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ADALÉKOK ÓBECSE GAZDÁLKODÁSÁHOZ
A település elöljáróságának szerepe az állattartás
megszervezésében és a határhasználat
rendjének szabályozásában
„Nemzetgazdászatunk fö tényezöjét az igavonó marhának tenyésztése és birtoklása
képezvén annak hiányában a gazdászat tönkre menésnek indúl, és mivel e Képviselöség is az elöterjesztettröl tökéletesen meggyözödve lévén, legelső kötelességének
ismeri igavonó állatoknak elhelyeztetéséröl és eltartásáról a Közös téren gondoskodni.” Az Óbecse tanácsülési jegyzőkönyvéből származó idézet kellőképpen rávilágít arra, hogy a helyi lakosság gazdálkodásában az állattartás meghatározó szerepet
játszott, ami egyúttal sajátos szervezési és ellenőrzési feladatokat hárított a település elöljáróságára.1 Tanulmányom elsősorban az 1860-as és az 1880-as évek közötti
időszak viszonyait igyekszik elemezni, amelyhez segítséget nyújtanak és támpontot adnak a város levéltárában őrzött források. A vizsgált dokumentumok jellegéből
adódóan elsősorban arra próbálok rávilágítani, hogy miképpen érvényesült az elöljáróság befolyása a jószágtenyésztés területén, miközben felvázolható az állattartás és
a határhasználat közötti összefüggésrendszer is.
A magyarországi néprajzi kutatások évtizedekkel ezelőtt felhívták a figyelmet az alföldi mezővárosok tanácsainak gazdaságszervező és -irányító szerepére,
amely kiterjedhetett a pásztorlási egységek kialakítására és az állatok őrzésével foglalkozó specialisták felfogadására is.2 Az állattartással összefüggő, sokoldalú feladatkörök egyike a legeltetés rendjének meghatározására irányult, ami különösen
tavasszal a nyájak kihajtását megelőzően vált szükségessé. Mindez a gyakorlatban
nem jelentett merev, egész esztendőre kötelező érvénnyel bíró intézkedéssorozatot,
mivel a legelők állapotában bekövetkező változások azonnali módosításokat vonhattak maguk után. Ha az elöljáróság a legkisebb rendellenséget tapasztalta, akkor
nyomban beavatkozott, ahogyan arra Bellon Tibor a Nagykunság árutermelő állattartásának elemzése kapcsán több alkalommal felhívta a figyelmet. Az intézkedések
irányulhattak a legelő nyájak átcsoportosítására, létszámuk megváltoztatására vagy
éppen a kaszálók felszabadítására.3

Adatok az állatállomány változásához
A Tiszai korona-kerület településeinek állatállománya több, 18. században keletkezett összeírás segítségével rekonstruálható, amelyek alapvetően az adók
Óbecse Nagyközség iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek (a továbbiakban: ÓNi. Tjgyk) 1866. 50.
Bellon Tibor és Szilágyi Miklós több tanulmányban elemezte behatóbban a témakört, ami megkön�nyíti az óbecsei példák értelmezését és tágabb kontextusban történő elhelyezését. Bellon 1974. 75–84.,
1996.; Szilágyi 1995. 215–224.
3 Bellon 1996. 111.
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megállapításának céljából készültek. Óbecsére vonatkozóan az 1766-ból illetve az
1768-ból származó kimutatások nyújtanak támpontot.4 1766-ban 323 jármos illetve
389 hizlalt ökröt, 1319 idősebb és 535 két éves tehenet vettek számba. Két esztendő
elteltével, azaz 1768-ban a marhaállomány minden kategóriában növekedést mutatott, mivel 468 jármos, 738 hizlalt ökröt, 1811 idősebb illetve 637 két éves tehenet
írtak össze. 1766-ban 824 igás és 48 hátas lovat, 684 juhot illetve kecskét valamint
128 sertést vettek számba. 1768-ban a szarvasmarhákhoz hasonlóan más jószágféleségek esetén is gyarapodást tapasztalunk, ugyanis 824 igás, 119 hátas lovat, 1206
juhot és kecskét valamint 280 sertést írtak össze.5 Az 1828. évi országos összeírás
914 jármos ökröt, 794 fejős, 320 meddő tehenet, 222 három, 243 két éves tinót,
1767 három évesnél, 333 két évesnél idősebb lovat, 9335 juhot, 773 sertést illetve 2 kecskét tartott nyilván.6 Fényes Elek 1851-ben megjelent munkájában virágzó
marhatartásról számolt be, amelyre az árvizek gyakran negatív hatást gyakoroltak.
Minden bizonnyal arra utalhatott, hogy a Tisza időnként elöntötte a kaszálóréteket illetve a legelőket.7 Adatai szerint a 19. század közepén Óbecse határában 13 567 hold
rét illetve 5461 hold legelő helyezkedett el.8 Az állatállományra vonatkozó adatok
összevetése azt mutatja, hogy 1828-ra Óbecse határában a juhok száma drasztikus
mértékben megnövekedett. Nem tekinthető véletlennek tehát az, hogy az általam
vizsgált időszakban a források rendszeresen beszámolnak a juhokat tartó gazdák
azon törekvéseiről, amelyek jószágaik számára újabb legelőterületek megszerzésére
irányultak. A Bács-Bodrog vármegyéről 1878-ban Szegeden napvilágot látott leírás
a következő módon jellemezte Óbecse határhasználati rendjét, miközben utalt az
állattartás szerepére is: „ …nagy határa, melynek nyugati része dombos, a Tisza
közelében lapályos, termékeny, temérdek gabnát szolgáltat, tágas legelője pedig sok
szarvasmarhát, juhot és sertést nevel […] Hét és fél ezer hold rétje s ennél meg több
jóminőségű szántóföldje van…”9

A legeltetési rend meghatározása és a legelők kijelölése
A vizsgált időszakban az állattartás Óbecsén alapvetően a legeltetésre épült,
ami azt jelentette, hogy amint azt az időjárás lehetővé tette, a jószágokat kihajtották
a legelőkre, ahol a pásztorok felügyelete alatt tartották őket.10 1863 március elején
4 Említést érdemel a megnevezetteken kívül az 1753. évi összeírás, amely Óbecsén 84 jármos ökröt,
89 kocsis lovat, 260 fejős és meddő tehenet, 120 tinót, 26 igás illetve hátas lovat, 164 nyájbeli ökröt, 10
ártány sertést és 156 juhot valamint kecskét tüntetett fel. Gyetvai 1992. 328.
5 Gyetvai 1992. 331.
6 Gyetvai 1992. 335.
7 Égető Melinda meglátása szerint az azonos jogállással rendelkező kilenc korona-kerületi település
közül Kanizsa, Martonos, Zenta, Ada, Mohol, Péterréve, Óbecse és Földvár nagyon hasonló földrajzi
adottságokkal rendelkezett, mivel a Tisza árterébe ékelődve az ármentes terasz folyóig nyúló szegélyein foglalnak helyet. Határuk a Tiszától nyugat felé hosszan behatol a lösztábla belsejébe, egymással
párhuzamos, megközelítőleg téglalap alakú szalagokként. Égető 1974. 120.
8 Fényes 1851. 104.
9 Fridrik 1878. 239.
10 Óbecse határában különböző típusú, legeltetésre alkalmas térségek szolgálták az állattartás érdekeit.
Az ármentesítési munkálatokat megelőzően – Paládi-Kovács Attila szóhasználatával élve – rétségi,
vizenyős legelőket is számon tarthatunk, amelyek a Tisza közelében helyezkedtek el. A pusztai legelők
ezzel szemben az ármentes térszínekhez kapcsolódtak. Paládi-Kovács 2001. 606–607.
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az ökrök és a csürhe számára a Felsőrétet jelölték ki, habár a gulyának is lehetősége
nyílt legelésre a területen. A Kisrétet a tehéncsordának tartották fent, szükség esetén viszont a csürhét is befogadhatta. Az ún. apró marhák számára a Csikéria nevű
határrészt szánták, a lovak és a birkák pedig az 1862-ben kijelölt térségen legelhettek. Az elöljáróság döntése értelmében a változatlanul hagyott legelők határai megmaradtak, a különböző marhanemeket pedig nem lehetett más térségekre hajtani.11
1864. március 8-án a birkák számára a felszántott járáson meghagyott ugarföldeket
jelölték ki, március 13-ától a határ más részein már nem legelhettek. Az apró marhák a Kisréten tartózkodhattak, amennyiben a térséget a Tisza nem öntötte el. Ha ez
bekövetkezett, akkor az állatokat a korábban birkajárásként hasznosított területre
hajtották. Az ökröknek a Csikériát, a lovaknak pedig a marhák számára eddig használt térséget jelölték ki. A tehéncsorda a korábban használt járáson tartózkodhatott,
a Kisrétbe pedig az ún. oláh csordát is be lehetett hajtani, ha elegendő legelő állt
rendelkezésre. Az elöljáróság a sertéseknek is ezt a határrészt jelölte ki. Kikötötték
azt is, hogy az Alsórétet oltalmazó töltések előtt elhelyezkedő térségen szarvasmarha
és birka nem legelhetett.12
1866. április 1-jén a szarvasmarháknak a korábban meghatározott területet
jelölte ki az elöljáróság, a birkák pedig a topolyai úttól a Tiszáig terjedő határrészen
legelhettek, majd pünkösd után a „járási ugarra” kellett áthajtani az állatokat, ami
jelzi azt, hogy bizonyos jószágféleségek legelője az adott év során módosulhatott.13
Mindez akkor is bekövetkezhetett, ha a legeltetésre alkalmas térség állapotában valamilyen változás történt. Óbecse elöljáróságának 1866. június 3-án tartott ülése foglalkozott a szárazság Felsőréten tapasztalható negatív hatásával, melynek következtében a fű nem növekedett megfelelően, a kutak elapadtak, a Tisza alacsony vízállása
miatt pedig az állatokat nehéz volt lehajtani a folyóra. Próbáltak ugyan új kutakat
ásni, ám csak egyetlen egy vízlelő helyre bukkantak, amit mosóhomok öntött el,
emiatt itatásra alkalmatlannak bizonyult. Az állatoknak sürgősen új legelőt kellett
keresni, mivel megfelelő minőségű és mennyiségű élelem hiányában elpusztultak
volna. Az elöljáróság azt a döntést hozta, hogy az állatokat az Alsórét közelébe, a
Törökbecse alatt elhelyezkedő csárdán túli területre kell hajtani, ahol elegendő víz
és legelő biztosítható számukra. Egyúttal felhívta a pásztorok figyelmét arra, hogy
ügyeljenek az állatokra, amelyek a fűzfákban és a töltésekben kárt tehettek. A határrészt kaszálóként hasznosították, de ahogyan azt a fenti példa is bizonyítja, alkalmanként legeltethettek is rajta, amennyiben a szükség megkívánta.14
Nemcsak a száraz, hanem a csapadékban gazdag időjárás illetve az árvizek
is sok problémát okozhattak, mivel a nagymennyiségű víz hatására a legelők használhatatlanná válhattak.15 1870-ben az ökörcsorda kiszorult a számára kijelölt helyről,
ezért az elöljáróság közbelépése nem várathatott sokáig magára. A szarvasmarhák
számára a törökbecsei csárdától a bácsföldvári határig húzódó térséget jelölték ki, a
borjúk pedig egy másik területen legelhettek.16 A levéltári források szerint a Kisrétet
ÓNi. Tjgyk 1863. 15.
ÓNi. Tjgyk 1864. 4.
13 ÓNi. Tjgyk 1866. április 1.
14 ÓNi. Tjgyk 1863. 50.
15 A Nagykunságban a csapadékosabb esztendőkben a szárazabb területek, aszályos időszakokban pedig a rétek bizonyultak alkalmasnak a legeltetésre. Bellon 1996. 394.
16 ÓNi. Tjgyk 1870. 50.
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gyakran fenyegették a Tisza áradásai, ezért a tehéncsordát a vízszint megemelkedése idején a Nagylegelőre hajtották át. Az elöljáróság nemcsak a legeltetési rend
módosításával igyekezett alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, hanem a
legelők állapotán is megpróbált javítani. 1873 júliusában az ökröket a jószágtartók
kihajtották a Felsőrétből a járási legelőre, az összegyűlt vizet pedig a töltés átvágásával próbálták elvezetni.17
1865-ben a források részletes kimutatást közöltek az Óbecse határában található legelők kiterjedéséről, amelyek 4849 lánc18 területet öleltek fel, jóllehet az
elöljáróság 3215 láncot rendszeresen bérbe adott szántóföldi művelés céljából. A
Nagylegelőből 1634 lánc maradt meg legeltetésre, amihez 600 lánc ármentesített,
ideiglenesen legeltetésre használt térség társult. A 400 lánc kiterjedésű Kisrét is alkalmasnak bizonyult az állattartásra, amennyiben a Tisza el nem öntötte. A legelők
között tartották számon a Csikériát (140 lánc) valamint az ugarnak meghagyott bérelt szántókat, amelyek 803 láncon terültek el.19
Az elöljáróság szem előtt tartva a legelők állapotát, törekedett arra, hogy
meghatározza az állatok létszámát. 1863-ban a képviselők egy része megvizsgálta
a Felsőrétet, ahova a gazdák 400 ökröt hajthattak, de 2000 darab sertést is befogadhatott.20 Az elöljáróság alkalmanként igyekezett azt is pontosan meghatározni, hogy
egy adott pásztorlási egység összesen hány darab állatot foglalhatott magába.
Úgy tűnik, hogy a legeltetés rendjét vármegyei szinten is szabályozták, amit
helyben, azaz Óbecsén is igyekeztek figyelembe venni, de befolyással lehettek a
legelők elosztására a földművelés érdekei is. 1879-ben a gazdászati szakosztály is
kidolgozott egy legeltetési szabályrendeletet, amelyet a helyi elöljáróság is elfogadott.21
A jószágtartó gazdáknak a legeltetésért meghatározott pénzösszeget kellett
fizetnie, amelyet az elöljáróság állapított meg. 1865-ben a legelődíjat egy ökör után 1
forintban, egy rideg marha után 1 forint 20 krajcárban, egy sertés után pedig 20 krajcárban határozták meg. A közlegelőkön egy fejős tehén és egy ló után 1 forintot, egy
birka után pedig 20 krajcárt fizettek a gazdák.22 1868-ban az elöljáróság az ökrök,
tehenek, lovak és heverő marhák után 1 forint, a sertések után 15, a birkák után pedig
40 krajcár összegű legelődíjat állapított meg.23 Az óbecsei lakosoknak igazolniuk
kellett azt, hogy befizették állataik után a legelőbért. 1870-ben a pásztorok figyelmét
az elöljáróság igyekezett felhívni arra, hogy tilos a jószágokat a legelőre kihajtani
mindaddig, ameddig a kiszabott pénzösszeget a tulajdonosok be nem fizették.24
ÓNi. Tjgyk 1873. 117., 125.
A lánc a rét, a kaszáló, az erdő és a szántók mértékegységeként funkcionált, amelynek kiterjedése
vidékenként változott. Szatmár vármegyében 10 öl hosszúságú területet jelölt, Biharban pedig egy láncalja 1000 négyszögölnek felelt meg. Paládi-Kovács 1980. 405–406.
19 ÓNi. Tjgyk 1865. 57.
20 A legelőkre kihajtható jószágok számának megállapítására a Nagykunságban egy eszmei aránykulcsot, az ún. öregszámot vagy marhaszámot alkalmazták. Mindenfajta állatot ennek figyelembe vételével állapítottak meg. Egy öregszámot több, apróbb értékű állat is adhatott. Bellon 1996. 394.
21 A szabályzat szövegét a tanácsülési jegyzőkönyv nem közölte, emiatt nem ismerjük a rendelkezést
részleteiben.
22 ÓNi. Tjgyk 1865. 49.
23 ÓNi. Tjgyk 1868. 66.
24 ÓNi. Tjgyk 1870. 28.
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Az elöljáróság, úgy tűnik, hogy a legelők használati rendjének szabályozása
mellett a nyájak kialakításában is szerepet vállalt. 1876-ban például kezes ménes felállítását rendelte el.25 A tilosban legeltető gazdákat az elöljáróság igyekezett szankcionálni, ami rendszerint az állatok után kiszabott hajtópénz befizetését vonta maga
után. Ehhez társulhatott 10 krajcár, ami a kórházalapot gyarapította.
A forrásokban gyakran találkozhatunk a Törökbecse alatt fekvő Sziget hasznosításának kérdéseivel, amelyet a község elöljárósága saját kezelésben tartott. A
térségen kaszált széna nagy értéket képviselt, ami elsősorban az apaállatok26 élelmezését, táplálását szolgálta. Az 1863-ban bekövetkező aszály miatt még inkább
felértékelődött a területen növő fű, amelyet nem feles rendszerben, hanem napszám
fejében kaszáltatott le az elöljáróság, így a szénát teljes egészében megtarthatta saját
felhasználásra.27 Külön feladatot jelentett a takarmány elszállítása, mivel fennállt a
lopások illetve a széna elrothadásának a veszélye. Az árvizek időnként meggátolhatták a levágott fű hordását, ami élelmezési problémákhoz vezethetett. Ilyen esetben
utasították a városgazdát arra, hogy a bikák számára vásároljon kukoricaszárat. A
Szigetben csősz is tevékenykedett, aki időnként béremelésért folyamodott, amit a
település elöljárósága jóvá is hagyott.28
Az alföldi mezővárosokhoz hasonlóan Óbecsén is tevékenykedett
olyan személy, aki a legelőterületeken igazgatási feladatokat látott el.29 Az óbecsei
mezőbíró munkaköre a források szerint a legelőbér befizetésének illetve a legelőjog
ellenőrzésére is kiterjedt amellett, hogy figyelemmel kísérte a legelők használatát.
1870-ben az elöljáróság utasította a mezőbírót arra, hogy tiltsa ki a szarvasmarhákat
és a birkákat mindaddig, amíg gazdáik a legelődíjat be nem fizetik.30 1871-ben panasz érkezett arra vonatkozóan, hogy a szarvasmarhák és a birkák nem a számukra
kijelölt járásokon legelnek. Ezt követően az elöljáróság utasította a mezőbírót, hogy
felügyelje a legeltetési rend betartását.31 1863-ban a források név szerint is megnevezték a tisztséget betöltő személyt, akit Popadits Istvánnak hívtak.32

ÓNi. Tjgyk 1876. 47.
apaállatokat a gazdászati szakosztály javaslatára időnként értékesítették, helyettük pedig új jószágokat vásároltak. Alkalmanként az elöljáróság a tehéncsordások kötelességévé tette a bikák gondozását, amit feltehetőleg a tehenek kihajtásáig végezhettek.
27 ÓNi. Tjgyk 1863. 82.
28 ÓNi. Tjgyk 1880. 198.
29 A tisztség a 18. század végén már fejlettségének magas fokán állt, ám a 19. század végén a Kiskunság
néhány pusztáját leszámítva megszűnt. A puszta- vagy mezőbíró kezdetben a pusztákon számadási és
egészségügyi feladatokat látott el illetve a pásztorok és egyéb pusztai lakosok ellenőrzését végezte.
Tárkány Szücs 1981. 280.
30 ÓNi. Tjgyk 1870. 28.
31 ÓNi. Tjgyk 1871. 85.
32 ÓNi. Tjgyk 1863. 15.
25
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Pásztorok fogadása, bérezése33
Az állatok őrzését, gondozását a kihajtást követően pásztorok végezték,
akik munkájukért meghatározott bérezésben részesültek.34 A források az óbecsei
elöljáróság által felfogadott specialistákra vonatkozóan közölnek adatokat, habár
meg kell jegyeznünk, hogy magánszemélyek is alkalmaztak pásztorokat.35 A bérek
különböző, egymástól jól elkülöníthető részekből tevődtek össze. Meghatározónak
számított a darabonkénti fizetés, azaz a pénzbeli járandóság, amelyhez élelembeli
illetve terménybeli juttatás társulhatott.
1886-ban a források megnevezték a község által felfogadott pásztorokat,
így képet alkothatunk a különböző nyájtípusokról, pásztorlási egységekről illetve
az állatok őrzésével foglalkozó specialisták differenciálódásáról. Óbecsén a lovak
gondozását a csikós látta el. 1886-ban az elöljáróság erre a feladatra egy Pál Vince
nevű személyt fogadott fel. Elkülönültek egymástól a településről naponta kijáró
tehenekre és ökrökre felügyelő pásztorok, akiket a források tehén- illetve ökörcsordás névvel illettek. Az elöljáróság mindkét pásztorlási egység őrzésével 1886-ban
3–3 személyt bízott meg. A két gulyás a tavaszi kihajtástól az őszi beszorulásig kint
tartott szarvasmarhákra, a belső legelőn a sertésekre pedig négy csürhéskanász felügyelt. A négy, egész esztendőben állatokat őrző nyájaskanásznak az elöljáróság
döntése értelmében a tél folyamán a kijelölt térségen kellett tartózkodnia, a marhajárásra nem hajthatták át a jószágokat, szálláshelyüket sem változtathatták meg.
Minden bizonnyal a községi pásztorokon kívül magánszemélyek is alkalmaztak specialistákat, akik a forrásokban nem bukkannak fel. A pásztorok között magyarok és
szerbek egyaránt előfordulnak. Voltak olyan specialisták, akiknek a ragadványnevét
is feltüntették. (pl: Sárvári, Laczi, Kupak stb.)36
Az elöljáróság időnként a pásztorok számára is megfogalmazott utasításokat. 1875-ben az ún. járási legelőn csak a községi pásztorok legeltethettek, a barompásztoroknak pedig megtiltották azt, hogy az általuk őrzött csordában ökröket
tartsanak.37
33 A haszonállatok őrzésével és gondozásával foglalkozó specialista réteg sajátos csoportját alkották
azok a személyek, akik egy-egy falu vagy mezőváros alkalmazásában álltak, azaz községi pásztorként
tevékenykedtek. Rajtuk kívül említést érdemelnek a magángazdák által fizetett konvenciós, valamint
az állattartó gazdaságok vagy társulások megbízásában álló pásztorok. A közös nyájak megszervezése
a paraszti kisüzemek számára egyrészről munkaerő- és munkaidő-megtakarítással, másrészről viszont
bizonyos kiadásokkal, kötelezettségekkel járt. Paládi-Kovács 1993. 123–124., 302–305.; 2001. 612–
614.
34 Bellon Tibor kutatásai világítottak rá arra, hogy a települések tanácsai és a jószágtartó gazdák ügyeltek a pásztorok megfelelő bérezésére, ami számukra még némi gyarapodást is lehetővé tett. Mindig
az állatok létszámát figyelembe véve állapították meg a bért, amelynek nagyságát az őrzött jószágok
értéke, az őrzési idő hosszúsága illetve a jószágtenyésztés célja is egyaránt befolyásolt. A 18. században
a pásztorbéreknek több összetevőjük volt. A pénz már ekkor is felbukkant a konvenciós pásztoroknál,
aránya azonban az úrbérrendezést követően növekedett meg. Korábban a ruházat és az élelem tette
ki a nagyobb részt. A pásztorokkal rendszerint egész évre, meghatározott összetételű bérben állapodtak meg, más esetekben a jószágok darabszáma számított mérvadónak. Bellon 1996.; Paládi-Kovács
1993. 311.
35 Tevékenységükről, differenciálódásukról és bérezésükről az általam vizsgált források nem szolgálnak felvilágosítással. Az elöljáróság alkalmanként igyekezett korlátozni működésüket.
36 ÓNi. Tjgyk 1886. 272.
37 ÓNi. Tjgyk 1875. 30.
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Úgy tűnik, hogy Óbecsén a vizsgált időszakban a pásztorbérek összetevőire
vonatkozóan nem alkalmaztak egységes rendszert, mivel az állatok után járó pénzbeli juttatás átvehette a helyét a többi alkotóelemnek. Egy 1864–ből származó határozattal a visszaélések megszüntetése céljából az elöljáróság próbálta egységesíteni
a bérezést, ami kiváló lehetőséget teremt arra vonatkozóan, hogy az egyes összetevők egymáshoz viszonyított arányát feltérképezhessük. Bizonyos összegű készpénz
abban az esetben is részét képezte a járandóságnak, ha feltűnnek a bérekben a természetbeni elemek, mint például a búza vagy a kenyér. A tehéncsordások, amennyiben
nem készpénzben jutottak hozzá járandóságukhoz, akkor egy jószág után 20 krajcárt,
egy kenyeret illetve negyed véka búzát kaptak. Az ún. oláh csordások egy állat után
1, a többiek pedig 1 forint 20 krajcárt kaptak. Készpénz esetén jószágonként 1 forint
válthatta ki az előző megoldást. A csikósok bére számított a legdifferenciáltabbnak,
mivel a következő összetevőkből épült fel: 20 krajcár, egy kenyér, egy negyed véka
búza, fél font szalonna, egy nyolcad font só és főzelék.38

Itatás, kutak
Az itatásnak és a kutaknak az alföldi állattartó közösségek nagy jelentőséget tulajdonítottak, mivel a legelők mellett a jószágtenyésztés egyik alapfeltételének
számított a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása. Amíg lehetett,
addig a folyók vizét használták erre a célra, ám ennek hiányában kutakat ásattak,
amelyeknek a rendszeres karbantartásáról gondoskodni kellett. Óbecsén a Tisza közelségéből adódóan a pásztorok lehajthatták az állatokat a folyóra, ám az alacsony
vízállás időnként megnehezítette az itatást. 1885-ben az Alsóréten legelő magánfalka számára az elöljáróság megtiltotta a Tisza használatát.39 Az óbecsei határban
a II. katonai felmérés a legelőkön számos helyen jelez kutakat, amelyek minden
bizonnyal az állatállomány ivóvíz igényét elégítették ki. 1866-ban a Felsőréten az
ásott kutak elapadtak, ezért újakat készítettek, amelyek közül csak egy adott vizet, de
az ún. mosóhomok azonnal el is tömte.40 1886-ban a forrásokban felbukkan a réten
elhelyezkedő kutak karbantartására való törekvés illetve egy újabb víznyerő hely
kialakításának a terve.41 A víznyerő helyek működtetéséhez szorosan hozzátartoztak
az itatóvályúk, amelyekből a jószág csillapíthatta szomját. Az elöljáróság figyelemmel kísérte állapotukat, újat vásárolt, amennyiben a szükség úgy kívánta. 1865-ben
a borjúcsorda legelőterületének változásával új vályút kellett vásárolni.42 1882-ben
az Alsórétre is új itatóvályút kellett beszerezni, mivel a szarvasmarhák számára a
meglévők nem bizonyultak elegendőnek.43

Összegzés
Tanulmányomban a rendelkezésre álló források elemzése révén próbáltam
rávilágítani arra, hogy az óbecsei lakosság gazdálkodásának egyik fontos alappilléÓNi. Tjgyk 1864. 36.
ÓNi. Tjgyk 1885. 174.
40 ÓNi. Tjgyk 1866. 50.
41 ÓNi. Tjgyk 1886. 71.
42 ÓNi. Tjgyk 1865. 53.
43 ÓNi. Tjgyk 1882. 121.
38
39
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rét jelentő állattartás milyen speciális feladatokat hárított a település elöljáróságára,
amelynek folyamatosan figyelemmel kellett kísérnie a legelő állatok fejlődését, a
rétek, kaszálók állapotát. Amennyiben szükség mutatkozott, akkor tevőlegesen is
beavatkozott. Az általam vizsgált időszakban az állattartás a határhasználat rendszerével együtt jelentős változásokon ment keresztül, amelynek egyik kiváltó oka
a Tisza szabályozása volt. A forrásokban is gyakran találkozhatunk az ártereket a
folyótól elválasztó töltésekkel, amelyek időnként nem tudták megakadályozni az árvizek kiáramlását. Újabb változásokat a közlegelők felosztása eredményezett, amely
teljes mértékben átformálta az állattartás egész rendszerét.
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Ласло Мод

Привреда Бечеја - прилози
(Улога локалних власти у организовању
сточарства и уређивању коришћења атара)
Етнографска истраживања у Мађарској су пре више деценија скренула
пажњу на улогу градских већа низијских градова у организовању и управљању
привредним активностима – које су се односиле и на формирање пашњачких
јединица и ангажовање стручњака за чување стоке. Један од многобројних
задатака везаних за сточарство јесте уређивање испаше, које је нарочито
потребно у пролеће, пре изласка стоке на пашњак. Ово, у пракси, није значило
круто одређене и обавезујуће мере, пошто је промена стања пашњака изискивала
неодложне промене. У испитиваном периоду сточарство у Бечеју се заснивало
на испаши, што значи да су пастири истерали и чували стоку на пашњаку, чим
су то временске прилике дозволиле. Поред суше, кишовито време и поплаве
су, такође, изазивале проблеме, пошто су пашњаци услед велике количине
воде могли постати неупотребљиви. Локалне власти – имајући у виду стање
пашњака, одређивале су број грла, а власници стоке су према броју грла у свом
стаду плаћали накнаду за испашу, које су локалне власти одредиле. Извори често
помињу питање коришћења тзв. Сигета испод Новог Бечеја, којим је управљала
локална власт. Сено покошено на овом земљишту, имало је велику вредност и
служило је првенствено за исхрану приплодних грла. Као у другим низијским
градовима, и у Бечеју је постојала особа за управљање пашњацима. Управитељ
пашњака у Бечеју је према расположивим изворима имао обавезу да контролише
уплату накнаде и право на испашу, а поред тога надгледао је коришћење
пашњака. Чување и неговање стоке након заузимања пашњака је био задатак
пастира, који су за свој рад примали одређену зараду. У изворима нема података
о пастирима које су ангажовале локалне власти, али морамо напоменути да су и
приватна лица запошљавала пастире. Плаћање је утврђено, углавном, по комаду
грла за новчана давања, а уз то следило је давање у храни и производима. Међу
пастирима подједнако су заступљени и Мађари и Срби. Сточарске заједнице су
давале велики значај бунарима и појилиштима, јер је основни услов сточарства
поред пашњака и довољна количина квалитетне пијаће воде. Док је било могуће,
користили су воду из река, а у недостатку морали су копати и одржавати бунаре.
Бечејски пастири, због близине Тисе, углавном су терали стоку на реку, међутим,
ниски водостај је често отежавао појење. У ИИ војном премеру бечејског атара
је на више места обележено постојање бунара који су по свему судећи служили
за потребе сточарства. Овај рад, на основу расположивих извора, жели да укаже
на специфичне обавезе локалних власти у вези сточарства које је један од основа
привређивања. Оне су, перманентно, морале пратити напредовање стоке и стање
пашњака и ливада, а по потреби и да интервенишу. Регулација тока Тисе је једна
од главних узрока значајних промена у сточарству и коришћењу пашњака, а
подела јавних пашњака је довела до нових промена и у целости је преиначила
досадашњи систем гајења стоке.
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A JÁRÁSOSZTÁS BÁCSKAI VITÁI
A TISZA MENTÉN
A korona-kerületi tulajdon és a polgári
magántulajdon közötti átmenet Óbecsén*
[…]∗∗
Óbecse számára a történelmi fölemelkedés, a feudális kötöttségek felszámolása és
a modern mezővárosi életforma megteremtése a gazdasági és társadalmi föltételek
kedvező változása nyomán 1867 után, a kiegyezést követő években vált reális lehetőséggé. Közel százhúsz esztendei fönnállását követően a kincstárral megkötött és
1870. február 26-án aláírt Váltsági szerződés (és az 1870:XXVI. t. c.) értelmében,
1.300.000 forint lefizetése ellenében megszűnt a Tiszai korona-kerület, s a 200.000
holdnyi terület tíz települése 70.000 lakosával együtt végre a maga ura, egyszersmind sorsának szabad alakítója lett. Óbecse 42.000 holdnyi területe után a kincstárnak 183.764 forint befizetését vállalta hat éves törlesztésben. Nincs okunk föltételezni, hogy ez Óbecse számára nem érte volna meg.1 Az 1870. évi úrbéri szerződés
értelmében ugyanis a magyar királyi kincstár lemondott az úrbéri jogairól, és azt az
érintett települések közösségére ruházta át. Ettől kezdve az úrbéri jogokat maga a
város, Óbecse mint „erkölcsi testület” gyakorolta, vagyonával és megszerzett javaival a közösség szabadon rendelkezett, és ez a későbbiek során igen nagy jelentőséget
kapott. A Tiszai korona-kerület megváltás révén történt megszűnése azonban korántsem jelentett jogilag tiszta helyzetet. Az 1848-as jobbágyfelszabadítási törvény kimondta ugyan a földesúr és a jobbágy közötti jogegyenlőséget, a tulajdonviszonyok
rendezéséhez azonban a további törvények hosszú sora vezetett el. […]
Ám az még mindig nem bizonyult elegendőnek, hogy törvényileg határozzák meg és különítsék el a birtok alapján járó földesúri és jobbágyi közös juttatásokat, hiszen az 1848-as jobbágyfölszabadítást követően további, határozott igény
jelentkezett a közös jobbágylegelők egyénenként történő elkülönítésére is. Így tehát
a legelő elkülönzésről szóló 1836:VI. t. c. szerint a közösségben kihasított legelőföld
az 1871:LIII. t. c. szerint a volt jobbágyok között „egyénileg is felosztatik, s tényleges birtokukba adatik”. Ez a törvény-végrehajtási folyamat jelent meg a járásosztás
(a közjavak felosztása) gyakorlatában, mely – eredeti szándéka ellenére – alapjaiban
A szerző cikke – lektorálás nélkül – a Bácsország 2010/4. számában már megjelent. A szerkesztőség
a benyújtott kéziratot lerövidítette. A rövidítések helyét jeleztük. A szerző a lektori véleményben javasoltakkal ellentétben nem a járásosztás menetének és társadalmi hatásainak elsődleges, levéltári és
földhivatali forrásokon történő vizsgálatát valósította meg, hanem a járásosztás sajtóvisszhangját elemezte. Írása így nem a járásosztásról szól, hanem a járásosztás sajtóvitáinak „nemosztó” publicisztikáit
mutatja be. – Szerk.
∗∗
Mák 2010. 13–14.
1 Az 1.300.000 forint úrbéri válság a következőképpen oszlott meg: Martonos 69.485 frt, Ó-Kanizsa
146.927 frt, Zenta 281.322 frt, Ada 125.322 frt, Moholy 109.653 frt, Petrovoszelló 80.540 frt, Ó-Becse
183.764 frt, Földvár 62.932 frt, Turia 41.213 frt, Szent-Tamás 198.726 frt. – Gyetvai 1992. 1340–1345.
Lásd még: Szárics 1898/1889., Fridrik 1879. 73–80.
*
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rendítette meg a 19. század utolsó évtizedeinek magyar társadalmát, fölforgatva és
eredendően átalakítva a volt Tiszai korona-kerület frissen fölszabadult közösségének
az életét is. […]
A közlegelők – vagy más néven a Puszta – felosztása az 1840-es évek óta
foglalkoztatta az Alföld városainak és falvainak lakosságát. Akik a legeltető állattartásból éltek, azok a közlegelők megtartása mellett érveltek, akik a szemtermelésben
és a kertészkedésben látták a jövőt, azok a művelhető földterületeik gyarapításában
bíztak.2 […] Szabó Ferenc A Puszta és a közigazgatás című tanulmányában a volt
telkesjobbágyok legelőhöz jutásától számította a Puszta fokozatos benépesülését.
„Az ötvenes évek gabona-konjunktúrája jegyében a legelő feltörését, a szemtermelés gyors térhódítását a pusztai birtokosok tanyáinak megjelenése, a pusztai gazdák
kitelepedése követte” […].3 […] A szegedi közlegelő haszonbérbeadás útján történt
felosztása megoldotta a város eladósodásának gondjait. Juhász Antal úgy véli, „a
bérbe adott járásföldek 40–50 %-a a tehetős szegedi és környékbeli gazdák, úri birtokosok, kereskedők használatába került, akiknek az 50–100 holdas (és nagyobb)
haszonbérletek lehetőséget adtak árutermelésük jelentős növelésére. Ezáltal a legelők feltörése tágabb teret nyitott mind a paraszt, mind az úri birtokon a kibontakozó árutermelő gazdálkodás számára.” 4 […] Másként alakult a közlegelők felosztása az Alsó–Tisza-menti városokban, ahol a kiegyezést és a Tiszai korona-kerület
megszűnését követő években tíz településnek kellett megoldást találnia az agrárium
gondjaira. A városok néhány tízezer holdas területén a jobbágyi sorból immár telkes
gazdává előlépett földtulajdonosok a települések határában szabadon művelhették a
földjüket, s szabadon legeltették jószágaikat a közös legelőn. E közös legelőhasználatért meghatározott járulékot fizettek, s a pénz a közös tulajdont képviselő község
kasszájába folyt be. Ezek a bérleti díjak jelentették évtizedeken át a városok és falvak költségvetésének legbiztosabb forrását, ebből pénzelték a hivatalnoki kart, az
egyház intézményeit, az iskolák működését (és a tanítókat), s ebből jutott a közművesítésre és a szociális gondok pénzelésére is. Nem is igen tiltakozott ez ellen senki,
mindaddig, amíg az állam törvényt nem alkotott a közös legelők felosztásáról – ami
persze egyenes következményként a bérleti díjak képezte biztos anyagi források fölszámolását eredményezte. A törvényalkotó tehát úgy vélte, biztosabb a hasznosulása
a földnek, ha magántulajdonban van, mintha továbbra is a közösben marad. A gazda
mégis csak lelkiismeretesebb munkát végez, ha a sajátját műveli – nagyobb haszonra
törekszik, s a haszonból származó jövedelme alapján több adót fog befizetni a közösbe –, minta a parlagon hagyott legelőkön a közös jószáglegeltetésnek teremtenek
lehetőséget. […]∗ Az 1871-ben hatályba lépett LIII. törvény tehát meghirdette az úrbéri (földesúri) tulajdontól elkülönített közös legelők egyénenkénti felosztását, amit
a történetírás olykor járásosztásként, a közjavak felosztásaként is emleget. A törvény
pontosan megnevezte, hogy legelő-jutalékban csak az részesülhet, akinek beltelki
tulajdona (háza és amellett megművelt földterülete) van, a jutalék nagysága pedig a
birtokolt szántóföld 200 %-a lehet. […]∗∗
2 A vásárhelyi

