a betelepítést követő év-
tizedek konszolidáltabb állapotát tükrözve:22

1782/83 1783/84
szántóföld 

kerületi 
láncokban

kaszáló 
(hány kaszás) szőlő (kapás)

szántóföld 
kerületi 

láncokban

kaszáló 
(hány kaszás) szőlő (kapás)

3685 4739 62 3692 4707 66

19 Gyetvai 1992. 155. 
20 Gyetvai 1992. 289. (Bauer-féle mérnöki összeírás)
21 Gyetvai 1992. 290. alatt közölt táblázat alapján.
22 Gyetvai 1992. 392. alatt közölt táblázat alapján. Gyetvai táblázata holdakban adja meg a szántóföl-
dek nagyságát, de nem mondja meg, milyen holdakról van szó. Feltételezzük, hogy 1100 négyszögöles 
holdakról van szó, amit kamarai birtokokon használtak, s ez alapján végeztük az átszámítást, hogy meg-
könnyítsük az összehasonlítást. A „kapás”, „kaszás” mértékegységekből fakadó átszámítási bizonyta-
lanság miatt ezeket átszámítás nélkül közöltük.
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A földművelés kétnyomásos módszerrel (ugarolás) történt, a földek trágyá-
zása nemigen volt szokásban, hiszen úgy tartották, hogy míg a föld ugaron pihen, 
addig az ott legelő állatok úgyis trágyázzák.

Mint azt már említettük, a letelepüléssel párhuzamosan sor kerülhetett egy 
elsődleges társadalmi-vagyoni rétegződésre, mégpedig annak függvényében, ki ho-
gyan érkezett. A következő évtizedekben ez a rétegződés tovább finomodott, hiszen 
az sem volt mindegy, kinek milyen minőségű föld jutott. Sajnos a rendelkezésünkre 
álló közölt források nem engedik meg, hogy elemzően végigtekinthessük ezt a fo-
lyamatot, ti. hogyan változott a telkes jobbágyok, illetve a zsellérek (inquilinus) és 
házatlan zsellérek (subinquilinus) száma, egymáshoz való aránya csakúgy, mint ezen 
belül a földművelők-állattenyésztők mellett az egyéb foglalkozásokat űzők megjele-
nése, számbeli jelenléte. Másrészt a felhasznált összeírásokat nem tudtuk megfelelő 
módon összesíteni, ezért úgy döntöttünk, hogy két (pontosabban három) táblázattal 
próbáljuk érzékeltetni a változásokat, amelyek Óbecse lakosságán belül mentek vég-
be négy évtized alatt. 

Házak 
száma

Családok 
száma

Férfiak Nők Összesen
Nős Nőtlen Összesen 1–12 éves 13–17 éves

799 885 962 1386 2348 648 234 2089 4437
a) vármegyei összeírás 1787-ből23

Férfiak

papok nemesek polgárok
Parasztok 

(telkes 
jobbágyok)

parasztok 
és polgárok 

örökösei
 zsellérek Egyéb

7 18 5 362 303 629 136

b) vármegyei összeírás 1787-ből 
(foglalkozás, illetve társadalmi-vagyoni besorolás szerint)24

A táblázatokból először is az derül ki, hogy viszonylag nagy a nőtlen, 17 év 
feletti férfiak száma. 

A „polgárok” alatt itt nem a klasszikus polgárságra kell gondolni, az csak 
a szabad királyi városokban volt, hanem inkább a honoráciorokra (értelmiségiekre: 
ekkor még elsősorban csak hivatalnokokra, később orvosokra, tanítókra, gyógysze-
részekre stb.). A többieket – a kuriális nemeseket kivéve – a telkes jobbágyok, a zsel-
lérek vagy házatlan zsellérek közé sorolták (még a kézműveseket és a kereskedőket 
is). A táblázatban nincs egyébként különválasztva a zsellérek és házatlan zsellérek 
kategóriája; valószínűleg ekkor még utóbbiak száma elenyésző volt, csak később 
növekedett meg, a másodlagos (századfordulóig lejátszódott) társadalmi-vagyoni 
rétegződés következtében. 

Az előző évtizedekhez képest az 1828-as összeírás már egy megállapodott-
ságot tükröz:25

23 HeGeDiš–Čobanović 1991. 51. alatti táblázat alapján.
24 HeGeDiš–Čobanović 1991. 51.
25 HeGeDiš–Čobanović 1991. 77. alatti táblázat alapján.
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4366 24 - 578 943 165 85 459 116 100 34 192 15 6

Táblázaton kívül, de mindenképpen említésre méltó az a tény, hogy a telkes 
gazdák között a szerb származásúak vannak többségben (333), a zsellérek esetében 
viszont ez fordítva: ott a magyarság dominál (572).26

A földművelés a 18–19. század fordulójáig – a napóleoni háborúkig – leg-
inkább csak helyi szükségleteket elégített ki, említésre méltó többletet nemigen ter-
melt; jóval jelentősebb volt az állattartás, hiszen hatalmas közlegelők álltak rendel-
kezésre.

Év Nagyállatok 
(szarvasmarha, ló)

Aprójószág 
(juh, sertés, kecske)

1783/84 4584 2883
1828 4593 10 110

A fenti táblázatból kiderül, hogy a nagyállatok száma nem növekszik, inkább 
stagnál. Növekedés az aprójószágoknál tapasztalható (elsősorban a juhok, másod-
sorban a sertések számában, kecske viszont ekkor még alig van).27 A nagy legelőkből 
származó előny miatt itt viszonylag korán keletkezett többlet; bár a jószágkereske-
désről nincsenek kimutatásaink, joggal feltételezzük, hogy jelentős bevételi forrást 
jelentett azoknak, akik állattartással foglalkoztak, hiszen a mezővárosi kiváltságok 
lehetővé tették, hogy a vásárokon, helyben értékesítsék állataikat, másrészt az élő-
jószág szállítása jóval könnyebb volt („lábon”), míg a gabonáé, ha volt is felesleg, 
nehezebb, hiszen az országutak sokszor járhatatlanok voltak, vízi úton pedig nem 
elsősorban a tiszai, hanem inkább a dunai út jött számításba, a Dunáig pedig megint 
csak el kellett juttatni az árut.

Az egész telekkel bíró jobbágyok meg tudtak élni a földművelésből, viszont 
a zsellérek, házatlan zsellérek kevésbé. Ők viszont az állattartás mellett halászattal 
is foglalkozhattak, akár fő, akár kiegészítő foglalkozásként („paraszthalászok”). Sőt, 
ilyen szempontból maguk a telkes gazdák sem voltak kiszolgáltatva az időjárás sze-
szélyeinek, hiszen az ínségesebb évek idején sem kellett komolyabban nélkülözni 
– a kerületi privilégiumoknak köszönhetően.

Gyárak-üzemek természetesen a kerület községeiben sem létesülnek ebben 
az időszakban, a kivételt éppen Óbecse képezi, ez azonban nem valami kivételes 

26 Gyetvai 1992. 561. alatt közölt táblázat alapján.
27 Gyetvai 1992. 334–335. alatt közölt táblázat alapján; itt a jószágok fajták szerinti részletes bontásban 
találhatók. 
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vállalkozói indíttatásból történt, hanem éppen annak köszönhetően, hogy Óbecse 
volt a kerület székhelye. Természetesen a sörgyárról van szó, amelynek alapítása 
1754. március 7-re tehető, ekkor kötötte meg ugyanis a kerület szenátusa a szerző-
dést Pettenkofer Ferenc kúlai sörfőzővel a pálinka és a sör szállítására vonatkozólag. 
A rendelkezés szerint ugyanis a kerületi kocsmák a sört és a pálinkát az uradalomtól 
tartoztak beszerezni, amíg külön sörház vagy sörgyár nem épül. Ezt nem tulajdonosi, 
hanem bérleti viszonyban működtették.28  

A mezővárosi kiváltságok elsődlegesen azt a célt szolgálták, hogy a hetipia-
coknak és az országos vásároknak köszönhetően, Óbecse, Ókanizsa és Zenta vonzó-
vá váljon a kézművesek és kereskedők számára, idővel pedig a Tisza-vidék egyfajta 
kisebb áruelosztó központjaivá váljanak. Utóbbi szerepet Ókanizsa nem tudta igazán 
betölteni, Óbecse egy ideig igen, de idővel inkább Zenta lett a kisrégió központja, 
különösen a kerület felszámolása után.

Vitathatatlan azonban, hogy a kiváltságok jót tettek a kézművesipar fejlődé-
sének, különösen pedig azoknak, amelyekhez a nyersanyag helyben kínálkozott (itt 
elsősorban az állattartásból származó nyersanyagra gondolunk). 1771-ben Kapros 
Ignác tiszai tiszttartó még igen lesújtóan nyilatkozott a kerület lakosságáról: „Hogy-
ha jól meggondoljuk, az itteni tudatlan nép semmi másra nem született, mint az 
ekeszarvára, a kapára és a kaszára… Nagyrészt szállásaikon laknak, egyszerűek, a 
mezei munka a mindenük; a hely fekvése is okozza, hogy itt az ipart bevezetni nem 
lenne célszerű.”29 Tudjuk viszont, hogy a telepesek toborzásánál fontosnak tartották, 
hogy a kerületbe iparosok is jöjjenek (Ókanizsára és Óbecsére pl. német iparosok 
települtek).30 Kapros egy, a kamarához intézendő beterjesztéshez készítette el 1771-
ben a kerület iparosainak jegyzékét. Ekkor a kerületben (a segédeket is beleszámítva) 
összesen 201 iparos működött, de csak 26 volt céhbeli mester (Ókanizsán, Zentán, 
Péterrévén és Szenttamáson), céhen kívüliek viszont nagy számban voltak Óbecsén, 
Szenttamáson és Adán is; legtöbben a szűcsök (40), molnárok (38), ácsok vagy/és 
kovácsok[?] (26), csizmadiák (16) és takácsok (16). Becséről – szintén 1771-ből – 
van még egy összeírás a katolikus hívekről, mely foglalkozás szerint feltünteti az 
iparosokat: két német szabót, egy német vargát, egy nyergest, egy péket, két kőmű-
vest és egy kerékgyártót. Kellő létszám híján az itteni céhes iparosoknak nem voltak 
önálló céheik, hanem a kerület szomszédságában működő céhekhez tartoztak, jobbik 
esetben esetleg filiálét alakítottak. (Pl. Zentán a csizmadiák, szabók és szűcsök 1776-
ban a bajai céh filiáléjaként.)31

Dicalis összeírások szerint Óbecsén 1782/83-ban 30, 1783/84-ben 34 ipa-
rost vettek számba.32 Láttuk viszont, hogy az 1828-as országos összeírás szerint szá-
muk már 192 volt.

A céhalapításban a kerület községeire – elsősorban pedig a mezővárosa-
ira – is jellemző volt az a folyamat, ami akkoriban játszódott le Magyarországon, 
ti. a nagyobb városokban (szabad királyi városokban) a céhes ipar lassú halódása 
volt tapasztalható, míg a falvakban, mezővárosokban gombamód megszaporodtak, 

28 Gyetvai 1992. 336.
29 Gyetvai 1992. 351.
30 Gyetvai 1992. 351.
31 Gyetvai 1992. 352.
32 Gyetvai. 1992. 353.
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egyfajta reneszánszukat élték.33 Igaz, számban továbbra sem képesek, hogy egy-egy 
mesterség külön céhbe tömörüljön (persze voltak kivételek, különösen a takácsok 
és a csizmadiák esetében), az új céhszabályozás azonban lehetővé tette, hogy a 19. 
század első évtizedeiben vegyes céheket hozzanak létre, olyanokat, amelyek több 
fajta mesterséget űző mestereket foglaltak magukba. Ennek köszönhetően csökkent 
a céhen kívüliek, illetve kontárok száma, de ez azért továbbra is állandó problémát 
jelentett. Óbecsén a következő – zömmel vegyes – céhek kaptak céhszabadalmat: 
takácsok (1815); kovácsok és kerékgyártók (1815); csizmadiák és német vargák 
(1815); szabók, szűcsök, magyar vargák, tímárok, szíjgyártók és nyereggyártók 
(1815); kereskedők (1820); kőművesek, ácsok, asztalosok, szappanfőzők, lakatosok, 
bognárok, kötélgyártók, pékek, kalaposok és bádogosok (1829); kőművesek, ácsok, 
asztalosok, lakatosok, bognárok, kötélgyártók, pékek, kalaposok, szappanfőzők, bá-
dogosok, gombkötők, szita-rostakészítők és üvegesek (1837).34 Az első két kibocsá-
tás éve (1815, 1829) nagyjából egybeesik az 1828-as összeírással, tehát ezzel együtt 
is értelmezhetők az adatok.

A felsorolás nem szolgáltat komolyabb meglepetéseket: olyan mesterségek-
ről van szó, amelyek igyekeztek helyben kielégíteni egy tipikus mezőváros félig pa-
raszti, félig polgári igényeit. Úgy tűnik, itt is más településekhez viszonyítva hasonló 
a helyzet: egy-egy szakmában kis számú mester dolgozott, ugyancsak kis számú se-
géddel, inassal, ezért csupán a takácsok létszáma (vele anyagi helyzetük) bizonyult 
elegendőnek, hogy egyedül alakítsanak céheket (a céhszabadalom kiváltása ugyanis 
eléggé költséges eljárás volt). Mellettük még a kerékgyártók és a kovácsok, illetve 
a csizmadiák és vargák voltak elegendően ahhoz, hogy csupán másodmagukkal tár-
suljanak. A többi szakma, mint láttuk elég vegyesen társult, s egy-egy céhbe akár 
10-13 mesterség.

Figyelemre méltó, hogy a kereskedők is céhet alakítottak. Ez a szabad ki-
rályi városokban természetes volt, itt azonban, a tisza-vidéki községek esetében ki-
vételes óbecsei különlegesség. Az összeírások általában megkülönböztették a kis-
kereskedőket (questor) és nagykereskedőket-kalmárokat (mercator). A 18. század 
dicalis összeírásaiban számuk még elenyésző, de az 1828-as összeírás sem hoz nagy, 
látványos számbeli növekedést (lásd fentebb). Kezdetben főleg szerbek (esetleg gö-
rögök) űzték ezt a foglalkozást, ám a 18. század két utolsó évtizedében mindinkább 
a betelepülő zsidóság „szakosodik” erre itt is. A zsidósággal kapcsolatos sztereotí-
piák gyakran táplálkoznak ebből a tényből, miközben általában el szokták felejteni, 
hogy a zsidóságnak nemigen volt más választása, először is, mert a magyarországi 
zsidók nem voltak teljes jogú, csupán „megtűrt” alattvalók (ezen a címen különadót 
fizettek („taxa tolerantialis”), földet nem birtokolhattak (a kerületi kiváltságok rájuk 
nem voltak érvényesek), a céhes iparból kiszorultak, ha csak nem voltak annyian, 
hogy saját céhet alakítsanak (pl. nagyobb városokban), ezért – különösen a mezővá-
rosokban – szinte kezdettől fogva a kereskedést űzték bármilyen szinten. Itt viszont 
(a kerületi községek esetében is) fontos szerep jutott nekik a helyi munkamegosz-
tásban. Egyrészt felvásárolták a mezőgazdasági terményfölösleget. Ez kezdetben 
inkább állati eredetű (bőr, gyapjú, toll), a 19. század első évtizedeiben viszont már 

33 A korabeli céhes iparról részletesen lásd eperjessy G. 1967.
34 eperjessy G 1967. 217.
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a gabonakereskedelemben is egyre nagyobb szerepet vállalnak, a század közepe tá-
jától kezdve, különösen pedig a kiegyezés után a fakereskedelemben is mindinkább 
a zsidó kereskedők kerülnek előtérbe. Másrészt viszont az olcsó ipari cikkeket is 
ők terjesztik el a vidéken, nemcsak boltjaikban, hanem a házalók akár a tanyákra is 
kiviszik az árut. Ők azok, akik egy-egy megszorult parasztnak pénzt kölcsönöznek; 
ez megint csak nem teszi őket népszerűvé, de nem szabad elfelejteni, hogy ebben az 
időben ez ügyben máshoz nemigen lehetett fordulni. Míg a 18. század utolsó évti-
zedeiben a kisebb királyi haszonvételek (regálék) bérlői szerbek, görögök, esetleg 
örmények, a 19. század első felében mindinkább a zsidók jelentkeznek – ha nem 
is mindenütt állandó jelleggel, de legalább időnként – a halászat, a kocsmák, ven-
déglők, mészárszékek stb. bérlőiként. Amennyiben valamilyen hiányszakmához értő 
zsidóról van szó, kivételesen ezek letelepedését is engedélyezik esetenként a közsé-
gek elöljáróságai, s megengedik az iparűzést céhen kívül is.35 A kerületi kiváltságle-
velekből láttuk, hogy az első és harmadik kiváltságlevél a községeknek adta a jogot, 
hogy szabadon eldöntsék: kinek engedik vagy tiltják meg a letelepülést. 

Többnyire csak a zsidóság számbeli növekedéséből tudjuk kiolvasni, hogy 
a kerületi korlátozások mennyire működtek. Ezt a 18. század végétől és a 19. század 
elejétől egyre megbízhatóbban nyomon követhető: a különféle összeírások őket is 
számba veszik, hiszen annak ellenére, hogy csupán megtűrt lakosoknak számítanak, 
jóformán kikerülhetetlen tényezővé válnak. Velük tulajdonképpen kialakul a tisza-
vidéki községekre-mezővárosokra jellemző, háromféle etnikumból (magyar, szerb, 
zsidó) összeálló kis közösségek, hiszen a katolikus tótok, és németek a 19. század 
első felében beolvadnak a magyarságba (korábbiakban láthattuk, hogy Óbecsén leg-
tovább a németek őrzik még nyelvi-kulturális identitásukat).

Bár az összeírások vallási hovatartozás szerint készültek, ebből már – a 19. 
század első évtizedeiben, a fent ismertetett okok miatt – következtethetünk az etni-
kaira is.36 

3738

év r. katolikus görög-keleti ág. evang. református izraelita összesen
1803 3021 2011 3 8 25 5068
1805 3686 2011 - - 25 5722
1807 3670 2011 - - 25 5706
1810 3670 2011 - - 25 5706
1820 4568 3758 5 6 87 8424
1822 4625 3802 8 12 93 8550
182837 4792 6216 - 2238 102 11132

35 A kerület zsidóságáról lásd pejin 15. illetve 28–35. és Gyetvai 1992. 354–355.
36 Gyetvai 1992. 553–559. alatt közölt táblázatok összesített adatai.
37 Az 1828-as országos összeírás fő célja az adózás alapjának tisztázása volt, tehát nem tartalmazza 
a teljes népességszámot, mert pl. a 18 évnél fiatalabb vagy 60 évnél idősebb nem házasokat se vette 
számba; a vallási vagy nemzetiségi hovatartozás nem érdekelte igazán, ezért ebben a tekintetben nem 
mérvadó, jobb híján azonban ezt is felvettük összesített táblázatunkba.
38 A forrás az evangélikusokat és a reformátusokat összesítve adja meg, nem különválasztva.
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A korona-kerület felszámolása és a községek megváltása

A negyvennyolcas antifeudális törvényhozás természetesen a kerületet is 
érintette. Az 1848: IX. tc. megszüntette a lakosság úrbéri tartozásait, fennmaradt 
azonban a terület minden részére kiterjedő megváltás, amelyre csak 1870-ben került 
sor.39 A „váltsági szerződés” aláírására Óbecsén került sor február 26-án. Eszerint a 
kerület és lakói „örök időkre megváltják” a királyi kiváltságlevelekben rögzített fize-
téseket és teljesítéseket. Ennek fejében a kincstár lemond a mindennemű nyolcadról, 
az óbecsei és ókanizsai révek melletti legeltetési bérletéből az uradalmat illető rész-
ről, az uradalomnak járó évi földbérletről, a magvaszakadás következtébeni örökö-
södési jogról, a királyi kisebb haszonvételekről, a legelők és nádasok iránti uradalmi 
igényekről.. A kerület, illetve a községek megkapják tulajdonul az óbecsei sörházat, 
s a bérlővel kötött szerződés folytatódik a kerület javára. A kerület és a községek 
1 300 000 osztrák értékű forintot fizetnek, mely kötelezettség egyetemleges, vagyis 
egymásért felelnek (nemfizetés esetén a kincstár bármelyik községet beperelheti, és 
a lakosoknál is foglalhat. A kifizetés évi részletekben történik, hat éven keresztül; a 
határidő 1875. A kerület és a községek továbbá átvállalják a kegyúri terheket is. A 
szerződés 6. pontja megemlíti azokat az ingatlanokat, amelyek továbbra is a magyar 
korona tulajdonát képezik. A községek egymás között külön megállapodást kötöttek 
az összeg részarányos felosztásáról, ami így nézett ki:40

Martonos 69 485 ft
Ókanizsa 146 927 ft
Zenta 281 322 ft
Ada 125 433 ft
Mohol 109 653 ft
Péterréve 80 540 ft
Óbecse 183 764 ft
Bácsföldvár 62 932 ft
Turia 41 213 ft
Szenttamás 198 726 ft

Ezzel azonban nem rendeződött a folyamat, hiszen párhuzamosan felve-
tődött a közlegelők kérdése is. Ezek felosztására a „váltságdíj” kifizetését követő 
években mindenütt sor került, a birtokosok követelésére, akik az 1751-es kivált-
ságlevélre hivatkoztak, amely az összes javat a lakosságnak, nem pedig egyes köz-
ségeknek adományozta. A birtokosok étvágyát gerjesztette ugyanis a gabona iránti 
egyre növekvő kereslet, a nyereség lehetősége (ez már egy modernizálódó gazdaság 
és társadalom igénye), amit az általuk birtokolt telkeken nem tudtak megvalósítani. 
A következő, ide kívánkozó kimutatás az örökváltság, illetve a járások felosztását 
megelőző időből származik:41

39 A neoabszolutizmus és provizórium idején (beleértve a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság egy évtize-
des „közjátékát”) a kerület státusa lényegében függőben maradt, csak egyes részleteiben foglalkoztak 
vele; az érdemi rendezésre végül is csak 1870-ben került sor.
40 Gyetvai 1992. 1340–1344.
41 HeGeDiš–Čobanović 1991. 208. alatti táblázat alapján.
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Nagybirtoko-
sok száma

Kisbirtoko-
sok száma

Mezőgazdasági terület erdőkkel (kat. holdban)

Szántó Rét Legelő Erdő Szőlő Nádas Nem 
hasznos Összesen

24 2130 22 820 2349 8042 - 337 5507 1452 40 507

A legelők felosztása nyomán újabb (ezúttal drasztikus) társadalmi-vagyoni 
átrétegződésre került sor, hiszen általában a „föld kapja földet” elv alapján történt. A 
másik következmény viszont hosszú távon talán komolyabb: a földművelés háttérbe 
szorította az állattenyésztést, hiszen a nagy kiterjedésű legelők összezsugorodása 
miatt a viszonylag olcsó, mindenki számára elfogadható külterjes állattartás mind-
inkább ellehetetlenült, s az istállós (drágább) váltotta fel. Ez megint csak a lakosság 
egy részének pauperizációjához vezetett, másrészt például egyes állatfajták (külö-
nösképpen a juh) állományának csökkenéséhez. 

Végezetül e korszak lezárásaként, nézzük meg, milyen lélekszámú lakosság 
indult Óbecsén egy új korszakba, a kiegyezést követő évtizedekbe, az első hivatalos 
magyar népszámlálás szerint:42
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***
Az örökváltsági szerződés megkötését, illetve a „váltságdíj” kifizetését kö-

vetően voltak még tisztázatlan részletek, de a kerület mint keret de facto és de jure is 
megszűnt, községei pedig elindulhattak a saját fejlődési utjaikon. 

A következő évtizedekben ez a fejlődés mindegyikre nézve sajátos volt, 
ami különösen a mezővárosoknál szembetűnő: először Zenta, jóval később Ókani-
zsa (Magyarkanizsa) is rendezett tanácsú város lett, ami sok tekintetben kiváltságos 
helyzetet jelentett; másrészt viszont Óbecse, amely „csak” nagyközség volt, járási 
székhellyé vált, s nem igazán látszik, hogy a másik kettőtől eltérő „alacsonyabb” 
státus hátrányára lett volna. Helyzete kicsit hasonlított Zomboréhoz, amely várme-
gye-székhely volt (s maradt is Trianonig), annak ellenére, hogy komolyabb gazda-
sága nem volt, tekintélye mindig is megmaradt. Mint ahogyan Óbecsének is; még 
a kerület felszámolása utáni időszakban is. Mindenkinek bele kellett azonban nyu-
godni (Zombornak is), hogy a vasúthálózat kiépültekor – mindannyiukat lekörözve 
– Szabadka vált vasúti csomóponttá, ami hihetetlen helyzeti előnyhöz juttatta a töb-
biekkel szemben, s ez még csak tovább fokozódott Trianon után, amikor elszakadt a 
„szegedi köldökzsinór”.

42 Sebők 2005. 19.



21A Tiszai korona-kerület

A Tisza menti községek korona-kerületi múltját persze sokféleképp lehetne 
megítélni. Külön kutatás tárgya lehetne például: volt-e a kerület községeinek valami 
közös önazonossága, 150 év után ugyanis ennek szinte semmi nyoma nem mutatható 
ki. Vitathatatlan, hogy a szabadságharc délvidéki eseményei óriási károkat okoztak, 
nemcsak anyagiakban, emberéletekben (talán csak a török hódoltság következmé-
nyeihez lehet hasonlítani a korabeli – igaz, csak rövid ideig tartó állapotokat), ha-
nem megbontották az éppen csak kifejlődött kohéziós erőket magyarok és szerbek 
között, s ezt soha többé nem lehetett igazán helyreállítani. Annál is inkább, mert a 
magyar nemzeti ébredéssel párhuzamosan lejátszódott a szerb is, és mindkét nemzeti 
közösség hatása alá került azoknak az ideológiáknak, amelyek 1848-ban külön útra 
terelték őket, de nem is tehettek másként. Éppen ezért bámulatos, hogy annak elle-
nére, hogy a bizalom megrendült és soha többé nem állt helyre, a kerület községei 
igen gyorsan felépültek ezekből a háborús pusztításokból: visszatértek a menekül-
tek, felépítették a lerombolt-leégett házakat, s folytatták ott, ahol abbahagyták, azzal 
a tapasztalattal, amelyet a korábbi évtizedek alatt szereztek. S ez talán éppen a közös 
múlt hozadéka volt.
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Пејин АтилА

Стари Бечеј у Потиском крунском диштрикту
За време турске владавине, већи део Бачке је опустошен, житељи су је 

напустили. После сенћанске битке и склапања карловачког мира, бечки двор је 
припојио ову територију потиско-поморишкој граници и то стање је задржано 
све док граница услед нових ратова није померена према југу. Средином 18. 
века потиско-поморишка граница је укинута, а 1751. године насеља потиске 
границе (након оснивања Шајкашког округа, остало их је десет: Мартонош, 
Стара Кањижа, Сента, Ада, Мол, Бачко Петрово Село, Стари Бечеј, Србобран, 
Турија и Бачко Градиште) организују привилегизовани крунски дистрикт.

Хабсбурзи сматрају да су ове територије нове тековине, којима могу 
располагати по праву оружја, зато су учинили све, како би спречили или бар 
успорили реинкорпорацију територија у жупанијски систем. У том циљу, 
формирани су дистрикти са посебним статусом и привилегијама. С друге 
стране настојали су да задрже у месту ортодоксно (српско) становништво. 
Прве привилегије су у суштини намењени њима. Ове привилегије су их 
компензовале због напуштања лежернијег војног живота. Већи део бивших 
граничара је, међутим, користио друге погодности како би одржао војни статус 
(пресељавају се у Срем, Тамишки Банат, па чак у Русију). 

Меркантилистичка политика бечког двора, међутим, није могла 
дозволити да простране пустаре остају необрађене (и без пореских обвезника), 
зато је дозвољено поновно насељавање територија. Као последица тога, 
1760-их година масовно се досељавају Мађари и Словаци, а у мањем броју 
Немци (и у Бечеј). По принципу правичности (свакоме, ко редовно испуњава 
обавезе, односно плаћа порез, припадају и привилегије), а ради ублажавања 
конфликата између католичког и православног живља, године 1774. Марија 
Терезија издаје дистрикту друге привилегије, којима проширује привилегије 
и на католичко становништво. Године 1800. додељују се треће привилегије 
које обједињују повластице дате у прве две, истовремено садрже тумачења 
која треба да разреше евентуалне неспоразуме око различитог схватања текста. 
Анализирајући привилегије, може се закључити да за разлику од неких других 
привилегизованих дистриката, житељи потиског крунског дистрикта остају и 
даље феудално подређени кметови, али са привилегијама као шту су: слобода 
риболова и коришћења јавних пашњака, погодности код плаћања пореза, 
релативна аутономија дистрикта у односу на жупанију. Нови колонисти три 
године по пристизању су ослобођени пореза (а друге погодности тада још нису 
имали), а у принципу могли су да заузму земљиште колико су хтели, практично 
колико су могли да обраде. Услед тога настаје прво друштвено-имовинско 
раслојавање које дели становништво на газде са поседом, желире и желире-
бескућнике 

По првим привилегијама Бечеј (као и Сента и Кањижа) стичу статус 
града са правом држања вашара, што погодује развоју еснафске индустрије и 
трговине. Тако у првој деценији 19. века у Бечеју као и многим другим градовима 
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и већим селима редом се оснивају еснафи. Ту су углавном „мешовити еснафи“ 
(обухватају више заната) пошто мајстори појединих заната нису у довољном 
броју да сносе трошкове еснафских привилегија. То су углавном занатлије 
које могу набавити сировине у месту и раде за потребе локалног (пре свега 
сељачког) живља.

У последњим деценијама 18. века трговина је још на ниском нивоу, а 
углавном обављају Срби, евентуално Грци. Од 70-их година досељавају се – 
у мањем броју – Јевреји. На њих се не односе локалне привилегије, само се 
толерише њихов боравак, ипак у Бечеју не наилазе на препреке, јер првенствено 
они откупљују сировине животињског порекла (кожу, вуну), а касније и вишак 
пољопривредних производа, истовремено снабдевају локално становништво 
јефтином индустријском робом.

Бечеј није само град са привилегијама, него је седиште крунског 
дистрикта, што доноси и друге погодности. Овде се напр. гради пивара као 
први корак индустријализације на овом подручју.

Потиска насеља која су наследила границе опустошених и необновљених 
села после турске владавине, располажу веома пространим атаром. Поред 
унутрашњих њива у близини насеља, настанком салаша почиње обрада једног 
дела удаљених површина. Ипак су још увек остали велики јавни пашњаци, који 
обезбеђују основне услове за живот сиромашнијем становништву које нема, 
или обрађује мале површине. У то време узоравање пашњака није учестало, 
а као последица повремених коњунктура житарица, ипак постоји притисак за 
поделу тог земљишта.

Закони из 1848. године укидају дистрикте као феудалне видове 
просторне организације, укидају феудалне дажбине, али због неспоразума око 
тумачења привилегија, коначно укидање дистрикта је уследило тек 1870. године 
(након аустроугарске нагодбе) закључивањем уговора о „вечном ослобађању“ 
односно исплатом „откупнине“, након чега су насеља крунског дистрикта – 
изузев мањег броја некретнина – са пуним правом ступиле у посед својих 
атара.

Бечеј од тада наставља самостални развој као велико насеље, 
касније среско седиште. Иако је револуција и борба за слободу донела доста 
материјалних и људских жртава и дехомогенизацију становништва, ова 
средина је то релативно брзо пребродила. Највероватније зато, што је локално 
становништво кроз релативно континуирани развој у условима привилегија 
стекло довољно искуства да одржи ранију жељу за благостањем и да исто поново 
успостави, без обзира на то, да ли је оно заљуљано због ратних разарања или 
друштвено-имовинских промена и раслојавања, који су настали као последица 
нагодбе. Прошлост и самостални развој Бечејског крунског дистрикта може се 
тумачити и из овог аспекта.
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1. kép
Mária Terézia

2. kép
II. Ferenc
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3. kép
Lednicei Ledniczky István korona-kerületi 

tanácsnok sírja

ITT NYUGSZIK
TEKINTETES LEDNICZEI
LEDNICZKY ISTVÁN ÚR

KIR. KOR. KIVÁLTSÁGOLT 
TISZAMELLÉKI KERÜLET 

TANÁCSNOKA
SZERETETT HITVESÉVEL

NEMES MAJZIK MÁRIA ASSZONNYAL
Julianna

FÉRJESÜLT SCHRIMMEL 
LEÁNYÁVAL
s ennek fiával

SCHRIMMEL JÁNOS
Ó-BECSEI TANITÓVAL

MEGHALT 1841IK ÉVI AUGUSZTUS HÓ 
23ÁN

ÉLETÉNEK 75IK ESZTENDEJÉBEN

BÉKE HAMVAIKNAK!

PERILLUSTRIS AC GENEROSUS
DOMINUS

THEOPHILUS VISSY
FG. COR DISTRICTUS CIS TIBISCANI

SENATOR
OBIIT DIE 6 OCTOBRIS ANNO 1820

AETATIS SUAE 56
Molliter ossa cubent.

