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Glässer Norbert – Zima aNdrás

A község és polgárAi 
Óbecse és polgárosuló társadalmának öröksége

Óbecse község modern polgári arculatát a 19. század második felében alakították 
ki. Ennek csupán kulisszái azok az –Osztrák-Magyar Monarchia örökségének részét 
képező – épületek, amelyek az egykori polgári szellemiség gazdasági hátterére, a 
családi és közösségi modellekre, a helyi, a bácskai, az országos és az európai kere-
tek között megfogalmazódó önképre vonatkozó tárgyi emlékekként maradtak ránk. 
Az óbecsei polgári szellemiség azonban több az utcák és terek arculatánál, és csak 
összefüggéseiben ragadható meg. A társadalmi, gazdasági háttér mellett számunkra 
fontossá a kultúraalakító polgárok válnak.1 A 19. század az a korszak, amelynek em-
berei önmagukra a korábbi koroktól gyökeresen eltérőként tekintettek, miközben je-
lenük kulturális termékeit egy fejlődési folyamat állomásaként szemlélték, valamint 
a társadalom racionális megértésére és jobbá tételére törekedtek.2 Ez a társadalom a 
jelenétől gyökeresen eltérőként tekintett a múltra, és a hagyományokat is inkább a 
múlthoz tartozóként, mintsem a jelen alakítóiként szemlélte. A korszak társadalma 
azonban nem volt mentes az előképek keresésétől.3 Mindeközben a társadalom ko-
rábbi rendi törésvonalai rendeződtek át, és új párhuzamos nemzeti önértelmezések 
jöttek létre.4 Tanulmányunk az óbecsei polgári szellemiség rekonstruálására tesz kí-
sérletet, köz- és magángyűjteményekben fellelhető jegyzőkönyvek, aprónyomtatvá-
nyok, hetilapok, fotók és egyéb tárgyi emlékek nyomán.

A korszakról tovább élő, minden esetben konkrét közösség tudatos erőfeszí-
téseihez, törekvéseihez kötött kulturális emlékezet mellett külön kezelendő a ránk 
maradt örökség. Gerő András történész szerint a dualizmus örökségének

„szempontjából a legfontosabb: a Monarchia kora a polgárosodás, 
a civilizatórikus megújulás időszaka volt. Értsük ezt úgy, hogy az 
emberek élete megváltozott, s amit a mindennapi életben egyszerűen 
modernitásnak hívunk, egyre többek számára a lét mind meghatáro-
zóbb része lett. Lett oktatási rendszer és népiskolai törvény; épültek 
kórházak és lett járványügyi intézményrendszer; lett vezetékes víz 
és fürdőszoba; lett virágzó színházi kultusz és vibráló erejű modern 
művészet; lett újsütetű nagyvárosiasság és sajtószabadság; lett vas-
úthálózat és női továbbtanulás.”5

A különböző társadalmi osztályokat időbeli eltolódással és különböző mér-
tékben érintő változások azonban nem szigetszerűen szemlélendők, egy tágabb euró-

1 A kultúraformáló, saját világát létrehozó középosztály problematikája a konstruktivizmus megjele-
nésével tűnt fel. A magyarországi kutatás főként a svéd-finn megközelítést adaptálta. Lásd: Frykman 
– LöFgren 2005.; HoFer – niedermüLLer 1987.
2 Fejős 1998. 9–10., shils 1987. 34, 51., spencer 2006. 377.
3 anttonen 2005. 28–29.
4 Kapitány–Kapitány 2007. 383–384.
5 Gerő 2007. 8.
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pai keretben az általános gazdasági fellendülés részeként jöttek létre. Ahogyan Gerő 
is hangsúlyozza,

„a térség egésze – belső ütemeltérésekkel, s nem egyenlő mértékben 
– egyre inkább hasonult ahhoz az Európához, amit a kor gondolkodói 
mértékadónak tekintettek. A Monarchia kora volt, lett a civilizatóri-
kus áttörés. A civilizációs változásoknak keretet és tartalmat adott 
mindaz, amit összefoglalóan a polgári életforma kialakulásának és 
társadalmi rögzülésének, normává válásának nevezhetünk. S mivel 
a polgári életforma az élet majd’ minden területét átfogta, ezért köz-
napi jelenléte mindenki számára nyilvánvaló volt. (…) A civilizációs 
áttörés, a polgári életforma rögzülése egy viszonylag hosszú békekor 
körülményei között következett be.”6

A közép-európai életvilág7 kereteinek megváltozása, a felvilágosodás fejlő-
désgondolatának kiteljesedése azonban csak az érem egyik oldala. A korszak öröksé-
gétől gyökeresen elkülönül a nemzeti kulturális emlékezetek korról kialakított képe. 
A Monarchia korát a párhuzamos nemzeti önértelmezések szimbolikus megfogal-
mazásai gyakran konfliktusok kényszerű kereteként építették be az önazonosságukat 
megfogalmazó elbeszélésekbe.8

A 19. század a rendi társadalmi keretek átalakulásának korszaka. Ez egyút-
tal a modern tőkés ipari társadalom és a modern nemzeteszmék létrejöttének idősza-
ka is. Óbecse egy általános birodalmi, országos és megyei keretbe illeszkedett. Az 
általános társadalmi folyamatok ezeken a szinteken keresztül fejtették ki hatásukat a 
helyi társadalomra, hoztak létre lokális megnyilvánulásokat és helyi sajátosságokat. 
Tanulmányunk azt vizsgálja, hogyan formálódik az óbecsei középrétegek világa. 
Hogyan élt tovább a régi nemesi világ és hogyan épültek be Európa kultúraalakító 
központjainak polgári elvárásai a helyi társadalomba? Milyen csatornákon zajlott a 
kapcsolattartás a külvilággal? Hogyan hidalták át a helyi társadalmi törésvonalakat? 
Az óbecsei középosztály tagjai különböző csoportokhoz tartoztak, egyszerre is akár. 
Hogyan tudtak többszörös csoporttagságaik gyakran eltérő normarendszerének egy-
idejűleg megfelelni? Miben ragadható meg a Monarchia öröksége Óbecsén?

Polgári világ keretei
A polgári világ kereteit csak részben határozta meg a gazdasági háttér és 

írták elő a modern állam politikai keretei. Legalább ilyen fontos volt a polgári szel-
lemiség (éthosz) és a követni kívánt minták kérdése is.

6 Gerő 2007. 8-9.
7 Közép-Európa fogalma a történelem során változó tartalmakkal bírt. Itt Gerő megfogalmazása értendő 
alatta: „Közép-Európa fogalma történetileg leginkább egy olyan birodalom formájában fejeződik ki, 
amely évszázadokon át némileg változó hatásokkal magában foglalta azt a térséget, ami a német, az 
orosz és a török birodalom közé ékelődött. S ez nem volt más, mint a Habsburg Monarchia. Ez a közös 
történet kerete. A birodalom nemzetek feletti intenciót hordozott (…) Másfelől pedig azzal a folyamat-
tal szembesült, amit nemzetállami aspirációnak hívhatunk. (…) A két tendencia – a szupranacionális 
és a nacionális – erős konfliktusmezőt hozott létre, és a 19. század második felében már strukturális 
feszültségeket okozott.” Gerő 2007. 11., reichensperGer 1999. Közép-Európa ugyanakkor a válságos 
időszakok előszeretettel használt fogalma is volt. Lásd péter 2005.
8 Gerő 2007. 9. A nemzeti és kulturális sokféleség egymáshoz való viszonyáról, valamint a közös vo-
násokról lásd Kiš 2005, ionesco 2005. és MaGris 2005.
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„Egy közösség ethosza nem más, mint tagjai életének alapárnyalata, 
jellege, minősége; morális és esztétikai stílusa, atmoszférája; azaz 
alapvető viszonyulása saját maguk és az élet által visszatükrözött 
világ felé. A világkép ezzel szemben a dolgok tiszta megjelenéséből 
áll össze, azaz a természetről, az énről, a társadalomról alkotott kép-
zetek összessége.”9

A szellemiség és a világkép egymást kölcsönösen a természetesség és magá-
tól értetődőség által erősíti és teszi elfogadhatóvá. A polgárság köz- és ünnepnapjait, 
szokásait és rutinjait vizsgálva egyaránt találkozunk a valóság esetlegességétől jól 
elhatárolható eszmékkel, világról és önmaguk szerepéről alkotott nézetekkel és azok 
konkrét, kontextus-függő megnyilvánulásaival. Az eszmék, stratégiák, elvárások és 
megvalósulásaik esetében fontos a mintakövetés, az a tapasztalat útján megismert 
példa, amely modellként – ha nem is ugyanazon formában, de – követhető. A pol-
gárság esetében ilyen mintákat a nemesség nyújtott.10 Emellett azonban a nyugatról 
érkező migránsok hozott modelljei: mobilitásuk révén közvetített mintáik sem hagy-
hatók figyelmen kívül. A magyarországi és a megyei polgárság megjelenése egyrészt 
a városokhoz, azok német nyelvi szituációkban vagy többnyelvűségben élő 18. szá-
zad végi és 19. századi lakosaihoz kötődött, másrészt történeti gyökereit és súlyát 
tekintve eltért a klasszikus nyugat- és közép-európai városi polgárságtól. A község 
és a megye polgársága tágabb közegében: a Monarchia keretében körvonalazódott, 
s a közép-európai német, majd nyugatabbi angol és francia kulturális központok 
modern hatásainak közvetítésében játszott szerepet. E tekintetben jelentős mozzanat, 
hogy a nagypolgárság, ahogyan már a középbirtokos nemesség is, – a 19. század 
utolsó harmadában felerősödő nyelvi magyarosodás és a környezetében élő népek 
nyelvének ismerete mellett – a modern Európa különböző „magaskultúráinak” nyel-
vét bírta.11 A nyugati világvárosok kulturális mintáit közvetítve a középrétegek mint 
saját világuk alakítói léptek fel. Így a polgári kezdeményezések és önszerveződések 
számos példájával találkozhatunk a községben is.

A példás polgári élet: a közélet és a család világa
A mentalitástörténeti, történeti antropológiai irodalom a közélet és a polgári 

otthon kettősségét hangsúlyozza. A közélet a szerepvállalás, a gazdasági tevékeny-
ség változékony világa, míg a polgári otthon a család által nyújtott menedék tere. 
Gyáni Gábor a férfi „szociabilitást” a női „otthoniassággal” állítja szembe. A 19. 
században határozottan elvált egymástól a férfiak és a nők fizikai mozgástere. Az élet 
külön férfi és női világokra oszlott, ami egybe esett a köz- és magánélet elválasztásá-
val és ezek szembekerülésével. A nő a polgári családi otthonhoz és a családi élet te-
vékenységeihez kötődött, az otthon pedig a tisztaság, az erkölcsi magasabbrendűség 
és a spritualitás jelképe lett.12 Lipták Dorottya Richard Sennett amerikai szociológus, 
kultúrantropológus, és Jürgen Habermas német filozófus nyomán úgy véli, hogy a 
polgári társadalom a családban keresett menedéket, és a családot alakította eszmény-

 9 geertz 2001. 7.
10 BácsKai 1989. 110–170.
11 Fenyves 2000. 46–47., 180.
12 Gyáni 1998. 44.
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képpé. „A polgári család magasabb erkölcsi értékrendet képviselt a szemükben, mint 
az egyre zűrzavarosabbá, kétessé váló közélet, melynek legitimitását megkérdője-
lezték, de mindenkori létjogosultságába vetett hitüket sohasem tagadták meg.”13 A 
családi életet alakító mintákról viszonylag keveset tudunk, adataink esetlegesek. 
Ennek formálásában fontos szerepet játszottak a nők által hozott előképek, főként 
a vidékről érkező feleségek14 esetében. Ezek a minták azonban tovább bővültek: a 
fogyasztás, a könyvterjesztés és a modern sajtó csatornáin keresztül a kor fontos kul-
túraalakító központjaiból újultak meg. A családi otthonok nagypolgári világának ala-
kításában fontos szerepet játszottak a képes családi lapok. Bécs, Budapest és Prága 
e tekintetben a Monarchia jelentősebb nagyvárosai közé tartoztak.15 Óbecse szem-
pontjából ezek közül Budapest vált fontossá, bár a szerb középosztály felől esetleges 
adatként – ahogyan később látni fogjuk – Újvidék mellett Bécs is feltűnt.

Az óbecsei felsőközéposztály lapolvasási szokásairól a helyi sajtóban megje-
lenő fővárosi előfizetési hirdetések, egyes lapszámok vagy lapok által kiadott díszal-
bumok tartalmáról szóló közlések csupán a lehetőségekről tájékoztatnak.16 A „tör-
zsökös magyar olvasó” lapjaként meghatározható, 1854-ben indult Vasárnapi Újság 
például visszatérően jelent meg az 1888-ban alapított Óbecse és Vidéke hirdetései 
vagy újdonságrovatának hírei között. Lipták szerint a fővárosi lap szerkesztősége azt 
a középosztályt célozta meg, amelyhez a vidéki lateiner értelmiség, papok, tanítók, 
hivatalnokok, jegyzők, írnokok, postai tisztviselők, a nemesség polgárosodó alsó és 
középső rétege, valamint kereskedők, vendéglősök, de mesteremberek és földműve-
lők is tartozhattak. A képes családi lap előképét pedig a Közép-Európában műfajt és 
követendő mintát teremtő, 1853-ban indult, lipcsei Gartenlaube szépirodalmi és tu-
dománynépszerűsítő, mindenki számára közérthető stílust képviselő lap jelentette.17 
A tényleges előfizetői igényeket viszont jól sejteti Gombos Béláné Popovits Berta 
egyik levelezőlapja, amin 1878. november 26-i óbecsei keltezéssel – egy másik, 
ugyancsak a helyi újság hirdetéseiben is feltűnő hetilap – A család lapja budapesti 
kiadóhivatalánál tett panaszt a több hete elmaradozó lapszámok miatt.18 Az óbecsei 
posta államosítása előtt, a helyi vállalkozóként tevékenykedő postamester idején az 
1880-as évek végéig gyakran akadozott a postaszolgálat. A Budapest-Belgrád és az 
Alföld-Fiume vasútvonalról kieső területeket postakocsik kötötték össze. Fárbás 
visszaemlékezése szerint a „posta szállító kocsik naponta csak egy fordulót tettek és 
igy bizony az ujság, a levél csak napok multán ért rendeltetési helyére még nyáron 
is, hát még télen, a hetekig tartó havazás vagy eső idején, mikor tengelyig vágott le 
a kerék!”19 Óbecsén a postaszolgálat államosításával és a Szabadka-Óbecse vasútvo-

13 liptáK 2002. 18.
14 A vidékről való nősülés egyértelmű tendenciaként – kicsiny létszáma okán – Óbecsén főként a helyi 
izraelita felekezet családjait jellemezte.
15 Lásd liptáK 2002.
16 A teljesség igénye nélkül: Óbecse és Vidéke 1888. dec. 23., 6. Irodalom – A Pesti Hirlap (lapismerte-
tés); Óbecse és Vidéke 1889. jan. 13., 4. Ujdonság – Pályázat. (Képes Családi Lapok 10 éves fennállását 
irodalmi pályázattal ünnepli, a felhívását közli.); Trischler Károly a budapesti Képes Családi Lapok 
jubileumi irodalmi pályázatán Az agg honvéd című ódájával dicséretben részesült. Óbecse és Vidéke 
1889. május 5., 3. Ujdonságok – Don Carlos
17 liptáK 2002. 58., 66., 70.
18 Glässer Norbert tulajdona.
19 Tiszavidék 1932. márc. 6., 3 Szegő Fülöp Adolf az első póstafőnök – [Fárbás József].
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nal kiépülésével Szegő Fülöp Adolf első magyar királyi postafőnök szervezte meg a 
külön levél, csomag, pénz és távirda osztályokkal rendelkező postahivatalt, ami már 
naponta kétszer hozta a hírlapokat és a csomagokat is.20 Dr. Mihajlović Risto községi 
orvos pedig bécsi és belgrádi lapokkal tartotta a kapcsolatot. Fárbás szerint a „bécsi 
lapoknál németre forditott szerb irodalmi termékeket helyezett el. Dolgozott a beog-
rádi lapoknak is, de többnyire a noviszádi ’Zastava’ napilap hozta irásait.”21

A nyugati minták terjesztése azonban nem korlátozódott csupán a lapokra, 
amelyeket nem mindig csak az előfizető egyén olvasott, hanem tágabb környezet-
ében is megbeszélés tárgyává tehette a híreket, vagy egyleti keretek között is meg-
rendelhettek egy-egy lapot. A mindennapi élet rutinjait – változó helyi adaptációval 
– a kor kedvelt szakácskönyvei is közvetíthették. Az alsó középosztálybeli iparos 
Barna család konyháján például – feltehetően más polgári konyhákhoz hasonlóan 
– a francia és angol mintákat követő, népszerű Budapesti szakácskönyvből főztek.22 
A szakácskönyvek alapanyagai, a gyarmatáruk és a kor hangzatos márkájú termékei 
pedig helyi szinten is elérhetőek voltak. A Totović-testvérek búzapiacon lévő fűszer- 
és vaskereskedésében „A 3 süvegcukorhoz” alatt például a gyár kizárólagos helyi 
főraktáraként Concordia sajtolt sütő-élesztő volt kapható.23 A karácsonyi és újévi 
ünnepi asztal hozzávalójaként pedig Gerster Ödön a templom utcai Kulyancsits-féle 
házban különféle gyarmatárukat és luxuscikkeket: Szt. Mauritiusi tiszta cukornádból 
készült rumot, teákat, francia cognac-ot Conagc városából, magyar conac-ot Czuba 
Durozier és társa congac-gyárosok promontori gyárából, valódi angol teasüteménye-
ket Peek Freen és társa londoni gyárukból, Likőröket majolika edényekben kínált. 
Mrávits Lukácsnak Óbecse főterén, városháza átellenében az „Oroszlánhoz” címzett 
fűszerkereskedése pedig a 

„Kárácsonyi ünnepekre: cukor, kávé, rizs, tea, teasütemény, puncs, 
rum, szerémi szilvórium, hámozott és boszniai szilva, cukrozott gyü-
mölcs, maroni, czitroo, narancs, hámozott mogyoró, mák, „ézet”, 
Souchard-féle cacao por és chocoládé, ementháli, sztachinó, imperi-
ál és groji sajt „turu”, rák (Humern), anchoris, ostse hering, hollandi 
hering, oroszka, szardinia, szardella halak, halikra, valódi francia 
mustár és caporna, cukorkák, fűszerárú, friss ásványvíz, Bizek A.-
féle szóda”

házhoz szállítását is vállalta.24

Mrávits később fűszer-, anyag-, festék-, csemege-, bor-, és ásványvíz-keres-
kedés mellett szikvíz-gyárat is nyitott. Az jelentősebb gyógyfürdők vizeit is forgal-
mazta:

„apollináris, borszéki, budai keserű, buziás, carl[s]badi: Mühlb-
runn, Sprudel és Schlossbrun források, továbbá: emsi, gleichenber-
gi, gishübli, koritniczi, krondorfi, lipiki, Magit, marienbadi, mohai 
ágens, parádi, roitschi, salvator, selters, szegedi keserű és szulini 
ásványvizek.”25

20 Tiszavidék 1932. márc. 6., 3 Szegő Fülöp Adolf az első póstafőnök – [Fárbás József].
21 Tiszavidék 1931. okt. 25., 3 Dr. Mihajlovics Risztó községi orvos – [Fárbás József].
22 Barna Julianna hagyatékából.; A fogyasztási szokásokról lásd Simon András tanulmányát. – Szerk.
23 Óbecse és Vidéke 1889. márc. 31., 5. Concordia sajtolt sütő-élesztő
24 Óbecse és Vidéke 1888. dec. 23., 7. Karácsonyi és újévi ajándék…
25 Óbecse és Vidéke 1889. ápr. 14., 5. Mrávits Lukács Óbecsén szikvíz- (szóda)gyárat nyitott.
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Konkurenciáját Engelsmann Hugó első óbecsei szikvíz gyára képezte a Zár-
da utcában, Weber Miklós házában a régi postaépületben. Engelsmann „porcellán-
fejű szikvizüvegekben kitünő minőségű vitriol nélkül gyártott szikvizét” helyben és 
a „Zsékits Testvéreknél a nagy szerb iskola átellenében, Molnár Imre üvegkereske-
désében Geiger-féle ház, Beer Katalin lisztkereskedésében a Báró-féle ház, Mayer 
Sándor kereskedésében a főutczán, Klein Jakab fűszerkereskedésében” árusították.26 
Spanyol és portugál borokat The Continental Bodega Company óbecsei raktáraként 
szintén Engelsmann József és Fia cége forgalmazott.27 A helyi lapban még meg-
jelentek August Tschinkel Söhne császári és királyi udvari szállító csokoládé- déli 
gyümölcs és kávékülönlegességeinek hirdetései,28 és a Kathreiner-féle Kneipp-ma-
látakávé szecessziós képes reklámjai is.29

Az óbecsei sajtó a nyugati polgári igények lakberendezéseit helyben is elér-
hetővé tevő bútorüzletek és háztartási kellékek forgalmazóinak hirdetéseit is közül-
te. 1897-ben Weisenbach Péter magát az első Óbecsei bútorgyárosként hirdette. A Fő 
utca 41-es szám alatt, újonnan épült házában, az evangélikus-református templom 
mellett30 nyitotta meg bútorraktárát, ahol saját gyártmányú szárazfa bútorok mellett 
vasbútorokat és farolettákat is árult, valamint kárpitos munkát és bútorjavítást is vál-
lalt. Hirdetését historizáló bútorok rajzai díszítik.31 A tálalószekrények étkészleteit 
helyben több bolt is kínálta. Pollák R. üveg- és porcellán kereskedő Gombos Béla 
főszolgabíró házában, majd Geiger Mór ügyvéd házában árusította üveg- és porcel-
lán szervizeit, dísztárgyait, valamint aranyrámáit, olajfestményeit és üveggolyóit, 
de üveges munkát is vállalt.32 Hischfeld és Herczog üveg- és porcellán bizományi 
raktára Óbecsén Löwy Lajos könyvkereskedése mellett, a Geiger-féle házban volt. 
Az „újonnan és gazdagon fölszerelt” üveg- és porcellán üzlet nyitását a Millenni-
um évében adta hírül a sajtó. A raktárkészlet „fúvott, préselt és csiszolt üvegekből, 
karlsbadi porczellán és kőedényekből” állt. Emellett a bolt függő és asztali lámpákat, 
képeket és tükröket is árult, táblaüvegeket tartott, valamint keretezést is vállalt.33 
Kályhákat özv. Missuray Istvánné vaskereskedése kínált a Fő utcán,34 fürdőkádakat 
Berna Nádor épület- és díszbádogosnál a Templom utcában lehetett beszerezni.35 A 
későbbi korszakok polgári ízlését kielégítő üzletek reklámanyagából szintén marad-
tak fenn számlák, reklámcédulák.36

Sajnos egy-egy nagypolgári ház berendezésének rekonstruálása mára már 
nehézkes, a tárgyi emlékeket pedig a második világháború fosztogatásai és az új 
társadalmi berendezkedés polgárságellenes attitűdje juttatták enyészetre.

Az otthon és a külvilág kettősségére azonban nem szabad merev elválasz-
tásként tekinteni. A családnak és a nyilvánosságnak szóló terek a polgári lakáson be-

26 Óbecse és Vidéke 1889. ápr. 14., 6. Engelsmann Hugó első szikviz gyára Ó-Becsén
27 Óbecse és Vidéke 1898. júl. 3., 4. Kérje a The Continental Bodega Company…
28 Óbecse és Vidéke 1901. márc. 10., 4. Aug. Tschinkel Söhne
29 Óbecse és Vidéke 1902. febr. 2., 3. Napról-napra…
30 A jelenlegi Főutcával párhuzamos Zöldfás utcán.
31 Óbecse és Vidéke 1897. aug. 29., 4. Nagy butorraktár.
32 Óbecse és Vidéke 1889. május 19., 5. Üzlethelyiség változás.
33 Óbecse és Vidéke 1895. máj. 26., 6. Új üvegkereskedés Ó-Becsén, lásd még Herczog Lipót porcellán 
kereskedés: Óbecse és Vidéke 1901. márc. 3., 4. és Óbecse és Vidéke 1902. márc. 2., 3.
34 Óbecse és Vidéke 1893. okt. 22., 5.
35 TLZ Fondon kívüli anyag. Reklámplakát.
36 TLZ Fondon kívüli anyag.
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lül is megjelentek. Gyáni hangsúlyozza, hogy az otthon falai között is bekövetkezett 
a terek feldarabolása s megsokszorozódása.

„Mint az otthon külvilág felé fordított arca, a szalon különösen al-
kalmas a hivalkodásra, a magamutogatásra, a reprezentációra. Innen 
ered, hogy ebbe a helyiségbe zsúfolják a legtöbb értékes bútort és 
dekórumot, ide összpontosul egy-egy otthon ingóságából az értékek 
zöme.”37

A polgári otthon feltűnést keltő példaképévé az 1880-as évekre – a nyugati 
országokat járt, franciául, németül és angolul is beszélő – szerb takarékpénztári igaz-
gató, ifj. Popović Milan úri háza vált.

„Popovits igazgató az ujvidéki (ma Pasits-) uccán rendezett be ma-
gának úri lakást (most Szokolovics-ház) szinte feltünő úri kényelem-
mel és szokatlan fénnyel. A hét szobás lakás akkor Becsén a bámulat 
és megbeszélés tárgya volt és talán kicsit az irigység tárgya is – mert 
bizony sokszáz láncos gazdák és nagybirtokosok között nem igen 
akadt még egynek ilyen modernül berendezett úri lakása.”38

– emlékezett vissza a dualizmus kori Óbecse magyar tanítója a jugoszláv királyság 
idején.

Az otthon menedékét Fárbás József is több visszaemlékezésében kiemelte. 
Boromisza Tivadar ügyvéd, később vármegyei táblabíró főügyész

„mint példás család-apa derűs boldogságot varázsolt kényelmes úri 
otthonába (a volt báró Jóvich kastély volt az ő háza, most dr. De-
belyacski ügyvéd tulajdona) amely magyaros vendégszeretetéről 
volt ismert. Három fia és egy leánykája tette örömteljessé családi 
életét.”39

A helyi tekintélyes Martinović családból nősült szerb ügyvédről, dr. Vla-
hović Ivanról – aki lányát Dunđerski Lázár Gedeon nevű fiához adta – Fárbás felje-
gyezte: „Mintaszerű, szép családi életet élt dr. Vlachovits és boldog, derűs aggkor-
ban töltötte utolsó éveit, gyönyörködve szép családjában.”40

Az otthon világa – ahogyan már említettük – nem jelentette a társadalmi 
kapcsolatok teljes kizárását.41 Dr. Galambos Pál ügyvéd, lapszerkesztő a főutcán a 
polgári otthon és a nyilvános szféra között olyan átmeneti helyet hozott létre, ami 
egy nagyváros polgári környezetében kevésbé lett volna elképzelhető.42

„Szerette a társaságot és abban mindig vezetőszerepet vitt, mert szel-
lemes, közvetlen társalgó volt, aki mindenkinek a nyelvén tudott és 
szivéhez fért. (…) Betegeskedő éveiben is kereste a baráti kört és 
ezért padokat csináltatott és a háza előtt az uccán várta a hivatalból, 

37 Gyáni 1998. 37. A Grünbaum család szalonjára vonatkozó utalásokat lásd Kulik Melinda tanulmá-
nyában – Szerk.
38 Tiszavidék 1932. jan. 10., 3 Ifj. Popovits Milán takarékpénztári igazgató – [Fárbás József].
39 Tiszavidék 1931. szept. 13., 3. Boromisza Tivadar ügyvéd, vármegyei tb. főügyész – [Fárbás Jó-
zsef].
40 Tiszavidék 1933. febr. 12., 3 Dr. Vlachovits Iván ügyvéd – [Fárbás József].
41 Vö. Gyáni 1998. 36.
42 A budapesti közterületek használatának szabályozásairól lásd Gyáni 1998. 54.
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a sétából jövő jó barátait, akikkel ott elbeszélgetett a jelenről, de még 
inkább a multról.”43

– emlékezett vissza Fárbás.
Popović takarékpénztári igazgató esetében viszont a túlzott távolságtartás 

Fárbásnál a közösségi normáktól való eltérésként jelent meg.
„Popovits az emberekkel való érintkezésben kellemes úr volt, de 
azért annyira ovatos és gőgös, hogy közvetlen, ragaszkodó barátról 
nem akart tudni. Mint az angol mondja: self made man volt s mint 
aki maga erejéből lett úrrá, a helyzet kihasználásával dirigált és te-
remtett magának előkelő poziciót.”44

A családi vállalkozások első nemzedékében az sem volt szokatlan, hogy 
a felemelkedőben lévő polgár ne rendelkezzék „városi” házzal, hanem ipartelepén 
lakjon a település szélén. Frenner Ferenc fakereskedő a századfordulón

„gyárosnak, „nagyságos úr”-nak tituláltatta magát és Kossuth-sza-
kállal, kipödört bajusszal, büszke tartással ment, vagy ült hintaján, 
mikor bejött a városba a közeli telepről. Ugyanis családjával a fatele-
pen lakott, amikor erre a célra az úri kastélyt és később a gőzmalmot 
fölépittette.”45

– írta Fárbás.
Az 1860-as és ’70-es évek régi szakmái nem hagyták el a község központjá-

nak tágabb környezetét. Gébell Ernő, akit a Bach-korszak végéig mindenki „Ernest 
bácsiként” ismert, tímár volt a főutcán, József nevű öccse, „Pepi bácsi” pedig vele 
átellenben lakott, és gyertyamártó volt.

„Gébell Ernő nagy családú iparos volt, 21 gyermeke született és 
azokból hetet nevelt föl. Háza (…) nagy iparteleppel beépítve a Fő-
uccán volt, ahol sok munkás nyert foglalkozást a 60-70-es években, 
míg nem már 1884-ben beszüntette a gyárat, a timárságot, a vele 
szaktárs Wantsik-kal46 együtt. Azóta Becsén nincs is bőrgyáros.”47

– emlékezett vissza Fárbás a jugoszláv királyság idején.
A régi céhes mesterségek új igények okán történő megszűnése azonban 

nem jelentette a polgári lakónegyedek és az ipartelepek teljes elkülönülését. A Ga-
lambos-ház szomszédságában a Plébánia utcán például a Schumacher-gőzmalom 
működött,48 a vele párhuzamos Fő utcán pedig az evangélikus-református templom 
és szomszédságában a Freund-féle ház volt található. Az 1930 évekre a Draskóczy-
házzá lett Freund-ház ellenében az utca túloldalán a Glaser és Wittmann gőzmalom 
települt.49

43 Tiszavidék 1933. márc. 12., 3. Dr. Galambos Pál ügyvéd és lapszerkesztő – [Fárbás József].
44 Tiszavidék 1932. jan. 10., 3. Ifj. Popovits Milán takarékpénztári igazgató – [Fárbás József].
45 Tiszavidék 1931. aug. 30., 3. Frenner testvérek fakereskedők – [Fárbás József].
46 Lásd Tiszavidék 1932. máj. 29., 3 Wantsik Károly csizmadia mester – [Fárbás József].
47 Tiszavidék 1932. júl. 3., 3. Gébell Ernő timár – [Fárbás József].
48 Óbecse és Vidéke 1888. szept. 23., 4. Schumacher János a főutcán gőz- és kádfürdőt nyitott! [A század-
fordulón a mai főutca a Plébánia utca nevet viselte, a mai Zöldfás utcát pedig Fő utcának nevezték.]
49 A tágabban értendő központ jellegéről és a község térszerkezetéről lásd Beszédes Valéria tanulmá-
nyát. – Szerk.
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A legtöbb polgári otthonhoz bírtok, tanya vagy szőlős is tartozott. Amíg 
Budapest és a jelentősebb megyei városok esetében a települést övező villanegyed 
jelentette a nyári lakhelyet, vagy a fürdőhelyek, magashegyi üdülők látogatása a bel-
városból való kimozdulást,50 addig Óbecsén a birtok vagy a szőlőskert lakóépületei 
egészíthették ki a családi otthon tereit. Jól példázza ezt Fárbás cikke Gébell Ernőnek 
– inkább az alsóközéposztályt jellemző – szokásait felidézve.

„Az öreg Gébell, mikor lezárta a gyárat és felhagyott iparával, mint 
jómódú magánzó szőlő-telepitésbe kezdett, ma is megvan a Botrá-
ban az a kényelmes villa, ahonnan dirigálta a szőlőültetést és töltötte 
a nyári hónapokat. (…) egyébként szabadidejét a régi barátok (Mis-
surayak stb.) üzletében, a piacon, a sarki beszélgető csoportokban 
töltötte el, vagy kiült nyári estén a háza előtt levő nagy vörös már-
ványpadra (csak neki volt ilyen), ahol hüsölt erős pongyolán, pa-
pucsban, egy ingben, nekivetkőzve, – nagy potrohán a hosszuszárú 
tajtpipa füstölgött. Szivart csak a városban, séta közben szivott.”51

Másfelől a család hiánya Fárbás visszaemlékezéseiben – a kor közösségi 
normáit tükrözve – elmarasztaló megítélés alá esett, a léhasággal, züllött élettel, a 
rátermettség hiányával vagy a nőgyűlölő rossz természettel kötődött össze sok eset-
ben azoknál a hivatalnokoknál, községi vagy járási alkalmazottaknál, akik részben 
szociális háló vagy kellő egzisztencia hiányában nem alapítottak családot.52

Ahogyan később látni fogjuk, az otthon a családi reprezentáció és a társa-
dalmi kapcsolattartás színhelye volt. A közéletről vallott felfogás Lipták szerint a 19. 
században radikális változáson ment keresztül.53

„A család védelmező közeget jelentett az idegenek, a külvilág, a tár-
sadalom zűrzavarával szemben, de a polgár továbbra is hitt abban, 
hogy a közéletben olyan tapasztalatokkal, érzelmekkel gazdagod-
hat, amelyet más szituációkban, kapcsolatrendszerekben nem lehet 
átélni.”54

A közéletben való részvétel – ahogyan az Fárbás egyes óbecsei polgárokat 
minősítő visszaemlékezéseiből kitűnik – normaként fogalmazódott meg. A községi 
orvos, dr. Mihajlović Risto

„csak kizárólag orvosi hivatásának élt és a társas élet mozgalmaiban 
nem igen vett részt, (…) pedig hát egy község életében a pap, ügyvéd 
az orvos, a tanitó közszereplése nélkülözhetetlen. Ő nem törődött 
senkivel. Mint a meghasonlott emberek: csak magának élt. – Ottho-
nában, szabad idejében azonban irodalommal is foglalkozott.”55

50 Granasztói 2000. 112-113.; Hadik 2001.
51 Tiszavidék 1932. júl. 3., 3. Gébell Ernő timár – [Fárbás József].
52 Lásd Fárbás következő írásaiban: Tiszavidék 1932. júl. 31., 3. Damjanovics Pál tanitó – [Fárbás 
József]; Tiszavidék 1932. szept. 4., 3. Elcsity Jócó közs. végrehajtó – [Fárbás József]; Tiszavidék 1932. 
máj. 1., 3. Fensch Márton községi állatorvos – [Fárbás József]; Tiszavidék 1932. jún. 26., 3.Dr. Krutelik 
Dániel szolgabíró – [Fárbás József]; Tiszavidék 1932. márc. 27., 5. Obaleczky Gyula tisztviselő – [Fár-
bás József]; FárBás 1933. 81.
53 Lásd Kulik Melinda tanulmányát a Grünbaum/ Gombos család otthonáról. – Szerk.
54 liptáK 2002. 18.
55 Tiszavidék 1931. okt. 25., 3 Dr. Mihajlovics Risztó községi orvos – [Fárbás József].
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Polgári prosperitás és reprezentáció
Az otthon női világa mellett – legalábbis a nagyvárosokban – a nagyáruház, 

a vásárlás gyakorlata és a női divat intézményesülése jelképezte a női nyilvános 
létet.56 A különböző fogyasztói kultúraelméletek a polgári vásárlási szokásokat kom-
penzációként, a gazdasági élet és a polgári befektetések bizonytalanságának ellensú-
lyozásaként értelmezik.57 Óbecsei számlakönyvek, bevásárlási könyvek, önéletrajzi 
feljegyzések vagy más olyan források nem maradtak ránk, amelyekhez hasonlókból 
a történeti kutatás a (nagy)városi polgári vagy vidéki nemesi családok esetében a 
fogyasztást rekonstruálni tudta.58 Így forrásaink elsősorban a lehetőségekről és nem 
egy-egy úri család vagy úrhölgy konkrét példáján keresztül megvalósuló fogyasztási 
szokásokról szólnak. Többet tudunk viszont a közösségi keretek között megvalósu-
ló egyéni vagy egyleti reprezentáció eseteiről. Grant McCracken és Joyce Appleby 
fogyasztói forradalomról alkotott nézeteire támaszkodva Zentai Violetta megjegyzi, 
hogy a 19. század folyamán a fogyasztás folyamatosan alakult a mindennapi élet 
szervező elvévé. Ezen túlmenően pedig olyan képzeletvilágot teremtett, amely egy-
szerre jelenítette meg a polgári aspirációkat és nyújtott kárpótlást a modernizáció 
lelki és morális kényelmetlenségeiért. A köznyelvben megjelenő komfort szó jelen-
tése félúton volt az elemi szükséglet és a luxus között. A 18. századi angolszász 
világban pedig – ami sokszor példaként szolgált Európa keletebbre fekvő részeinek 
– megjelent a tisztes családi élethez kapcsolódó fogyasztás. Így a családi élet szenti-
mentalizálása összefonódott a fogyasztás ellenőrizhető és biztonságos útjával.59 Ar-
jun Appadurai a „fogyasztói forradalmat” olyan események együttesével azonosítja, 
amelyeket egy általános érvényű váltás jellemez a fényűzés jogának uralmáról a 
divat uralmára.60 A divat követését Fárbás az egykori elit köreiben ifj. Popović Milan 
takarékpénztári igazgató életrajzában emelte ki. A világjárt férfi, nem csak lakása 
kialakításában jelenítette meg a nyugati polgárságnál látottakat.