puszta 1850-es években történt felosztásáról lásd Nagy Gyula tanulmányát Nagy 1975.
Szabó 1975. 49.
4 Juhász 1993. 94–95.
∗
Mák 2010. 15.
∗∗
A megyei és helyi sajtóvitákat és a mögöttük meghúzódó diskurzust lásd Mák 2010. 18-21. – Szerk.
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Járásosztás ügye Óbecsén és a per – kincstári nyomásra
Másfél évtized múlt el a közvagyon felosztását szorgalmazó 1871. évi, a
közlegelők felosztásáról szóló LIII. t. c. meghirdetésétől, és hat év a törvény gyakorlatban történő alkalmazásának a megkezdésétől, volt tehát bőven ideje az óbecseieknek alaposan megfontolni a megteendő lépéseket, mérlegelni a számukra üdvös döntések meghozatalát. Előttük volt a zentaiak peres járásosztásának tanulságot kínáló
példája5, láthatták az adaiak korrupciós botrányait és a bácsföldvári visszaéléseket6,
figyelhették a moholiak és a petrovoszellóiak költségvetésért vívott elkeseredett küzdelmét, és okulhattak volna Szenttamás koldus városának nyomorából. […]∗∗∗ Akadtak ugyan olykor-olykor egyesek, akik szóvá tették a járásosztás ügyét, hivatalosan a
városban azonban nem tűzték napirendre a kérdés megtárgyalását. A tétovázás végül
föltűnt a kincstárnak is, ezért a törvény érvényesítése végett a legelő elkülönítése, a
kulcs és arány megállapítása és a fenntartott saját illetményeinek kiadása iránt Óbecse községe ellen 1876. évben keresetet indított. […] A felszólítás nyomán 1881-ben
a város vezetői megkíséreltek egyezségre jutni a kincstárral, de ez nem vezetett sikerre. Ezt követően újabb hét éven át mély csend honolt a legelők fölött, a kincstár
is, a község is hallgatott. 1888-ban azután megtört a város […] tétlensége; Sárvári
Mátyás és társai közös beadványukban a közlegelő és egyéb közvagyon „felosztása
iránt folyamodtak”. Az újvidéki törvényszék azonnal megszavaztatta a községi birtokosokat: kívánják-e a közlegelő és egyéb közösök egyéni felosztását vagy nem? A
leadott szavazatok eredménye mindenkit meglepett: 2703 birtokos a felosztás ellen
és csak 166 szavazott a felosztás mellett (378-an távol maradtak és nem foglaltak
állást a kérdésben). Ugyanakkor a törvényszék képviselői az úrbéri választmányt is
megválasztotta, és a leadott 127 osztást kérő szavazattal a gazdag földbirtokosokból
álló választmány a járásosztás mellett döntött. 7 […]∗
A járásosztás óbecsei eseményeiről az első hír 1883. március 13-án jelent
meg a vármegye hivatalos lapjának is tekintett Bácskában. Pesti István arról tudósít,
hogy a város megfontolt polgárai a nagyra becsült és mélységesen tisztelt egykori
polgártársukat, Parcsetich Félix úr Őméltóságát, akkor már Újvidék sz. kir. város
főispánját kérték fel „a barátságos egyesség létrehozására”, hamar kiderül azonban,
hogy hasztalan.8 Egy héttel később a tudósító már arról számolt be, hogy a vármegye-szerte ismert gazdálkodó, a „gazdászati társulat” elnöke, Zsótér Andor lapjában,
a Bácskai Gazdában kifejtette: „ha az 59 gazda jutalékát külön kiveszi, senki sem
hagyja az övét továbbra is a község kezében” – s ezzel egyszersmind azt is kimondta, hogy immár senki se hagyja a maga jutalékát továbbra is a község kezében, hanem vegye ki, vagyis osszon!9 […]∗∗ Az Óbecse község tulajdonát képező járásföld
Ó-Becse és Vidéke 1890. nov. 16./ 3. A zentai járásosztási bűnper.; Ó-Becse és Vidéke 1890. nov. 30./
3. A zentai járásosztás.
6 Ó-Becse és Vidéke 1891. jan. 11./ 1–2. B. Földvár községben előfordult visszaélések.
∗∗∗
Mák 2010. 18.
7 Ó-Becse és Vidéke 1888. szept. 16./ 1–2. A közjavak felosztása (I.)
∗
Mák 2010. 19.
8 Bácska 1883. márc. 13./ II. melléklet 4. Ó-Becse, 1883. március havában. – P. l. [Pesti István]
9 Bácska 1883. márc. 20./ melléklet 2–3. Néhány szó az ó-becsei járásosztás kérdéséhez. – Pesti István.
∗∗
Mák 2010. 19.
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igen tetemes földbirtokot képez, s a községnek igen tekintélyes anyagi hasznot hajt.
[…]∗∗∗ Az óbecsei képviselőtestület úgy döntött, a járásföldek – mindenki megelégedésére – továbbra is köztulajdonban maradnak.10 Szeptemberben azonban a városáért aggódó Pesti István már Ó-Becse, rém napja címmel számolt be arról, hogy
mégis szavazni fognak a közvagyon fölosztásáról, s ezt ő csapásként értékelte. Ő
ugyanis biztos volt abban, hogy szavazáskor a járásosztásban érdekeltek csoportja
fog győzni, s ezzel „a nemzetgazdászat fejlesztése, a vagyonosodásnak szemmel
látható alapjául szolgáló tekintélyes járásföldet felosztva” lesz, s ezzel „az általános
elszegényedés magvát elhintik; nem törődve azzal, hogy ezt gyermekeik és unokáik
fogják leginkább megsínyleni”.11 Pesti István szerint szavazáskor a város jövőjéről
vetnek kockát. Kifejtette: felosztván a járás, a fejlődést biztosító anyagi források
megszűnnek, és tudva azt,
„hogy a jutalék mily csekély lesz – talán egy lánc 10 láncra, hány
gazda lesz, aki a földje után akkora jutalékot kap, hogy abból legelő
földet alakítson? A 100 láncos kap 10 láncot, az 500 láncos 50 láncot,
a 600 láncos 60 láncot. Tovább nem megyek, mert azt hiszem 600
láncos is csak elvétve akad, annál több azonban az 1–10 és 10–20-ig,
akik tehát a legjobb esetben 1, 2, legfeljebb 3 láncot kaphatnának,
ezért azonban kötelesek jószágaikat otthon, istállóban tartani.”12

S a végén megismételte, aki józanon, higgadtan gondolkodik, s a jövőt, a
jövő nemzedékek sorsát tartja szem előtt, az csakis a nem osztás mellett szavazhat.
1883. november 20-án azonban a Bácska már arról tudósított, hogy Óbecsén a népszavazáson a többség a járás felosztása mellett döntött.13 […]∗ Az újvidéki törvényszék által kikényszerített szavazást követően Óbecsén a járásosztást követelők és a
járásosztást elutasítók tábora végérvényesen és kibékíthetetlenül szembekerült egymással; hovatovább az osztók tábora is az osztás mértékének tekintetében csoportokra oszlott. Az úrbéri választmány megalakulását követő igen összetett helyzetben
terjesztette 1888. szeptember 1-én Paukovits Ottó törvényszéki bíró az érdekeltek és
az érintettek elé az elkülönítésre vonatkozó egyezség tervezetét,14 melyet az Ó-Becse
és Vidéke 1888. szeptember 30-i száma vezércikkben ismertetett. Az előterjesztett
úrbéri egyezség szerint a közlegelők felosztásakor
Ó-Becse községnek marad: a) a kir. kisebb haszonvételek, azaz italmérési jog, vadászat, halászat és folyamparti jog, a vásáros és piaci
vámszedési joggal, melyek 200.000 forint tőke-vagyont képviselnek; b) az alsó rétlegelő 3967,911 kat. holdnyi területével, melynek
Mák 2010. 19.
Bácska 1883. máj. 4./ 2–3. Ó-Becse, 1883. ápril 27. – r. l.
11 Bácska 1883. szept. 14./ 3. Ó-Becse, rém napja. – Pesti István.
12 Bácska 1883. nov. 20./ 3. Ó-Becse, 1883. november 17. – r. l.
13 Bácska 1883. nov. 20./ 3. Ó-Becse, 1883. november 17. – r. l.
∗
Mák 2010. 20.
14 Ó-Becse és Vidéke 1888. szept. 9./ 4. A legelő elkülönzése. Az 1888. szeptember első napjaiban tartott
megbeszélésen jelen volt: Paukovits Ottó törvényszéki bíró. A község képviseletében dr. Vojnovits,
dr. Vlahovits, és Dörner Márton. Az úrbéri választmány képviselői Sárits Bertalan. A távollévők ügygondnoka Gosztovits Pál. A járást nem osztók képviseletében Boromisza Tivadar, és dr. Grünbaum Pál
ügyvédek. Saját érdekükben Gönczy János. Jelen volt még Balogh Károly ügyvéd.
∗∗∗
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mai napi értéke 153,350 forintot teszen; c) a felső rétlegelő 905,820
holdnyi terület 45,250 forint értékben; d) a kis rét 1017, 1068 holdnyi területtel 50,850 forint értékben; c) az adica sziget 44,533 holdnyi területtel 2000 forint értékben; f) Javodol, liget, gőzhajó állomás
1000 forint értékben; g) a postaföld 12,000 forint értékben; h) a Tiszafolyam árterei 5000 forint értékben; i) 900 ker. lánc föld felső
legelőből 270,000 forint értékben. Összesen tehát a községnek oly
vagyon jutna kizárólagos tulajdonául, mely a mai viszonyoknak
megfelelő értékkel számítva közel 750,000 forintnyi tőkének felel
meg. Le kell azonban ezen összegből vonnunk a községre hárított
következő terheket: a) […] a birtokrendezési kiadásokhoz való hozzájárulás címén 30,000 forintot; b) […] 7000 forint ügyvédi tiszteletdíjat; c) levonásba kell továbbá vennünk azon 100 ker, lánc 30,000
forintot kitevő értékét is, mely a községi népiskola alap címén külön
tulajdont fog képezni, és mint külön tulajdon lesz telekkönyvileg is
bekebelezve […]; d) le kell vonni 5000 forintra rúgó terhet, melyet
a község egy, az adai földmíves iskolánál leendő ösztöndíjas hely
alapítása által vállal magára; e) le kell vonni 12,000 forintot, mely
összeggel a község a 150,000 forintos kölcsön törlesztéséhez járulni
lesz kénytelen. Ezen levonandó értékek tehát összesen 85,000 forintnyi összegnek felelnek meg, s így a fenn kimutatott 750,000 forintnyi vagyon 665,000 forint értékű vagyonra redukálódik.15

A községnek tehát koránt sincs 1.000.000 forintnyi vagyona, ahogyan az
osztók akkoriban […] híresztelték, de a tervezet szerint mégsem marad üres a kas�sza. A vezércikk írója, feltehetően maga a laptulajdonos, Grünbaum Pál, megállapította: „az úrbéri választmány által javasolt egyezség tehát ha elég sovány módon emlékszik is meg a község érdekéről, mindenesetre juttat a községnek legalább annyit,
a miért egyezséget kötni érdemes.”16 […]∗
1889 májusában azután megszületett a közjavak felosztása ügyében hozott
másodfokú ítélet is, mely azonban […] nem elégítette ki a várost, ezért a község
nevében dr. Vlahovits Iván ügyvéd fellebbezést nyújtott be, s ezzel az óbecseiek
ügye a „magas Curia” elé került.17 Osztani tehát kell, ez már biztos volt. De az osztás
arányáról, mikéntjéről – a méltányosság alapján, és a közös érdekek szem előtt tartásával – az érintettek képviselői között még születhetett volna egységesen elfogadott
egyezség. Ennek reményében Paukovics Ottó törvényszéki bíró, mint az úrbéri bíróság kiküldöttje 1889. december 7-én újból megkísérelte egyezség útján létrehozni a közjavak felosztásának ügyét. Az egyeztetésen ekkor már megjelent mindenki,
akinek a közügyek intézése terén tekintélye és befolyása volt a városban. Megjelent
Óbecse község nevében dr. Vlahovics Iván, az úrbéri bizottság nevében Zsótér Andor, Szárics Bertalan és Berkes Mihály, az osztást ellenzők közül pedig dr. Vojnovics
Áron, Boromisza Tivadar, Galambos Pál és Gönczy János. Ám az érintettek most

Ó-Becse és Vidéke 1888. szept. 30./ 1–2. A közjavak felosztása (II.)
Ó-Becse és Vidéke 1888. szept. 30./ 1–2. A közjavak felosztása (II.)
∗
Mák 2010. 21.
17 Ó-Becse és Vidéke 1889. máj. 19./ 2. A közjavak felosztása ügyében hozott II-od bírói ítélet.; Ó-Becse
és Vidéke 1889. jún. 2./ 2. Közjavak ügyében hozott II-od bírói ítélet ellen.
15
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már egyre kevésbé értettek szót, az egyezség megkötése tehát nem sikerült.18 Galambos Pál, aki lapjában gyakran Cató néven jelentette meg közéleti írásait, keserűen
jegyezte meg: „Ezek után valamennyi faktor kéri a törvényszéket, hogy a perhez
szükséges segédadatok szereztessenek hivatalból be.”19 […]∗∗ Az úrbéri választmány
elnöke, Zsótér Andor, Paukovits Ottó törvényszéki bíró jelenlétében 1890. november 8-ra újabb egyeztetési megbeszélést hívott össze, melyen a korábbi résztvevők
mellett megjelentek: Gombos Béla, Gyorgyevits Iván, dr. Vojnovits Áron, Terék Károly, Horváth Lukács, Berkes Mihály, Gortva József, Barna István, Börcsök Pál és
Milkó Ignácz is.20 Ezen a megbeszélésen végre megszületett a járásosztók közötti
egyezség.
Járásosztási egyezség:
1. Minden beltelek után a parti legelőből a beltelek kétszerese adassék ki
2. Ha a rét bírói ítélet alapján vagy közmegegyezéssel szintén egyénileg kiosztatnék, az
esetben a beltelkesek a rétből is annyi (200%) százalékot kapnának.
3. A beltelkek utáni járandóságot ott kívánják kiadni, hol egyesek tulajdonát képező ugarföldek a Petrovoszellóra vezető országúttal határos a terület […] Ha a belsőségek a réti
földekből is kapni fognak, akkor ezekre eső jutalék a Botra, illetve a Tisza által határolt
területre esik.
4. A közlegelőn lévő szélmalom területe az illető szélmalom tulajdonosok beltelkeik utáni
illetménybe betudandó anélkül, hogy bármi címen kárpótlást kapna.
5. A közlegelőre épült házhelyek vagy házak után illetmény kiadatni nem fog.
6. A becsüsök által tett osztályozása a rétnek elfogadtatik […].
7. A parti legelőből, és ha a rét felosztatnék, úgy ebből is a város környezőleg 70 öl szélességre a város szabad fejlődése végett külön a város javára marad.
8. A dűlőutak 3 öl szélességűek lesznek.
9. A kutak a legelő és a rétekben azon birtokosok által, kiknek jutni fognak, megváltandók
lesznek.
10. Ha a postaföldet a község visszaszerzi, ennek tulajdonába megyen át.
11. A legelő után illetmény nem jár, de a foglalótól vissza nem veszik.
Ezek szerint most már a parti legelőből és a rétből a község részére biztosítandó földmen�nyiség fölött fog a tárgyalás folyni, mely kérdésben, ha egyezség létre nem jönne, akkor
a bíróság ítéletet fog hozni.
(Ó-Becse és Vidéke 1890. nov. 23./ 2–3. Járásosztási egyezség)

[…]∗ Akadtak olyanok, akik ezzel sem értettek egyet, s […] az újvidéki királyi törvényszék […] jóváhagyását […] megfellebbezték.21 Nem segített már az sem,
Ó-Becse és Vidéke 1889. dec. 15./ 3. A járásosztás ügyében.
Ó-Becse és Vidéke 1889. dec. 22./ 2. A járásosztás. – Cató.
∗∗
Mák 2010. 21-22.
20 Ó-Becse és Vidéke 1890. nov. 9./ 1–2. Közjavak felosztása.
∗
Mák 2010. 22.
21 Ó-Becse és Vidéke 1891. márc. 8./ 1–2. Az első érdemleges határozat.; Ó-Becse és Vidéke 1891. márc.
29./ 4. A közjavak felosztása (fellebbezés); Ó-Becse és Vidéke 1891. ápr. 19./ 1–2. Közjavak felosztása
[A fellebbezés szövege]; Ó-Becse és Vidéke 1891. máj 10./ 2–3. Közjavak felosztása [A fellebbezés
szövege]; Ó-Becse és Vidéke 1891. máj. 31./ 1. Közjavak felosztása [A fellebbezés szövege]; Ó-Becse
18
19
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hogy az egyezség érdekében Schmausz Endre Bács-Bodrogh vármegye alispánja is
latba vetette tekintélyét, és 1893. februárjában maga is megjelent a soron következő
egyezkedésen.22
Végül azután az Ó-Becse és Vidéke 1895. január 5-én különkiadásban közölte az újvidéki kir. törvényszéknek mint úrbéri bíróságnak az óbecsei úrbéri perben
született ítéletét23, melyet 1895 márciusában a szegedi ítélőtábla is megerősített24,
s 1896 januárjában törvényszéki ítéletével a királyi tábla is jóváhagyott. Az ítélet
kimondta:
„A község, mint testület tulajdonul kapja az ó-becsei 2619. sztjkvben felvett felső rétet 1007 hold 528 négyszögöllel, az ó-becsei 32
sztjkvben felvett kis rétet 1017 hold 1468 □, az ó-becsei 5404 sztjkvben felvett adiczát 44 hold 533 □, a ligetet 48 hold 1168 □, a posta
földet 61 hold 366 □, a parti legelőből 300 holdat, a kir. kisebb haszonélvezeteket, az ártereket, a Tisza medrét a halászati jogokkal,
továbbá az 1891. évi 870 sz. jogerős és alaki tekintetben jóváhagyott
egyezségben felsorolt alábbi területeket. h) a község által már eladott
házhelyeket; i) a szállási iskolára egy hold területet; k) a selyemgubógyárra egy hold 584 □; l) a vasútvonalat az állomással együtt 10
hold 343 □; m) a vasútállomáshoz vezető utat és kertet.”25

A végső ítéletnek számító curiai döntés tehát visszavonhatatlanul elrendelte,
hogy a parti és a réti legelő a törzsbirtokok arányában szétosztassék. Mostantól tehát
– szólt a nem nemosztó vélemény [beszúrás a Szerk. által] –
„tudnunk kell, hogy a jövőben átmeneti jellegű szükségleteink miféle áldozatit igényelnek, és végül tudnunk kell, hogy mik azok a
nagyobbszerű intézményeink, melyek e község kultúráját, közgazdaságát emelni hivatvák, és amelyek elől kitérnünk nem lehet és nem
szabad. Ekkor fogjuk csak megtudni, hogy miféle állandó terhe lesz
a község lakosságának, és miféle jelleme lesz Ó-Becse városának,
mint oly virágzásnak indult községnek, mely hivatva van tovább fejlődni, de nem hanyatlani. Nagy kérdések ezek és oly alapos tanulmányt igényelnek, hogy valójában nagyon félünk attól, hogy vagy
botrányos fejetlenség és rendszertelenség üti majd fel tanyáját ott a
torony alatt, vagy tudatlan lelkek átkos uralma fogja a jövőt korunk
történetének első fejezetét kitölteni. Óvjon Isten ezektől.”26
és Vidéke 1891. jún. 21./ 1–2. Közjavak felosztása [A fellebbezés szövege]; Ó-Becse és Vidéke 1891.
szept. 6./ 1–2. Megfeneklett – Sincerus.
22 Ó-Becse és Vidéke 1893. febr. 12./ 1–2. Közjavak felosztása. – Referens.; Ó-Becse és Vidéke 1893.
febr. 19./ 1–2. Közjavak felosztása. – Referens.
23 Ó-Becse és Vidéke 1894. dec. 30./ 1. A járás osztás.; Ó-Becse és Vidéke 1895. jan. 5./ 1–2. (különkiadás) Az ítélet; Ó-Becse és Vidéke 1895. jan. 6./ 1–2. Ítélet a felosztás kérdésében.
24 Ó-Becse és Vidéke 1895. márc. 24./ 2. A tábla ítélete.; Ó-Becse és Vidéke 1895. márc. 24./ 2. A királyi
tábla végzése járásosztási perünkben. – Váczy István.; Ó-Becse és Vidéke 1895. ápr. 7./ 1–2. A szegedi
kir. tábla végzése a járásosztási perben (indoklás).
25 Ó-Becse és Vidéke 1896. jan. 12./ 1. A táblai ítélet.; Továbbá: Ó-Becse és Vidéke 1896. febr. 23./ 2–4.
Kir. táblai ítélet a járásosztási perben (egész terjedelemben); Ó-Becse és Vidéke 1896. júl. 12./ 2–3.
Járásügyünkben a kuria ítélete indoklása.
26 Ó-Becse és Vidéke 1896. jún. 21./ 1–2. A végső ítélet.
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További három évnek kellett elmúlnia, amíg 1899 szeptemberében a járásosztási úrbéri perben minden döntést, határozatot és végzést eljuttattak az óbecseiek
címére.27 A közjavak elosztásáról szóló 1871:LIII. t. c. végrehajtása nyomán támadt
úrbéri pernek – amely Óbecsén 1885-ben vette kezdetét – a jogi igazságszolgáltatás
valamennyi lehetséges szintjét megjárva, a végzés kézbevételével 1899 szeptemberében ért véget. […] Az Ó-Becse és Vidéke névtelen cikkírója a legfelsőbb bíróság
ítéletének megszületésekor, 1896 tavaszán megjósolta: […] Ezentúl
„sújtva lesznek azok a kocsis-lovas emberek, akik a járás bérelgetésekből éltek, és azok az 1–2 lánc földes kisgazdák, akik apró birtokaikhoz néhány lánc járásit is bérelve iparkodtak megélni […]. Sújtva
érzi magát a kereskedelmi és iparos osztály, mert üzlete és ipara után
nem kap semmit, de azért pótadót fizetni fog. […] Igazán sújtva a
község lesz, mint erkölcsi testület, amelynek haladását gátolni fogja
a zsebre szóló politika, ezért résen kell majd lenni, hogy a község
fejlődését ne gátolhassák meg majd azok a vaskalaposok, akik féltik
majd a krajcárt kiadni, ha még oly üdvös célra is, mert mindig a
saját zsebük politikáját követik majd. Sújtva lesz városunkban a kenyeretlen szegények ügye is, mely eddigelé is mostoha pártolásban
részesült. […] E mérvadóbb osztályjogosok […] önként ajánljanak
fel a város szegényügyének egy oly tekintélyes alapot, mellyel ezen
nagy járásosztás ügyét méltóan fejeznék be.”28

[…]∗

Hová lett a közös vagyon?
Óriási mértékű vagyonátalakulás történt a Tisza-mente községeiben – így
Óbecsén is a 19. század utolsó három évtizedében. Egy bizonyos V., minden bizon�nyal Varró János […] publicista sok-sok évvel később, 1928-ban a Tiszavidékben
Becse és a becseiek az utolsó hatvan évben című folytatásokban közölt tanulmányában hosszan fejtegette, hogy a járásosztási per 1896-ban meghozott ítéletével a város
41.733 katasztrális holdjából 15.291 hold volt a közös, ennek túlnyomó többségét
elosztották a törzsbirtokosok között.29 […] A 19. század utolsó éveiben Óbecse még
csak a tőkeátcsoportosítás teremtette társadalmi anomáliák leküzdésére tett bátortalan kísérleteknél tartott.
27 Ó-Becse és Vidéke 1897. dec. 12./ 2–3. A járásosztási perben a II-od fokú bírósági határozatnak közérdekű részei I-II.; Ó-Becse és Vidéke 1897. dec. 19./ 2–3. A járásosztási perben a II-od fokú bírósági
határozatnak közérdekű részei I-II.; Ó-Becse és Vidéke 1898. máj. 27./ 1–3. Befejezve I-II. (a kir. ÍtélőTábla határozata); Ó-Becse és Vidéke 1898. jún. 5./ 1–3. Befejezve I-II. (a kir. Ítélő-Tábla határozata);
Ó-Becse és Vidéke 1898. jún. 12./ 2. Végzés.; Ó-Becse és Vidéke 1899. szept. 17./ 1–2. A véghatározat.;
Ó-Becse és Vidéke 1899. szept. 17./ 2. A szegedi kir. ítélőtábla […] végzése.
28 Ó-Becse és Vidéke 1896. júl. 19./ 1–2. Egyet mást a járásosztásról.
∗
Mák 2010. 23.
29 Tiszavidék 1928. júl. 1./ 2. Széljegyzetek – Becse és a becseiek az utolsó hatvan évben. – V.; Tiszavidék 1928. júl. 8./ 2. Széljegyzetek – Becse és a becseiek az utolsó hatvan évben. – V.; Tiszavidék 1928.
júl. 15./ 2–3. Széljegyzetek – Becse és a becseiek az utolsó hatvan évben. – V.; Tiszavidék 1928. júl.
22./ 2. Széljegyzetek – Becse és a becseiek az utolsó hatvan évben. – V.; Tiszavidék 1928. júl. 29./ 2.
Széljegyzetek – Becse és a becseiek az utolsó hatvan évben. – V.; Tiszavidék 1928. aug. 5./ 2. Széljegyzetek – Becse és a becseiek az utolsó hatvan évben. – V.
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„A mi kis társadalmunkban immár az lehet az igaz és becsületes
igyekezet – írta az Ó-Becse és Vidéke cikkírója –, hogy a közjavak
elkülönzése által teremtett rend és vagyoni viszonyok mielőbb teljes
és végleges megoldást nyerjenek, és az újonnan támadt vagyoni viszonyok állandó alapjára, községünk háztartása is állandó és biztos
jelleggel ruháztassék fel. Mindaddig, míg a megmozgatott 10.000
holdnyi birtok tulajdoni viszonyai stabilitást nem nyernek, addig
városunk jövedelmei fő forrása, a pótadózás sem fektethető meg
az egyenlősítő igazság elveire, és ki tudja addig hány száz és száz
egyes ember rovására fog illetéktelen hasznot húzni éppen az, aki a
stabilitás zavarására célzatosan pályázik. […] a község bizonytalan
vagyoni helyzete is, mely valóban fojtó mód nyomasztólag hat minden administrationalis és kulturális intézményeinkre, és mindenek
felett visszatérne társadalmunk békéje, mely annyi éven keresztül
áldatlanul fel lett dúlva.30

[…]∗∗

Ó-Becse és Vidéke 1897. ápr. 11./ 1–2. A valóságos osztás.
A szerző járásosztásról és a századfordulós agrárproletár mozgalmakról alkotott véleményét lásd a
Bácsországban megjelent írásában: Mák 2010. 24–27.
30
∗∗
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Ференц Мак

Расправе око поделе јароши
у бачком Потисју
Од крунске до грађанске приватне својине
у Бечеју
Од почетка 1840-их година, друштво мађарске Низије изузетно
је заинтересовано за модернизацију пољопривреде и економије. Након
ослобађања кметства, 1848. године, примећује се снажно преструктуирање међу
сељаштвом: изазови генеришу значајне промене у сељачком свету. Значајну
препреку за модернизацију представља подељеност земљишта, наслеђен из
доба феудализма, што даље отежава правна несређеност раздвајања јавних и
приватних поседа. Након пораза револуције и борбе за ослобођење, створени
су правни предуслови за раздвајање феудалних и сељачких поседа, међутим,
подела јавних пашњака (пусте или јароши) је била још тежа. 1860-их година
донет је закон а подели заједничког земљишта, што је довео до промене не
само у својинским односима сељачких заједница, него је отворио пут ка
промени услова привређивања. Нови закони су омогућили да поједине градске
или сеоске заједнице изврше поделу јавних пашњака у заједничкој својини,
сразмерно постојећим поседовним условима. […] Имућнији пољопривредник
[…] прерасте у тржишно способног предузетника, има могућности за
модернизацију пољопривредне производње, а осиромашене масе падају у
социјалну депресију. Настанак салаша снажно мења изглед пољопривредног
региона, а последице ових промена доводе до појаве масе осиромашених
сељака. […] Средином 1890-их година у Бечеју – након парничне судске одлуке
– почиње снажно друштвено преструктуирање. […]
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FEJEZETEK AZ ÓBECSEI IPARTESTÜLET
TÖRTÉNETÉBŐL
1885-1914 KÖZÖTT
Az Óbecsei Ipartestület működése
A céhek megszűnése után az 1872. évi ipartörvény az iparosokat ipartársulatba szervezte, majd az 1884. évi törvény kimondta, hogy minden településen, ahol több mint
100 iparos dolgozik, ipartestületet kell létrehozni. A két érdekképviseleti szerv között a legnagyobb különbség az volt, hogy míg az iparos eldönthette, belép-e vagy
sem az ipartársulatba, addig az 1884. évi törvény értelmében minden iparosnak, aki
képesítéshez kötötten űzte mesterségét, csatlakoznia kellett az ipartestülethez. Az
ipartestületek célja az volt, hogy az iparosokat támogassa, érdekeiket előmozdítsa.
Feladatai közé tartozott a segédpénztárak működtetése, tájékoztatni az iparosokat az
ipartörvényekről, rendezni az iparos és segédje között fennálló vitát, tanoncok ügyeivel foglalkozni. Az ipartestületek alakuló gyűlésein lefektették az alapszabályaikat,
mely szerint kötelesek a tagoktól tagdíjat szedni, meghatározták az iparosok jogait
és kötelezettségeit, a testületi vagyon kezelési módját.1
Óbecsén 1885. június 20-án tartották az ipartestület első közgyűlését a városháza dísztermében, ahol első napirendi pontként a testület alapszabályait fektették
le. Az első tagok július 19-én léptek be a testületbe. A tagok száma pár hónap alatt
növekedett, az 1886. január 17-i közgyűlés jegyzőkönyve szerint már 340 fő volt. Az
ipartestületbe belépőknek 1 koronát kellett fizetniük, majd tagdíj címén havonta 10
fillért. Később ez az összeg 2 koronára illetve 20 fillérre növekedett.2
Az ipartestület ügyeit a közgyűlés és az elöljáróság intézte. A testület köteles
volt minden évben legalább egyszer összehívni közgyűlését, legkésőbb március hónap végéig.3 Ha a közgyűlésen nem jeletek meg kellő számban az iparosok, elnapolták és egy másik időpontra újra össze kellet hívni.4 A gyűlések mindig azonos módon
zajlottak. Először felsorolták, kik jelentek meg. Az elnök köszöntője után az utolsó
közgyűlés jegyzőkönyvét felolvassák, majd a jegyző beszámolt az ipartestületi iroda
évi működéséről. A pénztári jelentés után felolvasták az az évi költségvetést. Majd
ezután megválasztották az elnököt, alelnököt, az ipar biztost, a pénztárost és a jegyzőt.5 Bevett szokás volt, hogy az alelnök a szerb választmányi tagok közül került ki.6
A tisztújítás után rátértek a napirendi pontokra. A jegyző köteles volt minden gyű1 Az

1884. évi XVII. törvénycikk ipartörvény
Medurić 1985.15-16.
3 Az 1884. évi XVII. törvénycikk ipartörvény
4 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1910-1920. 1.
5 Munkájukért díjazásban részsülnek. Az elnök és az ipar biztos évi 30-30 fillért kapott, a pénztáros 20
fillért, míg a jegyző 14 fillért. (Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 48.)
6 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1905-1920. 87.
2
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lésről jegyzőkönyvet vezetni, melyben feljegyezte a megjelentek névsorát, és rövid
kivonatokat közölt a tárgyalt ügyekről.7 Évente általában négy alkalommal hívták
össze a közgyűlést, de előfordult, hogy többször, ha valamilyen sürgős ügyet kellett
elintézni.8 A közgyűlések helyszíne a városháza díszterme volt. 1905-től azonban az
ipartestületi ház nagytermében rendezték meg.9
A testület köteles volt irodát működtetni, ahová az iparosok mindenféle
ügyes-bajos dolgaikkal betérhettek. Az iroda hetente kétszer, csütörtökön délelőtt és
délután, valamint vasárnap délelőtt várta ügyfeleit.10 Az iparosok itt nyújthatták be
kérvényeiket, ha pénzügyi támogatást akartak kérni a testülettől. Itt kaptak felvilágosítást az ipari törvényekről. De itt fizették be a tagdíjakat is. Az iparosok gyakran
elmaradtak a tagdíj befizetésével, amit aztán az első fokú iparhatóság behajtás útján
szedett be.11
A testület az iroda mellett könyvtárat is működtetett, ahová az iparos olvasókör tagjai betérhettek és elolvashatták az újságokat, iparosoknak szóló könyveket.
Az olvasókör ugyanúgy működött, mint az ipartestület. Évente tartott közgyűlést,
amelyről jegyzőkönyvet vezettek. A közgyűlésen elöljárókat választottak, a tagok
pedig tagdíjat fizettek.12
A Magyar Királyi kereskedelmi miniszter 1907-ben 55 db különféle könyvet
adományozott a könyvtár számára. A könyvek között főképp iparosokra vonatkozó
írásokat találunk, mint például a magyarországi iparos oktatásról vagy a munkabaleset biztosításának jogszabályairól szóló munkákat.13
Különféle pénztárakat alapított az ipartestület, hogy a segítségre szoruló tagjainak támogatást nyújtson. Ilyen volt a betegsegélyező pénztár. Ide azok az iparosok
fordulhattak segítségért, akik hosszabb ideig betegség miatt nem tudtak dolgozni.14
Támogatták a megöregedett iparosokat is. Az elaggott iparosok pénztárából utaltak
ki számukra különböző nagyságú összeget.15 Különféle ösztöndíjakat alapítottak az
iparosok özvegyei és árvái számára.16
Az Óbecsei Ipartestület jó kapcsolatot ápolt más ipartestületekkel. Tagja
volt az Ipartestületek Országos Szövetségének17 és a Szegedi Kereskedelmi és Ipari
Kamarának. Többször vettek részt más ipartestületek által szervezett kiállításokon,
zászlószenteléseken és egyéb más rendezvényeken.18 Gyakran rendeztek gyűjtést
7 Óbecse és Vidéke 1907. február 17., XX. évfolyam 8. szám,; Ipartestületi jegyzőkönyv 19010-1920.
1-3.
8 Az Ipartestületi ház építésekor a közgyűlés havonta ült össze, hogy az aktuális ügyekben döntést
hozzanak. (Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 60-82.)
9 Ipartestületi Jegyzőkönyv 110.
10 Óbecse és Vidéke 1914. máj. 3. XXVII. évfolyam 18. szám
11 Óbecse és Vidéke 1902. ápr. 13. XV. évfolyam 14. szám
12 Óbecse és Vidéke 1902. máj. 4. XV. évfolyam 22. szám
13 Óbecse és Vidéke 1907. ápr. 21. XX. évfolyam 16. szám.
14 Csillag Ignác ipartestületi tag 10 koronát kapott a betegpénztártól támogatásként. (Ipartestületi Jegyzőkönyv 1905-1920. 3.) Óbecse és Vidéke 1902
15 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1905-1920. 21.
16 Óbecse és Vidéke 1907. febr. 14. XX. évfolyam 8. szám
17 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1905-1920. 27.
18 Az óbecsei iparosok 1907. augusztus 18-19. Pécsen egy kiállítással egybekötött ipartestületi kongresszuson vettek részt. (Ipartestületi Jegyzőkönyv 1905-1920. 97.)
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bajba jutott ipartestületeknek. 1905-ben a Gyöngyösi Ipartestület javára gyűjtöttek,
akiket tűzvész ért. Összesen 6 korona 20 fillért adományoztak az óbecseiek.19
Az ipartestület gondoskodott tagjai szórakozásáról is. Minden évben farsangkor bált szervezett számukra. A táncmulatságok helyszíne legtöbbször a községi
nagyvendéglő díszterme volt. Külön biztost neveztek ki erre az alkalomra, akinek az
volt a feladata, hogy megszervezze a bált. A vacsora mellett zene és tombola szórakoztatta a megjelenteket. A bálokból befolyt összegeket az elaggott iparosok javára
ajánlották fel, vagy a betegsegély alapba került.20
A következőkben nézzünk néhány érdekes eseményt, momentumot az Óbecsei Ipartestület életéből.