Igen kiváló és nemes úr,
Theophilus Vissy

A Tiszán inneni Korona-kerület
Tanácsnokaként szolgálván

1820. október 6-án
Eltávozott 56. életévében.
Gyenge csontja fekszik itt.

(Fordította: Pernye-Klamár Sára)
4. kép

Johann Gotlieb Wischy sírja
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5. kép
Schreter Iosepha sírja

6. kép
Jankovich Márton sírja

NEMZETES
SCHRETER JOSEPHA

ASSZONYNAK
NEMES BARANYAI JÁNOS

TISZAMELLÉKI KERÜLETI TANÁCSOS
ÚR HITVESÉNEK [AKI] ÉLETÉNEK

LIIIK ESZTENDEJÉBEN
AZ ÖRÖK NYUGODAL

OMRA TÉRT ÖRÖK EMLÉKEZETÉRE 
EMELTETT
MDCCCXXI

NEMZETES IANKOVITS MÁRTON ÚR
NAK A TISZAMELLÉKI KORONAKERŰ

LET TANÁCSNOKÁNAK […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

˙(A sírfelirat alsó kétharmada sérült.)
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7. kép
A Korona-kerület az II. katonai felmérés térképén
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Glässer norbert – ZimA András

Óbecse polgári ArculATA 
átmenet a rendi világból a polgári világba 

a dualizmus idején
Óbecse községnek, míg gyökerei a korona-kerületi múltba nyúlnak vissza, addig mo-
dern polgári arculata a 19. század második felében alakult ki.1 A 19. század a rendi 
társadalmi keretek átalakulásának korszaka. A tulajdon birtoklásának alapjai változ-
tak meg, rendi alapokról polgári alapokra helyeződtek át. Az elit szerveződésének 
rendezőelvei úgyszintén megváltoztak: a korábbi származási elv helyébe a vagyoni 
elv lépett. Ez a változás azonban nem nélkülözte a folytonosságot, az új bevándor-
lók mellett a régi rendi elit is képviseltette magát, de már a modern polgári keretek 
között. A társadalomtörténet különbséget tesz a premodern és a modern társadalom-
szerveződés között. Óbecse rendi társadalma az előbbihez, míg polgári társadalma 
az utóbbihoz sorolandó. A rendi társadalom a testületiségen és a testületi kiváltsá-
gokon, helyi hagyományokon nyugodott. Az egyén egy testület tagjaként jelent meg 
a hatalom előtt, és a hatalom ennek keretében kezelte az egyént. A modern polgári 
társadalom viszont individualitásukban ragadta meg tagjait. Az élet számos területén 
a testületiséget a szerződéses viszonyok váltották fel. Az öntudatára ébredt polgár 
egyéni világát is más elvek szervezték már: a vallás elsődleges világszervező modell 
szerepét elvesztve az egyéni vallásosság és a hagyomány területére szorult vissza, a 
politikai irányvonallal való azonosulás pedig orientációs keretté vált, a felekezetiség 
kérdését másodlagos jelentőségűvé téve.2 Ez egyúttal a modern tőkés ipari társada-
lom és a modern nemzeteszmék létrejöttének időszaka volt. Óbecse egy általános 
birodalmi, országos és megyei keretbe illeszkedett. Az általános társadalmi folyama-
tok ezeken a szinteken keresztül fejtették ki hatásukat a helyi társadalomra, hoztak 
létre lokális megnyilvánulásokat és helyi sajátosságokat. A társadalom korábbi rendi 
törésvonalai rendeződtek át, és új párhuzamos nemzeti önértelmezések jöttek létre.3

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogyan formálódott az óbecsei középré-
tegek világa. A helyi korona-kerületi elit miként integrálta az újonnan érkező vagy 
középosztályokba emelkedő kereskedőket, iparosokat, tisztviselőket, szabadfoglal-
kozású értelmiségieket? Milyen felekezeti, etnikai, vagyoni és társadalmi státusbeli 
törésvonalak mentén szerveződött az így kialakult új elit? A régi rendi önmeghatá-
rozás milyen viszonyban volt az új nemzeti keretekkel? Tanulmányunk az óbecsei 
polgárság társadalmi és gazdasági háttérének rekonstruálására tesz kísérletet, köz- 
és magángyűjteményekben fellelhető jegyzőkönyvek, valamint hetilapok tükrében. 
Vizsgált időszakunk a rendi társadalom bomlásának helyi jeleitől a monarchia óbe-
csei dualista elitjének háttérbe szorulásáig terjed.

1 A különböző politikai rendszerek polgárságról alkotott ideologikus történészi képéről és közbeszédé-
ről, valamint a „nemesi jellegű, feudális” Magyarország „valódi polgárságának” létét elvitató – megha-
ladott – közhelyéről lásd Gyáni 2004.; vö. Gyáni 2002. 78–115.
2 Ferdinad Tönnies nyomán lásd kapitány – kapitány 2007. 283.
3 Gerő 2004. 10., 19–20.
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Rendi korona-kerületi elitből modern polgári elit

A 18. században a Magyar Korona országai (Magyarország, Erdély, a Ha-
tárőrvidékek) a Habsburg birodalom tekintélyes részét tette ki. A királyság magában 
foglalta az úgynevezett kapcsolt részeket, vagyis a Horvát-Szlavón-Dalmát király-
ságot. A század első felében a Királyságot 52 vármegye, 51 szabad királyi város és 
ún. szabad kerület alkotta. A Határőrvidékeket a Dinasztia a Királyság megyéitől le-
választva külön igazgatta. Az egyik ilyen határőrvidék, a tiszai-marosi határőrvidék 
megszüntetéséről a magyar országgyűlés 1741-ben hozott döntést. A határőrvidék 
helyébe, a szerb határőrök kárpótlásául, hozta létre a Dinasztia a Tiszai Korona-
kerületet. Mária Terézia királynő 1751. június 28.-ai adománylevele lehetővé tett, 
hogy a Korona-kerület szerb lakossága egyidejűleg ne kerüljön a megye és a magyar 
kamara közvetlen irányítása alá is. Vladan Gavrilović a Tiszai Korona-kerületről 
szóló írásában fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a privilegizált körzetet szerinte 
a Dinasztia a volt határőrök tömeges elvándorlásától tartva hozta létre, megszaba-
dítva így őket adóterheik egy jelentős részétől.4 A Korona-kerületben garantált elő-
jogok 14 tiszamenti települést érintettek: Martonos, Kanizsa, Zenta, Osztrovo, Ada, 
Mohol, Péterréve, Óbecse, Szenttamás, Túrfia, Földvár, Csúrog, Goszpodince Ó- és 
Új Kovily. A Korona-kerület székhelye Óbecse volt. A kerület kiterjedése 1769-ben 
csökkent, mivel négy helységet (Goszpodince, Csurog, a két Kovilj) az újonnan ala-
kított sajkás zászlóalj területéhez kapcsoltak.5

Az előbbieken kívül az adománylevél fontos pontja, hogy a határőrök nem 
kerülhetnek földesúri befolyás alá sem, illetve habár a Korona-kerület Bács-Bodrog 
területén helyezkedett el, kizárólag a magyar udvari kamara joghatósága alá rendel-
tetett, a közvetlen adminisztrálását viszont a Zomborban székelő bácskai kamarai 
igazgatóság végezte.6

Óbecse mint a Korona-kerület székhelye, a kerület alapításakor mezővárosi 
kiváltságokat kapott, a vásártartás jogával együtt. A privilégium harmadik pontja til-
totta, hogy a kerület előzetes engedélye nélkül bárki a Korona-kerület területén meg-
telepedjen. Ennek ellenére Borovszky szerint a németekkel egy időben 1757-ben 
magyarok telepedtek le Óbecsén, többnyire: Nagyabonyból, Nagykőrösről, Tápió-
györgyéről, Alpárról, Kunszentmártonból, Kunfélegyházáról, Csongrádról, Hódme-
zővásárhelyről, Algyőről, Majsáról, Dorozsmáról és Szegedről. 1777-ben már 278 
földbirtokos, 90 házas és 23 lakó zsellér volt jelen a településen.7 A Kamara arra hi-
vatkozott, hogy a Tiszai Korona-kerületben nagyon sok szabad, parlagon fekvő föld-
terület található, ezért az állami bevételek növelése érdekében fontos a földterületek 
ésszerűbb kihasználása. A betelepítések következtében az etnikai arányok kiegyenlí-
tődtek, ami egy ideig feszültséget okozott az őslakosok és az újonnan megtelepülők 
között, de ezek az ellentétek a későbbiekben jelentőségüket vesztették.8

A Korona-kerület elitje ugyanis – így Óbecse elitje is – rendi, dinasztikus 
alapon kötődött az államhoz, illetve annak uralkodójához. A rendi államban - a val-

4 Gavrilović 2001. 349.
5 Gavrilović 2001. 350.
6 Gavrilović 2001. 350.
7 Gavrilović 2001. 350.; borovSzky 1909. 123.
8 borovSzky 1909. 123.; Gavrilović 2001. 351.
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lás mellett - a rendi kiváltságok mentén húzódtak a társadalmi csoportok közötti 
törésvonalak, és ezekben nem játszott szerepet az etnikai háttér. Eltérő kiváltságú 
társadalmi csoportok tagjai között az átjárás – ez alatt a házasságkötés értendő - szin-
te lehetetlen volt. Viszont eltérő vallású, de hasonló rendi kiváltságokkal rendelkező 
csoportok tagjai közötti házasság az egyik fél vallásváltásával lehetséges volt. Jól 
mutatja ezt a helyi Vissy és Popovits család genealógiája. Az evangélikus Johann 
Gotlieb Wischy 1801-ben Ókanizsán vette feleségül a római katolikus Wagner Mag-
dolnát. Rekatolizálásának időpontja is valószínűleg ehhez az eseményhez köthető. 
Becsén született lányunokáját, Vissy Ilkát (Ilona) az ortodox Popovits Arzén vette 
feleségül. A frigyből született dédunokák férjei – Mrávits Lukács és Niklász Ágos-
ton – szintén pravoszláv vallásúak lehettek. Mrávitsról, aki korán megözvegyült, 
Fárbás feljegyzi, hogy a dualizmus idején a bácstiszamelléki szerb takarékpénztár 
pénztárosa volt.9 A Popovits lányok közös obeliszkje viszont a belvárosi római kato-
likus temető nemesi sírjai között található.10 Johann Gottlieb Wischy-nek 1802 táján 
született Kristóf nevű fia, aki Becsén ügyvéd, jegyző, majd korona-kerületi királyi 
tanácsos volt, 1827-ben Becsén Csokits Évát, nemes Csokits György és Popovics 
Mária orthodox vallású lányát vette feleségül. Johann Gottlieb Wischynek erről az 
ágról származó egyik lányunokáját, Albertinát a római katolikus11 Popovits Vazul or-
szággyűlési képviselő vette feleségül. A frigyből született egyik dédunoka, Popovits 
Berta Gombos Béla óbecsei főszolgabíró, majd országgyűlési képviselő felesége, a 
mai óbecseiek emlékezetében „a magyar” nemesként számon tartott Gombos Dezső 
édesanyja lett. Johann Gottlieb Wischy Károly nevet viselő második fia, aki a Tiszán-
inneni Korona-kerület számvevőjeként (preceptor distr.[ictualis]) az óbecsei családi 
sírboltban nyugszik, 1839-ben Német-Palánkán Pramberger (Szedressy) Jozefát vet-
te feleségül. Frigyükből Pesten született Vissy Károly, a mai óbecseiek emlékezet-
ében emblematikus helyi „magyar” alakká vált óbecsei magyar királyi közjegyző.12 
Vissy Károly és Pramberger Jozefa Mária nevű lányát pedig az óbecsei görögkele-
ti Karakasevits Simon vette feleségül.13 A Than fivérek hasonló rendi tendenciákat 
mutató genealógiával bírnak. A Thann család Elzászból települt Magyarországra a 
16. században. Felső-Elzászban a családnévvel azonos település is található. Nemesi 
rangot Szepes megyében kapott. Than Mór és Károly apja, Johannes von Thann, a 
koronauradalom tiszttartója ágostai hitvallásúként született, míg az édesanya a Sch-
rott/ Setényi római katolikus német családból származott.*

A rendi felfogásban gyökerezett a Magyar Korona Országaiban használt 
natio Hungarica kifejezés is. A natio Hungarica etnikai, vallási hátteret figyelmen 

 9 Tiszavidék 1932. okt. 30., 3. Mrávits Lukács kereskedő – [Fárbás József].
10 Ennek egyik oka lehet, hogy a Mrávits felesége korán elhalt, Mrávits pedig az 1920-as években 
Zomborba költözött.
11 Késmárky-nál nem szerepel felekezeti megjelölés, ami a szövegkörnyezetben katolikusra utal kéS-
márky 1999. 184. Visy Zoltánnál görögkeleti országgyűlési képviselőként jelenik meg. visy 2000. 
55. Fárbás József nem említi a felekezetiségét, ehelyett 1848-as magyar szerepvállalását emelte ki 
Tiszavidék 1931. jún. 28., 3. Popovics Vazul orszgy. képviselő – [Fárbás József]. Teleki viszont a titói 
Jugoszláviában szerbként mutatja be saját jelenének etnikai nemzetkoncepcióját visszavetítve. teleki 
– Gärtner 1985. 24. Lányánál, Popovits Bertánál viszont egyértelmű, hogy római katolikus nemes 
felesége lett.
12 Lásd kéSmárky 1999. 184.; továbbá visy 2000. 51–52., 55–57.
13 visy 2000. 56. 
* Lásd Glässer Erik tanulmányában. – Szerk.
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kívül hagyó nemesi nemzetet jelölt.14 Ezen alapult a „Hungarus” tudat, amely a re-
formkorban a rendi, később nemzetiségi szakadékok áthidalására használt alternatív 
nemzetkoncepcióként jelent meg. E felfogás az 1844-es nyelvtörvénnyel realitását 
vesztette. A nyelvi alapú nemzetkoncepció maradt kizárólag a főáramban.15 A nyelv-
kérdés és a magyar nyelv hivatalossá tétele szembeállította a liberális magyar nemesi 
elitet a nemzetiségi elitcsoportokkal. Míg a latin volt a hivatalos nyelv, a Regnum 
Hungarorum egyik etnikai közösségének nyelve sem volt kiváltságos helyzetben.16 
Viszont egy 1842-es felmérés szerint a Magyar Korona területén élő népesség min-
dössze 37%-ának volt magyar az anyanyelve,17 ezért a magyar liberális politikai elit 
a nem magyar anyanyelvűek asszimilációját tűzte ki célul. A 19. század elején a 
fontosabb városi központok, így Pest-Buda nyelve is a német volt, ezekben a vá-
rosokban a magyart a vidék nyelveként tartották számon.18 A német nyelv hivatali 
használatának emlékei Óbecsén is fellelhetők. Jól példázza ezt, hogy a 19. század 
elején búcsúkor „Nagyasszony napján német szentbeszéd is volt a templomban reg-
gel 8 órakor. Valószínűleg a kincstári tisztekre való tekintettel.”19 A német nyelviség 
más politikai kontextusban az 1850-es évek tárgyi emlékein szintén visszaköszön. 
Radovanović ügyvéd dombornyomású pecsétnyomójának felirata például „D. Ra-
dovanovits Advocat Alt-Becse”. A korabeli anyakönyvi bejegyzések, dokumentum 
keltezések mellett, hasonló helységnévalak iparosok pecsétjein is megjelent, és az 
1870-es évek végén is használatban volt.20 Ugyanakkor a Korona-kerület dinaszti-
kus címerrel ellátott körpecsétje az 1850-es években szerb nyelven is szerepelteti 
Óbecsét: „ПЕЧАТЬ ВАРОШИй СТАР БЕЧЕйСКЕ 1850 ЛЂТА”21.

Fenyves Katalin az asszimilációs stratégiákat vizsgálva az elitek körében 
meginduló magyar nyelvre váltás szempontjából országos jelentőségűnek az 1859-
iki pátens megjelenését tekinti.22 Ez azonban nem jelentette azt, hogy a felvilágosult 
műveltség, valamint egyes területeken a tudományosság és a világirodalom meg-
határozó nyelveként a felsőközéposztály körében ne maradt volna meg az irodalmi 
német. A 19. század második felében az asszimilatív nemzetkoncepcióba illeszkedő 
elitek körében a magyar elsősorban a magánérintkezés nyelveként vált fontossá.23 A 
nyelvi váltásokat és a többnyelvű családok meglétét jól példázza a korona-kerületi 
elit és a részben német régi céhes iparos-, valamint a német nyelvre váltott zsidó 
kereskedőréteg is. A nemesség részéről Vischy/Vissy és a Popovits család felekezeti 
és házassági stratégiái pedig eleve magukban hordozták ennek a többnyelvűségnek 
a kérdését. Később a magaskultúra eszménye felől vált jelentőssé a különböző nyel-

14 pajkoSSy 2005. 207.
15 pajkoSSy 2005. 207.
16 szász 1998. 193.
17 DobSzay-FónaGy 2005. 81.
18 Fenyves 2010. 61.
19 teleki – Gärtner 1885. 39.
20 Lásd Barna József vándorkönyvében. móD 2012. 47.
21 Pechatj varosij sztar becsejszke 1850 ljeta. Azaz: Kerületi óbecsei pecsét 1850-ből. (Az átiratot ké-
szítette és fordította: Hrotkó Larissa.) Az „O-Betsén October 29 1857” keltezésű dokumentum ugyan-
akkor „Seres Örzse Takáts Mihály hitvese” magyar nyelvű végrendelete, amelynek hitelesítői és tanúi 
között magyarok és szerbek egyaránt találhatók. – Az iratanyag Glässer Norbert tulajdona.
22 Fenyves 2010. 181–182.
23 Fenyves 2010. 114–115.
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vek ismerete. A Gombos család könyvtárának fennmaradt példányai – a kor mű-
veltségeszményét követve – tükrözik a nemesi család latin, német, angol és francia 
nyelvtudását. Dušanka Dunđerski Pulay családnak adományozott albuma, ami elen-
gedhetetlen kellék volt a felsőközéposztály leányainak szalonjában,* a szerb mellett 
szintén magyar, német és francia nyelvismeretre enged következtetni, ahogyan Bog-
dan Dunđerski budapesti felsőházi parlamenti képviselősége24 is egy elengedhetet-
len többnyelvűséget hordozott magában.

A hagyományos korona-kerületi elit – ahogyan az a fenti példákból is látható 
– politikai, közigazgatási alapon szerveződött és a Korona-kerület megszervezésével 
érkezett a településre a 18. században. Ezek a családok rendi kiváltságaik alapján 
alkottak egy csoportot. Sírköveik többnyire ma is megtalálhatók a helyi temetőkben, 
mint például a Ledniczky, a Vissy, a Gräff, a Tripolszky, a Gombos, a Szalmássy, a 
Jović, Đorđević családé, de ide sorolandó a másutt nyugvó elzászi származású Thann 
család is. Fárbás szerint az 1840-es évek legelőkelőbb civisei Óbecsén a Tavassy és 
a Szalmássy család tagjai voltak. Szalmássy Ferenc alispánjelölt, 1848-ban pedig 
országgyűlési követ lett. „Tavassy [Antal] háza, a mai prótó-lakás a szerb templom 
tövében, eleven élet központja volt, mert vendégszerető úri házban, sűrün fordultak 
meg a vármegye urai, a kincstári tisztek és a korona-kerület reprezentánsai.”25

A rendi, dinasztikus korban nem az etnicitás vagy a nyelviség játszott döntő 
szerepet, hanem az azonos kiváltságokkal rendelkező csoportok alkottak egy ren-
det, és ezek összessége a rendi nemzetet. Így tehát a nemest a kiváltságai emelték 
a nem nemesek fölé és nem az, hogy milyen nyelven beszélt.26 A korona-kerületi 
elit politikai-közigazgatási alapon való szerveződését jól mutatják az 1848-as forra-
dalom eseményei. A Korona-kerület ezek során nem nemzeti intézményként lépett 
fel, hanem dinasztikus, rendi jellegét hangsúlyozta. Ez érthető is, hiszen az 1848-as 
országos események a rendiséget érintő új törvényekkel elsősorban premodern tes-
tületi-gazdasági előjogokat sértettek. Az óbecsei korona-kerületi népgyűléseken a 
lokális érdekeket képviselő elit tagjai így nem modern nemzeti alapon fogalmazták 
meg önmagukat. Egy 1898-ban Óbecsén másodközlésben megjelent anonim kortárs 
visszaemlékezés szerint

„Már a templomokban előzetesen történt kihirdetésénél zúgott a nép; 
mert úgy a kikindai, mint a tiszai szabadalmazott kerületben az igen 
vagyonos községek csak csekély átalányt fizettek adóban 100 év óta, 
használták a roppant legelőket, birták a serfőzésen kívül a regale-
jogot is, és a „jus gladii”-val felruházva, választott tisztviselőikkel 
maguk biráskodtak. A kincstárnak nem volt más birtoka, csak a mi 
magvaszakadt családok révén jutott tulajdonába. Érthető volt tehát 
jogosultsága a népnek az új törvények iránti idegenkedésre. Megje-
lentek a gyűlésen a megye részéről többen, köztük a hazafias érzelmű 

* Lásd Frauhammer Krisztina tanulmányát. – Szerk. 
24 teleki – Gärtner 1985. 117.
25 Tiszavidék 1931. febr. 1., 3. Tavassy Antal nagybirtokos – [Fárbás József].
26 Vissy család ősét a soproni evangélikus keresztlevélen Johann Gotlieb Vischy-ként jegyezték be. 
Ókanizsai házasságlevelén Theophilius Vihsiként szerepelt, 1825-ben a becsei halotti levelén Theophi-
lus Vissiként, latin nyelvű sírkövén az óbecsei belvárosi temetőben pedig Theophilus Vissy alak olvas-
ható. Lásd kéSmárky 1999. 184. A Thann fivérek pedig családon belül magyarul és németül egyaránt 
leveleztek a dualizmus idején is. Lásd Glässer Erik tanulmányában. – Szerk.
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előkelő szerb úr, Zákó Péter is; volt magyar, szerb szónoklat elég, de 
a nép mind izgatottabb lett, nem akarta megérteni, hogy a kerület 
szabadalma megszünik, s a népszabadság köztulajdonná válik. Az 
uraknak Mária-Terézia eredetű szabadalomlevelét elő kellett mutat-
ni, ezt tépdelték, vonszolták szüntelen, s nem lehetvén a népet meg-
nyugtatni, oly aggályossá kezdett válni a helyzet, hogy a tanácsosok 
és egyéb kerületi urak közül többen el is tüntek a gyűlésből.”27

A magyar nyelv hivatalossá tételével, ezáltal pedig a nemzetiségi elit cso-
portok liberális magyar nemesi elittel való szembekerülésével függ össze, hogy a 
magyar nemzeti törekvésekkel párhuzamosan kibontakozó nemzetiségi törekvések 
leginkább a magyarokkal szemben határozták meg magukat. Szász Zoltán szerint a 
nemzetiségek elkülönülési folyamata megkövetelte, hogy a nemzetiségi törekvések 
sikere ne a hatalom ajándékaként jelenjenek meg, hanem nemzeti vívmányként. Az 
1848/49-as magyarországi események lehetőséget teremtettek a nemzetiségek szá-
mára, hogy a magyarokkal szemben, intézményes keretekben megmutassák érdekér-
vényesítő képességüket.28 Ebben a fogalmi keretben kell értelmezni a szerb fiatalok 
támadását a korona-kerületi magistratus ellen az 1848-as népgyűlés során Óbecsén. 
A támadás az előjogait védő és a kiváltságlevelekre hivatkozó régi rendi intézmény 
és az azt képviselő személyek ellen irányult. A visszaemlékező szerint ennek során 
már a fosztogatások alatt megjelent a modern értelemben vett nemzeti hovatartozás 
számon tartása.

„Ekkor érkezett oda nagy orditás között egy szerbekből álló nép-
csoport, melyet a közeli szerb iskolában bujtogatók föllázítottak, s a 
kerítés léczeivel, dorongokkal fölfegyverkeztek. Vége lett a tárgya-
lásnak s már csak menekülésre lehetett gondolni. A magistratus épü-
letének rontottak, az ablakokat bezúzták, a bútorokat felhasogatták, 
mindent összetörtek, a vánkosokat felszaggatva, ledobálták az eme-
letről. Elbújt vagy futott mindenki, a hogy lehetett. Szegény Zákó 
Péternek fejét beverték, s megmentését csak Gágits kerületi taná-
csosnak köszönhette, ki őt futása közben saját testével fedezte. Délre 
a tanácsépület el volt pusztítva s most féktelen dühhel tört a nép a 
kerületi tanácsosok, ügyészek s a városi tisztviselők lakóházainak; 
ami azonban feltünt, az volt, hogy a szerb nemzetiségi urakat kimél-
ték, csakis kettőnek a házát rombolták szét: Klaich akkori kerületi 
kapitányáét és Csókits György magyar érzelmű nagybirtokosét, ki-
nél Zákó szállása volt, míg a magyarságnak 11 házát pusztitották el 
éjjelig.”29

A rendi keretek bomlásának ekképp Óbecsén is egyértelmű jele az 1848. év 
lett. A magyar történetírás az 1849. és 1867. közötti időszakot a neoabszolutizmus 
vagy az önkényuralom korszakaként szokta jellemezni. Hatalmi-politikai, nemzeti 

27 Óbecse és Vidéke 1898. márc. 13., 2. Az „Ó-Becse és Vidéke” tárczája. Az ó-becsei zendülés izgal-
mai. – [N.N.] „Egy igen előkelő állású, óbecsei születésű szemtanú tollából közöljük ez érdekes közle-
ményt a ’Képes Folyóirat’ után. Szerk.”
28 szász 2007. 141.
29 Óbecse és Vidéke 1898. márc. 13., 2. Az „Ó-Becse és Vidéke” tárczája. Az ó-becsei zendülés izgal-
mai. – [N.N.] „Egy igen előkelő állású, óbecsei születésű szemtanú tollából közöljük ez érdekes közle-
ményt a ’Képes Folyóirat’ után. Szerk.”
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alapokról figyelve a jelenből visszatekintve, és persze a kortársakat is olvasva, ez 
meg is állja a helyét. Viszont gazdasági, társadalmi szempontból elemezve a kor-
szakot ennél árnyaltabb képet kapunk. 1848/49 eseményeiből tanulva a Habsburg 
dinasztia - felismerve a megváltozott körülményeket - a korábbi rendi megoldás he-
lyett az osztrák-német polgári elitre támaszkodva – de természetesen saját vezető 
szerepét megtartva – kívánta a Birodalmat újjáépíteni. Az osztrák-német politikai 
elit támogatta a Habsburg-állam hatalmi törekvéseit, cserébe az udvar kielégítette az 
osztrák-német nagypolgárok gazdasági igényeit. A végső cél az lett volna, hogy az 
egységesülő Németországban a Habsburg Dinasztia és az osztrák-német nagypolgári 
elit játssza a vezető szerepet.30 

Az osztrák-német (és bohémiai) polgári elit igényeinek kielégítésének te-
kinthető, hogy 1850. október 1-én részlegesen eltörölték (1851. július 1-én pedig 
teljesen) a birodalom tartományait elválasztó belső vámhatárt, és ezzel létrehozták 
az egységes birodalmi piacot. Természetesen ez az intézkedés leginkább a nagyobb 
gazdasági erővel rendelkező polgári csoportoknak kedvezett. A Dinasztia külön ren-
delkezett a jobbágyfelszabadításról, a kármentesítés végrehajtási rendjéről, és az 
ősiség megszűnéséről. Ebben az utóbbi rendeletben a magyar birtokos nemességet 
az udvar a korábbi rendi kiváltságok anyagi előnyökre váltásához kívánta hozzáse-
gíteni, így próbálva őket versenyképessé tenni a polgári világban. A polgári tulaj-
donviszonyok megszilárdításához járult hozzá a telekkönyvi nyilvántartás felállítása 
1855-ben, amely biztosította a hitelügyletek dokumentációs hátterét.

Természetesen az összes gazdasági és politikai rendelet és intézkedés az 
összbirodalom és a nagypolgári elitek érdekeit képviselte, viszont Magyarország 
visszavonhatatlanul polgári állammá vált.

A hatalom rendeletei lehetővé tették tehát, hogy az osztrák polgári elit je-
lentősebb tőkebefektetéssel behatoljon Magyarországra. Ez a tőkehiánnyal küszkö-
dő országban jelentős gazdasági növekedést eredményezett. A nyugatról jött tőke, a 
Dinasztia vállalkozásbarát rendeletei (iparszabadság, a tőke- és a munkaerő-áramlás 
szabaddá tétele) jelentős növekedést eredményeztek az infrastrukturális és ipari be-
ruházások területén. Az ipar területén rohamos fejlődésnek indult a malomipar, a 
szesz- és cukorgyártás. A gazdasági konjunktúra lehetőségének kihasználásban je-
lentős szerepe volt a korszerű hitelszervezet kiépítésének. A hitelszervezetek száma 
1848-ban még csak 36 volt, 1866-ra viszont már elérte a 85-öt. Ezek a megválto-
zott körülmények elősegítették, hogy Magyarország szoros kapcsoltba kerüljön a 
világgazdasággal, és ez lehetővé tette, hogy a 19. század közepén jelentkező európai 
gabonakonjunktúra a magyar gazdasági növekedés egyik motorja legyen. 31 Szintén 
az agrárkonjunktúrával függ össze a kapásnövények elterjedése, a külterjes állatte-
nyésztés visszaszorulása, illetve a korábban műveletlen területek feltörésével bein-
duló tanyásodás. Csorba László szerint az 1849-67 között lezajló gabonatermelés 
mintegy 20-30%-kal növekedett. A gabonaexport pedig hozzávetőlegesen meghat-
szorozódott.32 

A korona-kerületi központ: Óbecse lakói, mint általában a mezővárosok la-
kossága, mezőgazdaságból illetve mezőgazdasági árucseréből éltek. Legfontosabb 

30 Csorba 2005a. 280.
31 cSorba 2005a. 295.
32 cSorba 2005a. 299.
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bevételi forrásuk a szarvasmarha-kereskedelem volt.* Borovszky Samu írásából egy 
átlagos mezővárosnak megfelelő kézműipar jelenléte rajzolódik ki.33

Az ipari beruházások egy része a korona-kerületi német iparosokig nyúlt 
vissza. Ilyen volt a sörfőzés privilégiumából kinövő óbecsei sörgyár, amit 1806-ban 
létesítettek. Reichl Benjamin ó-becsei sörfőző leányát, Reichl Annát Gerber Jakab 
vette feleségül.34 A jelentős ipari vállalkozást a dualizmus idején már Gerber Nándor 
és fia műjéggyáraként, sörfőzdéjeként és malátagyáraként hirdették, és Borovszky is 
megemlékezett róla a megye iparánál.35 Az ipartelepet négy nemzedéken keresztül 
vezette a Gerber család, míg 1934-ben csődbe nem jutott.36 Legifjabb Gerber Nándor, 
aki 1911-ben született, egy 1941-es forrásban ismét sörlerakat-tulajdonosként tűnt 
fel, aki 1934-ben alapította négy állandó munkást foglalkoztató üzemét. Családját 
„pfalzi eredetű német” családként mutatta be.37 Becse hagyományos céhes iparának 
meglétét jól tükrözik a különböző céhszabadalmak és céhes összeírások. „A szabók, 
szűcsök, vargák, csizmadiák, kovácsok, kerékgyártók, takácsok 1815-ben; a kalmá-
rok 1820-ban; a kőmívesek, ácsok, asztalosok 1829-ben; a gombkötők, üvegesek és 
szitakötők 1837-ben kaptak czéhszabadalmat.”38 Az 1720. évi összeírás szerint hely-
ben 5 szabó, 1 molnár, 1 szűcs, 3 fuvaros, 4 halász, 1 kocsmáros működött. 1815-
ben szabókról, szűcsökről, vargákról, csizmadiákról, kovácsokról, kerékgyártókról, 
takácsokról, 1820-ban kalmárokról, 1829-ben kőművesekről, ácsokról, asztalosok-
ról, 1837-ben pedig gombkötőkről, üvegesekről és szitakötőkről tettek említést.39 
Az életmódváltás és az új igények bár a dulaizmus idejére magukkal hozták a régi 
iparos foglalkozások egy részének eltűnését, az 1850-es évek gazdasági fellendü-
lése azonban még a kiteljesedés lehetőségét jelenthette. Egészen a Bach-korszak 
végéig önmagát német iparos család sarjaként meghatározó Ernest és Joseph Gébell 
az 1860-as és 70-es évekre a Fő utcán nagy ipartelepet létesített. Ernest 1884-ben 
beszüntetett tímárüzemét egy fél évszázad múltán Fárbás bőrgyárként említette.40 Az 
újságíró tanító visszaemlékezéseiben emellett megjelenik az 1860-as évek során – 
már felhalmozott tőkével – érkező környékbéli sváb betelepülők hulláma is.