„Mindig fessen jelent meg a hivatalában úgy, mint a társaságban, 
ahol szinte külön udvara volt és mindenki őt figyelte; – tőle akarta 
eltanulni a sikk-et, amit külföldi tartózkodása alatt sajátitott el; – de 
már a rátermettsége is meg volt hozzá. Csinos, szép barna férfi volt 
és feltűnően sokat adott magára.”61

A korabeli öltözködés középosztályon belüli vagyoni és státusbeli elkülönü-
léseit jól tükrözik a Bácskay műtermében készült régi, családi fotók. Ezeken azon-
ban látványosan csak a parasztpolgárság kiszínesedő viselete, az alsó középosztály 
szerény polgári öltözete és a divat új elvárásait – mind anyagában, mind szabásában 
– követni tudó úri körökhöz tartozó községi elit különül el. A kor óbecsei úri szabó-
iról keveset tudunk. Beszédesebbek viszont a hirdetések és a hölgyekre vonatkozó 
báli leírások. Balu Áron 1889-ben a báli idényre „atlasz, brocat, szatén” anyagokat, 
csipkeszövetet, báli legyezőket és kesztyűket, divatos virágokat és hajtűket, szalago-

56 Gyáni 1998. 46.
57 caMpBell 1996.; Gyáni 1997.; zentai 1996. 143-147., 153.
58 Egy kunszentmártoni nemesi család bevásárlási könyvének elmézését lásd Barna 2011.
59 zentai 1996. 145.
60 appadurai 1996. 86.
61 Tiszavidék 1932. jan. 10., 3 Ifj. Popovits Milán takarékpénztári igazgató – [Fárbás József].



259A község és polgárai

kat kínált, de kapható volt nála a „farasang idejére menyasszonyoknak a kelengyé-
hez mindennemű felszerelés” is.62 A nyárra készülve pedig készletében megjelentek 
„a legfinomabb és divatos napernyők és legyezők”, a „divatos szallagok, csipkék, 
női fejdiszek, fehérneműek, nyakkanedők, szövetek, szóval minden női- és férfiru-
hákhoz szükséges kellék, továbbá szőnyegek, függönyök, illatszerek, fogporok és 
mozsdó-szappanok, hajporok, kefék”. Emellett kesztyűket és sétapálcákat is árusi-
tott.63 Az 1890-es évek derekán pedig Kovácsevics György ruharaktárának hirdeté-
sei is feltűntek.64 A divat követése mindig közösséghez kötött, közösségi elvárásként 
jelenik meg, és csoporthoz, réteghez tartozást fejeznek ki általa. Az óbecsei római 
katolikus úri közönség esetében jól mutatja ezt a húshagyó keddi álarcosbál előké-
születeinek híre, amelyben kuriózumként adja a középosztálynak szóló helyi hetilap 
olvasói tudtára, hogy a szervezők a legújabb divat szerint rendezik meg jótékonysági 
eseményüket. „A dalkör már meghozatta Drezdából, az álarczos kellékek fő fészké-
ből, az új jelmezeket és a rendező bizottság mindent elkövet, hogy a csoportok felvo-
nulása minél sikerültebb legyen.”65 A járásbál kulisszái szintén a helyi polgárság és 
polgári életforma jegyeit is mutató nemesség gazdasági erejét és esztétikai igényeit 
voltak hivatottak reprezentálni.

„A báli termünk, miként még soha, szönyegekkel, képekkel és vi-
rágokkal volt diszitve, de sőt maga a lépcső feljáró is szépen volt 
gallyakkal, zászlócskákkal és tükrökkel elrendezve. A község szeb-
bik neme, a hölgy koszorú pompás diszt öltött magára és szebb-
nél szebb, nehezebbnél nehezebb selyem ruhákkal emelték a bál 
fényességét.”66

A fogyasztás és a reprezentáció kiemelt időszaka az 1880-as és 1890-es 
évek fordulóján is a karácsony volt. Appadurai a fogyasztói forradalmak esetében 
megjegyzi, hogy a fontos átmeneti rítusoknak67 megvan a maguk fogyasztási vetü-
lete. „A fogyasztás társadalmilag szervezett periodikusságai és az ezeknek cselekvő 
erőt és hangsúlyt adó kalkulációs stratégiák konstituálják az átmeneti rítusok társa-
dalmi jelentését, értelmét, és nem csupán rámutatnak ezekre a jelentésekre.”68 A he-
lyi karácsonyi fogyasztási szokásokat a felsőközéposztály körében a hozott családi 
példákon túl és a fővárosi képes családi lapok illusztrált ünnepi cikkei, karácsonyi 
vásárokról szóló írásai mellett valószínűleg a helyi sajtó – már december elején meg-
jelenő – karácsonyi hirdetésrovata is befolyásolhatta. Ezek a keretes hirdetések helyi 
szinten mutatták fel a nagyvárosi polgári világ megvalósítási lehetőségeit. A megva-
lósítás mikéntje azonban források híján továbbra is kérdés marad. A helyi kínálatot 
azonban némiképp illusztrálja az Óbecse és Vidéke hetilap. A korábban már említett 
Blau Áron karácsonyi és újévi ajándékként: albumokat, karcsatokat, fejdíszeket, óra-
láncokat, dísz- és ajándéktárgyakat kínált.69 Klein Adolf boltjában szintén kaphatóak 

62 Óbecse és Vidéke 1889. jan. 6., 4. Báli idényre.
63 Óbecse és Vidéke 1889. április 21., 5. Uj divatu napernyők és legyezők.
64 Óbecse és Vidéke 1894. nov. 14., 6. Kovácsevics György ruharaktáros...
65 Óbecse és Vidéke 1898. febr. 20., 2. Ujdonságok – Nagy álarcosbál.
66 Óbecse és Vidéke 1898. febr. 27., 2. Ujdonságok – A járásbál.
67 A néprajz az átmeneti rítust Arnold van Gennep nyomán elsősorban az életfordulós rítusokhoz vagy a 
közösségi státus- és szerepváltozások ünnepségeihez köti, a karácsonyt naptári rítusként tartja számon.
68 appadurai 1996. 83-84.
69 Óbecse és Vidéke 1888. dec. 9., 6. Karácsonyi és újévi ajándékként…



260 Glässer Norbert – Zima aNdrás

voltak ajándéktárgyak a keresztény ünnepekre. Pauncz Ignác arany és ezüstműves 
ugyancsak a Templom utcában „a volt Prótó-féle házban” arany és ezüsttárgyakat, 
ékszereket, órákat hirdetett karácsonyi és újévi ajándékként.70 Lőwy Lajos könyv-
kereskedése pedig csont-, bársony- és díszkötéses imakönyveket, költeményeket, 
ifjúsági iratokat, képeskönyveket, díszműveket, „Muszaj, Pikáns és Mehet” naptárat 
ajánlott a polgári szokásként megjelenő karácsonyfák alá.71

Az alsóbb rétegeket is átható polgári reprezentáció látványos formáját a 
nagyméretű egyleti tablók, festménnyé retusált fotók, kasírozott portrék, családi ké-
pek és a századfordulós nagypolgári albumok otthoni zsánerképei nyújtották. A Kiss 
család hagyatékából az Óbecsei Múzeum és Galériában egy fotóalbum, több egyleti 
tabló, reprodukcióban őrzött családi fotó, dr. Rokay Zoltán tulajdonában az Óbecsei 
Polgári Önsegélyező Egylet megsemmisült tablójának datált portréi, Skrabány Vik-
tor családi gyűjteményében egy régi korona-kerületi hivatalnoki család, a Gräff-ek 
fotói, valamint Cseh Mihály családi képei jó példáit nyújtják a polgári szellemiség 
képi megjelenítésének.72 A fotók többsége Bácskai Vilmos fényképész „saját beren-
dezett nagyító intézet”-ében készült, de a Kiss család albumában szegedi, bajai és bu-
dapesti műtermek munkái is feltűnnek, a családi gyűjteményekben pedig Ada, Zenta 
és a rokoni szálak által érintet környező települések fotósainak kasírozott képei. Az 
első fényképek vándorfotósok munkái. 1888 júliusában Krausz Gyula bécsi illetősé-
gű és ugyanott tanult fényképész Törökbecse után Óbecsére érkezett, és a Plébánia 
utcában Schmidt József állatorvos házában alakította ki alkalmi műtermét.73 A ván-
dor fotográfusnak a helyi sajtó is pártját fogta. „Egy vándor photográphus ütötte fel 
tanyáját városunkban, ki azonban nem tartozik az ily módon élősködő csalók közé. 
Képei igen jók, tiszta kivitelűek s nem drágák. Ép ezért ajánlhatjuk őt a magukat 
megörökíteni óhajtók figyelmébe.”74 1893-ban pedig Pietsch helyi műterméről adott 
hírt az Óbecse és Vidéke.75

Az új képi és sokszorosítási technikákhoz kötődő polgári reprezentációs di-
vatok sorába illeszkedik a képes levelezőlapok kiadása is. Az első helyi képeslapról 
1898-ban a sajtó is hírt adott a középosztály modern fogyasztói tendenciáiba illeszt-
ve azt. 

„Manapság divat és igy nélkülözhetetlen a képes levelező-lap. Is-
merőseinket immár nem egyszerű, sárga m. kir. levelező-lappal 
köszöntjük, hanem hangulatos, díszes képeket mutató levelező-la-
pokkal, a melyeken már rajta is van a mit akarunk irni: Üdvözlet! 
– Ilyen képeslevelező-lapok kaphatók ó-becsei képekkel is. Meg 
van örökitve rajtuk a Szt.-István tér, a szabadságszobor, a grkl. szerb 
templom, a rk. templom, a csinos városháza, a lőkert épülete stb. A 
csinosan kiállitott levelező lapok Löwy Lajos könyvkereskedésében 
kaphatók. Ára 5. kr.”76

70 Óbecse és Vidéke 1888. dec. 2., 4. Karácsonyi és újévi ajándékok
71 Óbecse és Vidéke 1888. dec. 16., 4. Imakönyvek…
72 Az említett képekből készült válogatást lásd a mellékletben.
73 Óbecse és Vidéke 1888. júl. 15., 3. Ujdonságok – Fényképész Ó-Becsén.; Óbecse és Vidéke 1888. júl. 
15., 4. Plébánia-utcában Schmidt József állatorvos házában.
74 Óbecse és Vidéke 1888. aug. 5., 3. Ujdonságok – Fényképész Ó-Becsén.
75 Óbecse és Vidéke 1893. okt. 22., 5. Fényképészeti műterem – Pietsch
76 Óbecse és Vidéke 1898. okt. 16., 5. Ujdonságok – „Üdvözlet Óbecséről!”
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Fél évvel későbbről származik Szűcs Mariska francia nyelvű képeslapja a 
főtér községházát ábrázoló részletével, amit 1899. március 2-i bélyegzővel adott fel 
az óbecsei magyar királyi postahivatalban, és március 22-i bélyegzővel érkezett meg 
Antwerpenbe.77

A polgári világ keretei számos esetben az osztály-hovatartozás megjelení-
tőivé is váltak.

A fővárosban a vívás és a sportklubokhoz tartozás a felsőközéposztályhoz 
tartozás kifejezője volt.78 Óbecsén a kerékpárklub tekinthető ilyen jellegű, bár rövid 
életű kezdeményezésnek79 1888 nyarán a helyi hetilap már arról adott hírt, hogy 
vívófelszerelések is megérkeztek, így a vívni akarók is kérhetik felvételüket a klub-
ba.80 Szegő Fülöp Adolf, az első postafőnök – az evangélikus-református gyülekezet 
oszlopos tagja – báró Jovich Sándor gyógyszerésszel együtt alapította meg. 1888-
ban budapesti, szabadkai és újvidéki kerékpárosok bevonásával igen szépen sikerült 
sportnapot szerveztek a községben. „Akkor a kerékpár kizárólag úri sport eszköz 
volt, ma már közlekedési eszköz. De elterjedésének nagy előmozdítója volt ez az 
első sikerült verseny.”81 – emlékezett vissza 1932-ben Fárbás tanító. A klub nem 
bizonyult hosszú életű kezdeményezésnek a Lövölde és az Úri kaszinó sikeréhez 
viszonyítva. A helyi sajtó – a fővárosi lapoktól eltérően párbajokról sem adott hírt. 
1898-ban a városatyák párbaja sem következett be.82 Annál több hír jelent meg a 
parasztlegények virtusból elkövetett késeléseiről. A bicskázás kezelése és megszün-
tetése pedig – mint ahogyan látni fogjuk – a középosztály kultúraalakító szerepére 
irányítja a figyelmünket.

A felvilágosodás polgári szellemiségbe beépült természetkultuszának kései 
hatásaként83 jelentek meg Óbecsén a parkok, a fásított utcák és a díszes rózsakertek. 
Dömötör Zuard és Csupor Gyula ügyvédek az 1870-es években érkeztek Bajáról 
Óbecsére.

„Közös munkájuk és szervezésük volt Becsén a „Lövészegylet” meg-
valósítása, amely az akkori úri társadalmat ölelte magába és megte-
remtette azt a bámulatos szép üdülő helyet, amely párját ritkitotta 
sok-sok éven át az egész Tisza-mentén. (…) A Tisza mentén elterülő 
nagy liget legszebb helyén, árnyas területen épült föl a lövölde, ez 
az úri társaság kedvenc szórakozó helye és oly gyorsan, ami csak a 
fiatal, agilis szervezők méltányolandó érdeme. Aki ismerte a város 
diszét képezett ligetet, (…) az csak elismeréssel emlékezhet visz-
sza úgy az akkori biróra: Szonomár Jánosra, a liget megteremtőjére, 
mint a ligetben elhelyezett „Lövölde” szervezőire”84

– írta Fárbás.

77 Glässer Erik tulajdona.
78 Óbecse és Vidéke 1888. júl. 15., 2-3. Sport –Az Óbecsei bycicle-club ülései., Óbecse és Vidéke 1888. 
aug. 19., 3. Ujdonságok – Vivás. Vö. zeKe 1995., zeKe 2005.
79 Óbecse és Vidéke 1888. júl. 1., 5. Ujdonságok – Sport-ünnepély., Óbecse és Vidéke 1888. július 15., 
2-3. Ujdonságok – Sport –Az Óbecsei bycicle-club ülései. – Bővebben lásd Barna Gábor és Pernye-
Klamár Sára Egyletek és egyesületi élet Óbecsén a 20. század közepéig c. tanulmányában. – Szerk.
80 Óbecse és Vidéke 1888. aug. 19., 3. Ujdonságok – Vivás.
81 FárBás 1933. 84.
82 Óbecse és Vidéke 1889. febr. 17., 3. Ujdonságok – Városatyák párbaja.
83 Vö. Kósa 1999. 10-16.
84 Tiszavidék 1931. jún. 14., 3. Dömötör Zuard ügyvéd – [Fárbás József].
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Radánovics Döme szerb ügyvéd ennek a természetkultusznak vált a megva-
lósítójává az Óbecsei polgárság körében. Az agglegény ügyvéd

„páratlan rózsakertet teremtett házánál, amelynek csodájára járt az 
úri közönség (…) kora reggeltől-estig gondozta az ő rózsa-biro-
dalmát nagy kertjében és parkszerű udvarán (…) kertészi izlését és 
ügyességét állitották be fiatal kartársai (…) a köz szolgálatába azzal, 
hogy Radovanovicsra bizták a lőkert területének, parkirozásának irá-
nyitását és felügyeletét. (…) Évről-évre Radovanovicsnak szenvedé-
lyes foglalkozása volt a nép-kert, a lövöldei rózsa-park gondozása, 
mind újabb fajrózsák szaporitása és a fejlesztése. Szépült is a rózsa 
liget, úgy hogy az egész Bácskára kiterjedő hirneve lett ligetünknek, 
amelynek látására messze vidékről is eljöttek. De különös szeretettel 
rándultak át Törökbecséről mulatni vágyó társaságok, Rohonczy Ge-
deon földesúr, orsz[ág]gy.[ülési] képviselő vezetése alatt.”85

Fárbás az Árpád-ligetet Szonomár János községi bíró legjelentősebb közös-
ségi alkotásának tekintette. A régi ligetet azonban később kiírtatták és helyén 1910-
ben egy kis tiszai parkot hoztak létre. A vasút melletti ligetecskét is ekkor telepítet-
ték. Az 1870-es évek tiszai ligetét Fárbás így írta le:

„Akik látták és ismerték a négysoros alléval biró régi parkot, a hatal-
mas köröndöt kocsikorzóval, a diszes rózsaligetet, árnyas sétaútjait, 
vadszőlős nyári tánctermét, terraszos, tágas vigadóját, – azok tudják, 
hogy az egész Tiszamentén ez volt a legpompásabb liget, amelyben 
rendezett vigalmakra Bácska és Bánát mulató ifjúsága volt eljáratos, 
mert hire szaladt, hogy szép, élvezetes nyári mulatságra messze vi-
déken nincs olyan alkalmas hely, mint a vig, bácskai nagy ligetben, 
ahol messze hallatszik a hires cigánymuzsika, visszhangzik a nóta és 
felvidit az egészséges környezet, az üdén csengő női kacaj…”86

Az Árpád-liget, a lövölde és az úri kaszinó valósította meg a felsőközép-
osztály óbecsei integrációját. Fárbás egy korabeli kiadványban külön felhívta arra a 
figyelmet, hogy az úri közönség felekezeti és etnikai hovatartozásait áthidalni az úri 
kaszinó keretei között sikerült, az alsóközéposztály viszont továbbra is felekezetei és 
etnikai keretek között szerveződött.

„Neveli a társadalmi érintkezést, még pedig vallás és nemzetiség kü-
lönbsége nélkül, elősegiti a különféle társadalmi elemek tömörülé-
sét és összetartását, módot és alkalmat nyújt a szellemi müvelődésre 
és szórakozásra, hirlapok, folyóiratok, tudományos és szórakoztató 
munkák beszerzése által.”87

„A Társaskörnek nagy jelentősége különben abban van, hogy 
Óbecsén ez az egyetlen közmüvelődési és társadalmi egyesület, 
amelyben a szerbek, kik a lakosság egyharmadát teszik, a magya-
rokkal egyesülten vesznek részt. Ez az első lépés arra a helyes és 
kivánatos irányban való haladásra, amely megtörni óhajtja azt a ri-

85 Tiszavidék 1931. szept. 6., 3. Radovánovics Döme ügyvéd – [Fárbás József].
86 Tiszavidék 1931. márc. 22., 3. Szonomár János községi biró – [Fárbás József].
87 FárBás 1909. 318., 323.
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deg különválást, amely eddig tartózkodóan elkülönítette a szerb tár-
saséletet a magyartól. Mennyivel erősebb, mennyivel tekintélyesebb 
volna Óbecse társasélete és tevékenysége, ha minden téren együtte-
sen küzdenénk annak üdvös előmozditásán!”88 

– írta a dulaizmus idején Fárbás József tanító.

A jótékonyságról és a saját társadalmi szerepről alkotott kép 
Az új polgári attitűd fő vonása a társadalom alakításának, megismerhetősé-

gének és jobbá tételének gondolata. A társadalom aktív formálásának elképzelése a 
felvilágosodás eszméihez nyúlik vissza. Már a 18. század felvilágosult abszolutiz-
musaiban szempontként jelent meg a racionalizálás és a hasznosság.89 A 18. század 
felvilágosult gondolkodói Nyugat- és Közép-Európában a társadalom és a kultú-
ra minden vonatkozását kritikai vita alá vetették. Világnézeti hátterüket a raciona-
litás, az empirizmus és a természetvallás határozta meg. A világ megértésének és 
megalkotásának fogalmi keretét az okság, a természet, a tapasztalati megismerés, a 
hasznosság, a humanitás, a tolerancia és a haladás gondolata adta. A racionalitást az 
emberi faj meghatározó közös javának tekintették, a felvilágosodást pedig olyan fo-
lyamatnak, amelyben az emberek merészebben kezdenek gondolkodni önmagukról. 
Hitték, hogy az emberi értelem képes felfogni az oksági összefüggéseket, meg tudja 
érteni a természetet és az emberi világot. A megszerzett tudás pedig az oktatás által 
képes megismerni és jobbá tenni a társadalmat.90

Az oktatás ügye, az egyleti tevékenység és a „magaskultúra” helyi szinten 
történő műkedvelői ápolása a nemesség és az alsóbb rétegek között álló polgárság 
szerepét jelölte ki, mind a társadalmi cselekvés, mind pedig a meghatározó diskur-
zusok szintjén. Jól tükrözi ezt Fárbás Józsefnek 1909-ban megyei felkérésre a helyi 
társadalmi életről nyújtott képe. Fárbás áttekintésének súlypontjai: a helyi irodalmi 
élet, a társadalom jobbá tételét célzó egyleti tevékenység és az oktatás állampolgárok 
újabb nemzedékeit formáló szerepe.

Ha a helyi polgárság alsóbb rétegekhez való viszonyát és a nemesség min-
táinak követését, illetve a nemességhez való felemelkedés törekvését szeretnénk 
megérteni, célszerű a polgári önképet a társadalom jobbá tételének egzisztenciális 
vetületei: a filantrópia felől megközelítenünk. Az óbecsei ínséges évek által élet-
re hívott jótékonysági egyletek felvetik annak kérdését, hogy az embertársak felé 
fordulás mennyiben jelent univerzalizmust vagy csoportkeretek között megvalósu-
ló jótékonyságot. Az 1894-ik silány gazdasági év indította el a jótékonyság egyleti 
intézményesülését, az 1898. év tele pedig ismét ezekre az intézményekre utalta a 
főként zsellér sorú népességet a járás területén.91 Ez felekezeti csoporthatárok között 
valósult meg, ami a vegyes lakosságú területen gyakran etnikai csoporthatárokat is 
jelentett. 

88 FárBás 1909. 309.
89 HaHner 2006. 77.
90 duBin 2005. 30.; hoBsBawM 1975. 209., 217., 225–226.
91 Az ínséges időszakokról lásd Simon András Polgári gasztronómia és fogyasztás, vendéglátóhelyek, 
asztaltársaságok c. tanulmányát, az egyleti szerveződésről pedig Barna Gábor és Pernye-Klamár Sára 
fentebb hivatkozott írását. – Szerk.
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Az 1874-ben alakult Szerb Nők Közművelődési Egylete 1876-ban vette fel 
a Közművelődési és Jótékony Szerb Nőegylet nevet. A helyi pópa felügyelete alatt 
álló tagság a helyi szerb intelligenciából és birtokosokból került ki. Az egylet rend-
szeresen segélyezte a szegény sorsú gyermekeket.92 Az Izraelita Nőegylet szintén 
1874-ben alakult meg.93

A Jótékony Magyar Nőegyletet az 1894-1895 telén tapasztalt nyomor ha-
tására hozták létre a település úrinői. Ingyenes gyógyszerrel, később gyermekmen-
hely felállításával és ruhaadományokkal segítették a rászorulókat, amihez Császka 
György kalocsai érsek támogatását is maguk mögött tudhatták.94

A község felső középosztálya e téren főként felekezeti csoportok keretei kö-
zött tudott gondolkodni és cselekedni, még ha a nyugati eszmék és filantróp minták 
modellként ismertek is lehettek előttük. Ez a társadalom szerkezetéből eredt, mely-
nek megvoltak a csoportkultúrái és csoportok közötti törésvonalai.

Az ínség a tartalékokkal nem rendelkező alsóbb rétegeket sújtotta. Így a 
társadalmi rétegződés csoporthatárait ívelte át. A jótékonyság a felekezeti/ etnikai 
határokat szimbolikus alkalmakkor, adománygyűjtő bálokon, estélyeken lépte át.

Az Izraelita Nőegylet táncmulatságán 1898-ban a Szegedről, Hódmezővá-
sárhelyről, Győrből, Szabadkáról és Csúrogról érkező izraelita vallású felülfizetők 
mellett megjelentek a helyi felsőközéposztály keresztény felekezetekhez tartozó 
tagjai is. Felülfizetett Zsótér Andor, Gombos Béla, Balaton Gyula, Popovits Voin 
gyógyszerész, báró Jovich Sándor, Frenner István, Vissy Károly, Vrhovszky Árpád, 
Volvovits Béla, dr. Popovits Milán és Obláth Béla.95 A Magyar Nőegylet esetében 
a felekezeti határok jelképes áthidalása szintén jelen volt. Az izraelita bál után egy 
héttel később megrendezett katolikus táncmulatságon például a görögkeleti szerb 
polgárok közül felülfizetett Gavanszky Milos, dr. Popovits Milán, Mialovich József, 
özv. Karakasevics Simonné, Mrávits Lukács, Horváczky Jevrem, Bugarszky Sándor, 
az izraeliták közül Schlesinger Ede, dr. Grünbaum Pál, Grünbaum Dezső, Deutsch 
Jenő, Deutsch Miksa, Klein Adolf, dr. Milkó Ignác, Fränkel Lajos, Strausz Sala-
mon és Engelsmann Jakab, valamint a vidéki magyarosodó svábok közül Putz Albert 
bácsföldvári malomtulajdonos és Zwip Rezső törökbecsei szikvízgyáros.96

A begyűjtött adományoknak a szétosztása a felekezeti/ etnikai határok kere-
tén belül az alsóbb társadalmi rétegek felé irányuló szimbolikus gesztus volt, a fel-
sőközéposztály felelősségvállalását és társadalmi szerepének legitimitását jelenítette 
meg. Tévedés volna ugyanakkor pusztán a saját helyzet legitimálására tett kísérletté 
leegyszerűsíteni, látni kell mögötte a közösségben gondolkodást is. A foglalkozási 
csoport és a hozzá kötődő gazdasági érdekeltség szintén áthidalhatott réteg-, etnikai 
és felekezeti csoporthatárokat. A fent említett nőegyleti bálokat követően hamarosan 
megrendezésre került óbecsei ipartestületi táncvigalmon az iparosokat támogató, az 
iparos közösségi életet formáló Gerber Nándor, magyarosodó sváb sörgyáros, aki-
nek a sörházában kapott helyet a mulatság, valamint az I. Óbecsei Takarékpénztár 

92 FárBás 1909. 317.
93 FárBás 1909. 310., 317.
94 FárBás 1909. 310.
95 Óbecse és Vidéke 1898. jan. 16., 3. Ujdonságok – A zsidó nőegyleti táncmulatság.; Uo. Ujdonságok 
– Az óbecsei izraelita nőegylet január 9-én tartott táncvigalmán fölülfizettek…
96 Óbecse és Vidéke 1898. jan. 23., 3. Ujdonságok – Az óbecsei magyar nőegylet január 15-én tartott 
táncvigalmán fölülfizettek…
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és a Bács-Tiszamelléki Takarékpénztár is felül fizetett. A magyarosodó sváb tőkések 
közül említhető még Frenner István és Ferenc fűrésztelep-tulajdonos, valamint Gé-
bell Béla, az 1860-as, ’70-es években prosperáló egykori tímárcsalád tagja. A helyi 
izraelita elitből pedig felülfizetett a megyei mezőgazdasági élet szervezésében aktív 
szerepet játszó földbirtokos, Grünbaum Sándor97 és a községi orvos, dr. Weinberger 
Ignác. Az utóbbinak a családja gabonakereskedéssel foglalkozott. Felmenőik a 19. 
század elején gyertyakészítők voltak, valamint folyami malmot és olajütőt tartot-
tak.98 Az izraelita kereskedők közül megjelent Fränkel Sámuel és Müller Ármin. A 
társadalmi státusukat felülfizetéssel reprezentálók között szerbek és magyarok egya-
ránt szerepeltek. A teljesség igénye nélkül: Gavanszky Boldizsár, Popovits Voin, Ra-
dits Mátyás, Varnyú Pál, Kocsis János, Bajsai Sándor, Balogh András, Nagy Imre, 
Major Jakab. 99

A jótékonyság a helyi integráció egyik fontos eszköze is lehetett. Jó példa 
erre a Milkó és a Freund család esete. Dr. Milkó Ignác óbecsei járási főorvos a Kosz-
tolányi Dezső által is megörökített szabadkai Milkó Izidor rokona volt.100 Dr. Milkó 
Ignácot az Első Takarékpénztár 25 éves jubiláris közgyűlésén takarékpénztár-igazga-
tóként filantróp cselekedeteit említve méltatták: „általán ismert emberbaráti érzelme, 
nemes szive mindig tárt ajtó volt a humanizmus szolgálatában kopogtatóknak.”101 
Az izraelita bankár és hitközségi elnök felsorolt jelentős adományai a közösséget 
szolgálták korának haladás- és nemzeteszméje szerint. A közgyűlésen Zsótér An-
dor és Obláth Béla kiemelte, hogy Milkó doktor támogatta az Ezredéves Kiállításon 
részt vevő helyi iparosokat, a színpártoló egyesületet, a függetlenségi körök által 
szorgalmazott Szabadság-szobrot, és más jótékony ügyeket, miközben részvényeseit 
is éves osztalékokban részesítette.102 Freund József fűrésztelep-tulajdonos amellett, 
hogy hozzájárult az uralkodói adományból emelt óbecsei zsinagóga építéséhez, téli 
imaházat hozott létre a helyi izraelita hitközség számára és a Ferenc József Rab-
biképző Intézet fiúinternátusa számára megvásárolta Budapest VII. kerületében a 
József körút 27. szám alatti négyemeletes bérházat,103 25. házassági évfordulóján 
óbecsei és várpalotai izraelita hajadonokat kiházasító alapítványt tett, amit feleke-
zettől függetlenül fűrésztelepének munkásaira is kiterjesztett.104 Óbecsén kiépítette 
a felekezettől függetlenen szegény- és beteggondozást. Az alapítványi szegényház 
mellett tervei között szerepelt az óbecsei kórház létrehozatala is, amit viszont az 
első világháború meghiúsított.105 A 100 férőhelyes Szegényház idős, munkaképtelen 
szegényeket és 12 év alatti óbecsei árvákat fogadott be.106 Freund József és Böhm 

97 FárBás 1933. 25.
98 Vö. FlasKár 2005. 57.
99 Óbecse és Vidéke 1898. jan. 30., 3. Ujdonságok – Köszönetnyilvánitás.
100 Nyugat 1925. 5-6. sz., Milkó Izidor – Kosztolányi Dezső http://epa.oszk.hu/00000/00022/00373/11379.
htm
101 Óbecse és Vidéke 1898. febr. 6., 1. Negyedszázad – Az I. takarék jubiláris közgyülése.
102 Óbecse és Vidéke 1898. febr. 6., 2. Negyedszázad – Az I. takarék jubiláris közgyülése.
103 Egyenlőség 1918. júl. 1., 8–9. Egy nagy kérdés megoldása. – Megvan a rabbi- és tanitóképzőintéze-
tek internátusa. Múlt és Jövő 1928. január, 29. A Rabbiképző internátusának alapítójánál – Fodor Fülöp, 
Múlt és Jövő 1918. augusztus, 270–271. Freund József – N. N.
104 FlasKár 2005. 61.
105 Tiszavidék 1933. ápr. 23., 1–2. Freund József – [Fárbás József].
106 FlasKár 2005. 58.
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Irén a katolikus többségű községben Jézus Szent Szívének dedikált Szentháromság-
kápolnát építtetett a szegényház számára.

„Kedden lett felszentelve a Szegényház kápolnája. Az ünnepélyen 
nagy közönség jelent meg úgy, hogy a kis kápolna, még a folyo-
só is tömve volt érdeklődőkkel. Megjelent az ünnepségen Freund 
József és neje, a Szegényház alapítói és építtetői, továbbá Balaton 
Gyula főbíró, Reisli Sándor községi bíró, Jauch Ferenc és Kovács 
Ferenc plébánosok stb. A kápolna szentelést Blazek Lajos esperes, 
b[ács]földvári plébános végezte, aki az evangélium alatt gyönyörű 
beszédet mondott a felebaráti szeretetről, a jótékonyság gyakorlá-
sáról és lángoló szavakkal adózott az alapítóknak, a kik otthont ad-
tak az elhagyott szegényeknek. Felszentelés után a közönség meg-
szemlélte a szegényház jeles berendezését és mindenki csodálkozott 
az ott tapasztalt tisztaságon, a szegényeknek rendelkezésre álló 
kényelmen.”107

– tudósított a helyi szabadelvű hetilap.
Freund József 1897-ben az óbecsei izraelita hitközség alelnöke, 1909-ben 

pedig már elnöke volt.108 Így cselekedete nem értelmezhető másként, csupán a neo-
lóg izraelita körökben terjedő univerzális erkölcsi misszió és filantrópia olyan meg-
nyilvánulásaként, ami egyúttal a többségi helyi keresztény társadalomhoz főződő 
szálakat is megerősíti a községi hivatalnokból lett tőkés vállalkozó esetében.

„Szeresd felebarátodat mint tenmagadat.”
„Istennek őseinkhez évezredek előtt kinyilatkoztatott és a szentirás-
ban megőrzött igéje volt, annál a vallásos szellemnél fogva, melyben 
szüleink neveltek, életünknek mindig vezércsillaga.
Midőn Óbecse község szegényeinek és szükölködőinek részére haj-
lékot veszünk – ezen alapítványunkkal egyrészt azon szeretetnek 
adunk kifejezést, melylyel a város minden rendü, vallásu és nyelvü 
lakossága iránt viseltetünk, másrészt azon nagy tartozásnak egy pa-
rányi részecskéjét törlesztjük, melylyel a mi imádott, a mi szép, a mi 
dicső magyar hazánknak tartozunk, azon magyar hazánknak, mely 
nekünk védelmet, jogot és jólétet nyújtott, és melynek oltárán, hogy 
ezen kis áldozatot bemutattuk – kipótolja sirunk küszöbéig édes 
örömünket és büszkeségünket – hogy kiktől az isteni gondviselés a 
gyermekeket megtagadta, azok hajlékában pihenjen, azok hajléká-
ban étkezzék a szegény szükölködő, a sorsüldözött, hogy a nemes 
város előljárói alapítványunkat mindenkor az igaz, a felekezeti vagy 
nemzeti külömbséget nem ismerő apostoli emberszeretet szellem-
ében fogja kezelni.”109

– állt az 1903. augusztus 31-i keltezésű 308-es számú községi határozat nyomán 
íródott alapítólevélben.