Tanonciskola
Az 1884. évi XVII. törvénycikk szerint minden olyan településen, ahol legalább 50 tanonc van, köteles az ipartestület iskolát alapítani, vagy biztosítani számukra az oktatást tanfolyam keretében.21 Az óbecsei Ipartestület a hatályos törvény
alapján 1885. augusztus 5-én eldöntötte, hogy tanonciskolát nyit. Ezt a kezdeményezést támogatta a község elöljárósága is, mivel 1885. augusztus 9-i ülésén kijelentette, hogy iparos iskolát kell alapítani és a feladatok elvégzésére, bizottságot hoznak
létre.22
A törvény alapján egy tanonc mindaddig, míg egy iparosnál tanul, köteles
tanonciskolába járni. Egy tanév 10 hónapig tartott. Az oktatás hetente két nap négy
órában zajlott, és emellett heti három rajzórát is előírtak. Minden iskola eldönthette,
hogy óráit a reggeli vagy az esti időszakban tartja meg. Az iskolában hittant, olvasást, írást, fogalmazást, számolást, könyvelést és rajzot oktattak. A tanoncoknak
minden év végén vizsgázniuk kellett.23
A tanoncoknak az iskola mellett el kellett szegődniük egy iparoshoz, ahol az
adott szakmát kitanulhatták. Az iparosok a tanoncokkal szerződést kötöttek, amiket
aztán el kellet juttatni az ipartestületeknek. A szerződésben meghatározták a munkaidejüket. 12-14 éves iparos tanoncok napi 10 órát dolgozhattak, míg a 14. életévüket
betöltöttek napi 12 órát. Mindkét esetben munkaidő közben a tanoncok reggel és
délután is fél-fél óra szünetet kaptak, valamint délben egy órás ebédszünetet tarthattak. Meghatározták továbbá az iparos és a tanoncok kötelességeit is.24 Ezeket a
szerződéseket az ipartestületeknek lajstromba kellett venniük. A tanoncszerződések
lajstorma tartalmazta a szerződést kötő iparos nevét és foglalkozást, a tanonc nevét
és születési idejét, a tanonc munkába állásának kezdő és végső időpontját, a szerződés bemutatásának idejét, valamint hogy a szerződés tartalmaz-e valamilyen különleges megegyezést. Előfordult, hogy a törvénnyel ellentétben nem az iparos, hanem
a tanonc szülei állták a képzés során felmerülő kiadásokat.25
Ipartestületi Jegyzőkönyv 1905-1920. 19.
Óbecse és Vidéke 1902. febr. 2. XV. évfolyam 5. szám, Óbecse és Vidéke 1912. jan. 8. XXV. évfolyam
4. szám
21 Az 1884. évi XVII. törvénycikk ipartörvény
22 Medurić 2006. 11-13
23 Az 1884. évi XVII. törvénycikk ipartörvény
24 Az 1884. évi XVII. törvénycikk ipartörvény
25 Tanoncszerződések 1889-1902.
19
20
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Óbecsén a tanonciskola 1886-ban kezdte meg működését Óbecsei Ipari Iskola néven. Az iskola elhelyezése sok gondot okozott. Először a régi csendőrlakásban kapott helyet, majd mivel a tanulók száma egyre növekedett, az iskola egy része
a Balaton-féle elemi iskolában működött, míg a másik rész a szerb iskolában.26
Az oktatás minden év szeptember végén indult. Az iparosoknak a hónap
elején kellett tanoncaikat beíratni az iskolába. Az iparosok azonban gyakran a tanév
megkezdése során íratták be inasaikat, így az ipartestület úgy határozott 1891-ben,
hogy pénzbüntetést szab ki ezekre az iparosokra, valamint kötelezi őket arra is, hogy
az iskola helyett megvegyék a tanoncok tanszereit.27
Ugyanebben az évben az iparosokat arra is kötelezték, hogy tanoncaik részére ellenőrző könyvecskét vegyenek, amibe meghatározott időközönként be kellett
írniuk tanoncaik munkaidejét. Minderre azért volt szükség, mert egyre több tanonc
nem járt dolgozni az iparosához.28
Az iskolában az oktatás hetente két napon, a II. és III. évfolyamosoknak
kedden és csütörtökön, míg az előkészítősöknek és az I. évfolyamosoknak szerdán
és pénteken folyt, esténként 5-8 óráig.29 Előkészítő tanfolyamra azért volt szükség,
mert a tanoncok más-más tudásszinten álltak. Egy 1891. évi tanonciskolai jelentés
szerint a borbély, papucsos és harisnyakötő tanoncok rendelkeztek a legkevesebb
előismerettel.30
A tanoncoknak minden év végén elméleti és gyakorlati vizsgát kellett tenniük. A tanév végét pedig egy munkakiállítás zárta. A kiállításra minden tanonc benyújthatta egy-egy munkáját. A legjobbak pénzjutalomban részesültek, amit a városházán megrendezett ünnepség keretében vehettek át. A kiállítás minden évben 3
hétig volt látogatható a közönség számára.31
A tanoncok nemcsak helyi kiállításon vehettek részt, hanem más ipartestületek által rendezett kiállításokon is. Az óbecsei tanoncok gyakran beneveztek egy-egy
munkájukkal a szegedi iparostanonc kiállításra. Egy újságcikk szerint 1903-ban az
óbecsei tanoncok nagy feltűnést keltettek a szegedi kiállításon, amin 43 tanonc és 9
segéd vett részt. Közülük hatan kaptak pénzjutalmat.32
A tanonciskoláknak minden év végén írásos jelentést kellett tenniük az éves
munkájukról. Beszámoltak, milyen események történtek az adott évben, kik alkották
a tanári kart, leírták a tananyagok vázát, felsorolták a tanulók neveit évfolyamonként, beszámoltak az évi költségvetésről, az iskolai könyvtár könyvállományáról.33
1891-től törvény írta elő, hogy minden ipari iskolában ipartanodai bizottságot kell felállítani. A bizottság feladata, hogy a tanonciskola ügyeit intézze, felügyelje, hogy a tanoncok iskolába járjanak, beiratkozzanak. De felügyelte a tanárok
munkáját, felülvizsgálta a tanítási órarendet és a tanrendet, meghatározta a szünidők
Medurić 2006. 17.
Óbecse és Vidéke 1891. júl. 26. IV. évfolyam 27. szám
28 Óbecse és Vidéke 1891. szept. 13. IV. évfolyam 37. szám
29 Óbecse és Vidéke 1902. szept. 14. XV: évfolyam 37. szám
30 Óbecse és Vidéke 1891. júl. 26. IV. évfolyam 30. szám
31 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1886-1897. 34.
32 Óbecse és Vidéke 1904. jan. 3. XVII. évfolyam 1. szám és Óbecse és Vidéke1904. jan. 10. XVII.
évfolyam 2. szám
33 Óbecse és Vidéke 1891. júl. 26. IV. évfolyam 30. szám
26
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időtartamát, fegyelmi ügyekben eljárt, elkészítette az intézmény éves költségvetését,
minden ügyről jelentést tett a közgyűlésnek. A 10 főből álló bizottság tagjai községi
képviselőkből, oktatókból, iparosokból, és kereskedőkből kerültek ki. Elnökét az
iparhatóság választotta meg, míg az alelnököt és a jegyzőt a bizottság saját maga
választhatta.34
Az iskola 1892-ben saját épületbe költözött, majd 1909-től Községi Alapfokú Ipari Iskola néven működött tovább az első világháború végéig.35

Az Ipartestület háza
Az Óbecsei Ipartestületnek 1904-ig nem volt önálló háza. Közgyűléseit legtöbbször a városháza dísztermében tartotta. Irodájának helyiséget bérelt más egyletek épületeiben. Így például 1898. április 21-től az ipartestület irodája az I. Ferenc
utcába költözött a Katolikus Legényegylet házába.36
1903 novemberében a testület 18 igen és 10 nem szavazat ellenében úgy
döntött, hogy saját házat vásárol, ahol az irodán kívül szállót nyit ipari segédek számára. Több ajánlatott is kapott az ipartestület. A legkedvezőbb Müller János budapesti lakosé volt, aki óbecsei házát 3500 korona értékben kínálta eladásra a testületnek. A közgyűlés azonban úgy döntött Turfitt Ferenc javaslatára, hogy felállítanak
egy kilenctagú bizottságot, melynek feladata, hogy további, a testület számára alkalmas házakat keressenek megvételre.37
Az 1903. december 3-i közgyűlésen arról számoltak be, hogy mivel a testület nem tudott dönteni a megadott határidőig Müller János ajánlatáról, utóbbi vis�szavonta azt. Az ajánlat értelmében az ipartestület a házat 3000 korona készpénz ellenében megvásárolhatja, a fennmaradó 500 korona, pedig Müller János adománya.
Az új ajánlat szerint a ház ára 3400 korona. Mindezek ellenére az ipartestület úgy
határozott, hogy mégis a Müller-féle 1920. hrsz. és 1108 hrsz. lakóházat beltelekkel együtt vásárolja meg, miután alkalmasabb házat nem találtak. A testület a ház
adásvételi lebonyolításával Bodor Andrást, a kilenctagú bizottság elnökét, Antal
Andrást, az ipartestület jegyzőjét és Radics Mátyást, az ipartestület pénztárosát bízták meg.
A ház megvételére 2288 koronát és 22 fillért tettek félre, ami a testület vagyonából elkülönített 1000 koronából, a 928 korona 22 fillér értékű házalapból és az
elaggott iparosok alapjából elvett 800 koronából tevődött össze. A fennmaradó ös�szeget és a ház átalakítási és felújítási munkálataira fordítandó 2000 koronát hitelből
fedezték. A hitelfelvétel lebonyolításával Vörös Béla iparbiztost és Vantsit Károly
elnököt bízták meg.38 Rengeteg pénzbeli felajánlás érkezett a ház megvételére a helyi iparosoktól és kereskedőktől.39 Voltak olyanok is, akik cserepet, faanyagot vagy
téglát adományoztak.40
Óbecse és Vidéke 1891. febr. 8. IV. évfolyam 6. szám
Medurić 2006. 21.
36 Óbecse és Vidéke 1898. ápr. 24. XI. évfolyam 17. szám
37 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 60.
38 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 63-67.
39 400/9 Vegyes iratok, Ipartestületi ház alapjára 1904. jan. 14.
40 Óbecse és Vidéke 1904. márc. 6. XVIII. évfolyam 10. szám
34
35
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Az ipatestület a ház átalakítási és felújítási munkálatait végző vállalkozót,
Deininger Istvánt, több vállalkozó közül választotta ki.41 A munkálatok 1904. júliusában indultak meg. A testület Vörös Bélát bízta meg azzal, hogy felügyelje az
építkezést. Több probléma is felmerült az építkezés során. Ezek közül a legnagyobb
az volt, amikor a ház befedéséhez szükséges cserepekből szállítás közben több mint
6000 eltört, így további kiadások fejében újakat kellett rendelni.42
A munkálatok októberben fejeződtek be. Az új ház két épületből állt. A
főépültben alakítottak ki egy hivatali szobát, egy olvasószobát, egy kocsmát, egy
konyhát, és további két szobát. A melléképületben pedig két szoba volt, amit segédszállóként működtettek. Az udvaron állt még egy fáskamra.43 A novemberi közgyűlésen az ipartestület úgy döntött, hogy a ház átvételére szakértőket fogadnak fel.44 A
ház felügyeleti joga az ipartestület elöljáróságának kezébe került.45
A testület minden évben egy házgondnokot választott, akinek az volt a feladata, hogy megvizsgálja a ház állapotát és az estleges javítási munkálatokról beszámoljon az elöljáróságnak. A házgondnok mellé felfogadtak egy írni és olvasni jó
tudó embert, aki a szolgai teendőket látta el. Feladata az volt, hogy hivatalos napokon írásos jelentést tegyen a testületnek, mire használták a ház helyiségeit. A fizetése
mellett szállást biztosítottak számára a segédszállón.46
Az iparos házban italmérés működött, melynek bérleti jogát az ipartestület
1904. november 15-től 3 évre bérbe adta. Az árverési feltételek szerint a bérlő a főépület hivatali irodáján és az olvasószobán kívül az összes helyiséget kibérelhette. De
meghatározták azt is, hogy a bérlő csak a Gerber Nándor és fia cégtől vásárolhat italt.
Az ital minőségének az ellenőrzésére pedig meghatározott időközönként kiküldtek
egy biztost.47 Később a szálló működetésének bérleti jogát ugyanaz a személy kapta
meg, aki az italmérést. A bérleti jogot 3 év helyett csak 1 évre kapta meg.48
Az 1904. december 29-i közgyűlés úgy határozott, hogy a házat ünnepélyes
keretek között adják át, így egy héttagú szervezőbizottságot állítottak fel, melynek
feladata az volt, hogy megszervezze az ünnepséget.49 Az ünnepséggel egybekötött
házszentelésre 1905. április 24-én, húsvét másnapján került sor.50

Az ipartestület zászlója
Minden egyesületnek és testületnek rendelkezni kellett egy zászlóval. Az
Óbecsei Ipartestület 1902-ben készítette és avatta fel saját zászlóját. Első lépésként a
testület felállított egy bizottságot. A bizottság több szervezet zászlóját tanulmányozta, majd benyújtotta saját elképzeléseit az ipartestületnek.51 Ezután a testület a zászló
elkészítésére ajánlatokat kért be. Két cég nyújtott be terveket árajánlatokkal együtt.
Óbecse és Vidéke 1904. jún. 12. XVIII. évfolyam 24. szám
Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 80-81.
43 400/9 Vegyes iratok, Az ipartestületi ház alaprajza
44 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 195.
45 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 113.
46 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 112.
47 400/9 Vegyes iratok, Árverési feltételek
48 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1905-1920. 108.
49 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 199.
50 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1897-1909. 3.
51 Óbecse és Vidéke 1902. máj. 18. XV. évfolyam 20. szám
41
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Az egyik a budapesti Oberbauer és fia cég volt, a másik Tansch Lajos Újvidékről. Az
ipartestület utóbbi ajánlatát találta kedvezőbbnek és meg is kötötte vele a szerződést.
A zászlót 900 korona értékben készítette el Tansch Lajos. A zászló szegélyeit Hirschenhauzer és Schlesinger helyi aranyművesek készítették el. 52
Az ipartestületi tagok egész évben szép számban adományoztak pénzt a
zászló elkészítésére. A zászló felszentelésére 1902. októberében került sor. A kétnapos ünnepség díszelnöke dr. Balaton Gyula főszolgabíró volt. Az ünnepség első
napján az ipartestület irodája előtt gyülekeztek az iparosok, majd a zeneszó kíséretében fáklyákkal az indulóházhoz vonultak, ahol
„Ujdonságok – Az ipartestületi zászló szentelési alkafogadták Radovákovits
lomra a zászló anyagi tisztet Reisli Sándor tekintélyes
György országgyűlési
iparos társunk kedves és tisztelt neje Reisli Erzsébet
képviselőt, az ünnepség
úrasszony volt szíves elvállani. Örömmel hozzuk ipafővédnökét. Ezután az
rosaink tudomására ezen hirt. Egyben ezen szivesséünnepség
díszvendégért nevezet úrnő az összes iparosság nevében előre
gei kocsira szálltak és
is fogadja hálás köszönetünk nyilvánitását. Óbecsén,
elmentek Reisli Sán1902. aug. 16. – Horváth László iptj. Brankovits Nándorné zászlóanya lakádor elnök.”
sára, ahol köszöntötték
(Óbecse és Vidéke 1902. aug. 17. XV. évfolyam 33.
a zászlóanyát. Az ünszám Melléklete)
nepség másnap 8 órakor
kezdődött. Egy küldöttség elment a zászlóanyáért, míg a többiek az ipartestület irodájában gyülekeztek.
Ezután közösen a katolikus templomig vonultak, ahol a Jauch Ferenc plébános felszentelte a zászlót.53

Óbecsei iparosok az Ezredévi Kiállításon
A magyarság ezeréves történelméről valamint a honfoglalás ezredik évfordulójáról az állam hatalmas ünnepségsorozattal emlékezett meg, melynek egyik eleme
volt a budapesti Városligetben megrendezésre került Ezredévi Kiállítás. A kiállítás
több tematikus témából épült fel, mint például oktatásügy, hadügy, ipar, mezőgazdaság. Az ipari kiállítás helyszíne az Iparcsarnok volt. A kiállítás országos bizottsága
a kereskedelmi- és iparkamarákat, ipartestületeket, iparosköröket bízta meg azzal,
hogy tájékoztassák a helyi iparosságot az Ezredéves Kiállításról, támogassák, segítsék azokat, akik rész kívánnak venni a kiállításon, szervezzék meg felutazásukat, otttartózkodásukat. 54
1894 áprilisában az óbecsei Ipartestület felállított egy helyi bizottságot,
melynek feladata az volt, hogy tájékoztassa a helyi iparosságot a kiállításon való
részvétel feltételeiről, és támogassa a kiállítókat. A bizottság élére dr. Milkó Ignácot
nevezték ki. Megszavazták, hogy a bizottságnak 3 éven keresztül 50-50 forintot különítenek el a kiállítási alapba a kiadások fedezésére.55
Óbecse és Vidéke 1902. júl. 27. XV. évfolyam 30. szám
Óbecse és Vidéke 1902. okt. 26. XV. évfolyam 43. szám
54 Vezsenyi 2011.
55 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1886-1897. 114.
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A bizottság az Óbecse és Vidéke helyi lapban folyamatosan közölte, kik azok
az iparosok, akik be szeretnének mutatkozni a kiállításon. 1895. júliusában az addig
jelentkezett 15 iparos mellett az alábbiak jelezték részvételüket: Szabó István férfi
szabó, Révész Sámuel asztalos, Hadevits József kaptafa készítő, Pribulszky István
cipész és Hacher Sarolta hímzőnő.56 Végül összesen 32 helyi iparos mutatkozott be
a kiállításon.
A kiállításra a tárgyakat postán vagy vasúton juttathatták el Budapestre. Az
óbecsei vasút hetente háromszor szállította a kiállítási tárgyakat: vasárnap, kedden
és pénteken. A szállítási költségeket a bizottság a feladószelvény ellenében visszatérítette. A helyi kiállítók érdekeit a kiállításon Müller János megbízott képviselte. Ő
volt jelen a tárgyak elhelyezésénél, illetve a kiállítók minden ügyes-bajos dolgaikkal
hozzá fordulhattak.57
Kutatásom során csak egyetlen adatot találtam arra vonatkozólag, hogy helyiek látogatóként részt vettek az Ezredévi Kiállításon. A helyi iparostanonc iskola
igazgatója azzal a kérvénnyel fordult a bizottsághoz, bocsássanak rendelkezésére 50
forintot, hogy az iparostanoncok megnézhessék a kiállítást.58
Az óbecsei iparosok nagy sikerrel képviseltették magukat és a helyi iparosságot a kiállításon. 32 résztvevő közül 25 kapott díjat. Számukra a város 1898 januárjában ünnepséget rendezett. Az ünnepség délelőtt 11-kor kezdődött a városháza
dísztermében, amit korábban kis nemzeti színű zászlókkal, zöld gallyakkal díszítettek fel. Miután megérkeztek a rangos vendégek, a helyi tűzoltó zenekar a Szent István téren eljátszotta a Himnuszt, majd az Óbecsei Polgári Magyar Dalkör elénekelte
a szózatot. Ezután Csupor Gyula ügyvéd megtartotta ünnepi beszédét, melyben a
helyi iparosok kiállításon elért sikereiről szónokolt.
Ezután dr. Balaton Gyula járási főszolgabíró kiosztotta az érmeket és az
okleveleket. Aztán dr. Milko Ignác vette át a szót, aki bejelentette, hogy a kiállítási
alapból fennmaradt 400 koronából a bizottság „1896 Ezredéves kiállítási alap” néven alapítványt hozott létre. Az alapítvány kezelője az óbecsei Ipartestület. Az alap
évi kamatából pedig egy helyi szegény vagy hosszas betegségben szenvedő iparost
támogatnak.
Ezután Radics Mátyás, a helyi Ipartestület elnöke mondott köszönetet mindazoknak, akik három éven keresztül segítették a kiállítókat, Majd dr. Milkó Ignácnak, az Ezredévi Kiállítás helyi bizottsága vezetőjének az összes iparos nevében
köszönetnyilvánításként egy ajándékot nyújtott át. Az ünnepség első részét a helyi
dalárda hazafias dala zárta.
Az egész napos ünnepség délután 1 órakor folytatódott a díszebéddel, amit
a községi vendéglő dísztermében rendeztek meg. Összesen 70-en vettek rész az ebéden. Az ebéd igen vidám hangulatban telt. Egymást érték a különböző pohárköszöntők, melyekben a helyi iparosokat, szervezőket éltették.
Az ünnepség záróeseményeként este 7 órakor táncmulatság kezdődött szintén a községi vendéglő nagytermében. A bál során befolyt összegből az elaggott
iparosokat támogatták.
Óbecse és Vidéke 1895. júl. 15. VIII évf. 16. szám
Óbecse és Videke 1896. ápr. 5. IX. évf. 14. szám
58 Ipartestületi Jegyzőkönyv 1886-1897. 167.
56
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Az eseménynek egyetlen egy negatív momentuma volt, mégpedig az, hogy
nagyon kevés helyi iparos vett részt a rendezvényen. Pedig az ünnepség szervezői az
eseménytől a helyi iparos közösség összefogását remélte.59
Láthattuk, az Óbecsei Ipartestület élte igen sokszínű. Sokrétű feladatot látott
el, melynek fő célja az volt, hogy a testületbe belépő tagok érdekeit védjék, segítsék, támogassák őket munkájukban, hozzájárulva ehhez a helyi és az országos ipari
fejlődőséhez.

59 Óbecse és Vidéke 1898. jan. 9. XI. évf. 2. szám
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400/19 Ipartestületi tagok száma mesterségek alapján
csak az iparosok számát tünteti fel és a segédekét nem, tehát az iparosok száma nem egyezik meg az adott év ipartestületi tagok számával

2 A lajstrom

1

Az Ipartestületi tagok –mesterségek alapján lajstrom 1885. évi és az 1909. évi adatait összevetve néhány érdekes
momentumra figyelhetünk fel.
Az ipartestület iparos tagjainak a száma közel százzal nőt a 15 év alatt. Ami még szembetűnőbb, hogy 20-al növekedett
a községben űzött mesterségek száma. Ennek egyik oka, hogy néhány mesterségen belül, mint például a lábbeli készítőknél
szakosodás figyelhető meg. Vannak bocskorosok, csizmadiák és cipészek. Új mesterségek is megjelentek, mint például a
könyvkötő, a kéményseprő, fodrász, béltisztító vagy a szobafestő. Néhány szakma viszont megszűnt 1909-re. Ilyen volt a
tímár vagy a téglaégető.
A fenti táblázatban az 1885. évi leggyakoribb szakmákat vetettem össze az 1909. évi adatokkal. A legtöbbnél növekedett az iparosok száma. A legnagyobb csökkenés a szűcsök esetébe figyelhető meg 12-ről 4-re csökkent a számuk. Ennek egyik
oka az lehet, hogy egyre több ruházati bolt jelent meg a településen és kisebb lett a kereslet a szűcsök által készített termékek
iránt. A csizmadiák számának a csökkenése a szakmán belüli szakosodással függ össze. Ugrásszerűen megnőtt viszont az építő
iparban dolgozók ácsok és kőművesek száma.
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1885. év

száma2

Iparosok

Ipartestületi tagok száma mesterség alapján1
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Мелинда Кулик

ИЗ ИСТОРИЈАТА СТАРОБЕЧЕЈСКОГ
УДРУЖЕЊА ЗАНАТЛИЈА
ОД 1885-1914.
По укидању еснафа, Закон о занатству из 1872., а затим из 1884.
године подстрекао је занатлије да организују удружења за заштиту њихових
интереса. Циљ новонасталих удружења занатлија јесте пружање подршке и
заштита интереса занатлија. Међу задацима је рад благајни за помоћ калфама,
информисање занатлија о законима о занатству, решавање спорова између
занатлије и калфе и брига о проблемима шегрта. Живот занатлијских удружења
је разнолик и занимљив. Ова студија даје увид у историјат Удружења занатлија
у Старом Бечеју од 1885-1914. године, показујући какве задатке је удружење
решавало. Упоредо с тим, даје се слика и о животу и раду старобечејских
занатлија.
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1. kép
Az Ezredévi Kiállítás óbecsei iparosainak
támogatója

3. kép
Az iparos otthon tervrajza

2. kép
Szitakötő iparos
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4. kép
Skrabány Ádám borbély-terme a századfordulón
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5. kép
Cégérek Óbecse sétáló utcáján a századfordulón (képeslaprészlet)

6. kép
Az Iparos Olvasókör pecsétje
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4. és 5. kép
Szegedről Óbecsére települt pék, Barna József vándorkönyvének részlete
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JEGYZETEK ÉS PILLANATKÉPEK AZ ÓBECSEI
VÁSÁRRÓL
A Kárpát-medence vásártartásának történetében az 1800-as évek vége és az 1900-as
évek eleje emelhető ki, mint a vásárok virágkora.1 Ekkor tartották a legtöbb vásárt a
területen. A vásár szó nem csupán a kirakodó- és állatvásárokat jelentette, hanem a
hetivásárokat is, melyeket ma piacnak nevezünk.
Ezeken a vásárokon szerezték be a városlakók és a környéken élők szinte
mindazt, amire szükségük volt, és ide hozták eladni árujukat a helyi és a távolabbi
vidékek kereskedői, iparosai, kézművesei. Vásárról vásárra jártak a mutatványosok,
vásári bábosok, szórakoztatók, sőt még a pecsenyések, lacikonyhások is. A lacikonyhák mellett felállított sátrakban, a megkötött üzletek után mulatták el az árát néha
egy egész tinónak is. Nem hiányoztak onnan a dudások, citerások sem.

Vásártartási privilégium
Vásárokat a települések privilégiumleveleinek adományozása előtt is tartottak. Az említett dokumentum azonban fontos volt a települések számára, mert a
vásárjövedelem, ami igen jelentős volt, ettől kezdve az övéké lett.
A kiváltságlevelek vagy privilégiumlevelek közül legfontosabbak azok voltak, amelyek vagy közteherviselés alól adtak felmentést, vagy bizonyos önállóságot,
függetlenséget biztosítottak a városnak. Anyagi előnyökhöz jutottak általuk a földesurak, akiknek a tulajdonában volt a település, vagy maguk a települések. Ilyen jogok
voltak: a révvámmentesítő-, árumegállító-, vámszedési- és a vásártartási jog.2
A mai Vajdaság területén lévő települések közül a középkorban privilégiumlevelet hat település és két kerület kapott. Óbecse először országos vásártartási
jogot egyéb kiváltságokkal együtt 1751. június 28-án kap3, amikor mezővárosi rangot szerez.4
A Tiszán-inneni királyi korona kerület privilégiumlevelet később kap, ennek
része volt Óbecse is, így azzal együtt 1800. március 14-én kapott újabb kiváltságokat. A kerülethez tartozó települések: Martonos, Ó-Kanizsa, Zenta, Osztrova vagyis
Ada, Mohol, Petrovoszelo, Ó-Becse, Szent-Tamás, Turija, Földvár. Ó-Becse a Tiszai
koronakerült székhelye volt. „Halászata jelentős, gabonakereskedelme pedig egyike
az ország legjelentősebbjeinek.”5

Dankó 1991.
2 Illésy János,
3 Illésy János,

666.
1900.
1900.
4 Iványi 1906, 97
5 Révai Nagy Lexikona 1916. 627.
1
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Tiszai vásárvonal
A Kárpát-medence települései, más-más földrajzi adottságokkal rendelkező
területei, kereskedelmi útvonalakkal, úgynevezett vásárvonalakkal vannak összekötve. A Bácska területe nem kapcsolódik bele a Dankó Imre6 és Viga Gyula7 által meghatározott nagy vásárvonalak körébe. Az Alföld déli része a tárgyalt terület. Itt belső
vásározási körök alakultak ki. A vándorárusok például a Felföldről eljutottak ide
is, de egy kisebb helyi vásározó körbe kapcsolódtak be. Az itt kialakult vásározási
útvonalat a közlekedési lehetőségek szabták meg. A közlekedés a századfordulón a
vízi útvonalakon zajlott. A folyók: a Duna, a Tisza, később a Ferenc-csatorna biztosították akkor a leggyorsabb szállítási lehetőséget. Óbecse a Tisza partján fekszik, a
tiszai vásárvonal közepén helyezkedik el.
A térségen betöltött központi szerepét biztosította a városnak a Tisza jelenléte, később pedig a Ferenc-csatorna. Óbecse kereskedelmének fellendülése az utak,
a kedvező szállítási lehetőségek mellett a mezőgazdaság, az ipar és a kézművesipar
fejlődéséhez volt kötve. Az 1880-as évekig a szállítás szinte kizárólag a Tiszán bonyolódott le, mert a szárazföldi utak csak nyáron voltak járhatóak.8 Az utak minősége a Szeged és Újvidék közötti nemzetközi út megépítésével javult. A szállítás
kereskedelemre gyakorolt jelentős hatása azonban csak a vasút ide érkezésével lett
érezhető, azaz 1889 után9.
A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlaszának kutatásai alapján Óbecse – Zenta mellett – a Tisza-vidék egyik központja, a kutatott időszakban, vagyis a második
világháborút követő években valamint az 1970-es és az 1990-es években.
Óbecsének mint vásárt tartó településnek a központi szerepe több szempontból is alátámasztható. Egy-egy település vásártartásának kérelmezésekor kérni
kellett a 30 kilométeres körben található más vásárt tartó települések engedélyét,
jóváhagyását.10 Az egymáshoz közel lévő településeknek nem állt érdekében, hogy
egy napon tartsák a vásárukat. Ezért a vásáros napok, melyeket a vásárszabadalmakat adományozó dokumentumban találhatunk meg, a közeli településeken egymást
követik. A Tisza mentén is kialakult egy ilyen vásárvonal. A Tiszai királyi korona-került egyszerre kap szabadalomlevelet, ezzel vásártartási jogot is. A települések
azonban más-más napon tarthattak vásárokat. A Tisza mente vásárvonalába tartozik
Óbecse mellett: Zenta, Ada, Mohol, Bácsföldvár. Az óbecsei vásárokra hatással voltak még a kicsit nyugatabbra, a Ferenc-csatornán fekvő Szenttamás, valamint Temerin és Zsablya vásárai.
A vásárok tartásának üteme egy év során az említett településeken az 1900as évek elején kiadott kalendáriumok szerint a következő volt:

Dankó 1991. 657.
Viga Gyula, 2007. 18.
8 Pál 2000. 19.
9 Pál 2000. 19.
10 Diczig 1933. 8.
6
7
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1
2
3
4
5
6
7
8

Zenta
Ada
Mohol
Óbecse
Bácsföldvár
Szenttamás
Temerin
Zsablya

tavaszi
03.26
03.19.
04.08.
03.22.
03.28.
02.25.
04.15.

nyári
06.22.
06.15.
05.30.
07.05.
06.07.
06.02.
05.05.
06.20.