„A mult század 60-as éveiben telepedett ide elsőnek egy vagyonos, 
gazdag sváb család, akinek példáját követve azután mind sűrűbben 
húzódtak a Tisza felé is a Bácska közepén már terjeszkedni, ott új 
vagyont szerezni nem tudó németek és ellepték a Tiszamentét, főleg 
a „Csajkás” községeket, meg Szrbobrán határát és szorgalmukkal, 
takarékosságukkal terjeszkedtek vagyonban. Sorra megvették az el-
adósodott őslakóktól a földet, a szállásokat, az ingatlanokat.”41

Ginder Ignác földbirtokos, az 1880-as évektől 1902-ben bekövetkezett halá-
láig Óbecse első virilistája, legnagyobb adófizetője is így került a községbe:

* Lásd Mód László tanulmányában. – Szerk.
33 borovSzky 1909. 123.
34 Óbecse és Vidéke 1888. okt. 21., 5. Ujdonságok – Gerber Jakabné [halálhíre]
35 borovSzky 1909. 123.
36 opinćal 2005. 57.
37 cSuka 1941. 33. Valószínűleg a Rajna-vidék-Pflanz-ra vonatkozik az utalás.
38 borovSzky 1909. 123.
39 borovSzky 1909. 437–438.
40 Tiszavidék 1932. júl. 3., 3. Gébell Ernő timár – [Fárbás József].
41 Tiszavidék 1931. nov. 22., 3. Ginder Ignác földbirtokos – [Fárbás József].
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„egy régi, tekintélyes becsei család (Tripolszky-ak) tanyáját vette 
meg előbb és azután sikeres gazdálkodással, takarékos szorgalom-
mal, élelmes iparkodással sorra nyerte el a szomszéd, majd távo-
labb eső szállásokat; – vette össze olcsón a földeket, úgy hogy már 
a 80-as években hétszáz láncnál nagyobb földterület, kitűnő szántók 
tulajdonosa volt.”42

Ginder folyékonyan sosem tanult meg magyarul, így bár több ipari vállalko-
zás (sörház, keményítőgyár, fűrésztelep) mögött állt, és az Óbecsei I. Takarékpénz-
tárnak is alapító tagja és nagy részvényese volt, vezető szerepet sosem vállat, csupán 
a szükséges tőkét biztosította.43 A tőkebeáramlás másik fontos forrását a cseh-morva 
eredetű zsidó családok képezték. Óbecse legtekintélyesebb zsidó polgára a 19. szá-
zad közepén Fárbás szerint a jó módú „meszes zsidó”, Grünbaum Fülöp volt. Mész-
égetőként és kereskedőként vált az 1880-as évekre virilis jogon községi képviselővé, 
és a helyi társadalom tekintélyes tagjává. Gyarapodó vagyonát részben ő is földbir-
tokok vásárlására fordította.44 A máramarosi fakitermelés Alsó-Tisza-vidéki feldol-
gozásának igényére építő jelentős ipari vállalkozását Freund József fiatal kereskedő-
ként – nagybátyja, Freund Ignác örökségét tudva maga mögött – szintén az 1860-as 
években alapozta meg, miután Herzog Mór fakereskedését felvásárolta.45 A Frenner 
testvérek „régi beköltözött” elzászi német családként már a Milkó cég és a Freund-
fűrésztelep előtt fatelepet vezettek. 1870 körül ők hozták létre a régi Tisza-ágban az 
első fürdőházat is. A Frenner testvérek esetében azonban nem a felhalmozott családi 
tőke, hanem – Fárbás szerint a „dúsgazdag” – Németh Antal pécskai46 támogatása 
biztosította a vállalkozás alapjait.47 A hagyományosabb szakmának számító zsidó 
szatócsok, fűszeresek, lisztesek, sipka- és pipakészítők mellett jelentősebb keres-
kedelmi vállalkozást vitt még főtéri rőfösként Blau Áron, textilárusként és járási 
főtrafikosként Engelsmann József, a rőfös áruház vezetőjeként Fränkl Sámuel, fake-
reskedőként Pollák Izidor, divatárusként Róth Manó, lisztes lerakat tulajdonosaként 
Strausz Salamon. Grünbaum mellett jelentős földbirtokos Pillischer Mózes volt.48

Cató álnéven Galambos Pál egy századfordulós visszatekintő vezércikkében 
a helyi ipari fejlődést a német nyelvterületről érkező családokhoz kötötte.

„És ezek a nagy kémények: Freund, Gerber, Frenner és Schuma-
cher! Sajna csupa német név! Mégis megtisztelve érzem magam, 
ha bármelyik baráti jobbját nyújtja felém! Az ő nevük e város és 
ezen tájék historiájában tovább fog élni, mint bármelyikünké! Mert 
ők emelték itt az első nagy kéményeket! Mindannyi kezdő, szegény 
ember volt, mindannyi most egy magaalkotott szép vagyon ura. (…) 
Hát nézze meg mindenki ama impozáns sörgyárat, melyet Gerber 
Nándor rövid idő alatt ide varázsolt; ama hatalmas fűrésztelepeket, 
melyet Frenner és Freund az óbecsei ipar alapvetőiként létesitettek; 

42 Tiszavidék 1931. nov. 22., 3. Ginder Ignác földbirtokos – [Fárbás József].
43 Tiszavidék 1931. nov. 22., 3. Ginder Ignác földbirtokos – [Fárbás József].
44 Tiszavidék 1931. nov. 8., 3. Grünbaum Fülöp kereskedő – [Fárbás József].
45 Tiszavidék 1932. febr. 28., 3. Herzog Mór közs. esküdt – [Fárbás József].; Tiszavidék 1933. ápr. 23./ 
1-2. Freund József 1856-1933 – [Fárbás József].
46 Család ragadványneve. A nemesektől való megkülönböztetés céljából a név után szerepeltetik.
47 Tiszavidék 1931. aug. 30., 3. Frenner testvérek fakereskedők – [Fárbás József].
48 Tiszavidék 1931. nov. 8., 3. Grünbaum Fülöp kereskedő – [Fárbás József].
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és ama szép gőzmalmot, melyet Schumacher egy maga tart fenn: úgy 
mindenki velemmel be fogja ismerni, hogy (…) az emberiségnek 
manapság […] az igazi disze és haladásának győzelmi ékessége: a 
nagy kémények!”49

A kiegyezéssel létrejövő új struktúra
Az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttét az 1867-es ún. kiegyezéshez kell 

kötni. A „kiegyezés” egy szerződés-halmaz volt, amire a közvélemény általában 
kétszereplős játszmaként tekint. Valójában azonban az osztrák-német polgári elit és 
a magyar nemesi elit kompromisszum-kész része, illetve a Habsburg-dinasztia ál-
lapodott meg egymással. Jellemző, hogy a két birodalomrész elitje közt közvetlen 
tárgyalások nem zajlottak. Ez a megállapodás természetesen nemcsak Magyarorszá-
gon generált óriási vitákat. A Németországból való kiszorulás után, vezető (osztrák) 
német polgári politikusok javasolták, hogy egyesüljenek Németországgal. Például 
a befolyásos (osztrák) német liberális Alkotmánypárt kezdetben a Dinasztia és a 
Birodalom mellett voksolt, de később eltávolodtak a birodalmi érdekektől, mihelyt 
vesztettek a politikai és gazdasági politikai befolyásukból. A megállapodás pártján 
lévő osztrák-német elitcsoportokat is elsősorban gazdasági-politikai szempontok 
motiválták.50 Ezzel szemben a magyar oldalon, mind a Dinasztiával megállapodni 
akarók, mind a kompromisszumot ellenzők alapvetően rendi, dinasztikus fogalmi 
keretben gondolkodtak és jogosítványaik is rendi alapokon nyugodtak. Péter László 
szerint a magyar nemesi elit nem államban és nem állami szuverenitásban, hanem 
országban és királyban, illetve azok történeti jogaiban gondolkodott dinasztikus ala-
pon.51 Ehhez a diskurzushoz kapcsolódik, hogy a korszakkal foglalkozó történetírók 
különbséget tettek „hungarusok”, és „magyarok” között. A „magyarok”, mint egy 
etnikai közösség tagjai, a „hungarusok”, mint a Regnum Hungarorum, politikai enti-
tás alattvalói jelennek meg. A korszakkal és a Monarchiával foglalkozó angol nyelvű 
szakirodalom „Hungary”-nek hívja a Regnum Hungarorum egészét, a „Hungarians” 
elnevezés a korona alattvalóira utal, míg a „Magyars” kifejezés a magyarul beszélők 
közösségét jelöli.52

Helmut Rumpler szerint a kiegyezéssel létrejött államjogi kompromisszum 
nem hagyott hátra győztest vagy vesztest. A birodalmi centralisták, vagy a magyar 
függetlenségiek maximális követeléseit figyelembe véve az osztrákok, a magyarok 
vagy akár a Dinasztia alapvető engedményeket tettek. Magyarország elnyerte alkot-
mányos önállóságát, a Habsburg Birodalom egysége azonban fennmaradt. A Monar-
chia mindkét fele feszült viszonyba volt egymással, de egymásra voltak utalva.53. 
Szász Zoltán szerint egy olyan sajátos képződmény jött létre, mely létrehozott a 
Lajtán túl egy a „Reichsratban képviselt királyságok és országok’ fedőnév mögé 
bújtatott – soknyelvű ’decentralizált egységállamot.”54 A Lajtán innen pedig létrejött 
az összbirodalom katonai, diplomáciai védelmét maga mögött tudó, magas szintű 

49 Óbecse és Vidéke 1905. júl. 23., 1-2. A nagy kémények. – Cató.
50 rumpler 2004. 477.
51 péter 2004. 549.
52 rosenblitt 2001. 8.
53 rumpler 2004. 477.
54 szász 2007. 144.
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alkotmányos önállósággal rendelkező centralizált Magyarország. A kiegyezés Ma-
gyarországon megteremtette a nemzetállam kiépítésének lehetőségét. Szerinte Ma-
gyarország nem egyszerűen keleti része volt a Birodalomnak, hanem birodalom volt 
a Birodalomban.55

Hivatalosan az Osztrák-Magyar Monarchia a „birodalmi tanácsban képvi-
selt királyságok és országok” és a „magyar korona országainak” közös birodalma 
volt. Nem hivatalosan a „Ciszlajtánia” és „Transzlajtánia” kifejezés terjedt el, k.k. 
(kaiserlich-königlich, azaz császári-királyi) és k.u. (königlich-ungarisch, azaz kirá-
lyi-magyar) hivatalaival. Állandó vita tárgyát képezte, hogy egyáltalán van-e „közös 
kormány” és vannak-e „közös miniszterek”, vagy a felállított k.u.k. hivatalok csak 
a „közös ügyek intézésére szolgáltak-e”. Az ezekről a kérdésekről szóló viták folya-
matosan feszültséget gerjesztetek a Birodalom alkotórészei között. Végül az uralko-
dó 1915-ben elfogadta magyarok által régóta képviselt és szorgalmazott álláspontot, 
hogy a korábban az egységes birodalom megnevezésére szolgáló „Ausztria” kifeje-
zést ezentúl hivatalosan csak a Ciszlajtán tartományokra korlátozzák. Gerő András 
a 20. század elejére így a Habsburg Monarchiáját már nemcsak egy dinasztikus kö-
zösségként, hanem egy sokirányú gazdasági, társadalmi és kulturális kötődésrend-
szerként jellemezte.56

A megállapodással a Birodalom – az általánosan elfogadott nézettel szemben 
– nem kettő, hanem inkább három pólusúvá vált.57 A Magyar Királyság és az Osztrák 
Császárság mellett önálló pólusnak lehet tekinteni a Dinasztiát is. A Dinasztiánál 
komoly jogosítványok maradtak: kezükben maradtak az előző bekezdésben említett 
közös ügyek, vagyis a külügy, a hadügy és az ezeket finanszírozó pénzügy, ezenkívül 
a Monarchia közös vámterületet alkotott és közös pénzzel gazdálkodott. Ennek a 
konstrukciónak köszönhetően a birodalmi politikát nem alkotmányosan a parlament, 
hanem a közös minisztertanács, végső soron pedig a külügyminiszter határozta meg. 
Mivel pedig a miniszterek kinevezésére és elbocsátása egyedül az uralkodónak volt 
joga, a birodalmi politikában továbbra is a Dinasztia akarata érvényesült. A két bi-
rodalomrész „közös ügyeit”, közös minisztereit 60-60 tagú delegációk voltak hi-
vatottak ellenőrizni. A delegációk viszont gyakori munkaképtelenségük miatt nem 
tudták érdemben befolyásolni a Dinasztia összbirodalommal kapcsolatos döntéseit. 
Mindezeken túl az uralkodót megillette a törvényjavaslatok szentesítésének, illetve 
előszentesítésének joga, amely által a Dinasztia minden a Birodalom egységét és 
működőképességét veszélyeztető jogszabály megalkotását megakadályozhatta.58

A kiegyezés körüli viták helyi lecsapódásáról keveset tudunk. A kései ada-
tok többnyire értelmezett tények, és a Kossuth-kultusz függvényében szemlélendők. 
Iványi István 1909-ben a vármegye-monográfiák Bács-Bodrog vármegye első kötet-
ében megjegyezte, hogy az „alkotmányos küzdelem idején külön vonatokon jártak 
az óbecseiek a vármegyegyűlésre az alkotmány védelmére.”59

Losonczi Antalnak a József Királyi Herceg Szanatórium Egyesület kiadvá-
nyában 1909-ben megjelent sorai a Magyar Népkörről jól tükrözik a kiegyezés előtti 

55 szász 2007. 144–145.
56 Gerő 2007. 12
57 rumpler 2004. 477.
58 rumpler 2004. 479.
59 borovSzky 1909. 122.
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korszak visszatekintő, a nemzetiségi kérdés függvényében szemlélt függetlenségi 
– az általános polgári fejlődés pozitívumait a magyar nemzeti önképpel összeegyez-
tetni nem tudó – értelmezését.

„A 19 évig tartó abszolutizmus nem volt képes kiölni a magyar em-
ber szivéből a magyar érzést. Alig derengett az alkotmányosság élte-
tő napja, országszerte támadtak fel a magyar társaskörök, egyesüle-
tek és olvasókörök. Az óbecsei Magyar Népkör keletkezése is ebbe 
az időbe esik. Mint szórakoztató, közmüvelődést terjesztő, hazafias 
bánatot közvetítő társas egylet, megvolt a Magyar Népkör már az ab-
szolutizmus idejében is, cím, alapszabályzat, tisztikar és tagdij nél-
kül. A „rátz-betsei” (egykoru postás feladó vevényen Óbecse helyett 
„Rátz-Betse” szerepel.) jó magyarok akkor is összejártak egy ven-
déglőbe eszmecserére, honfiui bánataik kiöntésére, szórakozásra.”60

A kiegyezésnek mind Magyarországon, mind Ausztriában voltak ellenzői.61 
A Magyar Királyság területén a kiegyezésről szóló vitát hívták közjogi vitának. Ter-
mészetesen a szerződés ellenzői, akárcsak támogatói heterogén társaságot alkottak. 
Voltak az ellenzők között olyanok, akik az egész szerződést ellenezték és teljes ma-
gyar függetlenséget akartak, és voltak olyanok, akik sokallották a Dinasztia befo-
lyását és nagyobb önállóságot követeltek. Gazdasági és társadalmi téren mind a két 
oldal inkább liberálisnak volt mondható. A pártokon belül zajlottak le a gazdaságról 
és a társadalomról szóló viták, olyan sarkalatos kérdésekről is mind a nemzetiségi 
kérdés, az iparosítás kérdése, a polgári középosztály kérdése, a zsidókérdés, úgy 
általában a modernizáció kérdése. Alapjában véve a politikai közéletet és a politikai 
elitet a közjogi vita osztotta meg egészen 1914-ig.

A magyar közigazgatás 63 vármegyére és 25 törvényhatósági jogú városra 
tagolódott. A vármegye, mely korábban a nemesi autonómia fellegvára volt, veszített 
a jelentőségéből, funkciója ettől kezdve kizárólag közigazgatási feladatok ellátására 
korlátozódott. Élén az összállami érdekeket, illetve a kormány álláspontját képviselő 
főispán állt. A vármegyék járásokra és rendezett tanácsú városokra, a járások pedig 
kis- és nagyközségekre tagolódtak. A dualizmus idején Óbecse nagyközség Óbecse 
járásnak, Bács-Bodrog vármegye 13 járása egyikének központja. Az Óbecsei járás-
hoz tartozó öt község: Bácsföldvár, Óbecse, Péterréve, Szenttamás, Turja. 1909-ben 
a „járás területe: 132,339 kat. hold; polgári lakossága: 51,776 lélek, ebből magyar 
28,905, szerb 21,645, német 1029, stb. Magyarúl beszélni tud 34,051.”62

„Az 1900. évi népszámláláskor Óbecsén volt 18,865 lélek 3192 ház-
ban (1890-ben 16,965 lélek, 2841 ház). Anyanyelv szerint: 12,342 
magyar, 252 német, 18 tót, 2 oláh, 3 kisorosz, 4 horvát, 6211 szerb, 
33 egyéb. Vallás szerint: 11,617 r. kath., 4 gör. kath., 6204 gör. kel., 
167 ág. ev., 109 ref., 676 izr., 84 egyéb. Határa 41,734 kat. hold; a 
melyből 4228 k. hold a városé.”63

60 Fárbás 1909. 353.
61 Ausztriában befolyásos osztrák (német) liberális elitcsoportok inkább a Németországgal való egye-
sülést támogatták. rumpler 2004. 477.
62 borovSzky 1909. 25.
63 borovSzky 1909. 122.
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1909-ben Óbecsének 58 vármegyei képviselője volt. Iványi István megje-
gyezte, hogy

„ennyi talán egyetlen r.[endezett] t.[anácsú] városnak, vagy nagykö-
zségnek sincs az országban. Községi képviselőtestülete pedig talán 
az ország valamennyi nagyközsége között a legintelligensebb, mert 
31 egyetemet végzett és még 14 gimnáziumot tanúlt községi képvi-
selője van 56-ból. […] Az óbecsei országgyűlési és orsz. kath. auto-
nómiai kerületeknek választási, az óbecsei róm.[ai] kath.[olikus] és 
gör.[ög] kel.[eti] esperességeknek pedig egyházi középpontja.”64

A járások élén állt a főszolgabíró, a városok, illetve községek élén pedig a 
polgármester illetve a bíró. A paritás elvén a községi első bírói (közigazgatási bírói) 
székben háromévente szerb és magyar bírók váltották egymást.65 Fárbás József sze-
rint

„Becsén az első járásbiró Sevics József volt 1854-ben. A járásbiró-
ság 1871-72-ben lett telekkönyvvel is fölszerelve a 48-as forradalom 
hirneves „Magistrat” palotában. (A mai gimnázium helyén). Később 
épült, 1910-ben a mostani új járásbiróság és a posta-palota a plébá-
nia mellett levő nagy üres telken, amelyből ugyancsak a kis rövid 
ucca is szakittatott le.”66

Magyarországon egy nagyközség képviselőtestületének összlétszáma ma-
xiumum 40 fő lehetett, ennek felét adták a virilisták. A virilisták a település legna-
gyobb adófizetői voltak, akik választás nélkül automatikusan váltak a képviselő-
testület tagjává. Másik fontos törvényi előírás az volt, hogy egy választókörzetet 
maximum 500 fő alkothat. Azonban Óbecsén öt választókerületbe osztva a válasz-
tásra jogosultak száma 1902-re 3104-re emelkedett. Erre a törvénysértő helyzetre 
próbált a képviselőtestület megoldást keresni. Az Óbecse és Vidéke tudósítása szerint 
Kovács Ferenc képviselő a választókerületek létszámának 10-re emelését javasolta, 
azzal, hogy a törvény 200 főtől megengedi egy új választókerület felállítást. Némileg 
eltért a lap cikkírójának véleménye, szerinte a képviselőtestület létszámát is fel kell 
emelni, mert akkor is 40 tagú volt a képviselőtestület, amikor 10 ezer lakosú volt 
Óbecse lélekszáma és akkor is, amikor már 20 ezer fölé emelkedett. Ezért egy alulról 
jövő mozgalom indítására tett javaslatot, aminek a célja az lett volna, hogy elérjen 
egy törvénymódosítást. Mert szerinte differenciálni kell a nagyközségek között, és a 
10 ezer főt meghaladó településeknek 60 főben kellene meghatározni a képviselők 
számát, kiterjesztve így a képviseletet.

„Bár a kerületek mikénti beosztása is lényeges, de ezt csak odavető-
leg említettem, mert jelen felszólalásom czélja sokkal fontosabb, a 
mennyiben ez a képviselt kiterjesztésére irányul. A nagy közönséget 
igen közelről érdekli minden egyes községi ügy miként való elin-
tézése és éppen ezért nem alaptalan az az óhaj, hogy a képviselet 
kiterjesztessék.”67

– írta az Óbecse és Vidéke 1902 januárjában.

64 borovSzky 1909. 122.
65 Tiszavidék 1931. jan. 25., 3. Petković György kereskedő, közs. biró – [Fárbás József].
66 Tiszavidék 1932. ápr. 10., 3. Brecska Ferenc kir. járásbiró – [Fárbás József].
67 Óbecse és Vidéke 1902. jan. 12., 1. A képviselet kiterjesztése.



42 Glässer norbert – ZimA András

A közjogi alapon megosztott politikai elit szembenálló feleit különböző pár-
tok képviselték. A kiegyezéssel szimpatizáló, lényegében azt végigtárgyaló pártot 
hívták Deák-pártnak, majd 30 évig Szabadelvű Pártnak, később Nemzeti Munka-
pártnak. A másik oldalt a Balközép, a Szélső Bal,68 majd a korszakban leginkább a 
Függetlenségi Párt néven szereplő pártformációk képviselték. Természetesen egy pár 
évtől eltekintve a kiegyezéssel szimpatizáló oldal adta a kormánypártot és a közjogi 
vita másik szereplője az ellenzéket. A térségben A. Sajti Enikő szerint a független-
ségi retorika pusztán látszatnak tekintendő. „Délvidék már régóta nemzetiségi terü-
let volt. Ennek ellenére lakói biztos kormánypárti szavazóknak számítottak, a 48-as 
alapú ellenzékiség igen gyorsan átadta a helyét a 67-es politika támogatóinak.”69 A 
német polgárságot és a szerb földbirtokosokat egyaránt a Dinasztia iránti lojalitás 
kötötte a Monarchiához.

A modern politikai gondolkodás keretei szintén a 19. század folyamán ala-
kultak ki. A hatalom egyrészt már nem kezelte „nyájként” az alattvalókat, hanem 
a modern tömeg tagjait „megmunkálni” törekedett, azaz szerződéses viszonyokat 
teremtve „célra irányítani” s a céloknak megfelelően formálni az individuális öntu-
datra kelt polgárokat. Másrészt az individualizmuson nyugvó polgár világának kö-
zéppontjában önmaga a polgár állt. „Isten, a transzcendencia főként két formában 
fért meg benne: mint az egyén szubjektív-személyes viszonya Istenhez vagy mint a 
személy mögött álló hagyomány része.”70 A vallás korábbi világmagyarázó, világ-
összefogó szerepét pedig a saját világának középpontjában álló polgár világalakító 
tevékenységeként felfogott politika vette át. Az önmeghatározás keretei ekképp po-
litikaiak lettek: a nemzethez tartozás, ami a nemzetek közötti politikai viszonyokban 
nyert jelentőséget, illetve a politikai irányzat, a párt megválasztása.71 Ebben a kon-
textusban nyer értelmet a polgárság közjogi vita mentén történő elköteleződése is.

Óbecse országgyűlési választási kerület volt. A kiegyezést megelőző évek-
ben dr. Bende József plébános politikai szerepvállalásáról Fárbás ekképp írt:

„igazságos és önzetlen közéleti tevékenységéért a másvallású polgá-
rok is szivesen hallgatták, követték és pártolták. – Igy került rövid 
időn belül a községi élet irányitói élére és az újra éledő megyei igaz-
gatás megbecsült vezetői közé, mint választott vármegyei képviselő. 
– 1861-ben, az általán népszerű plébánost orszgy.[űlési] képviselő-
nek választották meg, mikor is a „felirati párttal” szavazott.”72

A kiegyezés évében az óbecsei járás első főszolgabírója Popovits Vazul volt. 
Később törvényszéki ügyészi állást töltött be Újvidéken, ahonnan 1878-ban felhívá-
sára – Fárbás szerint – „a legellenzékibb kerületek egyikében: Ó-Becsén választották 
meg a köztiszteletben álló, volt becsei főszolgabirót, aki 18 évig volt aztán ezen 
kerület országos követe, képviselője.”73 Popovits öt cikluson keresztül képviselte a 

68 A „bal” itt ellenzékiséget jelent és nem szocialista baloldalt, a francia forradalom ülésrendjéből szár-
mazik.
69 sajti 2004: 17.
70 kapitány – kapitány 2007. 383.
71 kapitány – kapitány 2007. 384.
72 Tiszavidék 1931. jan. 18., 3. Dr. Bende József apátplébános – [Fárbás József].
73 Tiszavidék 1931. jún. 28., 3. Popovics Vazul orszgy. képviselő – [Fárbás József].
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magyar parlamentben Óbecsét. Borovszky monográfiájában Móricz Zsigmond az 
egyes választások eredményei között hozta Popovits nevét, akinek sikereit egy tartós 
megyei szabadelvű dominancia keretében kell értelmezni. Egészségének megromlá-
sával helyét veje, Gombos Béla óbecsei főbíró vette át.74

Az 1901. évi országgyűlési képviselőválasztás második fordulója az egya-
ránt szabadelvű Grünbaum Pál és Radovánovics György között zajlott. Győz-
tesként az utóbbi újvidéki ügyvéd került ki, aki több cikluson keresztül volt az 
óbecsei választókerület képviselője.75 Őt Bogdan Dunđerski követte 1911 és 1918 
között.76

A 67-es sikereket a község lakosságának vegyes összetétele is magyaráz-
za. A községi vezetés tartós szabadelvű irányvonalára utalt 1911-ben a Bácsmegyei 
Függetlenség című zombori függetlenségi lap is. Dr. Balaton Gyula és dr. Tripolszky 
János pártját a lap báró dr. Vojnits István főispánhoz közeli politikai erőként mutatta 
be. „Ezelőtt mintegy 15 évvel ragadta kézébe e párt a vezéri lobogót Óbecsén min-
den téren, a városnál ép úgy, mint az egyháznál.”77 – írta egy olvasói levél. A füg-
getlenségi kötődésű Fárbás szintén említést tett Tripolszky városvezetésben játszott 
szerepéről. Balaton helyi születésű, Budapesten végzett jogászként, Gombos Béla 
járási főszolgabíró nyugdíjazását követően a zsablyai szolgabírói állásból került 
1896-ban Óbecsére főszolgabírói tisztségbe.78 Tripolszky pedig virilistaként szerzett 
beleszólási jogot a községi ügyekbe. Tripolszkynak

„meg volt a hatalma, befolyása, mivel a vármegyénél is nagy súlya 
volt szavának, mert iskola- és katonatársa volt bajsai Vojnich Pista, 
a hatalmas főispán, majd a nagy szerepet játszó országgyűlési kép-
viselő, aki a Tisza-párt legdaliásabb alakja, legbefolyásosabb tagja 
volt hosszú éveken át.”79

A megyei függetlenségi retorika a 67-es vezetőktől gyakran elvitatta a kö-
zösségük iránti elkötelezettségüket, a függetlenségi politikai állásfoglalást a hazafi-
sággal azonosítva. Ez köszönt vissza a Balaton-Tripolszky-párt bukásakor is.

„Az egyház és a honszeretet lángja nem arra való, hogy kávét pör-
köljönek rajta, avagy levest melegitsenek vele, hanem, hogy a szivek 
jégkérgét meglazitsa és felolvassa (…) Az egyházközség új elnöke 
lett: kisfalusi és gombosfalvi dr. Gombos Dezső nagybirtokos, városi 
és megyei képviselő, az ellenzéknek lelkes vezére, az egyháznak és 
a hazának hű fia s a szabadságszobor lánglelkű védelmezője. (…) 
Tanulság mindebből, hogy: becsüld az egyházat, mint anyádat, hőn 
szeresd a hazát és ne bántsd a magyart!”80

74 borovSzky 1909. 267., 271., 274., 279.
75 Óbecse és Vidéke 1901. szept. 22., 2-3. Ujdonságok – Választási hirek, – Az ó-becsei választókerü-
letnek.; Óbecse és Vidéke 1901. okt. 13., 2. Ujdonságok – A pótválasztás.; Óbecse és Vidéke 1901. okt. 
27./ 2. Ujdonságok – A mandátum átadása.
76 Tiszavidék 1932. szept. 25., 3. Szűcs János tanitó – [Fárbás József].
77 Bácsmegyei Függetlenség 1911. aug. 3., 3. Vidéki levelezés. A Balaton-Tripolszky-párt bukása 
Óbecsén.
78 Tiszavidék 1932. nov. 13., 3. Dr. Balaton Gyula főszolgabiró – [Fárbás József].
79 Tiszavidék 1932. jan. 31., 3. Dr. Tripolszky János földbirtokos (Folytatás és vége.) – [Fárbás József].
80 Bácsmegyei Függetlenség 1911. aug. 3., 3. Vidéki levelezés. A Balaton-Tripolszky-párt bukása 
Óbecsén.
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Az 1848-as szerepvállalás sem jelölt ki egyértelmű politikai elköteleződést, 
sem a közjogi vita mentén, sem más országos kérdés tekintetében. Popovits Vazul 
országgyűlési képviselő „a március 15-iki ünnepen, mint volt 48-as honvéd, min-
denkor megjelent, ha becsén volt és fel is szólalt”. Ugyanakkor szabadelvű politikus 
volt, és királyhűsége sem volt kétségbe vonható. A „koronázási 25 éves jubileum 
alkalmára (1891-ben) a vármegye tizenkéttagú diszküldöttségében, Sándor Béla fő-
ispán vezetésével az élén, a becsei kerületet Popovics Vazul képviselte pompázó 
diszruhában”.81 Than Károly szintén nehezen nevezhető Óbecse harcos függetlensé-
gi szülöttének. Felnőttkori önéletírásában a 14 éves ifjú katonai szerepvállalásról a 
lőporok és ágyúk iránti gyermeki érdeklődés folyományaként, valamint az idősebb 
testvérek példájának utánzásaként írt. A dualizmus idején a tudományos tevékeny-
ségért adott uralkodói elismerést úgyszintén elfogadta. A 48-as múlt függetlenségi 
elköteleződéssel viszont válhatott politikai tőkévé. Jól példázza ezt Szikra Jakab kö-
zségi adópénztáros pályája.

„Az ügyes, értelmes, 48-as honvéd katonát és népszerű vendéglőst 
hamar bevitték azután a falu házába, megválasztották közs.[ségi] 
adópénztárosnak […] Fölhagyva a vendéglő vezetésével, teljesen 
hivatalának élt Szikra bácsi […] fiatalok társaságában lelkesedve, 
kipirultan, hévvel ecsetelte a 48-as szabadságharcban való részvé-
telét …”82

A korszak vége felé a közjogi vita és a nemzetiségi kérdés mellett a válasz-
tójog kérdése osztotta meg leginkább a politikával foglalkozó közvéleményt. A du-
alizmus időszakában, az első hét évtől eltekintve, az 1874. évi XXXIII. tc. határozta 
meg a választásra jogosultak körét. Az aktív és passzív választójogot vagyoni vagy 
értelmi cenzus eléréséhez kötötték. A felnőtt lakosság 5,9%-nak volt választójoga83. 
A választásra jogosultak körének bővítése állandó viták kereszttüzében állt. A vá-
lasztójog liberalizálása veszélyeztethette volna a magyarok és általában a középré-
tegek politikai hegemóniát, ami pedig aggodalommal töltötte el a politikai elitet. A 
feszültség enyhítésére hozott 1913. évi XIV. tc. – mely szélesítette a választójogra 
jogosultak körét – alapján azonban a világháború kitörése miatt nem rendeztek vá-
lasztásokat. A választójoggal kapcsolatban dr. Galambos Pál az Óbecse és Vidéke 
című lap szerkesztője Végvidéki Cató álnéven jelentetett meg egy füzetet 1911-ben. 
Galambos már a kiadvány legelején leszögezte, hogy szerinte a választásnak az elit-
csoportok privilégiumának kell lennie.

„Az államügyek vezetéséhez – röviden jelezve – a politika finom 
szövetű gyártásához, a legmesszebbmenőbb vonatkozással se köze-
ledjenek azok, a kik csupán a nyers erőtömegekben felette értékes 
számok, de nagyon könnyen romboló tényezőkké válhatnak ott, ahol 
az éles előre látás vagy a legalaposabb tudás, avagy az érett tapasz-
talaton nyugvó bölcsességnek kell érvényesülnie.”84

81 Tiszavidék 1931. jún. 28., 3. Popovics Vazul orszgy. képviselő – [Fárbás József].
82 Fárbás 1933. 86.
83 Csorba 2005b. 367.
84 Galambos 1911. 3.
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Azonban Galambos szerint a helyzet addigra már olyan feszült volt, kü-
lönösen nemzetiségiek által lakott területeken, hogy az már az ország stabilitását 
veszélyeztette. Ezért a helyzet tarthatatlanságára figyelmeztetett.