Az alapítólevél szövegezésének kezdősora és első bekezdése egyértelművé 
teszi, hogy az alapítványtevő a judaizmus vallási alapjain áll, cselekedete nem a 
kikeresztelkedés jegyében történik. A második bekezdés viszont már a modern jog-

107 Óbecse és Vidéke 1905. szept. 17., 3. Ujdonságok – Káplonaszentelés.
108 FlasKár 2005. 59.
109 Városi Múzeum és Galéria, Óbecse, „Alapítólevél” – leltári szám: 2b/i-1.
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alkotás és asszimilatív nemzeteszme alapjaira helyezi a gyermektelen pár jótékony 
cselekedetét, az „apostoli emberszeretet” említése pedig a megreformált judaizmus 
monoteista vallásokban megjelenő erkölcsi elemeit kiemelő általános erkölcsi misz-
szióra utal. A szimbolikus politika keretében megjelenő jótékonyság viszont nem 
minden esetben szorítkozott ilyen univerzalista gesztusokra. Erzsébet királyné tragi-
kus halálának emlékére létrehozott óbecsei izraelita alapítvány például olyan izraeli-
ta vallású, szegény sorsú diák támogatását tűzte ki célul, aki tanulmányi eredménye-
iben és magyar nyelvi készségeiben egyaránt a legjobb előmenetelt tanúsítja.110 Az 
elhunyt királyné szimbolikus alakja, és ennek keretében „a magyarok iránt tanúsított 
megértés” toposza, jelenik meg a királyné magyar nyelvi tanulmányai és az izraeli-
ták kiegyezés körüli programszerű nyelvi magyarosodása közötti párhuzamban.111

A fentiek azonban nem voltak a felekezetközi szimbolikus kapcsolatok 
egyedüli megnyilvánulási formái. Az uralkodó vagy a nemzet ünnepei, illetve az 
egyes felekezetek helyi kiemelkedő eseményei szintén ide sorolhatók. Grünbaum 
Pál 1896-ban az evangélikus-református templom avatóján az izraelita hitközség 
képviseletében Szász Károly püspököt köszöntötte. Egy évvel később dr. Milkó Ig-
nác az izraelita hitközség elnökeként az Óbecsén járó bérmáló püspököt köszöntötte. 
Ebben közre játszhatott az is, hogy Milkó doktor Szulik József prépostplébános bajai 
diáktársa volt, az Óbecsére költözött községi katolikus és izraelita elit más tagjaihoz 
hasonlóan. Ugyanakkor Szulik személyén túlmutatóan a katolikus plébános és lel-
kész is rendszeresen felülfizetett az Izraelita Nőegylet által szervezett bálokon.112

A filantróp cselekedet az alsóbb rétegek irányában megfogalmazódó kul-
turmisszió gondolatától sem különíthető el. Ennek csupán egyik vetülete volt a köz-
egészségügy jobbá tétele. A feljegyzésekben szereplő első helyi orvos Weber zsidó 
medikus és chirurgus, aki 1768-ban 50 forint fizetséget kapott tevékenységéért.113 
1892-es hír szerint a községi orvos az izraelita vallású Róth Zsigmond, aki az 1840-
es években Óbecsére nősült a helyi jómódú izraelita Obláth családba.114 Fárbás a 
gyermektelen Róth doktor jótékonyságáról is megemlékezett 1932-es írásában.

„A betegség maga is már felboritja a szegényes házi rendet; hátha 
még ahhoz nyomor, nélkülözés is járul […] az ilyen szomorú képet 
meglátta mindig és átérezte Róth orvos és nem ment el soha segités 
nélkül. Közismert dolog volt az, hogy az öreg orvos az ilyen helyen 
apróbb segélyt adott, húslevesre valót – mint ő nyájasan mondogat-
ta – az ápolók kezeihez. Vagy az asztalon, a takarón, a párna alatt 
hagyott egy pár ezüst pénzt távozáskor. Ráfizetett igy és ilyenkor 
a látogatásra, de boldog volt, ha titkon illő helyen jót tehetett. Kü-
lönösen az akkor kialakuló és mindjobban benépesedő „Putri” vá-
rosrész tájékán sok kis házban emlegették jószivüségét, mert hiszen 
oda húzódtak meg a város által adott ingyen telekre a város akkori 
legszegényebbjei.”115

110 FlasKár 2006. 38.
111 Vö. Gerő 2004. 110-112., Fenyves 2010. 181.
112 FlasKár 2005. 60., rokay 2004. 67.
113 FlasKár 2005. 59.
114 FlasKár 2005. 58. Az Oblath család férfiágai viszont elszegényedtek – Fárbás szerint gentry életvi-
telük miatt – és palotájukat a színház mellett a Gombos nemesi család vette meg. FárBás 1933. 64.
115 FárBás 1933. 77.
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Dr. Milkó Ignác az 1860-as évek végén költözött Óbecsére. Korábban zentai 
járási orvos volt, majd táblabírói megyei főorvos lett. 1907-es leköszönésétől járási 
és vasúti orvosként praktizált. Fia, dr. Milkó Vilmos, a pesti és apjához hasonlóan 
a bécsi egyetemen tanult, azonban már nem tért vissza Óbecsére, a pesti egyetem 
sebészeti magántanára lett.116 1901-ben gyakorló orvosa dr. Waldner József, aki ren-
delőként a község tulajdonát képező csendőrlaktanyát bérelte.117 Dr. Szászy István 
községi orvos pedig publicistaként vállalt aktív szerepet a közegészségügy, a felsőbb 
iskola, a közkórház, a közvilágítás, aszfaltozás és a szegényügy kérdésében.118

Szmik Gyula Városi Gyógyszertára az „Üdvözítőhöz” 1798-as alapítási évet 
jegyzett.119 Károlyi József ügyvéd fia, Károlyi Kálmán az 1870-es években kapta 
meg a városi gyógyszertár tartásának jogát.120 1879-ben újabb községi gyógyszertár 
felállításáról határoztak.121 1899-ben a községi képviselők a két gyógyszertári kör-
zet gyógyszertárainak pontos helyéről tanácskoztak. A választóvonal a Szenttamási 
út volt.122 Szmik gyógyszertárában dolgozott 1919-ben a szabadkai Brenner Dezső 
gyógyszerész, írói álnevén Csáth Géza, valamint Rokay Károly is, a későbbi SZHSZ 
Királyság gyógynövényeit áttekintő helyi szakmunka szerzője.123 A helyi középosz-
tály – legalábbis a publicisztikák szintjén – felfigyelt a közegészség ügyére, a Putri 
városrész nyomorára és az alsóbb rétegekben terjedő alkoholizmusra is. Ez az ok-
tatás és a népnevelés kérdésével fonódott össze.124 A modern tisztálkodási kultúra 
kialakulása is erre az időre tehető. A Soós-fürdő mellett egy ilyen közfürdőről tudósít 
indulásakor helyi lap: Schumacher János 1888 őszén gőz- és kádfürdőt nyitott a 
Főutcán.125

Az iskolaügy bár a rendi keretekben gyökerezett, a modern iskolai rendszer 
alapjai a dualizmus idején épült ki.126 A felekezeti elemi iskolák mellett felekezet-
től független magánóvoda 1894-ben jött létre. Beer Sarolta okleveles kisdednevelő, 
az izraelita tanító lánya nyitotta meg. A középrétegek számára azért vált fontossá, 
mert az iskolanénék óvodájában ez idő tájt már nem volt elég férőhely.127 A polgári 
fiúiskola ugyanezen év szeptemberében nyílt meg. Célul az iparos, gazda- és keres-
kedő réteg magasabb színvonalra emelését tűzte ki. Latin mellett francia nyelvet is 
tanítottak. A polgári leányiskola – az izraelita hitközség kezdeményezésére – egy 
évvel később nyílt meg. Igazgatónőjéül Pataj Izabella izraelita tanítónőt nevezték 
ki. Az induláskor 27 izraelita, 2 református, 13 római katolikus és 14 görögkeleti 

116 FlasKár 2005. 60.
117 tLz F075 72/közgy. ex 1901.
118 FárBás 1933. 83.
119 TLZ Fondon kívüli anyag. Céges levél.
120 FárBás 1933. 46.
121 tLz F075 257/közgy. ex 1883.
122 Óbecse és Vidéke 1899. júl. 6., 1-2. Egészségügyi gyűlés.
123 Dévavári Beszédes Valéria tulajdonát képező fotó nyomán, Brenner aláírásával, valamint rokay 
1924.
124 Óbecse és Vidéke 1891. márc. 29., 1–2. A putrikból. Irta: Grünbaum Pál., Óbecse és Vidéke 1906. 
szept. 9., 1–2. Az alkohol – Cato [=Galambos Pál].
125 Óbecse és Vidéke 1888. szept. 23., 4. oldal Schumacher János a főutcán gőz- és kádfürdőt nyitott!
126 Óbecse és Vidéke 1889. ápr. 14., 1. 2–3. Minő iskolát állitsunk? – Szűcs János
127 Az óvodabizottságról és az óvónőképzésről lásd: Óbecse és Vidéke 1897. jún. 27., 1–2. Óvónővá-
lasztás – Grünbaum Sándor.
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vallású tanulója volt. A római katolikus többség (59-61%), a számottevő pravoszláv 
közösség (34-35%), valamint a kicsiny (0,45-0,58%) protestáns közösség mellett 
az izraelita közösség (3,07-3,79%) jelentős érdeklődést mutatott leányaik tovább-
tanulása iránt.128 A polgári fiú és leányiskola felállatását megelőzően a helyi diákok 
vidéki középiskolákat látogattak. Fárbás szerint felkészítőjük az izraelita hitközség 
tanítója, Kleinwald Lipót volt, akit nagy tisztelettel övezett Csupor Gyula katolikus 
és izraelita magyar elitből toborzódó társasága.

„Iskolája kitünő hirű volt, úgy hogy minden évben több szerb és ma-
gyar szülő adta felsőbb osztályra gyermekét, hogy úgy menjenek az-
után a középiskolába vidékre, míg Becsén nem létesült a középiskola 
(polgári fiú és leányiskola). Innen van, hogy a mult század végén és 
e század elején is szereplő ifjaink között sok került ki az ő kis tanít-
ványai közül. Még ma is sokan ismerik el őt, mint jó, példaszerű volt 
tanítójukat.”129

– írta Fárbás tanító az 1930-as évek elején.”
A középrétegek a mentalitástörténeti megközelítésekben saját kultúrájuk 

alakítóiként és környezetük megformálóiként tűnnek fel. Ezáltal egyszerre különül-
nek el az alsóbb rétegek, a parasztság, munkásság világától és formálják át annak 
kívánatosnak tartott képét.130 A polgárság által követendőnek tartott kultúra megtár-
gyalásához, kialakításához és terjesztéséhez új – bár többnyire csak az alsó közép-
osztályra ható – fórumot a sajtó jelentett.131

Kultúraépítés és modern kérdések fórumai
Fárbás 1909-ben a középrétegek kultúraalakító tevékenységének három te-

rületét említette. „Még pár szót az egyes kultur-tényezőkről. Első helyre soroljuk itt 
a sajtót. (…) hirlapirókon kívül mint jeles tollforgatókat meg kell említenünk: dr. 
Szászy István orvost, (…) azután dr. Balaton Gyula főszolgabiró” – és folytatta a 
sort a helyi elit elismertebb tagjaival, majd zárta a „népkulturát” szolgáló iskolákkal 
az áttekintést.132

A helyi elit önmagára a kultúra hordozójaként, a helyi társadalom alakí-
tójaként és az alsóbb rétegek számára igazodási mintát nyújtó közegként tekintett. 
A társadalom jobbá tételének (bürgerliche Verbesserung) gondolata érthető tetten a 
helyi felsőközéposztály számos megnyilatkozásában. Az Óbecse és Vidéke hetilap 
célkitűzése lényegében már induláskor (I. évf. 1. sz.) a társadalom jobbá tételének 
küldetése körül fogalmazódott meg. „Ma már mindenki, a ki az emberben a társas 
lényt látja, elvitázhatlannak tartja azon tételt, hogy az ember czélja: a tökéletesedés, 
azon társadalom tökélyével érvényesül a melyben élnie kell.”133

A tudásról és haladásról alkotott felvilágosult elképzelések szerint a termé-
szet, beleértve az emberi természetet is, tapasztalati úton megismerhető. A pozitivista 

128 FlasKár 2005. 58–59.
129 FárBás 1933. 47. Kleinwald tanítóról lásd még Óbecse és Vidéke 1897. jún. 27., 2. Ujdonságok – 
Nyugdijba vonuló tanitó.
130 Frykman – LöFgren 2005.
131 Vö. aBrevaya stein 2004., starK 2011., liptáK 2002.
132 FárBás 1909. 318.
133 Óbecse és Vidéke 1888. július 1., 1. Előfizetési felhivás. Mi a czélunk?
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felfogás szerint az így megszerzett tudás felhalmozható, a haladás során megismert 
társadalom pedig jobbá formálható, az emberiség fejlődésre képes. Ebből a szem-
pontból váltak Fárbás tanító számára fontossá a község elitjébe tartozók tudományos 
teljesítményei: dr. Balaton Gyula főszolgabíró közgazdasági cikkei, Balaton Géza 
tankönyvei és Kovács Ferenc plébános növénytani cikkei.134 A sajtó nemcsak a mo-
dern kérdések fóruma volt, hanem számos közösségileg megítélt normaszegés meg-
tárgyalásának és az elvárt viselkedésminták terjesztésének helye is. A századfordulós 
sajtó rendszeresen beszámolt az öngyilkosságok, lopások, legényvirtusok, megesett 
leányok, leányszöktetések és balesetek mellett az alsóbb rétegek visszásként meg-
ítélt dolgairól. A népnevelés egyik ilyen példáját láthatjuk abban a híradásban, ami 
arról a szóbeszédről tudósít, hogy a kocsmárosok drótra fűzött varangyos békákat 
tartanak a pálinkáshordókba, azzal pancsolják az italt. A sajtóban is megjelent hír 
miatt a kocsmárosok és a pálinkafogyasztás bérlője is felháborodott, és a helyi lapra 
neheztelt a kiesés miatt. A nép „köpköd és nem iszik pálinkát”, a bérlő kára pedig 
„legfeljebb 1000 frt”. A sajtó szerkesztősége a racionalitásra támaszkodva és a kul-
turmisszió elvét követve adta meg válaszát. 

„Nem tehetünk róla, mi nem componáltuk ezt a békahistóriát, csak 
referáltunk arról, mit a városban beszélnek. S ha az ó-becsei publi-
kumnak pálinkával élő része, most ezen hir miatt a pálinkaivástól 
undorodni kezd, azon mi egy csöppet sem sajnálkozunk, sőt ellenke-
zőleg örülünk rajta, ha a nép a testet-lelket ölő, az észt butitó, az erőt 
lankasztó pálinkaivástól elszokik (…) S ha az ország szeszadójöve-
delme mit kocsmárosok és bérlők emlegettek, az ilyen békahistóri-
ák miatt csökkenne, azon mi, az ó-becsei újság csinálói, épen nem 
búsulunk, mert annál többet nyer az ország lakossága józanságban, 
egészségben és pénzben.”135

A szociális problémák kezelésének kulcsát gyakran a népnevelésben látták. 
Jól példázza ezt – utópisztikus – vonásai folytán az a függetlenségi bácstopolyai 
kezdeményezés, ami Nemzeti Falanx néven történelemnépszerűsítő egyletekben 
és vasárnapi előadásokban látták a kocsmák elnéptelenedésének előidézőit. A pa-
rasztság a történelem nagyjainak példáin felbuzdulva, inkább látogatná a történeti 
előadásokat, mintsem nyúlna az alkohol után a kocsmákban.136 A topolyai cikkíró 
a református nemzeti történelemértelmezésre támaszkodott, ami eltért a katolikus 
megközelítéstől.137 Ugyanakkor a középrétegek kulturmissziójának voltak a fele-
kezet történelemértelmezéseken túlmutató elemi is. A magaskultúra elsajátításával, 
alsóbb rétegekbe hatolásával jobbá tett helyi társadalom gondolata állt a könyvtár-
alapítások, a színjátszás pártolása, valamint és az oktatás nemzeti- és kulturmissziós 
mögött is.

A földműves ifjak bicskázásai, verekedései, mivel súlyos sérülésekkel, oly-
kor halálesettel zárultak, szintén foglalkoztatta a helyi elitet. Erről Fárbás 1909-ben 
a Római Katolikus Földművelő Ifjúsági Egylet megalakításának ösztönző okai kö-
zött.

134 FárBás 1909. 318.
135 Óbecse és Vidéke 1889. március 3., 5. Ujdonságok – A pálinkás hordó titka.
136 Bács-Topolya 1906. márc. 11., 1–2. Nemzeti Falanx
137 Vö. Barna 2000.
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„Régebben a legény-virtus abban tündökölt, hogy ki tud durvább 
lenni, ki mer kiállani a bicska elé, ki tudja botrányosabban végig 
duhajkodni az utcát. Nem mulhatott el vasárnap vérengzés nélkül és 
nem ünnep emberhalál nélkül. A félvad, őrjöngő legény-óriás leszur-
ta a csendes szembejövőt szó nélkül, ok nélkül.”138

Az elit a parasztcsaládok fiai között tapasztalható társadalmi problémákat 
mintaadással és intézményi keretek közé tereléssel kívánta megoldani.

„Amit a csendőrség, a községi rendőrség, a szülői fegyelem nem 
tudott megfékezni, azt megcsinálta a szelid lelkű, önfeláldozó te-
vékenységű pap, aki a szép szó hatalmával, a műveltség megnyerő 
erejével és a velük-törődés nagy áldozatával állt be a szelidités mes-
terévé, a kultúra apostolává.”139

Bár Fárbás a kulturmissziót emelte ki, döntő mégis Jauch Ferenc belvárosi 
plébános egyházi tekintélye lehetett. Fárbás 1909-ben egy sikeres kulturmisszióról 
adott hírt. „És most az egylet kebelében tömörült legények emberhez méltóan szó-
rakoznak, mulatnak és ma már az a legény-virtus, hogy melyik olvas többet, melyik 
tud szavalni, avagy ügyesen alakitani a mükedvelői előadásaikban.”140

A könyvolvasás népszerűsítése felekezeti és egyleti keretek között zajlott.141 
Népkönyvtárak felállítására ugyanakkor 1879-ben Bács-Bodrog megye törvényha-
tósága is kötelezte a községeket. Évenként annyiszor 10 forintot kellett a községi 
népkönyvtár gyarapítására fordítani, ahányszor 1000 lélek lakott a községben. Óbe-
cse esetében a 15 ezer fő után 150 forintnyi éves összeget a paritás elvén, s nem a 
lélekarányokat követve – a szerbek és a magyarok között felezték el. Először 1881-
ben vettek könyveket a magyar és a szerb népkönyvtár számára. A szerb és magyar 
népkönyvtár állományát a városházán őrizték. A rendezetlen, kölcsönözhetetlen ál-
lomány kezelését 1882-ben saját kezdeményezésére Szűcs János magyar tanító vette 
át. A 71 kötetből álló könyvtár gyarapítását Szulik József prépostplébánossal vették 
kézbe, adminisztratív akadályok folytán viszont tényleges gyarapodás nem történt. 
Nagyobb tételű gyarapításra 1887-ben került sor az addig felgyülemlett éves össze-
gek rendezésével. 1889-re 460 példányt számláló állomány jött létre, ami a kezelője 
szerint Óbecse legszebb és legértékesebb, ugyanakkor még mindig a legkevésbé is-
mert és látogatott könyvtára lett. A tanító lakásán elhelyezett, annak kereteit kinövő 
könyvtár a legkülönfélébb korú és foglalkozású olvasni tudó néprétegeket célozta 
meg. 1889-ben a könyvtár berendezésének helyi iparosok általi kiépítését célzó fel-
hívás idején 80-100 kötet került kikölcsönzésre. A magyar népkönyvtár főként a szá-
zadfordulós magyar írók munkáit tartalmazta, kisebb részt a világirodalom magyar 
fordításait. A könyvtár összeállítása a dualista magyar elit közízlését és műveltség-
eszményét tükrözi. Erről a könyvtár kezelője is számot adott.142

„Költőink művei közül megvannak: Arany János összes munkái és 
hátrahagyott iratai, Vörösmarty, Berzsenyi, Kisfaludy Sándor, Virág 

138 FárBás 1909. 310.
139 FárBás 1933. 44.
140 FárBás 1909. 310.
141 Lásd Barna Gábor és Pernye-Klamár Sára tanulmányában.
142 Óbecse és Vidéke 1889. febr. 24., 2. Az ó-becsei magyar nép- és ifjúsági könyvtár. Szűcs János a 
„nép-könyvtár” kezelője
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Benedek, Lévay, Tóth Kálmán, Dömötör János, Szász Károly, Vajda 
János, Pósa Lajos, Tompa Mihály, Kerényi, Czuczor, Garay, Jámbor, 
Kuthen, Radnyánszky, Abrányi stb. költeményei. Regény- és beszé-
lyiróink művei közül: Jósika és Jókai majd minden könyve. Kemény 
Zsigmond, Báró Eötvös József munkái, Vass Gereben összes művei, 
Pákh Albert. Tolnai Lajos, Balázs Sándor, Lauka Gusztáv, Mikszá-
th Kálmán, Abonyi Lajos, Gaál József, Berczik Árpád, Gyulai Pál, 
Csiky, Maszlaghy, Agai, Véka, Margittay, Fáy András, Merényi, gróf 
Majláth János stbiek munkái. Irodalmi és szépészeti munkák Tol-
dy Ferencztől, Greguss Ágosttól, Kemény Zsigmondtól, a Kisfalu-
dy-társaság évlapjai stb. Igen szép sorozata a történeti könyveknek 
disziti a könyvtárt, sok földrajzi, természettudományi, gazdasági és 
politikai munka is áll már az olvasók rendelkezésére.”143

A könyvtárak fontosságát Fárbás az 1909-es megyei áttekintésben is meg-
erősíti, és az említett népkönyvtár további gyarapodásáról ad számot.

„Minden iskolának van könyvtára, de az ifjúsági könyvtáraknak 
mintegy betetőzéseként a városnak külön igen értékes könyvtára 
van, amelyet minden polgár igénybe vehet. A városházán külön he-
lyiségben van elhelyezve és közel 4000 kötetet foglal magában.”144

A helyi sajtó rendszeresen hozta az országos könyvkiadás hirdetéseit, és 
helyben is jelentek meg községen túlmutató olvasói körnek szánt kiadványok.145 A 
budapesti katolikus Szent István Társulat pedig országos felekezeti irodalmi kultusz-
ként karolta fel Szulik József papköltő életművét, és állított Óbecsén emlékművet 
az elhunytnak.146 A színjátszás szintén jelentős szerepet játszott a modern polgári és 
nemzeti önképek kialakításában.147 Az óbecsei sajtó a vendégszereplő társulatokról 
rendszeresen hírt adott, színikritikát közölt, ahogyan a helyi művészetpártoló előadá-
sok sem hiányoztak az aktualitások közül.148 Az Óbecse és Vidéke hetilap induláskor 
1888-ban például a szabadkai magyar színtársulat tartózkodott Óbecsén, igen kevés 
sikerrel.149 A színjátszók kudarca a korabeli település hangsúlyos mezővárosi jelle-
gére mutat rá. Az óbecsei nyári évad a mezei munkák és a hőség okán a színészek 
nyomoráig fajult, segítség Hatvani Károly színtársulata számára az újvidéki szerb 
színészektől érkezett. A híradás különböző nemzeteszméket propagáló társulatok 
rendhagyó összefogása okán jelent meg a helyi szabadelvű magyar sajtóban.

„Ezen mai kor molochja, a ki felfalja az erényt, a szabadságot és a 
jellemet. Ez kényszeritette utóvégre is a magyar művész társulatot, 
hogy sanyaru állapotát tovább ne titkolja. És ugyan kik jöttek első 
sorban segiteni hozzájok?? A szerb szinészek! Azok, kik az ő nyel-

143 Óbecse és Vidéke 1889. febr. 24., 2. Az ó-becsei magyar nép- és ifjúsági könyvtár. Szűcs János a 
„nép-könyvtár” kezelője
144 FárBás 1909. 318.
145 Lásd Mák Ferenc bibliográfiai áttekintését.
146 Gleszer–KlaMár 2005.
147 Lásd Frykman–LöFgren 2005., Gyáni 1998. 84-87., Kaić 2010.
148 A magyar nyelvű műkedvelői előadásokat Dömötör Zuard ügyvéd honosította meg. FárBás 1933. 
16.; Óbecse és Vidéke 1916. okt. 29., 3. Ujdonságok – Műkedvelők színháza.
149 Óbecse és Vidéke 1888. szept. 2., 6. oldal Művészet –Hatvani Károly színtársulata…
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vöket nem is értik, kik velök nem is beszélhettek, de a kik a fájdal-
mat értve és ismerve velök együtt érezni tudtak. Ez az együttérzés 
képezi a dologban az utánzásra méltót.

Ne feledjük ugyanis, hogy a két társulatnak bizonyos részben egymást kizá-
ró missiójuk van. A magyaré terjeszteni a haza bű-bájos nyelvét; – a szerbé fentartani 
az anyai édes szót. Az embereket pedig legfőkép a kitűzött külön czélok választják 
el egymástól! És ime a látszólag két külön czélu társulat nem lép egymással szembe, 
hanem egymásba fonódnak a segitő és kérő kezeik. Kijelentik nyiltan és ünnepélye-
sen, hogy nem igaz az, hogy a nyelv, a származás vagy a nemzetiség embert ember-
társától elválasztani volna hivatva; hanem igaz az, hogy a balszerencse láttára, bárki 
is kérjen, – a nemes érzők kebelébe a szerető részvét támad. Ma rajtatok a sors, hol-
nap rajtunk! S ép ezért ápolnunk kell szivünk nemességét, hogy az el ne fásuljon, ha-
nem fogékony legyen ama együttérzésre, melyet a szerb szinészek példaként nekünk 
most bemutattak. Bemutattak azért, hogy az emlékünkbe vésődjék, mert sehol sincs 
nagyobb szükség a szivnek a példaszerinti nemesitésére, mint egy-egy kis közösség 
lakóinál. Hiszen egy kisebb közösség lakói oly közel állnak egymáshoz, hogy egyik 
a másik baját, keservét vagy boldogtalanságát napról-napra láthatja, s ha nagyobb 
szerencsétlenség, csapás vagy vész éri a közönséget, csak kevesek menekülhetnek a 
szenvedéstől.”150

A két társulat végül közös előadást tartott. A község mezőgazdaságra utalt-
ságából eredően azonban ezt is csupán közöny fogadta. Az előadáson a helyi értel-
miség vett részt:

„Azért mégis szép volt látni, hogy azon magasztos czél, mely az 
együttérző szinész társakat egyesitette, egyesiteni tudta községünk 
értelmiségi osztályának legnagyobb részét is. Ez a közönség igazol-
ta, hogy nemcsak nemesen tud érezni, hanem elérte azon magasabb 
intelligentiát is, mely szükséges arra, hogy el legyen tüntetve ama 
ellenszenvnek legcsekélyebb nyoma is, melyet a nyelv és  a szárma-
zás különbségén egy sötét kor teremtett.”151

A felekezeti keretek között megnyilvánuló „magaskultúra” iránt szélesebb 
érdeklődés mutatkozhatott. Az Öreg Mezey János halála után megüresedett kántor-
állásra 1880. szeptember 10-én tartott kántorválasztáson a helyi egyháztanács tagjai 
mellett meghívott szakértőként volt jelen Petrik Ferenc újvidéki kántor, Kersch Fe-
renc, a nagybecskereki dalárda vezetője, Naum Szojanovics, az óbecsei szerb dalár-
da vezetője, Ekker István adai kántor és Mezey Zsigmond óbecsei zongorista.152 Az 
alsóközéposztály szórakoztatását emellett különböző látványosságok szolgálták. A 
Gombos-féle házban 1888 augusztusában például néhány napig látható volt Willi 
Wood óriás termetű férfi. Róla a következőket írta a helyi lap: „Érdekes, hogy még 
szolgálati idejét a hadseregnél tölté, erős, de rendesen testalkattal birt. Míg jelenleg, 
ámbár csak 29 éves, 7 láb és 2 hüvelyk magas, mellbősége 164 cm. és sulya 386 régi 
font. Mind rendkivüli látnivalót ajánljuk olvasó közönségünk figyelmébe.”153 1902 

150 Óbecse és Vidéke 1888. júl. 8., 1–2. A példa vonz.
151 Óbecse és Vidéke 1888. júl. 8., 2. A példa vonz.
152 Barna 2009. 448.
153 Óbecse és Vidéke 1888. aug. 26., 3. Ujdonság – Egy óriás.
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júniusában pedig vándor panoptikum szolgált alkalmi látványosságként a főtéren. 
Történelmi és mitologikus személyek életnagyságú viaszfiguráit mutatta be Lifka 
panoptikuma, közkatonáknak és gyerekeknek jelentős kedvezményt biztosítva.154

A 19. század az egységes nemzeti kultúra kialakításának kora. Hofer Ta-
más a lokális kultúrák két szinten zajló folyamatként – az egységes munkaszokások, 
készségek és műveltség kialakítása jegyében – egyrészt a helyi világok felszámolá-
sára mutat rá, másfelől a helyi népi kultúra egyes elemeinek kiragadott idealizálására 
és nemzeti kultúrába illesztésére. Ennek fontos terepe a közoktatás volt.155 Az iskola 
ezen szerepét Fárbás egyik leírása is kiemeli.

„A népkulturát szolgálandó, Óbecsén következő iskolák vannak (…) 
Valamennyi jól felszerelten, derék, munkás és képzett tanerőkkel 
ellátva teljes megelégedésre neveli, tanitja Óbecsének közel 2000 
mindennapi tankötelesét (…) Az iskola a magyarositás érdekében 
nagy érdeménynyel működik, mert a környékről ide özönlő szerb 
és horvát inasokat magyar szóra, hazafias érzelmekre tanitja; (…) 
Mindkét polgári iskola itt a nemzetiségi vidéken szép eredményü 
kulturmissziót teljesit.”156

A felfokozott nemzetiségi diskurzus ellenére a különböző felekezeti és et-
nikai hátterű rétegkultúrákból származó helyi elit a közügyek alakításának terén – 
legalábbis a szándék szintjén – egységes lokális közösségként tekintettek a község 
lakosaira.

„Igaz ugyan, hogy az ember egyszerre több társadalmi kör tagjaként 
tekintendő, de ezek közül a községi társadalom az, a melyben egyé-
ni ereje egészében érvényesülni van hivatva. A ’községi társadalom’ 
az, a melybe az ember akaratlanul belép, a melybe ugyszólva bele 
születik, és a melyben folyton megmaradnia kell, mert nincs oly lét 
viszonya, melyet ama társadalmi kör fel ne ölelne és viszont nincs 
a községi társadalomnak egy intézménye se mely közvetlenül vagy 
közvetve az egyesek életérdekeit ne érintené. Ép ezen, a községi-tár-
sadalmi és az egyesek élete közt lévő kölcsönhatás magyarázza meg 
ama törekvés nagy fontosságát és szükségességét, melynek czélja a 
községi társadalom tökéletesitése, lapunk célját pedig ama törekvés 
képezi! A helyesen berendezett községi társadalom mellett, találjuk 
az egyesek életében is a helyes berendezést.”157

– írta az Óbecse és Vidéke, amikor első számában a közösséget formáló, kérdéseit 
megvitató fórumként mutatkozott be.

A modern óbecsei polgár helye a világban
Az óbecsei középrétegek önmagukról alkotott képe akkor rajzolódik ki 

előttünk, ha megvizsgáljuk, hogyan tekintettek másokra, miként szemlélték az őket 
körülvevő tágabb és szűkebb világot, és hogyan közvetítették tapasztalataikat a hely-

154 Óbecse és Vidéke 1902. jún. 22., 3. és 1902. jún. 29., 3. Lifka világhirü Múzeuma és Panoptikuma 
Óbecsén a Kápolna téren.
155 HoFer 1988.; HoFer 1991., hoFer–niederMüller 1987.
156 FárBás 1909. 318.
157 Óbecse és Vidéke 1888. július 1., 1. Előfizetési felhivás. Mi a czélunk?
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ben maradottak számára. Jól példázza ezt a modern utazási kedv: a neves fürdőhe-
lyek gyógykúrái, az európai és tengeren túli világvásárok látványosságai, a vallási 
és történelmi emlékezet fontos helyei, valamint a modern nemzeti és állami törek-
véseket is megjelenítő gazdasági kiállítások. A modern polgári utazási kedvnek el-
engedhetetlen háttere volt a fölös tőke, a szabadidő megléte és a felette való önálló 
rendelkezés, valamint az utazás iránti igény társadalmi elismertsége. Ezen a téren a 
polgárság számos tekintetben az arisztokrácia példáját követte, keretül pedig a Habs-
burg-dinasztia szokásai, törekvései és a közös birodalom biztosította lehetőségek 
szolgáltak, miközben tágabb közeget a 19. századi általános gazdasági fellendülés, a 
gyarmatbirodalmi törekvések és a nyugat-európai minták nyújtottak.

Az utazási kedv alakulásának és a zárt lokális közösségi horizontok lebom-
lásának egyik fontos mozzanata volt a dalkörök létrejötte, és szomszédos települése-
ken tett látogatásai, fellépései. Ennek jelentőségéről – az óbecsei dalárdák megjele-
nését több mint fél évszázaddal megelőző német dalkörökre vonatkozóan – beszámol 
a német néprajz is.158 Olyan kulturális és társadalmi jelenségek segítették a környező 
világ megismerését és meghódítását, mint a 18. század utolsó negyedének keve-
sek számára lehetővé váló utazása és az ezekből származó egyre egzaktabbá váló 
útleírások, valamint a mozgás jegyében zajló egyesületi élet, a 19. század húszas 
éveitől megjelenő német dalegyletek.159 A nyugati tendenciák jelentősége Óbecse 
vonatkozásában sem vitatható el, csupán megjelenésük esett egy későbbi időszak-
ra, és sajátos helyi adaptációkban valósultak meg.160 Az Óbecsei Polgári Magyar 
Dalkör például Újvidéken, Zomborban, Csúrogon és Fiumében is fellépett. Utóbbi 
alkalomra készítették díszes kitűzőjüket, amelynek fellépésekkor történő viselését 
később előírták a tagok számára.161 Hasonló látogatásokra az óbecseiek is számíthat-
tak. 1908. májusában a zentai dalkör vendégszerepelt az Óbecsei Társaskörben.162

Az ipari forradalom a 19. század végére a – fürdőhelyekhez is igazodó – 
vasúthálózat révén megteremtette az ehhez szükséges földrajzi mobilitást, amely 
szélesebb tömegekhez az 1930-as évekre ért el.163 A fürdők a gyógyulás helyeiből le-
vegős, erdős és szórakoztató nyári üdülőhelyekké váltak.164 A sajátos nemesi165 majd 
polgári életformát képező fürdőélet – virágkorában – a kiegyezést követő évtize-
dekben a fiatalok szórakozási alkalma, a középkorúak családi nyaralása és az idősek 
pihenése volt ez,166 melyhez később a természetjárás divatja társult.167

158 A tübingeni iskola Hermann Bausinger vezetésével a második világháború utáni német néprajztudo-
mány megújításának keretében kiterjedt kutatásokat folytatott az utazási kultúra és a helyi zárt világok 
átalakulását illetően. Német nyelvterületen a „hagyományos” kultúra felbomlása és a városi kultúra 
hatása sokkal korábban következett be, mint Európa ezen részén. BausinGer et al. 1991.
159 BausinGer 1995. 61–63.
160 A dalkörök kialakulásáról lásd Barna Gábor és Pernye-Klamár Sára tanulmányát.
161 A teljesség igénye nélkül lásd Óbecse és Vidéke 1901. máj. 19., 1-2. Az „Óbecse és Vidéke” Tárczá-
ja. A magyar dal diadala. – Szeredy. A csúrogi programot lásd a Függelékben. Az említett kitűzőt, és a 
fiumei eseményre megjelent helyi lap különszámát Skrabány Viktor őrzi.
162 Óbecse és Vidéke 1908. máj. 24., 1–2. Az „Óbecse és Vidéke” Tárczája. Zene estély a Társas-kör-
ben. – Verus.
163 jusztin 2003. 171–176.
164 gyömrei 1934. 174.
165 katona 2003; Kósa 1997; Kósa 1999. 14–22.
166 Kósa 1999. 6.
167 Barna 2002. 171–172; Mohácsi 2002. 1486.
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A vasút és a közutak ügye intenzíven foglalkoztatta a helyi sajtó publicistáit. 
Azon túl, hogy fontos gazdasági érdekeltségeket is érintett a közlekedés és szállítás 
kérdése, a polgárság mobilitását is ez tette lehetővé.168 A helyi felsőközéposztály 
réteg-hovatartozást megjelenítő eseménye a Monarchia és Magyarország fontosabb 
fürdőhelyienek látogatása. Főként Karlsbad volt a megyei és országos elit pihenő és 
találkozóhelye. Szulik József prépost több ízben üdült itt, és találkozott az Óbecséről 
távozva újvidéki főispánná kinevezett Parcsetich Félixszel. Gombos Béla főszolga-
bíró Tátrafüreden üdült.169 Vissy Károly közjegyző Palicson töltötte szabadságát.170 
Galambos Sándor földbirtokos 1915-ben Balatonfüreden halt meg, „ahol súlyos ba-
jára keresett enyhülést.”171 Stevan Žekić szerb néptanítót 1905-ben Vrnjačka Banján 
érte a halál, amikor a gyógyfürdőben kúrálta magát. A „fürdőtelepen is rokonszen-
ves embert nagy részvéttel temették el az ottani temetőben, távol mindig szeretett 
szülővárosától.”172 – emlékezett vissza Fárbás. A kor kedvelt irodalmi műfaja volt a 
fürdőlevél. Ilyenek helyiek és ismert útleírók, publicisták tollából egyaránt jelentek 
meg a háborús évekig az 1888-ban indult óbecsei hetilap tárcái között. Szulik a bács-
kaiak karlsbadi világát rajzolta meg.173 Szeredy – feltehetően a Szegedi Hírlapban is 
publikáló Szeredy Ferenc, azaz Varga Ferenc apátplébános – Parádfürdőről174 küldött 
írást az Óbecse és Vidékének. A belvárosi római katolikus plébánia képeslapanyaga 
szerint az óbecsei plébániára az alsóközéposztály által látogatott üdülőhelyekről: Bu-
ziás-fürdőről, Pöstyénfürdőről, és Herkulesfürdőről érkezett üdvözlőlap.175 Balaton 
Gyula főszolgabíró 1892-ben az Adriai-tenger kedvelt fürdőhelyeiről és turistalát-
ványosságairól számolt be útleírásában.176 A nevesebb fürdőhelyek gyógyvizeinek, 
készítményeinek a hirdetése ugyanúgy megjelent a helyi sajtóban, mint ahogyan 
egyes fürdőhelyek reklámjai.177 

Az utazási kultúra esetünkben az önkép felől válik fontossá. Az óbecsei elit 
a hazaküldött útleírásaiban felkínált mintáit a nagyvárosi polgárságtól, a kultúraala-
kítónak számító központokból hozta magával. Az óbecsei elit nagy része a bécsi és a 
pesti egyetemen tanult. Than Károlyt és Milkó Vilmost leszámítva, akik pesti egye-
temi tanárok lettek, ezek az évek visszahatottak a helyi társadalomra, annak intézmé-
nyeire és közösségi elvárásaira. Dr. Balaton Gyula főszolgabíró joghallgató korában 
Pesten az óbecsei egyetemi hallgatók vezéregyénisége volt. 1888-ban ő hozta létre 
az óbecseiek – korábban már említett – pesti asztaltársaságát.178 Lévai Lajosra mint 

168 A teljesség igénye nélkül lásd Óbecse és Vidéke 1889. nov. 10./ 4. Vasúti menetrend., Óbecse és 
Vidéke 1902. márc. 30./ 2–3. Megyei műutak. – Cató.
169 Óbecse és Vidéke 1888. júl., 22. 3. Ujdonságok – Személyi hirek.
170 Óbecse és Vidéke 1888. aug. 19., 2. Ujdonságok – Személyi hirek.
171 FárBás 1933. 25.
172 FárBás 1933. 25. 110.
173 Óbecse és Vidéke 1888. júl., 22. 1–2. Karlsbadi levél. Óbecse és Vidéke 1888. aug. 5., 1-3. Karlsbadi 
levél.
174 Óbecse és Vidéke 1907. szept. 15., 1–2. Az „Óbecse és Vidéke” Tárczája. Fürdői esték – Szeredy.
175 A plébánia képeslapanyaga Gärtner István kántor hagyatékából.
176 Óbecse és Vidéke 1892. júl. 24., 1–2. Az „Óbecse és Vidéke” Tárczája. Fiume – Abbazia – Velencze. 
Balaton Gyulától.
177 Óbecse és Vidéke 1889. ápr. 14., 4. Ujdonságok – A karlsbadi pezsgő porról., Óbecse és Vidéke 
1889. máj. 5., 3. Ujdonságok – Koritnicza-fürdő., Óbecse és Vidéke 1889. aug. 25., 1–2. Lucski fürdő. 
Levél.
178 FárBás 1933. 4.
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világjárt nyomdászra tekintettek a helyiek. „Mint a külföldön több éven át dolgozó 
nyomdász, világot-járt ember, sok gyakorlati érzékkel és tudással volt felszerelve 
és különösen lelkesedett a kulturáért és haladásért.”179 – jellemezte Fárbás tanító. 
A szabadkai születésű nyomdász szegedi és budapesti tanulmányai után az 1870-es 
években

„Ausztriába menve, átment Németországba, bejárta Svájcot, Ba-
jorországot. Mint kiválóan ügyes, gyors kezű betüszedő a kormány 
által 1873-ban egy társával a bécsi világkiállításra tanulmány-útra 
lett kiküldve. A külföldről visszatérve Szegeden a Burger-nyomda 
művezetője volt 1876-tól 79-ig-ig. Innen jött le Becsére […].”180

Osztrogonácz Ferenc tanító tűzoltóként tartott fenn kiterjedt kapcsolathálót. 
Az 1890-es években Budapesten elvégezte az országos tűzoltótiszti tanfolyamot, a 
vármegyei tűzoltószövetségnek is elismert tagjává vált.