őszi
08.17.
10.25.
09.30.
08.17.
08.21.
09.12.
09.04.
09.29.

téli
11.19.

11.22.

A táblázatból látszik, hogy Zenta és Temerin voltak a nagyobb vásárt tartó
központok, ahol télen is tartottak vásárokat. A téli vásárokban állatokat nemigen
árultak a hideg miatt. Ezeket a téli vásárokat csak a nagy vonzáskörzettel bíró települések engedhették meg maguknak.
A vásárok jelentőségét nézve az óbecsei a zentai és a temerini között található. A vásárok napját tekintve érdekes adatot figyelhetünk meg az egész évre szóló
kalendáriumokban is.
Az egy nap alatt gyalogosan vagy szekéren megtehető távolság – ez maximum 30 km volt abban az időben – szabta meg az árusok, vásárlók által látogatott
vásárok körét. Óbecse köré 30 kilométeres sugarú kört húzva láthatjuk vásárának
lehetséges vonzáskörzetét. Ebből a körből Zenta kiesik, a többi említett település
viszont benne van. Zenta és Óbecse őszi vására ugyanazon a napon volt. Ebből is
feltételezhetjük, hogy a két vásár egymásra vonzáskörzet tekintetében nem hatott. A
két település között mintegy 40 kilométeres távolság van.
A legkorábbi kalendárium, amit találtam, az 1847. évi Bittermann Nándor
nyomdájában jelent meg Szabadkán. Ebben Óbecsének még évi két vására volt: júl
5. és okt. 17.11 Később, feltételezem, hogy a megnövekedett lakosságszám és az
igények miatt is kérelmezték a harmadik, a tavaszi vásár tartását is. A fellelhető
későbbi kalendáriumokban Óbecse már három évi vásárt tart. Ez az évek során nem
változott, ahogy az a kalendáriumok adatai alapján is követhető.
Az országos vásárok időpontja mellett Óbecsénél találhatunk néhány helyen
egy kiegészítő megjegyzést. Például a Pesti Hírlap 1915-ös naptárában így ír: „Óbecse ápr. 8., júl. 5., okt. 17. és a köv. 1-1 napon, ha nem vasárnap úgy a megelőző
vasárnap és hétfőn kirakodó és állatvásár”.12 Vagyis a vásárokat mindig vasárnap és a
következő hétfőn tartották. Ekkor még több napig tartottak a vásárok. Az óbecsei vásárok napjára az 1934-es naptárban is találunk kiegészítő információt: „Sztaribecsej
ápr. 8., júl. 5., okt. 17., valamint az ezeket követő 1-1- napon át. Ha nem vasárnapra
esik, akkor a megelőző vasárnap.”13
Az 1947-es Narodni Kalendar járásokra bontva sorolja fel a vásárt tartó településeket. Ez számunkra azért is fontos, mert az óbecsei járás települései, vagyis az
egy vásározó körbe tartozó települések vásárai vannak itt felsorolva:
Szabadkai naptár vagy közhasznú kalendáriom 1847.
Pesti Hírlap Naptára 1915, 226.
13 A falu naptára 1934.
11

12
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Srez Staro Bečejski
Stari Bečej 8 apr. 5 jul 17 okt.
Srbobran 12 mart, 27 jul, 30 szeptembar 10 nov.
Bačko Petrovo Selo 5 maj 30 august, 1 november
Bačko Gradiste 22 mart 22 maj 20 august
Turija 22 april, 13 avgust, 25 oktobar14

Pillanatképek
Az óbecseiek szarvasmarhával, gabonafélékkel, borral, mezőgazdasági és
kézműipari termékekkel kereskedtek leginkább. A júliusi, nyári vásárnak volt a legnagyobb a forgalma. Ezekre a vásárokra 2000 marhát és juhot hoztak fel, míg a
másik kettőre csak 400–800 marhát és 200–400 juhot. Az őszi piacok voltak a legerősebbek.15
A helyi kézművesek védelme érdekében az 1884. évi a szakmákról szóló
törvény szellemében a község korlátozta az óbecsei vásárokon és piacokon árusítható kézműipari termékeket. Ez a környékbeli és az ország más területein élő kisiparosokra vonatkozott. Korlátozások alá estek azok az áruk – hacsak valamelyik kisiparosnak nem volt külön kiváltsága –, amelyeket Óbecsén is készítettek. Ez viszont
nem vonatkozott az élelmiszeripari termékekre, sem a gyümölcsökre és zöldségfélékre, melyek árusítása továbbra is szabad maradt. Szabadon lehetett árulni egyes
háziipari termékeket, mint pl.: fapapucsot, teknőt és különböző puhafából készült
edényeket, szánkót, vasvillát, serpenyőt, fazekat stb.16
A zökkenőmentes áruforgalom, érdekében Óbecsén 1875-ben rendeletet
hoztak egy mértékhitelesítő intézmény létrehozásáról, amelyet júliusban meg is nyitottak.17
A vásárok szervezéséhez hozzátartozott annak minél szélesebb körben való
kihirdetése. Plakátokat küldtek a környező településekre, hirdetéseket adtak fel az újságokban. Azonban nem minden esetben sikerült a kihirdetett vásárt meg is tartani.
A korban jelentősen fejlődött az állatorvoslás tudománya. A marhavészek,
az állatok körében dúló járványszerű megbetegedések miatt szigorú korlátozásokat
és megszorításokat vezettek be a vásárokon is. A járványokról a zombori Bácska
című megyei lap hasábjain is hírt adnak, leginkább olyan formában, hogy az egyes
járványok miatt néhány vásárt elhalasztottak. Az óbecsei elhalasztott vásárról ad hírt
a következő hirdetés:
„Pótvásár. Ó-Becse község elöljárósága pótvásár iránti kérelmet adott be,
de az visszautasíttatott, mert még mindig uralkodik a köröm- és szájfájás s így a
sokak által remélt pótvásár elmarad.”18
A vásárokban szinte mindig szükség volt a vásárbíró szolgálataira, mert a
legényes virtus, a kocsmák, a lacikonyhák bora a kis veszekedésekből gyakran bicskázáshoz vezetett. Erre számos példát találunk a hírlapok hasábjain. Az alább zomNarodni kalendar 1947.
Pál 2000. 19.
16 Istorijski Arhiv Becej, F-015-13-26.jun 1887
17 Pál 2000. 19.; IAB F-015-13-26.jun.1875.
18 Bácska 1890. november 11., 3.
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bori vásárban megesett verekedés arra is példa, hogy az óbecsei legények a zombori
vásárt is látogatták.
„Nagy M. ó-becsei és Prikoda Mihály petrovoszellói legények között nézeteltérés támadt, amelyet csak vérrel hittek kiegyenlithetni. Prikoda volt a gyorsabb, a
ki görbe nyelű bicskájával életveszélyesen hátba szurta Nagyot.”19
A következő példát csupán érdekességképpen idézem, a környék vásárairól:
„Vásárügyi rendetlenségek. Ó-Becséről írják: Az országos vásárnak
alkalmából gyakran hallani panaszokat, különösen a helypénzszedés
és a vámházaknál. Petrovoszello község helypénz-bérlője már több
ízben felszólítva lett a miatt, hogy a megyei tariffában kitüntetett
összegnél magasabbakat fizettet magának. Most egy újabb eredeti
esetet beszél egy helybeli jó barátom. Ugyanis a legutóbbi – mult
héten megtartott – moholi országos vásár napján, vendég indult hozzá Adán keresztül. Ó-Becsére, az országút egyenes vonalban van
kimérve, ezen irányban terjed egészen Ó-Becse alá. Mohol, Petroszelló falvak messze balra esnek a Tisza mellett, a miből az következik, hogy Adáról Ó-Becsére az országuton eljuthatni anélkül, hogy
a fenti két községet csak érinteni is kellene. De nem így fogja fel azt
Mohol községének megbízottja vagy bérlője, aki vásár alkalmával
a községen, illetve vásáron keresztül utazókat megadóztatni van hivatva, így történet, hogy barátom vendége, dacára, hogy kijelentette,
miszerint neki nincs szándékában a moholi országos vásárban gyönyörködni és dacára, hogy ő nem balra a község felé, hanem jobbra
az országúton indult tovább, a vásárra igyekvőkkel egyformán köteles volt Mohol község pénztára javára adóját lefizetni, vigaszképpen azt a biztosítást nyervén, hogy a másik kapunál keresztül menet,
mint olyannak, ki nem a vásárba szándékozott, pénze visszafizettetni
fog. Odaér ezen állítólagos visszafizető helyre, és mi történik? Az,
hogy nem tudni mi okból, az adót tőle itt is újra megveszik. Igaz,
hogy az összeg nem valami magas volt, de egy krajcárt is illetéktelenül fizetni senki sem tartozik, Jó lesz a községnek jó híre fenntartása
tekintetéből az ily visszaéléseknek elejét venni.”20

Befejezés
Óbecse kiemelkedő szerepet tölt be a Tisza mente kereskedelmében, kereskedelmi kapcsolataiban a századfordulón és az azt követő években. Ez szépen
kirajzolódik országos vásárainak nagyságából, a környező településekre gyakorolt
hatásából. Bár leginkább Zentát szoktuk úgy emlegetni, mint a Tisza-vidék központját, de kereskedelmi szempontból Óbecse sokkal jelentősebb helyet foglal el. A Tisza, az utak, de legfőképpen a Ferenc-csatorna szerepe az, ami a környék települései
közül kiemeli.

19
20

Bácska 1895. július 9., 3.
Bácska 1885. junius 2. 42. szám, 2.
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СТАРОБЕЧЕЈСКИ ВАШАР – ЗАПИСИ И ТРЕНУЦИ
На територији данашње Војводине привилегије је добило: шест насеља
и два округа. Бечеју је, прво, дозвољено држање земаљског вашара, а касније,
28. јуна 1751. године и друге привилегије, а и ранг града. У оквиру Потиског
крунског дистрикта, Бечеј стиче нове привилегије 14. августа 1800. године.
Насељена места карпатског басена са различитим географским карактеристикама повезана су трговачким, тзв. „вашарским” путевима. На јужном
делу Низије формирају се унутрашњи вашарски кругови. Вашарски путеви
су одређени постојећим саобраћајним условима. Бечеј се налази на средини
потиског вашарског круга. Вашарски дани у Бечеју, такође, су прилагођени
овом путном правцу и околним местима.
Бечејци су, углавном, трговали говедом, житарицама, вином, пољопривредним и занатским производима. Највећи промет је, углавном, остварен
на јулском и другим летњим вашарима.
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A fa útja Máramarostól Óbecséig
Óbecsei tutajosok és fűrésztelepek a 19. század
végén és a 20. század első felében∗
„A vízi közlekedés és szállítás egyik legősibb elve és gyakorlata az úsztatás. Az úsztatást egyéb eszközök hiányában tutajokkal – más elnevezésekkel: láp, szál, talp –
végezték.”1 Ez a közlekedési és szállítási forma a korabeli Magyarország szárazföldi
úthálózatának rossz és elhanyagolt állapotát figyelembe véve, nagyon fontos szerepet töltött be. A magyarországi folyami szállításokban, az ország belső forgalmában
a középkorra visszanyúlóan nagy hagyományai voltak a víz folyásával megegyező
irányú hajózásnak, az úgynevezett „ereszkedésnek”, kiemelten pedig a tutajozásnak.2
Az ország közlekedési ügyét szolgáló haladó lépések, a szárazföldi szállítás és közlekedés érdekében tett erőfeszítések a 19. század folyamán még nem hoztak olyan
eredményeket, melyek a vízi közlekedés jelentőségét csökkentették volna. Még a
19. század végén, a vasúthálózat egyre kiterjedtebb megépülése után is nagy szerepe
volt a vízi utaknak, különösen a folyómenti települések gazdasági életében.3
Folyómenti település lévén, Óbecse hasznát látta a közlekedés ilyen állapotának, hiszen mint fontos kikötőhely volt jegyezve Magyarország hajózási térképein.4 Különösen a 19. század második felében alapított gőzfűrésztelepek munkája
lendítette fel a tutajozással, elsősorban a faúsztatással kapcsolatos feldolgozóipart
és kereskedelmet. A tutajokon érkező áruval: mésszel, tűzifával, épületfával való
kereskedés, és annak feldolgozása sok óbecsei családnak biztosított megélhetést
vagy akár olyan mértékű anyagi gyarapodást, ami hatással volt a város fejlődésére
és képének alakulására. Ezért tartom fontosnak lejegyezni az óbecsei tutajosokkal és
tutajozással kapcsolatban fennmaradt adatokat és emlékeket.
„A Tiszán az I. világháborúig volt nagyarányú a tutajozás. Jelentősége ettől kezdve rohamosan csökkent, hiszen a fát termő erdélyi, máramarosi területeket az I. világháború után meghúzott politikai határok
elvágták az anyaország területétől. Ettől kezdve csak kis mértékű, a
II. világháború után pedig csak helyi jellegű tutajozás folyt – kivéve
az 1940-es évek első felének átmeneti fellendülését.”5
A tanulmány szövegét szakmailag ellenőrizte és kiegészítette Simon András. Az SZTE-BTK Néprajzi
és Kulturális Antropológiai Tanszék Folyosó Galériájában 2012. június 13. és július 6-a között bemutatott, a cikkhez kötődő Tutajok, fűrésztelepek, napsugaras oromzatok. A fa útja Máramarostól Óbecséig
című kiállítást rendezte és forrásokkal kiegészítette Glässer Norbert.
1 Gráfik 2001. 975.
2 Gráfik 1983a. 8–9.; Történeti adatokat ld. még: Juhász 1962. 118.; Barna 1988. 190. (további irodalommal)
3 Országos összehasonlító adatokat ld. Gráfik 1983a. 19-24.
4 Magyarország folyamhálózati térképe Gráfik 1983b. 16-17.
5 Barna 1988. 191.; vö. Juhász 1962. 127.
∗
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Az óbecsei helyzetre Stefaniga Péter e szavakkal emlékezett: „Negyvennégy után nem jött többet Erdélyből a fa.” Adataink azonban elszórtan még a 20.
század derekáról, második feléből is utalnak tutajok készítésére és a tutajozásra.6
Mindezzel együtt általánosságban megállapítható, hogy a vasúthálózat és a közutak
kiépülése miatt a 19. század második felében a tutajozásban bizonyos visszaesés tapasztalható és hogy a század végére a hajózás és tutajozás virágkora nagyrészt véget
is ért.7 Többnyire ennek is tulajdonítható, hogy a tutajozásra vonatkozóan a folyó
menti lakosság emlékanyaga napjainkban már nagyon szegényes.
„A tutajozás – különösen a folyóvizek felső és középső szakaszán –
bátor, merész, elszánt és vállalkozó szellemű, kiváló testi erővel és
nagyszerű lelki tulajdonságokkal felruházott, ügyes, talpraesett férfiakat kívánt. A tutajeresztés mesterfogásait valójában csak magán a
tutajon és a vízen lehetett megtanulni.”8

Annak ellenére, hogy veszélyes foglalkozás volt, nem is jövedelmezett jól.
Egy 1838-ból származó leírásból megtudjuk, hogy e nehéz munkával elérhető nyereség nagyon csekély, a kapott pénzzel a fáradozások napi bére nincs megfizetve.”9
Ilyen férfiak ivadéka Sárkány László (szül. Óbecse, 1940), akinek elbeszélése által szinte első kézből értesülhetünk a tutajozás óbecsei emlékeiről és betekinthetünk egy olyan család életébe, ahol az évi jövedelem nagyobb része a tutajeresztésből származott. Apja Sárkány Ferenc (szül. Óbecse, 1906), apai nagyapja Sárkány
Mihály (Óbecse, 1880-1930) és apai nagybátyja Sárkány József (szül. Óbecse, 1882)
is tutajosok voltak. A részletgazdag emlékanyag leginkább adatközlőm nagyanyjától
(Sárkány /szül. Tóth/ Viktória, Óbecse, 1886) hagyományozódott, aki mindig szívesen emlegette a régi dolgokat.

Tutaj, tutajozás, tutajosok
„A tutajok indítása a folyók felső szakaszán levő ún. tutajkötőhelyekről történt. […] A tutajozás legfőbb funkciója a magashegyi
erdőségek szálfáinak nagy távolságra való szállítása volt, melyhez
időszakonként és helyenként fából készült áruk (deszka, zsindely,
láda, fából készült edények, mezőgazdasági eszközök) vagy más termékek (a korai századokban só, újabban főként gyümölcs) szállítása
is kapcsolódott.”10

Egy gyergyószentmiklósi favágó elmondása szerint az első tutajokat már a
havasokban megépítették. Emberpróbáló munka volt, hiszen bele kellett gázolni a
jéghideg áprilisi patakba és ott kellett összeácsolni a tutajt. Erre azért volt szükség,
mert nem mindegy, hogyan van fordítva a tutajba kötött fa. Meg kell találni a súlypontját. Ha nem így teszik, a rosszul állított szálfa képes szétfeszíteni a tutajt.
6 Vö. Barna 1988. 191. 21. jegyzetpont. „A tiszafüredi erdőgazdaság az 1960-as években is rendszeresen úsztatott le nyárfát a szegedi papírgyárba.” Bellon Tibor az 1980-as években is fotózott tutajkészítést a Tiszán. Bellon 2003. 150.
7 Barna 1988. 191.
8 Gráfik 2001. 976.
9 Gráfik 2001. 979.
10 Gráfik 2001. 976. A tutajon szállított áruféleségekről ld. még Juhász 1962. 126.; Bellon 2003.
154–170.
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A tutajkészítés és a tutajozás menetét a néprajzi szakirodalom a következőképpen összegzi:
„Az előző év tavaszán favágók által a magasabb hegyekben kivágott
és lehántolt szálfákat a tél folyamán fuvarosok többnyire szánokon
szállították le a folyók ún. kötőhelyeire. A tutajkötő helyeken a különböző hosszúságú szálfákat 6–12 öles (11-22 m), megközelítően
egyenlő hosszúságú darabokra vágták és a vízparton egymáshoz kötözték oly módon, hogy a vékonyabb végük alkossa a tutaj elejét. Az
így kialakított trapéz alakú tutajt az úsztatás, a tutajeresztés során
könnyebben lehetett kormányozni. […] Az összeállított tutajok vízre
költöztetését követően történt azok fölszerelése. Mindkét végükre
„jármot állítottak” az evezők, a kormányok számára. Ekkor kerültek a tutajra a fejszék, fúrók, gúzsok, szegek, kötelek, karók, tartalék
evezők, illetve kormányok.”11

A folyó fölső szakaszán leginkább fertálytutajokat kötöttek. Ezek szélessége
legalább 12 láb (3,66 m) volt, melyekből négy tett ki egy egész tutajt. A fertálytutajokat két tutajos legény vezette le a folyó egy bizonyos pontjáig, ahol kereskedők
vették át, s a tutajok tovább úsztatására újabb legényeket fogadtak.
A tutajeresztés rudakkal, illetve a járomba fogott hosszú kormányevezőkkel, kormánylapáttal, ún. lentákkal, illetve lintákkal történt.
[…] A célállomásokra érkezve, kikötéskor az egyik végén vasalt,
hegyes rúddal – a hajósok által is használt és ismert – ún. bickével,
biszkével – fékezték le és kötötték ki a tutajokat. […] A tutajkikötőkből a szálfákat többnyire lovakkal vagy ökrökkel vontatták a partra,
majd tovább a fatelepre, a fűrészmalomhoz vagy a superplaccra; a
kocsi elejének, a szekéraljnak a felhasználásával, ha kellett, a nyújtót
lánccal is meghosszabbítva. Rövidebb szakaszon előfordult a tutajok
vontatása emberi erővel is, hosszabb távon, különösen víz ellenében
állatokkal vontattak.”12

A tutajozás – leszámítva a leghidegebb téli hónapokat – gyakorlatilag egész
évben folyt. A 19. század közepéről származó szegedi adatok ismeretében azt látjuk,
hogy a tutajeresztés március második felétől dinamikusan növekedik, május-júniusban a legélénkebb, a nyári hónapokban visszaesik, szeptemberben kissé megélénkül,
majd a téli hónapokban ismét visszaesik, illetve jégbeálláskor gyakorlatilag szünetelhet is.13
A vízi közlekedés és teherszállítás nagyon jelentős szerepet játszott mind
a gazdasági életben, mind az árucserében, mind pedig egyes települések és tájak
közötti kapcsolatban. A 18. században a víziutak az Alföld újranépesedésében is szerepet kaptak.14
„A síkvidéki, alföldi területekre irányuló tutajeresztésben jelentős
szerepet játszottak a hegyvidékek más etnikumú lakói is, különösen
Gráfik 2001. 976.
Gráfik 2001. 977–978.
13 Gráfik 1983a. 20.; Gráfik 2001. 979.
14 Barna 1988. 189–190.
11

12
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a szlovákok és a románok, valamint a kárpátukránok, rutének, de
tutajoztak a németek, szlovének, horvátok, szerbek és természetesen
a magyarok is.”15

Adatok a tutajozás gazdasági és társadalmi jelentőségéhez Óbecsén
a visszaemlékezések tükrében
A tutajozással kapcsolatos tájak és etnikumok közötti kapcsolatok emlékei
elvétve bár és igen homályosan, de élnek még az óbecseiek emlékezetében:
„Az egyik barátnőm mesélte, hogy a nagyapja Fogarasról származik,
és hogy tutajjal jött ide, mert így hozták a szálfát, a fenyőt a Tiszán. A
vezetéknevük is Fogarasi volt. Ezt a történetet azért jegyeztem meg,
mert az én családomban is van egy mese arról, hogy a mi őseink is
így kerültek erre a vidékre. Az első Szöllősyek állítólag még a magyar szabadságharc előtt jöttek ide a Délvidékre a Tisza mentéről,
onnan ahol most az ukrán-román határ van. Hozták ide az építkezéshez való hosszú fenyőfákat. Ez a rengeteg fenyő össze volt kötve
és úgy utaztak rajta. Ezek férfiak volta, fiatalok és erősek, akik ezt
bírták és aztán itt ragadtak.”16
„Mesélték, hogy ezek a tutajosok sokszor gyalog mentek haza, miután átadták a rakományt. Azért is hívták azt a Holt-Tisza melletti
részt Kutyahegynek vagy Olájvégnek, mert ott ilyen moldvaiak meg
ruszinok éltek. Úgy is hívták a temetőt a sörgyár sarkán, hogy olájtemető .Ezek görög katolikus sírok voltak.”17

„Azért hívták a sörgyárral szemben (a Kutyahegyen) fekvő temetőt – amit
mára fölszámoltak – erdélyi temetőnek18 (erdeljsko groblje), mert ide temették el
az Erdélyből úsztatott tutajokkal érkező embereket, akikkel itt végzett valamilyen betegség vagy a végkimerültség. Ezek az emberek különböző nemzetiségűek
és vallásúak voltak. Ide temették azokat a becseieket is, akik más vallásúak voltak
és emiatt nem temethették őket el sem a katolikus, sem a pravoszláv, sem a zsidó
temetőbe.“19
Tutajosok
Gyakranta előfordult, hogy egyes alföldi települések vagy utóbb kereskedők
megbízottai mentek el a Felső-Tisza vidékre, s a megvásárolt fa leúsztatását maguk felügyelték.20 Így került sor arra, hogy a tutajozás néhány óbecsei családnak is
megélhetést biztosított. Ezeknek a családoknak a nyomára szinte kizárólag Sárkány
László elbeszélése vezetett21, aki amellett, hogy név szerint fel tudta sorolni azokat
Gráfik 2001. 980. A tutajosok nemzetiségi összetételére vonatkozóan ld. még: Barna 1988. 206.
Dudás /sz. Szöllősy/ Margit (Óbecse, 1938.)
17 Stefaniga Péter (Óbecse, 1947.)
18 Ezt a megnevezést, így, magyarul sehol nem hallottam. A magyar megfelelője a fent említett olájtemető. – A Szerző megjegyzése
19 Subakov, Stojan, Óbecse
20 Vö. Juhász 1962. 120.
21 A vele készített interjú szövegét ld. Szerda 2010. 24–31.
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az embereket, akik az ő családjával együtt tutajoztak, nagyjából be tudta határolni
születési idejüket és időrendbe tudta állítani az egyes tutajos társaságok működését.
Ezek a tutajos társaságok egy főtutajosból (vagy vezértutajos) és négy melléktutajosból (tutajos) álltak. A főtutajosnak ismernie kellett a Tiszát, a tutajkötő
helytől egészen a végső rendeltetési helyig, azaz a mi esetünkben Máramarosszigettől Óbecséig.
„Akkor még mindössze csak két-három híd volt a Tiszán, de komp
annál több. Tíz-tizenkettő főkomp is volt útközben. Vigyázni köllöt,
hogy neki ne menjenek a híd lábának, a kompoknál meg arra köllött
figyelni, hogy el ne szakítsák még véletlenül se a kompkötelet. Meg
akkor még több ágon folyt a Tisza és azokon is el köllött tudni igazodni. Ez mid a főtutajos dolga volt.”22

A főtutajos feladata volt még a kötelek, a vas klóvni (heveder) a viharlámpák, a láncok és a kürt biztosítása, amit egy szerszámosládába csomagolva szállítottak. Ő kötötte meg az üzletet is a megbízókkal. Mindezekért több pénz járt neki, mint
társainak. Ezeken a kellékeken kívül minden tutajosnak megvolt a saját személyes
szerszáma és fölszerelése, amit mindenki magának biztosított. Ezt is és az útravaló
ennivalót is egy vállon átvethető bőr táskában vitték az útra. Mindenki táskájában
ott kellett hogy legyen a kalapács, a szög, a kétkézvonyó, az ácskapcsok meg a büszke23.
„A büszkének csak a vasát köllött vinni, mert nyelet azt csináltak
neki, amikor fölértek Máramarosszigetre. Az erdőben vágtak maguknak olyan három-négy méteres rúdfákat, és azt csak megfaragták
egy kicsit. Ugyanígy csinálták a klóvninak is az állványt, meg az
evedzőket is deszkából hasították, vagy megkérték ott a fűrésztelepen, hogy vágjanak nekik.”24

Vittek magukkal még vékony lécekre szögezett vízmentes ponyvát is, amit
eső esetén a tutajon a gunyhóikra terítettek. „Nem volt az nagy valami, az éppen csak
arra szolgált, hogy ne ázzon el a gúnya meg az ennivaló.”25
A Sárkány László emléke szerinti legrégebbi tutajos társaság főtutajosa
Januskó Antal volt, akivel nagyapja és nagybátyja is tutajoztak:
főtutajos: Januskó Antal 		
1. tutajos: Rabóckai János 		
2. tutajos: Rabóckai András 		
3. tutajos: Sárkány Mihály 		
4. tutajos: Sárkány József 		

(Óbecse, 1870-es évek)
(Óbecse, 1880. körül)
(Óbecse, 1880. körül)
(Óbecse, 1880-1930.)
(Óbecse, 1882)

Ezek a tutajosok még a „régi Tiszán“ kötöttek ki szállítmányukkal, a valamikori Selyemgubóraktár mellett, ott, ahol a mai Stefanović fivérek utca kijár a
Holt-Tiszára.
Sárkány László (Óbecse, 1940.)
„Éjszakai kikötésnél vagy célállomásra érkezve a tutajt egy büszkének, büszkefának, bickerúdnak,
biszkének nevezett egyik végén vasalt, hegyes bottal fékezték le és kötötték ki.” Barna 1988. 205.
24 Sárkány László (Óbecse, 1940.)
25 Sárkány László (Óbecse, 1940.)
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„1897-ig itt Becsén, még a régi medrében folyt a Tisza. Akkor még
nem volt átvágva. Öreganyám mesélte, hogy akkor még itt a Putrinál köttek ki a tutajok. A Selëmgyár mellett van az a kis utca, ami
nekimegy a Hótt-Tiszának. Akkor még nem volt ott másik ház, csak
a szén- és mészégető ház, meg a parton egy fehér ház, a Fekete Péter
bácsi háza. Az volt a vámház. Ezek még most is állnak. A tutajokkal
ide, a vámházig jöttek be.”26

A folyónak ezen a csendes kiszélesedésén csúszójárdát alakítottak ki, ami
fokozatosan emelkedett az utca irányába. A csúszójárdát állandóan locsolták és
nagytestű, erős, ún. muralovakkal húzatták ki rajta a rönköket a partra. Ez a tutajkikötő, helyzeténél fogva tökéletesen kiszolgálta a századfordulóra kialakult óbecsei
fafeldolgozó-ipart és fakereskedelmet, de más kereskedőket is, hiszen ide összpontosultak azok a létesítmények, melyek működése szorosan kötődött a vízi úton érkező áruhoz.
A későbbi tutajos csapat tagjait is ezek a tapasztalt tutajosok, a „régiek” tanítgatták a szakmára. A vezértutajos is az előző, idősebb társaságból került ki:
vezértutajos: Rabóckai András		
1. tutajos: Polyák András		
2. tutajos: Jusztin András		
3. tutajos: Sárkány Ferenc		
4. tutajos: Szerencsés Mátyás		

(Óbecse 1880. körül)
(Óbecse 1897-8.)
(Óbecse 1900.)
(Óbecse 1906)
(Óbecse 1901-2.)