„Ha jelenlegi telisden teli hibákkal megrakott választói törvényein-
ken csak egy évtized előtt reformáltuk volna és az arcpirító arány-
talanságokat és becsületrontó erkölcstelenségeket kiirtottuk volna a 
jelenlegi rendszerből: akkor nem támadhatott volna oly elemi erővel 
fel a követelés az általános és egyenlő voksolásért, mint amiként az 
ma előttünk parancsolólag jelentkezik.”85

Ezért inkább azt támogatta, hogy mégis adják meg az általános választójo-
got a tömegeknek. Egyedül csak az írás-olvasást tette volna meg feltételnek. Csak-
hogy szerinte az írás-olvasás kézségének birtoklása nem azt jelenti, hogy az illető 
le tudja írni a saját nevét, „hanem egy nagyon rövid szavazó nyilatkozatot is képes 
kiállítani.”86 Véleménye szerint tehát nem egy szavazócédulácska lenne a reform 
alapja, hanem egy szavazónyilatkozat. Melynek kellékei a következők lettek volna: 
„Az első a keltezés, a második a megválasztandó egyén neve, a harmadik a jelölt 
foglalkozása, a 4-ik a jelölt pártállása.”87 A helyiségben kifüggesztett hirdetményre 
bízta volna a szavazók tájékoztatását arról, hogy hogyan kell kitölteniük a nyilatko-
zatot. Úgy rendelkezett volna, hogy aki a sorrendet elvéti, vagy rosszul tölt ki, annak 
a szavazata nem beszámítható. „Tehát a sorrend ellen vétő, vagy bármely lényeges 
kelléket elhagyó szavazó nyilatkozat érvénytelen.”88 Úgy gondolta, hogy a tudatlan 
néptömegek ezzel önmagukat zárnák ki a választásból, mert a jogosultak fele sem 
lenne képes kitölteni az általa elvárt választási nyilatkozatot.89

Míg a 19. századi pártpolitika konzervatív és liberális pólusai a tulajdon-
jog szentségének közös nevezőjén álltak, s a 20. századra mindkét irányzat polgári 
párttá vált, addig a munkáspártok a tulajdonjog megkérdőjelezésével kívül kerültek 
a polgári értékrenden, marginalizálódtak és szembekerültek a konzervativizmus és a 
liberalizmus irányzataival. A 19. század folyománya, hogy önálló politikai és társa-
dalmi erővé szervezi magát a munkásság. Ez a társadalmi réteg jó ideig nem tartozott 
a polgári fejlődés haszonélvezői közé. A munkásság így komoly destabilizáló ténye-
zőként fenyegette a polgári rendet. Szervezkedésük abból a veszteségből származott, 
amely a munkásokat a céhes rendszer – mint testület – által nyújtott biztonságok 
elvesztésével érte. A polgári haladás – amely biztosította a legális politikai erőként 
való megjelenésüket – számukra sok esetben negatívumként tűnt fel.90 Bács-Bodrog 
megyében 1897 nyarát munkássztrájkok jellemezték. Az aratósztrájkok erőszakos 
eseményei Topolya és Zenta mellett Óbecsét sem kerülték el. Az idegen munkások 
elkergetése és más törvényellenes tettek, valamint „szerződésszegésre csábító izga-
tók ellen” az alispán a legerélyesebb fellépést szorgalmazta. A gazdasági egyesüle-

85 Galambos 1911. 6.
86 Galambos 1911. 7.
87 Galambos 1911. 7.
88 Galambos 1911. 7.
89 Galambos 1911. 8.
90 kapitány – kapitány 2007. 384.
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tek és a felekezetek vallási autoritásai „is igyekeztek lecsöndesíteni a népet.”91 Az 
óbecsei polgári elit határozottan elítélte a szocialista politikai szerveződéseket.92

„A kormány közel két millió forintot fordít arra, hogy az inséges 
vidékek lakossága keresethez jusson. Ahány ember kenyeret kap, 
annyit mentettek meg a szocializmus tévelygéseitől. A jóllakott em-
ber nyugodt és türelmes. Tud várni addig, míg helyzetén alapos és 
általános érvényességü intézkedések javitanak.”93

A városvezetés ugyanakkor nem hagyta figyelmen kívül a munkások prob-
lémáit.94 1903-ban Reisli Sándor községi bíró

„kezdeményezésére, támogatásával létesült a „munkás-házak” neve-
zetű új városrész, a Selyem-gyár (gubó-raktár) közelében, ahol szép 
egyforma házakban helyezkedtek el a kisebb polgárok egyforma, 
praktikus házakban. (1903) Mert főleg az ott elterülő fatelepek és 
gyárak munkásai vették meg a parcellázott tömböt és igy „Munkás-
telep” lett a neve a „Putri” résszel szemben a kiépült negyednek, – és 
még ma is igy hivják.”95

A munkásmozgalmak a felekezeti egyleti életre is kihatottak. A katolikus 
legényegylet esetében Fárbás az 1901. és 1904. közötti virágzás után a szociálde-
mokrata szakszervezetek megjelenését mélypontként jellemzi. „1907. évben a szo-
ciáldemokrácia szellemében létesült szakszervezetek az egylet tagjait magukhoz hó-
ditották. Az egyletben 2 éven keresztül üresek voltak az azelőtt zsufolásig megtelt 
szobák, de üres lett annak pénztára is”.96

Óbecse múltját tárgyalva különbséget kell tenni a tényleges hatalmi politika 
és az ünnepségek, szónoklatok, vezércikkek és tárcák során, valamint a jelképek-
ben és emlékművekben megnyilvánuló szimbolikus politika között. A szimbolikus 
politika a „reálpolitika” (érdekpolitika, hatalompolitika, gazdaságpolitika, társada-
lompolitika stb.) meglévő hatalmi konstellációval szembeni alternatív történelmet, 
a „reálpolitikai” hatalmi interpretációval szemben spirituális hatalmat képezhet.97 
A 19. században megjelenő nemzeteszme és a nemzeti hagyományok keretében a 
szimbolikus politika részeként feltűnő nemzetvallás – a társadalom tisztán szekulá-
ris civil vallása – abban az értelemben immanens vallás, hogy az adott népcsoport 
saját történetét, múltját, jelenét vagy jövőjét teszi a hit tárgyává vagy forrásává, ami 
által az evilágit szakralizálja, s ily módon hozza létre a vallási strukturális mintákat 
követő szekuláris vallást.98 Funkciója a modernizálódó társadalom rendi, vallási és 

91 borovSzky 1909. 279.
92 Óbecse és Vidéke 1897. ápr. 25., 1-2. Félrevezetett emberek.; Óbecse és Vidéke 1897. aug. 29., 1. Hát 
mi lesz? – D. M.
93 Óbecse és Vidéke 1898. márc. 6., 2. Ujdonságok – A munkások érdekében.
94 Óbecse és Vidéke 1901. febr. 24., 1-2. Gazdasági munkás- és cseléd –segélypénztár – A munkások 
biztosítása.; Óbecse és Vidéke 1902. febr. 23., 1. A munkanélküliekért.; Óbecse és Vidéke 1902. okt. 
26., 5. Ujdonságok – Munkás- és cseléd-segélyező pénztár.; Óbecse és Vidéke 1906. jún. 10., 1-2. A 
munkásokhoz. – Cátó.
95 Tiszavidék 1932. dec. 11., 3. Reisli Sándor községi biró – [Fárbás József].
96 Fárbás 1909. 340.
97 Gerő 2004. 7.
98 Gerő 2004. 32.
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testületi törésvonalainak áthidalása, felülírása volt. A nemzetvallás mint jelenség a 
közösségi intézmények által akaratlagosan fenntartott kulturális emlékezet közegébe 
ágyazódik,99 működését ennek sajátosságai határozták meg. Rítusai pedig a rendi és 
vallási ünnepben gyökereztek, nyelvezeteként a Szentírás és a liturgia általánosan 
ismert fogalmai szolgáltak.100 1848 történései és alakjai, valamint azok vélt történeti 
előképei a nemzetvallás jelenségeinek alapjává válhattak. Itt elsősorban személyek-
re, eseményekre és a köréjük szerveződő kultuszokra kell gondolni.101

Ilyen volt a közjogi vita részének tekinthető Kossuth-kultusz is, amely alól 
még a kormánypárti politikusok sem vonhatták ki magukat. Politikai öngyilkosság-
nak lett volna tekinthető, ha valaki nyíltan elutasítja Kossuth örökségét. A kormány-
párti oldal inkább kézbe vette a Kossuth-kultusz gondozását, és élére állva ellenőr-
zése alatt tudta azt tartani. Például Óbecsén a közismerten Szabadelvű Párt hívének 
számító Grünbaum/Galambos Pál itáliai útjakor audienciát kért az agg Kossuthtól, a 
szintén szabadelvű Vissy Károlyhoz hasonlóan.102

Természetesen azért az országos politikai modelleket csak kellő körülte-
kintéssel szabad a helyi szinteken alkalmazni. Az 1905-ös politikai válság idején a 
Galambos Pál által szerkesztett, a Szabadelvű Párthoz közelállónak tekintett Óbecse 
és Vidéke című lap egyértelműen szembehelyezkedett a Dinasztia által képviselt po-
litikával. „A király mondta, ha úgy nem lesz, miként ő rendeli, a nemzetet elborítja 
a nyomor és szenvedés. Ezen sötét jóslatnak két része van. Az egyik a politikáé. Ez 
a szenvedés tán golyó és akasztófa, tán új október 6-ika, tán a legzsarnokabb rend, 
és jogtalanság.”103 – írta Galambos Pál 1905 október 1-én megjelent vezércikkében. 
A cikk további részében gazdasági erőgyűjtésre szólított fel, mert szerinte csak erős 
gazdasági hátérrel lehet hatékonyan képviselni a nemzeti, politikai érdekeket. Gerő 
szerint a magyar szimbolikus politika alapjainak megvetője, szereplőinek és saját 
személyének tematizálója Kossuth Lajos volt, akit már az 1848-as események so-
rán „Isten második fiaként”, a „nemzet atyjaként” emlegettek.104 A modern nemzeti 
forradalom visszavetített előképeit pedig Rákóczi Ferenc rendi világában töreked-
tek fellelni.105 A honfoglalás ezredéves évfordulója a modern nemzetállami múlt és 
történeti emlékezet szempontjából vált fontossá a kor eredetkeresésének tükrében, 
március 15-e és október 6-a emléknapjai pedig a modern nemzet kialakulására törté-
nő emlékezés szempontjából volt fontos esemény, amit átszőttek a közjogi vita és a 
nemzetiségi diskurzus korabeli aktualitásai is.

 99 assmann 1999.
100 Gerő 2004. 18., 20–21.
101 Robert N. Bellah a civil vallás fogalmát Rousseau-tól eredezteti, miszerint minden társadalomnak 
szüksége van egy tisztán civil hitre. Bellah-nál a civil vallás nem más, mint a vallás helyébe lépő mo-
dern alternatíva, amelyet a modern társadalom tölt meg tartalommal. A civil vallás vallásos hitek, jel-
képek és rítusok összessége. Ezek transzcendens dimenzióba helyeződnek és történelmi tapasztalatban 
gyökereznek. Funkciója szerint legitimál, integrál és megoszt. A nemzeti történelem jelentőségtelinek 
nyilvánított, kiragadott eseményeire alapoz. Ezeket értelmezi (át) a mindenkori jelen törekvéseinek 
függvényében, s önti normatív keretbe. Vö. FurSeth–repStaD 2006. 103–106; Hase 2001. 53–64; 
sCHeiDer 1987. 83–215.
102 Óbecse és Vidéke 1889. júl. 14., 1-2. Tárcza Levelek a turin-párizsi kirándulásról I.; Óbecse és Vidé-
ke 1889. júl. 14., 3. Ujdonságok – Kossuth Lajos által.
103 Óbecse és Vidéke 1905. okt. 1., 1. Nyomor és szenvedés. – Cató.
104 Gerő 2004. 53-57.
105 Lásd GleSzer 2009.
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A Kossuth-kultusz az óbecsei alsóközéposztályt sem hagyta érintetlenül.106 
Albrecht Gyula csendbiztosról például Fárbás feljegyezte, hogy pipagyűjteményé-
nek ritkasága egy Kossuthnak tulajdonított darab volt.

„Kérkedve mutogatta és őrizte Kossuth-nak egy diszes pipáját, 
amely antik tajtpipa Ihász Dánielhez, Kossuth titkárjához került, 
aki kedvenc cigányának: Farkas primásnak adta ajándékba, ez pedig 
országjárásában 1888-ban Becsére került, a „testvirt” becsülte meg 
vele, tudva azt, hogy Albrechtnek értékes gyűjteményében diszhe-
lyet és gondos megőrzést kap ez a drága emlék-tárgy.”107

Az Óbecse és Vidéke különszáma Kossuthot halálakor a nemzet legnagyobb 
fiaként említette. A gyászhír helyi közlése jól tükrözi a nemzetvallásnak a liturgikus 
nyelvezetet és a közismert vallási előképeket átértelmező gyakorlatát, ami által a kor 
embere előtt, osztály-hovatartozástól függetlenül érthetővé tehette mondandóját.

„Örökitsük át vérünkkel utódról utódra az örökké élő magyar nemzet 
szivében élő arczát, mint a legdrágább oltárképünket és a legmagasz-
tosabb legendaként őrizzük az elveiért szenvedő hontalan minden 
tényét, hogy Kossuth Lajos a magyarnak mindég és örökké éljen, 
hogy neve örökké világitó fáklyaként vezesse a magyar lelkeket a 
Szabadság, Egyenlőség és Testvériség tökélye felé.”108

Óbecse viszont nem csak Kossuth temetésének országos ünnepségeibe kap-
csolódott be. A nemesi gyászkultúrát magába építő polgári gyászpompa a közjogi 
vita mentén számos temetést változtatott a szimbolikus politika országos eseményé-
vé.109 A kormánypárt által ellenőrzött és mederbe terelt – megkerülhetetlen függet-
lenségi kezdeményezés – Rákóczi és társainak 1906-os kassai újratemetése volt. A 
családi birtokok körül kirobbant rendi konfliktus a Dinasztia és a nemzet konfliktu-
saként került bemutatására, a „bujdosók” rehabilitása pedig a nemzet és az uralkodó 
ügyének kiegyezés utáni újabb szimbolikus rendezése, az elmaradt temetés kései 
historizáló jóvátétele volt.110 A fejedelem alakja – Gerő András szerint – a Millenni-
um évére az állami önállóságot követelő politikus alakjává és szimbólumává vált.111 
A hazahozatal ekképp egyrészt a teret nyert új nemzeti értelmezési keret millenniumi 
historizálásában, a nemzeti történelem jeles időszakainak megalkotásában játszott 
szerepet, másrészt a függetlenségi politika dualizmuskritikájának szimbolikus esz-
közévé válhatott. A Monarchia koncepciójába nehezen illeszkedő széles lelkesedés 
a függetlenségi gyökerű kultusz iránt ugyanakkor a 67-es politikai elitet az ünnepsé-
gek még szigorúbb ellenőrzésére késztette.112 Ez több helyütt összeütközésbe került 

106 A helyi függetlenségi kör tiszteletbeli elnöke az 1880-as évek végén Milassin József községi kép-
viselő volt, akinek viselt ügyeit a szabadelvű sajtó is taglalta. Óbecse és Vidéke 1889. febr. 17./ 3. 
Ujdonságok – Városatyák párbaja. A nagyközséget vezető személyek pedig nem lelhetők fel a kör ve-
zetőségében. Annak tagjai a magyarosodó iparos és a magyar parasztpolgári rétegből kerültek ki. Lásd 
Óbecse és Vidéke 1889. ápr. 7./ 3. Ujdonság – Az ó-becsei függetlenségi kör márczius 31-én tartotta évi 
rendes közgyűlését.
107 Tiszavidék 1931. aug. 23., 3. Albrecht Gyula csendbiztos – [Fárbás József].
108 Óbecse és Vidéke Különszám 1894. márc. 21.  Kossuth Lajos meghalt.
109 Vö. lakner 1993. 15.
110 A Rákóczi kultusz megyei lecsapódásáról lásd Gleszer 2009.; Gleszer 2010.
111 Gerő 1993. 355.
112 Vö.: kincSeS 2003. 158-160.
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a helyi megemlékezők igényeivel. Ezt az igényt és kezdeményezést tükrözték és 
egyúttal megfelelő módon mederben is tartották a lokális és megyei lapok.

Amíg az 1867-es „közösügyes” kiegyezést Deák Ferenc és a Monarchia 
léte mellett állást foglaló 67-es Párt az 1848-as tavaszi törvények alapjain állva a 
magyar rendi politikai tradíció hagyományaira építette, addig az emigrációban élő 
Kossuth Lajos modern nemzeti fogalmak mentén támadta azt,113 szimbolikus po-
litikai legitimációját a dualisztikus rendi unió – az Osztrák Magyar Monarchia – 
és Ferenc József uralkodói személyének tagadásából merítette.114 Ebben a keretben 
nyer értelmet a „nagy bujdosó”,115 a „megdicsőült II. Rákóczi fejedelmünk”116 „a 
nemzet rajongó imádásával megszentelt hős”,117 „a Szabadság szentségének meg-
testesült szimboluma”,118 a nemzet Apostolaként aposztrofált „nagy kuruc”,119 „a ku-
rucz fejedelem”120, „a magyar szabadság egyik vértanuja”,121 „a hazájáért mindenét 
feláldozó fejedelem”, „a <<Szabadság fogalma>>”, a „nemzeti hős”, „ki e hazának 
igaz Atyja volt a megpróbáltatások idején”122, s „Isten arkangyala”.123 A megye és 
a szabad királyi városok országos szinten képviseltették magukat. A budapesti és a 
kassai eseményekről a megyei és a helyi lapok is tudósítottak. A helyi ünnepségek 
az együtt ünnepléssé, az országos ünnepségek menetébe történő bekapcsolódássá, 
a kuruc kort idéző – rendi jellegtől mentes – nemzeti ünneppé váltak. Keretüket 
Bács-Bodrog vármegye törvényhatósági bizottságának a városi tanácsokhoz intézett 
átirata,124 és a megye területén működő egyházak vezetőihez intézett felszólítása, 
valamint Városy Gyula érseknek ez utóbbit a római katolikus egyház gyakorlatához 
igazító pásztorlevele125 szabta meg. A helyi megemlékezések nemzeti ünnep jellegét 
a városi tanácsok felhívásai formálták meg, amelyek rendelkeztek az istentiszteletek 
tartásáról, az azon való hivatali és testületi részvételről, a díszkivilágításról, a kuruc 
kort idéző torony/térzenéről, az üzletek kirakatainak feldíszítéséről és a lakóházak 
felzászlózásáról, a díszfelvonulásról, ünnepi templomi beszéd és Te Deum mondá-
sáról, valamint iskolai ünnepségek tartásáról.126 Óbecsén a közadakozásból megva-
lósuló ünnepségen az előzetes terv szerint „este kivilágíttatnak az összes tornyok 

113 péter 2004. 560-576.
114 Gerő 2004. 56-57.
115 Óbecse és Vidéke 1906. okt. 21., 1-2. A nagy bujdosó jön haza.
116 Zentai Függetlenség 1906. okt. 26., 2-3. Hirek – A Szegedre zarándoklók.
117 Ujvidék 1906. nov. 8., 1. A nagy ünnepek után.
118 Zentai Függetlenség 1906. okt. 31., 3. A szegedi zarándok út.
119 Ujdvidék 1906. okt. 28., 1. A nagy kuruc visszatér.
120 Zentai Függetlenség 1906. okt. 21., 2-3. Városi diszközgyűlés.
121 Bács-Topolyai Hirlap 1906. nov. 4., 1. A nemzet martirjai.
122 Óbecse és Vidéke 1906. okt. 28., 1. Rákóczy itthon.
123 Bácskai Hirlap 1906. okt. 28., 4. Rákóczi mint nemzeti hős – Irta: Lukácsy István.
124 Zentai Hiradó 1906. október 17., 2. Hirek – Rákóczy ünnep.; Zentai Függetlenség 1906. okt. 17., 3. 
Hirek – Istentisztelet Rákócziért.
125 Bácskai Hirlap 1906. okt. 25., 6-7. Napi hirek – Gyászistentiszteletek Rákóczi emlékére.; Zentai 
Függetlenség 1906. okt. 17., 3. Hirek – Istentisztelet Rákócziért.
126 Bácskai Hirlap 1906. október 10., 3. Napi hirek – Zombor – Rákóczi ünnepély.; Ujvidék 1906. 
október 21., 2. Helyi és vidéki hirek. II. Rákóczi és társai hamvainak hazaszállitása.; Bácskai Hirlap 
1906. okt. 27., 1. Szabadka város Polgárai!; Bácskai Hirlap 1906. okt. 30., 1. Szabadka népe!; Óbecse 
és Vidéke 1906. okt. 21., 1-2. A nagy bujdosó jön haza.; Bács-Topolyai Hirlap 1906. okt. 28., 1. Topolya 
hazafias lakossága!; Zentai Függetlenség 1906. okt. 21., 2-3. Városi diszközgyűlés.
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magnézium fáklyákkal, a melyek a főteret nemzeti szinű fényárba vonják. Az esti 8 
órai Te Deumhoz lampiónos és fáklyás menetben vonul föl a közönség, a testületek 
és körök.”127 Óbecsén, ahogyan más településeken is, hétfőn, „a dicső hamvak teme-
tése napján […] már a templomon, városházán fekete zászló lengése jelezte, hogy 
temetése van az országnak.”128 Az ünnepség térhasználatában a nemzetvallás más 
kultuszai is megjelentek. Jauch Ferenc plébános templomi beszédét követően a 48-
as emlékmű, a Szabadság-oszlop körül folytatódott a megemlékezés, amely a múlt 
idézését szolgálta. „Önkénytelenül is a messze, dicső kurucz időkbe szállt lelkünk a 
magasztos szónoklat szárnyain és ha nem köt a templom szentsége, hát egetverően 
tör ki nem egyszer a tetszés nyilvánitás, a lelkesült éljenzés, az elhangzott igazságok 
bizonyitására.”129 – írták az óbecsei plébános beszédéről. Hasonló szerepet töltöttek 
be a térzenék is.

A városi megemlékezések keretében a középrétegek gyermekeinek világi 
oktatásában és a katolikus egyházi oktatásban egyaránt nagy hangsúlyt fektettek a 
kultusz társadalmiasítására. Amíg a városi tanácsok rendelkezései az ünnep és a feje-
delem nemzeti történeti jelentőségének kiemelését írták elő, addig az érseki pásztor-
levél a hazaszeretet és a katolikus vallásosság példaképét állította Rákóczi példájával 
az ifjúság elé.130 Mind az iskolai, mind pedig a köztéri ünnepeken így a történelem 
tanárok, tanítók és tanítónők jelentős szerepet kaptak. Az emlékezés mikéntjét már a 
főszolgabírói felhívások is kijelölték. Az ünnepségek célja, „hogy ezen nemzeti ün-
nepet az ifjúság is mélyen szivébe vésse és Rákóczi nemes példájából a hazaszeretet 
fen[n]költ tüzét ápolni megtanulja”.131 A kultusz alakítói különösen nagy figyelmet 
szenteltek az ifjúság értékorientált nevelésére. Ezt szolgálták az elemi-, polgári- és 
középiskolák igényei szerint összeállított Rákóczi-emlékfüzetek is.

„Szerte e hazában oly nagyszabású iskolai ünnepélyeket tartanak, 
melyek alkalmasak a zsenge nemzedék szivében, lelkében föléb-
reszteni, ápolni, erősíteni a haza és a haza nagyjai iránti olthatatlan 
szeretetet; emlékébe vésni a nemzeti martirok neveit, martiromságuk 
történetét, hogy tanulja tisztelni, szeretni, áldani az ősök emlékét s 
imádni a hazát, a melynek határain kívül nincs számára hely…”132

– olvasható 1906-ban az óbecsei helyi sajtóban.
Megyeszerte a kisebb települések ünnepélyeinek megszervezésében a tűzol-

tó egyletek, tornaklubok, katolikus ifjúsági földműves egyletek, gazdakörök szerepe 
értékelődött fel.133 Ezek az egyletek, dalárdák, olvasókörök a nagyobb városokban 

127 Óbecse és Vidéke 1906. okt. 21., 3. Ujdonságok – Óbecse ünnepe.
128 Óbecse és Vidéke 1906. nov. 4., 2. Rákóczi ünnepség Óbecsén.
129 Óbecse és Vidéke 1906. nov. 4., 2. Rákóczi ünnepség Óbecsén.
130 Óbecse és Vidéke 1906. okt. 21., 1-2. A nagy bujdosó jön haza.; Bácskai Hirlap 1906. okt. 23./ 1. 
Érsekünk és Rákóczi hamvai – Városy érsek pásztorlevele.
131 Óbecse és Vidéke 1906. okt. 21., 1-2. A nagy bujdosó jön haza.
132 Óbecse és Vidéke 1906. nov. 4., 4. Ujdonságok – Rákóczi-emlékfüzet.
133 Óbecse és Vidéke 1906. okt. 21., 3. Ujdonságok – Óbecse ünnepe.; Zentai Függetlenség 1906. okt. 
24., 3. Hirek – Rákóczy ünnepély Tornyoson.; Zombor és Vidéke 1906. október 21., 3. Hirek – Rákóc-
zy-ünnep. Pacsér.; Ujvidék 1907. jan. 10., 3. Helyi és vidéki hirek – Palánkai torna club.; Ujvidék 1906. 
okt. 25., 2-3. Helyi és vidéki hirek – Az ’Ujvidéki Dalárda’, – Rákóczi-ünnpélyek Verbászon.; Bácskai 
Hirlap 1906. nov. 4., 2. Napi hirek – Rákóczi ünnep Csátalján, – Rákóczi ünnep Topolyán.; Bácskai 
Hirlap 1906. okt. 26., 3. Napi hirek – Magyarkanizsa Rákóczi-ünnepe, – Pacsér község Rákóczi-ün-
nepélye.
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és járási központokban a hivatalos ünnepségbe épülve, vagy külön ünnepséget és 
táncestet rendezve megemlékeztek a hazahozatal napjáról, miközben biztosították, 
hogy lehetőleg a társadalom egészét kor, nem, vallási, társadalmi hovatartozás és 
foglalkozás mentén áthassa a kultusz.134

A kultusz és az általa képviselt értékek terjesztésében külön említendő a 
színjátszás, a dalárdai előadások és az egyleti felolvasások szerepe. Már a hamvak 
hazahozatalát megelőző, az egyetemi ifjúság kezdeményezésére létrejött spontán, a 
helyi középosztályok által szervezett ünnepségek is egyleti, dalárdai keretek közt va-
lósultak meg. Az Ó-Becsei Polgári Magyar Dalkör tánccal egybekötött jótékony célú 
Rákóczi-ünnepélyét és hangversenyét 1904. február 27-én a nagyvendéglő díszter-
mében tartotta meg.135 Az egyletek, körök éves programba illeszkedő rendezvényein 
és március 15-i megemlékezésein szintén helyet kaptak Rákóczihoz köthető irodal-
mi és zenei alkotások.136 A nemzeti színészet a nemzeti emlékezet alakítójaként és 
terjesztőjeként – a közösségi emlékezetet tudatosan fenntartó intézményként – jelent 
meg.137 A színházi programokban helyet kapott a kultuszhoz kapcsolódó művek és 
az előadások színikritikája, amely egyben a Rákóczi-kép által közvetített értékek 
közösségi megerősítése is volt, olyan orientációs pontot biztosított, amelyhez az új-
ratemetést követően is mérni lehetett a Rákócziról és a „kurucz korról” kialakított 
képet.138

A nemzetiségi diskurzushoz kötődően ugyanakkor megyeszerte megjelen-
tek a szerb nemzeteszmét képviselőkkel folytatott „hitviták” is. Óbecsén viszont a 
kultusz egységesítő erejét emelte ki a helyi szabadelvű sajtó. A polgári iskolák ün-
nepségén Óbecsén a temetés napján a városháza nagytermében a közönségnek „kü-
lönösen tetszett Zsurzs szerb fiú szavalata, kinek is, ott hamarosan rendezett gyűjtés 
eredményeként, egy aranyat juttattak jutalmul.”139 Az Óbecsei Polgári Magyar Dal-
kör Rákóczi-estélyéről tudósítva dr. Müller Károlynéról, óbecse zongoratanárnőjé-
ről pedig megjegyezték: „Valóban meg is érdemli a nagyközönség elismerését és 
háláját mindazon nő, a ki művészi tudását, Istentől nyert tehetségét csillogtatja ott, 
a hol hazafias czélt szolgál, a hol jótékonyságot mozdit elő, vagy a hol a társadalmi 
együttélést teszi vonzóvá, élvezetessé.”140

A helyi párhuzamos önszerveződések szemléletes példáit a települések ál-
tal kezdeményezett zarándoklatok nyújtották. A hamvakat szállító vonat főbb meg-
állóhelyei lehetőséget nyújtottak a kegyelet lerovására. A legközelebbi állomás a 

134 Ujvidék 1906. nov. 1., 2. Helyi és vidéki hirek – Rákóczi ünnepségek.; Ujvidék 1906. okt. 28., 2. 
Helyi és vidéki hirek – Az Ujvidéki Dalárda.; Óbecse és Vidéke 1906. nov. 4., 2. Rákóczi ünnepség 
Óbecsén.; Óbecse és Vidéke 1906. okt. 28., 3-4. Ujdonságok – A Dalkörben, - Rákóczi-ünnep.; Bács-
Topolya 1906. okt. 28., 3.Hirek – Rákóczy ünnep községünkben, - Rákóczi ünnepély.; Zentai Függet-
lenség 1906. okt. 21., 2-3. Hirek – Felolvasás.
135 Zombor és Vidéke 1904. február 4., 3. Hirek – Rákóczy-ünnepély.
136 Uj Bács-Kulai Hirlap 1904. márc. 12., 4. Hirek – Rákoczy- und Freiheitsfest.; Zentai Függetlenség 
1906. márc. 15., 2. Hirek: Március 15. programmja.; Zentai Hiradó 1906. máj. 31., 3. Hirek – Meghivó 
’Zentai Önkéntes Tüzoltó Testület’.; Óbecsei Hirlap 1907. febr. 10., 4. Hirek – Rákóczi-hangversenyt.
137 Vö. Gyáni 2000. 81-94.
138 Ujvidék 1903. máj. 17., 1. Nemzeti szinészet.; Bácskai Hirlap 1906. okt. 30., 4. Szinház. Rákóczi 
ünnep a szinházban.; Zentai Függetlenség 1907. febr. 27., 1-2. Rákóczy fia. Irta: Dr. Fülöp Adorján.; 
Óbecsei Hirlap 1907. okt. 27., 3. Hirek. Szinház.
139 Óbecse és Vidéke 1906. nov. 4., 2. Rákóczi ünnepség Óbecsén.
140 Óbecse és Vidéke 1907. febr. 17., 1-2. Az ’Óbecse és Vidéke’ tárcája. Rákóczi-estély.
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bácskaiak számára a szegedi volt. Óbecsén a helyi sajtó kezdeményezte a szegedi 
zarándoklaton való tömeges részvételt,141 szervezeti keretet pedig az Óbecsei Ma-
gyar Népkör biztosított.142 A zarándoklatban a Magyar Népkör, az Óbecsei Polgári 
Magyar Dalkör, az Ipartestület és a Katolikus Legényegylet díszes egyleti zászlói 
alatt mintegy nyolcvanan utaztak Szegedre, közös – nemzeti színű szalaggal átkötött 
– babérkoszorút készíttetve.143 Az óbecsei polgárok az ország első Rákóczi-szobrára 
folyó gyűjtésben is aktívan részt vettek.144

A formálódó asszimilatív magyar nemzeti önkép országos eseményei szem-
pontjából a honfoglalás ezredéves évfordulója igen jelentős volt. A korabeli gazda-
sági kiállítások Nyugat-Európában és az Újvilágban is együtt jártak a kiállító neme-
zetek kulturális megjelenítésével, a vélt vagy valós nemzeti jellegzetességek és mű-
vészeti teljesítmények felmutatásával.145 Az 1896. évi budapesti ezredéves kiállítás 
is ilyennek tekinthető. A korabeli magyar dualista elit törekvéseit jól szemlélteti az 
óbecsei kiállítók összetétele.146 A helyi iparosok szereplését – az asszimilatív nem-
zeteszme fő célzott csoportjából – a neológ izraelita hitközség megbecsült elöljárója, 
az első óbecsei pénzintézet alapítója, a járási főorvos, dr. Milkó Ignác támogatta.147 A 
32 kiállító között helyi szerb, magyarosodó német és magyar iparosokat egyaránt le-
hetett találni. Hat kivételével valamennyien kitüntetésben részesültek, amit a község 
1898-ban ünnepelt meg.148 A község vezetése a király jelenlétében tartott historizáló 
ünnepségeken is képviseltette magát. Dr. Balaton Gyula főszolgabíró a „Millenium 
alkalmával B[uda]pesten a megyei diszbandérium tagja volt s a szép szál ember a 
diszmagyarjában jól festett.”149 – írta Fárbás. Reisli Sándor, akit vármegyei képvi-
selőnek is megválasztottak, volt a megyében az egyetlen községi bíró, aki áldozott 
arra, hogy költséges díszmagyart varrasson magának, amit inkább a dzsentrik vállal-
tak fel. „A milleniumi diszbandérium bácskai csoportjában, dr. Balaton Gyula főbiró 
és Reisli Sándor képviselték Óbecsét a főváros országos nagy ünnepén. Hazafias 
ünnepeken mindig ebben rukkolt ki.”150 A millennium emlékét őrzi az evangélikus-
református templom építésnek uralkodói hozzájárulását megörökítő emléktáblája, a 
belvárosi Nagyboldogasszony római katolikus templom aranyozott vörös márvány 
millenniumi emléktáblája, valamint az akkori Plébánia utca (mai főutca) egyik pol-
gári házának kapubejáratát díszítő, előbbinek mintájára Zabos Verona és Cseszák 
Péter által készíttetett magánemléke. A dualizmust jellemző névmagyarosítási moz-
galom, ami a nemzetállamiság felé igyekvő Magyarország hatalmi elitjének nyelvi 

141 Óbecse és Vidéke 1906. okt. 14., 4. Ujdonságok – Menjünk Rákóczi koporsójához!; Óbecse és Vidé-
ke 1906. okt. 21., 1-2. A nagy bujdosó jön haza.
142 Óbecse és Vidéke 1906. okt. 28., 4. Ujdonságok – Zarándoklat Rákóczihoz.
143 Óbecse és Vidéke 1906. okt. 28., 4. Ujdonságok – Zarándoklat Rákóczihoz.; Óbecse és Vidéke 1906. 
nov. 4., 3-4. Óbecseiek a „bujdosók” hamvainál.
144 Óbecsei Hirlap 1907. jan. 13., 1-2. Hirek. Szobrot Rákóczinak!; Óbecsei Hirlap 1907. febr. 10., 
4. Hirek „Rákóczi-hangversenyt adott az óbecsei magyar dalkör tegnap este, mely a legfényesebben 
sikerült. A szoborállításról lásd Gleszer 2010.
145 kirShenblatt-Gimblett 1998.
146 Óbecse és Vidéke 1896. nov. 22., 2. Kiállítóink diadala – s.
147 Óbecse és Vidéke 1898. febr. 6., 1-2 Negyedszázad – Az I. takarék jubiláris közgyülése – Az ó-becsei 
I. takarékpénztár.
148 Bővebben lásd kulik 2012.
149 Tiszavidék 1932. nov. 13., 3. Dr. Balaton Gyula főszolgabiró – [Fárbás József].
150 Tiszavidék 1932. dec. 11., 3. Reisli Sándor községi biró – [Fárbás József].
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és etnikai homogenitást sejtető törekvése volt, a Millenniumhoz kötődően is megje-
lent.151 Fárbás visszaemlékezésében megjegyezte Seffer Antal római katolikus taní-
tóról, hogy

„mint a Magyar Népkörnek jegyzője sokat buzgólkodott a millenáris 
évben felkapott névmagyarositási mozgalom érdekében is, Balaton 
Géza tanitóval egyetemben és ő maga is jó példát adandó Seffer ve-
zetéknevét 1899-ben Losonczi-ra változtatta. Példáját azon időben 
sokan követték Becsén és a környéken.”152

Amíg az ezredéves visszatekintés és a honfoglalás története a Magyar Ki-
rályság alattvalói számára többnyire a modern nemzeti keretek közé történő asszimi-
lálódás lehetőségét vagy az uralkodó iránti lojalitás kinyilvánítását kínálta fel, addig 
a magyar függetlenségi szimbolikus politika – uralkodó által megtűrt – legjelentő-
sebb ünnepe, március 15-e, a közösségeket alkotó különböző csoportok közötti tö-
résvonalakat tette láthatóvá. Az 1898-as Szent István téri Szabadság-szobor, 1848-as 
emlékmű leleplezésének ünnepsége például elsősorban a belvárosi római katolikus 
templomhoz és az Óbecsei Polgári Magyar Dalkörhöz kötődött, bár a szervezők az 
összes helyi egylet és a lakosság egészének bevonását emelték ki célként a sajtóban 
megjelent felhívásban. A forradalom ünnepét a francia forradalom eszmeisége által 
próbálták kiterjeszteni azokra a helyi csoportokra, amelyek közösségi emlékezetében 
igen eltérő vélekedések éltek az egy nemzedékkel korábbi történelmi eseményekről.* 
Az ünnep egységes közösségi arculatát így elsősorban annak köztéri kulisszái voltak 
hivatottak biztosítani.