„Mint tanulni vágyó tűzoltó nemcsak a hazai, de a külföldi tűzoltó 
kongresszuson is több izben megjelent. Igy Milánóban, Brüsszelben, 
Szent-Pétervárott stb. A legnagyobb kitüntetésben akkor részesült, 
amikor 1912-ben Oroszországban tartott tűzoltói világkongresszu-
son az orosz Tűzoltó Szövetség tiszteletbeli tagul választotta meg a 
magyar küldöttek közül.”181 

A világkiállítások és a nemzetközi kongresszusok a modern államok/ nem-
zetek tőkés iparának és egyúttal nagypolgárságának fontos reprezentációs alkalmai 
voltak. Ezek során meg lehetett jeleníteni egy-egy nemzet vagy állam sajátosságait, 
fejlődésének stádiumát, s formálni lehetett önképét más kiállító/ részvevő nemzetek-
kel való – személyesen is megtapasztalható – összevetés által.182 Dr. Balaton Gyula 
főszolgabíró „önkéntes éveit Bécsben szolgálta le és az itt elsajátított német tudásával 
járta, utazta be évről-évre más részén nyugat Európa államait.”183 A főszolgabíró

„választmányi tagja volt a Hirlapirók orsz. Szövetségének és mint 
ilyen, részt vett a hágai kongresszuson 1901-ben, képviselte a ma-
gyar vidéki hirlapirókat. Széles látókörét külföldi tanulmány útjai 
révén szerezte. Minden évben a szabadságát utazásra használtan és 
igy egész Európát bejárta vagy egyedül, vagy társasággal és szellemi 
értékekkel gazdagodva tért haza tanulmányútjairól.”184

Balaton főszolgabíró 1890-ben a bécsi gazdasági kiállításra is ellátogatott és 
részletes híradásokat küldött az óbecseieknek.185 Ezekben Európa különböző nem-
zeti gazdaságait értékelte – gyakran az aktuális magyar függetlenségi szimbolikus 
politikai diskurzusoktól, osztrák- és németellenességétől186 sem mentesen. A helyi 

179 FárBás 1933. 55.
180 FárBás 1933. 55.
181 FárBás 1933. 65.
182 Vö. KirshenBlatt-GiMBlett 1998. 79–81.
183 FárBás 1933. 4.
184 FárBás 1933. 4.
185 Óbecse és Vidéke 1890. jún. 15., 2–3. Tárcza A bécsi kiállítás – dr. Balaton Gyula. Óbecse és Vidéke 
1890. júl. 27., 1–2. Tárcza. A bécsi kiállítás – dr. Balaton Gyula.
186 Ennek a magyar politikai gondolkodásban bekövetkezett koncepcióváltozásokból eredő gyökerei-
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közönség – a hazai iparpártolás jegyében – elsősorban a magyar vonatkozásokra 
lehetett kíváncsi. Balaton erről a következőket írta, a törökbecsei Rohonczy Gedeon 
földbirtokosról és pincészetéről is említést téve.

„Minden sovinizmus nélkül, de bizonyos nemével a büszkeségnek 
kell constatálnom – amit a német sógorok is – nem minden irigység 
nélkül – elismernek – hogy a magyar rész a kiállitás csúcspontját ké-
pezi. – Az egyes uradalmak ép ugy, mint a vármegyék kiállitásának 
jeles izlésü diszitése, tárgygazdagsága, remek ellentétben áll az oszt-
rákok szükkeblü pusztaságával. […] Rohonczy úr rotundai pavilonja 
előtt (3 van neki) csoportosan bámulják azt a ritka szép repczét, mely 
magasságával és szépségével határozottan imponál a németeknek. – 
E pavilon mellett egy csinos kis magyar menyecske árulja Szalay úr 
borait, magyarul […] Miért nem árulja németül? kérdezem. „Nem 
értem én azt a bikfanyelvet” válaszolja, de azért fogy a bora mintha 
németül árulná. […] A szegedi paprikából épített Eiffel-torony érde-
kes látvány. – Eljutottunk Rohonczy úr korcsolya-pavilonjához.”187

Grünbaum Pál Kossuth Lajosnál tett látogatása keretében pedig a modern 
Párizst és egyúttal a francia ipar jelképét, az Eiffel-tornyot mutatta be a különböző 
országok nemzeti konyháit megjelenítő éttermekkel együtt.188 Boromisza Tivadar 
óbecsei ügyvéd, vármegyei táblabíró főügyész, a kalocsai kanonok öccse 1904-ben 
az Alpoktól az Adriáig megtett hajóútjáról adott hírt.189

A modern Európa önképében jelentős szerepet játszott az utazás. Ennek 
során a nyugat-európai felfedezők és nagypolgárok saját önképüket alakíthatták ki 
és erősíthették meg. Számos 19. század végi társadalomfilozófus és történész úgy 
kezelte a kultúrát, mint az idea vagy a szellem egyik fajtáját, vagy mint Geist-ot, 
ami alapot nyújtott a társadalom jellemzéséhez, megragadva annak fejlődését, sa-
játosságait és integritását. Egy-egy társadalom jellegzetes kultúrájának gondolata 
elitista koncepció volt, s azt az üzenetet hordozta, hogy a kultúrát az irodalom és a 
társadalom városi, öntudatos osztálya hordozza magában. A társadalom kultúrájának 
az adott társadalom „magaskultúráját” tekintették, csak később különböztették meg 
a „népi” vagy „populáris” kultúrát.190 A 19. század Európáját általában jellemezte 
a német nyelvterületről kiinduló népéleti és folklorisztikus érdeklődés, ami mögött 
gyakran esztétizáló igények és a modern nemzeteszmék gyökerei húzódtak meg. 
Jókai Mór és Rudolf trónörökös nyomán ez együtt járt az egymás megismerésével 
kialakuló közösség gondolata is. A honfoglalás történeti narrativuma az Ezredéves 
Kiállítás néprajzi vonatkozásaival szintén erősítette ezt az érdeklődést az elit kultúra 
alternatívájaként, ugyanakkor az egyes nemzeti kultúrák részeként felfogott népéleti 
leírások iránt.191 Váczy István óbecsei tanító, országos lapokban is publikáló tanügyi 

ről, a hivatalos nyelvhasználat és a politikai közösség kereteinek megváltozásáról, a Habsburg Biroda-
lom átalakításának különböző terveiről, illetve – az óbecsei sajtóban közölt horvátországi útleírásokban 
megnyilatkozó – nemzetiségi diskurzus eszmei hátteréről lásd roMsics 2008. 37–47.
187 Óbecse és Vidéke 1890. júl. 27., 1–2. Tárcza. A bécsi kiállítás – dr. Balaton Gyula.
188 Óbecse és Vidéke 1889. aug. 4., 1–2. Tárcza. A nagy világból. – Cato.
189 Óbecse és Vidéke 1904. okt. 2., 1–2. Az „Óbecse és Vidéke” Tárczája. A svájczi havasoktól a magyar 
Adriáig. Irta: ifj. Boromisza Tivadar.
190 sMelser 1992. 4.
191 Vö. Kósa 1991., Fried 1989. 162., HoFer 2009.
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író fiumei útjáról küldött népéleti leírást az életfordulók szokásairól a születéstől a 
halálig.192

A 19. századi modernitást általánosan jellemezte a megismerés, értékelés 
és osztályozás iránti igény.193 Jól tükrözik ezt a tanulók útjáról készített út- és nép-
leírások is. Az óbecsei polgári és fiúiskola növendékei 1906-ban például az Alduná-
ra rendeztek kirándulást, amire helyi felnőttek is jelentkezhettek. A személyenként 
20 koronába kerülő öt napos út során Óbecséről külön hajóval terveztek eljutni Zi-
monyba, ahonnan a Dunán drenkovai kőszénbánya megtekintését követően Orsovát, 
a Vaskaput, Turun-Szeverint, majd Ada-Kale szigetét tűzték ki úticélul. A kirándu-
lók meglátogatták Herkulesfürdőt és Belgrádot is.194 Óbecsei utazók közül Bácskay 
Bódog szintén küldött népéleti jellegű útleírásokat. Az Oszmán Birodalom határán 
járva egy olyan pópáról adott hírt, aki Óbecsén is járt.

„Megszámlálhatatlan sok hegyi forrás van […] van egy orvosok által 
milliókra becsült meleg forrás, átalakitva egyszerű fabódés fürdővé 
[…] E fürdőhely közelében van egy 900 éves régi szerb templom, 
mely régi török háborúkban felgyújtatott, s a szentek képeit átszur-
kálták. Ezen, még most is azért remek templomot a Törökországban 
lakó szerbség közadakozáson renováltatja. Az ottlévő plébánost fel-
kerestem, ki igen művelt ember, a szerb, a franczia és német nyel-
ven kívül magyarul is igen jól beszél. Beszédközben előhozta, hogy 
néhány év előtt Becsén is járt s igy mint jó ismerősöm készséggel 
kalauzolt s magyarázott mindent.”195

A „magaskultúrának” az önképét egyrészt megalkotott „ellentétei” formálták 
– Bácskay esetében a magyar katonákra támadó, elmaradott körülmények között élő 
helyi török lakosság és a civilizációt képviselő helyőrség illetve a művelt pópa. Az 
európai polgárság önképét formáló ellentétek más kontinenseken tett utazások so-
rán váltak egyértelművé, másrészt az antik örökség tudata alakította, amely az angol 
nemesi műveltség fontos elemét képező Grand Tourok hagyományához kötődött.196 
„Más”-ként jelent meg Európa perifériája és történeti zárványként értelmezett „ősibb” 
társadalmi szerkezete is.197 A Nyugat irodalmi, folklorisztikai érdeklődése kiterjedt a 
Balkánra is. Ez a közép-európai érdeklődés szorosan összefonódott a romantikával. 
Szulik József prépostplébános szerb népköltészeti alkotásokat fordított magyarra és 
közölt a helyi lap tárcáiban.198 A szerkesztőség figyelemmel kísérte a szerb iroda-
lom eseményeit is.199 A sajtó pedig a modern társadalmi kérdések újszerű fóruma lett, 

192 Óbecse és Vidéke 1896. aug. 2., 1–2. Az „Óbecse és Vidéke” Tárczája. Fiumei szokások – Váczy 
István.
193 Vö. heelas 1999. 7.
194 Óbecse és Vidéke 1906. jún. 10., 2. Ujdonságok – Kirándulás tanulmány útra.
195 Óbecse és Vidéke 1902. júl. 6., 1–2. Az „Óbecse és Vidéke” Tárczája. Törökországi levelek. – Bács-
kay Bódog.
196 anttonen 2005. 28–29., sieBers 1991. 52–57., osterKaMp 1991.
197 Vö. anttonen 2005. 28–29.
198 Óbecse és Vidéke 1888. okt. 14., 1. Tárcza. Krályevits Márkó szántása. – Szer népballada., továbbá 
lásd rokay 2002.
199 Óbecse és Vidéke 1889. jún. 2., 3. Ujdonságok – Jubiláló szerb költő., Óbecse és Vidéke 1890. febr. 
2., 3. Ujdonságok – A budapesti szerbek ünnepe., Óbecse és Vidéke 1890. febr. 23., 3. Ujdonságok – 
Radicsevics Bránkó kedvelt szerb költőnek…
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amely – réteglapokról lévén szó – a helyi középrétegek eltérő csoportigényeit artiku-
lálta az adott lap mögött álló hírlapírói és kiadói elit olvasata szerint.200

A szentföldi és Földközi-tenger menti utazások szerves részét képezték 
a nyugat-európai önkép gyökereinek. A világlátott, művelt nagypolgári ideálhoz 
ugyanúgy hozzá tartoztak ezek az utazások, mint a felvilágosodás és reneszánsz 
antikizáló ideáljaihoz, s a keresztény Európa gyökerei is ide vezettek, amelyhez 
a bibliai múlt ápolása révén a vallási reformok felé hajló zsidó nagypolgárság is 
csatlakozni tudott. Jeruzsálem és a Szentföld a nyugati nagypolgárság számára – 
legyen keresztény vagy zsidó – egyaránt jelentett történeti múltat, megelevenedő 
ókort, a görög-római mellett megjelenő kulturális gyökereket és kevesek számára 
elérhető vallási kegyhelyeket, azaz az utazás és a zarándoklat élményét. Óbecsé-
ről a keresztény és az izraelita felsőközéposztály is részt vett szentföldi utazáson. 
1901-ben Freund József és Böhm Irén látogatott el a Szentföldre, amiről beduin 
viseletben készült képük is tanúskodik.201 Vissy Károlyné Szép Irénét 1914-ben az 
Egyiptomba látogató bácskaiak csoportképén örökítették meg a Szfinx és Hafré pi-
ramisa előtt Gizában. A bácskai jeruzsálemi és római zarándokképein Vissyné más 
helybéliekkel együtt szintén fellehető.202 Az Óbecse és Vidéke olvasói pedig Bácska 
és a korabeli Magyarország egyik kedvelt útleírójától, a zombori–budapesti Vértesi 
(Virter) Károly beszámolóiból alkothattak képet a bibliai tájakról és az Oszmán 
Birodalomról.203

Az egzotikum és a magaskultúra szórakoztató megnyilvánulásai iránti fogé-
konyság sem hiányzott az óbecseiek társadalmi életéből. Az óbecsei sajtó 1888 telén 
például tendenciaként számol be arról, hogy a megyeszékhelyen,

„Zomborban egymást érik a hires emberek, kik szellemi élvezetek-
ben részesítik a közönséget. Igy dr. Holub Emil, Afrika-utazó tartott 
a napokban felolvasást afrikai uti élményeiről, továbbá Biagosch 
György porosz recitátor is két estén át tartott felolvasást és sza-
valást. Úgy látszik Magyarországon a szellemi élvezetek nyújtása 
is kezd jól jövedelmezni. Ausztriából és a külföldről egymás után 
jönnek a tekintélyek, kik fáradtságukért szép anyagi elismerésben 
részesülnek.”204

Az útleírások – ma talán közhelyesnek ható – korabeli koncepciók, nézetek 
és csoportértékek megerősítői, továbbítói voltak. A legáltalánosabbak ezek közül a 
modern nyugati világ önképét fejezték ki, és formálták meg a haladás által bekövet-
kező fejlődés csúcsán álló Nyugat képét, azáltal, hogy egyúttal a tőle letérő terüle-
teket is felmutatták. Amíg Afrika és a gyarmati területek a felvilágosult Európával 
szembeni sötétség, az időben korábbi állapothoz sorolt kortárs jelenség képét artiku-
lálták, addig a Kelet a misztikum általános aurájával vonódott be.

200 Vö. liptáK 2002. 33–36.
201 FlasKár 2005. 61.
202 Lásd a Függelékben, a képeket az óbecsei belvárosi plébánia őrzi.
203 Óbecse és Vidéke 1900. nov. 11., 2–3. Az „Óbecse és Vidéke” Tárczája. Betlehemben. Szentföldi 
utirajz – Irta: Vértesi Károly, Óbecse és Vidéke 1900. nov. 18., 1–2. Az „Óbecse és Vidéke” Tárczája. 
Betlehemben. Szentföldi utirajz – Irta: Vértesi Károly., Óbecse és Vidéke 1903. jan. 25., 1–4. Az „Óbe-
cse és Vidéke” Tárczája. Menjünk ki Ejub-ba. – Konstantinápolyi utirajz – Irta: Vértesi Károly. Vértesi 
Károly útleírásairól lásd Gleszer 2010.
204 Óbecse és Vidéke 1888. dec. 2., 3. Ujdonságok– Zomborban…
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Az utazási kedv együtt járt azzal a többnyelvűséggel, ami a magyar és szerb 
tanítónál, a felsőközéposztályba emelkedett szellemi szabadfoglalkozásúnál, virilis-
táknál, hivatalnoknál vagy nemesi körökben egyaránt, bár eltérő mértékben, jelen 
volt. Például ifj. Popović Milan takarékpénztári igazgató „volt Becsén akkor az, aki 
legtöbbet utazott. Szabadság idejét rendszeresen – külföldi utazásaival hasznosította 
és sorra járta a nyugati országokat. Franciául, németül, sőt angolul is jól beszélt és 
értékes könyvtára volt eme nyelvek műveiből.”205 A korabeli világnyelveken író-
dott szépirodalmi munkák óbecsei használatát a mai népkönyvtár anyagában talál-
ható számos – exlibris-szel vagy pecséttel ellátott – hagyatéki könyv is idézi. Ez a 
nyelvismeret azonban személyenként igencsak eltért. Jól példázza ezt Terék Károly 
községi első bíró esete, akinek a vendégszeretete volt nagyobb, mint nyelvtudása. 
A község Ferenc-csatorna zsilipjének – angol érdekeltségű – építésekor nemzetközi 
szakmai figyelem középpontjába került:

„tiz év alatt évről-évre számos hivatalos bizottság, nagynevű szakér-
tő, tanulmányuton levő külföldiek (franciák, japánok) jöttek és álltak 
meg Becsén, hogy szemtanui legyenek e nagy vállalatnak, ritka szer-
kezetű zsilipnek, amely már akkor saját villamos erővel dolgozott. 
Igy angol szakférfiak, francia kiküldöttek, sőt japán mérnökök és kí-
nai tudósok, olasz műszaki emberek jöttek a nagy mű látására.”206 
„Vendégszerető háza volt [Terék Károlynak] (…), ahol nem egyszer 
előkelő külföldi vendégek is magyaros otthont találtak. Egyik veje: 
Gester Ödön rokonsága révén, a zsilipépítés munkálatai közben an-
gol (…) szakemberek, mérnökök jelentek meg tanulmányúton itt. 
A Terék család fogadta őket. Ugyan e célból amerikai mérnökök is 
egy izben ellátogattak ide. Ismét a Terék család mutatta be a magyar 
vendégszeretet és dr. Terék Szepi az ő tört francia nyelvtudásával 
tolmácsolt. Bár gyengén, de azért minden jól sikerült […].”207

A modern európai önkép szerves részét képezte a világ megismerése és az 
egyes területek, társadalmak modern nyugati állapotok felé tartásának – fejlődésnek 
– „felismerése”. Ez a fejlődés, a külhonban szerzett tapasztalatokkal együtt a saját 
település, térség, ország és nemzet „fejlesztését”, modern értelemben vett „jobbá 
tételét” is jelentette. Ezeknek csupán egyik vetülete volt a tömegirodalmi igénye-
ket kielégítő útleírás. Gyakorlati megvalósulását azok a különböző egyesületi te-
vékenységek jelentették. Az utazás a nemesi minták követésének megnyilvánulását 
is képezte. A művelt világ megismerését szolgáló egykori nemesi utazások kései 
polgári megnyilvánulásai voltak ezek, ahogyan a magukkal hozott képek, metszetek, 
emléktárgyak, fotók és képeslapok is a költséges nemesi gyűjtői kedv megengedhető 
tárgyiasulásai. A pozitív jövőbe vetett aktív hit tükröződött az utazásokról szóló – 
„széles közönségnek” szánt – írásokban. Ezek továbbították az utazás élményét azok 
felé, akik nem engedhették meg azt maguknak, de érdeklődéssel fordultak a kitáru-
ló világ felé. A művelt polgár önképét egyrészt Európa antik örökségének ápolása, 
másrészt a töretlen fejlődésbe vetett hit és pozitív önkép határozta meg. Ez utóbbi-
ban törést csak a „Nagy Háború” hozott.

205 Tiszavidék XX. évf. 2. sz.; 1932. jan. 10., 3 Ifj. Popovits Milán takarékpénztári igazgató – [Fárbás 
József].
206 FárBás 1933. 103.
207 FárBás 1933. 96.
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Норберт Глесер – АНдрАш ЗимА

ГРAД И ЊEГoВИ ГРAЂAНИ 
Бeчej и нaслeђe грaђaнскoг друштвa

Moдeрaн грaђaнски изглeд Бeчeja нaстao je у другoj пoлoвини 19. 
вeкa. Згрaдe кoje су нaм oстaлe у нaслeђу, сaмo су кулисe и eкoнoмскa пoдлoгa 
нeкaдaшњe визиje грaдa зaснoвaнe нa грaђaнскoм духу, пoрoдичним и 
друштвeним мoдeлимa културe кaкo у Бaчкoj, тaкo и у нaциoнaлнoj и eврoпскoj 
култури. Бeчejски грaђaнски дух je, мeђутим, вишe oд улицa и тргoвa: oни су 
мeђусoбнo пoвeзaни у jeдинствeну културну цeлину.

Пoрeд друштвeних и eкoнoмских oснoвa, знaчajни су сaми грaђaни кao 
крeaтoри културe. Људи у 19. вeку глeдajу сeбe сaсвим другим oчимa нeгo прe. 
Oни пoсмaтрajу културнe врeднoсти свoг врeмeнa кao рeзултaтe дугoг рaзвojнoг 
прoцeсa и тeжe кa рaциoнaлнoм схвaтaњу друштвa и њeгoвoм унaпрeђивaњу. 
Oвo друштвo другaчиje глeдa нa свojу прoшлoст oд oнoгa кaкo дoживљaвa 
сaдaшњицу, тaкo дa и трaдициje смaтрa дeлoм прoшлoсти, a нe eлeмeнтимa 
сaдaшњoсти. Друштвo тoгa дoбa, ипaк, трaжи у прoшлoсти нeку визиjу 
сoпствeнe бити. Стaлeшкe линиje рaзгрaничeњa друштвa су сe прoмeнилe, a 
нa њихoвoм мeсту нaстajу нoвe, пaрaлeлнe нaциoнaлнe сaмoдeфинициje. Oвa 
студиja пoкушaвa дa рeкoнструишe стaрoбeчejски грaђaнски дух нa oснoву 
зaписникa, штaмпaнoг мaтeриjaлa, нeдeљних листoвa, фoтoгрaфиja и сличнe 
грaђe кoja сe нaлaзи у привaтним и jaвним збиркaмa.

Oргaнски дeo сaврeмeнe eврoпскe сликe o сeби jeстe сaмooргaнизoвaњe 
oдoздo, филaнтрoпиja, ширeњe културe, упoзнaвaњe свeтa, прeпoзнaвaњe 
рaзвojних смeрoвa друштвa кojи вoдe кa мoдeрним зaпaдњaчким трeндoвимa. 
Oвo, истoврeмeнo, знaчи и примeну искустaвa кoja су пojeдинци стeкли у 
инoстрaнству у пoбoљшaњe и мoдeрнизaциjу живoтa сoпствeнoг нaсeљa, 
рeгиje, држaвe и нaциje.

Студиja прикaзуje мeђусoбнe вeзe, зajeдничкe oбичaje и нoрмe, сличнe 
пoглeдe нa свeт српских, мaђaрских, jeврejских и нeмaчких срeдњих слojeвa. 
Tимe нaс упoзнaje и сa нaстaнкoм тeмeљa нa кojимa сe нaш сaврeмeни живoт 
зaснивa.
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1. kép
Izraelita polgárok a Szegedi utcán

2. kép
Ismeretlenek Bácskay Vilmos óbecsei fényképész felvételén
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4. kép
Gerber Nándor családja körében

3. kép
Cseh Mihályné Kiss Mária
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5. kép
Paja Neštin hentes slaváján

6. kép
A Jótékony Magyar Nőegylet Vissy Károlyné asztalánál (1929)
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7. és 8. kép
Gombos Béláné Popovits Berta üzenete egy budapesti lapkiadónak



291A község és polgárai

9. kép
Ferund József és Böhm Irén a pesti Rabbiképző Intézetben

10. kép
Ferund József és Böhm Irén szentföldi társasutazáson
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11. kép
Óbecsei Szegényház alapítólevele
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rokay ZoltáN

A kATolikUs VAllásÚ középréTEg és 
TEMploMi MECENATÚrA

Az Óbecsei Nagyboldogasszony Főplébánia 
példáján a 19. században és a 20. század első 

felében*

Az itt következő írás semmi esetre sem tarthat igényt a teljességre és arra, hogy meg-
feleljen a tudományos elvárásoknak. Az előbbire azért nem, mert a levéltári (elsősor-
ban a kalocsai) anyag beláthatatlan mennyiségű, a másikra azért nem tarthat igényt, 
mert jómagam nem vagyok sem történész, sem egyháztörténész. Amit itt közlök, 
onnan tudom, hogy tizenöt évig voltam az Óbecsei Nagyboldogasszony („Belváro-
si”) templom plébánosa, illetve esperes-plébánosa. Fő forrásaim: az egyházközségi 
jegyzőkönyvek és más irattári anyag, az ugyanott őrzött mellékletek a korabeli saj-
tóból és az Óbecsei Katolikus Egyházközséggel kapcsolatos publikációk, amelyek 
véletlen útján jutottak el hozzám. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a „források”-
nak még egy műfaját: a templomi berendezés és felszerelés tárgyait, amelyeket ese-
tenként mindennap, esetenként ünnepeken magam is „használtam” s így eredetüket 
illetőleg a tizenöt év alatt szükségszerűen információk birtokába jutottam velük kap-
csolatban. Ezeket az ismereteket fogom itt mozaikszerűen közzétenni megkísérelve 
valamiképpen „rendszerezni” őket.

Többek között a könnyebb olvashatóság céljából az írás végén közlöm for-
rásaimat és általam felhasznált háttérirodalmat.

„Isten dicsősége” és „saját nevük megörökítése”
Anélkül, hogy elindulnánk a kegyúri jog kérdésének rengetegébe és szöve-

vényes útvesztőjébe, be kell érnünk néhány kézenfekvő közhellyel. A templomok, 
természetüknél fogva, mind építésüket, mind karbantartásukat illetőleg átlagon fe-
lüli anyagi hátteret feltételeznek. Templomokat csak vagyonnal rendelkező szemé-
lyek, vagy intézmények tudtak és tudnak építeni. Azt a személyt, illetve intézményt, 
aki illetve amely a templom építéséről és karbantartásáról, a lelkipásztor ellátásáról 
gondoskodik (nagyon leegyszerűsítve!) kegyúrnak nevezzük. A kegyúrnak ezen kö-
telezettség vállalásából ránézve jogok is származnak (pl. „a prezentációs”: vagyis 
a plébánia megüresedése esetén javasolhatott a főpásztornak személyt a plébánia 
betöltésére).

A török-hódoltság után újratelepített vidékeken ezt a kegyúri jogot gyako-
rolhatta az „uraság” – valamely nemes (pl. Bajsán a bajsai Vojnits család, Török-

* A közölt írás, A katolikus vallású középrétegek és a templomi mecenatúra. Bemutatva az óbecsei 
Nagyboldogasszony-főplébánia példáján a XIX. században és a XX. század első felében címmel a Bá-
csország 2010/4. számában, 51–54. oldalon megjelent tanulmány javított változata. – Szerk.



294 rokay ZoltáN

becsén a Sissányi-család, amelyből báró Leiningen Westerburg Károly aradi vérta-
nú is házasodott), maga a püspök-érsek, különösen, ha az illetékes plébánia a saját 
birtoka területén volt, lehetett a földművelésügyi minisztérium, illetve a kincstár, 
amennyiben az telepítette a községet és köteles volt az odatelepített lakosságnak, 
felekezetének megfelelő templomról és lelkipásztorról gondoskodni. De ugyanígy 
lehetett a városi tanács, vagy község, jelen esetben „katolikus község” ugyanezen 
kötelezettségekkel és jogokkal.

Természetesen a lakosságnak is hozzá kellett járulni a templom fenntartásá-
hoz és a pap ellátásához, az ún. „párbérrel”, amelyet „kemény” valutában határoztak 
meg, Óbecse esetében nádkévében, illetve annak árában, mivel akkortájt az termett a 
vidéken, amint ezt szépen tanúsítja az 1827. évi visitatio canonica jegyzőkönyve.

Óbecsén a „Katolikus Község” volt a kegyúr.
Ahol ezt a jogot a földesúr gyakorolta, a templom építése, berendezése, 

fenntartása, a plébániaépület karbantartása és a (katolikusok esetében) plébános el-
tartása nem okozott gondot, mert a kegyúr presztizs kérdést látott abban, hogy a 
templom szép legyen, a berendezés értékes, a plébániaépület lakható és a plébános-
nak ne legyenek megélhetési gondjai. Státusszimbólumnak számított a kegyúri pad 
az uraság címerével a szentélyben, és a kegyúr neve az általa emelt épületeken, általa 
adományozott tárgyakon.

Ebben az esetben is, de különösen ha a templom kegyura valamely intéz-
mény volt, a nem feltétlen nemesi családból származó (katolikus) hívek egyrészt szí-
vükön viselve Isten házának ékességét, másrészt követve a kegyúr példáját maguk is 
bőkezűen adakoztak a templom karbantartására, berendezésére, ékességére, kisebb 
szakrális épületeket (kápolna, útszéli kereszt) emeltettek, kegyes alapítványokat tet-
tek, így járulva hozzá „Isten dicsőségéhez” (amint ezt oly gyakran olvashatjuk kőbe-
vésett feliratokon) és saját nevük megörökítéséhez. Ennek néhány példáját mutatom 
itt be az óbecsei Nagyboldogasszony Főplébánia múltjából a 19. századból és a 20. 
század elejéről.

A 19. századi adományok
A templom felszerelése

A már említett 1827. évi visitatio canonica jegyzőkönyvéből megtudjuk, 
hogy az akkori templomépület olyan rossz állapotban volt, hogy nem volt érdemes 
felújítani, hanem újat kellett a katolikus községnek építenie annak helyébe. Források 
említést tesznek róla, hogy a fent nevezett templom 1786-ban épült, az azt megelőző 
pedig 1763-ban, de tűz martaléka lett. Így épült fel végül az „új” templom, 1830-ban, 
amelyet mint az előzőket is a Mennybe Felvett Nagyboldogasszonynak szenteltek.

Ennek a templomnak belső kinézetéről keveset tudunk. Berendezési tárgyai 
közül, amelyek az előző templomból megmaradtak, ismerjük a Kálvária képet, ma 
a papi szék felett a liturgikus térben, és egy monstranciát, amelyről külön fogunk 
szólni.

Az egyháztanács 1894. október 27-én tartott közgyűlésének jegyzőköny-
véből megtudjuk, hogy a templom kifestésével Clausen János grázi műfestőt bíz-
ták meg, akinek ügyességét, művészi tehetségét a szabadkai Szent Teréz Főplébá-
niatemplom (ma székesegyház, bazilika) dícséri, ahol Clausen előzőleg dolgozott. 
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Clausen Észak-Németországból, Schleswig-Holstein-ből származott.1 Ő végezte a 
felújított zágrábi főszékesegyház műfestői munkáit is. A fent nevezett jegyzőkönyv-
ből megtudjuk, hogy Clausen az óbecsei templom kifestésének munkáira árajánlatá-
ban 8.500 Ft-ot kért. Ezt az összeget az egyháztanács megszavazta s a szerződést a 
kalocsai érseknek jóváhagyásra benyújtotta. Ugyanezen az ülésen az egyháztanács 
a harangok elkészítésével (nem derül ki hány és milyen) a Walser-céget (sic!) bízta 
meg, amely egy 6.500 Ft-os árajánlatot nyújtott be. Ezekről a harangokról annyit 
tudhatunk meg, hogy a nagyharang a Ginder-család adománya volt, amit a „Ginder”- 
feliratú töredék bizonyít, a templom északi falában a kórus feljáró közelében, amely 
töredék megmaradt a harangokból, amikor elvitték őket az I. világháborúba, és elő-
zőleg szétverték. Ezt a töredéket az óbecseiek mind a mai napig értékes ereklyeként 
őrzik. Szintén Ginder Ignác és neje, Németh Anna adománya a két vitrázs a templom 
apszisában: antióchiai szt. Ignác, illetve szt. Anna képmásával.

Clausen munkáját vörös márvány táblába vésett felirat örökíti meg a karza-
tot tartó oszlopon a lecke oldalán. A szemközti oszlopon nyert elhelyezést az 1896-
os millénniumi emléktábla. A templom teljes berendezése, felékesítése a millénni-
umra készült. Ugyanennek a vállalkozásnak eredménye a szt. István király oltárkép 
(most a keresztkút felett), Feszty Árpád munkája, amiért őt az egyházközség 250 Ft-
tal jutalmazta. Erről 1896. november 1-ki ülésén döntött. Mindezek a beruházások 
elgondolhatatlanok lennének a hívők adakozó kézsége nélkül, a legtöbbjüket nem 
ismerjük név szerint.