Ehhez a társasághoz időnként csatlakoztak még a Bukter ragadványnéven
ismert Czakó Péter, Czakó Mihály és Czakó Illés, az öreg Patyúr is.
„A Bukterok is tutajosok voltak. Az igazi nevük Czakó. 1944-ig jártak át Szolnokra vagy föl egészen az orosz határig. Ott csinálták a
tutajokat, és eresztették. Vonattal mentek föl. Vitték magukkal a fölszerelést: a drótkötelet, láncokat, kapcsokat. Amikor megépítették a
tutajt, fölszállt velük egy finánc is és kísérte őket a Jugoszláv határig,
hogy ne bírjanak feketézni! A tutajnak kormánylapátot is csináltak,
hogy lehessen kormányozni, a közepét pedig megrakták iszappal és
azon tüzeltek, főztek, meg melegedtek. Ők mesélték, hogy Máramarosszigetről jöttek a fenyők. Negyvennégy után nem jött többet
Erdélyből a fa.” 27

Tutajos élet – a tutajeresztés munkafolyamata és fortélyai
A tutajozás idényének kezdete a Tisza tavaszi áradásának, az úgynevezett
zöldár (ződár) megindulásának idejére tehető. A óbecsei tutajosok különböző módon jutottak el a tutajkötő helyekig vagy ahhoz a kikötőhöz, ahol az úsztatni való fát
átvették. Sárkány László elbeszélése szerint a tutajosok kishajóval mentek Máramarosszigetig, Stefaniga Péter pedig – mint fentebb idéztük – úgy emlékszik, a Bukterok vonattal utaztak föl a tutajokért. Ismerve azt, hogy időben hogyan követték
egymást a tutajos társaságok és látva, hogy a Bukterok már a tutajozás korának a
26
27

Sárkány László (Óbecse, 1940.)
Stefaniga Péter (Óbecse, 1947.)
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vége felé űzték ezt a foglalkozást, valószínűnek tűnik, hogy a korábbi időben a hajó
volt az egyedüli módja és eszköze annak, hogy eljussanak a tutajok indítási helyéig,
míg később a vasúthálózat teljesebb kiépülése lehetővé tette a vonat igénybe vételét
is. Óbecséről a tutajosok egy kisebb, motoros hajóval jutottak föl Máramarosszigetig, amit egymás között csak Hetvenkettesnek neveztek. „Azért hívták így, mert a
motorja úgy zuhogott, hogy: het-ven-ket-tő, het-ven-ket-tő!”28
A hosszú utat komoly felkészülés előzte meg. Ami a férfiakat illeti, ez a
szerszámok és a kellékek beszerzését és előkészítését jelentette. Az asszonyok dolga
volt az útravaló elkészítése. Ez elsősorban a kenyérsütésre vonatkozott, de sütöttek
még más, hosszabb időre eltárolható ételféleséget is. A kenyeret nagyon gondosan
vizes ruhába csavarták, hogy a férfiak kitartsanak vele egészen addig, míg a hegyvidékről visszatérve újból olyan területre nem érnek, ahol már lehet „rendes”, vagyis
búzakenyeret kapni. Ugyanis azt tartották, hogy „azok ott fenn”, vagyis az „olájok”
olyan szegények, hogy fakéregből készítik a kenyeret.
„Ott olájok éltek. Így mondták a régiek a románokat. Ezek az olájok
olyan szegények voltak, hogy fakéregből csinálták a kenyeret. Őnáluk az Isten volt a kukoricaganca, a görhe, meg a pityóka. Az tudod
micsoda? A krumpli. De nem ez a fajta, hanem az csicsóka krumpli
volt. Sok termett belőle, tudod, hogy legyen.”29

Máramarosszigetre érve a tutajosok nem láthattak azonnal munkához, mert
sort kellet várni a gyűjtőnél, amíg az előttük érkezett csoportok összeszedték a számukra szükséges famennyiséget. A gyűjtő tulajdonképpen egy holtág volt. Ide beterelték a hegyekből leeresztett szálfákat, s ezután összeácsolták a tutajt. Ezt a néhány napos kényszerpihenőt arra használták ki, hogy elkészítsék a büszkék nyelét, az
evezőket, palát pattintsanak, de volt olyan is, hogy kielégítették kíváncsiságukat és
körülnéztek a környéken, ami meglehetősen különbözött szülőföldjüktől.
„Apám mesélte, hogy itt, Máramaros fölött, két Tisza van, a Feketeés a Fehér-Tisza, meg ott jön bele később még a Nisó [Visó]30 is. A
Fehér Tiszának nagyon tiszta, gyönyörű vize volt, mert az a havasokból jött. A Fekete-Tisza pedig Moldova felől. Az olyan feketés,
iszapos vizű volt, ezért ezt a vizet nem is itták. Ott, ahol találkozik a
két Tisza, pár száz méteren át is lehetett követni a két vizet, még mielőtt teljesen összekeverednek. Az a fenyő, ami a Fehér-Tisza felől
jött, állítólag jobb minőségű volt, mint ami a Fekete-Tiszán érkezett.
Nem volt az sem rossz, csak nem volt olyan szép szálas. Ezért kevesebbet is fizettek érte. Itt a Tisza keskeny, 2-3 öl, de nagyon gyors.
Mesélték, hogy egyszer, amikor várták a sort a fára, fölvitték őket
a románok azokkal a nagy drombó kocsiaikkal és körülnéztek azon
a vidéken. Bár azt mondta apám, hogy gyalog se volt messze. Három-három és fél óra gyaloglás a két Tisza torkolatáig, csak mindég
fölfelé köll menni! Ott látták, hogy a favágók csúszókon juttatták le a
fát a vízig. Ezek a csúszók, igazából irtások, amiket vízzel locsoltak,
hogy a sáros földön a fa lecsússzon a vízig. Ha messzebbről köllött
Sárkány László (Óbecse, 1940.)
Sárkány László (Óbecse, 1940.)
30 Téves szóalak, Visó a neve a Tisza baloldali mellékfolyójának. –Szerz.
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szállítani, akkor vaskampókat üttek bele, kettőt-háromat fejjel ös�szeakasztottak, és nagyon erős, hegyi lovak húzták őket a vízig. Ott
aztán beledobálták a Tiszába, és onnan már a víz hozta le.”31

Amikor sorra kerültek a gyűjtőben, nekifogtak a tutajok, azaz a kötések építéséhez. Így nevezték az óbecsei tutajosok a fertálytutajt. A holtág nagyon alkalmas
hely volt a tutajépítésre, mert itt csendes volt a víz és nyugodtan lehetett dolgozni.
Egy kötésbe tíz-tizenkettő, sőt tizennégy szálfát is befogtak, ez a rönkök vastagságától függött. Minden embernek négy ilyen kötése kellett hogy legyen. A fának mindig
a vékonyabb végét fordították a tutaj elejére, a széles végét pedig hátra, hogy így jobban „hasíjja” a vizet. A rönköket kötéllel és kapcsokkal rögzítették egymáshoz. Amikor a rönk esetleg görbe volt és nem feküdtek szépen egymáshoz, olyankor egy jól
kidolgozott módszerrel, az úgynevezett szorítással idomították őket egymás mellé.
„Erre voltak a láncok. Ezeket két olyan két méteres, szívós rúdra
rákötték, és az volt a láncos bot, vagyis a szorító. A szorító láncát
áttették a szálfákon, áthúzták alattuk a botokat, és ezeket két ember
feszítette szétfelé. Ettől a fák összeszorultak. Amikor a láncok már
eléggé összehúzták a fát, akkor a harmadik ember beleütte a kapcsot.
Volt, hogy minden fél méteren össze köllöt húzni. Ettől gyönyörű
szépen kiegyenesedtek a rönkök mire ide leértek, mert útközben áztatta őket a víz.”32

A megépített tutajokra esetenként felraktak még egy sor szálfát, de más,
leginkább előre megrendelt áru is fölkerült a tutajok hátára. Amikor minden emberre
megvolt a négy kötés és a vezér tutaja is elkészült, összekötötték őket és indulhatott a
szállítmány. Megfelelő magasságú vízállás esetén elég volt csak ellökniük magukat
a parttól, a sodrás pedig lassan kivitte őket a holtágból az élő vízre. Amikor azonban
nem volt elég erős a sodrás, olyankor lovakat fogtak a tutaj elé és azokkal húzatták
ki magukat a vízre. Erre a célra a lovak számára csapás volt építve a parton. Az út
elején, ahol még keskeny a folyó, a kötéseket egyesével egymás után akasztva, libasorban haladtak. Tiszacsécse környékén már párosával állították a kötéseket. Ekkor
vette föl a tutaj az igazi alakját: elöl a vezér, utána pedig a négyszer négy kötés, párosával haladva. Ezt az alakzatot csak olyankor bontották meg, amikor erre szükség
mutatkozott. Például éles kanyarok előtt, mint Tokajnál, a hidaknál, vagy amikor
hajó jött szembe. Ilyenkor széteresztették a tutajt úgy, hogy eloldották a párba fogott
kötések köteleit, amitől a belső tutaj fölúszott a külső elé, a külső pedig lemaradt,
majd behúzták őket egymás végébe. Így álltak át libasorba. „Ez gyorsan ment, mert
ezek az emberek úgy szaladtak a fákon, mint a földön!”33 Ilyen alkalmakkor esetenként kijjebb is kellett húzódni, vagy teljesen le kellett állítani a tutajt. Ezt a vezértutajos döntötte el, és miután szándékát intéssel jelezte a többieknek a védlivel kiirányította saját tutaját a partra, a többi pedig követte. Ezt a műveletet megkönnyítette,
hogy a tutaj hátulján is volt egy védli, ami mindig a belső kötésre volt szerelve, és
ezzel a tutaj végét is lehetett igazítani. A védli, azaz a kormánylapát, tulajdonképpen
egy hosszú szárú evező, aminek a nyele akár három-négy méter hosszú is lehetett. A
Sárkány László (Óbecse, 1940.)
Sárkány László (Óbecse, 1940.)
33 Sárkány László (Óbecse, 1940.)
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tutaj elejére szerelt védli a tutaj kormányozására szolgált, míg a hátulsó védlinek kettős szerepe volt: egyrészt a tutaj hátulját irányította, másrészt, ha forgatták, hajtani is
lehetett vele a tutajt. A védli mozgathatóságát egy U alakú vas, az úgynevezett klóvni
biztosította. Ebbe fektették bele a lapát szárát, majd átcsapták rajta az átalvetőt, hogy
ki ne ugorjon a helyéből, és így könnyedén tudták kezelni. Maga a klóvni egy kb. 1 m
magas fa állványon állt, ami négykocka fejű kovácscsavarral volt a szálfákhoz erősítve. Ilyen állvány minden tutajon volt, de csak az elsőn és az utolsón használták.
Sárkány László elbeszélése szerint a tutajozás igen jövedelmező vállalkozás
volt. A napszámnak akár a tízszeresét is meg lehetett keresni egy idényben. A bér
természetesen a leszállított áru mennyiségétől függött. Ezért a tutajosoknak érdekükben állt, hogy minél többet fordulhassanak és minél több megrendelésnek eleget tudjanak tenni. Egy úsztatás Óbecséig három-négy hétbe is beletellett. Ennek tudatában
nem csoda, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy amennyire csak lehet,
gyorsan haladjanak. Mivel a természeti erőket nem befolyásolhatták, csak azt tehették, hogy a kedvező időjárást igyekeztek kétszeresen kihasználni. Ezért jó idő esetén
sokszor éjszaka sem álltak meg. Ez a módszer leginkább a vezértutajost viselte meg,
mert míg a tutaj haladt, ő talpon kellett, hogy legyen. De vállalta a jobb nyereség
érdekében. A többieknek egyszerűbb volt a dolguk, mert váltásra pihenhettek, míg
egyikük őrködött. Az őr mindig a hátsó védlifánál állt, hogy kormányozhasson is
közben.
Az éjszakai haladásnak megvoltak a szabályai. A tutaj elején és hátulján
viharlámpát kellett gyújtani, a vezértutajos pedig időnként megfújta a kürtjét, hogy
jelezze a helyzetüket. A kürtjelet ködös idő esetén is alkalmazták.
„Olyan pléh dudája volt, mint amilyet a kanászok is fújtak, amikor
hajtottak ki. Azt mondják, hogy több kilométerre is elhallatszott a
hangja. Nappal is használták a kürtöt, mert evvel jelezték a komposoknak meg a hajóknak a helyzetüket. Mikor a kompos meghallotta a kürtöt, nem indulhatott el, még a tutaj el nem haladt, mert ők
nem bírtak megállni. Ha véletlen összeakadnak, akkor ezek visznek
mindent! Nagy tömeg volt ám az! Persze nekik is figyelniük köllött,
különösen alacsony vízálláskor, mert ilyenkor bójákkal volt kijelölve, hogy hol haladhatnak. Ilyenkor be köllött hogy menjenek a
víz közepére, az élő vízre. Bár ezek a tutajok nem merültek nagyon
mélyre, mégis vigyázni köllött a komposnak, hogy a kötelek lazák
legyenek, nekik pedig hogy meg ne akasszák a kompköteleket. A
főtutajosnak ismernie köllött a különböző jelzéseket is: a kék színt,
a pirosat, a sárgát, meg a kompok járásán kívül azt is, hogy hol mennek a hajók.”34

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a tutajosok a faúsztatási idény nagy
részét az úszó szálfák hátán, a szabad ég alatt töltötték. Ez megkövetelte, hogy a tutajon úgy rendezkedjenek be, hogy minél elviselhetőbb legyen az ott töltött idő és az
időjárás okozta kellemetlenségek. Ezt a célt szolgálta a kunyhó is. Minden tutajosnak volt saját kunyhója, ami mindig a külső tutajon volt fölállítva. A „gunyhó”, sátor
alakúr favázból és a rajta átvetett, szurokkal átitatott ponyvából állt. „Ide rakták be a
34

Sárkány László (Óbecse, 1940.)
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holmijukat, meg esetleg behúzódtak, ha esett. Mert mesélték, hogy volt olyan idő is,
hogy kiverték őket a hullámok a partra, akkora szél fújt. Ilyenkor leálltak és várták,
hogy elálljon a szél.”35 A tutajosoknak a szálfák tetején deszkából készített féltetős
vagy nyeregetetős kunyhójuk volt, amelyet az evezők közelébe állítottak. Ide eső
esetén be is húzódhattak. A kunyhó oldalát gyékényponyva borította.36 Már említettem, hogy az étkezés egy részét az otthonról hozott készletből oldották meg. Vacsorára leggyakrabban krumplipaprikást főztek. Néha került bele hús vagy kolbász is,
ha valamelyikük vitt otthonról, de ez ritkán volt. Természetesen a hal sem maradt ki
a választékból, hiszen kézenfekvő és könnyen hozzáférhető nyersanyag volt.
„Azt azért tudni köll, hogy ezek olyan emberek voltak, hogy ha nem
fogtak, akkor loptak! Mert, ha észrevették a varsát, azt biztos, hogy
fölszedték és kiszedték belőle a halat. Amikor találtak olyan jó agyagos földet, akkor abba belecsavarták a halat, jó erős tüzet csináltak,
és beledobálták ezeket a betapasztott halakat. Szépen megforgatták,
aztán amikor kiszedték a tűzből, akkor csak szétverték az agyagot, és
már meg is volt sülve a hal.”37

A halászok általában tartottak a tutajosoktól, akik hálóikat, varsáikat gyakran megdézsmálták.38 A vacsora elkészítése is a tutajon történt, vagyis meg kellett oldani, hogy az ételek elkészítéséhez, vagy akár melegedésre rakott tűz ne sértse meg
a szállítmányt. Erre két módszert is kidolgoztak. Sárkány László szerint erre szolgált
a Kárpátokban hasított palatábla. Ezt helyezték a szálfákra, majd erre rakták a tüzet.
Stefaniga Péter úgy tudja, a tutaj közepét megrakták iszappal és azon tüzeltek.39
A tutajosok nem kereskedtek a fával. Kizárólag csak az áru szállítására szerződtek le, leginkább egy, de volt rá példa, hogy több kereskedővel is. A leszállítandó
árura a kereskedők előre, sokszor már az előző esztendőben megegyeztek, és ki is
fizették azt. Így történhetett meg, hogy a becsei tutajosok hónapokig sem jöttek haza,
hogy kielégítsék a különböző megrendeléseket. Leginkább Szegedre, de Zentára is
szállítottak árut.
„Így volt 1914 tavaszán is, amikor még nem ütött ki az első világháború. Abban az évben későn indult meg a tavaszi ár, a ződár, már
május utója volt. Öregapám már két-három hónapja nem volt itthon
és leüzent öreganyámnak, hogy menjen föl Szegedre, hogy ott találkozzanak, mert csak addig hozták a fát. Akkor öreganyám készített
csomagot, meg fogta apámat, aki akkor nyolc éves volt, hajóra szálltak és fölmentek Szegedre.”40

Nem kapcsolódik legszorosabban a tutajozáshoz, de az óbecsei vízi élet,
majd társadalmi élet érdekes színfoltjaként tűnik föl Fárbás József arcképcsarnokában Bogár Károly, az utolsó vízimolnár alakja.
Sárkány László (Óbecse, 1940.)
Barna 1988. 204.
37 Sárkány László (Óbecse, 1940.)
38 Barna 1988. 203.
39 Vö. Barna 1988. 204. „A kunyhóhoz közel a fát kb. 1 méteres körzetben 10-15 cm földdel jól letapasztották, s itt állították fel tűzhelyüket.”
40 Sárkány László (Óbecse, 1940.)
35
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„Benne kihalt városunkban ez az ipar. amely egy évezreden át tisztes
kiszolgálója volt a termelő gazdaközönségnek. […] A kanyargós Tisza szabályozásával, ármentesítés nagy munkálataival (az itteni Bács
Tiszai Ármentesítő Társulat 1848. alakult) pusztulás lepte meg a vizi
malmokat.”41

A Tisza hátán őrlő Bogár Károly-féle malmot, mint az utolsó ilyen szerkezetet, „a divat, szele, az idő vasfoga elvitte”. „A keshedt, öreg jószág kidült, egy viharos éjjel elmerült ott a Lyutova sárga partszakadéka mentén.”42 Korhadt fája tűzre
került, s mint Fárbás írja:
„E mellett melegedett, szőtte régi idők álmait a vén és eredeti Bogár
bácsi. Pipálni csak lehetett otthon is, de a híres vizi-duda hangszert,
amelyen már csak ő tudott e tájon bűvös vizidalokat elzengeni, többé
nem használhatta…”43

A Katholikus Olvasókörbe járt unalmában, ott pipált és mesélt nap-nap után,
a községi elöljárók aztán kreáltak neki egy rakpartőri állást. „Ott húzódott meg a
most is létező kis kunyhóban és mint közhatalom, nagy botjával tartotta fönn a tekintélyt és a röndöt a töltés mentén.”44 Büszke volt rá, ha a hajóállomás mögötti kis
hajlékában időnként meglátogatta őt a plébános, a jegyző vagy egynémely „toronyalji úr”.
Gátőr volt a zsilipen Varnyú Ferenc (szül. 1900 körül), ragadványnevén: az
„öreg Pipás”. Mindig volt nála eladásra szánt hal.

Kereskedelem
A tutajozáshoz – mint általában a jelentősebb folyami kikötőhelyeken –
Óbecsén is szorosan kapcsolódott a fakereskedelem, valamint azon árucikkek kereskedelme, amelyek a tutajok hátán érkeztek.
Az eddig feltárt legkorábbi adat Óbecsén fatelep működésére, a 18. század
végéről való.45 A 19. századi helyzetről Fárbás Józseftől olvashatunk. „Becse község
egyik legrégibb fatelepének tulajdonosai voltak a Frennerek. Az úgynevezett Búdán
nyertek elhelyezést ősidők óta a fakereskedők és itt az első helyet a Frenner-cég
kapta (ma Gyáripar). Azután jött melléje a Milkó cég és végül a Freund telep a mult
század közepén.”46 Működésük egy kis „faüzletből” indult, innen nőtte ki magát a
„Frenner Testvérek” nevű vállalkozás, melyhez a fatelepen kívül mészégető, gőzfűrész és gőzmalom tartozott. Frenner István és Ferenc cége mintegy 60 munkást foglalkoztatott. „Azután tégla-gyárat is létesítettek a turjai úton, amely nyomós közgazdasági tényező lett.”47 A fiatalabb testvérről, Ferencről feljegyezte a krónika, hogy
„az év nagy részét Erdélyben, meg Krassóban töltötte az erdő irtás körül és usztatta
Fárbás 1933. 8.
Fárbás 1933. 8.
43 Fárbás 1933. 8.
44 Fárbás 1933. 8.
45 Szerda 2010. 12.
46 Fárbás 1933. 22.
47 Fárbás 1933. 22.
41
42
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le a Maroson, a Tiszán az értékes faanyagot, épület-fát stb.”.48 Az egykor virágzó cég
Ferenc halála (1909) után – mint Fárbás írja – „szét is mállott, elúszott”. 1918-ban a
„Gyáripar” vásárolta meg.
Hercog Mór fakereskedését vette meg a nagybátyjától örökölt vagyonból és
fejlesztette tovább Freund József, aki pályafutását hivatalnokként kezdte. Az 1875ös cégalapítást követően a kereskedelemnek és a gazdálkodásnak élt, a település
megbecsült polgára volt, számos embernek adott munkát, s jelentékeny mértékben
támogatta a közügyeket.49
Ezek a fatelepek természetszerűen a Tisza partjára, az akkori település északi
peremére épültek. A folyó biztosította a nyersanyag ide- és a földolgozott fa elszállítását. A 19. század végén, a Tisza szabályozásának következtében a Becsét határoló
kanyarulat holtággá vált, így élő vízi út híján a nyersanyag és az áru szállítása nem
volt megoldott. Ezt a helyzetet orvosolta, hogy a Freund és Társa cég iparvágány létesítésére nyújtott be kérelmet 1906-ban, s a hatósági döntés értelmében a „kisvasút”
1912-ben megkezdhette működését.50 A Frenner cég 1912-ben „lóvonatú iparvasút”
létesítésére nyújtott be a hatósághoz kérvényt ill. helyszínrajzot.51 A terv megvalósulására vonatkozóan adataink nem egyértelműek.52
„Kereskedelme igen élénk, kivált épületfában, a mit két hatalmas gőzfürész
állít elő…” – olvashatjuk Óbecséről a megyei monográfiában a 20. század elejéről.53
A 19. század végén és a századforduló éveiben a helyi sajtó hasábjain is megjelennek e vállalkozások hirdetései. Általában tűzi ölfát, deszkát, pallót, kő- és faszenet,
meszet kínálnak eladásra. A „Frenner Testvérek” még kukoricagórék elkészítését is
vállalják. Rajtuk és a korábban már említett „Milkó Vilmos és fiai” cégen kívül „Engelsmann József és fia”, valamint Lőwy Gyula fatelepe jelenik meg e forrásokban.54
Tutajok formájában érkezett a Tisza hátán, és a becsei fűrésztelepeken került feldolgozásra az a faanyag is, melyből a település építészeti kultúrájában fontos helyet
elfoglaló napsugaras deszkaoromzatok készültek.55

Fárbás 1933. 22.
Tiszavidék 1933. ápr. 23, 1-2. Freund József – 1856-1933
50 Történelmi Levéltár Zenta, Z birka neregistravanih fondova. Feund József és társa cég által Óbecsén
építendő iparvágány hossz-szelvénye (1906); A témára vonatkozóan ld. bővebben: Szerda 2010. 17–20.
51 Történelmi Levéltár Zenta, Z birka neregistravanih fondova. Átnézeti helyszínrajz…a Frenner Testvérek…által létesíteni szándékolt lóvonatú iparvasútról (1912)
52 Szerda 2010. 21.
53 Ivánnyi–Virter 1909. 124.
54 Az óbecsei fakereskedelemre vonatkozóan ld. bővebben: Szerda 2010. 11–21.
55 Szerda 2010.
48
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Aндраш Серда

СПЛAВOВИMA OД MAРAMУРEШA ДO БEЧEJA
Бeчejски сплaвaри и пилaнe нa крajу 19. и у првoj пoлoвини 20. вeкa
Спуштaњe сплaвoвимa низ рeчни тoк и низвoдни брoдски трaнспoрт рoбe
имajу дугу трaдициjу oд срeдњeг вeкa. Иaкo крajeм 19. стoлeћa, изгрaдњoм
свe рaзвиjeниje жeлeзничкe мрeжe, плoвидбa сплaвoвимa губи свojу улoгу,
вoдeни путeви и дaљe имajу вeлики eкoнoмски знaчaj у приврeднoм живoту
нaсeљa пoрeд рeкa, пa тaкo и у Бeчejу. Грaд je, нaимe, oбeлeжeн кao вaжнa
рeчнa лукa нa кaртaмa плoвидбe тaдaшњe Maђaрскe. Aутoр члaнкa oписуje
прeдaњa o бeчejским сплaвaримa. Прeмa сeћaњу Лaслa Шaркaњa, прикaзaн je
живoт пoрoдицe кoja je вeћину свojих прихoдa стeклa oд спуштaњa jeлoвих
трупaцa сплaвoвимa низ рeку Tису. Oснoвнa функциja сплaвoвa нa Tиси je
биo трaнспoрт jeлoвих бaлвaнa из брдских шумa изнaд гoрњeг тoкa рeкe свe
дo дaлeких низиjских крajeвa. Сплaв je сaстaвљeн oд трупaцa jeднaкe дужинe
кojи су нa oбaли рeкe вeзaни jeдaн зa други у oблику трaпeзa и тaкo спуштeни
нa вoду. Нa плoвилу je сaгрaђeнa мaлa кoлибa, мeстo зa спрeмaњe хрaнe и
кoрмилo зa упрaвљaњe. Сплaвoви су, oсим нajхлaдниjих зимских мeсeци,
плoвили цeлe гoдинe. Прeмa пoдaцимa из срeдинe 19. вeкa, сeзoнa je пoчeлa сa
првим прoлeћним рaстoм вoдoстaja, a oд срeдинe мaртa сe динaмички рaзвиja.
Нajинтeнзивниja плoвидбa oбaвљaлa сe у мajу-jуну, у лeтњим мeсeцимa сe
смaњуje, дoк нoви тaлaс пoчињe у сeптeмбру и трaje дo зимe, дoк сe рeкa нe
зaлeди. Нaпис гoвoри o сaстaвљaњу сплaвa, прaти рaд сплaвaрa и плoвидбу oд
гoрњeг тoкa Tисe дo Бeчeja. Плoвидбa сe смaтрa унoсним пoслoм. Сплaвaри су
мoгли дa зaрaдe чaк дeсeт путa вeћу нaкнaду oд нaдницe у пoљoприврeди. Oни
нису тргoвaли трупцимa, искључивo су oбaвљaли рeчни трaнспoрт. У Бeчejу и
другим вaжниjим пристaништимa, тргoвинa дрвeнoм грaђoм и другoм рoбoм
кoja je дoпрeмљeнa сплaвoвимa, игрa знaчajну eкoнoмску улoгу. У другoj
пoлoвини 19. вeкa oснoвaнe су сaврeмeнe пaрнe пилaнe. Oнe су сe пoрeд рeзaњa
и прoдaje дрвeнe грaђe, бaвилe и тргoвинoм живoг крeчa и oгрeвнoг дрвeтa,
и тaкo oбeзбeдилe мнoгим бeчejским пoрoдицaмa дoбрe прихoдe и знaчajнo
имoвинскo ojaчaњe. To je имaлo пoзитивaн утицaj нa рaзвoj и фoрмирaњe
грaдскoг aмбиjeнтa Бeчeja.
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1. kép
Tutajosok Szolnoknál az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és képben honismereti
sorozatban

2. kép
Sárkány László

3. kép
Stefaniga Péter

168

Szerda András

4. kép
Gyártelepek a Holt-Tisza mentén
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5. kép
Freund-féle gőzfűrésztelep egy reklámképeslapról

6. kép
A csúszójárda tervrajza
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7. kép
Freund-féle gőzfűrésztelep egy reklámképeslapról

8. kép
A Frenner-vasút tervrajza
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9. kép
A Freund-cég számlája 1916-ból

10. kép
Frenner István

11. kép
Freund József
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12. kép
Varnyú Ferenc gátőr - az öreg Pipás

14. kép
A Milkó-cég hirdetése

13. kép
Hercog Mór
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15. kép
A Frenner-cég hirdetése

16. kép
Engelsmann faraktárának hirdetése

17. kép
Löwy Gyula faraktárának hirdetése
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A Bércséplés mint polgári vállalkozás
Képriport
A Bácska egész területén, így Óbecse határában is – mint erre jelen tanulmánykötet
több írása is utal – a gabonatermesztés a mezőgazdaság egyik leghangsúlyosabb
ágazatának számított.
A megérett gabona betakarítását, vagyis az aratást követő fontos, ugyanakkor jelentős munkaerőt igénylő mozzanat a gabonaszemeknek a kalászból való
kinyerése. Erre több módszert alkalmazhattak a Kárpát-medence különböző vidékein. Kis területen termelt, kevés mennyiségű gabona esetében különféle morzsoló,
ütögető, verő, taposó eljárásokkal jutottak a kalászból a szemekhez. A nagyobb mérvű, üzemszerű gabonatermesztés során a szemnyerés módja lehetett a cséphadaróval
történő kézi cséplés, illetve a gabonaszemeknek szarvasmarhával, lóval, szekérrel
való kitaposása, vagyis a nyomtatás.1 Míg a cséplés leginkább Észak- és Nyugat Magyarországon, addig a nyomtatás a Kárpát-medence egyéb gabonatermő régióiban
volt jellemző.2
Óbecse, s más bácskai települések estében is az adatok azt mutatják, hogy
a szemnyerés hagyományos módjai közül a nyomtatást alkalmazták.3 Ez – településenként némi időbeli eltéréssel – a 20. század elejéig, az I. világháborúig, illetve az
1920-as évekig általános gyakorlatnak tekinthető. A 20. század elejétől terjedő gépi
csépléssel párhuzamosan is tovább élt, majd az fokozatosan kiszorította, s az 1940es évekre megszűnt.4
„A XIX. századi Magyarországon egyre nagyobb terménymennyiség várt kicséplésre a gabonával bevetett terület és a terméshozamok
növekedése miatt. A cséplés hagyományos eljárásaival, kézi csépléssel és nyomtatással nem lehetett a szemnyerést időben elvégezni, a
gabonát időben piacra vinni. Az őszi munkák torlódása veszélyeztette a következő év eredményességét. Ösztönözte a gépi cséplésre
való áttérést, hogy azzal nemcsak gyorsabban, hanem olcsóbban és
piacképesebben lehetett kinyerni a gabonát.”5

A cséplőgépeknek három alaptípusát különbözteti meg a szakirodalom: a
kézzel (emberi erővel) hajtott cséplőgépet, a lóval hajtott ún. járgányos cséplőgépet és a gőzcséplőgépet (tüzes gép).6 A gőzcséplőgépeket eleinte állatokkal vontatták egyik helyről a másikra, az 1920-as évektől viszont már általánossá váltak – s
Vö.: Varga 1965, 283–285.; Balassa 2001. 403–413.
Ld.: Balassa 2001. 423. térképen
3 Gleszer 1999. 65–68.; Kovács 1993. 42–43. Klamár 2006. 152–153.
4 Gleszer 1999. 65.; Papp (szerk.) 2002. Térképelemzés: I. (Földművelés) 9. 1. 3. [Meddig folyt a nyomtatás lovakkal? – g. Az 1940-es évekig.] Óbecse.; Kovács 1993. 42–43.; Klamár 2006. 152–153.
5 Estók 1996. 103.
6 Részletesen ld.: Estók 1996. 103–124., Balassa 2001. 415–418.; Varga 1965. 295–297.
1
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Óbecsén is ekkortól terjedtek el nagyobb mértékben7 – a magánjáró gőzgépek, „melyek megfelelő átkapcsolással nemcsak maguk közlekedtek, hanem a cséplőszekrény vontatására is alkalmasokká váltak”.8
„A cséplés gépesítése a magyar parasztság történetében jelentős
változást hozott, hiszen hosszú időn keresztül ez volt a mezőgazdaságban az egyetlen gép, melyet közelebbről megismert. A cséplőgép
rendkívül pontos, összeszokott munkát követelt meg, olyat, amilyet
korábban nem ismertek.”9

Varga Gyula ugyancsak a cséplőgépet tartja az egyik legfontosabb mezőgazdasági gépnek. Szerepéről, jelentőségéről így ír:
„Ez tette lehetővé, hogy a nagybirtokos néhány héttel az aratás befejezése után nagy mennyiségű, tiszta gabonát szállítson a piacra, s
hogy ugyanakkor nagymértékben függetlenítse magát a munkaerőkínálattól.”10

A magyar mezőgazdaság történetében az első – Clayton and Shuttleworth
angol gyártmányú – gőzcséplőgép-készletet (magát a cséplést végző cséplőgépet és
a meghajtását szolgáló gőzlokomobilt) 1852-ben szállították Magyarországra, használatára Törökbecséről van adat.11 Hazai gyártásukra a legkorábbi próbálkozások az
1860-as évek első felében történtek, az áttörés azonban a gőzcséplőgépek és lokomobilok előállításában az 1880-as évektől tapasztalható.12 Elterjedésük, használatba
vételük a nagybirtokokon és a nagyobb parasztgazdaságokban tehát ekkortól datálható, általánosnak és tömegesnek mondható alkalmazásuk pedig – mint arra fentebb
utaltunk – az 1920–40-es évekre tehető.
Óbecsei képriportunk fotóanyaga is ezen évtizedekből való. Vannak azonban korábbi, 19. század végi adataink is arra, hogy a településen voltak olyan birtokosok, akik ilyen cséplőgéppel rendelkeztek.13 Az 1895. évi országos mezőgazdasági
statisztika gazdacímtára 44 olyan földbirtokost vagy „földmívest” vesz lajstromba,
aki 100 kataszteri holdnál nagyobb földterületet birtokol vagy bérel Óbecse (esetenként összességében több település) határában. Közülük tizenhárom gazdának volt
cséplőgépe, egynek járgányos, tizenkettőnek viszont lokomobillal hajtott cséplőszekrénye, ötnek két készlettel.14 Az alábbiakban név szerint közöljük a cséplőgépGleszer 1999. 65.
Balassa 2001. 416.
9 Balassa 2001. 414. A cséplőgéppel végzett cséplés munkaszervezeti kérdéseiről és munkamenetéről
jelen tanulmányban nem írunk. Óbecséről ennek – adatközlők visszaemlékezésén alapuló – részletes
leírását ld.: Gleszer 1999. 68–79. Hasonlóképpen Doroszlóról ld.: Kovács 1993. 44–49. Összefoglaló
igénnyel, Kárpát-medencei példákkal: Balassa 2001. 415–418.
10 Varga 1965. 295.
11 Balassa 2001. 414.; Estók 1996. 114.
12 Estók 1996. 114–115.
13 Párhuzamként említjük, hogy Doroszlón 1870-re teszik az első kazános cséplőgarnitúra (tüzesmasina) vásárlását. Kovács 1993. 44. Klamár Zoltán Magyarkanizsa gazdálkodási viszonyait vizsgálva
– további irodalomra is hivatkozva – a cséplőgép megjelenését a 19. század végére teszi. „Kezdetben a
nagygazdák vették, később paraszt vállakozók és mesteremberek is vettek cséplőkészleteket.” Klamár
2006. 153.
14 Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal 1897. 158–159.
7
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tulajdonosokat, megadva birtokuk nagyságát is. Általánosságban elmondható, hogy
az összterület – a művelési ágak megoszlása szerint – minden esetben legnagyobb
részt szántó, némi kert és néhány hold rét meg legelő.
név
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dungyerszky Bogdán
Freund József
Ginder Ignácz
Glaváski Milán
Glaváski Mita
Gortva József
Gortva Péter
Horváczki Joczó
Horváth János
Horváth Lukács és társa
Pillischer Manó
Sárvári Mátyás
Tripolszki Imre és társai

birtoknagyság
(kat. hold)
784
436
873
161
114
207
149
399
166
349
542
254
578

lokomobil

járgány

2
2
1
2
–
2
1
1
1
2
1
1
1

1
2
–
–
1
–
–
–
–
–
1
–
–

cséplőszekrény
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Feltételezhető, hogy rajtuk kívül a 100 holdnál kisebb földön gazdálkodók
között is volt járgányos-, esetleg lokomobilos cséplőgép-tulajdonos.
„A viszonylag korán jelentkező és tartós keresletnek köszönhetően a magyarországi mezőgazdasági gépgyártás kiemelkedő területe a cséplőgépgyártás
volt.”15 Az első példányok – külföldi, főképp angol mintát követve, de árban kb.
kétharmadáért – a Röck illetve a Vidats gépgyárakban készültek.16 A gyártók és típusok részletes felsorolásától eltekintve17 itt csupán néhány olyan gépgyártó cégről és
termékeikről szólunk röviden, amely képeinken, illetve a közölt sajtóhirdetésekben
megjelenik.
„A MÁV Gépgyárat [Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára] a
vasúti berendezések iránti keresletcsökkenés ösztönözte a gőzcséplő-készletek előállítására. A vasúti mozdonyok gyártásában nagy
tapasztalatú gyárnak a mezőgazdasági lokomobilok készítése nem
okozott különösebb gondot. Már 1877-ben megkezdték a gyártásukat. […] Legyártott cséplőgépeik száma évről-évre emelkedett, és
1884-ben elérte a 110 darabot.”18
„Már az 1870-es évek közepén foglalkozott a cséplőgépek magyarországi eladásával a bécsi Hofherr und Schrantz gyár… […]
A gyár Magyarországra történő gőzcséplőgép exportja a kilencvenes évek elején már meghaladta a Clayton and Shuttleworth cégét.
Estók 1996. 103.
Estók 1996. 114–115.; Balassa 2001. 415.
17 Ezt részletesen ld.: Estók 1996. 114–131.
18 Estók 1996. 118. Képösszeállításunkban a „MAGY. KIR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRA – BUDAPEST” felirat olvasható a 12., 13., 15., 17., 18., 19. fotókon látható cséplőgépeken és a termék
reklámja olvasható az Óbecse és Vidéke századfordulós sajtóhirdetéseiben (8. kép).
15
16
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1898-ban már a tízezredik cséplőgépet állították elő, és három év
múlva az induló kispesti gyárban is készítettek 40 lokomobilt és 60
cséplőgépet.”19
„Az ötvenes években szenzációt keltő gőzgéppel hajtott cséplők a
századfordulón már a cséplés természetes segítőeszközének számítottak. […] Magyarország évi gőzcséplőgép-garnitúra szükséglete
az 1890-es évek első felében 5-600 darab körül mozgott, amely a
századfordulóra 7-800 darabra emelkedett. Ezeknek többségét hazai
gyárakban állították elő.”20

Két datálatlan, kézzel írott cséplőgép-tulajdonosi névjegyzék Reperger Ferenc hagyatékából összesen 50 illetve 47 cséplőgépet írt össze a két világháború
közötti „Sztari Becsejen”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
19
20

Cséplőgép-tulajdonos neve
(a dokumentumon szereplő névlakot
megtartva)
Antal Jenő
Barna Toni
Belić Milos
Belić Zdravko
Božić Nikola ratar
Božić Bogdan
Božić Rajko
Zabos János
Kojić Panta
Korač Franja
Muči Franja
Čanji braća
Ragács György
Reperger Franja
Tapolcsányi István
Kéri Sztevan (Istvan)
Sztražmesterov Dusan
Börcsök Bandi
Özv. Német Józsefné és Jánosné
Kocsis István
Csonka István
Mirković Živko
Deák Illés
Dejninger István
Pece János
Velemirov [olvashatatlan]
Mészáros Jožef

Cséplőgépeinek
száma
1. lista
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Estók 1996. 118. Képösszeállításunkban ld. a 6. és 7. képeken
Estók 1996. 119–120.