„Hisszük is, hogy Ó-Becse hazafias polgársága egy szívvel és lé-
lekkel azon lesz, hogy a jubiláris szobor leleplezés minél méltóbban 
sikerüljön. Tegyük is ez ünnepet oly feledhetetlen széppé, nagygyá, 
mint a milyet az megérdemel! (…) Hogy a külső diszités is minél job-
ban emelje az ünnep fényét, már most felkérjük a lakosságot, hogy a 
házaikra márczius 15-én tüzzék ki a nemzeti  szinü zászlót; – az 
ünnepségen lehetőleg nemzeti szinű kokárdával jelenjenek meg – 
és este ablakaikat világitsák ki! A népszabadság feltámadásának 
ünnepéből vegyük ki mindnyájan részünket!...”153

„Örömmel vette tudomásul a bizottság a Nőegyletek ama hazafias 
értesitését, hogy a szobor leleplezésekor babér koszorút helyeznek el 
jelmondatok kiséretében, továbbá, hogy a nőegyletek tagjai nemzeti 
vagy fehér öltözetben gyűrű alakjában veszik körül a szobrot és a 
leleplezéskor virágcsokraikat szórják a szoborra. (…) A körök, testü-
letek felkérettek, hogy zászlók alatt vonuljanak föl és nemzeti szinű 
szallaggal, csokrokkal jelenjenek meg a tagok.”154

– állt a szabadelvű hetilapban.
A függetlenségi megemlékezések fő szervezője, a kultuszok aktív alakító-

ja Óbecsén – a több generációs megyei hivatalnoki dzsentri családból származó – 

151 Vö. karáDy – kozma 2002.
152 Tiszavidék 1932. nov. 6., 3. Losonczi Antal tanitó – [Fárbás József]. 
* Lásd Klamár Zoltán tanulmányát. –Szerk.
153 Óbecse és Vidéke 1898. márc. 6., 1. Márczius 15.
154 Óbecse és Vidéke 1898. márc. 6., 2. Ujdonságok – Szabadságszobor.
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Csupor Gyula ügyvéd és asztaltársasága volt.155 A dinasztikus kultuszok – amelyek 
mindeddig jóval kisebb a történészi figyelemre tarthattak számot – az uralkodó irán-
ti lojalitás és a rendi hagyományok fogalmi keretében értelmezhetők. Az uralkodó 
születésnapjához,156 trónra lépéséhez kötődő templomi hálaadó istentiszteletek, vagy 
a Dinasztia elhunyt tagjaiért mondott gyászistentiszteletek mellett a szekuláris egy-
letek részéről a kiegyezés szellemében a Magyar Népkör nemcsak Kossuth Lajosról, 
Petőfi Sándorról, Rákóczi Ferencről emlékezett meg, hanem reprezentatív keretek 
között ülte meg Ferenc József magyar király 25 éves uralkodó jubileumát, emléke-
zett meg Erzsébet királyné haláláról és ünnepelte meg 1900-ban a magyar királyság 
kilenc évszázados fennállását.157 Azonban a dinasztikus kultuszok sem függetlened-
hettek a magyar szimbolikus politikától. Bár a Dinasztia nemzetek fölötti, már a 
reformkortól megjelent a magyar nemzetivé tett Habsburg iránti igény. Ez a törekvés 
József nádorban, majd az ifjú Ferenc Józsefben, a dualizmus idején pedig Rudolf 
trónörökösben vélte fellelni a nemzetivé tett uralkodó ideálját.158 Rudolfhoz valóban 
kötődött egy új birodalmi tudat kialakítása iránti igény, amit az Osztrák Magyar 
Monarchia írásban és képben kötetei tükröztek, elve pedig a birodalom népeinek 
kölcsönös megismerése és ebből fakadó kölcsönös megbecsülése, testvériség érze-
te volt.159 Magyar nyelvű kötetei az óbecsei elit köréből több család könyvtárában 
megvoltak, s filléres ponyvaként is kaphatóak voltak. A fennmaradt példányok arról 
tanúskodnak, hogy német és magyar változatát például Gombos Dezső egyaránt bir-
tokolta.160 A trónörökös halála, amelynek híre megjelent a helyi sajtóban is, azonban 
a lerótt kegyeleten túl nem járt kultusszá formálódó kezdeményezésekkel.161 Erzsé-
bet királyné kultuszának, halála emléknapjának azonban már függetlenségi olvasata 
is volt. A magyarrá lett királyné ugyanúgy szenvedett és együttélésre volt ítélve a 
királlyal, mint a magyar nemzet.162 A kultusz Óbecsén is megjelent, függetlenségi 
olvasatai viszont nem váltak hangsúlyossá.163

Az óbecsei elitből is részesültek uralkodói kitüntetésben vagy vettek részt 
az uralkodónál tisztelgő hivatalos küldöttségben. Dr. Milkó Ignác járási főorvos 
1910-ben nyugdíjba vonulásakor és dr. Balaton Gyula főbíró 1917-ben kapta meg a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjét.164 Freund József 1918-ban pedig a VII. izraelita 
választókerület elnökeként a dr. Mezey Mór országgyűlési képviselő által vezetett 
küldöttségben Délvidéket képviselve IV. Károly előtt kihallgatáson jelent meg. „Mi-
kor a király két kitüntetését meglátta – Bosznia okkupációjában önkéntes korában 

155 Tiszavidék 1931. okt. 4., 3. Csupor Gyula ügyvéd – [Fárbás József].; Tiszavidék 1931. okt. 11., 3. 
Csupor Gyula ügyvéd – [Fárbás József].
156 Óbecse és Vidéke 1902. aug. 17., 3. Ujdonságok – A király születésnapja.
157 Óbecse és Vidéke 1902. aug. 17., 3. Ujdonságok – Kossuth-estély.; Fárbás 1909. 354-360.
158 Vö. Gerő 2004. 91-92., 106-107.
159 HoFer 2009.
160 Lásd az Óbecsei Városi Népkönyvtár és a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Könyvtárá-
nak anyagát.
161 Óbecse és Vidéke 1898. febr. 3., 1.  Rudolf trónörökös; Óbecse és Vidéke 1898. febr. 10., 1. Tárcza. 
A ravatalnál. – Don Carlos [=Trischler Károly].
162 Gerő 2004. 110-117.
163 Óbecsei Ujság 1914. jún. 7., 1. Szobrot Erzsébet királynénak!; Óbecsei Ujság 1914. jún. 14., 2. Napi 
hirek – Erzsébet királyné ünnepély.; Óbecsei Ujság 1914. júl. 12., 2. A zombori Erzsébet ünnepély.
164 Tiszavidék 1931. aug. 9., 3. Dr. Milkó Ignác járási főorvos és bankigazgató – [Fárbás József].; Óbe-
cse és Vidéke 1917. ápr. 15., 1. Kitüntetés. – Cató.
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szerezte –, megszólította és hosszas beszélgetést folytatott vele.”165 – írta egy buda-
pesti kulturális folyóirat.

A közjogi vita mellett fontos volt a középosztályról szóló vita. A polgári 
nemzetállamnak a legfontosabb társadalmi csoportja az erős nemzeti középosztály. 
Magyarország dualizmuskori történetének egyik fontosabb kérdése, hogy a külön-
böző etnikai háttérrel rendelkező középrétegek alkothatnak-e egy egységes nemzeti 
középosztályt. A magyar politikai elit a nem magyar eredetű középrétegek elma-
gyarosodásában látta ennek lehetőségét.166 Óbecsén különböző időszakban a tele-
pülésre érkezett szerb, magyar, sváb, zsidó középrétegbeli lakosok alkották a becsei 
középosztályt. Az újonnan érkező hivatalnoki, felekezeti funkciókat betöltő szemé-
lyeket, iparosokat és kereskedőket azonban integrálni kellett. A helyi alsó- és felső-
középosztály szerveződését szemlélve, a felekezeti, etnikai és vagyoni törésvonalak 
mentén szerveződő csoportok megrajzolásában egyrészt a modern házasságkötési 
stratégiák ránk maradt esetei, másrészt a társadalmi szerveződések, újságcikkekből 
és visszaemlékezésekből kirajzolódó kapcsolatrendszerek lehetnek a segítségünk-
re.167 A rendi keretek által meghatározott házasságkötési stratégiák teljes eltűnéséről 
nem beszélhetünk, ugyanakkor az 1890-es évek derekára kialakulóban van már az 
új, modern polgári keretek között kötendő házasságok szekuláris jogi és intézményi 
háttere.

Az állami anyakönyvezés (1894. évi XXXIII. tc. az állami anyakönyvek-
ről), a polgári házasság (1894. évi XXXI. tc. a házassági jogról) elvben lehetővé 
teszi a régi házasságkötési stratégiák keretei közül való kilépést az egyén számára. 
Lehetővé válik a vegyes házasság is különböző felekezetek között (1895. évi XLIII. 
tc. a vallás szabad gyakorlásáról, 1894. évi XXXII. tc. a gyermekek vallásáról), s az 
izraelita vallást is a bevett vallások sorába emelik (1895. évi XLII. tc. az izraelita 
vallásról). Mindez az óbecsei jogalkalmazásban is megjelenik. A községházán kü-
lön helyiséget kapott az anyakönyvvezető hivatal, Fetter János személyében pedig 
megjelent az első anyakönyvvezető. A helyiek az újonnan berendezett házasságkötő 
termet pedig az állam szekularizáló törekvéseire utalva „világi templom”-ként kezd-
ték emlegetni, amit Fárbás is megörökített.

„Fetter jegyző lett, az első állami anyakönyvvezető Becsén. Nagy 
pompával lépett e diszes állásba. A városháza egyik szárnyában 
(ahol most az adó könyvelői osztály van) gyönyörüen diszes hiva-
talt („világi templom”) rendezett be a város, értékes butorokkal, és 
az esküvők mindig hivatalos diszben folytak le. Fetter csinos, im-
pozáns megjelenés volt a diszruhájában, arasznyi széles koronadi-
szes hivatali szalagjával, férfias, nemes veretű arcával és komoly, 
mély bariton hangjával. Szinte meghatódottan figyelt, szemlélt néma 
csendben mindenha a nász-közönség.”168

165 Múlt és Jövő 1928. január, 29. A Rabbiképző internátusának alapítójánál – Fodor Fülöp. Fárbás az 
esetet Freund nekrológjában is hozza, az 1917-es adat viszont ugyanolyan tévesztés lehet, mint Károly 
király felcserélése Ferenc Józseffel. Tiszavidék 1933. ápr. 23., 1-2. Freund József – [Fárbás József].
166 kövér 2003.
167 A házassági anyakönyvek és a gazdasági levelezések szolgálhatnának még forrásul, de az előbbi 
meghaladná a tanulmány kereteit, az utóbbi viszont igen hiányosan maradt az utókorra.
168 Tiszavidék 1931. dec. 13., 3. Fetter János adójegyző – [Fárbás József].
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A helyi gyakorlatok viszont sokkal konzervatívabbnak mutatkoztak. A régi 
elit kapcsolatrendszerét – a házasságkötés során a felekezeti határok megtartása 
mellett – a közös több generációs múlt határozta meg, s nem az etnicitás vagy a 
nyelviség. Jól példázza ezt Sztojánovics Samu magánzó, vagy a Popovits – Vissy 
család esete. Az úri társaság „Samu bácsi”-jára, a jó barátok „Stankó”-jára Fárbás 
így emlékezett:

„Régi ősi család sarja volt és szoros barátság fűzte az előkelő helyi 
vezető férfiakhoz: Popovics, Vojnovics, Debelyácsky, Gyorgyevics, 
Martinovics, Gombos, báró Jóvics, Haill, Vissy, Tripolszkyak, Zsó-
tér stb. kortársaihoz. Az utóbbi időkben legbizalmasabb barátja volt 
Hárs Aladár hitoktató (most maliigyosi plébános) és dr. Tripolszky 
Aladár kir. közjegyző (most Szenta), meg dr. Balaton Gyula főbiró, 
akik szabad idejük jó részét az öreg úr társaságában töltötték el, vele 
sétáltak, egy helyen étkeztek.”169

1889-ben Popovics Vazul Iréne lányának eljegyzésén az egyik tanú Vissy 
Károly volt, a kézfogó pedig a Vissy-házban, szűk körben történt meg.

A régi elitek kapcsolatrendszerén belül a római katolikus felekezet keret-
ében megjelenik a magyarosodás és a gazdasági, társadalmi mobilitás is. A magya-
rosodó németek és a módos magyar gazdacsaládok közötti házasságkötések keretét 
például a közös felekezetiség szolgáltatta. Laczkovits Antal tanító, a római katolikus 
tanítótestület tagja Losonczi (Seffer) Antal tanító sógornőjét, Brettschneider Irma 
kisasszonyt vette feleségül.170 Az óbecsei születésű Balaton Géza tanító a tehetős 
régi iparos magyarosodó német Gébell családból nősült.171

A régi szegedi családból származó idősebb Zsótér Andor gazdasági tanulmá-
nyai elvégzését követően az 1870-es években a legtehetősebb betelepült német viri-
lista, Ginder Ignác leányát vette feleségül, és vált a Gazdakör révén a helyi gazdasági 
és társadalmi élet aktív alakítójává.172 Skrabány Ádám szegedi borbély a községbe 
érkezve üzletet nyitott. Letelepedését és a helyi középrétegekbe történő befogadá-
sát a régi korona-kerületi lednicei Ledniczky és Gräff családba való beházasodása 
segítette. A felekezeti keretek és a modern polgári önmeghatározás a vagyonosabb 
polgári családok és a helyi nemesek házasságát is lehetővé tette. Terék Károly az 
óbecsei magyar gazdák legvagyonosabbja volt: gazdálkodó, gabonakereskedő, bér-
lő, mészégető és fakereskedő is. Egy régi helyi családból nősült, Tripolszky Erzsé-
betet vette feleségül. A szerb és magyar lakosság bizalmát egyaránt évezte. A község 
tekintélyes polgára, a községi képviselőtestület és a vármegye törvényhatóságának 
is tagja volt. Debelyacsky Izidor nagybirtokos és virilista indítványára az 1880-as 
évek végén községi első bíróvá választották.173 A Pulay család őse, Pulay János II. 
Józseftől a karlócai békekötéskor végzett írnoki és fordítói szolgálataiért kapta a 
nemesi címet, leszármazottai azonban polgári életmódot folytattak. Pulay Nándor a 
főutca Nagygazda Körrel szembeni sarokházát birtokolta és vaskereskedéssel fog-

169 Fárbás 1933. 81.
170 Óbecse és Vidéke 1902. jan. 19., 2. Ujdonságok – Hymen.
171 Tiszavidék 1931. júl. 5., 3. Balaton Géza tanitó – [Fárbás József].
172 Tiszavidék 1932. ápr. 17., 3. Id. Zsótér Andor nagybirtokos – [Fárbás József].; Arcképes bronz em-
léktáblája ma Szeged városközpontjában a Klauzál tér sarkán a Virág cukrászda falán látható.
173 Tiszavidék 1931. ápr. 5., 3. Terék Károly közs. I. biró – [Fárbás József].
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lalkozott. A mellette lakó Pulay Lajos pedig a család számára egzisztenciát nyújtó 
földbirtokot – az Óbecsei Kerületi Hitelbank Részvénytársaság igazgatósági tagjá-
nak –, Nagy Ferenc csongrádinak174 Teréz nevű lánya hozományából biztosította, az 
utódok pedig apjuk nemesi címét örökölték.175 A felekezeti keretek helyi integrációt 
elősegítő szerepének sajátos esetét képezte az izraelita felekezet tagjainak házasodá-
si stratégiája. A helyi zsidó családok fiai az ország különböző településeinek neológ 
zsidó közösségeiből nősültek. Az így létrejövő, kifelé mutató, kiterjedt közösségi 
kapcsolatrendszert leginkább az izraelita nőegylet purim-báljának felülfizetési listá-
ja tükrözi, amelyen az Óbecsére került feleségek szülei vagy testvérei is feltűnnek 
távolról érkezett látogatóként.176

A társadalmi presztízzsel bíró állás, a felekezetiség és a vezető szerepet ját-
szó régi családok pártfogása szintén utat nyithatott az újonnan érkezők befogadása 
előtt. Öreg Mezey Jánosnak, az Alföld szerte közkedvelt római katolikus kántornak 
családját „az óbecsei magyar társadalom felső rétege” befogadta. Ezt tükrözi az is, 
hogy a gyerekeinek keresztszülei között volt Haill Rozália hajadon, „N[em]zetes 
Haill Márton úr”, és Vissy Antónia hajadon, illetve az, hogy később Pulay István 
óbecsei földbirtokos Mária nevű lányát Mezey Lajoshoz adta.177 Az újonnan érkező 
Róth Zsigmond községi orvos helyi vagyonos zsidó családból nősült, Obláth-leányt 
vett el: „azzal kapott egy házat, amely a régi városháza átellenében, az akkori gabo-
na-piacon volt”.178 Rully János, a báró Jović leányok zongoratanára, cseh vagy mor-
va zenész volt – Fárbás szerint –, aki az 1870-es években érkezett Óbecsére és sosem 
tanult meg tisztán magyarul. Egy helyi tanítónőt vett feleségül és a községben alapí-
tott családot. Az 1878-ban megalakult rövid életű első magyar Dalárda elindításában 
is részt vett.179 A műrokonság szintén járhatott pártfogói szereppel és erősíthette a 
helyi társadalomhoz fűző szálakat. A régi tősgyökeres családból származó Gortva 
Lázár – több egyletben vállat vezető szerep és „sok apró baráti kölcsön” folyósítása 
mellett – a helyi zenész cigányok patrónusa is volt. „Az akkori cigányzenekarok 
kedvelt pártfogójukat, támogatójukat látták benne. Sok ’purdé’, mint kereszt-apa 
szaladt utána.” – emlékezett vissza Fárbás.180

Az egyéni polgári siker és a rátermett közösségi szerepvállalás szintén je-
lenthette az Óbecse dualista elitjébe vezető utat. A Korona-kerület megszűnése és 
Óbecse jelenőségének megnövekedése az 1870-es években konjunktúrát terem-
tett az ide került ügyvédek számára.181 A beilleszkedésben és a polgári egziszten-
cia megteremtésében a bevándorló iparosok közös háttere, a kibocsátó településen 
született ismeretség is nyújthatott alapot az újonnan érkezőknek. Löwy Lajos, aki 
később 1901-től Lévai nyomdászként szerepelt a község legtöbb előrenyomtatott 
okmányán, hivatalos iratán, szintén a szegedi nagyárvíz után érkezett Óbecsére és a 

174 Család ragadványneve.
175 Pulay András elbeszélése nyomán.
176 Óbecse és Vidéke 1898. jan. 16., 3. Ujdonságok – A zsidó nőegyleti táncmulatság.; Óbecse és 
Vidéke 1898. jan. 16., 3. Ujdonságok – Az óbecsei izraelita nőegylet január 9-én tartott táncvigalmán 
fölülfizettek.
177 barna 2009. 445-446.
178 Tiszavidék 1932. jan. 17., 3. Róth Zsigmond községi orvos – [Fárbás József].
179 Tiszavidék 1931. okt. 18., 3. Rully János zongora tanitó – [Fárbás József].
180 Tiszavidék 1932. május 15., 3. Gortva Lázár I. tkp. Pénztárnok – [Fárbás József].
181 Tiszavidék 1931. márc. 29., 3. Károlyi József ügyvéd – [Fárbás József].
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szegedi származású Reisli Sándor cipész házában rendezte be első műhelyét. Innen 
a járási központtá vált község új nyomdai igényeinek köszönhetően hamar a főtérre 
költözhetett.182 A helyi igény önmagában is a beilleszkedés lehetőségét nyújtotta. 
Soós Károly artézikút-fúró és gyógyfürdő-tulajdonos Hódmezővásárhelyről telepe-
dett 1905-ben Óbecsére, miután sikerrel fúrt kutat – elődei sorozatos kudarcát lezár-
va – a főtéren.183

Az új középrétegek megteremtésében fontos szerepet játszott a dualizmus 
korában a közigazgatás, ami amúgy is átszerveződött. A nagyközség úri társaságát az 
óbecsei származáson és a gazdasági érdeken túl a közös egyetemi múlt és a közigaz-
gatásban betöltött szerep fogta össze. Dr. Balaton Gyula főszolgabíró

„Már jogász korában vezérszerepet vitt. Budapesten ő tömörítette 
a becsei egyetemi hallgatókat, felső iskolásokat és megalakitot-
ták 1888-ban az „óbecseiek asztaltársaságát”, amelynek helyisége 
a Szikszay-féle vendéglő I. emeleti éttermében volt. (Elnök volt: 
Kriszhaber Adolf, gazda: Balaton Gyula, intéző: Waldner József, 
jegyző: Flesch Ármin) A becsei egyetemi hallgatók azután még azon 
a nyáron, dr. Balaton Gyula és dr. Vojnovics Vladan jogászokkal az 
élen, megrendezték gyönyörű régi, pompázó ligetünkben az első 
nagyszabású népünnepélyt, amelyen a vidék is nagy számban kép-
viseltette magát.”184

A közös bajai tanulmányok szintén ilyen elitszervező tényezőként jelenhet-
tek meg. Csupor Gyula ügyvéd, amikor Óbecsére érkezett. „Itt találta bajai kartár-
sait: Bende, Parchetich, Szulik, Dr. Milkó, Dömötör vezető férfiakat, akikkel együtt 
munkálkodtak a város boldogulásán, a társas élet föllenditésén.”185 Albrecht Gyula 
csendbiztos társadalmi hálóját szintén ez a kör jelentette. „Támogató barátai, a ba-
jaiak, mert hiszen ő is Bajáról került ide a Tisza mellé, megtették a ’Gazdászati 
Társulat’ titkárává, ahol naponta elpipálgatott és emellett ügynökösködéssel, tűzbiz-
tosítással foglalkozott.”186 A bajai dzsentri Piukovich Dezsőt származása és a bajai 
földijei: Csupor, Szulik, Milkó, Parchetich juttatták egy szerény kézbesítői állásba 
a községnél.187 A bajai kör viszont már a modern polgári önmeghatározás mentén 
szerveződött, a közös asszimilatív nemzeti célok és a világi szerepvállalás határozta 
meg, hozta közös alapra a hivatalnok dzsentrit, a római katolikus papot, az izraelita 
orvost és az előkelő régi megyei nemesi család leszármazottját az alsó középosz-
tály tagjaival. A modern nemzeteszme a helyi szerb úri társaságban is a társadalmi, 
származásbeli – korábbi rendi – különbségek áthidalójává válhatott. Vojnovits Áron 
ügyvéd Vadászkürtben találkozó asztaltársaságának – Fárbás szerint –

„ismertebb tagjai voltak még: Sztojánovics Samu [magánzó], Gyor-
gyevits Iván [földbirtokos], Debelyacski Izidor [földbirtokos], Mi-

182 Tiszavidék 1931. dec. 27., 2. Lévai Lajos nyomdász – [Fárbás József].
183 Tiszavidék 1932. okt. 16., 3. Soós Károly ártézi kútfúró és gyógyfürdő tulajdonos – [Fárbás Jó-
zsef].
184 Tiszavidék 1932. nov. 13., 3. Dr. Balaton Gyula főszolgabiró – [Fárbás József].
185 Tiszavidék 1931. okt. 4., 3. Csupor Gyula ügyvéd – [Fárbás József].
186 Tiszavidék 1931. aug. 23., 3. Albrecht Gyula csendbiztos – [Fárbás József].
187 Tiszavidék 1931. ápr. 19., 3. Piukovich Dezső közs. kézbesítő – [Fárbás József].
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hajlovits Tomá, Zavisity Pistika, Zomborszky Döme, Gavanszky 
Milos, Petkovits György [kereskedő], Tatics György [községi bíró], 
Dungyerszky Bogdán [fölbirtokos nemes], dr. Vojnovits Vladán 
[ügyvéd], Popovits Szimó jegyző, Mrávits Luka [kereskedő], dr. Jo-
vanovits György, Vrbaski István, ifj. Popovics Milán bankigazgató 
stb.”188

A társadalmi felemelkedés és a felsőközéposztállyal a közügyek terén kiala-
kított kapcsolatok az iparosság tagjai előtt is nyitva álltak. Jung Antal községi bíró 
Fárbás szerint

„egyszerű, de nyilt eszű kis lakatos inasából: városunk első polgárá-
vá lett. Nem vagyon, nem születési előny, nem anyagi érdekek ve-
zették felfelé ivelő utján, hanem a becsületes jellem, a szilárd akarat, 
a tiszta kéz és a józan törekvés által megszerzett népszerűség és a 
szélesen beigazolt veleszületett rátermettség.”189

A felekezetiség, a fővonalbeli nemzetstratégia és a helyi társadalom kettős-
sége egyedi esetként is hozhatott létre községi szerepeket. Ilyen volt a paritás elvén 
létrejött esküdti állás, amit Herzog Mór kispolgár számára hoztak létre, amikor – hir-
telen jött örökségén – Herzog fatelepét megvette a községnél a telekkönyvi hivatal-
ban dolgozó Freund József ügyvéd.

„Az egész Bácskában egyedül Becsén volt szervezve a külön zsidó-
esküdt állás. Persze politikából, mert a ’paritás’ igy nyert megvalósi-
tást: volt 2 szerb, 2 magyar és 1 zsidó esküdt. Hogy ez utóbbi állásba 
Hercog Móric került, azt dr. Milkó járásorvos, Gombos Béla főbiró 
és Popovics Vazul orszgy.[űlési] képviselő érthető okokból vitték ke-
resztül. – No, de becsülettel állta meg a helyét a „Móric” bácsi, akit 
tréfásan „magyarok vezérének” hivtak jó barátai és csak az utolsó 
években merte más megpályázni az esküdti széket, ám hiába, mert 
mindig csak Hercog jött ki győztesen.”190

A gazdasági szerepvállalás és az új konjunktúrák szintén a helyi középréte-
gek formálói voltak.