1820-ban készült Szentpéteri József (1781-1862) pesti ezüstkovácsnál a 
művészi kivitelű monstrancia (szentségmutató). Ennek talapzatán a következő fel-
irat olvasható:

„Pio fidelium Vetero-becsensium oblato curata Anno 1820. Ecclesiae Oppidi Regio 
Coronalis Privilegiato Vetus Becse”.

(„Az óbecsei hívek kegyes adományából beszerezve 1820-ban.
Óbecse kiváltságos Királyi Korona-város Egyházának”).

Említést érdemel a Nagyboldogasszony főoltárkép és a szent József oltár-
kép. Mindkettő Than Mór festménye. Az előbbit a hagyomány szerint ajándékba 
festette szülővárosának, 1855-ben.

A templom eredeti Angster-orgonája sajnálatos módon elpusztult az 1956. 
évi tűzvészben.

A templomi kellékeknek egy kezdetleges leltárfüzete nyilvántartja 1901-től 
az adakozók nevét is. Azonban minden bizonnyal még a 19. századból származik az 
„egy püspökpálca” (baculum, pedum), amit annak idején a címzetes prépostok és 
apátok is használtak, valamint a „két tunicella”, amelyekről ezt írja a füzet: „Egyet 
ráadtunk a boldogult Szulik Prépos (sic!) úrra, a másik véglegesen elszakadt.” (Szu-
lik József óbecsei prépost-plébános 1890. május 31-én halt meg).

1 Leszármazottai ma is élnek. 2010. január 1-én a szabadkai székesegyház plébánosával ellátogattak 
Óbecsére, hogy ősük munkáját megtekintsék.
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Kápolnák, keresztek, kálváriák2

A Nepomuki Szent János Kápolna, feltehetőleg elhelyezkedését tekintve, 
összefügg a Tisza egykori medrével, amiből a kápolna titulusa is adódik, hiszen Ne-
pomuki Szent János szobrai, képei, kápolnái vértanúhalálából következőleg folyók 
mentén hidakon, illetve hidak közelében helyezkednek el. Írásbeli források hiányá-
ban a temetkezési helyül szolgáló és e célból épült kápolna falában található első 
temetkezési időpontra támaszkodhatunk: „Omoraviczai Szalmássy Ferenc, meghalt 
április 28-ik napján 1825 eszt.” Tehát, amennyiben már eredetileg ide temették az 
elhunytat a kápolnának 1825. áprilisában már állnia kellett.

A belvárosi („felsővárosi”) római katolikus temető Szent Mihály Kápolnáját 
Németh Antal pécskai és neje, Kővágó Anna építtette, s 1863-ban 1500 osztrák Ft 
alapítványt tettek, majd ezt kibővítették egy 1100 Ft-os „harangozó-alapítvánnyal” 
és a belvárosi temető javára további 100 Ft alapítványt tettek, majd a temetőkápol-
nában az értük végzendő énekes misékre további 64 Ft alapítványt.

A temetőkápolna szt. Mihály oltárképét Than Mór festette az „1860-as 
években”.3 A berendezési tárgyak különböző eredetűek (a szegényház egykori ká-
polnájából és magánszemélyektől). Az oltár felett szárnyakkal ellátott örökmécses 
függ a következő felirattal: „Der lieben Mutter Gottes. Ehrenvoll gewidmet Irene 
von Vojnits, 1896.” – („A drága Istenanyának tisztelettel ajánlja fel nemes Vojnits 
Irene, 1896”). Nem sikerült kideríteni az ajándékozó kivoltát, mert igaz, hogy a 
Vissy-családnak (akikről később szó lesz) voltak rokoni kapcsolatai a bajsai Vojnits 
családdal, de Irene nevűt nem találtam köztük. A kápolna orgonáját ifj. Kovács Ist-
ván építette 1863-ban.

A belvárosi temető Kálváriája „mozgalmas” múltra tekint vissza.
A Kálvária eredetileg nem jelenlegi helyén állott, hanem valahol, ahonnan a 

vasúti pálya építése miatt át kellett helyezni. A régi Kálvária-hegyet a hívek közada-
kozásából emelték 1836-ban, s fenntartása céljából Vágner Tóbiás, akkori plébános 
100 Ft-os alapítványt tett.

A jelenlegi Kálvária középső keresztjének talapzatán fekete márványtáblán 
ezt olvashatjuk:

„Isten Dicsőségére emeltette
Dr. Bende József

apát kanonok főesperes
1892”

Dr. Bende József Szulik József elődje volt az óbecsei plébánián, onnan került 
Kalocsára, ahol kanonoki stallumot kapott, s a főszékesegyház plébánosa, valamint 
tiszai főesperes lett. Egykori óbecsei híveihez mindvégig ragaszkodott, s bár lábbaja 
úgy elhatalmasodott felette, hogy csak két botra támaszkodva tudott „közlekedni”, 
mégis lejött Kalocsáról, hogy ő végezze az óbecseiek által hőn szeretett utódának, 
Szulik József prépost-plébános temetésének fennséges, de szomorú feladatát.

2 A továbbiakban – ha más hivatkozást nem adok meg a szövegben – Gleszer Norbert: tanulmányára 
támaszkodom. (Gleszer 2008.)
3 Vö. cennerné wilhelMB 1982.
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Az óbecseiek iránti vonzalmából kiindulva nem volna kétséges, hogy ami a 
márványtáblán áll, megegyezik a valósággal, ha a helyi sajtó nem értesítene követ-
kezőképpen: a Kálvária felállítása „a temetőben szintén a község terhére történik.” 
A: felállítása – idézőjelen kívül, és az emeltette ellentmodásosnak tűnik. Ám nem 
feltétlen az: a község terhére történik a felállítás, Bende adománya az új szoborcso-
port, amelynek beszerzése, amint szintén a sajtóból tudjuk, már időszerű volt.

Ennek a Kálváriának fenntartására tett – többek között – Kis-Csantavéri Fe-
rencz 50 Ft alapítványt.

A XIX. századból valók még az alábbi keresztek-szobrok:

1833-ból egy Fájdalmas Szűz Mária szobor a templomtéren.
Alapítvány: Vibok Albert és György, Komáromi János és

György: 100 Ft.
Szathmáry Antal, plébános: 500 Ft.
Mikula János: 100 Ft.
Sági Teréz: 100 Ft.
Mladoniczky Ferenc, jezsuita: 100 Ft.
Mucsy József és Szerda Rozália 1887-ben 100 Ft-tal
bővítette az alapítványt.

1871-ben Németh Antal pécskai és Kővágó Anna emeltették a belvárosi
temető nagykeresztjét és 100 Ft alapítványt tettek.

1883-ban Kiscsábi János és neje, Árpás Gizella emeltetett keresztet és
32 Ft alapítványt tett annak karbantartására.

1884-ben Zórád József és Deák Veronika állítatott keresztet 32 Ft
alapítvánnyal.

1885-ben Nemesmileticsi Czintula Antalné, Kisfalusi és Gombosfalvi
Gombos Alojzia (a topolyai úton) emeltetett keresztet
(alapítványnak nincs nyoma, valószínű saját költségükön
szándékoztak azt fenntartani).

1886-ból Fazekas István és Frenner József: 42 majd 32 Ft
alapítvánnyal állított keresztjéről tudunk.
1898-ban özv. Gortva Lázárné (Varnyú Viktória) 50 Ft alapítvánnyal
emeltetett keresztet.

Eddig terjednek a rendelkezésemre álló források, amelyek segítségével az 
óbecsei belvárosi római katolikus hívők adakozókedvével kapcsolatban szólni tu-
dok a 19. századra vonatkozóan. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a század nem volt 
mentes a megrázkódtatásoktól (gondoljunk az 1848-as szabadságharcra), amelyek 
anyagilag is sújtották mind a hívőket, mind az egyházközséget és ugyanakkor lelki 
és társadalmi megrázkódtatásokat is magukkal hoztak, amelyek esetenként közvet-
lenül, vagy áttételesen érintették a Katolikus Egyház életét.
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A 20. század első fele

A templom és felszerelése, berendezése
A 19. század adakozóiról szóló szakaszt a Gortva Lázárné, Varnyú Viktória 

által 1898-ban állított kereszttel és az azzal kapcsolatos alapítvánnyal zártuk. A már 
említett „leltár”-füzetben 1901-ben ismét találkozunk nevével:

„Egy fehér selyem arannyal hímzett superlát-mennyezet özv. Gortva Lázárné.”

A ma is használatos, szőlőfürtökkel és levelekkel, valamint buzakalászok-
kal gazdagon díszített aranyhímzésű baldachinról van szó. Ennek egyik rövidebb 
oldalán ez olvasható: „Isten dicsőségére készítette özv. Gortva Lázárné 1901.” A pá-
ratlan értékű hímzés alatt a selyem sajnos kifoszlott. Ezért az 1980-as évek derekán 
a Szűcs- és Gortva-család adományaiból és Gyurcsik Julianna munkájával teljesen 
felújíttatta az egyházközség.

Ugyanebben a füzetben a legkülönbözőbb egyházi felszerelési tárgyakat ta-
lálhatjuk bejegyezve, amelyeket a hívők ajándékoztak: a gyertyáktól (amelyek ugyan 
„fogyasztási cikknek” számítanak, de régen díszes kivitelezésűek voltak) a bronz 
gyertyatartókon és csillárokon át (leginkább Ginder Ignácné és Terék Károlyné ado-
mánya) egészen a szent Antal mellékoltárig és keresztkútig – Gébell adománya és az 
Oberbauer budapesti cég munkája 1910-ből.

Tudni kell, hogy ez Jauch Ferenc apátplébános plébánosságának ideje. Ek-
kor épült fel a már régen esedékes új plébánia, és ekkor alapította a kalocsai érsek a 
Páduai szent Antal plébániát („alsóvárosi”) felosztva az egyházközség javadalmát is 
a két plébánia között.

Az egész világra nagy csapást mért az I. világháború, de különösen végze-
tesen érintette Magyarországot és az annak jelenlegi és egykori területén működő 
Katolikus Egyházat. Ám ez nem csökkentette sem a lelkipásztorok buzgóságát, sem 
a hívők – így a jobbmódú hívők adakozókedvét, különösen miután a kegyúri intéz-
mény – főleg ahol azt a katolikus közösség gyakorolta, megszűnt, a devalváció min-
den pénzt elvitt, a hívők közül sokan elestek a harctéren, mások megözvegyültek, 
árvaságra jutottak.

Ezen súlyos körülmények között fejtette ki áldásos tevékenységét özv. Vissy 
Károlyné, szentgyörgyvölgyi Szép Iréne, aki 35 éven át volt az óbecsei Jótékony 
Magyar Nőegylet elnöknője, 80 éves korában hunyt el (ezt a sajtó közli, de a gyász-
jelentés nem),* 1939-ben.

Az ő nevéhez fűződik a templom bővítése és a jelenlegi magas torony fel-
építése 1923-ban. A jelenlegi öt harang közül a két legnagyobb az ő adománya (Szűz 
Mária, Szent Antal) és ugyanígy a Liziői szent Teréz harang. A szent István harangot 
Utczai István adományozta, a jelenlegi lélekharang (Szent Maximilián Kolbe) pedig 
a 20. század második feléből származik.

* Uj Tiszavidék 1939. jún. 24., 1-2. Özv. Vissy Károlyné szül. szentgyörgyvölgyi Szép Irén – P.; A 
plébániai levéltárból származó gyászjelentést és a Historia Domusból a ravatal fotóját lásd a kötet Füg-
gelékében (719. oldal 3. kép). – Szerk.
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Szobrok, keresztek

Szentháromság szobor
1906-ban állította a Szentháromság szobrot és 200 korona alapítványt tett 

karbantartására Ördög Viktória.
Miután a közterek, útkereszteződések már az előző században benépesedtek 

keresztekkel, nem csoda, hogy a gyorsan változó és a Katolikus hívőkre nem kedve-
ző körülmények ebben bizonyos „apályt” eredményeztek.

Visszapillantás – „kitekintés”

Most már két világháború és egy további háború távlatából kell visszapil-
lantanunk az elmondottakra. A II. világháború azt a kevés anyagi eszközt is elsöpör-
te, amivel az egyházközség rendelkezett. A „jómódú” polgárok a haladás ellenségé-
nek lettek minősítve. A földművesek, a gazdák a beszolgáltatás terhe alatt nyögtek. 
Más vidékekhez viszonyítva, ahol az Egyház nyomorgott, Jugoszláviában minden 
egyházközség megtarthatott 17 hold (10 hektár) földet, amelynek bevételét a plébá-
nosok nem önmagukra, hanem a templom és plébániaépület karbantartására, felújí-
tására fordítottak. Amit nem sikerült megtörni, az a hívők lelki élete volt: a legbru-
tálisabb egyházüldözés, papok meghurcoltatása idején is mind a mai napig a bácskai 
plébániákon többszáz plébániai hittanost számlálnak.

Amikor 1956. februárjában az óbecsei belvárosi főplébániatemplomban tűz 
pusztított, minden máshonnan jövő „központi segély” nélkül, nem nyúlva hívők egy-
házközségi járulékához és a templompénztár állagához, pusztán a hívek ezt célzó 
közadakozásából teljesen felújították a templom belsejét és új orgonát szerzett be az 
egyházközség. Ugyanez vonatkozik a harangok és toronyóra villamosítására és más 
beruházásra, ami időközben történt.

Az alap szolid és a gyökerek mélyek. Az óbecsei
hívők megtanulták – többek között példás életű
és halálú lelkipásztoraiktól az áldozatvállalás

szépségét és, hogy a templom legyen
legféltettebben őrzött kincsük.
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Az óbecsei belvárosi Főplébánia irattára:
– jegyzőkönyvek, naplók;
– leltár;
– historia domus anyaga;
– gyászjelentések;
– alapítványi levelek.
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ЗолтАН рокАи

КAToЛИЧКИ СРEДЊИ СЛoJ 
И ЦРКВEНИ MEЦEНAT

Нa примeру стaрoбeчejскe глaвнe пaрoхиje пo имeну Вeликe Гoспe у 
19. и првoj пoлoвини 20. вeкa Aутoр дaje прeглeд црквeнoг мeцeнaтa нa oснoву 
15-гoдишњeг искуствa кoje je стeкao у служби пaрoхa и пaрoхa-дeкaнa. Глaвни 
извoри: зaписници црквeнe oпштинe и другa aрхивскa грaђa, нaписи у штaмпи 
и публикaциje у вeзи сa Кaтoличкoм црквeнoм oпштинoм у Бeчejу дo кojих 
je, случajнo, дoшao. Црквeни прeдмeти и oпрeмa, тaкoђe, служe и кao извoри 
инфoрмaциja, кoje je свaкoднeвнo, oднoснo прaзничним приликaмa и сaм 
„кoристиo“, тaкo je дoшao дo инфoрмaциja o њихoвoм пoрeклу. Црквe пo свoм 
кaрaктeру, кaкo у пoглeду изгрaдњe, тaкo и oдржaвaњa, изискуjу нaтпрoсeчнa 
мaтeриjaлнa издвajaњa. Пoслe пoвлaчeњa Tурaкa, нa нoвoнaсeљeним 
тeритoриjaмa, црквeнo пoкрoвитeљствo мoглo je припaсти „гoспoдaру” имaњa 
или нeкoj плeмићкoj пoрoдици (у Бajши, нпр. пoрoдици Вojнич, у Нoвoм 
Бeчejу пoрoдици Шишaњи), сaмoм бискупу или кaрдинaлу, a aкo сe зeмљиштe 
нaлaзилo у држaвнoj свojини, министaрству пoљoприврeдe или трeзoру, у 
зaвиснoсти oд тoгa, кo je нaсeљaвao дaти прoстoр. Нaимe, oбaвeзнo je трeбaлo 
сaгрaдити цркву и oбeзбeдити свeштeникa прeмa вeрoиспoвeсти дoсeљeнoг 
стaнoвништвa. Oву oбaвeзу мoглa je дa прeузмe и „кaтoличкa oпштинa” сa 
истим прaвимa и oбaвeзaмa. Нaрaвнo, и сaмo стaнoвништвo je учeствoвaлo у 
oдржaвaњу хрaмa и трoшкoвимa свeштeникa. Црквeни пoрeз je биo oдрeђeн 
у „чврстoj вaлути”. У Бeчejу je тo цeнa снoпa трскe, кoja je у тo врeмe 
вeoмa трaжeнa, сaзнajeмo из зaписникa „visitatio canonica” из 1827. гoдинe. 
Пoкрoвитeљ бeчejскe црквe je „кaтoличкa oпштинa”. Из нaвeдeнoг зaписникa 
сaзнajeмo и тo дa je тaдaшњи хрaм у тaкo лoшeм стaњу дa гa нe врeди oбнoвити, 
нeгo трeбa сaгрaдити нoви. Прeмa извoримa, црквa je сaгрaђeнa 1786. гoдинe, 
нaкoн штo je прeтхoднa, тaкoђe нoвoгрaђeнa, изгoрeлa у пoжaру 1763. гoдинe. 
Taкo je 1830. гoдинe кoнaчнo сaгрaђeнa нoвa црквa пoсвeћeнa Вeликoj Гoспи. 
O унутрaшњeм изглeду прeтхoднo сaгрaђeнe црквe имaмo мaлo пoдaтaкa. Oд 
прeдмeтa кojимa je билa oпрeмљeнa, oстaлa je сликa кaлвaриje, кoja je сaдa у 
литургиjскoм прoстoру, изнaд трoнa свeштeникa и jeднa мoнстрaнциja. Oвo 
умeтничкo дeлo je нaручeнo гoдинe 1820. oд jувeлирa Сeнтпeтeри Joжeфa 
(1781-1862). Нa пoстoљу je нaписaнo:

„Pio fidelium Vetero-becsensium oblato curata Anno 1820.
Ecclesiae Oppidi Regio Coronalis Privilegiato Vetus Becse”.

(„Нaбaвљeнo oд прилoгa блaгoдaрних бeчejских вeрникa г. 1820.
Цркви привилeгoвaнoг Крaљeвскoг крунскoг грaдa Бeчeja”).
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1. kép
Monstrancia 1820-ból



303A katolikus mecenatúra

2. kép
A templomi adományokat számon tartó füzet egyik lapja (1901)
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3. kép
Gortva Lázár

4. kép
Superlát – Gorva Lázárné adománya
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5. kép
Stáció – a Gortva család sírja a belvárosi római katolikus temetőben
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6. kép
A templombelső (1924)

7. kép
Az új harangok felszentelése (1923)



307A katolikus mecenatúra

8. kép
Vissy Károlyné a harangszentelésen (1923)

9. kép
Keresztszentelés a Börcsök-keresztnél (1925)
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Локално друштво од друге половине 19 века 
до почетка Другог светског рата

У другој половини 19 и почетком 20 века, Стари Бечеј је доживео нагли 
економски развитак. Регулацијом корита реке Тисе и подизањем насипа, 
обезбеђена је заштита од поплава, што је знатно поспешило развој земљорадње. 
Измештање ушћа канала и његово спајање са Тисом у близини вароши, као 
и изградња преводнице, популарног Шлајза, довело је и до интензивирања 
речног саобраћаја и регулисања водених токова.

Ови монументални подухвати, тако значајни за живот, омогућиће месту, 
као што је наведено, убрзани економски просперитет. Већ тада је старобечејска 
пшеница, као изузетно квалитетна, посебно обележавана на житним пијацама 
у Бечу. Упоредо са мељавом жита помоћу ветрењача, појављују се и први 
млинови на машински погон.

У 19 веку је настало и веома важно индустријско предузеће, Герберова 
пивара, а крајем века и циглана, па је овакав развој привредних делатности 
представљао плодно тле за убрзани развитак занатства и трговине.

Осим копненог и речног саобраћаја, долази и до развоја железничког. 
Звиждук локомотиве 1889. године, најавио је долазак у Стари Бечеј и првог воза, 
из правца Суботице. Неколико година касније, успостављен је и железнички 
саобраћај с Сомбором и Новим Садом.

До почетка Првог светског рата ова варошица се све више урбанизује. 
Све главне установе, као и институције световног и духовног карактера, 
настале су приближно у том временском периоду, а уобличен је и сам центар 
варошице, познат мештанима као Погача. Она ће, уз већ поменути Шлајз и 
артерске бунаре са жутом водом, постати својеврсна локална „лична карта“, по 
којој се почетком 20 века Стари Бечеј и препознавао.1

Привредни и економски развој текао је упоредо са културним. Уз 
постојеће школе, библиотеке и читаонице, појављују се и прва удружења 
грађана, који су осетили потребу да постану активни чиниоци културног живота 
у локалној средини. Наредних деценија показаће се да су ове организације 
својим деловањем значајно обогатиле културни и друштвени живот заједнице.

По завршетку Првог светског рата, захваљујући привредним 
потенцијалима, Стари Бечеј економски напредује. Постаје један од већих 
извозника пшенице, кукуруза и осталих житарица у Беч, али и у друге 
значајније европске градове. У месту зато успешно послује велики број 
житарских трговаца. Осим трговаца житарицама, постоји велики број трговаца 
галантеријом, конфекцијом, обућом и разним мануфактурним производима. То 
је условило отварање новчаних завода, односно банака.

У оваквим околностима, порасле су и потребе за културним збивањима, 
па су у варошицу пристизали посетиоци из околних места. Зими, када није било 

1 СТОЈКОВИЋ
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пољских радова, они имућнији би изнајмљивали собе у локалним хотелима. 
Тиме би продужавали свој боравак и присуствовали већем броју културних 
догађаја.

Почетком двадесетих година 20 века, Стари Бечеј је имао 19.000 
становника, што га је сврстало међу првих двадесет места у тадашњој 
Краљевини. У њему су живели и радили припадници махом мађарске и српске 
националности, а био је значајан удео и јеврејске заједнице. Свака од њих је 
имала своја  културна или спортска удружења, као и верске објекте.

Православна црква у Старом Бечеју

Пре изградње постојећег храма, православни житељи Старог Бечеја 
имали су две цркве, обе пострадале у несрећним историјским збивањима и 
превирањима током 18 и прве половине 19 века.

Градња садашње богомоље отпочела је 1851. године, а извођачи радова, 
уједно и предузимачи, били су мајстори Андрија Шмаус и Мита Сомборски. 
Црква је завршена након седам година, 1858. године, а посвећена је светом 
великомученику Георгију. Храм је грађен у познокласицистичком, а његова три 
торња, као симбол Светог тројства, у барокном стилу.

По завршетку изградње, започето је и њено унутрашње уређење. 
Барокни иконостас урадио је бечки мајстор Кистнер, 1868. године, да би, 
десетак година касније, позлату урадио  Јараи, такође бечки мајстор.

Највећу вредност храма представљају 63 иконе, постављене у 
иконостас, рад чувеног сликара Уроша Предића (1857-1853). Сликар је ове 
иконе израђивао у периоду од 1889-1893. године, а у иконостас су постављене 
1895.године. Поред њих, у храму се налази још пет Предићевих слика, такође 
велике вредности. Интересантно је да је и њихову рестаурацију извршио сам 
уметник, током 1930. И 1931. године.

Утицај православне цркве на културни живот у Старом Бечеју 

Од друге половине 19 века, када је саграђен садашњи храм, посвећен 
светом великомученику Георгију (1858), православна црква у Старом Бечеју 
постаје центар културно-верског живота локалних Срба, а започиње и њено 
веће ангажовање у друштвеном животу. Разлоге тих тенденција треба тражити 
у економском и образовном напретку  мештана, као и у нараслим културним 
и друштвеним потребама локалних трговаца, занатлија, официра и чиновника, 
што је био својеврсни позив  на проширење уобичајених верских активности. 
Тако ће овдашња православна црква у наредним деценијама ширити свој утицај 
преко школства, разних удружења и установа, али и економским путем.

Утицај на школство је приметан од самог почетка деловања православне 
цркве, јер је првобитне школе оснивала она сама. Тај утицај ће трајати све до 
укидања наставе веронауке, непосредно по завршетку Другог светског рата. 
Битно је нагласити да до 1918. године овај утицај није излазио из оквира школске 
аутономије. Поједини свештеници су, познајући лично своје вернике, одиграли 
значајну улогу у образовном смислу, убеђујући родитеље да бистру децу 
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обавезно шаљу у школу или талентована деца да наставе школовање. Поред 
тога, православна црква је била извршилац тестамента баронице Еуфемије 
Јовић, а део њене заоставштине био је намењен школовању сиромашне 
деце српскоправославне вероисповести. Управљајући њеном имовином и 
у том домену, Црквена општина је одабирала и школовала стипендисте из 
бароничиног фонда, у складу са њеним завештањем.

У доба либералног капитализма, када грађанска класа постаје носилац 
економског развоја, у средиште њеног интересовања долази питање начина 
задовољавања културних потреба грађанства. Током друге половине 19 века, 
црква, као установа која је бринула о локалном српском становништву, покушава 
да, на посредни или непосредни начин, анимира грађане, организујући 
различита удружења или оснивајући разне установе, искључиво просветно-
културног карактера. Тако настају Српска читаоница, Просветна и добротворна 
задруга Српкиња старобечејских, Српско црквено певачко друштво. На челу тих 
удружења били су угледне личности, добри верници, пореклом из грађанског 
слоја, а и чланство је било пажљиво одабрано, све под патронатом цркве. Црква 
је, с мање или више утицаја на поједина удружења, желела да креира просветно-
културни живот Срба у Старом Бечеју.2

У посматраном периоду, дакле, од друге половине 19 века до почетка 
Другог светског рата, православна црква је била економски веома моћна. 
Захваљујући разним поклонима, она се, као власник 1.000 јутара земље, 
сврстала у ред значајних велепоседника. Само од баронице Еуфемије Јовић, 
црква је на управљање добила 380 јутара. Али поклони нису били искључиво 
у облику плодне земље, већ и у стамбеним објектима, махом у ширем центру 
варошице. Као земљопоседник, православна црква је била члан локалне 
Земљорадничке задруге, која је, иначе, окупљала богате власнике земље, па је 
тим путем остваривала утицај и у привредном животу места.

Приметно је да је Српска православна црква до 1918. године, 
превасходно утицала на културно-просветни живот овдашњег становништва, 
док је национални моменат био у другом плану, у складу са актуелном државном 
политиком. Историјске промене из 1918. године доводе до доминантног положаја 
српског живља и Српске православне цркве. У промењеним околностима, 
православна црква ће бити национални спиритус мовенс, духовни покретач 
нове власти у оданости идеји интегрисаног југословенства и владајућој 
краљевској династији.3

У овим координатама, Српска православна црква је имала прилику да 
утиче на климу која је била повољна за развој српских политичких, културних, 
просветних и других удружења, па тако и у самом Старом Бечеју. Удружења 
настала пре Првог светског рата, као одраз пробуђене грађанске свести и 
културних потреба грађанства, настављају да егзистирају и након 1918. 
године, а формирају се и нова. Као илустрација наведеног, може да послужи 
податак да је у Старом Бечеју 1928. године било чак 27 политичких, културних 
и спортских удружења локалних Срба. Тако ове организације постају центри 

2 СТОЈКОВИЋ
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друштвених и културних збивања у варошици,  све до 1941. године. У идејном 
смислу, њихова делатност је почивала на уверењу да учвршћују темеље прве 
заједничке државе Јужних Словена.

Пратећи својом ангажованшћу званичну државну политику, а уз 
подршку локалне православне цркве, удружења су се просто утркивала које 
ће од њих бити активније и на тај начин више допринети општој националној 
идеологији. Најактивније и најекспонираније било је Соколско друштво, које 
је имало више од шест стотина чланова и многобројне секције. После њих 
долази Српско црквено певачко друштво, а затим Коло српских сестара, Српска 
читаоница, те Просветна и добротворна задруга Српкиња старобечејских. 
Сва ова наведена удружења била су под јаким утицајем локалне православне 
цркве.4

Када се сагледа утицај овдашње православне цркве на културна и 
друштвена збивања током безмало сто година, уочава се да је она до почетка 
Првог светског рата свој утицај сводила на културну и просветну сферу. Након 
1918. године и култура и просвета су, од стране Српске православне цркве, 
биле стављене у службу остварења националне идеје. И у једном и у другом 
случају, Српска православна црква је пратила прокламовану линију државне 
политике.

Удружења и установе локалних Срба

Просветна и добротворна задруга Српкиња старобечејских
У другој половини 19 века дошло је до бројних, значајних и различитих 

промена које ће битно утицати на развој људске цивилизације уопште. У том 
контексту, промењено је и схватање о улози жена у друштву, као и о њиховом 
друштвеном ангажману. Наредних деценија показаће се да је, тада још увек 
скромна, еманципација жена зачетак једног незаустављивог процеса који ће 
у орбиту избацити „женско питање“ и равноправнији третман овог, вековима 
омаловажаваног, пола

Дух промена се одразио и на положај жена у Старом Бечеју, који се 
манифестовао оснивањем првог удружења жена српске националности, 
новоосноване Просветне и добротворне задруге Српкиња старобечејских.

Ово удружење је основано 2. августа 1874. године, на црквени празник 
св. Илију, захваљујући  иницијативи локалних госпођа и госпођица, укупно 
њих тридесет и четири, припадница различитих сталежа. Правилник Задруге 
званично је саставио Месни школски одбор. Истога дана изабрана је и прва 
управа удружења, а извори наводе да је за председницу изгласана Јулијана 
Ђорђевић, потпредседницу Лујза Војновић, благајницу Терезија Петровић. 
Једини мушкарац у ужем руководству био је тајник (секретар), учитељ Ђорђе 
Глибоњски. У дванаесточланом Управном одбору Задруге налазиле су се 
следеће чланице: Христина Дебељачки, Христина Пекаровић, Јелисавета 
Живковић, Јелена Симоновић, Марија Манојловић, Јулка Сомборски, Јелена 
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Бошковић, Паулина Крварић, Драга Живков и Султана Елчић. Целокупни 
оснивачки поступак се одвијао у свечаној сали Црквене општине.5

Просветна делатност Просветне и добротворне задруге Српкиња 
старобечејских, крајем осамдесетих година 19 века, огледала се у организовању 
бројних предавања у горњопредградској школи. Предавачи су били млади српски 
интелигенти, а слушатељке девојке жељне сваколиког знања. Женска деца, пак, 
која су слабије знала немачки и мађарски језик, упућивана су у приватну школу 
госпође Хофман, а трошкове приватних часова сносила је сама Задруга. Она 
је и обезбеђивала и средства да би се сваке године, као симболична награда, 
најбољим ученицама и ученицима куповале књиге.

И прво забавиште у Старом Бечеју отворено је захваљујући настојањима 
Задруге, 1887. године, а одмах је уписано двадесет и једно дете. Карактеристично 
је било да иноверну децу  нису примали. Задруга је обезбедила и неопходну 
опрему за забавиште. Родитељи сиромашне деце њихов боравак у забавишту 
нису плаћали, а имућнији су за своју децу издвајали месечно 30 крајцара.

Своју хуманост чланице Просветне и добротворне задруге Српкиња 
старобечејских, показивале су и на тај начин што су новцем прикупљеним 
донацијама, куповале одећу и обућу, преко потребну сиромашној деци. 
Штавише, плаћале су локалним лекарима да редовно обилазе сиромашну, 
болесну или неухрањену децу и пруже им помоћ.

Поред просветног, Задруга се од самог почетка бавила и привредним 
радом, а те две делатности су се међусобно допуњавале. Наиме, већ следеће 
године (1875), одговарајући позитивно на молбу удружења, Црквени одбор 
уступа „стару порту“, да би се женска деца бавила баштованством, а Задруга се 
обавезује да ће баштовану  плаћати  15 форинти. Овакав вид активности помало 
подсећа на почетак формирања будућих пољопривредних школа. Такође, за оне 
девојке којима школа баш и није ишла од руке, организован је шнајдерски курс. 
Свршене курсисткиње би израђивале одевне и друге предмете, који су продавани 
у локалним дућанима. Према правилима курса, девојке би три недеље шиле за 
потребе Задруге, а једну за себе. Обука је, иначе, била бесплатна.

Пошаст коју је собом донео Први светски рат, условила је готово 
даноноћну активност чланица Просветне и добротворне задруге.Прикупљале 
су одећу, обућу, лекове, храну за ратом унесрећено локално становништво, 
али и оно ван Старог Бечеја. До новчаних средстава су долазиле захваљујући 
добровољним  донацијама грађана или институција, као и организовањем 
различитих манифестација или приређивањем представа.

На основу више записника са састанака чланица Задруге, сазнајемо 
да су 1.000 круна упутиле српским академцима у Прагу, а 1921. године 4.074 
круне Руском девојачком интернату у Новом Бечеју. За подизање храма на 
београдском Врачару, Задруга је приложила из своје касе 1.000 динара, за 
истарске бегунце 284 динара, за руске избеглице настањене у Старом Бечеју  
8.460 динара. Из поменутих записника се даље види да је сомборском ђачком 
интернату даровано 100 динара, за Соколски слет у овдашњој вароши издвојено 

5 Ново Време, бр. 17, страна 2 поводом шездесетогодишњице од оснивања удружења, година 
1934.
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је 1.000 динара, а иста сума је обезбеђена 1924. године за Српско народно 
позориште у Новом Саду. Године 1925. приложено је 500 динара за планирано 
подизање Споменика захвалности Француској.6

Осим новчаних средстава прикупљених од разних добротвора, а потом 
усмерених као помоћ у хуманитарне, просветне или културне сврхе, Просветна 
и добротворна задруга је прилагала и сопствена средства. Наиме, она је имала 
своје сталне приходе од легата Марије Чокић и Милене Михајловић, као 
и помоћ Црквене општине,  званичних општинских органа и Бачко-потиске 
штедионице. Тако је ова организација располагала значајним новчаним 
средствима, а којима су учествовале у многим активностима. Управа Задруге је 
успешно водила своје финансије, па никада није било новчане оскудице.

Домаћинском управљању овог женског удружења, допринеле су и 
председнице, да наведемо само неке: Јулијана Ђорђевић (председница 1874-
1879), Лујза Војновић (1879-1885), Јелисавета Попадић (1885-1886), Емилија 
Јоцић (1886-1912), Фемка Влаховић (1912-1915) и друге. Да су чланице Задруге 
биле успешне у своме раду, говори и податак да су учествовале на три женске 
изложбе – у Новом Саду (1884), Прагу (1910) и Београду, 1924. године.7

Целокупна делатност, бројност и разноврсност акција током неколико 
деценија постојања Просветне и добротворне задруге Српкиња старобечејских, 
просто намећу утисак да им је мото била латинска пословица Плинија Старијег: 
„Нулла диес сине линеа“ – „Ниједан дан без цртице“, тј. свакога дана треба 
урадити нешто добро.

Као и друга овде наведена друштва и удружења, тако је и Задруга 
заувек нестала са сцене почетком Другог светског рата. Мада званично нису 
биле чланице Просветне и добротворне задруге Српкиња старобечејских, 
вредно је поменути имена неколико жена које су остале у сећању по својим 
доброчинствима, хуманости и легатима. Бароница Еуфемија Јовић оставила 
је свом народу 380 јутара земље, Софија Дражић целокупно имање, кућу и 
два плаца, Наталија Наста Сладић дала је цркви и свом народу кућу и 51 јутро 
земље, Милка Џигурски 6 јутара земље, Макрена Ласловљев 8 јутара земље...

Српска читаоница
По угледу на културно-просветне установе или друштва код Срба 

(Матицу српску, Летопис Матице српске, Текелијанум, учитељску школу 
„Норма“...), у Старом Бечеју се, у другој половини XIX века, оснивају сличне 
установе. Једна од њих је и Српска читаоница.

Српска читаоница је била прва културна установа код овдашњих Срба, 
а основана је давне 1862. године. Седиште ове установе се налазило у старој 
кући баронице Еуфемије Јовић (1779-1861), близу пијаце, а кућом је управљала 
Црквена општина. Правилник о оснивању ове установе званично је потврђен у 
Пешти, 1866. године.

Оснивачким актом, већ у првом члану правилника, постављени су и 
образложени јасни циљеви:

6 Реч број 14 од 1925. године, стр. 2.
7 Народ бр. 24, од 1925. године, стр. 2
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„Ради умног развијања духа, човечности, друштвености међу 
становницима старобечејским и околине, што се намерава постићи међусобним 
собратијем и читањем добрих књига, часописа и тд. које ће читаоница себи 
набавити“8

На самом почетку свога рада, Читаоница је располагала фондом од 500 
књига, махом добијених на поклон од мештана или студената који су долазили 
на ферије. Крајем 19 века, када је локално штампарство чинило прве кораке, 
увећавао се и књижни фонд. На основу сачуваних података, видљиво је да 1892. 
године Српска читаоница располаже фондом од 1.200 књига, а становништву 
су на располагању били и новине и часописи штампани на српском језику:  
локални „Глас народа“, новосадски листови „Застава“ и „Јавор“, као и 
„Суботички гласник“.