Cséplőgépeinek
száma
2. lista
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
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Taborosi Istvan
Balzam Tamas
Nagy Janos
Makra György
Smit Franja
Mozes Franja
Özv Szekulićeva
Zöldi Lajos
Körtvéljesi Jožef
Terék András
Ördög Gyula
Moricz Ferenc
Korač Béla
- (Mészáros Ferenc)
Összesen:

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
50 cséplő-garnitúra

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
47 cséplő-garnitúra

A Reperger-hagyaték anyaga szerint 1930. évi bejegyzéssel a királyi Jugoszláviában Óbecsén magyar gazdák, elmagyarosodott német iparos családok és
szerb gazdacsaládok vezetésével önsegélyező egylet alakult az esetleges tűzkárok
fedezésére. Cséplés idején a káresetet 3 nap alatt voltak kötelesek megtéríteni, a leégett cséplő maradványait pedig árverés útján az egyesület értékesíthette. Ezen felül
képzéseket, tanulmányi célú előadásokat is tartozott a tagság számára rendezni. A
Stari Bečeji Cséplőgéptulajdonosok Egyesületének nyelve az állam nyelve, a szerb
volt, kétnyelvű alapszabályzatát 1931-ben adták ki Óbecsén. Az alapszabályzat által
felsorolt alapító tagok:
„Reperger Ferenc, Klemm József, Bélity Zdravko, Molnár Sitván,
Kovács Ferenc, Zabos János, Horváth Ferenc, Nagy János, Budai
Antal, Szalay Sándor, Józsa Ferenc, Berecska Károly, Szpaics Pája,
Hajdú Imre, Bartusz Dezső, Csányi Ferenc, Bene István, Deininger
Rezső, Koity Pánta, Kocsis István, Tapolcsányi István, Janek Gyula,
Schmidt Ferenc.”21

Az alapítók és az egyesületi tagok szembeötlően már nem azokból a nagybirtokos családokból kerültek ki, akiket az 1897-es statisztika említ. Az egyesület
feltehetően a kisebb birtokkal rendelkező, és így az összeírás látókörén kívül eső
családokból többen is beléphettek az új szervezeti keretbe. A helyi tulajdonosok az
egyesület vezetését a Mc Cormick termékek forgalmazásával foglalkozó Repergerműhelyre bízták. Elnöke Reperger Ferenc, titkára Klemm József, pénztárnoka Kojity
Pánta volt. Válaszmányi tagok között találjuk Hajdú Imrét, Bartusz Dezsőt, Deák
Illést, Német Jánost, Kovács Ferencet, Zdravko Belićet, Janek Gyulát és Szalai Sándort. A felügyelő-bizottságot Budai Antal és Spajić Paja alkotta.22
Az egyesület tovább működött Reperger Ferenc vezetésével az újabb impériumváltást követően is. 1942-ben kérésére a Bércséplők és Géptulajdonosok lap21
22

N.N. [Alapszabályzat] 1931. 14.
N.N. [Alapszabályzat] 1931. 14.
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jának közbenjárására a húsvét utáni napokban Budapestről biztosították a fűtők és
gépkezelők szakmai képzését. A levelezés tanulsága szerint ekkorra „Obecsén és az
óbecsei járásban több mint 100 olyan bércséplő és gazda ember” volt, aki a „8 napos
cséplő és vetőmagtisztitógép kezelői tanfolyam”23 után érdeklődött. A Magyarországi Bércséplők és Géptulajdonosok Országos Szövetségéhez történő csatlakozást a
tanfolyam után a szövetség országos elnöke, dr. Zeőke Antal országgyűlési képviselő – az ezzel járó anyagi biztonságra és érdekképviseletre hivatkozva – sürgette.24
Az óbecsei fiókintézet alakuló közgyűlésére 1942. május 10-én került sor a helyi
Ipartestület nagytermében.25
Az 1943. évi rendes közgyűlésre a Magyar Népkör épületében (Jauch Ferenc utca 50.) került sor. A kézzel írott meghívó és a gépelt tulajdonosi lista az alábbi
tulajdonosokat és cséplőgarnitúrákat vette számba.26

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cséplőgép-tulajdonos neve
(a dokumentumon szereplő névlakot megtartva)
Reperger Ferenc
Kovács Ferenc
Klemm József
Csányi Ferenc
Deák Illés
Ződi Lajos
Nagy János
Barna Antal
Bélity Milos
Mucsi Ferenc
Csányi Sándor
Bélity Zdrávkó
Nagy István Csonka
Kocsis István
Buru Ferenc
Tapolcsányi István
Mózes Ferenc
Drapos János
Zabos János
Mausz Ferenc
Kéri István
Szekulity testvérek
Németh örökösök

Cséplőgarnitúra száma
3
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23 Bércséplők és Géptulajdonosok lapjának 1942. március 23-i budapesti keltezésű levele Az Ipari Tanfolyamok Országos Vezetőségének. A levél másolata Reperger Ferenc hagyatékában található.
24 Magyarországi Bércséplők és Géptulajdonosok Országos Szövetségének 110/1942. számú, 1942.
április 17-i budapesti keltezésű levele Reperger Ferencnek – Reperger Ferenc hagyatékából.
25 A választmányi tagok 1942. május 14-i óbecsei keltezésű levele a Járási Főszolgabírósághoz mint
első fokú rendőrhatósághoz – Reperger Ferenc hagyatékából.
26 Meghívó (kézirat); Az óbecsei cséplőgéptulajdonosok névsora (gépelt lista, keltezés nélkül) – Reperger Ferenc hagyatékából.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Terék András
Bózsity Gyókó
Körtvélyesi József
Pecze János
Ördög Gyula
Bózsity Szávó
Périsity Brankó
Sztrázsmeterov Demeter
Vragyevity Vladiszláv
Kójity és Szekulity
Börcsök András
Bózsity Miklós
Makra György
Bózsity István
Molnár István Gy.
Osztoity Áca L.
Velemirov Gyókó
Miskovity Zsivkó
Kovács Béla madarasi
Sipos Ferenc
[Összesen:]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
[51]

A gépi cséplés Óbecsén az 1950-es évekig folyt.27 Ezt követően az aratócséplő gépek (kombájn) terjedtek el, amelyek a gabona aratását, cséplését és a szemtisztítást is elvégezték.
A cséplőgépek illetve a gőzcséplőgép-készletek beszerzése a vizsgált időszakban természetesen jelentős anyagi befektetést követelt. Ilyet vásárolni csak tehetősebb nagybirtokosoknak vagy módosabb gazdáknak volt lehetőségük. A vételár azonban – korabeli számítások szerint – néhány jó gazdasági év után megtérült,
mert a géppel való cséplés ára a hagyományos szemnyerési módok költségének kb.
egyharmadát tette ki.28 A cséplőgép-tulajdonos persze nemcsak saját termése cséplésének költségeit tudta mérsékelni, hanem bércséplést vállalva további jövedelemre
tehetett szert, vagyis az efféle befektetés jó vállalkozásnak bizonyult. A cséplőgéptulajdonosok így vagyonosodásuk révén gyorsan igazodni tudtak a polgári középréteg életviteléhez és értékrendjéhez, s ennek megfelelően alakult társadalmi szerepük,
rangjuk, megítélésük is. Fotósorozatunkban plasztikusan tükrözi mindezt a korzón
polgári öltözékben (kalap, öltöny, nyakkendő) sétáló cséplőgép-tulajdonosok képe
vagy a Zabos család gépkocsija, illetve hogy Zabos János bércséplő a vadászat „úri
passziójának” is hódolhatott.

27 Papp (szerk.) 2002. Térképelemzés: I. (Földművelés) 9. 1. 5. [Meddig folyt a cséplés gépekkel? – g.
Az 1950-es évekig.] Óbecse.
28 Balassa 2001. 415.

Bércséplés

181

Irodalom
Balassa Iván
2001 Gabonatermesztés. In: Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar néprajz II.
Gazdálkodás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 295–434.
Estók János
1996 A mezőgazdasági gépgyártás története Magyarországon a kezdetektől 1944-ig.
Budapest: Szerző kiadása
Gleszer Norbert
1999 Kalászfejek zsolozsmája. Aratás és cséplés Óbecsén a XX. században. Újvidék:
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság
Klamár Zoltán
2006 Tanyák, parasztgazdaságok Magyarkanizsa vidékén (1900–2000). Szabadka:
Kiss Lajos Néprajzi Társaság
Kovács Endre
1993 Földművelés egy bácskai magyar faluban. Budapest: Mikes Kiadó, Újvidék:
Fórum Kiadó
N.N.
1931 СПОРАЗУМНА ПРАВИЛА УДРУЖЕЊА ВЛАСНИКА ВРШАЛИЦА У
СТАРОМ ВЕЧЕЈУ – A Stari Bečeji Cséplőgéptulajdonosok egyesületének
egyetértő alapszabályai. Stari Bečej: Narodna Štamparija Stari Bečej.
Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal
1897 A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája II. (1895)
Gazdacímtár. Budapest
Papp Árpád (szerk.)
2002 A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza. [CD-ROM] Szabadka: Kiss Lajos
Néprajzi Társaság
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Норберт Глесер – Андраш Шимон

УСЛУЖНА ВРШИДБА КАО ГРАЂАНСКО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Фоторепортажа
На целој територији Бачке, тако и у Бечеју, једна од најзначајнијих
грана пољопривреде била је производња житарица. Машинска вршидба је
омогућила да је велепоседник неколико недеља после жетве могао понудити
на тржишту већу количину хлебног жита, и да у великој мери буде назависан
од радне снаге. Фотографије у овој репортажи настале су у периоду од 1920. до
1940. године. Имамо податке о томе, да су неки земљопоседници већ крајем 19.
века имали вршалицу.
Од пољопривредних газдинстава која су обрађивала преко 100
катастарских јутара земље у Старом Бечеју, њих 13 је имало вршалицу. Једна
од њих је радила користећи животињску радну снагу, а 12 на парни погон
(локомобил). Пет власника је имало по две вршалице. Претпоставља се да
су неки земљопоседници са мање од 100 јутара, такође, имали вршалицу на
запрежни или, чак, парни погон.
Вршалице са парном машином које су у 1850-им годинама представљале
праву реткост, до краја века постају основно средство за издвајање житног
семена. У Бечеју, између два светска рата, пописано је, укупно, 50 вршалица.
Двојезични статут Удружења старобечејских власника вршалица издат је 1931.
године. Удружење наставља са радом и након промене власти. Према попису
из 1943. године, 43 члана удружења има 51 вршалицу. Машинске вршидбе у
Бечеју задржале су се до 1950-их година.
Набавка вршалице, односно комплета за вршидбу и у овом испитаном
периоду представљала је значајно улагање, за које су само имућнији
велепоседници или богатији пољопривредници имали могућности. Према
тадашњим рачуницама, куповна цена се исплатила већ након пар плоднијих
година, пошто су трошкови машинске вршидбе износили само око једну
трећину трошкова традиционалних начина добијања житног семена.
Власници вршалица су смањили и своје трошкове, а поред тога
обављали су услужну вршидбу, чиме су зарадили додатна средства. Тако да је
инвестиција била добра. Власници вршалица су стицањем имовине могли брзо
да се прилагоде начину живота грађанског средњег слоја, а самим тим стекли
су себи одговарајући ранг, улогу и статус у друштву.
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Bércséplés

1. kép
Reperger Ferenc Mc Cormick-bemutatója Óbecse főterén

2. kép
Cséplőtulajdonosok a korzón
(Balról Deák Illés, középütt Reperger
Ferenc)

3. kép
Mc Cormick mezőgazdasági gépek hirdetése
(Óbecse és Vidéke 1902)
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4. kép
Reperger Ferenc (jobbról), a Stari Bečeji Cséplőgéptulajdonosok Egyesületének elnöke

5. kép
Mc Cormick gépek összeszerelése a Reperger-műhely udvarán
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Bércséplés

6. kép
Hofherr und Schrantz típusú cséplőgép a Glässer-tanyán (1938)

7. és 8. kép
Századfordulós cséplőgép-hirdetések az Óbecse és Vidéke c. lapban
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9. kép
Deák Illés cséplőgéptulajdonos

10. kép
Ismeretlen forrásból származó szócikk a Sági–Deák család iratai között

187

Bércséplés

11. kép
A középrétegekhez tartozás jelképei: Zabos János bércséplő (balról második) vadászaton

12. kép
Reperger Ferenc (középütt micisapkában) cséplőmunkásaival
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13. kép
A szerelvény

14. kép
A fűtő és inasa Zabos János géptulajdonossal (jobbról)
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Bércséplés

15. kép
Cséplőbika és cséplődob

16. kép
A nagyszíjnál

17. kép
Zabos János (jobbról) a bandagazdával
a mázsánál
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18. kép
Gabona a szekéren

19. kép
Zabos János géptulajdonos (balról) a bércsépeltető gazdával

191

Bércséplés

20. kép
Bekötés (1932)

21. kép
A bércséplők egyesületi alapszabályzatának címlapja
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22. kép
Cséplőgép kezelői vizsga (Óbecse és Vidéke 1902. márc. 16.)

23. kép
Cséplőgép kezelői vizsga (Óbecsei Járás 1943. jan. 9.)
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Dévavári Beszédes Valéria

ÓBECSE ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE
Óbecse építészeti örökségét a néprajz és a műemlékvédelem szempontja szerint
kívánjuk bemutatni. A város szerkezetét, a benne található parasztpolgári házakat,
valamint azokat az épületeket, melyeket a népi építészet emlékeként szoktuk vizsgálni. A város szűkebb központjában található épületek egy részét mi parasztpolgári
házaknak tekintjük, mert az épületek a polgári értékek felé igazodtak, ugyanakkor a
telek, az udvar kialakításában a hagyományos, paraszti életformához való kapcsolódás napjainkban is megfigyelhető. A tisztaudvar és a gazdasági udvar a szokásos
gazdasági épületekkel: istálló, disznóól, góré néhány tíz méterre a városközpontjától
napjainkban is megtalálható, egy részük még funkcióban is van, itt tárolják a kukoricát. Óbecsén is, hasonlóan a többi vajdasági mezővároshoz, a II. világháború
végéig a város szűkebb központjában élő módosabb polgároknak a városhoz tartozó
pusztákon tanyai gazdaságuk is volt.
A II. világháborút követő állomosítások, beszolgáltatások következtében
mentek tönkre a tanyás nagygazdák. A földmaximumot 1953-ban 10 hektárban határozták meg. A közép- és kisparaszti szállások visszaszorulását részben a tanyák
központosítása, részben a mezőgazdasági nagybirtokok érdekét szolgáló tagosítások
okozták. Elmaradt a tanyákon az utak kiépítése, sok esetben az áramot sem vezették
arra, megszüntették a vasúti szárnyvonalakat, hogy így kényszerítsék a szállásiakat
a falvakba vagy a nagyobb központokba. Végezetül 1960-ban olyan törvényt hoztak,
mellyel megtiltották az új tanyai gazdaságok építését.1
A mezőgazdasághoz való szoros kapcsolódás az iparosság, a gyári munkásság esetében Becsén is jellemző volt; hogy gazdaságilag biztosabb lábakon álljanak,
arra törekedtek, hogy legalább néhány hold földje legyen a családnak.2

A település szerkezete
A Bécsi Hadtörténeti Levéltárban két értékes dokumentumot őriznek, melyek a település újkori fejlődésének az alapját képezik. A Becsei vár alaprajzát, illetve
a szerb határőrök számára alapítandó falu szerkezetét rajzolta meg Cristian de Collet
hadimérnök. A két terv 1701-ben készült, abban az időben, amikor a karlócai béke
határozatának értelmében az erődítményeket le kellett bontani. A bontási munkálatokat Marsigli generális és Colett százados irányításával végezték 1701 májusában.
Becse ebben az időben már katonai őrhely volt 400 adózóval. Ezért a bécsi udvar
szakemberei az erődítmény bontásakor települést is terveztek a szerb határőröknek.
A terv 1701 augusztusában készült el. Tipikus sakk-tábla alaprajzú városkát képzelt, hatalmas főtérrel, a Tisza partjának közelében, 11 ölnyi távolságra töltéstől. Az
utcák három, az útkereszteződésekben nyolc ölnyi szélesek voltak. A terv szerint a
Harkai 1998. 71–82.
Saját gyűjtésem Szabadkán, Zentán, Topolyán. Óbecsei adatközlők is hasonlóan nyilatkoztak. A rendszerváltás, a globalizáció hatására napjainkban figyelhetjük meg az effajta gazdálkodásnak a visszaszorulását.
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településre három kapun lehetett bejutni: Délen a Péterváradin, északon a Szegedin
és keleten a Holt Tiszánál. A bécsi mérnök a települést arra a helyre képzelte, ahol
napjainkban is van a város központja; Kovin-ackó középkori településtől délre, a
Tisza partjához közelebb. Az Óbecse földrajzi adottságait leíró monográfia szerzője
szerint a tervből nem valósult meg semmi. A Rákóczi-szabadságharc nem a városteremtés időszaka volt. A főtér, korábban Szent István tér, melyet az óbecseiek pogácsa formája miatt Pogácsa térnek neveznek, alakjában és helyszínében is követi
az 1701-es elképzelést. A 18. század folyamán alapított települések utcahálózata, a
háztömbök, a terek, az egy-egy házhoz tartozó telkek hasonló alapelvek szerint alakultak az egész Dél-Alföldön, így mifelénk is: Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, de ilyen a megyeszékhely, Zombor főtere is a városházával, amely korábban
Brankovics despota udvarháza volt. Colett százados kéziratos térképe azért érdekes
számunkra, mert ez a legkorábbi település-szerkezeti terv.3
Becse a Rákóczi-féle szabadságharc idején katonai őrhely volt, a szerb
határőröket a kurucok futásra kényszerítették. A szatmári béke után az Alsó-Tisza
vidéke a Tiszai-határőrvidékhez tartozik, melyet a bécsi udvar 1751-ben feloszlat.
Ekkor szervezik meg az új közigazgatást, megalakítják a Tiszai korona-kerületet,
melynek központja Becse lett4. 1757-ben megérkeznek ez első magyar telepesek is
a Jászságból, a Kiskunságból és Magyarország más területeiről. Ötven év telt el az
első település-tervezés óta, természetes, hogy másfajta igényeket kellett a 18. század
közepén kielégíteni az újonnan alakuló városnak. Ekkor épülnek fel az első középületek, melyek a polgári közigazgatást szolgálták ki. Az első jelentősebb épület
Becsén a katolikus templom volt: 1768-ban barokk stílusban a bécsi udvari kancellária mellett működő tervezőirodában tervezték. Nagyboldogasszony a dedikációja.5
A templomot a katolikus népesség gyarapodása miatt 1830-ban újjáépítették. Nem
valószínű, hogy a korábbit földig rombolták, hanem megnagyobbították, a kor szellemében klasszicista stílusban.

A műemlék Belváros
A katonai közigazgatás megszűnése után a szerb határőrök egy része elhagyta Becsét, sok közülük kivándorolt Oroszországba, egy jelentős részük viszont
maradt. A város újkori történetének meghatározója, hogy a település két entitásból
áll: magyarokból és szerbekből. Más városrészben éltek a szerbek és más részben a
magyarok. A főtér viszont valamennyi itt élő népnek a legfontosabb helye volt. Természetes, hogy a 18. századi főtéren állt a szerbek ortodox kápolnája is. Az 1848-as
forradalom és szabadságharc idején zavargások törnek ki a városban. 1849 tavaszán
Perczel elfoglalta a szerb felkelőktől, Jelasics seregét is visszavonulásra kényszerítették. A hadiesemények következtében a város nagy károkat szenvedett, fontosnak
mondható épület emiatt nem maradt ránk a 18. illetve a 19. század első feléből.
A katolikus templomban is jelentős károk keletkeztek, csak évtizedekkel később,
1895-ben sikerült végérvényesen helyreállítani az épületet. 1851-ben, a Bach-korszak idején, amikor a vidék a szerb Vajdasághoz tartozott, épült fel a háromtornyú
Carić 1984. 176.
4 Iványi 1906. 96–98.
5 Gärtner 1985. 37–43. A korai
3

tervrajzot vagy a bécsi vagy pedig a budapesti levéltárban kell keresni.
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ortodox templom, klasszicista stílusban. Az ikonosztázt a korszak legjelentősebb
festőművészével, Uroš Predićtyel festtették meg 1889–1893 között. Néhány évvel
korábban, 1855-ben a katolikus templom új oltárképét, mely Mária mennybemenetelét ábrázolja, a város szülötte, Than Mór készítette el.6
Az iparosítás és kereskedelem előmozdítására kisszámú német iparos és zsidó kereskedő is érkezik. A 19. és a 20. század fordulóján felépül a közös reformátusevangélikus templom és a zsinagóga is. A katolikus és az ortodox templom határozza
meg a település főterét, ezekhez igazodtak azok a köz- illetve magánépületek, melyek napjainkig a város jellegét adják. A katolikus templom közelében épült fel a
Central szálloda. Építésének pontos idejét nem tudjuk, de 1848 előtt már állt, ebben
az épületben volt a Tiszai korona-kerület székhelye. A korai építészeti emlékek közé
tartozik az egykori szerb elemi iskola, Jović bárónő és a Đunđerski család palotája,
az 1881-1884-ig épített városháza, Makay Endre budapesti építész, tervei alapján. A
város főtere a katolikus templom illetve az ortodox templom felépítésétől formálódott a 20. század utolsó harmadáig, a hetvenes évekig.
Óbecse főtere legalább három évszázada alakult, az itt található épületek
többnyire az eklektika jegyében épültek fel, valamint a huszadik század építészeti jegyei is megtalálhatók a központban: a neobizánci stílusú, 1925-ben megnyílt állami
reálgimnázium, valamint a hetvenes években épült modern áruház.
A Belváros 18. századi utcahálózatát, tereit a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet a hetvenes években műemlékké nyilvánította a Főteret is az ott található
épületegyüttessel együtt.7 A múlt század hetvenes–nyolcvanas éveiben, Vajdaságban
rendezik a műemlék jellegű történelmi városok központjait. Előbb Újvidéket, majd
Nagykikindát. 1979-ben nemzetközi pályázatot írtak ki Óbecse főterének rendezésére is, melyet két lengyelországi, wroclawi mérnök nyert meg: Viktor Jackijevich
és Zemon Prentichinski. A főtéren található felszabadítási emlékmű Kristina Plavska
Jackijevich szobrászművész monumentális alkotása.8
Az ezredfordulón új városrendezési és területrendezési tervek készültek. Ezeknek a műemléki fejezetét az újvidéki Tartományi Műemlékvédelmi Intézet szakmunkatársai készítették el. A tanulmányban 21 épületet soroltak a jelentős
műemlékek közé. Az épületek egy része a Fő utcán: a Bíróság, a Bank, a Városi
Könyvtár, a Városháza, a Városi Múzeum, a Zeneiskola, a Műszaki Középiskola, a
Gimnázium épülete, az evangélikus–református templom a Zöldfás utcában. A középületeken kívül néhány több funkciós lakóházat is védetté nyilvánítottak a Fő- és
a Zöldfás utcában valamint a Fő tér emeletes palotáit. Az új főterv készítésekor jelentősen kibővítették a védendő épületek listáját: a Fő, a Csuka Zoltán, a Zöldfás, a
Miloš Crnjajski, a Dositelj utcában. Valamennyi épületet lajstromba vettek, melyek
a 19. század végén illetve a 20. század első harmadában épültek, s magukon viselik a
neoklasszicizmus, a neoreneszánsz, neobarokk, a szecesszió illetve az art décó stílus
jegyeit.9
Gärtner 1985. 37–43.
Kurtović-Medović-Kučić-Đekić 2010. 234. A Tartományi Műemlékvédelmi Intézet szakemberei szerint Vajdaságban az óbecsei Szent György-templom, építészeti szempontból a legjobb alkotások közé
tartozik. 1991-es tartományi rendelettel a jelentős műemlékek közé sorolták.
8 Carić 1984. 184.
9 Prostorni plan Opštine Bečej, 47–49. Jakšić 2000. Kiállítás katalógus.
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A Tartományi Műemlékvédelmi Intézet munkatársai többé-kevésbé beleltározták Óbecse ingatlan kulturális hagyatékát. Elsősorban település lakóin és vezetőin múlik, hogy azokat korszerűsített formában, az örökségvédelem alapelvei alapján
őrizzék meg város sajátos arculatát. Az utolsó területrendezési terv elkészítésekor
a tervezők elsősorban a belváros építészeti hagyatékát valorizálták, valamint a 20.
század végén épült ipari létesítményeket, a Szent Antal-templomot, egy magtárat, és
természetesen a zsilipet a Tiszán, az utóbbit a kiemelt jelentőségű műemlékek közé
sorolták. A zsilip történetét, helyreállításának a lehetőségét dolgozza fel Svetlana
Bakić. A levéltári adatok előkerülése cáfolta meg, hogy az ipari létesítményt a párizsi Gustave Eiffele irodában tervezték, tervezője ugyanis Heinz Albert.10
A Belváros épületeinek többsége a 19. század utolsó harmadától az első
világháborúig épültek. A 19. század nyolcvanas éveitől a bácskai városokban már
működtek a mérnöki hivatalok, szépészeti bizottságok, voltak már főmérnökök: a
szomszédos Zentán Berzenczey Domonkos, Magyarkanizsán Csuka János, Szabadkán többek között: Titus Mačković, Váli Gyula, Óbecsén Mita Somborki. Az építkezéseket engedélyekhez kötötték. Sajnos Becsén nem találtuk meg a Mérnöki Hivatal
anyagát a levéltárban, így nem maradt ránk semmi az egykori tervekből, az engedélyezési eljárásokból. Így azt sem tudjuk pontosítani, hogy az óbecseiek kikkel terveztették otthonaikat. Fontosak voltak ezek a tervek. Két helyi család iratanyagában
például megbecsült dokumentumként őrzik a század elején készült terveket. Ezek
közül a Pulay család terv-dokumentációja azért is említésre méltó, mert a tanyai gazdaságukra vonatkozik. A másik családnál pedig berámázva megtaláltuk a Svetozar
Marković utca 47. számú épület terveit, melyet a lakásban fő helyen őriznek. Sajnos
nem sikerült kideríteni egyik esetben sem, hogy ki volt a tervező. A mi szempontunkból azért fontos ez a két terv, mert kitűnik, hogy a huszadik században nemcsak
a városi építkezéseket kötötték engedélyekhez, tervekhez, hanem a tanyákon is szükség volt ezekre. Az utóbbi azért tanulságos számunkra, mert a Belvárosban, Alsóvárosban, Újfaluban álló épületek, nem csupán a népi leleményesség alapján épültek,
legtöbbnek volt mérnök vagy kőműves vállalkozó által készített terve, ha betartották
a törvényes előírásokat.

Népi építészeti örökség
A műemlékvédők között elfogadott az a gyakorlat, hogy azokat az épületeket tekintik népi építészeti alkotásnak, melyek merőlegesek az utca frontjára. Ezek a
véges házak (végházak) jellemezték a falusi építkezést, ezek voltak a legalkalmasabbak a szalagtelkekre, soros udvar elrendezésre, a gazdaság működtetésére. Az Alföldi mezővárosok esetében a múlt század közepéig ez a tájolás volt a meghatározó, ha
az épület nem a város szűkebb belterületén épült.
A másik háztípus párhuzamosan épült fel az utcával. Ezt nevezik erre felé
fordított-, Óbecsén oldal háznak. A 19. század utolsó harmadától a módosabb gazdák
már falvaink főutcáira is többé-kevésbé ilyen épületeket emeltek. Különösen jellemző volt ez a német, a szerb, a magyar református többségű településekre: többek között Pacsérra, Bácskossuthfalvára, Feketicsre. Az Óbecsével szomszédos Péterréve
10
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főutcája is többnyire városias jellegű épületekből áll. Moholon figyeltük meg, hogy
az ortodox templom közelében a szerb nagygazdák városias jellegű házakat építettek az eklektika jegyében. A 20. század harmadik évtizedétől a szecessziós díszek is
felfedezhetők falvainkban a vakolatdíszítésű utcai homlokzatokon.
A kétféle alaprajzú épület másfajta életformát is feltételezett. Az első esetben a tisztaszoba volt az utca irányában. Az oldal házaknál a család gazdasági erejének a függvényében legalább kettő, Óbecsén három, esetleg négy szoba is volt az
utca felöli oldalon. A szűkebb városközpontban: a Zöldfás, a Sinđelić, a Svetozar
Marković, az Újvidéki és a Fő utcán zömében városias épületek állnak. Az ezeket összekötő mellékutcák házai már többnyire végházak, néhány száz méterre a
központtól falusias jelleget kölcsönöznek a Belvárosnak: a Dózsa György, a Tisza
mente (Potiska), Svetozar Čalenić, a Jovan Popović, a Stevan Knićanin utcákban. Az
Alsóvárosban, Újfaluban, ahol a kisparasztok, munkások illetve a kisiparosok élnek,
döntően véges házat találunk, az épületek egy részét átalakították, de azok léptéke a
korábbi gyakorlathoz igazodott.
A hagyományos formákhoz nemcsak a telekelrendezéséhez ragaszkodtak a
hetvenes évekig, hanem az építészeti technikákhoz is, az utolsó vert falú házat 1975ben Gálik Lajos építette.11 2009-ben Szerda Andrással a napsugaras házak kapcsán
több becsei áccsal, egykori falverő mesterrel beszélgettünk. Ezekből, valamint a terepbejárásból arra következtettünk, hogy Óbecsén a gyári munkások, kisparasztok
otthonait régies formában és technikával építették még a hatvanas években is. Szecsődi József 1953-ban lett ácsinas, amikor felszabadult, zömében még nyeregtetős
épületeket építettek. Az életszínvonal emelkedésével a hatvanas években kezdődik
el a manzárt és a sátortetős vert falú házak divatja. Tokos István szerint egészen a
nyolcvanas évekig végházakat építettek, a többi adatközlő szerint a váltás a hatvanas
években következett be.12 Ez volt az a korszak, amikor kisebb városrészek épülnek fel hatósági engedély nélkül országszerte. Az ötvenes-hatvanas években tehát
zömében még nyeregtetős épületeket emeltek, az utcai homlokzatra deszka oromzat,
fűrfal került. A díszesebb változatát az óbecsei ácsok napsugarasnak nevezték. Tokos
István öt ilyen oromzatot készített, egy közülük még az ezredfordulót is megélte a
Táncsics Mihály utcában.
A deszkatűzfalak díszesebb napsugaras változata csaknem egy évszázadig
jellemezte a város népi építészeti örökségét. Vidékünkön a 19. század hetvenes éveiben kezdik el készíteni, a fűrészelt deszka elterjedése tette őket divatossá. Erdélyből
tutajon engedték le a rönkfákat, a legnagyobb kikötő Óbecsén volt. A farönköket
a Zentán és Óbecsén működő fűrésztelepek dolgozták fel, innen látták el az egész
térséget fűrészelt deszkával. A fakereskedés és gőzfűrésztelepek létesítése képzett
ipari munkásokat igényelt. Óbecsén a Frenner testvérek a 19. század hetvenes éveiben, l875-ben Freund József és társa alapít ipartelepet.13 Óbecsén viszonylag korán
elkezdődik a faipari munkások, többek között az ácsok képzése.14
Vajdasági adatok alapján megállapíthatjuk, hogy az Alsó-Tisza vidékén a
deszka tűzfalakat valamikor a 19. század hetvenes éveiben kezdik készíteni. Sajnos
Szerda 2010. 55.
Szerda 2010. 39–55.
13 Szerda 2010. 12—23.
14 Medurić 2006.
11
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a napsugaras oromzatok esetében nem tüntetik fel az építés idejét, a szigorú geometrikus formákhoz a nép esztétika szelleme szerint nem illeszkednek a számok.
Mifelénk mindössze három datált deszka tűzfalat találtunk a nyolcvanas évek elején:
Törökkanizsán 1895-ből, Horgoson 1904-ből, Topolyán 1876-ból.15
A kazetták díszeinek elrendezéséből megállapíthatjuk, hogy az oromzatok
elterjedésében a szegedi nagytájnak meghatározó szerepe volt, de a kazetták, és
egyéb díszek: a padláslyukak formája, a vízvetők, gyöngydeszkák kialakításában a
helyi mesterek leleménye volt a meghatározó. A terepmunkánk alapján arra következtettünk, hogy a díszesebb kazettás oromzatokat az első világháborúig készítették.
Később az egyszerűbb változatokat kedvelték, a végdeszkának csak a felső harmadát
kombinálták a barokkos istenszemmel, napsugárral, az alsó részek csúcsait legyezőszerűen töltötték ki. A díszesebb kazettás oromzatok Óbecsén is az első világháborúig készültek. A később készültek esetében az alapul az állóhézagos oromzat
szolgált, melynek felső harmadát a barokkos napsugárral, az istenszemmel töltötték
ki. Szerda András kimutatása szerint az ezredfordulón 66 oromzat állt még, a díszesebb kazettás változatból csupán egy volt a Dózsa György utca 62-ben, de 1997-ben
lebontották.16
A napsugaras házak nem köthetők egy nemzethez sem. Az óbecsei példák azt
igazolják, hogy a magyar és a szerb házakon is alkalmazták a padlástér lezárásának
ezt a díszes formáját. A nyolcvanas években, illetve az ezredfordulón végzett kutatások alapján megállapíthatjuk, hogy Nagybecskerektől, Bácsgyulafalváig közkedvelt
volt ez a motívum, a déli határa Csurogon, illetve Temerinben volt. A bácskai és bánáti adatokból viszont az is kitűnik, hogy a német és a bunyevác házakra ritkán raktak
deszkaoromzatot, egy napsugaras házat sem találtunk az egykori német falvakban.
Szabadkán ilyen épületek csak a magyarok lakta VI.,VII. és VIII. körben volt.
A Tartományi Műemlékvédelmi Intézet munkatársai a rendezési tervek elkészítésekor a népi építészeti emlékek közül egyet sem soroltak a műemlék jellegű
épületek közé. Nem valószínű, hogy nem vették észre a Belvárosban és az Alsóvárosban álló napsugaras, barokkos vakolatdíszítésű házakat. Tapasztalatból tudjuk,
hogy védetté nyilvánítással sajnos hosszú távon nem lehet megóvni ezeket az épületeket. A 2009 és 2010-ben mi három épületnek készítettük el a technikai- és fotódokumentációját, ezek reprezentálják a város népi építészetét.
A Május 1. utca 73. számú észak–déli tájolású épület műemlék jellegű. Felépítése óta csak az utcai ablakait cserélték ki. Az utcai homlokzaton fehérre meszelt
sima falfelület dominál, a sötétszürke, fekete lábazattal, coklival, ahogy Óbecsén
nevezik. Az utcai rész dísze az istenszemes deszkaoromzat és a boltívbe illesztett
négykazettás kiskapu. A kapubejárathoz két lépcső vezet a lábazat magasságáig. Az
épület keleti oldalán az udvar felöli részen helyezkedik el a karpántos, deszkamellvédes, faoszlopos tornác. A lakóépület három osztatú, a tornácról egy bejárata van a
szabadkéményes konyhába. A hidegkonyha északi és déli oldalán egy-egy lakószoba
áll. Az utcai szobában ott volt még a sifonalakú hódfarkú cserépből készült, kívül
fűtős kemence. A gang déli oldalából választották le a konyhát, ahol korábban rakott
15 1981-ben a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetben összeírtuk a bácskai napsugaras
oromzatokat, az ezredfordulón az új területrendezési tervek kidolgozásakor Vajdaság ászaki részében
ismét leltárba vettük azokat. A fénykép dokumentációt az Intézet archívumában őrzik.
16 Szerda 2010. 66—67.
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tűzhelyen főztek. A lakóépület az istállóval és a fészerrel egy tető alatt van. A családnak egy-két tehene volt, a tejhasznot, a túrót és a tejfelt a tornácból leválasztott konyhában készítették. A kakasülős nyeregtetőt hódfarkú cseréppel fedték be. A Kozma
család együtt élt az öregekkel, az utcai szobában éltek a fiatalok, a hátsóban Viktória
szülei, emiatt nem volt a családnak tisztaszobája és lakószobája. A család nehezen
jutott egyről a kettőre, a házuk átalakítására nem volt módjuk, emiatt maradt meg a
konyhában a szabadkémény és a tornácon az eredeti hat szemes kisablak. A szobában még ott van a mestergerenda a kisgerendákkal. Az udvarból hiányoznak a gazdasági épületek, emiatt már nem különíthető el a tisztaudvar a gazdaságitól. A család
bútorai részben a szülők illetve Viktória férjhezmenetelekor kapott bútorokból áll,
mind kisiparos munka. A szoba egyetlen dísze, az olaszországi hajas baba, melyet
Viktória hozatott a hetvenes években Velencéből a becsei feketéző asszonyokkal.
A napsugaras házak Óbecsén tehát a 19. század végén és a 20. század elején lettek divatosak, ezzel egy időben vakolatdíszítésű végházak is épültek a késő
barokk, reneszánsz jegyében. A továbbiakban két tipikus, műemlék jellegű épület
jegyeit ismertetjük. Mindkettő a város szerb lakta részében áll, ennek ellenére meg�győződésünk, hogy az óbecsei magyarok is kedvelhették ezt a háztípust. Kérdés,
miért építették ezeket át. Terepbejárásunk során csupán néhányat találtunk. A barokkos, kiblis oromzatú épületek divatosak lehettek Becsén is, nem véletlen, hogy Pulay
András 1924-ben ilyen tanyát terveztetett magának.
A Sinđelić utca 36/a alatti észak–déli tájolású épület utcai homlokzatáról
hiányoznak a vakolatdíszek, kizárólag az oromzat barokkos formája meg a szépen
megmunkált vízvető maradt meg. Az utcai homlokzaton ott áll még a kazettás kiskapu, mely egy lépcsőnyire van az utca szintjétől. A kapu ugyanolyan, mint a Május 1.
utcai házé. Ebből két dologra következtethetünk: egyrészt hogy a két épület ugyanabban az időszakban épülhetett, másrészt hogy a 19. század utolsó évtizedeiben a
becsei fatelepen előre gyártott nyílászárókat lehetett vásárolni. Hogy hol készítették
ezeket, arról sajnos nincsen adatunk, de hasonló kazettás kiskaput fényképeztünk
több különböző vajdasági településen, többek között: Bajsán, Csantavéren, Pacséron, Zentán, Kishegyesen. A barokkos oromzatú épület nyugati oldalán falazott oszlopú tornác húzódik. A köralaprajzú oszlopok boltívre támaszkodnak, a két oszlop
közötti mellvéd is falazott. Az utcai ablakokat itt is kicserélték, a tornác oldalablakai
viszont eredetileg szimpla hatszemes ablakok vannak.
Az épület három osztatú volt, a konyhából nyílott az utcai és a hátsó szoba.
Eredetileg itt is szabadkémény volt, nem tudni pontosan, mikor szüntették meg. A
mestergerenda a fiókgerendával alul van, a hátsó valószínű a lakószobában, ott, ahova a ház építésének idejét szokás jelölni, egy stilizált rozettát találtunk, elképzelhető,
hogy bajelhárítónak szánta az építő.
A házat a hetvenes években vásárolta meg mostani gazdája, helyén újat
szándékozott építeni. Az épület hátsó részében a gazdasági épületek helyén fel is
épült az új ház. A régi épületnek csak a konyháját és az udvari szobáját használják,
az egykori tisztaszoba lakatlan.
A Jovan Jovanović Zmaj 54. kelet–nyugat tájolású épület tulajdonosa szélmolnár volt: Živko Aksin Miladinov Deda Crni. Az épület tömegéből, arányaiból
arra következtetünk, hogy azt valószínűleg a huszadik század első évtizedében építhették. Végház, az utcai homlokzat kialakításában már a polgári ízlést követi. Az
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épület tömege is megváltozott már, a lakótér kétharmadát teszi ki a padlástérnek. Az
utcai homlokzat díszes, különösen vonatkozik ez az oromzatra: a felső harmadában
puttó fejecskék, az alsó részét rozetták díszítik, az oromzat déli és északi részén egyegy amfora áll. A homlokzatot keskeny pilaszterekkel tagolták, melyek korinthoszi
oszlopfőbe végződnek. A gang végén álló kiskapuhoz öt lépcső vezet. A szobák szélessége is megváltozott, az épületnek már állószékes a tetőszerkezete, a füstöt cilinderkéménnyel vezették el. A szobákat cserépkályhával fűtöttek.
A Zmaj utcai ház alaprajzában a régi formához igazodik, három osztatú,
az épültben a közlekedés is a konyhán keresztül bonyolódott, a ház déli oldala előtt
faoszlopos mellvéd nélküli tornác áll. Az épület lakatlan.