A polgári élet gazdasági alapjai

A 19. századi Európára általában az agrárárak csökkenése volt jellemző. 
Ez a folyamat nem egyenletesen zajlott le. Több évtizedes árhullámok váltották 
egymást: 1847 és 1873 között emelkedtek, viszont 1816-1847 és 1873-1896 között 
estek az árak. A magyarországi agrárárakban, ha némi késéssel is, de jelentkeztek 
ezek a folyamatok. 1852 után gabonakonjunktúráról lehet beszélni, 1878 után pedig 
gabonaválságról. Ezek az árváltozások hozzájárultak a századforduló táján a mező-
gazdasági termelés növekedésének lassulásához, illetve alapjaiban határozták meg 
a magyar export volumenét, mert a magyar kiviteli lista első helyét a gabona illetve 
később a liszt foglalta el. Az iparban, hasonlóan a mezőgazdasághoz, inkább a du-

188 Tiszavidék 1931. dec. 6., 3. Dr. Voinovits Áron ügyvéd – [Fárbás József].
189 Tiszavidék 1933. febr. 26., 3. Jung Antal községi biró – [Fárbás József].
190 Tiszavidék 1932. febr. 28., 3. Herzog Mór közs. esküldt – [Fárbás József].
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alizmus első évtizedeire volt jellemző a dinamikus növekedés, a 19. század végére, 
ha nem is olyan látványosan, mint a mezőgazdaság, de az ipar is lassuló növekedési 
pályára állt.191

A 19. század második felében – akárcsak korábban – Óbecsén a mezőgazda-
ság és mezőgazdasággal összefüggő ipar volt jelentős (sörgyártás, malomipar stb.). 
Ezért volt lényeges, hogy 1870-ben megszűnt a Korona-kerület. Óbecse a határában 
elterülő 42.000 holdnyi – a korábbi Korona-kerületen keresztül az állam tulajdonát 
képező – földterületet 183.764 forint megfizetésével megválthatta, és közösségi tu-
lajdonba vehette.192 A törvényalkotó a települések községi földtulajdonnal felruházá-
sát ideiglenesnek szánta és 1871-ben rendelkezett a közös legelők felosztásáról, és 
polgári tulajdonba vételéről, így szándékozott jelentősebb szabadon felhasználható 
földvagyonhoz juttatni a vidéki középrétegeket.193 Már korábban, az 1853-as úrbéri 
pátenssel elkülönítették a földesúr és a volt jobbágy között az erdő és legelőrészt, 
mert a közös tulajdont az agrárkapitalizáció gátjának tekintették. Ugyanis egy polgá-
ri nemzetállamnak a legfontosabb (legnagyobb adófizető, fogyasztó, érték-előállító, 
mecénás, az államot működtető stb.) társadalmi csoportja a polgári középosztály. 
Ennek ereje, vagyona, tőkéje meghatározza a polgári állam erejét. A korábbi Ko-
rona-kerület tulajdonában lévő földterület megváltása községi pénzből, elsősorban 
a legvagyonosabb óbecsei polgárok adóiból történt, így azok logikusan tartottak 
igényt bizonyos földterületre az amúgy is felosztásra szánt, újonnan községi tulaj-
donba került földből. Miután itt hatalmas vagyonról volt szó, a járásosztás ügye 
Óbecsén, - mint mindenhol másutt - felkorbácsolta az indulatokat, és csak hosszas 
pereskedés után 1899 szeptemberében került pont a végére.194

A járásosztás és a mezőgazdasági konjunktúrák a parasztpolgári réteg kiala-
kulását is segítették. A Sörös család iratanyagának megmaradt töredéke195 kalocsai 
egyházi kölcsönről, a kiosztott járásföldekben való részesedésről és parasztpolgári 
egzisztenciáról tanúsodnak. A földbirtokos Horváth Lukács és Gönczy János – Fár-
bás által megörökített életútja – szintén a járásosztást követő fellendülés és polgári 
fejlődés beszédes példája. Horváth a

„múlt évszázadnak vége felé a mi nagy tanyai világunk ismeretlen 
homályából, a pusztai élet ős talajából tünt elő ez az analfabéta, egy-
szerű szállási „pógár”, aki később, – szinte észrevétlenül – a helyi 
közéletben jelentős szerepet  töltött be, szép vagyont szerzett, külö-
nösebb befolyást erőszakolt ki és nem megvetendő népszerűséget is 
ért el. Élő példája volt a régi idők juhásziból kinőtt gazdáknak, akik 
itt a Tisza mentén elszaporodtak és közismertek voltak.”196

Gönczy János községi bíró pedig a szegedi nagyárvíz után érkezett földbér-
lőként Óbecsére. Visszavonult életvitelével és paraszti munkával szerzett vagyont, 

191 kövér 2005. 334.
192 Lásd mák 2010. 14.; borovSzky 1909. 123.
193 Lásd mák 2010. 21-22.
194 Lásd mák 2010. 18-19.
195 Sörös Ádám 1879-ben a Magyar Földintézettől, 1882-ben a Szeged-Csongrádi Takarékpénztártól, 
valamint 1891-ben és 1893-ban a Kalocsai Főkáptalantól egyaránt vett fel kölcsönt földei gyarapításá-
ra. – Az iratanyag Glässer Norbert tulajdona.
196 Tiszavidék 1933. febr. 19., 3. Horváth Lukács (bögre) földbirtokos – [Fárbás József].
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s emelkedett fel, végül falusi bírói tisztséget töltve be. Gönczy „erős függetlenségi 
elvei miatt” a városvezetéssel gyakran konfliktusba keveredett, de Fárbás szerint 
erélyes fellépése, takarékossága és közérdeket szolgáló újításai miatt elismerést 
szerzett a „’kurucz’ magyar”-ként197 emlegetett, Csupor Gyula köréhez tartozó pa-
rasztpolgár.198

Természetesen minden jelentős gazdasági változásnak, így a járásosztásnak 
is voltak vesztesei, elsősorban azok, akik nem kaptak a kiosztott földből, illetve mi-
után a közös földet bérbe adták a község is bevételtől esett el, így pótadó kirovására 
kényszerült.199 Ezek a nehézségek azonban Fárbás József szerint is csak átmene-
tiek voltak.200 A megnövekedett adóbevételek egy idő után pótolták a közös föld 
bérbeadásától elesett Óbecse kieső jövedelmét. A település gazdasági életét sokkal 
inkább befolyásolták az európai, birodalmi, országos gazdasági folyamatok. Így az 
1897-es óbecsei, topolyai, zentai sztrájkhangulatról sem a járásosztás körül kialakult 
feszültség, hanem a mezőgazdasági árak csökkenése miatti gabonaválság tehet.201 
Egy 1898. év eleji vezércikk a járásosztás és a pótadó vitáit a következő sorokkal 
ítélte el.

„Kérünk programmot, hogy tisztán lássuk az elüljáróság szándékait, 
és hogy azokhoz mérten foglalhassunk álláspontot pro vagy kontra. 
(…) Tudni akarjuk a módokat és eszközöket, amelyekkel Ó-Becse 
községet kormányozni óhajtják. Régi módra tovább gazdálkodni 
nem szabad, azért egész tisztelettel kérjük első sorban a kibontako-
zás módjait az érdemes elüljáróságtól, ezután a képviselőtestülettől 
és pedig kérjük sürgősen azért, hogy a tél folyamán lehetőleg január 
havában azok letárgyalhatók is legyenek.”202

Mindenestre Borovszky Samu 1909-re már egy virágzó, lüktető gazdasági 
életről számolt be Óbecsén.

„Óbecsén van járásbíróság, közjegyzői, szolgabírói, adóhivatal, 
telekkönyv, takarékpénztárak, apácza-zárda, továbbá van sörgyár, 
jéggyár s több gőzmalom és három nagyszabású téglagyár; vasút, 
gőzhajóállomás, posta, távírda, interurbán távbeszélő, azonkívül van 
magyar hetilapja és három orsz.[ágos] vásárja; selyemgubó-beváltó 
hivatala, vasöntődéje, két pénzügyőrsége és csendőrszakaszparancs-
noksága, mértékhitelesítő hivatala és két gyógyszertára, a melyek-
nek egyike, a Szmik-féle: ’Városi gyógyszertár’, most ünnepli száz 
éves fennállását. Kereskedelme igen élénk, kivált épületfában, a mit 
két hatalmas gőzfürész állít elő, továbbá sörben és gabonában; to-
jással és hízott lúddal is nagyban kereskednek. Az óbecsei búzát a 
budapesti tőzsdén külön jegyzik. Újabban zöldségtermelése is nagy 
lendületet vett; Kovács Ferencz plébánosnak, dr. Tripolszky János 

197 A kuruc ebben a szóhasználatban a függetlenségi szinonimája és vélt előképe volt.
198 Tiszavidék 1932. aug. 28., 3. Gönczy János községi biró – [Fárbás József].
199 Óbecse és Vidéke 1900. okt. 14., 1-2. Javaslataim a pótadó leszállítására. –Dr. Grünbaum Pál. – 
Folytatások: 1900. nov. 11., 1-2. és 1900. nov. 18., 1-2.
200 Fárbás 1909. 301.
201 borovSzky 1909. 279.
202 Óbecse és Vidéke 1898. jan. 9., 1. Programot kérünk! – Egy népképviselő.
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és Szmik Gyulának, Berényi Bélának s id. Gerber Nándornak víz-
vezetékkel ellátott konyhakertészetük van. Az óbecsei tiszai ártéri 
káposztát még Közép-Bácskából is keresik. Hetivásárjai is igen láto-
gatottak, kivált a bánátiak részéről. Az óbecsei kitűnő ízű házikenyér 
messze földön ismeretes, valamint gombaárusítása is nevezetes. Ké-
nes ártézi fürdője is említésre méltó, a mit az ártézi víz saját lángjá-
val melegítenek; rheumában szenvedők nagyon sikeresen használják 
és messze vidékről látogatják. Érdekes, hogy a város összes ártézi 
kútjai lánggal égnek.”203

A polgári fejlődés másik fontos előmozdítója a rendezett hitelfelvétel lehe-
tősége volt. Az első helyi pénzintézetet, az Óbecsei I. Takarékpénztárt, ami 1908-ban 
egybeolvadt a Kerületi Hitelbankkal, dr. Milkó Ignác járási főorvos – több éven át 
az izraelita hitközség elnöke – alapította és vezette 30 éven keresztül.204 A hitelszer-
vezetek viszont szorosan összefonódtak a helyi nemesi elit, a régi óbecsei családok 
és a jelentősebb gazdacsaládok gazdasági szerepvállalásával is. Az Óbecsei I. Ta-
karékpénztár vezetésében Milkó doktor és dr. Grünbaum Pál mellett dr. Tripolszky 
János, Gombos Béla, ifj. Zsótér Andor, Obláth Béla, Gortva Lázár, Halli Károly, 
Vibirál József, Boromissza Tivadar szintén részt vett,205 Az alapítók között pedig 
ott volt a betelepült sváb Ginder család is, ahogyan korábban már említettük. Az 
osztály-hovatartozás a hitelszervezetek alakulásánál is megjelent. Frenner István fű-
résztelep-tulajdonos, Reisli Sándor iparos, Tatić Stevan gazda, „mezítlábas” bankot 
alapított Polgári Segélyszövetkezet néven, ahol Losonczi Antal magyarosodó német 
tanító és Damjanovics Pál szerb tanító is szerepet vállalt. Damjanovics tanító a bank 
pénztárosa lett, aki számon tartotta a névnapokat, szlávákat, amiket együtt ünnepel-
tek meg.

„Ez a barátkozás tette olyan családiassá, barátivá a „kisbank” egész 
működését, hogy a „mezitlábasokhoz”, amely később már lakcsiz-
más lett, meg az „édeském” szavú [Frenner] igazhatóhoz szinte tó-
dult a pénzre szoruló közönség, aki igy biztatta a betevőket: „hagyni 
kell édesem, hogy a pénz dolgozzon és ne heverjen!” – Már ő akkor 
hirdette az ő nyárspolgári eszével azt, amit ma a nagy pénzkapa-
citások vallanak, hogy: „a pénz értelme az, hogy dolgoztatni lehet 
vele.”206

– írta Fárbás.
A nagyközség etnikai, felekezeti megosztottsága nem csak az egyletek ki-

alakulása során tükröződött. A „szerb Takarék” a régi óbecsei Sztojánovics családtól 
megvásárolt főtéri házban kapott helyet. A Bácstiszamenti Szerb Takarékpénztárt és 
igazgatóját, ifj. Popovics Milánt Fárbás is megörökítette. A pénzintézet a házat

„nagy kényelemmel és megnyerő berendezéssel látta el. A felek ré-
szére nagy váróterem, tágas forgalmi szoba, külön könyvelői iroda 

203 borovSzky 1909. 123.
204 Tiszavidék 1931. aug. 9., 3. Dr. Milkó Ignác járási főorvos és bankigazgató – [Fárbás József].
205 Óbecse és Vidéke 1889. jan. 13., 5. Az „Ó-becsei első takarékpénztár” 1888-ik mint XVI-ik üzle-
tévének zárszámadásai, forgalmi kimutatásai, vagyon-mérleggel és veszt- és nyerszámlával.
206 Tiszavidék 1932. júl. 31., 3. Damjanovics Pál tanitó – [Fárbás József].
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(ahol azidőben a főnök a kedves és vig kedélyű Bogdanovics György 
volt), azután tágas igazgatói iroda sorakoztak egymás mellé. A nagy 
épületben csak a hivatali szolga, az öreg Medurics lakott.”207

A helyi dualista elit gazdasági tevékenysége viszont különböző érdekszintek 
mentén valósult meg. Az Óbecse és Vidéke című lap olvasása közben jól érzékelhető-
vé váltak a helyi elitek gazdasági, politikai érdekei. Ezeket az érdekeket pedig meg-
felelően kifejezésre is juttatták. Az érdekek különböző szintjeit: országos érdekeket, 
megyei érdekeket, becsei érdeket, egyéni érdeket lehetett így megkülönböztetni. A 
képviselőtestület ülésein a helyi középosztálynak jól megfogható közös gazdasági 
érdekei fogalmazódtak meg. Ezeket határozottan képviseltek más megyékkel, illetve 
más településekkel szemben, valamint azon egyénekkel szemben, akik veszélyez-
tették ezeket a gazdasági érdekeket. A közös célok eléréséért akár áldozatokra is 
hajlandóak voltak. Ezeknek a kollektív óbecsei – elsősorban gazdasági céloknak – az 
elérése közben, 1914-ig legalábbis, nem számított az etnikai, nyelvi, vallási háttér. 
Ilyen helyi érdek volt például 1895-ben az Óbecsén áthaladó vasút ügye is, amely 
Bács-Bodrog vármegyét egy tiszai vasúti híddal kötötte volna össze Torontál várme-
gyével, tehát a Bánáttal, illetve a keleti és dél-erdélyi vármegyékkel. A vita azonban 
akörül alakult ki, hogy hol épüljön fel a tiszai híd.

A vasútvita során Gombos Béla képviselő szerint Óbecsét be kellett volna 
kapcsolni a nagybecskereki-nagykikindai vasútvonalba egy közelben épülő vasúti 
híd révén. A vita azon folyt, hogy hol épüljön fel a híd. Gombos szerint ennek helye 
Törökbecse alatt lett volna, dr. Szilágyi Ferenc szerint viszont Óbecsén keresztül. 
Miután Gombos javaslata ment át, Szilágyi bejelentette, hogy megfellebbezi a dön-
tést. Ezt követően a finanszírozás körül ütköztek a nézetek. Dr. Vlahovics Iván a 
pénzt részvényben biztosította volna, Grünbaum Pál szerint viszont a részvények 
elértéktelenednek, és abban nem lehet egy ilyen beruházást finanszírozni. Szilágyi 
viszont az egész kérdést elvetette, mondván, ha az ő fellebbezésének adnak helyet, 
úgy is lekerül a napirendről az egész.208

A vasút és a híd kérdése 1902. év elején merült fel ismét: a kikinda-nagy-
becskereki vonalat az óbecse-újvidéki vasútvonallal javasolták összekapcsolni, de 
nem Óbecse-Törökbecse között, hanem az Aradáczi – Tiszán való áthidalással. „Ez 
hír nem újkeletű. Ez a terv Torontál vármegye kedvenc ideája”209 –írta a lap. A Grün-
baum Pál szerint a hídépítés ezen a helyen (Aradácz) Torontál érdeke, hogy a megye 
székhelye felé (Nagybecskerek) haladjanak a vasúti útvonalak. Szerinte semmilyen 
közérdek nem szólt amellett, hogy a hídépítés Torontál érdekében dőljön el, az egész 
csak pénzkérdés lett volna. Ekkor már a képviselőtestület közös állásponton volt, 
és érdekeiket közösen védték Torontál, illetve annak székhelye: Nagybecskerekkel 
szemben. Sőt a cikk írója szerint ezen túl ebben a kérdésben akár a megyével szem-
ben is ki kell állni a becsei érdekek védelmében.210

„Torontál kész a legmesszebb menő áldozatra, ha az aradáczi áthida-
lás határoztatik, míg a mi vármegyénk ugyanakkor kifejezte abbéli 

207 Tiszavidék 1932. jan. 10., 3 Ifj. Popovics Milán takarékpénztári igazgató – [Fárbás József].
208 Óbecse és Vidéke 1895. május 26., 2. Városi közgyűlés.
209 Óbecse és Vidéke 1902. jan. 9., 1. Cató.
210 Óbecse és Vidéke 1902. jan. 9., 1. Cató.
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szándékát, hogy ő ezen vasúti vonalra egy fa baktát se áldoz! Nohát 
ilyen vasúti megyei politica csakugyan szégyenletes volt, és mi bí-
zunk abban, hogy a mostani vármegyénk ezen, főleg Ó-becse létére 
vitális hatású kérdésben nem lesz se szűkkeblű, se ezen tekintetben 
ostoba, hanem őrt fog állani, úgy a vármegye, mint a mi fejlődő kö-
zségünk létérdekeinél.”211

– bírálták a megyét.
Nem egészen egy hónapra rá dr. Donoszlovits Vilmos publicisztikájában a 

vasút és a híd kérdését illetően már kiterjesztett az óbecsei érdekeket az egész me-
gyére, sőt egész Dél-Magyarországra.

„Minket közvetlenebbül érint e kérdés, mert az általános érdekeken 
kívül saját helyi érdekünk is az Ó-Becsénél létesítendő összeköttetés 
mellett szól, de ezért úgy megyénk, mint a délvidék fontos érdeke 
ez (…) Kétségtelen, hogy ezen vasúti összeköttetés és a Tiszának 
Ó-Becsén való áthidalása Bácska lakosságát Magyarország délkeleti 
vidékeivel s elsősorban Torontállal szorosabb érintkezésbe hozná s 
ennek folytán a kölcsönös kereskedelmet és forgalmat fokozná, míg 
másrészt ezen vidékekkel való érintkezést könnyebbé, gyorsabbá és 
élénkebbé tenné s iparvállalatok létesítésére ösztönözné.”212

Az első világháború és a dualista elitet ért kihívások

A helyi elit tagjainak töretlen fejlődésbe vetett hitét és a dualista rendszer 
kialakított modus vivendijét a gazdasági és nemzeti feszültségeket levezető Nagy 
Háború ingatta meg. A háború végére pedig a polgári szolidaritás helyébe az etnikai 
csoportszolidaritás lépett az összeomlott dinasztikus birodalmak területén. Fárbás 
visszaemlékezéseiben megjelennek a háború környékén megtört életpályák moza-
ikszerű adatai is. Dr. Balaton Gyula főszolgabíró aktív szerepet vállalt a helyi társas 
életben. „A háborús évek nagy munka halmaza és idegölő izgalmai azonban meg-
törték a hatalmas szép szál ember életerejét, és 1918 nyarán, 50 éves korában már 
nyugalomba vonult. Majd Novibecsén lakott, ahol 1926. nyarán halt meg 58 éves 
korában.”.213 Pekárovits Gedeon egykori postamester fia, Pekárovits Péró községi al-
jegyző évtizedeken keresztül volt a katonai nyilvántartó. Fárbás szerint a „már akkor 
tájt öreg úr, megcsontosodott gép-ember, szinte nyugalomra érdemes agg tisztviselő, 
a torony-aljának régi ’butora’ volt. A mozgósítási évek munkája, zűrzavara erősen 
megtörte idegeit”.214 Tatić Stevan községi bírót a forradalom otthon ülő emberré tet-
te, aki ezután kerülte az embereket.215

Az első világháborút követően a közép-európai dinasztikus állam helyén 
etnikai alapon szerveződő nemzetállamok keletkeztek különböző kisebbségekkel. 
Az összeomlás mindenütt elitváltással és a fővonalbeli nemzetkoncepciók, politikai 
irányvonalak megváltozásával járt. Romsics Gergely szerint a Monarchia felbomlá-

211 Óbecse és Vidéke 1902. jan. 9., 1. Cató.
212 Óbecse és Vidéke 1902. jan. 26., 2. A Tisza áthidalás – Dr. Donoszlovits Vilmos.
213 Tiszavidék 1932. nov. 13., 3. Dr. Balaton Gyula főszolgabiró – [Fárbás József].
214 Tiszavidék 1932. jún. 12., 3. Pekárovits Péró közs. aljegyző – [Fárbás József].
215 Tiszavidék 1932. dec. 25., 3. Tatity Sztevan községi biró – [Fárbás József].
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sát követően a Habsburg-múlt emlékezeti kánonja több csoportstratégia mentén szer-
veződött. Ausztriában kialakult az ó-osztrák birodalmi tudatú és az új német orien-
táltságú elit memoárirodalma és Monarchia-képe. Magyarországon ehhez hasonlóan 
a Habsburg-múlt kánonját az 1918-19-es eseményekhez való viszonyulás határozta 
meg. A széthullásban tevékenyen részt vevő csoportok a Monarchia kritikáját fogal-
mazták meg, bomlását szükségszerűségként mutatták fel. A Monarchia politikailag 
továbbvihetetlenné vált vesztes hatalmi elitje pozitív Monarchia-képet alakított ki. 
A bomlást váratlan történelmi sorscsapásnak tekintette. Amíg a Monarchia felbom-
lasztásában aktívan részt vállaló csoportok jobb- és baloldalon egyaránt elemző és 
kritikus diskurzusokat hoztak létre a társadalmi viszonyokról, illetve a liberalizmus 
kritikáját alkották meg, addig a hatalomból kikerült régi elitet a nosztalgikus vissza-
emlékezés és a memoárirodalom bomlásnál történő megszakadása jellemezte. Mind 
az osztrák, mind a magyar birodalmi hatalmi elit diskurzusa elszigetelődött, társadal-
mi, politikai befolyásra nem tett szert.216

Az óbecsei dualista elit utóélete, és emlékezeti kánonja ebből a szempontból 
válik érdekessé a Jugoszláv Királyság keretében. A dualizmus magyar olvasata Fár-
bás József: Régi arcok. Száz arckép a régi Becse közéletéből címet viselő – a Magyar 
Népkörnek ajánlott – munkája kézirat formájában maradt az utókorra. A kézirat a 
tanító szerkesztése alatt a Tiszavidék című óbecsei hetilap Arcképcsarnok rovatában 
1931-1933 között – a királyi diktatúra legintenzívebb időszakában – megjelent élet-
rajzi és memoárjellegű írásokat tartalmazza.217

Az emlékezésnek nincsenek „tiszta tényei”, azaz a múltnak csak a társada-
lom által rekonstruálható része marad meg, nem pedig a múlt önmaga. Az emlékezés 
konstruktív módon működik. Azt örökíti meg a csoport kereti között, amit a csoport 
felidézni képes, értelmezni tud, és megőrzésre érdemesnek tart. A kulturális emlé-
kezet működése a társadalmi kommunikációban az individuális tudat síkján való-
sul meg. A kommunikatív emlékezetben megjelenő nemzedéki emlékezetek pedig a 
megalapozó emlékezet részévé válhatnak.218 Fárbás írása így a dualista Óbecse há-
térbe szorult egykori elitjének szemszögéből azt tárja elénk a múltból, amit a tanító 
és kortársai megőrzésre érdemesnek tartottak.

„Emlékezés! – Mi ez? – Bolyongás egy végtelen nagy réten, belát-
hatatlan mezőn, ahol az egyhangú nyugalmat hirdető zöld pázsiton 
ezernyi virág (…) és mindig találunk közöttük letépni, kiemelni, föl-
dicsérni valót. (…) A mi községünknek eme ékes virágait, érdemes 
volt munkásait, vezető férfiait akarjuk ezen „Arckép-Csarnok”-ban 
felsorakoztatni, hogy a még élő kortársak meleg szeretettel legye-
nek tanúi az érdem nyilvános elismerésének, és bólongató, helyeslő 
fejjel legyenek bizonyitói az értékes multnak; – viszont a fiatalabb 
nemzedék ismerje meg a mult vezéreit, szereplőit, küzdő harcosait 
és tudják megbecsülni elődjeiket, akiknek feledhetetlen példaadásán 
épülhessenek, okuljanak is.”219

216 romSicS 2004.
217 A kéziratot Gärtner István óbecsei római katolikus kántor őrözte meg. Eredeti és másolt példánya a 
hagyatékából került elő.
218 assmann 1999.
219 Tiszavidék 1931. jan. 11., 3. Arckép-Csarnok – [Fárbás József].
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Fárbás arcképcsarnoka a dualista elit polgári szolidaritását és a Monarchia 
haladás- és kultúraeszményét jelenítette meg, a polgári felemelkedésre és bukásra, a 
kor társadalmi kérdéseire és szimbolikus politikájára is utalva. Abból a szempontból 
is a régi nemzedék emlékezete jelenik meg benne,  hogy amíg az 1930-as évek ele-
jére a volt utódállamok társadalmát – köztük a Tiszavidék „Sztari Becsej”-ét is – át-
hatotta az etnikai gondolat,220 addig Fárbás polgári erényeket felmutató arcképeiben 
a régi elitből etnikai és vallási háttérre való tekintet nélkül emelt ki példaképeket. 
Ugyanakkor ez nem jelenti az emlékező közösség új nemzedékében végbemenő vál-
tozások helyi hiányát. Óbecse Fő utcáján az egykori Freund-féle házban dr. Draskóc-
zy Ede ügyvéd irodalmi tevékenysége és az alkalmanként itt szerkesztett Kalangya 
folyóirat ugyanis már ennek megjelenítőjévé vált.221

220 romsiCs 2010.
221 Vö. DraSkóczy 2011.; Ugyanakkor a társadalmi kapcsolatok szintjén sok esetben nem gondol-
kodatunk merev történeti modellekben. Dr. Vlahovits Iván ügyvéd, Gedeon Dunđerski apósának pra-
voszláv rítusú temetésén az elhunytat 1932-ben az ügyvédi kar és az egyesületi élet nevében Draskóczy 
búcsúztatta. Tiszavidék 1933. febr. 12., 3. Dr. Vlahovits Iván ügyvéd – [Fárbás József].
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норберт Глесер – АндрАш ЗимА

ГРАЂАНСКИ ИМИЏ СТАРОГ БЕЧЕЈА 
Прелазак из сталешког у грађанско друштво 

за време дуализма
Грађански имиџ Старог Бечеја формирао се у другој половини 19. века 

на коренима прошлости крунског дистрикта. Промењени су услови поседовања 
својине и са сталешких основа премештени су на грађанске темеље. Мењају се и 
услови организовања елите: место ранијег принципа порекла заузима принцип 
својине. Ова промена је задржала континуитет: поред нових досељеника, 
некадашња сталешка елита је такође заступљена, али у новим, грађанским 
оквирима. Предмет овог  истраживања је како се формирао свет старобечејске 
средње класе. Како је некадашња елита локалног крунског дистрикта 
интегрисала новодосељене или локалне трговце, занатлије, службенике, 
слободне интелектуалце који су просперирали до средњег слоја? Какви верски, 
етнички, имовински и друштвени статуси су одређивали организовање ове нове 
елите?  Какав је однос између нових националних оквира и старог сталешког 
опредељења? Ова студија покушава да реконструише друштвену и привредну 
позадину старобечејског грађанства на основу записника који су сачувани у 
приватним и јавним збиркама и у светлу тадашњих недељних листова. Период 
испитивања почиње од првих локалних знакова распада сталешког друштва до 
губитка водеће улоге старобечејске елите из доба монархије. Елита крунског 
дистрикта - тако и старобечејска – сталешким, династијским нитима везала се 
за државу и владара. У сталешкој држави – поред религије – линије раздвајања 
између друштвених група одређене су сталешким привилегијама у којима 
национална припадност није играла улогу. Појам „натио Хунгарица“, који се 
употребљавао у земљама мађарске круне, такође, има корене у сталешком 
схватању односа. „Натио Хунгарица“ означава племићку нацију без етничких 
и верских одлика. Доношењем Закона о употреби језика из 1844. године, ово 
схватање губи своју реалност. У главној струји остала је језичка концепција 
нације. Језичко питање и постављање мађарског, у улогу службеног језика, 
супротставило је мађарску племићку елиту са елитним групама националних 
мањина. Док је латински језик био у службеној употреби, ниједан од језика  
етничких заједница у Регнум Хунгароруму није имао повлашћен положај. 
Мађарски језик у елитним круговима асимилативне националне концепције 
служио је првенствено за приватну комуникацију. Елита крунског дистрикта 
и делимично немачко еснафско занатство добро дочарава језичке промене 
и постојање вишејезичних фамилија, као и јеврејски трговци који се служе, 
углавном, немачким језиком. Догађања током револуције 1848. доказују 
политичко-економску организованост елите крунског дистрикта. Дистрикт у 
тим ситуацијама није поступао као национална институција, него је наглашавао 
своје династичке, сталешке одлике. То је и разумљиво, пошто су догађања 1848. 
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године, а нарочито нови закони који се тичу сталешког система, ограничавали 
премодерне колективно-економске привилегије. На скупштинама бечејског 
крунског дистрикта, припадници локалне елите нису дефинисали себе на 
модерном националном принципу. Догађања у Мађарској године 1848/49. 
створила су могућност националним мањинама да артикулишу своје интересе 
према Мађарима у институционалном облику. Распадање сталешких оквира 
је и у Старом Бечеју донео свој плод у 1848. години. Хабзбуршка монархија је 
настојала да поново успостави империју ослањајући се на аустријско-немачку 
елиту уместо ранијег сталешког друштва, желећи при томе да задржи своју 
водећу улогу. Настанак Аустроугарске монархије везује се за тзв. нагодбу из 
1867. године. Нагодба је скуп уговора којим се у Мађарској створила могућност 
за конституисање националне државе. У време дуализма Стари Бечеј је центар 
Среза старобечејског, једног од 13 срезова Бачко-бодрошке жупаније.
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1. kép
Bács-Bodrog vármegye díszbandériuma a budapesti milleniumi ünnepségeken
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3. kép
Óbecse 19. századi pecsétjeiből

4. kép
Fárbás József tanító Régi arcok című kéziratának ajánlása

2. kép
Óbecseiek a Bácska társadalmi élete című kiadványban
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5. kép
Megemlékezés az 1848-as forradalomról Óbecse központjában

6. kép
Milleniumi magánemlék a Főutcáról

7. kép
Emléktábla a belvárosi katolikus templomban
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8. kép
Freund József

10. kép
Skrabány Ádám és testvére

9. kép
Schumacher Rezső

11. kép
Pulay család



76 Glässer norbert – ZimA András

KlAmár bAláZs

iMpÉriuMVálTások ÓbecsÉn 1918-1944
Tanulmányunk vizsgálat tárgyává teszi a világháborúk miatt kialakult hatalomváltá-
sokat – melyek során Óbecse többször is gazdát cserélt –, lezajlásukat és hatásukat 
a község életére. Munkánkat főleg levéltári anyagokra, a szerb ortodox és a római 
katolikus egyházak plébániai irattáraira, illetve a helyi sajtóra alapoztuk. Az ese-
mények jobb megértéséhez az „oral history” módszerével készítettünk interjúkat a 
kérdéses periódusról, vagyis 1918–20-ról valamint 1941–44-ről. A visszaemlékezők 
még fontos adalékokkal tudtak szolgálni, melyeknek tanulságait figyelembe vettük 
a tanulmány megírásakor.

Az első impériumváltás

1918. november 13-án a Károlyi kormány megkötötte a belgrádi katonai 
konvenciót a balkáni francia haderő parancsnokával, Franchet d’Esperey tábornok-
kal. Az egyezmény előírta, hogy a magyar haderőnek nyolc napon belül el kellett 
hagynia a Szamos felső folyásától keletre, a Marostól délre eső erdélyi és bánáti 
részeket, valamint a Szeged–Baja–Pécs–Varazsd vonaltól délre eső területeket. Már 
ezt megelőzően, november 5-től kezdődve Živojin Misić vajda, a szerb hadsereg 
főparancsnoka megkezdte Magyarország déli területeinek megszállását. Óbecsén 
október végétől nem működtek a községi hivatalok, amiben az általános fejetlenség 
mellett szerepet játszott az éppen akkor tomboló spanyolnátha járvány is.1 A telepü-
lésen a hónap elején megalakult Községi Nemzeti Tanács (Opštinsko Narodno Veće)2 
ragadta magához a hatalmat. Ez a jelenség általánosnak mondható ekkor a Délvidé-
ken. Sorra szerveződtek a helyi „nemzeti forradalmi” szervek, melyek megszerezték 
a hatalmat a régi rendszer hivatalaitól. Jogkörük többnyire tisztázatlan volt, Óbecsén 
átvették a községi képviselőtestület, az elöljárósági tanácsülés és a megyei törvény-
hatóság feladatait is. Az ekkor történt intézkedések felülvizsgálatát maguk a meg-
szálló szerb erők szorgalmazták 1919-ben, hivatkozva arra, hogy a Községi Nemzeti 
Tanács túllépte hatáskörét.3 Erre példa a 260/1919. számú főispáni rendelet: 

„kiadásokat a még mindig fennálló községi törvény (1886. XVII. 
t.c.) szerint csak a képviselőtestület, vagy a jövőben ezt pótolni hiva-
tott szerv szavazhat meg költségvetésen kívül ennélfogva a községi 
házi és egyéb pénztárból csak is olyan összegű kiadások, fizetések és 
javadalmazások utalványozhatók ki, amelyeket a képviselőtestület 
szavazott meg és a vármegye törvényhatósága hagyott jóvá. Ezen já-
randóságok is csak azon elöljáró tisztviselő és szolga személyzetnek 

1 történeti levéltár zenta (továbbiakban tlz) F075 19/közgy. ex 1919.
2 Levéltári kutatás során nem találtam adatot arra, hogy az Óbecsén 1918. november elején működött 
Magyar Nemzeti Tanács megegyezne a Községi Nemzeti Tanáccsal. Az óbecsei Magyar Nemzeti Taná-
csot a bevonuló szerb hadsereg november közepén feloszlatta. Lásd: meSaroš 1981. 57.
3 tlz F075 63/közgy. ex 1919.
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fizetendő ki, akiket az arra hivatott törvényes hatóságok választottak 
meg, vagy neveztek ki, tehát nem a Nemzeti Tanács és ehhez hason-
ló más alkalmi bizottságok.”4

A Községi Nemzeti Tanács november 5-től statáriumot hirdetett. Még az-
nap este 9 óráig be kellett szolgáltatni minden lőfegyvert, lőszert, kézigránátot, tőrt, 
bajonettet stb. A kocsmákat bezáratták, alkoholt csak orvosi rendeletre lehetett ki-
adni. Az utcákon való csoportosulást is megtiltották. Este 6-tól a nőkre és gyere-
kekre vonatkozóan kijárási tilalom volt érvényben. Rablásért, gyújtogatásért, vagy 
rongálásért azonnali főbelövés járt.5 A statáriumra szükség is volt, mert a község-
ben az interregnum ideje alatt történtek fosztogatások.6 Ezek legfőbb résztvevői az 
ún. zöldkáderek voltak, a Monarchia hadseregéből dezertált és bandákba verődött 
többségében délszláv katonák.7 Kifosztották a Központi szállodát és a Vértes-féle 
fatelepet is, sőt a zavargások emberáldozatot is követeltek.8 A statáriális törvények 
betartására nemzetőrség szerveződött, a közrendet azonban sokáig nem sikerült tel-
jesen helyreállítani.