Поред основне делатности, Српска читаоница је имала и подстицајно-
стваралачку улогу. Она је изнедрила идеје о оснивању разних културних 
удружења, као што су Просветна и добротворна задруга Српкиња и Српско 
црквено певачко друштво. Све до почетка Првог светског рата, ова читаоница 
ће бити центар окупљања Срба у Старом Бечеју, да би, након рата изгубила 
примат у својој културно-просветној мисији, препустивши га Соколском 
друштву.

Иако потиснута у други план, Српска читаоница је између два рата 
и даље била веома активна. И она је, као и друга удружења, повремено 
приређивала различите добротворне приредбе које су укључивале игранке. 
Средства прикупљена на тај начин делимично су коришћена за обнову књижног 
фонда, а остатак је усмераван у хуманитарне акције. На редовним годишњим 
скупштинама, управа би сумирала и вредновала свој рад у претходном периоду, 
баш како је известило локално „Ново време“ у свом издању од 10. јануара 1932. 
године:

„Годишња скупштина српске читаонице у Старом Бечеју 
одржана је у недељу 3. о.м. у два часа по подне у друштвеним 
просторијама под председништвом г. Димитрија Хаднађева 
а у присуству лепог броја чланова. Прочитани су и усвојени 
извештаји тајника, благајника и књижничара и наџорног одбора. 
Читаоница броји 163 члана, држала је у прошлој години 22 
листа, има шах и домине. Примљено је 8.123,48 динара а издато 
6.510,43 дин. Осим тога има на уложној књижици 7.600 динара, 
5 акција Српске банке из Загреба и 3 акције Бачко-потиске 
банке из Старог Бечеја. У књижници има 1.353 књиге. Прошле 
године прочитано је 906 књига. Наџорни одбор је прегледао и 
поднео извештај да је све у реду нашао. Стара управа је поднела 
оставку и у управу за 1932. годину су изабрани: гг. Димитрије 
Хаднађев председник, Душан Јелкић секретар, Игњат Даниловац 
благајник, Милан Савић књижничар. Чланови управног одбора 
су: гг. Никола Мидић, Сава Спајић и Мита Ковачевић. Наџорни 
одбор: гг. Лазар Свирчевић, Мита Ковачевић и Миливој Грујић. 
У току 1932. године прославиће се 70-годишњица ове просветне 

8 СТОЈКОВИЋ
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установе. Појединости исте извршиће управни одбор са широм 
конференцијом“9

Нажалост, осамдесети рођендан Српска читаоница неће доживети – 
Други светски рат је већ отпочео.

Српско црквено певачко друштво
Хорско певање је настало као плод специфичних услова живота бечког 

грађанства током XIX века. Из Беча, као расадника музичке културе оног 
времена, интересовање за хорско певање проширило се читавом територијом 
Хабзбуршке монархије.

И на тлу данашње Војводине основани су бројни хорови, па тако и у 
свим већим местима настањеним  српским живљем: у Панчеву 1838. године, у 
Кикинди 1863. године, али и међу Србима у Пешти и Бечу. Интересантно је да 
су сви ови хорови имали исти назив – Српско црквено певачко друштво.

Нажалост, нема прецизних података о години  оснивања Српског 
црквеног певачког друштва у Старом Бечеју: неки извори наводе 1873. 
годину, други, опет, 1887. годину. Оно што се са сигурношћу може утврдити, 
јер је релевантно документован, јесте први вођени записник овог друштва 
из 1878. године. У њему се ишчитава да је председник био Милан Костић, 
потпредседник Александар Поповић, перовођа Јован Чиплић, благајник 
Ђорђе Стратимировић,  а хоровођа Наум Стојаковић. У Управном одбору су 
били Алексије Јосић, Угљеша Крварић, Љубивој Бастић, Стеван Жекић, Емил 
Лозанов и Гавра Ковачевић.10

Чланови хора су потицали из средњег грађанског слоја, а међу 
њима је било студената, занатлија, лекара, чиновника... У почетку је овај 
хор био искључиво мушки, да би се око 1880. године у њему нашле и прве 
хористкиње: Мара Гачић, Јелена Татић, Милица Салић, Јелена Кркљуш и Анка 
Димитријевић.11

Од самог почетка Српско црквено певачко друштво определило се 
за неговање православног духовног музичког стваралаштва, ширење верског 
и музичког образовања и појање приликом богослужења. Њихово појање је 
убрзо привукло пажњу суграђана, али и не само њих, јер је хор добио позив да 
учествује у обележавању јубилеја Београдске певачке дружине.

Првих година свог постојања, хор се трудио да учествује приликом свих 
културних збивања која су организовали мештани православне вероисповести. 
О томе сведочи и извод из записника (под редним бројем 27) Српског црквеног 
певачког друштва:

„Председник Ст. Жекић јавља да је ову седницу сазвао ради 
договора о приређивању мајске забаве те доставља позив местн. 
учит. збора у којем исти позива ово друштво да учествује на 
Мајској забави која ће бити на дан Св. цара Константина и 
царице Јелене са свим учесницима срд. школа ст. бечејских“12

 9 Ново Време број 22, из 1932. године, стр. 2
10 Записник Српко црквеног певачког друштва, књига 1.
11 Записник Српко црквеног певачког друштва, књига 1.
12 Записник Српко црквеног певачког друштва, књига 1.
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Поткрај деведесетих година 19 века, хор добија и своје прво званично 
обележје, заставу, а која је сашивена у Бечу. На једној страни заставе је писало 
„Српско црквено певачко друштво“, а на другој је био натпис „С песмом Богу 
и народу“. 

Стекавши репутацију доброг црквеног хора, спремног да учествује у 
свим културно-историјским манифестацијама с националним предзнаком, како 
у Старом Бечеју, тако и ван њега, хор добија и све више позива за наступе.Тако 
је 1887. године стигло велико признање из Новог Сада и позив да старобечејско 
Српско црквено певачко друштво учествује у обележавању двадесет и пет 
година постојања Српског народног позоришта. Само две године касније 
уследило је ново признање: наступ на прослави 500-годишњице Косовске 
битке. Из записника сачињених на бројним седницама сазиваних тим поводом, 
уочљиво је да су мишљења присутних била опречна, те тако хор није одговорио 
на позив.

На прелазу двају векова, Српско црквено певачко друштво добија новог 
председника, агилног, свестраног и способног др Милана Поповића. Да се 
квалитету и репутацији хора поклања велика пажња, документује и записник 
са седнице, од 1. децембра 1902. године. Председник Поповић је известио 
чланство како га Црквена општина  обавештава „да је за хоровођу изабран  г. 
Петар Коњовић“. Траг о овом знаменитом композитору, као хоровођи Српског 
црквеног певачког друштва, нестаје из записника већ током 1904. године.

Почетком 20 века, према записима, уз председника Поповића, били 
су потпредседник Јован Поповић, перовођа Димитрије Хаднађев, хоровођа 
Љуба Милованов, а од мушких чланова: Ђока Богдановић, Вељко Вујић, Влада 
Михајловић и Јоца Белић. Међу дамама, чланице хора су биле госпође Милица 
Милованов, Милана Милованов, Зорка Петљански, Мара Сомборски, Косана 
Милошевић, Јулка Дебељачки, Марија Јованов и Мара Соколов. 

Тих година Српско црквено певачко друштво појачава своје активности. 
Чланови хора добровољно наступају приликом сахране великог песника Јована 
Јовановића Змаја (1833-1904), следеће године, према записнику са седнице од 
15. октобра, „с радошћу и поносом поздрављају оснивање српског универзитета 
у Београду“.

У исто време, интензивира се и међусобна сарадња црквених хорова. 
Старобечејски црквени хор, по позиву, одлази на бројна гостовања  у Краљевини 
Србији. У Крушевцу присуствују освећењу заставе Црквеног певачког друштва 
„Кнез Лазар“, примера ради, очекујући узвратну посету крушевачког хора. 
Интересантно је напоменути да је Српско црквено певачко друштво било гост 
Јеврејског певачког друштва у Београду, као и Црквеног хора „Јединство“ у 
Бијељини.

У време великог културног замаха између два светска рата, тј. доба 
двојице патријарха, Варнаве и Гаврила, као и краљева Петра I и Александра 
I Карађорђевића, у Старом Бечеју се оснива на десетине разних удружења. 
То је довело до тога да се активност хора појачава, али и успостави сарадња 
Српског црквеног певачког друштва са новим друштвима. Током двадесетих 
година прошлог века примећује се и утицај руске духовне музике на репертоар 
локалног хора, па хор интерпретира композиције Чеснохова, Рахмањинова и 
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других руских стваралаца. Чланови овог певачког друштва огледали су се и 
у глуми, јер су сами играли улоге у комадима који су приказивани приликом 
разних приредби или забава.

Тако је Стари Бечеј тих година постао препознатљив и по хорском 
певању и по успешним хоровођама. Међу њима, издвајали су се Љуба 
Милованов, Чех Туно Освалд („српски зет“), учитељ Димитрије Хаднађев, 
те познати композитор и академик Петар Коњовић. Поред Српског црквеног 
певачког друштва, као најстаријег, у овој средини су се афирмисала још два 
певачка друштва, основана пре Првог светског рата: Српско занатлијско певачко 
друштво и Српско ратарско певачко друштво. Зато и не чуди што су сва три хора 
учествовала на смотри певачких друштава. О овој смотри, локални лист „Ново 
време“, под насловом „Смотра певачких друштава“ извештава 1932. године:

„У суботу и у недељу боравио је у нашем месту  г. Светолик 
Пашћан  Којанов. Он је дошао по налогу Савеза и певачких  
друштава да изврши смотру над радом друштава у месту и то 
као хоровођа и диригент. У недељу је слушао Српско црквено 
певачко друштво. Свим певачима је дао упутства око спремања 
за наступајући велики фестивал певачких друштава који ће се 
одржати први дан Духова у Београду. Фестивал ће се припремити 
на Сајмишту. То ће у истини бити највећа свечаност од 
ослобођења до данас. Из Старог Бечеја на смотри ће наступити 
три певачка друштва Српско црквено певачко друштво, Српско 
ратарско и Српско занатлијско певачко друштво“.13

Крајем тридесетих година 20 века, када је већ део Европе био захваћен 
ратом, примећена је видна стагнација у раду Српског црквеног певачког друштва, 
као и пад интересовања његових чланова за учешће у хору. Почетком 1940. 
године, током скупштинске седнице друштва, председник Љуба Милованов 
износи да је стање у певачком друштву „врло слабо“ и моли да „ствар чланови 
узму озбиљно и на часове долазе редовно“.14

Током 1941. године хор престаје са радом, да би након завршетка 
Другог светског рата обновљени хор поново оживео. Међутим, то није дуго 
трајало, јер већ 1947. године нове власти забрањују рад овог певачког друштва. 
То је уједно био и крај Српског црквеног певачког друштва.

Соколско друштво
После укидања апсолутизма императора Франца Јозефа 1860. године, 

у Хабзбуршкој монархији почиње живља политичка и културна активност 
народа који су били у њеном саставу. Та живост се огледала у оснивању 
првих политичких партија, покретању новина и часописа, издавању књига и 
формирању разних удружења, како би се пробудила и ојачала национална свест 
народа који су живели у монархији.

У новим околностима настао је и соколски покрет, шездесетих година 
19 века, раздвајањем, до тада јединственог, Чешко-немачког гимнастичког 

13 Ново Време бр. 18 од 1932. године, стр. 2.
14 СТОЈКОВИЋ
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друштва у Прагу. Идејни творци новог покрета били су Чеси Мирослав Тирш 
и Јидрих Фигнер.На предлог  проф. др Емануела Тонера, ово друштво је 1864. 
године добило назив „Чешки сокол“, а Мирослав Тирш је изабран за првог 
председника новоформиране организације.

Соколски покрет се потом ширио, обухватајући само словенске народе, 
без обзира на то које су били вероисповести. Покрет је поставио јасне циљеве: 
развијање телесног здравља, духовно подизање и национално просвећивање. 
Већ крајем 19 века оснивају се соколска друштва у Загребу и Љубљани, а 1905. 
године и у Новом Саду.

У Старом Бечеју  је Соколско друштво основано 1911. године. До почетка 
Првог светског рата није успело да се довољно развије, јер тадашње власти 
нису баш благонаклоно гледале на покрет који је био национално усмерен и 
подржавао свесловенске идеје. У томе треба и тражити разлоге због којих се 
о почецима активности овог друштва не зна много. Током Првог светског рата 
деловање покрета је било чак и забрањено, не само у Старом Бечеју, већ и у 
осталим градовима данашње Војводине.

Поратни романтичарски занос довео је до оживљавања активности 
Соколског друштва у Старом Бечеју,  његовог омасовљења и растуће 
популарности. Захваљујући серији прилога објављених у локалним листовима 
(„Ново време“, „Реч“, „Народ“, „Нови гласник“), сачувани су подаци о деловању 
чланова овог друштва.

Соколска друштва су била организована по жупама (слично данашњим 
окрузима), а старобечејски „соколи“ су припадали Новосадској соколској жупи.
Примера ради, соколске жупе су постојале и у Сомбору, Суботици, Великом 
Бечкереку... Држећи се чврсто темељних поставки соколства, заснованих 
на телесном васпитању, духовном развитку и националном просвећивању 
становништва, старобечејско Соколско друштво је постало права авангарда, 
желећи да тиме допринесе учвршћивању тек створене државе, Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца. О значају  њиховог деловања, говори и податак да су 
„соколи“  из Старог Бечеја били рангирани непосредно после новосадских.15

На челу овдашњег Соколског друштва налазили су се увек најугледнији 
грађани, да поменемо само лекаре Милана Поповића и Глигорија Чолаковића 
или адвокате Гојка Миковића и Бранка Госпођиначког. У периоду између два 
светска рата, Соколско друштво је постало најмасовније удружење грађана, 
чији су чланови били мештани оба пола, различитог узраста, али доследно 
словенског порекла. Припадати „соколима“ – представљало је ствар престижа, 
па и привилегије. О блискости међу члановима удружења говори и податак да 
су једни друге ословљавали речју „брате“.

Унутрашњу организацију сваког друштва чиниле су секције, као што 
су просветна, коњичка, фискултурна... Тако је, примера ради,  фискултурна 
секција обухватала чланице – пунолетне жене које су завршиле школу, чланове 
– пунолетне мушкарце, ученике и ученице – гимназијалце, као и  старије 
вежбаче.

15 Ново Време бр. 20, од 1932. године, стр. 1.



319Локално друштво

Старобечејско Соколско друштво  било је 1932. године домаћин слета 
Бачке соколске жупе. Ову масовну спортску приредбу забележио је опширно и 
локални лист „Ново време“, од 5. јуна 1932. године:

„Поворка се креће Вилзоновом улицом (сада: Зеленом 
улицом; прим. а.). На челу музика, а затим војска. За овима 14 
соколских застава и старешинство. Затим иду редом: женски 
нараштај, мушки нараштај, гимназија, чланице у одори, група 
у националном оделу, чланови, чланице у одори, санитетски 
одред. Поворку затвара соколска коњица.Слет се одржава на 
Карађорђевом тргу. На слету су учествовали соколи из целе 
Бачке. Слету су присуствовали Камило Херак, изасланик 
Министарства војске и морнарице, Милан Димовић, начелник 
уметничког одељења и изасланик Министарства просвете, 
Милан Петровић, изасланик Министарства телесног васпитања. 
Војска ради вежбе с пушкама, па женски нараштај жупе Нови 
Сад ради лепе вежбе са још лепшим покретима. Чланови раде 
просте вежбе и милина их је гледати како сложно раде . Затим 
долазе чланице с простим вежбама. Вежбају ученици и ученице 
овдашње гимназије. Излазе стари вежбачи са копљима. Чланице 
приказују народна кола. Мушка деца раде вежбе са заставицама. 
Напослетку раде женска деца.“16

Ову манифестацију је, према расположивим подацима, пратио велики 
број гледалаца. Вредно је напоменути да је Стари Бечеј био домаћин слета Бачке 
соколске жупе и 1924. године. Том приликом је учествовала и речна морнарица 
из Новог Сада, која је целу варош исте вечери осветлила рефлекторима.

Старобечејски „соколи“ су, осим учешћа на слетовима у наведеним 
домаћим жупама, гостовали и у другим словенским земљама. Тако су 1926. 
године учествовали на Свесловенском слету у Прагу, путујући лађом од Новог 
Сада до Братиславе, а затим возом до Прага. Чланови Соколског друштва су 
били учесници и слета у Софији, који је одржан, како је остало забележено, од 
14. до 16. јула 1939. године.

Међу разноврсне активности Соколског друштва  спадало је и редовно 
одржавање „Соколског села“. Тако су чланови овог друштва 1937. године 
одржали забавно-поучно село поводом стопедесетогидишњице рођења Вука 
Караџића, а финале скупа је представљала успела игранка.17

Да су та соколска села имала и наглашену културну и образовну ноту, 
сведоче и подаци о гостовању разних еминентних уметника тим поводом. Као 
куриозитет, запамћено је да је 1930. године гостовала Прашка група московског 
„Художественог театра“, а врсни уметници су у Старом Бечеју одржали две 
представе.

О значају и садржају соколских села веродостојно сведочи и локални 
лист „Народ“, од 19. јануара 1941. године:

„У недељу је одржано соколско село у уобичајено време. Село 
је отворио брат др Богдан Богдановић који је одржао предавање 

16 Ново Време бр. 20, од 1932. године, стр. 1.
17 Нови Гласник из 1937. године, стр. 2
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о неговању органа за дисање. Нарочито је упозорио на болести 
туберкулозе. Једна нараштајка је рецитовала Шантићеву песму. 
Српско ратарско певачко друштво је отпевало „Ликуј днес 
Сионе“, „Вече“ од Димитријевића, Хор сељана из „Продане 
невесте“ од Сметане. Соколски тамбурашки оркестар одсвирао 
је неколико народних песама. Брат Иван Петљански је прочитао 
шаљиву приповетку од Бранислава Нушића. Ово је прво село у 
1941. години. После села је одржана игранка на којој је свирао 
соколски тамбурашки оркестар“.18

Круну рада Соколског друштва у Старом Бечеју представљале су 
свечане академије, а повод за њихово одржавање су били значајни датуми  
превасходно српске, а потом и словенске историје и културе. Академију је 
отварао актуелни старешина  Соколског друштва. Он би у свом говору укратко 
изнео значај соколске идеје као и рада „сокола“ на националном пољу. После 
предавања старешине, уследио би разноврсни културни програм у коме су 
учествовали чланови удружења.

Соколско друштво је, поред наведених активности, било и покретач 
или донатор многих хуманитарних акција. Остало је записано да су помагали 
оним најсиромашнијима како би лакше пребродили зиму, да су давали значајне 
прилоге локалном Црвеном крсту или би упућивали помоћ гладнима у пасивним 
крајевима. Њихова делатност се манифестовала и у учешћу у дефилеима 
одржаваним поводом државних празника или обележавања значајних датума 
из историје.

Соколско друштво је својом укупном делатношћу  било подстрек 
за оснивање других друштава, а својом унутрашњом организованошћу 
представљало пример како једно удружење може  успешно да функционише. У 
програмском и идејном смислу, удружење је, током свог постојања, одражавало 
печат југословенства, свесловенства и оданости краљу.

Иначе, чланови овог друштва су своје састанке и програме одржавали у 
просторијама  некадашњег хотела „Централ“, у коме су се, у ондашњој Касини, 
од 1919. године, налазиле и  просторије старешине и управе удружења, као и 
вежбаоница за чланство.

Један од најистакнутијих чланова Соколског друштва и његов 
доживотни старешина био је и лекар Милан Поповић.

Коло српских сестара
Почетком 20 века, тачније, 28. августа 1903. године, у Београду је, 

захваљујући чувеној сликарки Надежди Петровић (1873-1915)  и наставници, 
сликарки и великој добротворки Делфи Иванић (1881-1972), основано једно 
женско удружење – Коло српских сестара. То је био нови, значајни моменат 
у патријархалном друштву којим су доминирали мушкарци. Ипак, правила 
у Статуту овог друштва написали су мушкарци – знаменити  комедиограф 
Бранислав Нушић и тадашњи вицеконзул Краљевине Србије у Скопљу Иван 

18 Народ од 19. јануара 1941. године, стр. 2
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Иванић. У темељне принципе деловања Кола српских сестара је било уграђено 
доброчинство и добровољност рада.19

У међуратном периоду ова друштва су оснивана у многим насељеним 
местима, па је то био случај и на простору данашње Војводине.

У Старом Бечеју је оснивачка скупштина Кола српских сестара одржана 
7. фебруара 1926. године. Овај догађај је пропратио и локални лист „Нови 
гласник“, који у тексту под насловом „Вест о оснивању Кола српских сестара“ 
наводи:

„Под овим именом недавно је основано удружење женскиња. 
Председница је гђа Јелка Ждански, а тајник гђа Христина Татић, 
чланице су пак младе жене и девојке. У управни одбор ушле 
су агилне млађе чланице, које имају способност и вољу за рад. 
Сретан избор часништва и управе дају јемство да у утакмици са 
нашим Женским Задругама ово младо друштво Коло српских 
сестара неће заостати, што се и сада види при почетку рада.“20

Чланице овог удружења биле су српске националности, претежно из 
грађанског слоја. Али њихова хуманитарна делатност није подразумевала помоћ 
припадницима само једне нације, већ је пружана свима онима којима је помоћ 
била неопходна. Илустрације ради, Коло српских сестара је пред почетак сваке 
школске године обезбеђивало одећу и обућу неколицини најсиромашнијих 
ђака.

Удружење је прикупљало новчане прилоге од имућнијих грађана или од 
других локалних друштава, а средства су усмеравана кухињама Црвеног крста 
и сиромашним, старим и болесним мештанима. Захваљујући овим новчаним 
прилозима, народна кухиња је  обезбеђивала дневно хиљаду и двеста топлих 
оброка за најугроженије мештане, а овај вид помоћи осигураван је уредно сваке 
године током зимских месеци, све до првих пролећних пољопривредних радова. 
Иначе, просторије народне кухиње налазиле су се у здању близу железничке 
станице.

Међутим, Коло српских сестара није покретало искључиво самосталне 
хуманитарне акције, већ су се његове чланице прикључивале хуманитарним 
акцијама других удружења или су их иницирале заједно са сличним 
организацијама. Тако су прикупљање прилога за народне кухиње организовале 
заједно са чланицама Мађарске женске задруге.

Акције чланица друштва нису засниване само на прикупљању 
добровољних прилога од имућних грађана или других удружења, већ су и 
оне саме биле добротворке хуманитарних акција у организацији различитих 
друштава. Да би за те сврхе обезбедиле новац, чланице су приређивале 
програме забавног садржаја, током којих је прикупљан добровољни прилог за 
предстојеће активности.То је увек било популарисано у локалним средствима 
информисања. Тако је локално гласило „Народ“, у свом издању од 19. јануара 
1941. године, објавило следећи текст:

„Коло Српских Сестара извештава своје чланове и пријатеље 
да ће 1. фебруара одржати Свесловенску костимирану забаву 

19 Нови Гласник од 1903. године, стр. 1
20 Нови Гласник од 1926. године, стр. 1
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у 6 сати, у хотелу Централ. Коло и овим путем чини апел на 
посетиоце ове приредбе да по могућству дођу у народним 
ношњама. Ради набављања народних костима треба се обратити 
друштвеној тајници гђи Татић.“21

Делатност Кола српских сестара се није исцрпљивала само у 
хуманитарним акцијама. Чланице друштва су обогатиле локалну културну 
сцену бројним приредбама, књижевним и пригодним програмима. Остало је 
забележено да је априла 1929. године у хотелу „Централ“ приређено књижевно 
вече посвећено песнику Ђури Јакшићу. И у сличним пригодама истицани 
су значај и заслуге истакнутих српских, али и јужнословенских бораца за 
националну слободу: Светозара Милетића, вође илирског покрета Људевита 
Гаја, бискупа Јосипа Штросмајера, словеначког романтичарског песника 
Франце Прешерна, Гаврила Принципа и појединих чланова организације 
„Млада Босна“, да наведемо само неке.

Као што је већ наведено, ово друштво је сарађивало и са другим локалним 
организацијама и удружењима, прихватајући њихове акције и учествујући у 
њима. Коло српских сестара је било и колективни члан Месног одбора Народне 
одбране. Управо због свестране сарадње са организацијама сличног усмерења, 
ово удружење је, почетком тридесетих година прошлог века, иницирало акцију 
изградње заједничког дома за сва српска хуманитарна, културна и национална 
друштва која су деловала у Старом Бечеју.

Као и свако организовано удружење, и Коло српских сестара је 
одржавало редовне годишње скупштине. Том приликом би чланице подносиле 
годишњи извештај о свом деловању, извештавале чланство о стању благајне 
друштва и раду књижнице. Скупштина друштва је бирала и своје руководство: 
председницу, потпредседницу, тајницу, благајницу и књижничарку. И ове, као 
и све друге састанке, чланице друштва су одржавале  у просторијама хотела 
„Централ“.

Почетком Другог светског рата престале су све активности Кола 
српских сестара и оно се угасило.

Најактивније личности појединих удружења

Јован Борота
Не само у Старом Бечеју, већ и у многим градовима данашње Војводине, 

било је својевремено познато име свештеника Јована Бороте.
Рођен је био у Славонији, 1850. године. Вишу гимназију је учио у 

Бечу, а теологију у Кијеву и то с таквим успехом да је одмах постао професор  
семеништа у Сремским Карловцима, а убрзо и ректор. За првог свештеника 
у Старом Бечеју је постављен 1885. године, а његов округ се простирао од 
Сегедина до Титела, јер је у међувремену постао ставрофор Тиски. Својим 
људским и духовним особинама стекао је неподељене симпатије мештана, јер 
су верници препознали његову посвећеност заједничкој добробити.

21 Народ од 19. јануара 1941. године, стр. 2
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Јован Борота је успевао да својим деловањем обогати културно-верски 
живот у новој средини, те се прихватао многих активности како би остварио 
оно што је замислио. И сам свестраног образовања, изузетно је ценио просвету, 
па му се приписује знатни удео у отварању локалне грађанске школе. Поред 
тога, био је и веома  цењен као школски вероучитељ.

Свештенику Бороти је, према сачуваним и документованим подацима, 
општа добробит средине у коју се укоренио, била примарни задатак. Уочљиво 
је и да се залагао за развитак здравства у Старом Бечеју, као и за културни 
напредак. За време његовог службовања, знаменити сликар Урош Предић 
(1857-1953) осликао је иконостас у овдашњем Храму св. Георгија (1889-1893), 
а пре постављања икона у иконостас (1895), приређена је и прва изложба слика 
у Старом Бечеју, 1893. године.

По завршетку Првог светског рата, у новонасталој држави, здушно 
се залагао за међусобно разумевање, слогу и суживот, апелујући на мир, 
разумевање и поштовање других, у духу праве хришћанске толеранције.

Можда је управо то вишедеценијско неуморно пожртвовање и утицало 
на његово здравствено стање. Веома тешко оболео, отишао је на лечење у Нови 
Сад, у коме је и умро, 1924. године. Његови посмрти остаци пренети су у Стари 
Бечеј, а цео град је одао искрену пошту свом духовном оцу.

Др Милан Поповић
Они који су га познавали, записали су да је био личност  јаке 

индивидуалности, професионалан, човекољубив,  комуникативан и веома 
радан. Једноставно, био је човек пун енергије и изузетно активан. Радио је 
неуморно.

Упоредо са обављањем лекарске праксе, као јавна личност, био је дуго 
година председник Православне црквене општине, преко четрдесет година 
председник Српског црквеног певачког друштва, исто толико година члан управе 
Бачко-потиске кредитне банке. Но, ни то није све. Био је оснивач Соколског 
друштва и његов доживотни старешина. Такође, био је и председник Одбора 
Црвеног крста, члан Врховног санитетског савета, председник Школског 
одбора и уредник листа „Ново време“. Готово да није било установе у Старом 
Бечеју у чијем раду није активно учествовао. Др Поповић је типични пример 
духа свога времена – онда када се споро живело, а ипак се некако све стизало.

Милан Поповић је рођен у Ади, 13. августа 1863. године, од оца Косте 
и мајке Марије, рођене Стефановић. Основну школу завршио је у родном 
месту, а гимназију у Новом Саду, где је и матурирао 1882. године. Наклоност 
према медицини одвела га је у Будимпешту. Као одличан ђак, за све време 
школовања у Будимпешти, добијао је стипендију из Текелијанума (из Фонда 
Саве Текелије). По завршетку студија, изабран је за лекара у Старом Бечеју, у 
коме ће остати све до смрти.

Лекарску праксу је обављао веома стручно и савесно, а као добар и 
племенит човек, сиротињу је увек лечио бесплатно. Није му требало много 
времена да стекне симпатије мештана,а познато је да је био истински весељак и 
увек ведрог расположења. Био је свестрана личност, па се, упоредо са лечењем 
болесника, бавио и гимнастиком. Као поклоник гимнастике, у Старом Бечеју је 
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1911. одине основао Соколско друштво. И сам је вежбао свакога дана, а обучавао 
је млађе генерације у гимнастици. О међусобној привржености „сокола“ и др 
Поповића говори и податак да су му они, као свом старешини, приредили 1932. 
године, прославу поводом његовог четрдесетогодишњег рада у том удружењу.

Запамћено је и да је био одличан певач и љубитељ књиге. Одлично 
је познавао не само националну, већ и светску књижевност, често цитирајући 
читаве одељке из књига. И сам се бавио писањем стручних расправа и 
приређивањем предавања из медицине. Као певач и појац у цркви, постао је 
надалеко чувен, често наступајући и као солиста.

Месеца децембра 1935. године, након што је изузетно лепо појао у 
цркви, изненада му је позлило. Умро је исте ноћи, у 72. години.

Димитрије Хаднађев
Поред др Милана Поповића, Димитрије Хаднађев је сматран 

најактивнијим културним радником у Старом Бечеју између два светска рата. 
Без његове активности, рад већине српских културно-националних удружења 
оног времена не само што би замро, него нека од њих не би ни била основана.

Димитрије Хаднађев је рођен у Старом Бечеју, 1882. године, у добро-
стојећој сељачкој породици.По вокацији је био учитељ, који је деценијама 
најсавесније вршио узвишену дужност просвећивања и васпитања деце. 
Службовао је у разним местима, али је Стари Бечеј био његов родни, 
професионални и духовни дом. Припадао је плејади оних учитеља који су 
васпитавани и који су васпитавали друге у духу православне вере.

Делатност Димитрија Хаднађева није се исцрпљивала само кроз 
учитељски рад, већ је своја знања из пољопривреде, нарочито воћарства, 
преносио и на своје ученике, и на многобројне пријатеље и поштоваоце.

Међутим, нарочито је  био значајан његов допринос музичком животу у 
овој средини. Водио је дечје и друштвене хорове кроз читаве деценије, а остао 
је упамћен као хоровођа најстаријег певачког друштва у Старом Бечеју, Српског 
црквеног певачког друштва. Његова делатност у хору не само што је била у 
сагласју са неговањем култа и традиције хорског певања, већ је допринела и 
афирмацији Српског црквеног певачког друштва и ван локалних граница.

Запамћен је и његов рад као учитеља гимнастике у Соколском друштву, 
па је, иако већ у зрелим годинама, успео да издејствује да ово гимнастичко 
удружење 1931. године добије свој дом. Захваљујући његовом угледу, упорности 
и неуморном залагању, од Црквене општине је откупљен плац и започета 
градња зграде у коју ће 1925. године ући прва генерација старобечејских 
гимназијалаца.

Као човек широке културе, огледао се и у писању, представивши се кроз 
новинарство у разним часописима и едицијама, бавећи се и многим другим 
видовима друштвене и културне делатности.

Његов плодни живот и несебично давање другима, обележила је и лична 
трагедија. Током Другог светског рата изгубио је сина Предрага, апсолвента 
медицине, а убрзо затим и супругу. Димитрије Хаднађев , популарни чика 
Мита, умире 1965. године, у 83. години.
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Збивања у граду – фрагменти

Најутицајнија удружења у Старом Бечеју
До почетка Другог светског рата, у друштвеном и културном миљеу 

Старог Бечеја, поред две најбројније нације, српске и мађарске, битан је и утицај 
јеврејске заједнице. Иако малобројна, јеврејска заједница даје снажан печат 
привредном, културном и политичком животу ове варошице. Сва удружења 
преко којих су грађани остваривали своје друштвене, културне и спортске 
потребе, имала су национални преџнак.

Према релевантним подацима, највећи утицај су имала следећа 
удружења и друштва:

Српска културна удружења
* Српска читаоница
* Српска певачка друштва
* Соколско друштво
* Коло српских сестара
* Месни одбор Народне одбране
* Добровољачка друштва
* Фудбалски клуб „Соко“

Мађарска културна удружења
* Добровољачко женско мађарско друштво
* Потиско удружење учитеља Мађара
* Старобечејско мађарско певачко друштво
* Мађарско грађанско удружење
* Спортска удружења

Јеврејска културна удружења
* Јеврејска женска задруга
* Ционистички клуб
* Јеврејско певачко друштво

Међутим, јављају се и прва утицајна мешовита културна удружења чији 
су чланови повезани заједничким интересима и потребама, без националног 
предзнака.

Мешовита културна удружења
* Француски клуб
* Друштво Црвеног крста
* Клуб љубитеља есперанта
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opiNćal dušaN

Óbecsei egyletek a 19. század második felétől a 
második világháború kezdetéig

Ha az egykori Óbecse kulturális történéseit vesszük számba, két tényre fi-
gyelhetünk fel. Az egyik, hogy a város 150 évre visszanyúló kulturális hagyomá-
nyokkal rendelkezik, a másik pedig, hogy ezek hordozói kifejezetten nemzeti előjelű 
egyesületek, társulatok és szervezetek voltak. Ez a két világháború közötti városi 
művelődési életre is vonatkozik. 

Óbecse a 19. században mindenekelőtt kedvező földrajzi fekvésének és a 
Tiszai Koronakerületben betöltött vezető szerepének köszönhetően az akkori Bács-
ka jelentős gazdasági és politikai központjává válik. Ezáltal a koronakerület köz-
igazgatási központjaként is működik, saját elöljárója van, ami a gyors városiasodás 
kezdetét jelenti. 

A 19. század második felében megteremtődtek a polgári réteg erősödésének 
előfeltételei. A mind erőteljesebb polgári osztály aktív és korszerű társadalmi és mű-
velődési életet igényelt.

Így a polgárság a kisváros fejlődésének hordozójává, egyúttal a helyi tár-
sadalmi élet mozgatórugójává vált. Ebből a közösségi miliőből nőttek ki az első 
művelődési intézmények, egyesületek és szervezetek. 

Alakulásuk kezdetétől, azaz a 19. század hatvanas éveitől nemzeti alapon 
szerveződő különféle egyesületek jönnek létre. A nemzeti jelleg az elnevezéseken is 
tükröződik: Szerb Olvasókör, Magyar Művelődési Egyesület…

Az első világháborút követően, pontosabban 1920-ban megalakul Óbecsén 
az orosz betelepülők művelődési közössége, azaz az újonnan érkezett orosz emigrá-
ció közössége. Így a két háború között a városkában négy mikro-kultúra él egymás 
mellett, melyek egymásba olvadnak és egy sajátos kulturális mozaikká egészítik ki 
egymást. A különböző kultúrák egymásra hatása egyúttal a korszak helyi társadalmi 
és művelődési eseményeinek legfőbb jellemvonása.

Meglepő adat, hogy a két háború között Óbecsén mintegy ötven nemzeti-
kulturális, szakmai, oktatásügyi és sportegyesület működik, melyek a helyi lakosság 
eltérő érdekeit és igényeit igyekeztek kielégíteni.

A különböző kultúrák már említett összefonódása vegyes összetételű egye-
sületek létrejöttéhez vezetett. Ilyen volt a Francia Klub, a Vöröskereszt Egyesület, a 
Munkás Olvasókör, de a különféle sportegyesületek is.

Nem nehéz megállapítani, hogy az általános művelődési tevékenységet 
folytató sport- és szakmai egyesületek jelentős mértékben hozzájárultak a különböző 
nemzetiségű lakosság közeledéséhez. 

A két világháború között Óbecse művelődési életének fő hordozói a helyi 
szerb egyesületek voltak. Az első világháború után a szerbség meghatározó politikai 
helyzetbe került, ami kedvező feltételeket teremtett a nemzeti művelődési egyesüle-
tek fejlődősének és fokozatosan erősödő tevékenységének.
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Egyletek és egyesületi élet Óbecsén 
a 20. század közepéig

A különböző céllal, a különböző alapon és a sajátos érdekek képviseletében meg-
alakult szerveződések végigkísérik a társadalom egész történetét. Az egyén ezeken 
keresztül (pl. rokonság, lokalitás, foglalkozás, vallás stb.) kapcsolódik nagyobb tár-
sadalmi egységekhez. Politikai, kulturális, gazdasági és vallási szervezetek megta-
lálhatók voltak a múltban, s működnek napjainkban is. Közülük a magyarországi 
– de általában az európai – néprajzkutatás is legtöbbet a céhekkel foglalkozott. 