Parasztpolgári épületek
Írásunk elején kiemeltük, hogy milyen szoros kapcsolat volt Óbecsén a hagyományos és a polgári életforma között. A város főutcáján álló eklektikus, szeces�sziós épületek tulajdonosai többnyire nagygazdák voltak, a szép belvárosi házhoz
hozzátartozott a több száz holdas tanyai gazdaság. Tipikus példája ennek az Uroš
Predić 21 számú épület. Az utcai homlokzatot középen a száraz kapubejárat két részre tagolja, az épület keleti és nyugati oldalán egy-egy vakablak oszlopfülkéjében
egy-egy csikós szobrát helyezték a kutyájával. A kapubejárat feletti tetőtérben ökörfej található.
A polgári öntudat szép kifejezője az az emléktábla, melyet Zabos Verona és
Cseszák Péter helyeztetett Fő utcai házuk homlokzatára 1896-ban. A két bárányka
között álló vörös márványtáblán mindössze annyi olvasható: „1896 Magyarország
ezer éves fönnállása emlékül. Zabos Verona Cseszák Péter.” A táblácska az épület
tatarozásakor, 2009-ben került elő.
A 19. század végén, a huszadik század elején épült házaknak párhuzamos
az alaprajza. Két egymás melletti síkban sorakoznak a helyiségek. Az utca frontjára
néznek az egymásba nyíló szobák, leginkább három, az udvar felöli részen, hosszú
világos folyosó van végében a konyha, kamra padlásföljáróval. Az ilyen házhoz illik
a száraz kapubejáró. Ez állhat a ház közepén, jobb vagy bal szárnyán, esetleg az
épület kétharmadában. A család anyagi helyzetének függvényekét ismételődik az
épület alaprajza az épület jobb és a bal oldali részében. Ha az épület aszimmetrikus, akkor az egyszobás utcai részhez kapcsolódó helyiségek elrendezése egyben s
másban emlékeztet bennünket a hagyományos három osztatú lakóházakra: az utcai
oldalon található a szoba, azt követi a konyha, a kamra, a padlásfeljáró. Az épületek
alatt minden esetben pince is volt, a padlásfeljárót leginkább kamrának használják. A
historizmus, az eklektika jegyében tervezett épületekben még nem volt fürdőszoba.
A ház utcai homlokzata az épület legreprezentatívabb része, ezekre kerülnek
rá a gipszből vagy terrakottából gyártott díszítőelemek, melyek annyira jellemzőek a
korszakra. A vakolatdíszítés mellett az utca frontjának másik meghatározója a díszes
kapubejárat. A szárazkapu-bejáratokat a vajdasági magyarok többnyire csak nagykapunak nevezik, a velünk együtt élő szerbek viszont német jövevényszóval einfuhr
kapijanak, ajnfurnak nevezik.∗ Ezek a díszes, nehéz, nagyméretű kapuk nemcsak
∗

einführen = bevezet – Szerk.
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városainkban, hanem a gazdagabb falvakban a nagygazda házak jellegzetességei.
A műves asztalos munkákra felfigyeltek szakembereink is: A kikindai nagykapuk
albuma Biserka Ilijašev munkája, melynek bevezető tanulmányából tudjuk, hogy
Nagykikindán ismert volt egy budapesti cég katalógusa, amelyből különböző stílusú kapukat, ajtókat és ablakokat lehetett választani és megrendelni17. A 20. század
elején, amikor már kiépítették a vasúthálózatot, ezek szállítása nem okozhatott különösebb gondot. Ezt a feltevésünket támasztja alá, hogy egyforma kapu áll Zentán
a Petőfi utcában és Óbecsén a Zöldfás utcában. Azt viszont nem zárhatjuk ki, hogy a
meglévő minták alapján becsei asztalosok is készítettek ilyen kapukat.
A 20. század első évtizedében Óbecsén is megjelenik a szecesszió, amely
nemcsak a házak külső homlokzatának díszítésében hoz változást, hanem az épületek alaprajzában, a tetőszerkezetében is. Az új tartalomhoz új forma is járult, a
nyílászárók: a nagykapuk, ajtók, ablakok is követték az új stílust, amely a 20. század
harmincas-negyvenes éveire volt jellemző. Ebben az időszakban jelenik meg az új, a
modern stílus is, amely leegyszerűsített formáival forradalmi változást hoz a korszak
építészetében.

Összefoglaló
Óbecse építészeti örökségét a néprajz és a műemlékvédelem szempontja
szerint kívánjuk bemutatni. 1701-ben Colett százados a becsei vár lebontásakor települést is tervezett a szerb határőröknek. A főtér, korábban Szent István tér, melyet a
becseiek pogácsa formája miatt Pogácsa térnek neveznek, alakjában és helyszínében
is követi az 1701-es elképzelést. A 18. század közepén épülnek fel az első középületek, melyek a polgári közigazgatást szolgálták ki. A két szakrális építmény határozza
meg a település főterét, ezekhez igazodtak azok a köz- illetve magánépületek, melyek napjainkig a város jellegét adják. A Belváros 18. századi utcahálózatát, tereit a
Tartományi Műemlékvédelmi Intézet a hetvenes években műemlékké nyilvánította.
Az ezredfordulón az új főterv készítésekor jelentősen kibővítették a védendő épületek listáját: a Fő, a Csuka Zoltán, a Zöldfás, a Miloš Crnjajski, a Dositelj utcában.
Valamennyi épületet lajstromba vettek, melyek a 19. század végén illetve a 20. század első harmadában épültek.
Óbecsén a fő utcában zömében városias épületek állnak. Az ezeket összekötő mellékutcák házai már többnyire végházak. A hagyományos formákhoz nemcsak
a telekelrendezésében ragaszkodtak a hetvenes évekig, hanem az építészeti technikákhoz, a váltás a hatvanas években következett be Az ötvenes–hatvanas években
tehát zömében még nyeregtetős épületeket emeltek, az utcai homlokzatra deszka
oromzat, fűrfal került. A díszesebb változatát a becsei ácsok napsugarasnak nevezték. A díszesebb kazettás oromzatok az első világháborúig készültek, ezután az egyszerűbb változatokat kedvelték a barokkos napsugárral, az istenszemmel. A napsugaras házak nem köthetők egy nemzethez sem.
A város főutcáján álló eklektikus, szecessziós épületek tulajdonosai többnyire nagygazdák voltak, a szép belvárosi házhoz hozzátartozott a több száz holdas
tanyai gazdaság. A 19. század végén és a huszadik század elején épült házaknak pár17 Ilijašev
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huzamos az alaprajza. Két egymás melletti síkban sorakoznak a helységek. Az utca
frontjára néznek az egymásba nyíló szobák, leginkább három, az udvar felöli részen
hosszú világos folyosó van, végében a konyha és a kamra padlásföljáróval. Az ilyen
házhoz illik a száraz kapubejáró.
A ház utcai homlokzata az épület legreprezentatívabb része, ezekre kerülnek rá az eklektika jegyében a gipszből vagy terrakottából gyártott díszítőelemek,
melyek annyira jellemzőek a korszakra. A vakolatdíszítés mellett az utca frontjának
másik meghatározója a díszes kapubejárat. A 20. század első évtizedében Becsén is
megjelenik a szecesszió, amely nemcsak a házak külső homlokzatának díszítésében
hoz változást, hanem az épületek alaprajzában, a tetőszerkezetében is.
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Валерија Девавари Беседеш

ГРАЂЕВИНСКО НАСЛЕЂЕ БЕЧЕЈА
Грађевинско наслеђе Бечеја приказано је из аспеката етнографије и
заштите споменика културе. Приликом рушења бечејске тврђаве, године 1701.,
капетан Колет (Цолетт) је планирао изградњу насеља за српске граничаре.
Главни трг који је раније носио име Светог Јована, и по локацији и по облику
следи његову замисао. Због облика трга који личи на погачу, Бечејци су га
назвали трг Погача. Средином 18. века изграђене су прве јавне зграде које
су служиле потребама грађанске управе. Централни трг града одређују два
сакрална објекта, према њима се равнају јавне и приватне зграде који и дан
данас дају градски карактер насеља. Седамдесетих година прошлога века,
Покрајински завод за заштиту споменика културе ставио је под заштиту мрежу
улица и тргова која је настала у 18. веку. Почетком 21. века, приликом израде
новог генералног плана, значајно је проширен круг заштићених објеката у
Главној, Зеленој и Доситејевој улици и у улицама Золтана Чуке и Милоша
Црњанског. На списку објеката предвиђених за заштиту стављене су све зграде
саграђене у 19. и у првој трећини 20. века.
Дуж важнијих улица у Бечеју, углавном су саграђене куће градског
стила. У споредним улицама које повезују главне, већином су сеоске куће.
Традиционалне форме су поштоване све до седамдесетих година како у
уређивању земљишта, тако и у техникама изградње. Промене су наступиле тек
шездесетих година. Педесетих-шездесетих година још су углавном грађене
куће са двоводним кровом, који је са уличне стране затворен дашчаним забатом
(калканом). До првог светског рата бечејски тесари граде декоративне варијанте
забата са касетама и мотивом сунца. Касније су све чешће једноставније форме
са барокним мотивом сунца, тзв. „божијим оком“. Забат са мотивом Сунца није
непосредно везан ни за једну нацију.
Власници еклектичких и сецесионистичких зграда у главној улици су
углавном велепоседници који су поред велелепне стамбене зграде у центру
града имали и салашко имање са више стотине јутара земље. Основа зграда са
краја 19. и почетка 20. века је паралелног облика. Просторије су распоређене у
две упоредне равни. Са уличне стране су собе, најчешће три, које су међусобно
повезане, а према дворишту је дугачак, добро осветљен ходник, а на крају
кухиња, остава и просторија из које се може попети на таван. Ове куће су
углавном са пасажом.
Улична фасада је најрепрезентативнији део објекта са украсним
елементима од гипса или теракоте, који карактеришу доба еклектике. Поред
украсне фасаде, улични фронт зграда одређује и декоративно изведена капија.
У првој деценији 20. века сецесионизам стиже и у Бечеј и доноси измене
како у декорацији спољне фасаде, тако и у основи и кровној конструкцији
зграда.
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1. kép
Klasszicista nagykapu

2. kép
Szecessziós bejárat

3. kép
Neobizánci bejárta (1925)

4. kép
Art décó kapu (1933)
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5. kép
Art déco polgári ház

6. kép
A korábban szerb általános iskola historizáló épülte (1861)
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7. kép
Uroš Predić utca 21. – parasztpolgári ház

8. kép
Juhász az oszlopfülkében

9. kép
Ökörfej és puttó a tetőtérben
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10 kép
Május 1. utca 73. – kisparaszti napsugaras ház

11. kép
Kemence az utca felöli szobában
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12. kép
Jovan Jovanović Zmaj utca 54. – a molnár háza

13. kép
A tornác
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14. kép
Cserépkályha az egykori molnárházban

15. kép
Sinđelić utca 36. – kiskapu

16. kép
Sinđelić utca 36. – barokkos tornác
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17. kép
Sinđelić utca 36. – faragott rozetta a mestergerendán

18. kép
A Pulay-tanya tervrajza
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19. kép
Petőfi Sándor utca 4. – Pulay-ház

20. kép
A Pulay-ház gazdasági udvara
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21. kép
Svetozar Marković utca 47. – a ház tervrajza

22. kép
Svetozar Marković utca 47. – a polgári ház gazdasági udvara
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23. kép
Tálaló szekrény

24. kép
Tükör

25. kép
Csillár

26. kép
Szenteltvíztartó
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Május 1. utca 73.

Az épület utcai homlokzata

Az épület alaprajza
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Sinđelić utca 36/а

Az épület utcai homlokzata

Az épület alaprajza
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Petőfi Sándor utca 4.

Az épület utcai homlokzata

Az épület alaprajza
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Főutca 39.

Az épület utcai homlokzata

Az épület alaprajza
(A rajzokat és a képeket Matešić Violeta készítette)

Поглед кроз прозор
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ЕЛЕМЕНТИ СЕЦЕСИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ
ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА БЕЧЕЈА1
Крајем деветнаестог века Европу је захватио нови уметнички покрет
који добија специфична обележја и посебне називе у различитим срединама: Art
Nouveau (Француска, Белгија), Jugendstil (Немачка), Secession (Аустрија), Modern style,.. Сви ови називи говоре о истој потреби уметника окупљених у групе,
школе, покрете, удружења, да се одвоје од естетике академизма деветнаестог
века, која је неговала историзам и еклектику, и створе нову, посебну уметност,
која ће у себи носити идеју равноправности и синтезе уметности. Код нас је
најпознатији под називом сецесија, захваљујући везама са Аустро-Угарском.
Развијање препознатљиве примењене уметности и архитектуре разликује овај
покрет од осталих уметничких појава тог времена. Негује се индивидуалност
уметника и особен уметнички израз, инспирисан покретом, националном
уметношћу, науком и техником, природом, бујном женском косом и гипким
женским телом. Време трајања углавном се везује за последњу деценију XIX
и прву деценију XX века, а врхунац популарности доживљава на Париској
изложби 1900. године. Бесконачне валовите линије које теку и флорални
мотиви постају препознатљиви декоративни елементи сецесије (француски Art
Nouveau, мађарска варијанта сецесије,..). Геометризоване форме се јављају у
неким школама од почетка (Бечка сецесија, Глазговска школа,..). У архитектуру
сецесија уводи неуобичајене рашчлањености основе и фасадних платана,
полуспратове и еркере, велике застакљене површине фасада,.. Деветнаести
век је донео напредак у технологији, створено је ново, индустријско друштво,
са новим материјалима и методима градње чије ликовне могућности сецесија
обилато користи. Гвожђе, керамика, витражи добијају декоративну улогу, уз
неговање занатске перфекције у изради. У архитектури Војводине, која је у
то време припадала Аустро – Угарској, овај покрет је најзаступљенији кроз
примере и утицаје бечке Сецесије и мађарске варијанте сецесије.
Просперитет и развој Војводине крајем XIX и почетком XX века
допринео је да се подижу јавни и приватни објекти да би се истакли богатство
и значај, како града, тако и појединца, у складу са потребама и средствима. У
Бечеју, који је у великој мери уништен у буни 1848/49, али и поплавом 1870.
године, градитељска делатност била је и део обнове града и потребе за новим
објектима. Већину објеката јавне намене пројектују архитекте у духу историзма
и еклектике: Ендре Макаи (Градска кућа, 1881), Владимир Николић (Задужбина
баронице Еуфемије Јовић, 1904), Ђула Вагнер (зграда Суда, 1906). Елементи
1 Текст је, уз мање корекције, преузет из каталога изложбе Поглед кроз прозор: елементи сецесије
у архитектури градског језгра Бечеја, Јакшић 2008. Измењен је делимично новим подацима
и сазнањима о теми Јакшић 2009, Јакшић 2011. Илустрације које прате текст власништво су
Градског музеја Бечеј.
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сецесије касно се појављују у архитектури Бечеја, 1904. године на згради
Римокатоличке плебаније, рађеној у духу еклектике, кроз флоралне мотиве у
декорацији прозорских оквира, посебно у потпрозорским сегментима.
У другој половини прве деценије XX века подижу се два најрепрезентативнија објекта сецесије у Бечеју – кућа Kароља Вишија, данас зграда
Народне библиотеке (1906–1908) и палата Старобечејске прве штедионице
и кредитне банке (1907–1908), коју су пројектовали значајни архитекти
Будимпеште Ђула Хас и Бела Малнаи. Ова два објекта постављају Бечеј на
мапу архитектуре сецесије у Војводини, сведочећи да је образовани слој
града био спреман да се супротстави традицији и унесе дух великих центара
у провинцијалну средину. Оба ова објекта су заштићена као појединачни
споменици културе.2

Кућа Кароља Вишија - данас зграда Народне Библиотеке,
Главна улица 11
О објекту у коме се данас налази Народна библиотека још увек нису
пронађени поуздани подаци о времену градње, као ни о пројектанту. Зна се
да је објекат припадао Карољу Вишију, краљевском јавном бележнику. Битно
је поменути и да је супруга Кароља Вишија, Ирена, имала значајну улогу у
друштвеном животу Бечеја. Пред Други светски рат она се сели у Суботицу,
где је и сахрањена. И дан-данас старији Бечејци ову кућу називају „Вижиница“
чувајући успомену на њене прве власнике. Након Другог светског рата, од 1945
до 1958, добила је функцију Дечијег дома.3 Од 1961. године у њој је смештен
Раднички универзитет „Миленко Милованов“, који је званично престао са
радом 1989. године, а током седамдесетих година у истом објекту је почела
да функционише и Народна библиотека4. Са престанком рада Радничког
универзитета у овом објекту се све до данас налазе просторије Народне
библиотеке. Иако је временом мењала распоред унутрашњих просторија, још
увек је јасно очуван првобитни склоп грађевине.
Време градње објекта немогуће је тачно одредити без адекватне
архивске грађе, међутим оквирно се може са великом поузданошћу рећи да је
настао у периоду 1906–1908.5 Прва фотографија куће Кароља Вишија налази
се у албуму - разгледници која је послата 1913. године.6 На њој је приказана
кућа и неасфалтиран пут испред ње. Зна се да је асфалтирање пута у тадашњој
Плебанијској улици (данас Главна) завршено 1911. године.7 Познато је и да је
Објекти су заштићени као споменици културе решењем 01-67/12-1976 и као део просторне
културно-историјске целине Старо језгро Бечеја решењем бр. 01-67/1 из 1976. године,
категорисане као културно добро, документација Покрајинског завода за заштиту споменика
културе Нови Сад (ПЗЗСК), Е-79/A, инв. бр. 6111.
3 Табла са натписом на објекту у улазном делу постављена 2002. године доноси овај податак
4 Историјски архив Сента - одсек за историјску грађу Бечеја, Ф 633, Раднички универзитет
„Миленко Милованов“.
5 Документација ЈП „Станком“.
6 Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Збирка старих разгледница Бечеја
7 Документација ПЗЗСК,Е-79/А, бр.инв.10495, Конзерваторски услови бр. 03-44/3, од 14. 2.
1992, за ДД „Инвест биро“ Бечеј, за изградњу будућег занатског центра у улици Маршала Тита у
2
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већина фотографија објеката које се налазе албуму из 1909. године, те се може,
уз ограде, претпоставити да је и ова фотографија настала у том периоду, а да
је објекат саграђен неку годину пре. И даље је непознато и име пројектанта,
међутим, може се поуздано рећи да је у питању архитекта који је био упознат са
теденцијама у архитектури Аустро-Угарске тог времена, посебно с „мађарском
варијантом сецесије“ примењујући та искуства и на овом објекту.8
Иако је још увек непознато име архитекте, зна се име мајстора чија
је радионица радила ковине и оставила свој мајсторски жиг на левом крилу
улазне капије објекта. У питању је сегединска радионица Антала Кечкеметија
која је на прелому векова сарађивала са значајним архитектонским именима
(нпр. Еде Мађар) обликујући ковине на зградама које су они пројектовали.9
Већ у самој основи овај објекат одскаче од уобичајених решења,
са посебно наглашеним централним ризалитом спољне фасаде који у виду
сегментног лука излази у поље. Доминантна валовита атика пружа се целом
ширином објекта, с три заобљена забата који су формирани над централним
и крајњим ризалитима. Средишта ових забата заузимају овални прозори
таванског простора.
Фасадно платно је издељено на пет вертикалних сегмената, а улаз у
објекат формиран је на крајњем десном делу зграде. Отвори су лучно обликовани
и уоквирени богатом малтерском пластиком. Декоративни репертоар чине
архиволте од савијених гирланди око прозорских отвора и улаза, флорални
и хералдички елементи, полулезене са мањим гирландама, вертикалне траке
орнамената у виду перли. Улаз у унутрашњост грађевине налази се у дворишном
делу, лево од сувог улаза, на централном ризалиту који формира облик слова
“Т” из дворишне визуре. До великих застакљених врата води степениште са
декоративно решеном кованом оградом. Зна се и да је раније постојао и мањи
улаз у грађевину у оквиру сувог улаза. Ентеријер је био стилски усклађен са
објектом, али је у међувремену претрпео знатне измене, очувани су поједини
детаљи малтерских украса, попут флоралног декоративног венца, у централној
сали данашње библиотеке. Испод објекта се налази подрум који датира из
времена градње објекта, а испод њега је приликом решавања проблема влаге
2008. године, пронађен засвођен тунел непознате намене и датовања.
Лимарија, посебно завршеци олука, усклађени су стилски са објектом,
а кровни покривач је изведен од бибер црепа. Радови на фасади извођени су
у више наврата. Радови на фасади извођени средином осамдесетих година
двадесетог века, завршени су 1986. године.10 У последњих неколико година
врше се обимни радови на прилагођавању просторија Библиотеке савременим
потребама, при чему је освежена и фасада објекта.
Бечеју, на месту објекта са бројевима 19, 21, 23.
8 У разговору са Белом Дуранцијем сугерисана је сличност са Винкле палатом у Новом Саду по
питању распореда слога атике.
9 http://leeiacocca.nolblog.hu/?post_id=4200 (приступљено 2008. године).
10 Захваљујући чланку Стојана Радујкова „Ту, око нас“, сачуваном у Летопису Радничког
универзитета, познато је име мајстора који је тада радио реконструкцију фасадне пластике:
Богнар Иштван. Историјски архив Сента - одсек за историјску грађу Бечеја, Ф 633, Раднички
универзите „Миленко Милованов”, Летопис Радничког универзитета „Миленко Милованов” из
Бечеја (1961) 1982–1986, 57.
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Старобечејска Прва Штедионица и Кредитна Банка
Главна 10
Међу палатама јавне намене истиче се зграда Старобечејске прве
штедионице и кредитне банке, данашње Војвођанске банке. Током 1906. године
почињу преговори о уједињењу две значајне бечејске банке: Окружне кредитне
банке деоничарско друштво Стари Бечеј (на чијем челу се тада, након смрти
Дежеа Гомбоша, налази Пал Галамбош) и Старобечејске прве штедионице и
кредитне банке (на чијем се челу налази др Милко Игнац ).11 На Скупштини
1907. године ово уједињење добија своје јасне оквире и договор се постиже да
од 1. јануара 1908. године ове две банке почну да функционишу заједнички, под
именом Старобечејска прва штедионица и кредитна банка.12 Очигледно је да се
размишља и о новом изгледу банке, која ће својим изгледом потцртати значај
не само установе, већ и њених оснивача. Иако у архивској грађи не постоји
сачувана конкурсна документација, о условима и резултатима расписаног
конкурса за изградњу палате Банке сазнајемо из локалне штампе.13 Победнички
пројекат, изабран међу девет пристиглих, био је резултат заједничког ангажмана
двојице великих архитеката, Беле Малнаија и Ђуле Хаса.14
На основу пројеката који се чувају у Архиву Бечеја може се закључити
да су их поменуте архитекте доставили већ 1907. године, а да су завршни
радови текли током 1908. године.15 До 1909. године радови на згради Банке су
готови и она постаје једна од доминантних грађевина Бечеја и налази се и међу
разгледницама којима се жели приказати нови, модернији, изглед града.16
Објекат се налази у данашњој Главној улици бр.10. Један од ретких
приватних спратних објеката у Бечеју у том периоду, зграда Банке дата је у
симетричном распореду маса, код које је динамика вертикала и хоризонтала
постигнута кроз распоред отвора: прозора, врата, аркадама отворених улаза и
терасе. Динамика крова остварена је кроз смену наглашених забата над бочним
деловима грађевине и равне атике над увученим, централним сегментом.
Фасада је била обрађена у имитацији квадера, са детаљима фасадне пластике
обрађене у малтеру, дате у виду различитих форми сведених гирланди којим
су посебно наглашени улази бочних и међупрозорски сегменти централног
Egyesülő pénzitézek, Óbecse és Vidéke, 1. 4. 1906, 3.
Историјски архив Сента - одсек за историјску грађу Бечеја, Ф 051, Kerületi Hitelbank Rézvénytársaság Ó-Becsén (Окружна кредитна банка деоничарско друштво Стари Бечеј) 1895-1931,
Записници Скупштине до 20. јануара 1908. године.
13 Конкурс је објављен у локалној штампи у јулу, али се у тексту конкурса као датум расписивања
наводи 7. јун 1907. - Tervpályáti hirdetmeny, Óbecse és Vidéke, 7. 7. 1907, 5; Резултати конкурса
објављени су у тексту Anonim, Az egyesült óbecsei takarékpénztár r.t. pálotája terveire, Óbecse és
Vidéke, 4. 8. 1907, 4.
14 GERLE – KOVÁCS – MAKOVECZ 1990, 138-140.
15 У Архиву у Бечеју, Ф 315, Збирка мапа, планова и скица, чувају се четири пројектна листа,
датована 3. март 1907. године, са приказима основа приземља и спрата и један са пројектима
врата и прозора. Joш један пројекат из 1908. године доноси основу и детаље завршне обраде
приземља; Óbecse és Vidéke, Értesítés.
16 A legújabb Óbecsei képeslapok, Óbecse és Vidéke, 16. 5.1909; Градски музеј Бечеј, Збирка
разгледница.
11
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ризалита, а на бочним ризалитима се на горњим угловима јавља и поље са
флоралним елементима, додатно их наглашавајући.
Зграда Банке представља једно од најбољих решења изведено у
варијанти необидермајера, уз коришћење архитектонског репертоара сецесије,
на територији Бечеја, и сведочи првенствено о квалитету архитеката који су је
пројектовали, показујући да нека сведенија решења могу добити монументални
изглед, а да при томе не нарушавају склад околине и још једном потцртавајући
тезу да је рад великих архитектонских имена на територији Војводине успео да
подигне провинцију изнад појма провинције у архитектонском смислу.