„Az egy[ik] fiuk, a legkisebb, a legfiatalabb, az olyan tizenhét-nyolc éves volt, az... (…) 
Az Bécsben [tanult]... hát már egyetemista volt. De hazajött (…) És itt persze, mikor 
ilyen változás van, akkor...(…) hát, a legbutább nép... (…), hogy ’nema gospode i svi 
smo jednaki’ [Nincsenek urak, mind egyenlők vagyunk], és úgy, és úgy, és úgy... És akkor 
mennek, és lopnak, és törnek, és zúznak. Csapatostul! És a fiuk, a Laci, ő is oda ment, és 
szidta az urakat, minden... És akkor mindent látott, hogy ki hova vitte el az ő házukból. 
Persze hát, szép házuk volt. (…) És akkor hát... bosszú[ból]...’ Nincs istálló?’ Bevezették 
az ebédlőbe a lovakat. Ami parkettás volt, ami...” – a korábbi nemzedék emlékezete nyo-
mán mesélte az egyik nagypolgári család egykori cselédje.

(K. G., Óbecse, l999)

A Községi Nemzeti Tanács 1918. november 6-i plenáris ülésén hozott III. 
számú és a november 7-én tartott választmányi ülésének 25-ös számú határozatával 
a községi alkalmazottak egy részét elbocsátotta: 

„Egyhangú határozattal mindenekelőtt kimondja a Nemzeti Tanács, 
hogy mindazon tisztviselőket, akik hivatalukat és munkaadó közsé-
güket a legkritikusabb időben és a legnehezebb órákban elhagyták 
mindenesetre azért, mert a község közönségének bizalmát nem él-
vezték, állásukból ezennel elmozdítja. Elmozdítja továbbá a köz-
kívánságnak engedve, akik a nép bizalmát nem bírják, névszerint 
Janiga Alajost közigazgatási bírót, Tatity István törvényszéki bírót, 
Vörös Béla közigazgatási vezető jegyzőt, Gavanszky Milos adó 

4 tlz F075 260/1919. számú főispáni rendelet
5 óbecSei r. k. plébánia irattára Maga a statárium egy kétnyelvű plakáton volt meghirdetve, melyet 
az óbecsei Radoszávlyevits könyvnyomda készített el.
6 tlz F075 32/közgy. ex 1919. A Központi szálloda bérlőjének, Beke Kálmánnak a kérvényének a 
tárgyalásakor megemlítik az 1918-as fosztogatásokat.
7 a. Sajti 2004. 14.
8 A Vértes-féle fatelep kifosztásáról: tlz F075 125 közgy. 4089/1/1919. Az óbecsei emberáldozatokat 
és zöldkádereket említi: meSaroš 1981. 49.
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jegyzőt, Horváth György közgyámot, Kurunczy József, Milovanov 
Dragutin és Révész Sámuel esküdteket, Sikoparia Dusán aljegyzőt, 
Lavkovics György közigazgatási írnokot, Berger Károly adóellen-
őrt, Varnyú Miklós segédkézbesítőt, Lehócz Lajos adóvégrehajtót. 
Az állandó díjnokok közül Krausz Bélát és Antal András, továbbá az 
ideiglenesen alkalmazott Boros Dániel díjnokot.”9

Fárbás József tanító a régi elit kölcsönösen megbecsült alakjai között a Tatić család tagja-
ira és Jung Antalra ekképp emlékezett vissza 

Tatić Stevan a „forradalom után már teljesen otthonülő ember lett, bántotta a zaj, a tüle-
kedés, a törtetés.”

(Tiszavidék 1932. dec. 25. XX. évf. 52. sz. 3. Tatity Sztevan községi biró. – [Fárbás Jó-
zsef])

„A Tatity családból különben több izben ült egy-egy tag a közs. első birói székben. (…) 
Tatity György értelmes, józan életű, egyenes lelkű polgár volt (…) A <<torony alatt>> ta-
lán sosem volt olyan békés egyetértés és kölcsönös megbecsülés, példás összetartás, mint 
az ő vezető birósága idején (…) Szerették a szerbek és a magyarok egyaránt. Népszerű 
ember volt. Oly jellegzetesen, tisztán beszélt magyarul, hogy szinte feltünt jóizű magya-
ros beszéde (…) Régi bennszülött családból származott, kiterjedt rokonsága volt és békés 
modoráért szivesen látták a társadalmi tömörülésekben. Még egy ilyen (…) birája volt 
községünknek: (…) Jung Antal, a <<nase Tónika>> biró úr”.

(Tiszavidék 1931. ápr. 12. XIX. évf. 15. sz. 3. Tatity György közs. biró. – [Fárbás Jó-
zsef])

„1896-ban közigazgatási első biró lett. E ciklus alatt oly népszerűségre tett szert, (…) 
hogy ennek emlékére a legnehezebb napokban: a forradalom utáni időben 1918-ban ismét 
ő volt a vezető biró, Gyarmathy főjegyző mellett.”

(Tiszavidék 1933. febr. 26. XXI. évf. 9. sz. 3. Jung Antal községi biró. – [Fárbás József])

Az elbocsátott tisztviselők egy része később megpróbált visszatérni, de nem 
jártak sikerrel. Erre példa Hajdú György rendőr esete, aki 1919 tavaszán megpróbál-
ta behajtani az 1918 novemberétől „visszatartott“ fizetését.10 A község precedens-
ként használta ezt az esetet és az összes ’18-ban elbocsájtott közalkalmazott fizetését 
visszatartották „ügyük véglegesítéséig“.

1918. november 11. után bevonult Óbecsére a szerb reguláris haderő Milan 
Vasiljević hadnagy és Svetislav Cvetković alhadnagy vezénylete alatt.11 Helyőrséget 
létesítettek, a katonákat a helyi iskolákban, valamint a Központi szállodában szállá-
solták el. Ideiglenesen katonai kórházat is felállítottak, ahol a megszálló francia és 
szerb haderő betegeit ápolták 1918 decemberétől 1919. február végéig.12

Az újvidéki Nagy Nemzetgyűlés – mely 757 küldöttéből 578 szerb, 84 bu-
nyevác, 62 szlovák, 21 ruszin, 6 német, 3 sokác, 2 horvát és mindössze 1 magyar 

 9 tlz F075 Községi Nemzeti Tanács 1918. november 6-i plenáris ülésén hozott III. számú és a no-
vember 7-én tartott választmányi ülésének 25-ös számú határozata
10 tlz F075 38/ közgy. ex 1919.
11 carić 1984. 69.
12 tlz F075 91/közgy. 1894. ex 1919.



79impériumváltások

– 1918. november 25-én elfogadta Jaša Tomić javaslatát és kimondta Bánát, Bácska 
és Baranya elszakadását Magyarországtól és csatlakozását a Szerb Királysághoz. A 
Nagy Nemzetgyűlés által megválasztott Nagy Nemzeti Tanács létrehozta a terület 
igazgatási feladatait ellátó Bánát Bácska Baranya Nemzeti Igazgatóságot (Narodna 
Uprava za Banat, Bačku i Baranju). Ez a szervezet regionális kormányként funkci-
onált, átvett minden közigazgatási feladatot, új főispánokat nevezett ki, hűségesküt 
követelt.13

Óbecsén a „törvényes, de átmeneti szervként” kinevezett Narodni Odbor 
(Népbizottság) először 1919. március 27-én a községháza kis tanácstermében gyűlt 
össze, Dr. Bugarszki Koszta főispán – akit már a Narodna Uprava za Banat, Bačku 
i Baranju nevezett ki – 5/1919. számú rendelete alapján. A testület következő sze-
mélyekből állt: Borota Jován esperes, Dr. Martinovics Pál ügyvéd, Dr. Jojkits Du-
sán ügyvéd, Hadnagyev Mita tanító, Doroszlovacski György kereskedő, Milovanov 
Szvetozár iparos, Glavaski Tósa földbirtokos, Prédin Lázár földbirtokos, Bajsansz-
ki Száva földbirtokos, Spaity Ljubomir kereskedő és malomtulajdonos, Glavaski 
Szima földbirtokos, Szokolov Dusán földbirtokos, Zsivkov Andrija földműves és 
kisbirtokos, Kovácsev Dusán földműves és kisbirtokos, Boskovity Gyóka iparos, 
Crvenkov Péra iparos, Bélity Aca kisbirtokos, Gerber Károly mérnök, Dr. Petrányi 
Ferenc római katolikus plébános, Cseszák Mihály földbirtokos.14 A testület etnikai 
összetétele 85-15% megoszlásban eltolódott a szerbek felé. Ugyanakkor az is kije-
lenthető, hogy a község társadalmi rétegei közül a szellemi és gazdasági elit került 
túlsúlyba. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a szerb főbb hatóságok még a magyar 
törvényeket tartották mérvadónak. Esetünkben az 1886. évi XXII. törvénycikk volt 
érvényben, amit Dr. Bugarszki Koszta főispán is megerősített. Az említett törvény 
32 §-a szól az összetételről: 

„A képviselő-testület felerészben a legtöbb egyenes államadót fizető 
községi lakos vagy nagykorú birtokosból, illetőleg a község területén 
fekvő vagyonuk után legtöbb adót fizető nagykorú hajadon, özvegy, 
vagy törvényesen elvált nők s jogi személyek meghatalmazottjaiból, 
kiskorúak gyámjaiból és gondnokság alatt állók gondnokaiból, ha-
son felerészben pedig a választó közönség választottaiból és azokon 
kívül még az állásuknál fogva szavazati joggal bíró elöljárósági ta-
gokból áll.”15

A képviselőtestület tehát a megfelelő vagyoni cenzussal rendelkezőkből, vá-
lasztottakból, és községi tisztviselőkből állt. A törvény első részének érvényt szerzett 
a főispán, eltekintve attól, hogy a magyar elitet szándékosan alulreprezentálta. Vá-
lasztott képviselők delegálása ebben a korszakban nem történt, az elöljárósági tagok 
viszont ott voltak a közgyűléseken.

13 a. Sajti 2004. 18-19.
14 tlz F075 A felsorolt szerb nevek magyar átiratát használjuk, mivel erre a jegyzőkönyvek kétnyel-
vűsége lehetőséget biztosít. A szerb változat a következő: Јован Борота, Др. Паја Мартиновић, Др. 
Душан Јојкић, Мита Хаднађев, Ђура Дорословачки, Светозар Милованов, Тоша Главашки, Лаза 
Предин, Сава Бајшански, Љуба Спаић, Сима Главашки, Душан Соколов, Андрија Живков, Душан 
Ковачев, Ђока Бошковић, Пера Црвенков, Аца Белић.
15 www.1000ev.hu 1886. évi XXII. törvénycikk
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Fárbás József tanító a Jugoszláv Királyság idején ekképp emlékezett vissza Borota Jovan 
prota szerepére:

„Az agg főpap legdicsőbb ténye volt az, amikor az 1918. évi novemberi forradalmi napok-
ban prófétaként jelent meg a népgyűléseken, a nemzeti tanács ülésein és békét, megértést, 
egymás megbecsülését, testvéri szeretetet hirdetett és magasztos példaadással csillapította 
a szélsőséges elemeket, amelynek üdvös, bámulatos foganatja is volt mindenkor. Akik 
csak átélték ezt a nehéz, válságos napokat: mindenha csak hálával és igaz elismeréssel 
emlegetik fönséges gondolkodását, higgadt közbenjárását és a nép komoly irányitását.”

(Tiszavidék 1931. márc. 15. XIX. évf. 11. sz. 3. Borota Jovan prótó. – [Fárbás József])

Az 1886. évi XXII. törvénycikkben szereplő minden jog16 is megillette a 
Narodni Odbort. A szerb képviselők közül volt, aki ezt kétkedve fogadta. Borota 
Jován esperes17 rá is kérdezett, hogy tényleg nincs korlátozás, illetve módosítás a 
hatáskört tekintve. Dr. Debeljacski György főszolgabíró nyomatékosan megerősítet-
te, hogy nincs. A fellebbviteli fórumok tekintetében már történt változás. Egyrészt 
a megszálló szerb erők a saját embereiket ültették az illetékes hivatalokba pl.: a tör-
vényhatósági bizottságba, másrészt a fellebbvitel harmadik foka a Narodna Uprava 
za Banat, Bačku i Baranju belügyi osztálya lett. Érdekesség, hogy ekkor már a Bánát 
Bácska Baranya Nemzeti Igazgatóság megszűnt, helyét 1919. március 11. után a 
belgrádi Bánát Bácska Baranya ügyosztály vette át.18 Ez is jól példázza, hogy ebben 
az időben mekkora káosz uralkodott a közigazgatásban.

Fárbás József tanító ekképp emlékezett vissza az 1919. évre:

Vladan Vojnović „nagy és nehéz feladatot teljesitett, mikor a régi járásbiróság biráinak 
eltávozásával 1919-ben az igazságügyi kormány őt nevezte ki az új birói-kar élén a vezető 
járásbirói tisztségre, amelyet két, de legnehezebb éven át töltött be. Nagy áldozat volt ez 
dr. Vojnovits részéről, mert eltekintve attól, hogy abban az időben, midőn a felszabadult 
kilengések annyi szélsőségre tették hajlamossá az embereket: eme feladat vállalása önma-
gában is nagy felelősség volt, – de ügyvédi irodájának szüneteltetése jelentékeny anyagi 
veszteséggel járt reá nézve. (…) Érdemei elismeréseül kuriai birói rangot nyert, majd több 
kitüntetés is érte, köztük a Fehér Sasrendet adományozta neki Őfelsége.”

(Tiszavidék 1932. nov. 20. XX. évf. 47. sz. 3. Dr. Vojnovits Vladán ügyvéd. – [Fárbás 
József])

16 A törvény III. fejezetének 21. §-a szerint ezek a következőek: a) saját belügyeiben határoz és szabály-
rendeleteket (statutumokat) alkot; b) határozatait és szabályrendeleteit saját elöljárói és közegei által 
hajtatja végre; c) rendelkezik a község vagyona felett; d) községi adót vet ki és hajt be; e) gondoskodik 
a tisztán községi utakról és egyéb közlekedési eszközökről; f) gondoskodik a községi iskolákról és más 
rokon intézetekről; g) kezeli a mezei, a tűz- és közrendőrséget s a szegényügyet; h) gyakorolja mind-
azon jogokat és teljesíti mindazon kötelességeket, melyek a községeket törvény szerint megilletik.
17 Borota Jován esperes Óbecse egyik tekintélyes közéleti személye a századfordulón, aki 1918 no-
vemberében a zavaros időszakban nyíltan a szélsőségek ellen foglalt állást és próbálta nyugtatni a 
kedélyeket. Lásd: FárbáS 1933. 10.
18 a. Sajti 2004. 19.
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A már említett etnikai arányok eltolódása miatt Dr. Petrányi Ferenc plébá-
nos hangot adott nemtetszésének. Sérelmezte, hogy a 20 főt számláló Narodni Odbor 
csupán 3 tagja magyar. Megoldásként a következő javaslattal állt elő: 

„teljes bizalommal a felettes hatóságok igazság és jogérzetében 
tisztelettel kéri a jelenlevő főszolgabíró urakat, hogy hassanak hi-
vatalos úton is oda, miszerint ezen községet lakó lélek számban is 
nagyobb magyarajkú lakosság képviselete, ha nem is a paritás elvén, 
legalább is újonnan kinevezendő 5-6 taggal a Narodni Odborban 
képviseltessék.”19

Glatz Gyula és Dr. Debeljacski György főszolgabírók ígéretet tettek, hogy 
közbenjárnak a főispánnál az ügyben, ám a következő jegyzőkönyveket tekintve 
nem található adat a korrigálásra.

A március 27-i közgyűlésen határozatot hoztak a községi tanácsülési jegy-
zőkönyvek új formai követelményeiről is. Ezentúl két nyelven készültek a kivona-
tok. Bal oldalon cirill betűkkel szerbül, jobb oldalon magyarul kerültek lejegyzésre 
a Narodni Odbor ülésein elhangzottak. A résztvevők is használták mindkét nyelvet 
a gyűléseken. Az 1919. június 17-én az SZHSZ Királyság belügyminisztériumának 
Bánát Bácska Baranya ügyosztálya által kiadott 6700/1919. számú rendelete „tekin-
tettel a mai átmeneti viszonyokra” engedélyezték a kisebbségi nyelvet a közigazga-
tásban bizonyos megkötésekkel.20 Óbecsén egészen 1920-ig megmarad a kétnyel-
vűség gyakorlata, bár a magyar jegyzőkönyvek nyelvhelyesség szempontjából 1919 
őszétől jelentősen romlottak.21

1919. június 27-én a községi képviselőtestület22 jóváhagyta a Nemzeti Ta-
nács 1918. november 6-i plenáris ülésén hozott III. számú és a november 7-én tartott 
választmányi ülésének 25-ös számú határozatát. Ezzel szentesítették a zavaros idő-
szakban történt elbocsátásokat. Dr. Jojkity Dusán képviselő így indokolta a döntést: 

„azon közalkalmazottakat, akik hivataloskodásuk tartalma alatt vi-
selt dolgaik, cselekedeteik és bánásmódjuk miatt a közlakosság előtt 
olyannyira ellenszenvesekké váltak, hogy ennek tudatában helyeiket 
önként is elhagyni kényszerültek hivatalból visszahelyeztetnének, 
úgy a hatóság irányába is a közbizalom könnyen megrendülhetne és 
nem egy vállalkozó akadna, aki mivel sem törődve eme hivatalból 
netán visszahelyezendő a nép előtt ellenszenves volt tisztviselőket 
helyeikről, ha kell, brachiummal eltávolítaná. Közérdek megkíván-
ja, hogy eme kérdés miatt az amúgy is nagy nehezen valamennyire 
helyreállított közrend meg ne zavartassék.”23

A képviselő érvelését érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen neki érdeké-
ben állt úgy feltüntetni a dolgokat, hogy 1918 novemberében a régi rendszert kiszol-
gáló tisztviselőket a közakarat távolította el, nem pedig egy kétes legitimitású szerv. 

19 tlz F075 A Narodni Odbor jegyzőkönyve 1919. márc. 27.
20 tlz F075 181/közgy.
21 1919. október 28-i közgyűlésen Petrányi Ferenc plébános nevét a magyar szövegben is szlávosan 
írták (Franja Petranyi). 1920-tól a jegyzőkönyvek kizárólag szerb nyelven cirill betűkkel íródtak.
22 A belügyminisztérium Bánát Bácska Baranya ügyosztályának 4036/1919. számú rendelete alapján a 
Narodni Odbort (Községi Népbizottság) átnevezték községi képviselőtestületre.
23 tlz F075 99/közgy. 3738. ex 1919.
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Ugyanakkor valamennyi igazság lehetett felszólalásában, hiszen a község szerbsége 
– akik távolról sem képeztek etnikai többséget az adott területen – nem szívlelték 
a Magyar Királyság hivatalnokait, ezért azok visszahelyezése esetén ténylegesen 
okozhattak volna zavargásokat.

Aki tehette, megpróbálkozott a nyugdíjaztatással, hogy elkerülje az elbo-
csátást. Az 1919 júliusában tartott rendkívüli vármegyei közgyűlésen szinte csak 
ilyen kérvények kerültek napirendi pontra. Nyugdíjazását kérte Scultéty Ferenc al-
ispán, Jelsel Henrik szolgabíró, több főjegyző, 2 főszolgabíró, 15 jegyző, 1 rendőr-
felügyelő, 1 segédjegyző, 1 írnok, 2 végrehajtó, 18 rendőrvezető, 68 rendőr és 18 
kisbíró. Közöttük volt Gavanszky Milos óbecsei jegyző is.24 Habár az érintett illető 
az uralkodó nemzethez tartozónak mondhatta magát, az új vezetés nem szívesen 
alkalmazta a Magyar Királyság ideje alatt szolgált tisztviselőket, tekintet nélkül a 
nemzetiségükre.

A községi képviselőtestület 1919. július 7-én értesült arról, hogy Sándor 
szerb trónörökös „vidéken leendő átutaztában” meglátogatja Óbecsét is. Noha a 
terület ekkor még jogilag Magyarországhoz tartozott, a képviselőtestület alázatos 
alattvalóként fogadóünnepség szervezésébe kezdett, diadalkapuk állításáról tanács-
kozott, valamint átalakult „fogadtatást rendező bizottsággá”.25 Maga a látogatás júli-
us 26-án zajlott le.26 A „szívélyes és impozáns” fogadtatást Sándor herceg egy leirat-
ban megköszöni, amit a jegyző „alattvalói hűséggel” felolvasott a képviselőtestület 
előtt. Ezzel az „országjárással” a trónörökös szimbolikusan is elfoglalta a megszállt 
területeket. Ettől kezdve kevés illúziója lehetett a helyi magyarságnak a béketárgya-
lások végkimenetelét illetően.

Az új államba való betagozódás nem ment zökkenőmentesen. Erről tanús-
kodik az 1919. augusztus 19-én du 4 órai kezdettel a községháza nagytermében 
megtartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve. A képviselők panaszkodtak, hogy 
a képviselőtestület egyes határozatait az elöljáróság nem hajtotta végre, valamint 
a közgyűlések jegyzőkönyveit nem tudták szerkesztett formában közreadni. Ez a 
jegyző Martinovics Sándor feladata lett volna, de ő más elfoglaltságok miatt kép-
telen volt ellátni munkáját, ezért a rendes közgyűléseket sem tudták megtartani. A 
felszólalók közül volt, aki azt feltételezte, hogy szándékosan akadályozták a testület 
munkáját, ezért az ügyet főispán tudomására akarták hozni. Bár feltételezhető, hogy 
a községben kialakult helyzettel Dr. Bugarszki Koszta főispán már tisztában lehetett, 
hiszen pontosan egy hónappal korábban, július 19-én járt Óbecsén.27 A jegyzőkönyv 
a problémára a következő magyarázattal szolgál:

„Hadnagyev Demeter kijelenti, hogy a község jegyzője, amidőn 
rendkívüli közgyűlés összehívását kérte tőle kijelentette, hogy az ed-
dig tartott képviselőtestületi gyűlésekről felvett jegyzőkönyvek meg-
fogalmazása már magában véve oly hatalmas munka, amely munkát 
határidőkhöz kötötten egyesek kívánságához képest tekintettel a mai 
rendezetlen viszonyok folytán folyton halmozódó és halasztást nem 

24 Óbecsei Ujság 1919. júl. 27., 6. sz. 3. Napi Hírek
25 tlz F075 107/közgy. 4271. ex 1919.
26 Óbecsei Ujság 1919. aug. 3., 7. sz. 2. Napi Hírek
27 Óbecsei Ujság 1919. júl. 20., 5. sz. 3. Dr. Bugarszki Koszta kormánybiztos, főispán július 19-én 
délelőtt járt a községben.
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tűrő ügyek elintézése mellet elvégezni egy embernek fizikai lehetet-
lenség, miután a jegyzőkönyvek az új hivatalos nyelven vezetendők, 
amely nyelvet még ez idő szerint a régi tisztviselők, akiknek a száma 
különben is jelentékenyen leapadt nem bírják s így képtelenek ebben 
a jegyzőnek segítségére lenni.”28

Az új vezetőség tehát kettős problémával áll szemben. Egyrészt kevés volt 
a munkára fogható hivatalnok, ami nem is csoda, hiszen az előző rendszerben tevé-
kenykedők jelentős része elhagyta munkahelyét. Némelyek önszántukból távoztak, 
másokat egyszerűen eltávolítottak pozíciójukból. A probléma másik része, hogy az 
Óbecsén maradt tisztviselők közül sokan nem beszéltek szerbül. A helybeli szerbség 
között viszont kevés volt a megfelelő képzettséggel és igazgatási rutinnal rendelkező 
személy, ezért az üres pozíciókat nem tudták kivel betölteni. Az előző rendszerben a 
községnek két jegyzője és három aljegyzője volt, a közigazgatás pedig kizárólag ma-
gyar nyelven zajlott. Ehhez képest 1919 augusztusában már csak egy-egy jegyző és 
aljegyző teljesített szolgálatot, a közigazgatás pedig két nyelven, szerbül és magya-
rul folyt. Érthető, hogy a megnövekedett adminisztrációs munkát a megfogyatkozott 
hivatali gárda csak jelenős csúszásokkal tudta teljesíteni.

A következő eset is jól szemlélteti az akkori hivatali viszonyokat: Doroszlo-
vacski György képviselő a rendkívüli közgyűlésen kérdőre vonta a jegyzőt, hogy 
miért nem lett végrehajtva az Antal András díjnok elbocsátását elrendelő határozat. 
Martinovics Sándor azt válaszolta, hogy addig nem végrehajtható, amíg nem talál 
az illető helyére alkalmas embert, aki jártas a községi levéltár és iktató kezelésé-
ben. Válaszát Doroszlovacski nem fogadta el, mert szerinte a szerbek közül is akadt 
Antalnál tehetségesebb ember. Ez az eset egyrészt példa a már említett problémá-
ra: kevés a szakképzett tisztviselő, másrészt láthatjuk, hogy az új képviselőtestület 
igyekszik etnikai alapon a saját embereivel feltölteni a községi hivatalokat.29 Antal 
András elbocsátását később a jegyző közbenjárására felfüggesztették és a visszatar-
tott fizetését kiutalták, de állására pályázatot írtak ki.30 Az impériumváltás fent vázolt 
eseményeit így foglalja össze Martinovics Sándor jegyző:

„A mai viszonyok mindenki előtt ismeretesek, tudjuk, hogy igen 
fontos nehéz átmeneti időket élünk, a régi állam, melyhez mi is tar-
toztunk, talaján épül új. Igen nagy, igen nehéz és kitartó munka előtt 
álunk, amely kemény munkából minden egyes község, amely az új 
államalakulatba kerül kiveszi a maga részét, amely rész annál na-
gyobb, annál súlyosabb, minél nagyobb maga a község.”31

A trianoni békeszerződés aláírásáig a magyar kormányok nem vettek tudo-
mást arról, hogy 1918 novemberétől fokozatosan kicsúszott a hatalom a kezükből 
a Délvidéken. Változatlanul jogot formáltak a közigazgatás, törvénykezés, az isko-

28 tlz F075 Rendkívüli közgyűlés 1919. aug. 19.
29 „Az elbocsátások miatt a délvidéki közigazgatásban súlyos zavarok keletkeztek, az új állam nem 
tudta a régi közigazgatási, tanítói, igazságszolgáltatási, rendőri, csendőri erőket szakmailag képzett 
délszláv tisztviselőkkel pótolni. Különösen az első esztendőkben a kinevezések szinte egyetlen szem-
pontja a szláv származás és a politikai megbízhatóság volt, az új elit egyébként is ingatag tekintélyét a 
szakszerűtlenség, a korrupciós botrányok csak tovább gyengítették.” a. Sajti 2004. 24.
30 tlz F075 209/ex. 1919.
31 tlz F075 Rendkívüli közgyűlés 1919. aug. 19.
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láztatás fenntartására, irányítására, az adószedés és a katonai sorozás jogára. 1919. 
szeptember végéig a délvidéki tisztviselőket is arra bíztatták, hogy tagadják meg a 
szerbek által követelt hűségesküt és csak Budapestnek engedelmeskedjenek.32 Ennek 
eleget téve Óbecsén a járásbíróság tisztviselőinek többsége megtagadta az eskütételt 
és beszüntették a munkát, ezért október 1-én kénytelenek voltak elhagyni a hivatal 
épületét.33 Közben a Friedrich-kormány módosította álláspontját, a nyílt ellenállást 
csak Erdélyben rendelte el, a Felvidéken és a Délvidéken „látszólagos beilleszkedés-
re” utasította a tisztviselőket.

A rend fenntartásával sokáig csak a helyőrség katonái voltak megbízva. 
Csak 1919 augusztusától van adatunk arról, hogy szerb királyi csendőrök állomá-
soztak Óbecsén. Ekkor a csendőrségi laktanyába beköltözve számos költség merült 
fel, amire a parancsnokság pénzt kért és kapott a községtől. Összesen 2922 koronát 
fizettek épületfelújításra, élelmiszer, evőeszköz, fekhely és ágynemű vásárlására. Az 
óbecsei képviselőtestület megelőlegezte az új államnak az összeget, azzal a kitétel-
lel, hogy később visszakapja, mivel ezen rendfenntartó erők ellátása nem volt közsé-
gi feladat.34

1919. december 5-én az SZHSZ királyság deklarálta, hogy elfogadja a főha-
talmak által szorgalmazott kisebbségvédelmi szerződést. Ez által biztosítani kellet az 
anyanyelvi oktatást, valamint az állami költségvetésből arányosan fordítani kellett a 
kisebbségek kulturális jogainak ápolására. A szerződés tartalmazta az optálás jogát 
is, vagyis mindenki eldönthette, hogy megtartja régi állampolgárságát, vagy felveszi 
az újat. Belgrád 1922. július 26-ig, az optálási jog lejártáig megtiltotta a magyarok-
nak a politikai, kulturális szervezkedést, valamint a választójogukat is megvonták.35 
Ennek megfelelően Óbecsén 1920 szeptemberében elkészült a választók névjegy-
zéke, a listán kizárólag szerb nemzetiségűek szerepeltek, szám szerint 1949 fő.36 
Az optánsok legtöbbje 1918-ban és 1919-ben távozott Magyarországra. Az akkori 
eseményekről Draskóczy Ede – Óbecse kulturális életének kiemelkedő alakja a két 
világháború között – így írt 1941-ben: 

„Mikor 1918-ban levágtak bennünket a Szent Istváni Magyarország 
területéről, csaknem egész értelmiségünket elvesztettük. Megkezdő-
dött a menekülés az elfoglalt országrészről. Ezek a menekülők első-
sorban azok voltak, akik az állam kenyerét ették. Hiteles adatokkal 
ki lehet mutatni, hogy az állami tisztviselők közül csak azok marad-
tak itt, akik ide tényleg begyökereztek, s az idők során megszűntek 
„nadrágosok és koferások” lenni.”37

Óbecsén 1920-ban a községi hivatalnokok közül bizonyíthatóan Dr. Bauer 
Gyula szolgabíró és Cserny József járási számvevő köszönt le állásából és költözött 

32 a. Sajti 2004. 19.
33 Óbecsei Ujság 1919. okt. 5., 16. sz. 3. Napi Hírek
34 tlz F075 131 sz. közgy. 3331 ex./1919.
35 a. Sajti 2004. 25.
36 Tiszavidék 1920. szept. 26., 39. sz. 2. Napi Hírek
37 Nadrágosoknak Óbecsén a nem földműveléssel foglalkozókat nevezték, koferásoknak pedig a nem 
őslakos bácskaiakat, akik csak egy kofferral jöttek a községbe. A helyi tisztviselők közül sokakra mind-
két kifejezés illett. DraSkóczy 2011. 245-247.
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a demarkációs vonalon túlra.38 Volt, akit szerb hatóságok utasítottak ki: Pataky Lász-
ló törvényszéki bíró, ügyvéd állampolgárságát 1921-ben felülvizsgálták és politikai 
megbízhatatlanság címén kitoloncolták az országból.39 Ezekben a nehéz időkben a 
nem bejelentett optálást a község magyar lakossága riadalommal fogadta. Földesy 
István polgári iskolai tanár 1921 szeptemberének első hetében tűnt el és csak hosz-
szas hallgatás után a hónap végén Szegedről levélben tudatta egy ismerősével, hogy 
véglegesen elhagyta Óbecsét.40 A költözés még 1922-ben is nehezen ment, az optán-
soknak több hetet kellett várniuk bevagonírozva, rendkívül rossz életkörülmények 
között.41 Ez azonban nem gátolta meg a távozását két tehetős és közmegbecsülésnek 
örvendő óbecsei kereskedőnek. 1922 tavaszán Simon János vaskereskedő Budapes-
ten vásárolt bérpalotát, Vondra Alajos pedig Székesfehérvárott bérházat és üzlethe-
lyiséget, ahol bőrkereskedést nyitott.42 Az optálások miatt az egyébként is csekély 
számú magyar szellemi és gazdasági elit tovább vékonyodott a községben.43

Fárbás József tanító visszaemlékezéseiben az optálókról is írt:

„Micsoda nagy letörés következett a háború végeztével…! Dr. Tripolszky János, a nagy 
vezér egyszerű, <<csendes>> emberré vált; egyszerre az óriásból törpe lett. A nagy, óriás 
ember megrogyva álldogált háza előtt, később eladta azt is (…), meg a közs. vendéglő 
sarkán elhagyatva, magára maradva, szomorúan szemlélve az új közigazgatást, az új nép-
vezéreket. Ettől szabadulandó, optált Magyarországra, de ott sem találta meg nyugalmát, 
sőt csak a sors csapásban volt ott része”.

(Tiszavidék 1932. jan. 31. XX. évf. 5. sz. 5. Dr. Tripolszky János földbirtokos. – [Fárbás 
József])

Soós Károly kútfúrótól, gőzmalom- és fürdőtulajdonostól a „szépen kifejlődött ipartelepet 
1921-ben Ács és Molnár-cég (…) vették meg és fejlesztették. Az öreg Soós (…) 1922-ben 
elköltözött Becséről és szülőföldjén, Hódmező-Vásárhelyen halt meg 1927-ben, 71 éves 
korában.”