Terminológiai kérdések

Az egyén születése pillanatától kezdve alakuló, változó, szélesedő, majd 
élete végéhez közeledve fokozatosan szűkülő kapcsolathálók keretében él. Ezek a 
közösségek építik, alakítják, irányítják, kényszerítik, vagy ösztönzik bizonyos dol-
gok megtételére, viselkedési minták követésére. Közéjük tartoznak a vallási egyesü-
letek, társulatok is. 

Közösség létrejöhet mind kiscsoport, mind pedig nagycsoport keretében. A 
kiscsoportban a bensőségesség, a közvetlenség, a kölcsönös személyes ismeretségek 
hálózata érvényesül. A nagycsoportokban a meghatározó alap „az érdekek, értékek, 
normák, szokások hasonlósága, az együttélés rendjében kidolgozott közössége”. E 
közösség jellemzői: 1. a közösségben az ember társadalmisága koncentrálódik, köz-
vetlen élményként, pszichológiai realitásként jelentkezik; 2. a közösség nemcsak a 
tagok számára jelent motivációs ösztönzést; 3. a közösségben lezajló folyamatok 
szüntelenül megújulnak; 4. a közösségi ember önmaga alakítója önmagának és tár-
sas kapcsolatinak.1

Más szempontból informális és formális csoportokat említhetünk.2 Az infor-
mális csoportok lényegében a bensőséges kiscsoportoknak feleltethetők meg. Egy 
harmadik szempontból elsődleges és másodlagos csoportokat írhatunk le, ahol az el-
sődleges csoportok a közvetlen interakciós-kommunikációs adottságokat jelentik.3 A 
vallási közösségek esetében a kutatók némelyike hangsúlyozza a társulás transzcen-
densre irányuló vonatkozását. A transzcendens dimenzió ugyanis a Krisztussal egye-
sülés, amely túlmutat ezen a földi, világi életen.4 Ez általában elhanyagolt szempont 
volt az eddigi kutatásokban, ám fontosságát és szerepét éppen óbecsei vizsgálatunk 
eredményei is aláhúzzák. Léteznek még ún. eszmei közösségek, mint a nemzet és a 
vallási jellegű, a lokális kereteken túlnövő egyesületek, társulások is. 

A különböző típusú közösségekhez, közöttük a vallásos társulatokhoz tar-
tozás valóságos vagy pedig csak elképzelt (imaginárius) társadalmi kapcsolatai az 

1 csepeli 2000. 81.
2 McGuire 1997. 20.
3 csepeli 2000. 82–84.
4 vercseG 2000. 155.



345Egyletek és egyesületi élet

egyén számára egyfajta társadalmi biztonságérzetet keltettek, keltenek. Az egyén 
számára a „ki vagyok én” kérdése mellett a „hová tartozom” kérdésére is feleletet 
adhatnak. A kapcsolatok, a kapcsolatháló hiánya pedig bizonytalanságérzést kelt-
het.5 Egy szervezet – tagjai kölcsönös hasznára – megkönnyíti az együttműködést 
az egyének között. A társadalmi kötelességek és elvárások teljesítése és a norma-
szegők szankcionálása a közösségi bizalmat erősíti. A vallás – egyesületei révén – a 
társadalmi tőkét biztosítja és erősíti nemcsak az egyén, hanem a közösség javára.6 A 
lélektani tényezők a kultúra más területének, egészének értelmezése szempontjából 
is fontosak. A kulturális különbségek mögött sem csak objektív okok húzódnak meg, 
hanem számos esetben lélektani tényezők.7

Ha egy szervezetet szeretnénk meghatározni, elsősorban a működése céljára 
kérdezünk, majd felépítésére, szerkezeti rendjére. Ezt organigramnak nevezzük. Az 
organigram mintegy terv működik, ami a valóságnak megfelelő működési tevékeny-
séget jelent. Fontos a tagok egymáshoz való viszonya a szervezeten belül. A szerve-
zeti struktúra a szervezet és tagjai közti viszonyokat stabilizálja, amelynek változása 
magának a szervezeti keretnek a változását is magával hozhatja.8

Céhek
A céhek és a vallásos társulatok egymáshoz való viszonya a nemzetközi és 

a magyarországi szakirodalom szerint is vitatott, hiszen az érdekvédelmi, sőt város-
politikai szerepet is játszó céhek vallásos funkcióval rendelkeztek.9 A szakirodalom 
általában arra hajlik, hogy a céheket és a testvérületeket egymástól megkülönböz-
tesse, de aláhúzza működésük közös vagy hasonló vonásait.10 Különbséget jelent a 
kétféle egyesületi forma között az, hogy amíg a céheket általában a világi hatóságok 
erősítik meg, addig a vallásos társulatokat az egyházi hatóság.11 

A történészek véleménye abban megegyezik, miszerint a céhek formai vo-
natkozásban szoros szálakkal kötődnek a vallásos társulatokhoz. Bármi is legyen 
azonban a céhek megalakulásának idején a vallásos társulati és a gazdasági funkciók 
kapcsolata, a középkortól kezdve egészen 1872. évi megszűnésükig, a céhek műkö-
désében nem volt elhanyagolható a vallási vonatkozás.12 Ennek egyes elemei a 20. 
század közepéig, vagy napjainkig megőrződtek az ipartestületek és a kisiparosok 
gyakorlatában.13 Nyomát megtaláljuk Óbecse egyesületi életében is.

Óbecse 1751 és 1848 között a Tiszai korona-kerület egyik kamarai városa és 
központja volt. Több céh is működött területén. A szövők, a kovácsok és kerékgyár-
tók magyar céhe, a csizmadiák és német vargák céhe 1815-ban kapott magyar nyel-
vű céhkiváltságot. A szabók, a szűcsök, a magyar vargák, a tímárok és a szíjgyártók, 

 5 Benda-BecKMann, F. – Benda-BecKMann, K. 2000.
 6 sMidt 2003. 1–6., 211–222.
 7 Kósa 1990. 78.
 8 kLein 1969.
 9 KuBinyi 1998. 124.
10 KuBinyi 1998. 127.
11 KuBinyi 1998. 126.
12 eperjessy 1967. passim, különösen 110–122., Barna 1982. 
13 Barna 1982. A kunszentmártoni szabók például máig megtartják céhes időkből megőrzött miséjüket. 
2004-ben például megújították az egykori céhes, később ipartestületi zászlójukat, amelyet a római ka-
tolikus templomban őriznek.
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a nyergesek szintén. A kereskedők céhe 1820-ban latin nyelvű kiváltságlevelet nyert. 
A kőművesek, ácsok, asztalosok, szappanosok, lakatosok, kádárok, kötélgyártók, 
pékek, kalaposok, bádogosok 1829-ben német nyelvű, a kőművesek, ácsok, aszta-
losok, kádárok, kötélgyártók, pékek, kalaposok, szappanosok, bádogosok, gombkö-
tők, szitások és üvegesek 1837-ben szintén német nyelvű céhprivilégiumot kaptak.14 
A 19. század végének iparosai közül még sokan a céhekben kezdték meg életüket, 
majd meglett korukban az Ipartestület szervezőivé, vezetőivé váltak.15

A fenti felsorolás is azt jelzi, hogy a városias településen számos iparos és 
sok iparág megélt, jelezvén a megrendelők polgárias igényeit. Céhes szerveződésük 
több elemével természetes módon számolnunk kell a 19. század közepétől megala-
kuló polgári jellegű egyesületi formákban is.

Polgári és laikus vallási társulatok
A polgári egyesületek a vidéki Magyarország városaiban, így Óbecsén is, 

elsősorban a 19. század második felében, utolsó harmadában és a 20. század első 
felében alakultak meg, a polgárosodás és a városiasodás jeleiként. Számos társa-
dalmi feladatot vállaltak magukra, a kulturált szórakozás és önképzés feltételeinek 
megteremtése mellett a szegényügy kezeléséig.16 Létrehozói és működtetői a városi, 
kisvárosi elit, azaz az értelmiség és birtokos réteg mellett a létszámukban gyarapodó 
tisztviselők, vállalkozó iparosok és családtagjaik voltak. A világi jellegű egyesületi 
formákban elsősorban a férfiak vettek részt, míg a különböző társadalmi rétegből ki-
kerülő nők elsősorban a vallási jellegű egyesületek működtetését végezték. Számuk-
ra ez jelentette a családi keretek közül való kilépés társadalmilag elfogadott útját és 
módját, a közéleti szerepvállalás lehetőségét. Vázlatos írásunk mind a világi, mind a 
vallási jellegű egyesületek körét érinti. 

A vallásos társulatokat részben az egyházi hatóságok hozták létre, részben 
pedig a világi hívők önszerveződésének formái, a vallásos társadalom szervezeti 
keretei, amelyek fontos funkciót töltenek be mind az egyéni, mind pedig a közös-
ségi vallásosság gyakorlati (mindennapi) megvalósításának terén. Ezen túlmenően 
karitatív, szociális, művelődési szerepköröket is betölthetnek. Összetett funkciójú 
szerveződések tehát.

Források és kutatási módszerek
A szervezeti kultúra kutatása nem könnyű feladat. Nincs mindig lehetőség a 

résztvevő megfigyelésre és az alapos esettanulmányra, különösen, ha a múltra vonat-
kozóan végezzük vizsgálatainkat. Kérdőívek, interjúk persze kiegészíthetik ezeket.17 
Hiányosak lehetnek írásos forrásaink is. Jelen tanulmányunk forrásai elsősorban a 
mintaszerűen rendezett római katolikus plébániai irattárból, valamint az óbecsei le-
véltárból származnak.18 Kiegészítő adatokat kaptunk a helyi sajtóból.19 A különböző 

14 eperjessy 1967. 217. 
15 FárBás 1933.
16 tóth 2005. 7.
17 csepeli 2001. 301.
18 Használatáért köszönet Fuderer László plébános úrnak, Rokay Zoltán volt óbecsei plébános úrnak, 
valamint a levéltár dolgozóinak.
19 Ezeket Glässer Norbertnek köszönjük, ő tárta fel azokat.
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forrásból származó fényképek az egyleti élet bizonyos eseményeit dokumentálják. A 
helytörténeti irodalom egyes munkái is fontos forrásunkat jelentették.20 Az Óbecse 
fölötti állami uralom a vizsgált időszakban kétszer is megváltozott. Mind a szerb 
állami hatóságok, majd pedig az 1941-es impériumváltás után a magyar hatóságok 
számba vették, és állambiztonsági szempontból (is) minősítették az egyesületeket, 
így az óbecseieket is. Összeírásaik napjainkra fontos források.

A szervezetek kutatásánál legcélravezetőbb a különböző kvalitatív és kvan-
titatív módszerek együttes, egymás melletti alkalmazása. Az alábbi munkában is ezt 
tesszük. Alkalmazhatóságukat forrásadottságaink is meghatározzák. Elsősorban az 
egyesületek írásos forrásainak elemzésére alapozunk. Alkalmazzuk a tartalomelem-
zés módszerét, amikor a szervezet működése során keletkezett szövegeket elem-
zünk, s az összehasonlítás módszerét is, amikor a modellszerűen leírható azonos 
típusú szervezeti keretek működésének, struktúrájának jellemző, azonos vagy he-
lyenként eltérő elemeit vetjük össze. Tanulmányunk a rendelkezésre álló terjedelmi 
keretben Óbecse sajátos egyesületi életének egy évszázadát kívánja bemutatni az 
1800-as évek közepétől az 1900-as évek közepéig.21

Óbecsei polgári egyesületek a 19-20. században

A vizsgált időszakban Óbecsén megalakult és folyamatosan vagy hosszabb-
rövidebb ideig működő magyar és szerb egyesületek száma meghaladta az ötvenet, 
az 1940-es években a hetvenet. Ezek között a szerveződések között egyaránt jelen 
voltak a vallási és a gazdasági érdekek mentén, vagy a foglalkozási és életkori cso-
portokhoz kötődő társulatok, valamint a kulturális és jótékonysági egyletek. Mindő-
jük általános jellemzője volt, hogy erősen kötődtek az egyházakhoz (római katoli-
kus, szerb ortodox és izraelita), valamint a nyelvi-nemzetiségi közösséghez. Ebben 
a tekintetben – bizonyos vonatkozásban – az oszloposodás jeleit mutatják, hiszen az 
egyén az óvodából elindulva, nemcsak tanulmányait tudta végezni felekezeti óvodá-
ban és iskolában, hanem fiatal és felnőtt korában is vallása és nemzetisége szerinti 
egyesülethez csatlakozhatott. Az óbecsei egyesületi életnek ezt a sajátosságát a hely-
ben élők is észrevették.22

Rövid tanulmányunkban nincs mód mindegyik egyesület működésének 
részletező áttekintésére megalapításától az 1950-es évek szocialista Jugoszláviájá-
ig. Az 1848 előtti korszakból elsősorban olyan vallási egyesületekre van adatunk, 
amelyek nem léptek ki a konfesszionális (s így nemzetiségi) keretek közül a telepü-
lés tágabb közéletébe, vagy ha kiléptek is, a felekezeti keretekhez kötődésük erős 
maradt. Ezek jellegükben még régies, a barokk kor, vagy akár még a középkor val-
lási szerveződéseinek formáját viselik. A szabad, vagy szabadabb egyesületalapítási 
lehetőség az 1848–49-es forradalom és szabadságharc után, de különösen az 1867. 
évi kiegyezés körüli években teremtődött meg. Ezt követően alakultak meg Bács-

20 BorovszKy Samu, FárBás József, gärtner István munkáira gondolunk, amelyek adatait – kellő for-
ráskritikával ugyan, de – haszonnal fel tudtuk használni.
21 A kutatás anyagi hátterét a Pro Renovanda Cultura Hungariae pályázati és Óbecse város nagyvonalú 
támogatása biztosította. Köszönet a Glässer családnak, Varnyú Ilona tanárnőnek, tanácsosnak, Knézy 
Péter polgármesternek.
22 teleKi-Gärtner 1985. 141. 
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Bodrog vármegyében is a politikai pártok, amelyek tagsága és tevékenysége olykor 
összekapcsolódott némelyik egyesület életével. Írásunkban azonban a politikai pár-
tokkal és tevékenységükkel nem foglalkozunk. 

Melyek is ezek az egyesületek? Egy 1909-es felsorolás szerint az alábbi 
társulatok működtek Óbecsén23:

1. Magyar Népkör
2. Társaskör
3. Katholikus Olvasókör
4. Csitaonica, Szerb Olvasókör
5. Egyetértés Olvasókör
6. Iparos Olvasókör
7. Kereskedelmi Kör
8. Kereskedő Ifjak Egylete
9. Földművelők Egylete
10. Vendéglősök Egylete
11. Gazdakör
12. Szerb Földművelő Egylet
13. Méhész Egylet
14. Óbecsei Polgári Magyar Dalkör

15. Szerb egyházi dalárda
16. Szerb iparos dalárda
17. Római Katholikus Földművelő Ifjúság Egylete
18. Katholikus Iparos legény egylet
19. Jótékony Magyar Nőegylet
20. Izraelita Nőegylet
21. Szerb Nőegylet
22. Óbecsei szerb leányegylet 
23. Asztaltársaságok
24. Varrónők társulata
25. Önkéntes Tűzoltóegylet
26. Lövész Egylet
27. Ifjúsági Sportegylet

A Gärtner István kántor által közreadott Óbecse története a következő egye-
sületeket, vallási társulatokat sorolja fel:

1. Ipartestület, 
2. Lövölde, 
3. Gazdakör
4. Önkéntes Tűzoltóegylet (1878)
5. Népkör,
6. Temetkezési egylet,
7. Katolikus legényegylet,
8. Újfalusi Katolikus Kör,
9. Keresztes ifjak egylete,
10. Jótékony katolikus nőegylet,
11. Oltáregylet
12. Credo,
13. Színpártoló egyesület,
14. Külvárosi polgári olvasókör,
15. Iparos olvasókör,
16. Nyugdíjas egyesület (1896)
17. Óbecsei Magyar Gazdasági Társulat (1891)

18. Katolikus kereskedelmi kör (1891)
19. Úri kaszinó,
20. Keresztény önsegélyző egyesület (1891)
21. Óbecsei tanító egylet (1876)
22. Katolikus legényegylet (1893)
23. Unio catholica biztosító társulat (1893)
24. Kisgazda Kör
25. Kerékpáros egylet (1872)
26. Magyar énekkar (1888)
27. Jótékony magyar Nőegylet (1856)
28. Tiszamenti magyar tanítók egylete (1856)
29. Földműves Katolikus Ifjúsági Egylet,
30. Magyar iparos legényegylet,
31. Belvárosi katolikus kör,
32. Alsóvárosi katolikus kör (1932)
33. Szent Ferenc harmadik rendje.24

24

Az általunk vizsgált időperiódusban, 1929-ben született egy római katoli-
kus egyházi összeírás is, ami elsősorban a katolikus vonatkozású egyesületeket vet-
te számba mint a lelkipásztorkodás társadalmi keretét, hátterét. (Ezt később külön 
ismertetjük.) Időben pedig az legutolsó összeírást a magyar Becsei Járási Katonai 
Parancsnokság végezte 1941 augusztusában. Eszerint Óbecsén a következő egyesü-
letek működtek:

23 FárBás é.n. [1909]
24 Gärtner István felsorolása pontatlan, esetleges, alapítási évszámai ellenőrizetlenek, még az egyletek 
megnevezése is pontatlannak tűnik. teleKi-Gärtner 1985.
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1. Óbecsei szerb közművelődési és jótékony nőegylet
2. A szerb iparosnők egyesülete
3. Szerb templomi dalkör
4. Szerb olvasókör
5. Jótékony magyar nőegylet
6. Óbecsei magyar polgári dalkör
7. Óbecsei római katolikus olvasókör
8. Óbecsei római katolikus iparos legényegylet
9. Óbecsei római katolikus földműves legényegylet
10. Óbecsei „Egyetértés” polgári kör
11. Óbecsei szerb iparos dalkör
12. Óbecsei szerb földműves dalkör
13. Óbecsei magyar népkör
14. Óbecsei iparos olvasókör
15 Óbecsei alsóvárosi római katolikus kör
16. Újfalusi kulturális és közművelődési egyesület
17. Vöröskereszt egylet
18. Óbecsei izraelita nőegylet
19. Önkéntes tűzoltó egylet
20. „Segítség” jótékony temetkezési egylet
21. Óbecsei első temetkezési egylet
22. A „szociális segítség” egyesület
23. Az óbecsei járási kereskedők egyesülete
24. Óbecsei kereskedő ifjúság
25. Ipartestület
26. Hadirokkantak és özvegyek egyesülete

27. Építőmunkások helyi szervezete
28. Magánalkalmazottak egyesülete
29. Óbecsei helyi kereskedők egyesülete
30.  Dunabánsági jugoszláv nyugdíjasok 

zombori egyesületének óbecsei fiókja
31. Szerb méhészek egyesülete óbecsei fókja
32.  Bácskai mezőgazdák egyesülete óbecsei 

fiókja
33. Kisgazdák egyesülete
34. Szövetségi vadász egyesület
35. Óbecsei első tekéző egyesület
36. Iparos tekéző klub
37. Juventus tekéző klub
38. Borbélyok tekéző egyesülete
39. Farina tekéző egyesület
40. Mezőgazdák tekéző egyesülete
41. Jugoszlovén tekéző egyesület
42. Jedinstvo tekéző egyesület
43. Óbecsei tekéző egylet
44. „Előre” tekéző egylet
45. II. Szövetségi vadász egylet
46. Aracsi szövetségi vadász egylet
47. Juhtenyésztők szövetkezete
48. Kosárfonók egyesülete
49. Agrár érdekeltek szövetkezete
50.  „Nagy gazdakör” a bácskai mezőgazda 

magyarsági egyesülete, óbecsei fiókja25
25

A három különböző korból származó adatsor felvételének oka és indítéka el-
térő volt. Ezért nem egyeznek minden adatban, még az egyesületek nevét sem hasz-
nálják következetesen egyformán, vagy a hivatalos formában, hanem a köznyelvben 
használatos jelöléssel találkozunk. Az azonban látszik, hogy az egyesületek száma a 
19. század közepétől kezdve egészen 1950-ig folyamatosan nőtt: a 20. század elején 
és az 1920-as években 25-27, az 1941-es felméréskor már 50 egyesület, kör, társulat 
működött a városban. Az időközben megszűnt egyesületeket is figyelembe véve, 
több mint hetven társulat működött a vizsgált évszázadban Óbecsén. Ezt a számbeli 
növekedést mind újabb és újabb társadalmi csoportok érdekvédő, kulturális, vallási 
és egyéb jellegű színrelépése generálta. Némelyik egyesület nem ragadt le csak egy 
adott társadalmi rétegnél, hanem rétegeken, osztályokon, foglalkozási és vallási cso-
portokon, olykor még nemzetiségi csoportokon is átívelően, összefoghatta a helyi 
társadalom számos rétegét. Ez utóbbira a helyi intelligencia néhány egyesülete lehet 
elsősorban példa (pl. a társaskör), ami főleg a sporthoz (teke, kerékpár), bizonyos 
hobbinak is tekinthető gazdasági jellegű elfoglaltsághoz (pl. méhészet), vagy egyéb 
közérdekhez (pl. tűzoltóság) kötődött. 

Másrészt a hagyományosan lokális és az újabb országos jellegű egyesületek 
mellett feltűnnek a regionális (járási) jellegű társulati formák. A hagyományos társu-
lati keretek bővítésének lehetősége is megszűnt egyes esetekben, ezért alakítottak új 
temetkezési egyletet a régi mellett. A 19. század végi sajtóban felbukkannak olyan 

25A zentai Történeti Levéltár Óbecsei fiókja
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egyesületek is, amelyek a politikai pártok és a civil szerveződések közötti vékony 
mezsgyén találhatók. Ilyen volt a például Függetlenségi Kör.26

Magyar Népkör
Ez Óbecse legrégibb polgári egyesülete, 1868-ban alakult meg, elsősorban 

a társadalom magyar középosztályát egyesítve. Célkitűzései között a magyar nyel-
vű irodalom és énekkultúra támogatása szerepelt. Gazdag könyvtárral rendelkezett. 
Alapszabálya szerint szórakoztató, közművelődést terjesztő, hazafias érzéseket és 
mozgalmakat ápoló társaság volt. A visszaemlékezés szerint már az abszolutizmus 
(1849-1867) idején is működött csírájában, hiszen későbbi alapítói már akkor ösz-
szejártak egy vendéglőbe eszmét cserélni. Nekik köszönhető, hogy a város főterén 
az 1848-49-es szabadságharc emlékének Szabadságoszlopot állítottak,27 amit az im-
périumváltás után az új délszláv állam eltávolított, hogy a 48-as honvédek sírjait dí-
szes síremlékkel jelölték meg a belvárosi temetőben, s hogy Than Mórnak és fivéré-
nek, Károlynak a szülőházát, valamint a szabadságharc idején Óbecsén állomásozó 
Damjanich János tábornok szálláshelyét emléktáblával jelölték meg.28 De adakoztak 
városon kívüli célokra is, például Arany János pesti szobrára. Ezzel a polgári nem-
zethez tartozásukat fejezeték ki.

Nagy hangsúlyt fektettek a szimbolikus jelentőségű ünnepek megülésére. 
Így fényes külsőségek között emlékeztek meg Ferenc József magyar király 25 éves 
uralkodó jubileumáról, Magyarország ezeréves fennállásáról, Kossuth Lajos és Er-
zsébet királyné haláláról, Petőfi ünnepet tartottak. 1900-ban megülték a királyság és 
a kereszténység felvételének 900 százados évfordulóját. Külön köszöntötték Than 
Károly világhírű vegyészt pályája 40 éves évfordulóján, s népes küldöttséget vezet-
tek Szegedre, Rákóczi Ferenc hamvainak 1906. évi hazaszállításakor.29 Mindezzel 
magyar nemzethez tartozásukat reprezentálták.

A Népkör megalakításában nagy szerepe volt Lázár Józsefnek, Tripolszky 
Bélának, Szonomár Jánosnak, Grünbaum Fülöpnek és több más katolikus és zsidó 
óbecsei polgárnak.30 Első elnöke Tripolszky Béla volt, alelnöke Terék György, igaz-
gatója Lázár József, jegyzője Kézsmárky Gyula lett. A pénztárosi tisztséget Grün-
baum Fülöp töltötte be, könyvtárosnak Kovács Györgyöt választották. Az egyesület 
alapszabályát 1869-ben erősítette meg a budapesti belügyminisztérium államtitkára, 
amit a későbbi években még négyszer módosítottak. A Népkört egy bizottmány ve-
zette. Már a megalakulás évében több magyar nyelvű hírlapot megrendeltek. A 20. 
század elejére több ezer kötetes könyvtárral rendelkeztek. 

Az 1860–1870-es években a Magyar Népkör volt az óbecsei magyar társa-
dalom központja, a polgári társadalmi érintkezés legfontosabb kerete és helyszíne. 

Megalakulásának negyedszázados évfordulójáról – a kolera járvány miatt egy 
évvel később – 1894. június 14-én emlékeztek meg kétnapos rendezvénnyel. Az első 
napon zászlóavatás, szegbeverési ünnepség volt, majd lampionos felvonulás, szere-

26 Óbecse és Vidéke 1889.. II. évf.  11. szám, március 17.
27 Az ünnepség előkészületeinek és lefolyásának részletes leírását olvashatjuk az Óbecse és Vidéke XI. 
évf. 1898. március 6, 13, 20-i, 10, 11, 12. számában. 
28 FárBás é.n. [1909] 302.
29 FárBás é.n. [1909] 354–360.
30 FárBás é.n. [1909] 353–354.
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nád a zászlóanya, Tripolszky Lászlóné, Csupor Gyula főszolgabíró és Szonomár Elek 
népköri elnök lakása előtt. Ezt követően a népkör helyiségeiben bált rendeztek.31 

A vasárnapi fő ünnepségre még vidékről is érkeztek (Péterréve, Zenta, Mo-
hol, Temerin). Az ünneplésbe bekapcsolódtak még a „szerb dalárda és olvasóegylet 
képviselői, a magyar dalkör teljes számmal, a kath. legényegyesület teljes számban, 
az Egyetértés polg. kör saját zászlója alatt”.32 A népkör fehér selyem zászlaját, egyik 
oldalán a magyar Szent Koronával, másikon a „nyelvében él a nemzet” felirattal a 
templomban Fonyó Pál plébános33 megáldotta. „Újhold vasárnapja lévén a zászló 
részt vett a körmenetben, amely után a menet felvonult a városháza dísztermébe, a 
hol a szegbeverés ünnepélye folyt le.”34 A városházán megjelentek a lövészegylet, a 
takarékpénztárak, egyéb egyletek és a helyi egyházak. Tanulságos, hogy a kor orszá-
gosan ismert, jeles személyiségei, a fontos helyi személyek mellett több egyesület, 
és számos település is vert be szöget a zászlórúdba. Képviseltette magát Jókai Mór 
író, Popovics Vazul országgyűlési képviselő, Vissy Károly, a szegedi iparkamara, 
a csurogi kaszinó és a népkör, a bácsföldvári népkör és olvasóegylet, az ókanizsai 
gazdasági olvasókör, a feketehegyi olvasó egylet, a temerini polgári olvasó egylet, 
az újverbászi olvasó egylet, a kulai olvasókör, a zombori népkör, a zentai tűzoltó-
egylet, a topolyai polgári olvasóegylet, a szenttamási olvasó egylet, a titeli kaszi-
nó, a petrovoszellói római katolikus olvasókör.35 Mindez azt jelzi, hogy az óbecsei 
Magyar Népkör kiterjedt országos és erős délvidéki kapcsolathálóval rendelkezett, 
helyi súlya jelentős volt, s bizonyos tekintetben felülemelkedett a nemzetiségi meg-
osztottságon.

Felekezeti jellegű kulturális és egyéb egyesületek
Szerb Olvasó Egylet

Az első 19. század közepi óbecsei egyesületek – a korra jellemző gondol-
kodással – főként a nemzeti nyelvű művelődés szorgalmazását tűzték ki célul. Ezért 

31 Óbecse és Vidéke 1894. VII. évf.
32 Óbecse és Vidéke 1894. VII. évf.
33 FárBás 1933. 22. Életéről és működéséről lásd még: ruscheK 1887. 252–258., szinnyei Arcanum Di-
gitéka, Kat. Lex. III. 1997. 742. Fonyó Pál (Szeged, 1847. június 4. – Óbecse, 1911. március 1.) római 
katolikus lelkész, hittanár, a kalocsai főegyházmegyében. 1871-ben szentelték pappá, utána Rigyicán, 
Temerinben, Óbecsén és Kalocsán volt káplán. 1876 után a bajai, 1883-tól a kalocsai tanítóképző hit-
tanára. 1885-1892 között megalapította és szerkesztette a Katolikus Hitoktatás című lapot. 1886-tól 
Sükösdön, majd 1890-től Óbecse plébánosa kilenc évig. Érdemeként tartjuk számon, hogy egyházme-
gyénként megszervezte a katolikus tanítóegyleteket, s létrehozta a katolikus általános tanítói segély-
alapot. Nagy szerepe volt a katolikus legényegyletek (Kolping egyletek) magyarországi meghonosítá-
sában. Maga 1884-ben Kalocsán, 1886-ban Szabadkán, 1888-ban Baján, 1893-ban Óbecsén szervezte 
meg a legényegyletet Óbecsei működése alatt megszervezte és felépíttette a belvárosi, az alsóvárosi és a 
szállási iskolát, valamint biztosította az anyagi hátteret egy majdani középiskola működtetéséhez. Agi-
lis képviselő, és kiváló egyházi író volt. Ez utóbbi tevékenységéért pápai kitüntetésben (pápai káplán, 
1889) is részesült. Ő alapította meg 1893-ban a Katholikus Legényegyletet, melynek házat is vett. Több 
egylet pártfogója, egyházi elnöke volt, és fennmaradásukat igyekezett segíteni. Áldásos tevékenysége 
ellenére a közösség nem fogadta be. Rideg és makacs embernek ismerték meg, 1899 őszén kénytelen 
volt lemondani. Óbecsei működése alatt írott könyvei: Új katekizmus a r. k. népiskolák 4., 5. és 6. osztá-
lyosai számára. Ó-Becse, 1892. illetőleg A katholikus kátékérdés megoldása. Ó-Becse, 1892.
34 Óbecse és Vidéke 1894. VII. évf.
35 Óbecse és Vidéke 1894. VII. évf.
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jött létre legrégibb helyi egyesületként 1866-ban a szerb olvasó egylet, amely az 
óbecsei és környékbeli szerb műveltség emelését, a tehetségek képzését tűzte ki 
célul alapszabályában. Szerb, magyar és német nyelvű munkákból álló könyvtárat 
hozott létre. Tagjainak száma a 19-20. század fordulóján meghaladta a százat.36 A 
magyar katolikus polgárság 1868-ban követte a példát és alakította meg a Katolikus 
Olvasókört. 

Katholikus Olvasókör
A kört 1868-ban alapította meg a katolikus polgárság egyleteként Beretka 

János harangozó (takácsmester), Mezey János kántor,37 Balaton Géza tanító, Beretka 
Károly községi bíró, valamint Fazekas Sándor és Uborka János.38 Olvasóteremként 
a harangozó tisztaszobává alakított takácsműhelye szolgált húsz éven át, amikor is 
Teleki Béla szerint Fonyó Pál plébános házat vett a körnek.39 Ugyanebben az évben 
önállósult a kör egy kisebb csoportja, és megalapította az Óbecsei Magyar Polgári 
Dalkört.40 

Az 1888-as házvásárlás tényét a belvárosi plébánia irattári anyaga nem tá-
masztja alá, és más forrásban az szerepel, hogy a régi zárda óvodai helyiségébe 
költözött a kör.41 1897. október 29-i keltezéssel ránk maradt egy jegyzőkönyv, mely 
a kör választmányi ülésén készült, „saját helyiségében”. Ebből kiderül, hogy a ház 
csak névleg a köré, valójában a hitközség tulajdona volt, és Vissy Károly m. kir. köz-
jegyző segítséget ígért kedvezményes kölcsön felvételéhez Nagyszebenben.

A következő gyűlésen, melyet december 4-én tartottak, az elnök, Fonyó Pál 
plébános bejelentette, hogy „a ház árának kifizetésére vonatkozólag eddig tett lépé-
sek sikertelenek maradtak”, és a következő lépés az, hogy Bécsben igényelnek ked-
vezményes kölcsönt hosszú távra, vagy utolsó lehetőségként Császka Györgyhöz, a 
kalocsai érsekhez fordulnak segítségért.

Nem alaptalan a feltételezés, hogy a bécsi hitel sem volt elég kedvező, hi-
szen az irattárban őrzik az érseknek címzett, 1898. április 30-ai keltezésű levelet, 
melyben a Katolikus Olvasókör hitelért és kegyes adományért folyamodott. Az ügy 
végkimenetele a papírokból nem derült ki, de nagy valószínűséggel a kérés nem ta-
lált meghallgatásra, jóllehet egy későbbi újságcikk állítja, hogy az érsek mégiscsak 
hozzájárult a ház megvételéhez.42 

Egy 1899. január 29-én írott jegyzőkönyvben az elnök örömmel jelentette 
be: „az óbecsei Kerületi Hitelbank a ház vételárát a 3500 koronát kiutalványozta”. 
Mindezért a kör Dr. Tripolszky János választmányi tagnak mondott jegyzőkönyvi 
köszönetet. A hitelt végül 1922-ben törlesztették, koronás sorsjegyek kibocsátásával, 
a tagdíjak emelésével és Császka György érsek 2000 koronás adományával.43

Az olvasókör irataiból kevés maradt ránk épségben: egy 1940-ből származó 
elöljárósági jegyzék, továbbá egy 1942-es alapszabály. Ezek szerint a kör elöljárói 

36 FárBás é.n. [1909] 340.
37 Barna 2009.
38 Tiszavidék 1928., XVI. 39.
39 teleKi-Gärtner 1985. 141.
40 teleKi-Gärtner 1985. 143.
41 Tiszavidék 1928. XVI. 39.
42 Tiszavidék 1928. XVI. 39.
43 Tiszavidék 1928. XVI. 39.
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voltak a tisztviselők (elnök, alelnök, háznagy, titkár, pénztáros, ellenőr, könyvtá-
ros, gondnok, zászlósok), a választmány (idősebb tagokból és az ifjúság köréből), 
valamint a vigalmi bizottság. Az elnöki titulus mellett zárójelben megjegyzik, és a 
gyakorlat is ezt mutatja, az hivatalból a plébánost illeti. 

Az alapszabályban az áll, hogy az egylet célja a „helyes értelemben vett 
fölvilágosodás, hasznos időtöltés és társalgás; továbbá a helybeli magyarság és kat-
holikus érzületű egyének tömörítése, a hazafias és vallásos szellem ápolása, a tagok 
kellemes szórakoztatása, úgyszintén jogos érdekeinek lehető érvényesítése és tör-
vényes megvédése.” Mennyei védnöknek Szent Józsefet, földi pártfogónak pedig 
a kalocsai érseket nevezi meg. Betartandó szabályokat nem tartalmaz, inkább egy 
meghatározott magatartást vár el a tagoktól: „Higgadtság, mérsékeltség, hazafiúi ne-
mes lelkesedés, a törvények iránti tisztelet és engedelmesség mindazokban, amik 
az egyházi vagy világi hatalom körébe tartoznak; politikai és vallási türelem, egye-
sítve a vallásos elvek és vallásos érzület nyílt megvallásával.” Háromféle tagságot 
különböztetnek meg. Rendes tag lehet minden tisztességes római katolikus polgár, 
aki kötelezi magát a tagdíj befizetésére, és betartja az egylet alapszabályait. Pártoló 
tag lehet a más keresztény vallást követő óbecsei polgár, hasonló feltételek mellett. 
Tiszteletbeli tag viszont csak az lehet, aki „katholikus ügyek terén kiváló érdemeket 
szerzett”.