Објекти који се издвајају
Поједини објекти на којима се примећују утицаји сецесије, по својим
особеним обележјима издвајају се из групе грађевина са почетка двадесетог
века. Зграда Поште, има јавни значај и уједно је то једини државни објекат на
коме се примећују утицаји сецесије. Павиљонски решена каменорезачка радња
Карла Вајгнера више не постоји. Зграда у Иве Лоле Рибара 2 доноси утицаје
архитектуре „Младих”, активне у Војводини на прелому векова. Значај приватне
куће у Главној улици бр. 19 препознат је и од стране стручњака Покрајинског
завода за заштиту споменика културе, те је заштићен као појединачни споменик
културе.
Пошта

Бечеј је дуго чекао на изградњу нове поште. Већ се 1905. најављује њена
изградња, могућа места, на којима се ова палата може изградити, коментарише
се у локалним новинама. Отварањем нове улице 1907. године овај је проблем
био решен и до краја 1908. године изграђен је објекат који и данас служи
својој првобитној сврси. 17 Изглед овог јавног државног објекта, непосредно
након изградње, може се сагледати са сачуване разгледнице из 1909. године.18
Спратна грађевина поште, која захвата угао данашњих улица Жарка Зрењанина
и Доситејеве, грађена је у складу са потребама институције и не доноси
значајније новине у основи. Кроз велике застакљене површине улаза у објекат,
формиране на углу, као и геометризовано решење атике, која данас не постоји, а
којом се угао још више назначавао, може се ипак наслутити манир архитектуре
сецесије. У обради фасадних платана доминирају лезене које се пружају целом
ширином објекта, делећи фасаду на сегменте по вертикали. На врховима лезена
појављује се хералдички мотив, уоквирен гирландама. Необичан је мотив који
се појављује на фасади код ког се поједини прозори уоквирују попут улаза,
са у поље избаченом архитравном гредом чије углове у наставку наглашавају
пехарасте форме. На лезенама под архитравом појављује се декоративни елемент
венца. Овај објекат првенствено задовољава основну функцију свакодневних
17 На пример у чланцима: А Pósta palota, Óbecse és Vidéke, 24. 9. 1905, 3; Pósta palotáböl még lesz
valami, Óbecse és Vidéke, 1. 9. 1907; Új utcza nyitása, Óbecse és Vidéke, 20. 10. 1907, 3; А Pósta
palota, Óbecse és Vidéke, 20. 10. 1907, 3; Épül a postapalota, Óbecse és Vidéke, 19. 4. 1908, 4.
18 Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Збирка разгледница, разгледница из 1909. године.
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послова са грађанством, а решење прати ту функцију. Високи застакљени улази
отворени су на најупечатљивијем месту, на углу грађевине. Они уводе у широк
простор резервисан за рад шалтерских службеника. Временом је дошло до
измена у изгледу објекта, посебно уклањањем угаоне атике, као и у изгледу
унутрашњости, али он и даље задовољава, у габаритима са почетка века,
савремене потребе поште.
Каменорезачка Радња и Стовариште Надгробних Споменика Карла Вајгнера
Објекат који се налазио у данашњој Главној улици бр.57 саграђен
је у првој деценији XX века. Припадао је Карлу Вајгнеру, чији се посао
временом развијао, те је овај објекат срушен и на његовом месту је, вероватно
у међуратном периоду, подигнут нови. Прве помене радње Карла Вајгнера у
локалним новинама налазимо већ 1905. године, у огласима.19 Након пар година
оглас се мења и 1909. године Вајгнер као део огласа поставља и цртеж своје
каменорезачке радње20. Исте године се појављује и разгледница Бечеја са
мотивом Вајгнерове радње.21 Овај порушени објекат доносио је павиљонско
решење, са мотивима неоготичких лукова којима су били уоквирени и отвори
радње. Фигурална пластика, дата у дубоком рељефу, заузимала је бар један
средишњи сегмент бочног дела грађевине. Улаз је био формиран у делу објекта
који се ослањао на данашњу Главну улицу. Складно геометризовано решење
каменорезачке радње Карла Вајгнера као слободностојећег угаоног објекта,
са различитим утицајима и фасадном пластиком, доносио је у Бечеј дух нове
архитектуре, који је кореспондирао са већим центрима.
Зграда улици Иве Лоле Рибара 2
Угаони објекат који се својим централним делом протеже на улицу Иве
Лоле Рибара један је од најзанимљивијих објеката који својим начином обраде
и распоредом маса несумњиво сведочи о познавању архитектонске струје у
Аустроугарској монархији коју су заговарали и примењивали Карољ Кош и
група „Млади“.22
Још увек је непознато време изградње овог објекта, његов пројектант и
намена.23 Зна се да је 1904. године плац био у поседу породице Гасман све до
1912. када га купује Михаљ Ловаш. Ирена Берчек долази у посед овог објекта
1923. године и старији грађани га се сећају као „Берчекове кафане“, што значи
да је у том периоду био угоститељски објекат.24
Већ у самој основи постоји одступање од уобичајених решења за Бечеј
тог времена. На десној страни формира се полукружни испуст, који излази у
поље са централне стране објекта, док се на бочној наставак зграде формира
Új sirkőraktár, Óbecse és Vidéke, 8. 10. 1905.
Kőfaragó és szobrász, Óbecse és Vidéke, 7. 3. 1909.
21 Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Збирка разгледница, разгледница из 1909. године
22 DURANCI 2005. 23-24.
23 Остаје отворена могућност да је објекат настао између два рата, међутим, он јасно припада
градитељском наслеђу сецесије и то поменутом правцу. Можда је за идеју архитектонске обраде
послужио и Ватрогасни дом Лајта Беле у Сенти. Старији грађани Бечеја се сећају кафане у
међуратном периоду, док је данас ту продавницa ДОО „Бечејпромет“.
24 Земљокњижни уложак бр. 1691, документација ЈП „Станком“.
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директно на њега, те се стиче утисак да су у питању два одвојена објекта. Један
који мирно прати фронт улице и други који прати фронт друге улице, чији се
полукружни испуст завршава на фасади централног дела друге зграде. Јасно
је из кровне конструкције, као и доњих сегмената споја централног дела и
испуста да је ово решење пројектовано као део једног објекта.
Централни део објекта наглашен је спратном конструкцијом над
којом се издиже атика и четворосливни кров на чијем се слемену налази
декоративна метална ограда. Кровна конструкција лучног испуста завршена
је у облику полукупе. Кровни покривач целокупног објекта урађен је у бибер
црепу. Преобликовање портала и спуштање парапета за потребе излога су
новијег датума и рађени су према условима Покрајинског завода за заштиту
споменика културе Нови Сад (ПЗЗСК).25 Новијег датума је и формирани улаз
на централном делу лучног испуста.
Декоративна пластика на овом објекту је минимална и захвата оквире
прозорских отвора и отвора портала. У питању је једноставна малтерска
пластика која се на крајевима завршава лучно. Ранији кружни детаљи који су
украшавали централна поља ових лукова, данас су замењени полукружним
који се налазе у доњим сегментима лукова. Такође, атика је раније била
декоративније решена, док јој сад недостаје у централном пољу детаљ који
је био овално решен, али се не може јасно сагледати да ли је имао додатну
декорацију. Место на коме се раније налазио натпис, данас је само назначено
празно поље.26
Коришћење мађарске националне архитектуре као изворишта за идеју
конструкције и распореда архитектонских маса, разиграна маса централног
дела зграде и целокупне кровне конструкције сведоче о познавању архитектуре
«Младих» и тиме и Бечеј, уз друга насеља у Војводини, има у свом архитектонском
наслеђу бар једно дело које, уз све своје специфичности, кореспондира са духом
времена и архитектонским струјама у Аустро-Угарској.27
Кућа у Главној улици 19
Кућа у Главној улици 19 је партерни објекат основе у виду ћириличног
слова „Г“. Ослања се главном фасадом на регулациону линију улице, чинећи
део објеката у низу. Ова типична грађанска кућа са почетка века била је у
власништву породице Боаров у време када је заштићена као споменик културе.28
Не зна се име пројектанта овог објекта.
25 „...приликом промене портала (који нису аутентични) извршити њихову замену и преобликовање
према аутентичним прозорским отворима који ће бити исте ширине као оригинални прозори,
али са спуштеним парапетом за потребе излога,..“ Документација ПЗЗСК, Петроварадин, E-79/A, бр.инв. 13606.
26 Постоји фотокопија фотографије из периода пре реконструкције, али је натпис нечитак,
приватна документација Јасмине Јакшић.
27 Објекат је заштићен решењем ПЗЗСК бр. 01-67/1-76 од 2. 02. 1976 као део просторне културноисторијске целине Старо језгро Бечеја.
28 Решење ПЗЗСК бр. 01-67/1-76 од 2. 02. 1976 у: ПЗЗСК, инв. бр 6111; према документацији ЈП
„Станком”, Бечеј, раније је припадала породици Давидовац, тачније званично од 1937, и то је за
сада најранији помен власништва над овим објектом. Некретнину је 1947. године купио Стеван
Боаров, што је укњижено у катастарске књиге 1951. године.
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Иако девастирана, решење основе сведочи о укусу времена, у коме још
увек живе традиционални обрасци, а начин обраде фасаде, сачувана пластична
декорација, као и монументална дрвена капија о познавању укуса времена.
Фасада је вертикално подељена на два сегмента. Доминантни бочни
ризалит заузима увучена двокрилна капија завршена сегментним луком, занатски
и стилски обрађена у комбинацији дрвета и стакла. Изнад капије се наставља
широка профилисана архиволта чији темени део заузима маскерон. Ризалит
је наглашен монументалном валовитом атиком формираном на забату на којој
се налази лучно завршен светларник. Она се додатно извија у сегментни лук
у централном делу, чинећи сведену тролисну форму. Забатни део је покривен
бибер црепом у боји, једном од одлика грађевина са почетка века. Атика је
додатно наглашена угаоним постаментима који су носили кружне форме. Око
светларника је малтерска декорација која се пружа са обе стране увијајући се
у волуте ка унутрашњој страни над половином светларника. Остатак простора
атике био је испуњен декоративним малтерским рељефним фугама.
Трипартитна хоризонтална подела фасадног платна је видљива и
у наставку објекта: сокл, затим средишњи прозорски сегмент, уоквирен
профилисаним слепим аркадама, изнад кога се наставља поткровни сегмент.
Валовита атика на средини и угловима овог дела објекта, чини четврту зону. На
фасади је заступљена стилизована малтерска декорација која понавља мотиве
уреза, профилисаних трака, линија, и округлих конкавних елемената, тачака.
Део ових мотива, груписаних у три вертикалне „линије“ које повезује четврта,
хоризонтална и три „тачке“ појављују се и код улазне капије са обе њене
стране. Додатни декоративни репертоар чине лезене које имитирају квадере
између којих су правоугаона поља испуњена вијугавим рељефним малтерским
фугама, као и низови лучног рељефног мотива. Изнад архиволти, на њиховим
средишњим деловима, били су малтерски мотиви круга на постаментима,
понављајући камене углове атике над улазом.
Кровне баџе, пратећа столарија и лимарија решени су стилски
уједначено. Иако су поједини новијег датума, претпоставља се да су решени
у складу са раније постојећим о чему сведочи једна старија сачувана кровна
баџа. Кров је покривен бибер црепом.
Дворишна фасада је временом у потпуности девастирана, једино
је очувана капија улаза у двориште која кореспондира стилски са главном
улазном капијом. Овај објекат, иако девастиран и запуштен, спада међу
најрепрезенатативније очуване приватне објекте подигнуте у стилу сецесије
у Бечеју, сведочећи да су и поред јаких традиционалних схватања, нове
тенденције ипак обележавале архитектуру града.

Период непосредно пре и после Првог светског рата
На приватним кућама из периода пре и непосредно након Првог
светског рата може се приметити већ прихваћен репертоар елемената сецесије,
али углавном провинцијалних решења, код којих су основе традиционалне,
а на фасаде се аплицира малтерска декорација. Кроз ове објекте истицало се
породично богатство, мада се о породицама које су их градиле мало зна, као

Поглед кроз прозор

227

и о тачном времену градње, а o градитељима за сада не постоје пронађени
подаци. Део ових грађевина је био национализован након Другог светског рата.
Ови објекти се налазе под заштитом као део просторне културно-историјске
целине Старо језгро Бечеја29. У питању су масивни, широки, приземни објекти
са атикама које се издижу изнад фасада и протежу се целом ширином или
наглашавају поједине сегменте грађевина. Појављују се и валовити мотиви
у складу са мађарском варијантом сецесије, али и геометризоване форме које
своје порекло дугују наслеђу бечке сецесије. Динамика фасадних платана
постиже се уз помоћ декоративних елемената који их деле на хоризонталне
и вертикалне сегменте. Декоративни репертоар чине флорални орнаменти,
гирланде, извијене малтерске траке, маскерони, рељефни мотиви круга и
линија, понекад само урезани у малтер,.. Дрвенарија прозора и врата рађена је
у складу са објектима, са посебним акцентима на занатској обради масивних
улазних капија.
Позносецесијски елементи појављују се у архитектури Бечеја на
грађевинама саграђеним после Првог светског рата, међу којима су најзначајнији
објекти Старобечејског војног округа, данас зграда дирекције Фадип-а, и
зграда Гимназије. У архитектури приватних објеката у појединим случајевима,
посебно код објеката из треће деценије XX века, декоративни елементи су у
обради ближи провинцијалној варијанти Ар Декоа и њеним геометризованим
линијама.
Кућа у Зеленој улици 42
Партерни објекат у низу који се својом широм страном пружа низ
регулациону линију улице. Саграђен је највероватније у првој четвртини
двадесетог века и има стилске одлике које одговарају бечкој сецесији.30
Трипартитна подела објекта по хоризонтали је решена високим соклом,
прозорским низом и поткровним декоративним делом који надвисује атика. У
вертикалној подели бочни ризалити, избачени у поље, су наглашени високим
седмоуганоим атикама, додатно избаченим у поље, које се преламају у темену, са
дентилима у поткровном венцу. Декоративни профилисани венац, који прелази
у шестогаону форму на висини лучних завршетака прозорских отвора, један
је од најупечатљивијих мотива на овом објекту. Над прозором левог ризалита
грађевине, у висини декоративног поткровног дела централног, смештен је
слепи сегментни кружни детаљ са флоралним елементом у средини.
Ризалит са десне стране заузима занатски обрађена двокрилна дрвена
капија са гвозденом декоративним преградама пред лучно завршеним стакленим
делом у средишњем делу капије и витражним надсветлом у луку. Изнад капије се
понавља шестоугаона профилисана декорација, која се у доњим деловима увија
у геометријски решен орнамент. Горњи део овог ризалита је девастиран тако
да се не може поуздано рећи да ли је и у којој мери имао додатни декоративни
репертоар.
29 Решење ПЗЗСК бр. 01-67/1-76 од 2. 02. 1976, о заштити просторне културно-историјске целине
Старо језгро Бечеја, Документација ПЗЗСК, Петроварадин, Е-79/A, инв.бр. 6111.
30 Према сећањима Пирошке Пал објекат је припадао у једном периоду породици Хаднађев, а
потом породици Нестин.
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Централни сегмент грађевине понавља изнад прозорских отвора кружне
украсе у малтеру, који данас немају никакву додатну декорацију. Међупрозорски
део, на три четвртине висине прозора, декоративно је решен рељефним фугама.
Поткровним делом централног сегмента грађевине пружају се три декоративна
фриза изведена у малтеру, изнад којих се издижу лучни завршеци са мотивом
палмета. Према начину обраде фасаде, динамици и подели фасадног платна,
као и по обради улазног портала објекат припада стилу сецесије, тачније оном
делу исте који је у обради више геометризован, приближавајући се тиме бечким
утицајима и Ар Декоу.
Кућа у Зеленој улици 75
Кућа у Зеленој улици 75 је приземни објекат који се по дужини ослања
на регулациону линију улице и чини део објеката у низу. Припадао је породици
Ђурчик, а данас се у њему налази АД „Јединство”.31 Саграђен је у првој
четвртини двадесетог века и по очуваном декоративном репертоару доноси
стилске одлике сецесије.
Фасадно платно је по хоризонтали издељено на три сегмента, сокл,
средишњи, који заузимају отвори и високу валовиту атику одељену венцем
од средишњег дела. Двоструке спојене лезене, које у нивоу атике прелазе у
степенасте постаменте за лампионско-пехарасте облике, деле фасадно платно
на пет сегмената чија ширина незнатно међусобно одступа. Бочни сегменти
су данас окупирани накнадно пробијеним излозима који додатно девастирају
објекат. На левом бочном сегменту су највероватније, на основу очуване
прозорске декорације, постојала два двокрилна прозорска отвора. На крајњем
десном бочном сегменту не може се поуздано рећи да ли је раније постојао
улаз у објекат или такође шири прозорски отвор. Други вертикални сегмент
целом ширином заузима капија новијег датума. Постојећа малтерска пластика
средишње зоне окупира простор изнад отвора: лучно завршени малтерски
тимпанони који понављају број отвора и ослањају се на високо постављене
профилисане натпрозорске венце од којих се ка прозору спуштају малтерске
псеудоконзоле, између којих се понавља флорални декоративни орнамент. Исти
флорални орнамент понавља се у фризу између капије и профилисаног венца
који се прекида на средини имитацијом теменог камена.
Декорација високе атике била је најбогатија, што се може реконструисти
на основу данас постојећих делова малтерске пластике. Флорални венци
јављају се на лезенама, на висини почетка лучног дела атике. На истој висини,
на лезенама које уоквирују трећи вертикални сегмент, јавља се мотив штита
уоквирен гирландама. Гирланде заузимају и горње делове атике над четвртим
сегментом грађевине. Овде се атика по ширини једноставно профилисаних
малтерских поља разликује од осталих. Постоји могућност да су раније
постојале гирланде и на другим деловима атике. Кров је покривен бибер
црепом.
Подела фасадног платна на пет уједначених делова, са занимљивим
решењем удвојених лезена и флоралном пластичном декорацијом у виду
31

Према сећањима Пирошке Пал
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цветних орнамената, венаца и гирланди, смешта овај објекат у корпус грађевина
са елементима сецесије у Бечеју, али са доминатним флоралним мотивима у
избору декоративног репертоара.
Кућа у Зеленој улици 112
Кућа у Зеленој улици 112 је приземни објекат у низу који се својом дужом
страном ослања на регулациону линију улице. Саграђен је почетком двадесетог
века и припада корпусу грађанских кућа тог периода. Сведена декоративност
фасадног платна дата је кроз геометризовану обраду прозорских отвора
и малтерске фуге на централном сегменту фасаде и кроз декоративно поље
изнад стилски усклађеног дрвеног портала са лучно завршеним и застакљеним
горњим сегментом. Трипартитна подела објекта по вертикали остварена је кроз
два бочна ризалита који су посебно наглашени високим атикама. Централни,
шири, сегмент грађевине такође је хоризонтално подељен на три зоне: сокл,
зона прозорских отвора и поткровна зона решена кроз поменуту декорацију
фугама.
Широка, доминантна капија, лучно завршена, заузима десни ризалит
објекта. Кровни покривач изведен је у бибер црепу. Према рашчлањености
фасаде и обради портала може се сврстати у објекте који припадају
позносецесијском корпусу са геометризованом сведеном декорацијом која га
приближава Ар Декоу.
Кућа у Зеленој улици 114
Кућа у Зеленој улици 114 је угаони приземни објекат, саграђен почетком
XX века, који се пружа својим главним трактом Зеленом улицом, а бочним
Републиканском улицом. Припадао је породици Кeниг (König), а у садашњем
времену породици Фараго.32 Наставља се на објекте у низу и ослања се на
регулациону линију улице. Осећај монументалности постигнут је масивним
атикама чији су углови наглашени високим пуним и лучно обрађеним деловима,
док се централни део извија у мањи лук, дајући тако разиграност петој фасади.
Атике које затварају угаони сегмент грађевине дају утисак засеченог угла и
одређену фортификациону монументалност. Истоветна атика понавља се
на другом крају фасаде, у Зеленој улици, дајући јој трипартитну вертикалну
поделу. Бочна фасада се на свом другом крају завршава једноставном кровном
косином. Објекат је у великој мери девастиран, али је задржао основне
габарите. Декоративни украс сведен је данас на равне геометризоване форме
на главној фасади, атике и застакљен лук раније дрвене капије на десном
ризалиту централне фасаде, али на основу ког се она може бар делимично
реконструисати. Сличан портал се вероватно налазио и на левом, угаоном,
ризалиту главне фасаде, где је данас савремено решење улазних врата, али
визуелно у складу са могућим ранијим решењем улаза. Прозорски отвори су
једноставни, архитравно завршени.
Према рашчлањености фасаде и обради портала може се сврстати у
објекте који припадају позносецесијском корпусу са геометризованом сведеном
32

Према информацијама добијеним од Пирошке Пал и Јована Медурића.
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декорацијом која га приближава Ар Декоу. Посебно се истиче неуобичајеним
решењем угаоног сегмента које доприноси монументалном изгледу објекта.
Кућа у Лењиновој улици 1
Кућа у Лењиновој улици 1 је складна приземна грађанска кућа саграђена
најкасније почетком двадесетих година двадесетог века, на углу Лењинове и
Доситејеве улице.33 Угао је наглашен засеченим угаоним сегментом, на коме је
раније постојао прозорски отвор, док се данас ту налази улаз у апотеку.34 Улаз у
зграду је био конципиран у виду два архитравно завршена портала у Лењиновој
улици већи, ближи углу, и мањи, одмах поред претходног. Малтерски обрађене
сведене геометријске форме у горњим сегментима грађевине и плитке лезене
чине фасадну декорацију. Објекат издваја валовито решена атика којом се
наглашавају поједини сегменти грађевине, делећи и централну и бочну фасаду
вертикално на по четири дела, док је у оба случаја пети сегмент - угаони део
објекта. Трипартитна подела по хоризонтали остварена је кроз соклу, прозорски
низ и поткровни сегмент на који се наставаља атика.
Иако објекат нема посебну декоративну фасадну обраду и делује
скромно, истиче се складом чему доприноси естетско решење угла.
Кућа у Лењиновој 12
Кућа у Лењиновој 12 је приземни објекат који се својом широм страном
ослања на регулациону линију улице и чини део објеката у низу. Између два
светска рата припадала је трговцима Шику и Шпицеру, и налази се поред
објекта који је припадао трговцу Енгелсману. Формиран је заједнички суви
улаз у ове објекте. Данас су то објекти познати као зграде Универзала.35
Трипартина рашчлањеност фасаде по вертикали постигнута је
наглашеним бочним ризалитима грађевине изнад којих се издижу валовите
атике, као псеудофронтони, које при врху формирају тролисну форму. Плитке
лезене додатно деле фасаду на пет сегмената, завршавајући се пехарастим
декоративним завршецима, на бочним ризалитима још наглашенијим псеудопостаментима. По хоризонтали објекат је рашчлањен на три зоне: сокл,
средишњи део који заузимају лучно завршени прозорски отвори са стилски
уједначеном дрвенаријом и атика. Кров је покривен бибер црепом. Десни
бочни ризалит заузима велика капија сувог улаза из ког се са леве стране улази
у сам објекат. Декоративни репертоар чине фронтони у облику сегментног
лука изнад отвора, профилисани оквири око прозора и декоративне конзоле
испод атике. На атици се понавља мотив малтерских псеудорозетица, по три
на бочним ризалитима, груписани у горњем делу и целом дужином централног
ризалита.
33 На фотографији из првих година друге деценије XX века која се чува у Жупном уреду, види се
објекат у позадини цркве. На фотографији из 1918. године која се чува у Градском музеју Бечеј,
Историјски одсек, Збирка старих фотографија, не може се јасно видети постојање објекта.
34 Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Збирка разгледница, разгледница послата 1929.
године.
35 У старом земљишном улошку бр. 10760, документација ЈП „Станком” Бечеј, објекат је постао
25. 5. 1929. делом власништво фирме Шик и Шпицер, а делом чланова породице Клајн.
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Архитектонском обрадом и декоративним концептом овај објекат
припада позносецесијском периоду и настао је у првој четвртини двадесетог
века.
Кућа у Главној улици 40 – Јована Поповића 2
Кућа у Главној улици 40 је приземни угаони објекат саграђен највероватније око 1912. године и протеже се Главном улицом и улицом
Јована Поповић, наслањајући се на регулациону линију улица. Објекат је
припадао породици Гебел, да би га након смрти власнице,Розалије Гебел,
наследиле породице Пал, Главашки и Шврака.36 Угаони сегмент је служио као
гвожђарска радња, национализован након Другог светског рата, а савременим
интервенцијама овај угао је додатно девастиран у односу на ранији изглед.
Дужа фасада се протеже улицом Јована Поповића која се завршава сувим
улазом са масивном дрвеном капијом, декоративно обрађеном. Средишњу зону
ове фасаде у наставку ка углу, раније су заузимали осам прозорских отвора
архитравно завршених. Кратка валовита атика својим централним луком још
више потцртава угао. Фасада у Главној улици завршава се мањим двокрилним
улазом, са занатски обрађеном дрвеном капијом и одвојеним светларником
изнад врата. Декоративни репертоар објекта изведен је у малтеру. У доњем
хоризонталном сегменту грађевине, изнад сокла налази се геометризовани
изломљени венац пуне линије, који обухвата нижу зону прозорских отвора.
Простор између венца и доњег пуног малтерског сегмента са којим се спаја
на половини прозорских отвора испуњен је рељефним фугама формирајући
обрнуто слово «т». Средишњи део објекта декоративно је украшен валовитим
пуним малтерским венцем који својом доњом ивицом обухвата горње сегменте
прозорских отвора формирајући срцолике и четворолисне декорације у
међупрозорским пољима. На половини прозора спаја се са горњом валовитом
траком са којом чине стилизована слова «Т», стварајући противтежу доњим,
геометризованим облицима. Овај сегмент грађевине завршава се у горњем
делу рељефним фугама које се протежу линеарно дуж грађевине. Ризалити са
капијама имају нешто другачију декорацију. Улаз из Јована Поповића изнад
капије има сведену декорацију у пуном малтеру која формира сегменти лук
подељен по средини. Изнад, у делу који кореспондира са завршетком средишње
зоне већег дела грађевине пружа се валовита линија чији међупростор
заузимају једноставни конкавни кружни детаљи. Изнад формирана атика
понавља централни мотив угаоне атике. Данас угаона атика захвата ширину
два прозорска отвора из обе улице, и пружа се у три сегмента, са наглашеним
централним делом на самом углу. Испуњена је рељефним фугама са данас
непостојећом декорацијом у малтеру у централним деловима сва три сегмента.
Објекат је покривен бибер црепом, а у кровном сегменту очуване су кровне
баџе и два стара димњака, доприносећи рустичном изгледу објекта.
Стилски обликованом декорацијом, у којој се комбинују геометријски и
меки флорални облици вешто и ненаметљиво аплицирани на типичну грађанску
кућу почетка века, са атикама које данас наглашавају поједине сегменте
36
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грађевине, овај објекат улази у корпус грађевина сецесије на територији
Бечеја.
Кућа у Главној улици 23
Угаони партерни објекат који се пружа улицама Главном и Иве Лоле
Рибара, наслањајући се на регулациону линију улице, грађен је у првој
четвртини двадесетог века. Објекат постоји на авионским снимцима из 1929.
године у данашњим габаритима.37
Фасада у Главној улици је краћа и издељена по вертикали плитким
пиластрима у имитацији композитних квадера који се пружају целом висином
објекта, завршавајући се на атици у форми степенастог постамента за раније
постојеће лампионске - пехарасте форме.38 Део објекта који се наслања на
суседни у Главној улици заузима увечен двокрилни дрвени улаз у објекат
са рељефно обрађеним вратима и са лучним, застакљеним светларником у
имитацији витража. Око улаза се пружа декоративна степенована малтерска
трака која се на средини спаја у тролисну форму. У вертикалној подели ове
фасаде два наредна поља су у потпуности девастирана пробијеним излозима,
али се може претпоставити, као што је случај и са угаоним сегментом, да су
ове делове заузимали прозорски отвори.39 Угаони сегмент данас заузима улаз у
пословну јединицу. Фасадно платно је у улици Иве Лоле Рибара на идентичан
начин као и у Главној улици по вертикали издељено на пет сегмената. Шири
сегмент у наставку данас заузима каснији улаз и два прозорска отвора, док
последњи, угаони сегмент такође заузима улаз каснијег датума. Прозорски
отвори су углавном уједначени, архитравно завршени, понављајући у малтеру
профилисану траку око прозора која се изнад отвора спаја у тролисну форму.
Ова декорација отвора чини и основни декоративни репертоар средишњег
хоризонталног дела грађевине подељене на пет зона, од којих висока атика
чини пету, последњу. Профилисане малтерске траке које се пружају у
потпрозорном делу, затим уоквирују прозорске отворе, профилисани додатно
ужом валовитом траком, кружни мотиви четврте зоне и крупне малтерске
извијене форме стилизованог цвета и листова на разиграним фронтонима атике
чине доминантни декоративни репертоар. Мотиви лавље главе појављују се
у теменима забата у улици Иве Лоле Рибара. Ови забати, осим угаоног, дати
су у виду развученог, меког петоугла и у зависности од дела грађевине који
наглашавају зависи и њихова ширина.
На овом објекту присутан је декоративни репертоар сецесије, међутим
не може се поуздано утврдити време настанка, а укрупњавање стилизованих
форми и начин обраде атике приближава га више Ар Деко времену.

37 Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Снимци Ђенерала Д. Симовића, 29. 2. 1929; према
старом катастарском улошку бр. 9406, ЈП “Станком”, први помен власништва је од 29. 4. 1922
када је припадао “Грануму” Трговачко дионичарско друштво у Осијеку, од 27. 2. 1926 Трговачкој
фирми “Браћа Балинт”, а од 1947. Земљорадничкој житарској задрузи и потом Земљорадничкој
задрузи.
38 Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Збирка разгледница, Разгледница из око 1950. године.
39 Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Збирка разгледница, Разгледница из око 1950. године.

Поглед кроз прозор

233

Зграда у Зеленој улици 48
Данас зграда дирекције „Фадипа“, током двадесетих година била је
зграда Старобечејског војног округа. Најстарија разгледница са приказом овог
објекта је из 1928. године.40 Војни округ се формира након завршетка Првог
светског рата и могуће је да је објекат грађен управо са наменом да послужи
као централа истог.
Зграда се састоји из две јасно раздвојене целине: развученог широког
партерног дела који захвата угао који је засечен, и објекта на спрат у наставку
Главне улице. Зграда је претрпела измене у изгледу фасаде и ентеријера током
времена, са последњим изменама 2000. године.41 Очувана пластична декорација
спаја ова два габаритно раздвојена објекта у јединствену целину.
Према постојећим разгледницама и документацији примећује се да
је ранија валовита атика, која данас не постоји, тролучним обрадама високих
делова на угловима наглашавала ове делове партерног објекта и сличном
трипартитном атиком, од којих је сваки сегмент био тролучно завршен, пратила
вертикалну поделу спратног објекта.42 На угаоним атикама постојала је и
додатна декорација, а подела атике је кореспондирала са доњим сегментима у
виду пиластера који су се завршавали „постаментима“ за пехарасте форме на
угаоним деловима сваког сегмента. Ранији лучно завршен улаз из улице Петра
Драпшина данас је затворен и чини га прозорски отвор.
Вертикална подела партерног дела остварена је псеудојонским
пиластрима са канелурама у врху чијег псеудокапитела се налазе маскерони.
Фасадну пластику партерног сегмента чине још у малтеру урађени профилисани
прозорски оквири и профилисане окапнице, трака у малтерским рељефним
фугама која прати пиластре и уоквирује сегменте средишње зоне спајајући
се са прозорском декорацијом на средини. Горњи, поткровни део, заузимају
профилисани вентилациони отвори у средини сваког сегмента и симетрично
постављени декоративни геометризовани орнаменти.
Објекат на спрат, који се својом широм страном пружа дуж регулационе
линије улице, понавља у партерној зони псеудојонске пиластре који се
настављају и у спратном делу, али без капитела и са доњим делом који је
без канелура. На овај начин на овом објекту је јасно извршена трипартитна
подела по вертикали. У партерном делу бочни сегмент, који се наставља на
претходни објекат, заузет је широком, лучно завршеном, капијом новијег
датума. Лучно завршене прозорске отворе прати профилисана малтерска
декорација. Декорација спратног дела дата у малтеру нешто је богатија и чине
је данас правоугаона поља која су додатно украшена централно постављеним
профилисаним кружним елементом. Бочни сегменти обе грађевине обрађени
су малтерски псеудоквадерима, док су централни дати у равним бојеним
малтерским површинама. Обрада фасаде, која имитира квадере, била је раније
заступљена на целом спратном објекту.43
Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Збирка разгледница, Разгледнице
Документација ПЗЗСК, Петроварадин, Е-79/А - 13349
42 Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Збирка разгледница, разгледница из 1942
43 Градски музеј Бечеј, Историјски одсек, Збирка разгледница, разгледница из 1942
40
41
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Ентеријер објекта је у новије време реконструисан и прилагођен новој
намени, а на фасади су такође извршене измене првенствено у виду уклањања
атике, која је заједно са димњацима доприносила разиграности пете фасаде.
Овај објекат јавне намене од великог историјског значаја за сам град, могуће
грађен наменски након Првог светског рата, доноси, у том случају, одлике
позне сецесије, доприносећи својим декоративним репертоаром, посебно
канелурисаним псеудојонским пиластрима, богатству елемената сецесије на
фасадама Бечеја.
Зграда Гимназије
На углу Зелене улице и Петра Драпшина налази се зграда Гимназије,
спратни објекат са основом у облику ћириличног слова „Г“.44 Конкурс за
изградњу школске зграде расписан је 31. августа 1924. године, а прихваћена
је понуда архитекте Јосифа Гиндера и зидарских мајстора Ђоке Бошковића
и Мите Бакића. Надзор су вршили Јован Сигмунд из Сомбора и архитекта
Дака Поповић из Новог Сада.45 Пријем радова обављен је 8. октобра. Зграда је
освећена 2. новембра 1925. године.46
Главна фасада је орјентисана ка Зеленој улици, симетрично конципирана, са наглашеним централним и бочним, угаоним ризалитима. Централни ризалит завршава се троугаоним забатом, који је додатно наглашен
профилисаном малтерском траком, која се у доњим деловима увија у волуте.
У средини приземног дела ризалита, налази се испад са увученим полукружно
засведеним главним улазом и по једним узаним прозором са обе стране. Фриз
са биљним преплетом уоквирује главни портал. Фасадно платно овог сегмента
изведено је од црвене клинкер-опеке, а његова горња површина има функцију
балкона. Два прозора и балконска врата између њих постављена су на спратном
делу. Ови отвори су фланкирани лизенама од црвене опеке. Изнад су поља са
флоралним орнаментом.
Крајеви главне фасаде назначени су ризалитима са по три вертикале
прозорских отвора, које одвајају траке изведене у клинкер-опеци. Између
прозора у приземној и спратној зони налазе се поља са геометријским
орнаментом, а изнад прозора на спрату су флорални орнаменти. Фасада ризалита је изведена у рустици, осим забата који су класично малтерисани. Угаони
ризалит је наглашен куполом опшивеном лимом.
Прозорски отвори на спрату имају плитке оквире од малтерске пластике.
Хоризонтална подела фасаде је изведена потпрозорским венцима и поткровним
венцем са низом декоративних конзола. Приземље објекта је изведено као
имитација камених квадера у малтеру, а на спрату је фасада обложенао пеком.
Фасада ка улици Петра Драпшина је асиметрична, са ризалитом
на угаоном делу, понављајући исти декоративни репертоар као и на главној
фасади.
44 Зграду Гимназије за потребе Студије заштите Бечеја обрадио је Богдан Јањушевић, историчар
уметности, сарадник у Покрајинском заводу за заштити споменика културе Нови Сад
45 МЕДУРИЋ 2005. 16.
46 МЕДУРИЋ 2005. 22.
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Зграда бечејске гимназије изведена је у духу сецесије. Контраст црвене
клинкер опеке и рустике, разбија монотонију великих површина и наглашава
вертикале на ризалитима и хоризонталну подела осталих површина. Складним
пропорцијама и дискретном декорацијом архитекта је успео да оствари значајно
архитектонско дело и поред тога што је стилски анахроно за време у коме је
саграђено.

Уместо закључка
Архитектура сецесије у Бечеју припада провинцијалној варијанти,
али кроз решења која доноси сведочи о потреби, првенствено грађанства, да
прати савремене трендове великих центара у складу са својим материјалним
могућностима и потребама. Иако је присутан декоративни репертоар сецесије,
нема препознатљиве бљештавости керамичког украса, већ доминира обрада
декоративних мотива у малтеру. Традиција приземних грађанских ушорених
кућа била је довољно јака у овој средини и, уз пар изузетака, остала је
доминантна. Ови објекти су складно уклопљени у димензије града, широки
и масивни, код којих се осећај монументалности постиже кроз атике које
разигравају кровне покриваче. Временом су ови објекти девастирани, али
многи од њих још увек чувају успомене на неко богатије време у Бечеју, када су
стремљења грађанства била оличена и кроз архитектуру која нам и данас делује
занимљиво. Архитектура Бечеја у свим својим сегментима тек треба да постане
тема, а овај рад је само покушај да се допринесе будућим истраживањима.
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Jasmina Jakšić

A szecesszió nyomai az óbecsei városközpont
építészetében
A 19. század végén Európában új művészeti mozgalom bontakozott ki,
amely sajátos jegyeket viselt magán, és térségenként eltérő névvel illették (Art Nouveau, Jugendstil, Sezession, Modern Style, stb.). Ezek a művészek a 19. századi
akadémizmus esztétikájától szakadtak el. Nálunk osztrák-magyar hatásra ez a mozgalom leginkább szecesszió néven vált ismertté. Az óbecsei szecessziós építészet
jórészt vidékies jellegű volt, mégis a helyi polgárok azon igényéről tanúskodik, hogy
anyagi lehetőségeik és igényeik szerint maguk is kövessék a nagy központok modern irányzatait. Habár a szecessziós díszítőművészet világa megjelenik a községben, nincsenek fényes kerámiák, csupán habarcsdíszek.
Óbecse arculatát a földszintes polgári sorházak hagyománya határozta meg.
Ez az épülettípus harmonikusan illeszkedett a városképbe. Sokféleségükben is szélesek, masszívak és monumentalitás érzetét keltők voltak, amit attikák is fokoztak.
Az épületek állapota az idők során leromlott, mégis egy prosperáló időszak
emlékét őrzik és a polgári szellemiség kifejezői.
A tanulmány csupán előzetes kutatás Óbecse építészettörténetének majdani
feltárásához.
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