(Tiszavidék 1932. okt. 16. XX. évf. 42. sz. 3. Soós Károly ártézi kútfúró és gyógyfürdő 
tulajdonos. – [Fárbás József])

A magyarság szegényebb rétegeinek a helyzete sem javult, köszönhetően az 
SZHSZ Királyság agrárreformjának. Belgrád 1919. február 25–27-én közzétette ez 
ügyben tett rendelkezéseit, amit a község képviselőtestülete is megkapott és iktatott 
102/közgy. címen. A rendeletek alapvetően az ország mezőgazdasági struktúráját 
akarták egységesíteni a szerbiai kisparaszti birtokrendszer kiterjesztésével a meg-
szállt területekre, mindenféle etnikai megkülönböztetés nélkül. A délvidéki magyar-
ság az optálás miatt kimaradt ebből, mivel csak állampolgársággal rendelkezőkre 
vonatkoztak a reformok. A földreform nyertesei a dobrovoljácok voltak, azok a zöm-
ében szerb katonák, akik az első világháborúban a szolgálatukat az Osztrák-Magyar 

38 Tiszavidék 1920. máj. 16., 20. sz. 2. Napi Hírek
39 tlz F075 76/зап 7614 ex 1921.
40 Tiszavidék 1921. szept. 25., 39. sz. 2. Napi Hírek
41 Tiszavidék 1922. ápr. 2., 13. sz. 3. Napi Hírek
42 Tiszavidék 1922. ápr. 9., 14. sz. 2. Napi Hírek
43 A helyzetről kulturális szempontból lásd: mák 2011. 21.
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Monarchia hadseregében kezdték, de idővel átálltak a szerb hadsereghez. A földre-
formnak köszönhetően 62 zárt dobrovoljác telep jött létre a magyarlakta területeken. 
Az SZHSZ Királyság állami, községi, egyházi, alapítványi, valamint pénzintézetek 
kezén lévő birtokokat osztott fel, a Délvidéken összesen 247.565 hektárt.44 A föld-
reform miatti birtokelkobzások többnyire a magyarokat sújtották, de Óbecsén nem 
kímélték a szerb egyházközséget sem, aminek 500 holdjából csak 100-at hagytak 
meg, igaz a pópa választhatott, hogy mi maradjon saját kezelésben.45 1919. szeptem-
ber 28-án a községben az előmunkálatok már a befejezéshez közelítettek és az óbe-
csei községháza udvarán Dr. Eremity Zsivkó miniszteri megbízott elnöklete mellett 
„népes értekezletet tartatott, amikor is az érdekelt jelentkezők felvilágosítást nyertek 
a földosztás tervezeteiről”.46 1919. október 16-án a szerb egyházközség alapítványi 
földjeiből is elvettek 15 hektárt és kiosztották a dobrovoljácoknak.47

A szerb kormányzat a megszállt területek oktatási intézményeit is saját ha-
táskörébe vonta. Óbecsén a helyzetet bonyolította, hogy 1918-ig kizárólag egyházi 
és községi fenntartású iskolák léteztek, a szerb elemi iskolai törvény viszont csak 
állami és magániskolákat ismert el, egyházit és községit nem. A római katolikus egy-
ház tulajdonában ekkor a következő iskolaépületek voltak: az apáca-zárda melletti 
7 tantermű, valamint a topolyai országúton lévő szállási iskola 1 tanteremmel és 1 
tanítói lakással. Ezek a belvárosi plébánia tulajdonát képezték. Az alsóvárosi plébá-
niáé volt a Pósa Lajos utcai 1 tantermes óvoda, a csirkepiaci 3 tantermes iskola, a 
Tóth Kálmánné féle 1 tantermes iskola és tanítói lakás és az alsóvárosi plébánia mel-
letti 6 tanterem. A zsidó hitközség tulajdonában egy épület volt, ami 2 tanteremmel 
rendelkezett közvetlen a zsinagóga mellet. A szerb egyházközség 3 iskolaépületet 
mondhatott a magáénak, a legjelentősebb a templomuk melletti emeletes épület.48 
Óbecse esetében ezeket az iskolákat az SZHSZ királyság nem államosította, hanem 
haszonbérleti szerződéssel vonta az ellenőrzése alá. Ez azt jelentette, hogy éves bér-
let fejében az állam lett ezen intézmények fenntartója, így már meghatározhatta a 
tanári kar összetételét, valamint az osztályok alakulását is. A római katolikus isko-
lák átadására 1920. november 19-én került sor. A haszonbérleti rendszer tartósnak 
bizonyult, mert még 1939-ből is van adatunk arról, hogy megújították a szerződést. 
Petrányi Ferenc plébános tantermenként havi 150 dinárért adta bérbe az épületeket. 
Az állam köteles volt évente kétszer meszeltetni, valamint a használatból eredő ká-
rokat kijavíttatni, de az ingatlanra vonatkozó állami és községi adókat a plébánia volt 
köteles megfizetni.49

Az iskolafenntartó változása új helyzet elé állította a község tanárait. Az 
szláv államalakulat tőlük is hűségesküt követelt, tiltotta a magyar történelem taní-
tását, valamint kiegészítő vizsgát kellett tenniük államnyelvből, amire 1920-ban két 
évet kaptak.50 Óbecse magyar nemzetiségű tanárai a határidő közeledtével országos 
mozgalmat indítottak a vizsgák elhalasztására. A kezdeményezést a járás szerb kép-

44 a. Sajti 2004. 139.
45 Szerb eGyházközSéG Letopis 1919. szept. 16. 242.
46 Óbecsei Ujság 1919. okt. 5., 16. sz. 3. Napi Hírek
47 Szerb eGyházközSéG Letopis 1919. okt. 16. 264.
48 óbecSei r. k. plébánia irattára Levél az Óbecsei Járási Katonai Parancsnokságnak 1941.
49 óbecSei r. k. plébánia irattára Haszonbérleti szerződés 1939. márc. 27.
50 a. Sajti 2004. 128.
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viselője is támogatta és a memorandumot átadta a belügyminiszternek, aki a határ-
időt 1923 szeptemberéig meghosszabbította.51

Az impériumváltást az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés tet-
te hivatalossá. A Magyar Királyság területének 19,14%-át az SZHSZ Királysághoz 
csatolták. Óbecse majd 21 évre az új délszláv államalakulat uralma alá került.

A második impériumváltás

1941. április 11-én a 3. magyar hadsereg átlépte a trianoni határokat és meg-
kezdte a Délvidék visszacsatolását. Még aznap Svetozar Rašić budapesti jugoszláv 
követ tiltakozását fejezte ki az 1940. december 10-én kötött örökbarátsági szerződés 
megsértése miatt, amit Vörle János külügyminiszter-helyettes azzal utasított visz-
sza, hogy a szerződés már nem érvényes, mivel Jugoszlávia megszűnt létezni. A 
Délvidékből 11.475 km²-t csatoltak vissza, aminek bő 1 millió lakosából 39 % volt 
magyar. A visszakerült területen katonai közigazgatást vezettek be, aminek irányítá-
sával Horthy Miklós kormányzó Werth Henrik vezérkari főnököt bízta meg. A visz-
szavonuló jugoszláv csapatok egy ideig az óbecsei községházán tartózkodtak, a ki-
ürítéskor pedig fel akarták azt robbantani. Dr. Galambos Ferenc, a helyi nemzetőrség 
megszervezője52 és Dimitrije Kollarov, az újfalusi paróchia pópája53 ezt sikeresen 
megakadályozták. A magyar csapatok április 13-án, húsvét vasárnapján vonultak be 
Óbecsére. Először a reggeli órákban 3-4 biciklis honvéd érkezett Péterréve felől, 
délután Topolyáról utászok jöttek, őket pedig a gyorshadtest alakulatai követték.54 A 
katonák még aznap túszokat szedtek a szerb lakosság köréből. A pópát, a szerb egy-
házközség elnökét és titkárát, valamint két további embert a községházán tartották 
fogva két napig. Ez idő alatt ismeretlen tettesek feltörték a szerb egyházközség több 
épületét, de pénzt nem sikerült elvinni.55 Óbecsén a járási katonai parancsnokságot 
Ollé Vilmos alezredes, a honvéd állomásparancsnokságot Gyomlay Gábor huszár-
alezredes vezette. Áprilisban itt állomásozott a 13. gyalogosdandár Platthy Pál ve-
zérőrnaggyal az élén és a 105. mozgó gyűjtő és elosztó táborparancsnokság vitéz 
Kovács Jenő őrnagy parancsnoksága alatt.56

A Déli Hadsereg csendőr csoport parancsnoksága 1941. április 18-án őrsöt 
létesített Óbecsén, aznap 14 órakor 13 csendőr érkezett Horváth István őrparancs-
nok vezetésével.57 Megkezdték az 1918. után betelepült szerbek – becsléseik szerint 
mintegy 30 család – összeírását. A volt szerb királyi csendőrök közül még három fő 
– családjukkal együtt – Óbecsén ragadt, a többiek elmenekültek. A „nemkívánatos 
elemek” körében idegesség volt észlelhető, de a magyar és szerb lakosság „össz-
hangban” élt, a jelentések szerint csak néhány túlkapás történt régi harag, adósság, 
bosszú miatt, de a tetteseket rögtön a Dr. Keserű László főhadnagy által vezetett 
helyi honvédbíróság elé állították. Az óbecsei magyarok még a hadsereg bevonulása 

51 Tiszavidék 1923. jan. 21., 3. sz. 3. Heti Hírek
52 Glässer Norbert interjúja K. G-vel
53 cSuka 1941. 58.
54 teleki 1985. 29.
55 Szerb eGyházközSéG Jegyzőkönyv 1942. jún. 1.
56 tlz F620 Déli hadsereg csendőrcsoport parancsnokság 1/2. szám/1941.
57 tlz F620 Déli hadsereg csendőrcsoport parancsnokság 1/1. szám/1941.
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előtt nemzetőrséget szerveztek, fegyvereiket a visszavonuló szerbektől szerezték.58 
A csendőrségi jelentések szerint később aktívan segítették a hivatalos szervek mun-
káját. Bár április 30-án a nemzetőrséget feloszlatták, helyettük 48 helyi illetőségű 
rendőrt állítottak szolgálatba Nagy Mátyás óbecsei gazda vezetésével.

Az óbecsei „államellenes nemkívánatos elemeket” május elsejével a csend-
őrök összeírták. A családok száma a lista szerint 64 dobrovoljác, 60 1918. előtt a 
községben lakott magyarellenes zsidó, 44 csetnik, 38 1918. október 31. után beván-
dorolt szerb és zsidó, 16 nemkívánatos szerb és bunyevác és 1 orosz emigráns. A 
csetnikek közül 31 főt a honvédbíróság előzetes letartóztatásba helyezett.59 Az ilyen 
összeírások és letartóztatások 1941 elején általánosnak mondhatóak, mivel a magyar 
hadvezetés tartott attól, hogy a dobrovoljácok és csetnikek gerilla-hadviselést foly-
tatva gátolják a visszacsatolt területek pacifikálását. Ez a „csetnik veszély” a bevo-
nulás kezdetétől fogva eltúlzottnak volt mondható, komolyabb fegyveres ellenállást 
ezen szervezetek tagjai nem fejtettek ki.

A volt jugoszláv államapparátus eltávolítására az „önkéntes távozás” rend-
szerét használták. Ez azt jelentette, hogy az illető, tanúk jelenlétében olyan nyilat-
kozatot írt alá, hogy saját akaratából örökre elhagyja az országot és lemond arról a 
jogáról, hogy bármiféle anyagi követeléssel éljen a magyar állammal szemben. Ilyen 
módon távoztak Óbecséről a Bánátba 1941 májusában a már említett szerb csend-
őrök. Velük együtt összesen 217 fő „távozott önkéntesen” a községből 1941-1943. 
között.60

A kiutasítottakat általában áttették a határon, vagy táborokba zárták. Goron-
dy-Novák altábornagy, a 3. magyar hadsereg parancsnoka április 22-én parancsot 
adott arra, hogy a katonaság tegye meg a szükséges előkészületeket az internálásra.61 
Óbecsén 1941. május 22-én már működött a 105-ös számú gyűjtőtábor, ahova aznap 
93 „nemkívánatos egyént” toloncoltak a csendőrök.62 A községi lakosok tömeges 
internálása egy a járási katonai parancsnokságnak tett jelentés szerint május 28-án 
fejeződött be, összesen 106 fő került az említett gyűjtőtáborba.63 További működé-
séről nincs adatunk, júniusban már csak 6 óbecseit toloncoltak a topolyai gyűjtőtá-
borba.64

A csendőrségi jelentések szerint a magyar hadsereg bevonulása után óbecsei 
németek közül egyesek kitűzték házaikra a horogkeresztes zászlót, bár ekkor még 
náci propaganda nem volt észlelhető, inkább csak az „italozások alkalmával” me-
rült fel a téma az egyébként is kevés számú helyi németség körében, akiknek jelen-
tős része még az Osztrák-Magyar Monarchia idejében elmagyarosodott, így inkább 
éreztek kötődést Magyarország, mint a hitleri Németország felé. Júniusban a zsi-
dógyűlöletet a Jud Süss című náci propagandafilm szította fel.65 A magyar lakosság 
közül csak kevesen „viselték a nyilaskeresztes jelvényt”, bár május közepére ezek 
száma már érezhetően gyarapodott. Ez a tendencia az egész Délvidékre jellemző, a 

58 DraSkóczy 2011. 249.
59 tlz F620 Déli hadsereg csendőrcsoport parancsnokság 1/3. szám/1941.
60 a. Sajti 2004. 177.
61 Az internálásról bővebben lásd: a. Sajti 2004. 187-199.
62 tlz F620 Déli hadsereg csendőrcsoport parancsnokság 1/5. szám/1941.
63 tlz F620 Déli hadsereg csendőrcsoport parancsnokság 1/6. szám/1941.
64 tlz F620 Óbecsei lovas örs. 63.szám. kt. 1941.
65 tlz F620 Óbecsei lovas örs. 63.szám. kt. 1941.
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Nyilaskeresztes Párt meglepően gyorsan terjeszkedett a visszacsatolt területeken és 
1942 őszére már működő politikai hálózatot tudhatott maga mögött még Óbecsén is, 
ahol 168 fő volt ekkor párttag.66

A községi magyar agrárszegénység körében 1941. május végén már elé-
gedetlenség volt érzékelhető, várták a földosztást.67 Ehhez a jugoszláv agrárreform 
érvénytelenítésére volt szükség, amire július 17-én került sor. A Délvidéken felsza-
baduló földek egy részére székelyeket és csángókat valamint vitézi címmel kitünte-
tetteket telepítettek. A további földosztások csak nagyon lassan folytak és többnyire 
be sem fejeződtek a háború végéig. A folyamatot hátráltatta az 1941-es tavaszi árvíz 
is, mely az egész Bácskában jelentős károkat okozott. Ennek fényében nem csoda, 
hogy a földosztás terén is radikális elveket valló nyilasok jelentős sikereket értek el a 
bácskai tagtoborzásban. A földéhség az óbecsei magyar agrárszegénység – melynek 
számát Draskóczy Ede 1941-ben kb. 800 családra becsülte68 – régi keletű problé-
mája, ami annak köszönhető, hogy az 1919-es jugoszláv agrárreform alkalmával 
ez a réteg teljesen kimaradt a földosztásból. Sikeresebbnek bizonyultak a magyar 
állam lakhatást elősegítő intézkedései. Óbecsén 1941 júniusában 109 szegénysorsú 
család jutott házhelyhez és kezdett építkezni. Az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap (ONCSA) támogatásával épült házakat 1942. november 29-én adta át dr. Kádár 
Levente belügyi államtitkár. Az érintettek közül 84 család sokgyermekes, 25 pedig 
belvizes volt.69

A községi elöljáróság megszervezése a bevonulás után rögtön megkezdődött. 
A főjegyző Berecz Gyula anyaországi magyar, a községi bíró pedig Hodik Dávid 
mérlegkészítő helyi lakos lett. A polgári közigazgatásra való áttérésre csak később 
került sor. Július 22-én a minisztertanács úgy határozott, hogy augusztus 1-jével a 
Muraköz kivételével a déli területeken mindenhol áttérnek a polgári közigazgatásra. 
Többszöri halasztás után a végső időpont augusztus 21-e lett. A gyors átállás legin-
kább annak volt köszönhető, hogy Bánát megszerzésére már nem láttak reális esélyt, 
ezért a katonaság jelentős részét kivonták a Bácskából. Április és augusztus között 
az óbecsei csendőri jelentések is időről időre leírják a bánáti magyarok helyzetét, 
és hogy a környező települések lakossága reménykedett a visszacsatolásban, a Tö-
rökbecsénél felrobbantott Tisza híd helyreállításán pedig a katonaság nagy erőkkel 
dolgozott, a Bánátba vonulás reménye miatt.

Az új hatalom reorganizálta az óbecsei iskolahálózatot is. A délvidéki ten-
denciától eltérően az oktatásban nem teremtettek teljesen új helyzetet. A járás 57 
fős szláv tanítói gárdájából 37-et továbbra is foglalkoztattak. Ez az átvétel jóval 
nagyobb arányú, mint pl.: Zenta vagy Újverbász esetében, ahol csak néhány délszláv 
tanár tarthatta meg állását.70 A megmaradóknak ugyanúgy hűségesküt kellett tenni-
ük, mint 1918. után a magyaroknak.

Óbecsén az 1925-ben alapított szerb gimnázium 1941 augusztusában ma-
gyarrá alakult.71 A kultuszminiszter által kinevezett igazgatója Simon Mihály lett. 

66 A nyilasok délvidéki térnyeréséről bővebben lásd: a. Sajti 2004. 252
67 tlz F620 Déli hadsereg csendőrcsoport parancsnokság 1/6. szám/1941
68 DraSkóczy 2011. 252.
69 Óbecsei Járás 1942. dec. 5., 43. sz. 2.
70 a. Sajti 2004. 243.
71 óbecSei r. k. plébánia irattára Petrányi Ferenc levele az Érseki Hatósághoz 1941. aug. 8.
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A magyarosítás nem feltétlenül a negatív diszkrimináció jegyében zajlott, hanem 
egyszerűen a királyi Jugoszláviában kevés lehetőség volt magyar nyelven középis-
kolai tanulmányokat folytatni. Óbecsén a két világháború között a 600 gimnáziumi 
tanulónak mindössze 7 %-a volt magyar. A szerb nyelvű felvételi vizsga, valamint 
a 4. tanév végén lévő kisérettségi sokszor akkora akadályt jelentett, hogy a szerbet 
nem anyanyelvi szinten beszélő tanulók még a végzős évfolyamig sem tudtak eljut-
ni.72 Az új hatalomnak szinte a nulláról kellett kezdenie a középfokú magyar oktatás 
megszervezését. Sajnálatos tény, hogy erre a meglévő szerb iskolákat használták.

Az impériumváltás helybeli megítéléséről árnyalja a képet az 1941-ben Bu-
dapesten megjelent „A visszatért Délvidék” című könyv, melynek céljairól Csuka 
Zoltán így ír:

„A kötet összeállításánál elsősorban az a szempont vezette a szer-
kesztőt, hogy a visszakerült déli részek szellemi vezetőinek legjobb-
jait szólaltassa meg egy korszakról, amely a délvidéki magyarság 
életében a „kisebbségi” jelzőt fogja kapni s amely kétségtelenül rá-
nyomta a maga bélyegét nemcsak a vidék, hanem az emberek képére 
is. Ez a korszak bennünket ebben a pillanatban csak a magyarság 
szempontjából érdekelhet; milyen volt hatása ennek a vidéknek ma-
gyarságára, mennyiben fosztotta meg erőitől s mennyiben erősítette 
nemzeti öntudatában; mit vett el tőle s mit adott néki lelkiekben, 
akaratlanul is. Mi a tanulság abból a több mint húsz esztendőből, 
amit a magyarság idegenben, nemzettörzsétől csaknem hermetikus 
elzártságban eltöltött.”73

A kötethez tartozik egy 140 oldalas személyi adattár, amelyben azoknak a 
neve és rövid életrajza szerepel, akik előrendelésükkel segítették a mű megjelené-
sét.74 A listán 237 Óbecsei lakos található, amivel a község a teljes jegyzéket tekintve 
az egyik legjelentősebben képviseltetett település.75 

A megrendelők között 33 névvel volt jelen a község szerbsége. Legtöbbjük a 
szellemi vagy a gazdasági elit soraiból került ki: gyárosok, nagybirtokosok, orvosok, 
valamint Óbecse három pópája is. Sokan közülük fontosnak tartották kihangsúlyozni 
az életrajzukban, hogy a magyar hadseregben harcoltak az első világháborúban. Van 
példa arra is, hogy a két világháború között szerb létére az illető tagja volt a magyar 
népkörnek és a magyar olvasókörnek.

Az óbecsei zsidóság közül 18-an támogatták a kiadvány megjelenését. A du-
alizmus idején a zsidóság az asszimilatív magyar nemzetkoncepció keretében a ma-
gyar nemzet részének tekintette magát. Az első világháborút követően a Monarchia 
utódállamaiban az asszimilatív magyar nemzeteszmét háttérbe szorította az etnicis-
ta nemzetkoncepció, mely a hasonulás helyett a beleszületést hangsúlyozta. Ennek 
az új nemzetkoncepciónak a keretében a zsidóságot már nem tekintették a magyar 
nemzet részének, sem az utódállamok új politikai elitjében, sem Magyarországon. A 
helyi zsidóság a dualizmus kori nemzetkoncepció szerint tekintett a visszatért ma-
gyar hatalomra. Ez összhangban volt a magyarországi neológ önmeghatározással is, 

72 DraSkóczy 2011. 251.
73 cSuka 1941. 3.
74 Egyesek szerint az 1944-es megtorlások ezek alapján történtek. Lásd: páll 2009. 283.
75 cSuka 1941. 1-140.
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amely nem vett tudomást a fővonalbeli magyar nemzetkoncepció módosulásáról.76 A 
történet tragikumát fokozza, hogy a listán szereplők közül ketten a kötet megjelenése 
után pár hónappal áldozatául estek az 1942-es razziának.

A már említett csekély számú helyi németek 17 fővel képviselték magukat a 
támogatók névsorában. Többségük tehetős iparos volt és már inkább tartotta magát 
magyarnak, mint svábnak.

A délvidéki fegyveres ellenállás és szabotázs akciók megszervezésével a 
jugoszláv kommunisták foglalkoztak. Az első akciójukat éppen Óbecsén követték el. 
Momčilo Šaranović és Szőke István 1941. július 19-én a község határában felgyúj-
tották a learatott gabonát.77 További gyújtogatás történt július 29-én délután 1 órakor, 
amikor a község határában Miloš Sladić 120 métermázsa búzája égett el 5000 pengő 
kárt okozva tulajdonosának. A csendőrök az esetet kivizsgálva gondatlanságnak mi-
nősítették. A következő napon fél 12-kor a „Medenjača” dűlőben Slavko Crveni kb. 
30 métermázsa búzája lett a lángok martaléka, ami 1000 pengő kárt jelentett. Ennek 
elkövetésével a csendőrök Pinczi István óbecsei festőt gyanúsították, akit átadtak 
az újvidéki katonai parancsnokságnak. Az anyagi kár mindkét esetben jelentős volt, 
bár negatív lélektani hatásuk a lakosság körében nem mutatkozott. 1941-ben július 
és október között az egész Bácskában összesen 35 ilyen akciót hajtottak végre a sza-
botőrök. Ennek eredményeképpen a magyar hadvezetés statáriális bíróságot hozott 
létre, mely 1941 decemberéig 93 főt ítélt halálra, akik közül 64-et ki is végeztek. 
Az ítéletekkel példát akartak statuálni, de nem értek velük célt, a partizán aktivitás 
fokozódott, gyakoriak voltak a rajtaütések és a tűzharcok. Ezen események miatt tar-
tották meg az 1942. januári razziát a Sajkás-vidéken. A tisztogatást január 15. és 20. 
között kiterjesztették Óbecsére, Szenttamásra, Temerinre és Újvidékre. Óbecsén már 
rögtön az első napon kivégeztek 14, az előző év őszén lebukott és a hadbíróság által 
halálra ítélt kommunistát. A hatóságok ezzel akartak példát statuálni a még szabadon 
tevékenykedő partizánoknak. A tisztogató akció a kiélezett helyzetnek köszönhetően 
elfajult és január 26-28. között 203 óbecsei lakos esett áldozatául a razziának.78 Ér-
demes megjegyezni, hogy a razziát végző rendfenntartó szervek részéről már tapasz-
talható volt az antiszemitizmus, ami nemcsak abban nyilvánult meg, hogy számos 
áldozat zsidó származású volt, hanem az ekkor még vétlennek ítélt tehetősebb zsidó-
kat is kifosztották. Például: a Galambos/Grünbaum házból egy kétlovas parasztkocsi 
vitte el az értékeket.79 A terület pacifikálása ugyan sikerrel járt, de a tragikus esemé-
nyek egy az egyben eredendő okai voltak az 1944-es etnikai tisztogatásnak. 

A háború előrehaladtával egyre erősödött az antiszemitizmus, amihez a he-
lyi lap is idomult. Az 1941-es impériumváltástól kezdve az „Óbecsei Járás” tulaj-
donképpen a magyar kormány propagandalapja volt. Ennek megfelelően az 1942-es 
razzia után a szerbséggel békülékenyebb hangnemet ütöttek meg az újság hasábjain. 
A követendő példát a magyar kormány szolgáltatta: Dr. Keresztes-Fischer Ferenc 
belügyminiszter bácskai körútja folyamán 1943. augusztus 31-én Óbecsére látoga-
tott, ahol Berecz Gyula főjegyző és Karácsonyi Imre községi bíró köszöntése után 
megtekintette a már említett ONCSA és árvizes házakat, majd beszédet mondott, 
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aminek témája a magyar-szerb kapcsolatok voltak. A razzia miatt tapasztalható fe-
szültséget így próbálta oldani: 

„Ismerem azokat a körülményeket, amelyek ezt a békés együttélést 
átmenetileg megzavarták. Azt hiszem, valamennyien egyetértünk 
abban, hogy újra meg kell találni a módját a békés együttélés helyre-
állításának. Az itteni magyarság huszonhárom esztendős tapasztala-
tokat szerzett a tekintetben, miként nem szabad nemzetiségi politikát 
folytatni. Ez csak a megértés és a jogok elismerésének politikája le-
het. A magyarság és a szerbség egymásra van utalva, meg kell tehát 
találni és meg kell érteni egymást.”80

„Az óbecsei vöröskereszt egyesület fővárosi művészek felléptével, a helybeli Polgári Ma-
gyar Dalkör, valamint műkedvelők közreműködésével nagyszabású szabadtéri színielő-
adást rendezett [1943.] július 17-én Gyüre Károly főszolgabiró és Berecz Gyula főjegyző 
védnöksége mellett. Színre került Schubert: <<Három a kislány>> című gyönyörű ope-
rettje. (…) Az előadás iránt úgy helyben, mint a környéken nagy érdeklődés nyilvánul 
meg.”

(Óbecsei Járás II. évf. 27. sz. 2. Nagy az érdeklődés a „Három a kislány” óbecsei szabad-
téri előadása iránt.)

Az óbecsei zsidóság sorsa a razzia után csak rosszabbra fordult az egyre 
szigorúbb törvények miatt, melyeknek előzményei már a királyi Jugoszláviában is 
megvoltak.81 A gazdasági és társadalmi szabályozások szinte teljesen ellehetetlení-
tették őket, Magyarország német megszállása után pedig sor került a deportálásukra 
is.

1944 augusztusától kezdve a légiriadók miatt egyre inkább érezhető volt a 
háború szele Óbecsén. A hivatalos szervek szeptember végén az állandósult „parti-
zánveszély” miatt már nem tudták biztosítani a közrendet. Folyamatosan közeledett 
a front, 1944. október 6-án a Bánátból áthallatszott a szovjetek ágyúzása. 7-én a 
község vezetőségének a többsége az esti vonattal elhagyta a települést, a többiek 
a következő napon 5-6 óra táján távoztak. A civil lakosság közül sokan a környező 
tanyavilágban kerestek menedéket. Október 8-án a szovjet hadsereg és a partizánok 
a Tisza felől bevonultak a községbe.82 A területet a magyar honvédség és egy SS ala-
kulat is védte, de ezeket gyorsan kiszorította a vörös hadsereg. A környékbeli harcok 
még két hétig tartottak, de az elmenekült lakosság már másnap kezdett visszaszállin-
gózni a településre. Ezt követően Zoran Budišin, a helyi Népfelszabadító Bizottság 
elnöke elrendelte, hogy minden 16 és 60 év közötti magyar köteles kukoricát törni 
és takarítani a határban, az ellenőrzés (őrzés) megkönnyítése miatt a karjukon fehér 
szalagot kellett viselniük.83 A bevonuló partizánok az egész Délvidéken revánsot 

80 Óbecsei Járás 1943. szept. 4., 36. sz. 1. Vitéz dr. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter körútja 
Bácskában
81 A Jugoszláv Minisztertanács két rendeletéről van szó. Az egyik megtiltotta, hogy zsidó, vagy részben 
zsidó nagykereskedések élelmiszerkereskedelemmel foglalkozzanak. A másik a „numerus clausus” ju-
goszláv megfelelője. Lásd: popović 1997. 142.
82 Az 1944- es eseményekről lásd: teleki 1985. 30.
83 matuSka 1992. 191.
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vettek az 1942-es razziáért és megrendezték a „még hidegebb napokat”. Óbecsén 
a háborús bűnöket vizsgáló bizottság székhelye a községháza 6-os szobájában volt. 
Ide várták azokat a helyi lakosokat, akik bejelentéssel kívántak élni, bár már előze-
tesen is készültek listák, melyek alapján összegyűjtötték az általuk bűnösnek tartott 
személyeket. Október 18-án a Centrálban ülésező népbíróság golyó általi halálra 
ítélt és nyilvánosan kivégeztetett 4 helyi lakost az „1942-ben elkövetett bűnökért”.84 
Őket még sokan követték, egyes becslések szerint 400-500 főt hurcoltak el és kín-
zottak meg a partizánok.85 Ezen időszak alatt kivégzettek pontos számát mind a mai 
napig nem tudjuk. Óbecse felszabadulását október 21-én délelőtt 10 órakor hálaadó 
istentisztelettel ünnepelték meg a Szent György templomban. A pópa köszönetet 
mondott II. Péternek, a szovjet katonáknak, a partizánoknak és Tito marsallnak.86 Az 
előbbi névsor is jól mutatja, hogy ekkor már körvonalazódott egy új hatalom, mely 
szemernyi kétséget sem hagyott afelől, hogy a királyi Jugoszlávia ideje végérvénye-
sen lejárt.

84 Glas Slobode 1944. okt. 20., 1 sz. 3.
85 vékáS 2011. 13.
86 Szerb eGyházközSéG Letopis 56.
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бАлАж КлАмАр

ПРОМЕНЕ ВЛАСТИ У СТАРОМ БЕЧЕЈУ 
од 1918-1944. године

Бечеј је као последицу светских ратова, у више наврата претрпео 
промену власти. Овај чланак истражује њихово одвијање и утицај на живот 
града. Рад је углавном заснован на архивској грађи, списима парохијских архива 
српске православне и римокатоличке цркве и извештајима локалне штампе.  
За боље разумевање догађаја у предметним периодима (1918-20.  и 1941-44.) 
припремили смо интервјуе методом „орал хисторy”. Сећања интервјуисаних 
још увек дају пуно података, које смо узели у обзир приликом израде ове 
студије. 

На крају првог светског рата, још пре пристизања српских регуларних 
трупа, мађарска власт је изгубила контролу над овим простором.  Градом је 
владало опште безглавље, догађале су се пљачке, убиства. Ново формирано 
Општинско национално веће увело је статаријум да их спречи, али са мало 
успеха. Након пристизања српске војске, стање се веома споро консолидовало. 
Цивилна управа је успостављена тек крајем марта 1919. године. Нова власт је 
функционисала са тешкоћама, јер су недостајали стручни људи за обављање 
службених дужности. А службенике бивше Краљевине Мађарске нису радо 
ангажовали због националне припадности, 

Мировним споразумом из Трианона, Бечеј је за скоро 21 годину пао 
под власт нове југословенске државе. Мађарско становништво града је због 
исељавања, а и на културном плану, значајно ослабљено.

Нова промена власти уследила је 11. априла 1941. године. Мађарска 
армија је запосела град без отпора. Без одлагања је започето интернирање 
и исељавање добровољаца који су досељени за време југословенске државе 
и политички неподобних особа. Када су војни руководиоци оценили да је 
пацификација подручја успешно обављена, управљање градом су предали 
цивилном органу управе  Како су партизанске акције постале све учесталије и у 
Бечеју, године 1942. долази до рације у којој је страдало 203 становника Бечеја. 
Пацификација подручја је успела, али су трагични догађаји дали узрок за 
етничко чишћење 1944. године. На крају студија даје се осврт на ове догађаје.
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1. kép
„Istennel Hazáért és Királyért” – Vissy Károlyné az első világháborúba induló óbecsei 

katonák zászlószentelésén
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2. kép 
A király halálhíre a Domovina című óbecsei lapban
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3. kép
Skrabány Gyula műhelyének impériumonként változó céges fejléce
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5. kép
A budapesti Operettszínház Franz Schubert - Heinrich Berté: Három a kislány 

(Das Dreimäderlhaus) című darabjának közönsége a főtéri színpad előtt, 1943. július 17.

4. kép
A visszacsatolás emlékbélyegzője
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