A kör számos tudományos és ismeretterjesztő jellegű előadást szervezett, jól 
képzett egyházi és világi előadók meghívásával, így szolgálva a közművelődést.44 
Emellett könyvtárat tartott fenn, újságokat járatott.45 Műkedvelői pedig nagy lelke-
sedéssel szórakoztatták az óbecsei közönséget egyfelvonásos vagy rövid, humoros 
darabokkal. Nagyobb színművek előadásához azonban szükség volt a társulat kiegé-
szítésére. Ilyenkor vendégszereplőket hívtak más egyesületek tagjai közül.46

A Katholikus Olvasókör 1928 Kisasszony napján ünnepelte hatvan éves ju-
bileumát. Az ünnepség szentmisével kezdődött, amire a tagok a plébános-elnök, Pet-
rányi Ferenc vezetésével vonultak, utána pedig díszközgyűlést tartottak a kör szépen 
felújított helyiségeiben. Ezt a társegyletektől érkezett küldöttek köszöntője (Magyar 
Népkör, Gazdakör, Kisgazdák), majd vacsora és zenés mulatság követte.47 

A kör 1929-ben saját székház építését határozta el. A költségvetést és a ter-
veket Németh János készítette el, összesen 49.333 dinár értékben, a kivitelezést pe-
dig Tóth István vállalkozó végezte, aki valamennyit a költségekből még engedett is 
(45.500 dinárért). Ugyanebben az évben a kör vezetése házszabályt fogadott el, ami 
kitért a tagdíjfizetésre, a köri helyiség használatára, az újságolvasás rendjére, vala-
mint a házirend megsértőivel kapcsolatos felelősségre vonás, szankcionálás mód-
jára.48 Egyúttal újjászervezte saját könyvtárát. Felmérték a könyvtár állapotát, ösz-
szesen 118 könyvvel rendelkeztek, ám sok kötet hiányzott. Petrányi apátplébánostól 
kaptak 30 kötet könyvet. A könyveket csak köri tagok használhatták.49

44 FarKas 1940. 97.
45 Tiszavidék 1928. XVI. 39.
46 FarKas 1940. 98.
47 Tiszavidék 1928. XVI. 39.
48 Óbecse, Római katolikus Plébániai irattár III. C. 1-2.
49 Óbecse, Római katolikus Plébániai irattár III. C. 1-2.
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A Katholikus Olvasókör 1937-ben a Munka című, Szabadkán megjelenő új-
ság kezdeményezésére, kézimunka továbbképző tanfolyamot indított. Ezzel az volt 
a célja, hogy a nők családi kereset kiegészítésére elfoglaltságot és keretet találjon és 
nyújtson. A tanfolyamra végül húsz fő jelentkezett. 50

A Katholikus Olvasókör 1938-ban ünnepelte alapításának és fennállásának 
70. évfordulóját. Ebből az alkalomból a közgyűlés beszerzett egy fehér, díszes se-
lyemzászlót. A tagságot pedig arra kérte, hogy névre szóló zászlószeg vásárlásával 
állja a készíttetés költségeit.51 Az Actio Catholica 1942–43-as kérdőívén AC-tagként 
szerepel. 1944-ben, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján ünnepelte fennállásának 
hetvenötödik évfordulóját. Ez volt az utolsó alkalom, amikor lehetőség nyílt az ün-
neplésre.52

A Katholikus Olvasókör az óbecsei magyar polgárságot tömörítő egyesü-
let. Tagjainak művelődési, szórakozási és ismeretbővítési lehetőségeket egyaránt kí-
nált, de a szeszes ital fogyasztását és a kártyát tiltotta. A tagok lelkesen látogatták a 
rendezvényeket, és gyakran hoztak érte anyagi vagy egyéb természetű áldozatot. A 
mindenkori tiszti kar hosszútávon gondolkodott, ezt mutatja a húsz évre felvett hitel, 
melyet végül harminc év alatt sikerült törleszteniük.

Óbecsei Polgári Magyar Dalkör
A dalkört 1888. május 31-én alapították a Katolikus Olvasókör tagjaiból 

Győri László adótiszt és Gortva Lázár banktisztviselő, aki az elnöki tisztet elsőként 
viselte. A kezdeményezést lelkesen támogatták: Keszler Simon iparos, Laczkovics 
Károly községi jegyző, Oboleczky Gyula hivatalnok, Jódal Gyula gépész és Fárbás 
József tanító.53 Előzménye, az első magyar Dalárda 1878-1879-ben alakult meg, de 
rövid idő után kimúlt.54

A csekély létszám ellenére (29-30 fő) a dalkörnek nemsokára három tagoza-
ta alakult, mely közös és önálló esteket is tartott: énekkar (a kezdetektől működött), 
zene- (alakult 1898-ban) és műkedvelő-osztály (alakult 1890-ben), vagyis színját-
szók szórakoztatták a közönséget. 

Első hangversenyüket 1888. augusztus 20-án tartották, Rully János nyugal-
mazott tanító dirigálásával. De énekeltek a helyi egyletek nagyobb ünnepein, vala-
mint felléptek a nemzeti ünnepeken: március 15-én, október 6-án is.55 Az ünnepek 
mellett szívesen vállaltak fellépést a közösség javát szolgáló ügyek anyagi megse-
gítése céljából. Számos hangverseny bevételét ajánlották fel jótékony, főleg helyi 
célokra. Ilyen a Szabadság szobor felépítése vagy a Tanítók háza alap.56 Kórusver-
senyeken is rendszeresen szép sikerrel szerepeltek. Vajdaság-szerte ismert volt az 
Óbecsei Polgári Magyar Dalkör neve.

Plakátjaikon, meghívóikon általában szerepelt a következő, felülfizetések-
re vonatkozó mondat: „Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapilag nyug-

50 Óbecse, római katolikus Plébániai irattár III. C. 1-2.
51 Óbecse, Római katolikus Plébániai Irattár III. C. 1-2.
52 teleKi-Gärtner  1985. 141.
53 FárBás é.n. [1909] 346.
54 FárBás 1933.
55 FárBás é.n. [1909] 346.
56 teleKi-Gärtner  1985. 143.
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táztatnak.”, valamint a pontosságra felszólító pár sor: „A közönség felkéretik le-
hetőleg pontos megjelenésre, hogy az egyes programszámok zavartalan lefolyása 
biztosíttassék”. Ugyanitt tüntették fel a jegyárakat. Az érdeklődők négyféle jegy 
közül választhattak: a hangversenyekre álló-, és sortól függően háromféle ülőjegy 
volt kapható.

Már az 1898-as alapszabályba be kellett iktatni egy külön paragrafust, hogy 
egy tag mikor köteles viselni a versenyeken nyert érmeit, és milyen szankcionálás 
várható, ha ezt elmulasztja. Ezeket az érmeket közgyűléseken, köri kiránduláso-
kon és néhány meghatározott hangversenyen is kötelező volt viselni, különben a 
vigalmi alapba fizetett a tag. Másnak adni, másra bízni szigorúan tilos volt. Ez a 
cselekedet intést, ismétlődés esetén kizárást vont maga után. Ginder Ignác és neje, 
helyi birtokosok 1899-ben lobogót ajándékoztak az egyletnek. Ekkor már 41 fős 
volt a taglétszám. A zászlószentelés időpontja május 22. „nagyszabású és páratlan” 
ünnepség.57

A Dalkör legtöbb szakmai elismerést szerző osztálya kétségkívül az ének 
osztály volt. Számos országos, később vajdasági versenyen szerepeltek szép ered-
ménnyel. Nagy népszerűségre tett azonban szert a műkedvelő osztály is. Melo-
drámákat, táncokat, zenés darabokat adtak elő, repertoárjukban szerepelt például a 
Csárdáskirálynő is.58

Az egylet a helyi polgárság tömörülése. Lokálpatriotizmusuk tetten érhe-
tő már a névválasztásban is, valamint a közösségi ügyek támogatásában. A Dalkör 
1928-ban megemlékezett alapításának 40. évfordulójáról. Az ünnepség szónoka Pet-
rányi apátplébános volt.

A Szerb Nők Közművelődési Egylete
A Szerb Nők Közművelődési Egylete 1874-ben elsősorban a szerb nemze-

tiségi ortodox leányifjúság szellemi és testi nevelésének támogatására alakult meg. 
1876-ban felvette a Közművelődési és Jótékony Szerb Nőegylet nevet. Több óvónőt 
és tanítónőt kitaníttatott. 1890 táján létrehozott egy óvodát, a szegény sorsú gyerme-
keket pedig rendszeresen segélyezte. Tagjai kizárólag a helybeli szerb intelligenciá-
ból és birtokosokból kerültek ki. Titkára a görög keleti lelkész volt.59 Az új délszláv 
államalakulat az alapszabályt 1921. július 23-án jóváhagyta.

Az egyesület Kisasszony napján tartotta védszentünnepét, amit „ünnepélyes 
kalácsszegés és más alkalmas ünnepség” kísért.

Az egyesületnek két háza is volt, az egyiket az 1940-es évek elején egy 
cipész bérelte, a másikban lakó volt. A Nőegylet kezelte Vladiszavlyevics Angelina 
alapítványát, aminek jövedelméből „évente 1-2 kifogástalan erkölcsi magaviseletű 
szegény iparos leányt” kiházasítottak, illetve házassági segélyben részesítettek. 

Ezen túlmenően az alapszabály szerint szegény szerb iskolás gyerekeket 
támogattak ruhával, iskolai felszereléssel, az arra érdemesek továbbtanulását segé-
lyezték. Ismeretterjesztő előadásokat tartottak, idősebb és fiatalabb nőket kézimun-
kára, főzésre oktattak, segítették a munkaképtelen öregeket, támogatták a szerb mű-

57 FárBás é.n. [1909] 346.
58 teleKi-Gärtner  1985. 143.
59 FárBás é.n. [1909] 323.
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vészeket, festőket, énekkarokat, kiállításokat rendeztek.60 Éves jótékonysági bálját 
1899. január 7-én, azaz Vízkereszt napján, rögtön farsang kezdetén megtartotta.61

Jótékony Magyar Nőegylet
A Jótékony Magyar Nőegylet a nehéz 1894-es gazdasági év hatására jött 

létre. Az 1894-1895 telén tapasztalt nyomoron kívántak segíteni a település úrinői 
egy jótékonysági táncmulatsággal, majd 1895. március 24-én egyletté alakultak. In-
gyenes gyógyszerrel, majd gyermekmenhely felállításával, ruhaadományokkal se-
gítették a rászorulókat. Nyári népünnepélyeik eseményszámba mentek, lehetőséget 
teremtettek az adománygyűjtésre. Megnyerték támogatójuknak Császka György ka-
locsai érseket is. 1905-ben beléptek a Magyar Nőegyletek Országos Szövetségébe. 
Amikor a magyar hatóságok 1941-ben összeírást végeztek, több mint 150 tagja volt 
a Jótékony Nőegyletnek. Tevékenysége a második világháború után megszűnt. 

Céljaik megvalósítása érdekében nemcsak adományokat gyűjtöttek, hanem 
jótékonysági bálakat is rendeztek. A felülfizetéseket pedig a helyi újságban közöl-
ték.62 A Magyar Nőegylet pl. 1899. január 7-én hangversenyt tartott, amire sok veze-
tő tisztséget betöltő egyházi és világi méltóság jött el, s fizetett felül.63

Óbecsei Zsidó Jótékony Nőegylet
Az Izraelita Nőegylet 1874-ben alakult. Első elnöke Grünbaum Fülöpné 

lett. Amit történetéről tudunk, azt a helyi sajtó írásaiból olvashatjuk ki. Az Óbecse 
és Vidéke már első, 1888. évi évfolyamának számaiban többször hírt adott felőle, 
főleg a magyar nyelvűség terjedése kapcsán. A nőegylet 1888-tól kezdve minden 
februárban, farsang idején bált rendezett, amelyen a magyar és a szerb jótékonysági 
nőegylet tagjai is megjelentek.64

Tagnévsora, alapszabálya az 1941 nyári összeírás kapcsán maradt fenn. 
Valószínűleg hasonló okok és körülmények hívták életre, mint a Jótékony Magyar 
Nőegyletet. Az alapszabály megfogalmazása szerint a „szegény nők, különösen be-
tegek és munkaképtelenek, valamint szegény özvegyek és árvák segélyezése” volt 
az egylet célja. Bár a zsidó hitközség nem volt túl nagy, az alapszabály 25 vagy ennél 
több belépett tag esetén tartja megalakultnak az egyesületet. Az egyesület ügyeit a 
választmány intézte, ami egy elnöknőből, két alelnöknőből, két ellenőrből, pénztá-
rosból, titkárból, egyesületi ügyészből és 20 választmányi tagból állott. Majdnem 
mindenki tisztségviselő volt tehát. Közgyűlést évente egyszer tartottak. 65

Létezett és működött még Óbecsén a Chevra Kadisa, Szent Egylet, az Iz-
raelita Patronage Egyesület, és a két világháború között a Cionista Klub. Magyar 
anyanyelvű zsidó tagjai a legtöbb óbecsei egyesületnek voltak. Többen különböző 
keresztény egyházakba keresztelkedtek ki.66

60 A zentai Történeti Levéltár Óbecsei fióklevéltára
61 Óbecse és Vidéke  1899. XII. évf. 3. szám, január 15.
62 Pl. Óbecse és Vidéke 1902. XV. évf. 3. szám, január 19.; 1906. XIX. évf. 23. szám, június 10.
63 A Zentai Történeti levéltár Óbecsei fióklevéltára. 
64 FlasKár 2005. 38. Felsorolja vezetőit is.
65 FlasKár 2005. 38.; A zentai Történeti Levéltár Óbecsei fióklevéltára
66 FlasKár 2005.
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Társaskör
A Társaskör 1899. december 30-án alakult meg az óbecsei intelligencia 

részvételével. A 20. század elején tagsága megközelítette a kétszáz főt. Célja a társas 
érintkezés ápolása vallás és nemzetiségi különbség nélkül. Hírlapokat, folyóiratokat 
járatott, tudományos és irodalmi könyveket szerzett be. A politikai község támogatá-
sával 1906-ban otthont épített magának. Tisztikarában magyarok, szerbek és zsidók 
egyaránt részt vettek.67

Óbecsei I. Római Katholikus Földmíves Ifjúsági Egylet
Az egyletet Jauch Ferenc belvárosi plébános68 alapította 1903. január 25-én, 

olyan helyi támogatók segítségével, mint dr. Balaton Gyula főszolgabíró, Vissy Ká-
roly királyi közjegyző, dr. Paukovich Ottó nyugalmazott királyi táblabíró, valamint 
Reisli Sándor községi bíró. Ugyanekkor 20-20 korona adománnyal alapító tagként 
jegyeztette be magát két szatymazi földesúr: ifjabb Zsótér Andor, és Zsótér Zoltán. 
Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve szerint jelen volt még 209 földműves fiatal mint 
egyleti tag, több mint száz szülő és igen sok egyleten kívül álló ifjú.

Még az alapítás évének márciusában házat vásároltak, melyet az egylet 
székhelyévé tettek, és amelynek megvételéhez a kalocsai érsek ezer, Jauch Ferenc 
plébános pedig kétezer koronával járult hozzá.69 A ház vételára egy 1903. március 
24-én kelt végzés szerint 5300 korona volt.

Az alapszabály 1907-ből, Jauch Ferenc összeállításában maradt ránk, va-
lamint egy rövidebb változatban 1942-ből, Petrányi Ferenc plébános idejéből. Az 
első oldalon Szent Imre herceg képe szerepel, valószínűleg példaként állították őt 
a fiatalok elé. Jauch Ferenc a bevezetőben a következőképpen indokolja az egylet 
létrehozását: „Midőn 1903-ban az óbecsei r. kath. földmíves ifjúsági egyletet, Isten 
segítségével, megalakítottam, egyedüli czélom az volt, hogy ezen elhagyatott föld-
míves ifjakat oktassam, neveljem, oktassam azon kötelességekre, melyekkel Isten-
nek, embertársaiknak s hazájuknak tartoznak.”70

Az egylet egyik fő célja tehát a földműves ifjak megregulázása volt, hiszen 
a korábbi időkben alig múlhatott el vasárnap vérontás nélkül és ünnep emberhalál 
nélkül. A legény virtus része volt „kiállni a bicska elé”. Ám az egyleti élet fellendü-
lésével egy igen beszédes adat kerül a kezünkbe: a környékbeli orvosok jövedelme 
évente hozzávetőlegesen négyszáz koronával csökken.71

67 FárBás é.n. [1909] 322–323.  
68 FárBás 1933. 44. Jauch Ferencet (Kernya, Bács megye, 1861. február 25.) 1885-ben szentelték pap-
pá. Gajdován, Bresztovácon, Nádudvaron és Hajóson volt káplán. Lásd: szinnyei Arcanum Digitéka. 
Apátplébánosként 1899-ben helyezték Óbecsére Bajáról, adminisztrátornak, de hamar elnyerte a plé-
bánosi széket. Tizenkilenc évig, a haláláig szolgálta a gyülekezetet. Az ifjúság sorsát a szívén viselte, a 
földműves fiatalokat egyletbe tömörítette, szabályokat, kötelességet és jogokat adott nekik. Így sikerült 
megfékeznie a környéken dívó bicskázásokat és egyéb rendbontásokat. Tevékenysége nyomán komoly 
szemléletváltás következett tehát be a fiatalok körében. Ezek a „szemmel fel nem mértékelhető ered-
mények” kerülnek említésre Fárbásnál is. A közösségben papi, tanítói és társadalmi munkáját is nagyra 
értékelték, korai halálát igazi csapásként élték meg.
69 FárBás é.n. [1909] 360.
70 Óbecse, Római katolikus Plébániai Irattár III. C. 1-2.
71 FárBás é.n. [1909] 361.
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Az egylet tagja lehetett minden 15. életévét betöltött, erkölcsös életet élő 
katolikus, nőtlen fiatal, aki ellen a tagok kifogást négy hétig nem emeltek. Felvétel, 
avatás minden hónap első vasárnapján, gyónás és áldozás után volt.72 Pártoló tag 
lehetett minden felnőtt, házasságban élő férfi, aki vallási kötelezettségeit teljesíti. 
Alapító tagként jegyeztek be mindenkit, aki az adott időben megszabott összeget be-
fizette (az alakuló ülés jegyzőkönyvében 20 koronáról esik szó, Jauch ezt nem említi 
az általa kiadott alapszabályban, az 1942-es alapszabályban 10 pengőről van szó). 
Tiszteletbeli tag azonban csak az lehetett, aki az egyleti érdekek körül kiemelkedő 
érdemeket szerzett.

A tagoknak voltak vallási, valamint az egyleti helyiségen belülre és kívülre 
vonatkozó kötelezettségei. Kötelesek voltak misére járni, gyónni és áldozni, vala-
mint a kellő tiszteletet megadni az idősebbeknek és rangban felettük állóknak. Reg-
gel nyolc órától este tízig használhatták az egyleti helyiséget (vidéki vendéget is hoz-
hattak). Kölcsönözhettek a könyvtárból, hiszen az egylet 1300 kötetes könyvtárral 
rendelkezett, melyhez dr. Darányi Ignác magyar királyi földművelésügyi miniszter 
maga 150 példánnyal járult hozzá.73 Oktatásban részesülhettek (írás-olvasás, szám-
tan). Belépéskor és távozáskor az „Isten áldja a tisztes munkát!” formulával voltak 
kötelesek köszönteni társaikat, akik erre azt felelték: „Áldja Isten!”.74

A méltatlan viselkedés következményekkel járt: „A ki az alapszabályok 
vagy a házszabályok ellen vét, először barátságosan figyelmeztetik, másodszor rend-
reutasíttatik, s ha ezután sem javulna meg, vagy ha a kihágás nagy, úgy rögtön az 
egyletből kizáratik.”75 Bicskázásért, kötekedésért a mulatságoktól való három vagy 
négyszeri eltiltás járt, amit a plébános további kihágások esetén meg is duplázott.76

Jauch Ferenc elnöksége alatt a tagok minden vasárnap az egylet épületétől 
saját lobogójuk alatt, a plébános vezetésével vonultak a litániára, innen pedig vissza 
a táncmulatságra.77 Március 15-én ünnepséget tartottak. Adventkor pásztorjátékot, 
farsangkor színdarabot adtak elő, nagy sikerrel. Néhány példa a színre vitt darabok 
közül: A betyár kendője, A harang, Tót lány, Falu rossza, Ha elmennek a regruták, 
és még hosszan sorolhatnánk.78

A tiszti kar összetétele: egyházi elnök, világi elnök, jegyző/titkár, pénztáros, 
ellenőr, könyvtárnokok, felügyelők, zászlósok, gondnok.79 Az ő feladataikról és kö-
telezettségeikről is pontos képet kapunk az alapszabály olvasásakor. Valamint a már 
említett 1942-es szabályzatból arról is értesülünk, hogy mind a könyvtárnok, mind a 
pénztáros személyes felelősséggel tartozott a rá bízott javakért.

Teleki Béla és Gärtner István Parasztegyletként említi az egyesületet. Meg-
jegyzik, hogy mind Jauch Ferenc, mind Petrányi Ferenc plébános nagy népszerűség-
nek és tiszteletnek örvendett az egyletben és az egyletért végzett munkája okán.80

72 Óbecse, Római katolikus Plébániai Irattár III. C. 1-2.
73 FárBás é.n. [1909] 360.
74 Óbecse, Római katolikus Plébániai Irattár III. C. 1-2.
75 Óbecse, Római katolikus Plébániai Irattár III. C. 1-2.
76 teleKi 1985. 142.
77 teleKi-Gärtner 1985. 142.
78 FarKas 1940., 97.
79 FárBás é.n. [1909] 361.
80 teleKi-Gärtner  1985. 142.
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Az Óbecsei első Temetkezési Egylet
A 19. század első felétől és közepétől népszerű egyesületi formák voltak a 

temetkezési egyesületek. Ezek olyan önkéntes társulatok voltak, amelyeknek tagjai 
kölcsönösen kötelezték magukat, hogy ha a tagok közül valaki meghal, annak teme-
tési költségeihez bizonyos előre meghatározott pénzösszeggel hozzájárulnak. 

Az első óbecsei temetkezési egylet 1908-ban alakult meg. A magyar királyi 
belügyminiszter által engedélyezett alapszabályait külön füzetben megjelentette.81 
Az óbecsei egylet célja is azonos volt az általános egyleti célkitűzésekkel: „tagjai 
elhunyta alkalmával őket, illetve hozzátartozóikat az alapszabályokban meghatáro-
zott mértékben és módon temetési költséggel segélyezni”.82 A befizetésektől függő 
segélyezés, valamint a tagsági viszony különböző helyzeteit is bemutató alapszabály 
azért is fontos, mert megmutatja az egylet belső szervezetét, tisztikarát és a tisztség-
viselők feladatkörét, és jól leírja működési rendjét is. Ez természetesen egy modell 
csupán, az élet sok nem várt körülményt is tartogatott. Az első óbecsei temetkezési 
egyletnek 980 beiratkozott tagja volt alakuláskor. 

Vallási társulatok, imaközösségek

Már az első világháborút követően, a vidékünket is magába foglaló Jugosz-
láv Királyság ideje alatt, a megalakult Szabadkai Római Katolikus Adminisztratúra 
1929-ben kánoni látogatást végzett a területen, Óbecsén is. Latin nyelvű űrlapja az 
egyesületekről is kérdez Relationes de societatibus címmel.83 A település felekezeti 
megoszlása ekkor a következő volt: a katolikusok száma 7250, az akatolikusoké84 
4200. A kérdőív a katolikus egyház és lelkipásztorkodás szempontjából három cso-
portba sorolta a társulatokat: 1. (vallási társulatok) és kegyes egyletek, 2. az Actio 
Catholica egyesületei, 3. indifferens társulatok. A plébános megadta a fentebbi cso-
portosítás alapján az egyes típusok taglétszámát is. Eszerint a társulatok és kegyes 
egyletekhez 1685 (23%), illetőleg 2000 (27%), az Actio Catholica egyesületeihez 
596 fő (8,3%), az indifferens társulatokhoz 1.025 (14%) illetőleg 1.084 személy 
(13%) tartozik. Az egyházi törvénykönyvre utalással (Codex Iuris Canonici = CIC) 
fel is sorolja a következő katolikus jellegű egyesületeket:

A) A testvérületekről és kegyes egyesületekről (Can. 707 s köv.)
Confraternitas ss. Sacramenti (a Legszentségesebb Oltáriszentség társulata) 266 tag
             260
Szent Ferenc harmadrendje           270
             290
Rózsafüzér Társulat            614
Élő Rózsafüzér Egyesület          60285

81 Az Óbecsei Első Temetkezési Egylet alapszabályai. I. kiadvány. Óbecse, nyomatott Lévai Lajos 
könyvnyomdájában, 1908.
82 Az Óbecsei Első Temetkezési Egylet alapszabályai. I. kiadvány. Óbecse, nyomatott Lévai Lajos 
könyvnyomdájában, 1908. 3.
83 Római Katolikus Plébánia irattára, Óbecse
84 Jelentése: nem katolikus
85 A két rózsafüzér társulat különbözik egymástól. Vesd össze: Barna 2011.



360 barNa Gábor – perNye-kalmár sára

Örökös Rózsafüzér            ----
Mária kongregáció (Congr. B.M.V. puellarum)         ----
A Szent Szív gárdája            255
             276
Unio sacerdotum adoratorum (könyörgő papi egyesület)       222
Unio clerimissionaria (papok hitterjesztési egyesülete)86       222
Jézus Szent Szíve társulata           471
       Férfiak és nők        210
Skapuláré társulat            478
             486
Summa:           1685
           2000

B) Assotiationes Actionis Catholicae
Férfiak egyesülete:

Katholikus Olvasókör saját háza van, ám helyiségét ingyen odaadja más 
egyesületeknek előadásokra. Taglétszáma: 230
Nők egyesülete: ---
Fiatalok egyesülete:

R. Kath. Földmivelő Ifjúsági Egyesület, 297 taggal, saját székházzal.
R. kath. Iparos Legényegylet, 176 taggal és saját házzal. 

Summa       596 taggal.

C) Profán, közömbös, vallástalan és ellenséges egyesületek
Tiszteletre méltó egyesületek az Actio Catholicán kívül:

Magyar Dalkör: összesen 72, 68 katolikus és 4 nem katolikus taggal. A kán-
tor a Dalkör karnagya. Többször énekelnek a templomban. Saját keresztes zászlójuk 
alatt részt vesznek az Úrnapi körmeneten, s

Jótékony Magyar Nőegylet: 130 taggal, amiből 120 katolikus és 10 nem 
katolikus. Elnöknője az Oltáregylet elnöknője is egyúttal. Közgyűlési elnöke alap-
szabály szerint a mindenkori plébános. A jegyzőkönyv ezt a szerveződési formát „jó 
iránynak” tartja.

Egyesületek sajátos állapot és foglalkozás szerint:
Iparos Olvasókör: 120 taggal, ebből katolikus 100, nem katolikus 20. Ez az 

egyesület az iparosok szórakozó helye. 1 szavazat híján a Katholikus Legényegylet 
elnöke lett ennek is elnöke.

Ipartestület 310 taggal, amiből katolikus 180, nem katolikus 130.

Kulturális egyesületek:
Magyar Népkör 220 fő tagsággal, amiből katolikus 160, nem katolikus 60 

Elnöke az 1920-as évek végén egy protestáns ügyvéd. Tagjai közt sok zsidó. Leg-

86 Unio Cleri pro Missionaribus néven 1916-ban alapították Olaszországban. 1918-ban pápai intézmény 
lett, 1919-től pedig minden egyházmegye számára püspöki vezetéssel kötelező lett megalakítása. Kat. 
Lex. XIV. 543.
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többször a Magyar Népkörben tartott előadást a katholikus plébános. Akkor már 60 
éve állt fenn. Az 1920-as években önálló székház vásárlásával is próbálkozott.87

Magyar Gazdakörnek 110 tagja volt, amiből katolikus 106, a nem katolikus 
pedig 4 fő. 

Magyar Kis Gazdakör miden tagja magyar, mindegyik vallása pedig katoli-
kus. Taglétszámuk: 150, ebből római katolikus pedig 150.

Szociáldemokrata szervezek:
Szervezeti házuk a külvárosban van.

A fent említett társulatok összes taglétszáma: 1084 fő, amiből katolikus 892, nem 
katolikus pedig 292 személy.

A hordozó Mária
Az óbecsei kegyes alapítványok könyvét eredetileg az óbecsei templom-

ban lévő Szűz Mária szobor (Boldog Asszony Szűz Mária trónussa), vagy röviden: 
Boldogasszony kép fenntartását biztosító társulat jegyzőkönyvének szánták.88 Ez a 
Mária-szobor egy öltözető szobor volt. Az első bejegyzések 1806-tól kezdődnek. 
Ezekből valószínűsíthető, hogy ez a Mária-lányok társulatának89 pénztárkönyve le-
hetett. A Mária-lányokat ún. „Syndicus Asszony” vagy „Dékány Asszony” vezetet-
te.90 A kiadások között a szobor díszítésének és a Mária-lányok ruházatának kellékei 
(„tsipke és pantlika”, a lányoknak koszorú, húsvétra virág, pántlikák a kis Jézusnak, 
koszorúk és virágok, gyertya) szerepelnek. 1806 Nagyboldogasszony napjára a Má-
ria-képre „Rózsa színű öltözetet” vettek. 

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szent Szívének társulata
A plébánia kegyes alapítványaink könyve (Liber Piarum fundationum Ecc-

lesiae V. Becse) valószínűsíthetően az 1860–1870-es évekből tartalmazza a Boldog-
ságos Szűz Mária Szeplőtelen Szent Szívének társulatába beiratkozottak névsorát. 
A 162 nevet tartalmazó névsorban a legtöbb név után az áll rövidítve, hogy fiz (=fi-
zetett). A tagok férfiak és nők egyaránt. Koruk, foglalkozásuk, vagyoni helyzetük 
csupán bizonytalan becslésen alapszik. Feltehetően mindannyian kisbirtokosok, ipa-
rosok, tisztviselők.91

Rózsafüzér társulat
Valószínű, hogy Óbecse legrégibb vallási társulata. Megalapításának pontos 

évéről nincs adatunk. Az ún. alapítványi vagy alapított szentmisék és egyéb kegyes 
alapítványok óbecsei főkönyve mellett – ezt 1834-től vezetik – más plébániai fel-

87 Óbecse, Római Katolikus Plébánia Irattára I. C. 2.
88 Óbecse, Római Katolikus Plébánia, Alapított sz. misék és egyéb Kegyes alapítványok főkönyve 
Óbecsén. A borítón áthúzott cím: Az Ó Becsei Templomban lévő Boldogságos Szűz Mária Trónussához 
[…] Jegyző Könyve
89 Vesd össze: dáM 1944.
90 A „dékány asszony” név tipikusan a céhes világ és a barokk idők terminusa, önmagában is jelzi ennek 
az egyesületnek régiségét.
91 E laikus tagokból álló társulat magyarországi története ismeretlen. Nem említi a Katolikus Lexikon 
sem!
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jegyzések is tartalmaznak alapítványi miseadatokat. Egy társulati misére vonatkozó-
an találtunk benne adatot: a „Rózsafüzér elhalt tagjaiért első hétfőn Requ[iem] c[um] 
Lib[era]”.92 Ami azt jelzi, hogy a hónap első vasárnapját követő hétfőn tartották meg 
ezt a szentmisét. Egy másik bejegyzés szerint 1881-től kezdve tartják az első hétfői 
szentmiséket.

Más feljegyzések szerint Horváth József alapítványából93 (1839, 1840, 
1841, 1845, 1846, 1847) rózsafüzér képecskéket (icunculi Rosarii) vettek. Az egyik 
tanulságos bejegyzés szerint a „Kossuthi polgárháborús időben” a Horváth-féle 500 
forintos alapítvány 100 forintra csökkent.94 Figyelemre méltó, hogy az óbecsei ró-
zsafüzér társulat nem szerepel a Szűz Mária Rózsafüzér-albuma az 1900-ik jubileumi 
évre című kötetben. Ez pedig azt jelenti, hogy nem alakította újjá sorait a domonko-
sok irányítása alatt.95

A rózsafüzéres tagokat 1904-ben összeírták. Névsorukat a „Mária társulat 
koszorúk névsora” tartalmazza. Jauch Ferenc plébános, társulati igazgató mellett 
1903-ig a társulat világi elnöke Gulyás László volt. Halálával a Mária társulat világi 
elnöki tisztét Budai József vette át.96 

Az impériumváltás után, 1924-ben szükségessé vált az Élő Rózsafüzér újjá-
szervezése. A szabadkai apostoli adminisztraturáról 1924. szeptember 2-án Óbecsére 
küldött levél szorgalmazza az 1894. előtt alakult csoportok újjászervezését, a plébá-
nos-igazgató felhatalmazását a domonkosok főnökségétől. Javasolja új tagnyilván-
tartás felvételét, s annak minden év októberében történő megújítását. A rózsafüzér 
titkait – a nemzetközi alapszabály szerint – sorsolással javasolja elosztani. Petrányi 
Ferenc plébános ennek alapján 1924. december 27-én a domonkosok dalmát tarto-
mányától, a szabadkai adminisztrátor láttamozásával, megkapta a társulati igazgatói 
felhatalmazást.97

A nehezen áttekinthető tagnyilvántartást 1945-ben, 1951-ben, 1955-ben, 
1957-ben, majd pedig Gärtner István kántor vezetésével 1960-1967 között minden 
évben megújították. Ennek alapján látszik, hogy Óbecse-Belvárosban mintegy 25-
30 rózsafüzéres csoport működött. A rózsafüzér háromszor öt titkának megfelelő 
15 fős csoportok családi és szomszédsági alapon szerveződtek. Tagjaik átfogták a 
társadalom minden rétegét. Tagja volt a plébános, Körmöczy Ambrus is, valamint 
Gärtner István kántor. A koszorúfők között nők és férfiak vegyesen voltak csakúgy, 
mint a tagság soraiban, ahol azonban többségben voltak a nők. Az Élő Rózsafüzér 
Egyesület vezetésével a Szent Domokos Rend horvátországi képviselője, Aurelija 
Stein, 1951-ben az amúgy is társulati tag, Körmöczy Ambrus óbecsei esperes-plébá-
nost megbízta.98 

92 Óbecse, Római Katolikus Plébánia, Alapított sz. misék és egyéb Kegyes alapítványok főkönyve 
Óbecsén. A magánszemélyek alapítványi miséin túl itt tartják számon a település bel- és külterületén 
álló keresztek, szobrok és kápolnák, valamint egyéb közösségi célú kegyes alapítványok adatait.
93 Horváth József kalocsai kanonok végrendeletileg 200 és 500 forintot hagyott 1837-ben, hogy abból 
kegyes könyveket vegyenek. 
94 „1849. Tempore civilis belli Kosuthianus pecuniis abolitis 500 fl. Legatum Rdsmi D. Can. Jos. Hor-
váth pro libris precatoris Rosariis Centum flnis miniuntum est. Rehák.“
95 Szűz Mária Rózsafüzér-albuma az 1900-ik jubileumi évre. Kiadja a Legsz. Rózsafüzér Királynéja 
szerkesztősége. Szombathely, 1900. 
96 Ekkor szervezhették meg az ún. Élő Rózsafüzér Egyesületet. Erről általában lásd: Barna 2011. 
97 Óbecse, Római Katolikus Plébániai Irattár.
98 Óbecse, Plébániai Irattár
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Óbecse-Újfaluban is működött rózsafüzér társulat mintegy 15 csoportban.99

Miután az Élő Rózsafüzér egyéni és közösségi jellegű áhítat egyszerre, ezért 
végzésében bizonyos alkalmakkor természetszerűleg is összekapcsolódik a két tér-
szint, a privát és a közösségi tér. A napi imavégzésnek magától értetődően az otthon 
a helyszíne. Az otthon, a privát, az intim tér azonban alkalmanként átalakulhat a 
közösségi jellegű vallásgyakorlás színhelyévé is akkor, amikor a rózsafüzéresek ösz-
szegyülekeznek bizonyos ájtatosságok végzésére.

E kapcsolódások az egyén helyét jelölik ki a vallásos társadalomban, egy-
fajta biztonságot adnak tehát. Ám ugyanakkor egyfajta demokratizmust is jeleznek. 
Ebben a többszörösen rétegzett nagy közösségben az egyén egyenrangú tagtársaival. 
Itt megszűnik mind a vagyoni, a társadalmi státusz, a lakóhely, a nemzeti, nyelvi, 
etnikai közösségekhez tartozás, az életkor, a nem szerinti megkülönböztetés – az 
egyén egyenrangú társaival. A rózsafüzér társulat tehát demokratikus közösség. Azaz 
a rózsafüzér társulat a társadalom összekötő szálait ténylegesen és lélektanilag is 
erősíti. Átlátható közösséget hoz létre, amely iránt a nagy társadalmi átalakulások 
(iparosítás, városba költözés, kivándorlás, társadalmi státuszváltás, elszegényedés, 
továbbtanulás, impériumváltás és kisebbségi helyzetbe kerülés stb. révén) idején 
nőtt meg az érdeklődés, amikor meglazultak vagy éppen el is szakadtak a vérségi és 
lokális összekötő szálak. Ilyen korszak volt a 19-20. század fordulóján, s ez jellemző 
épp napjainkra is. A hagyományos kisközösségi kapcsolathálók szétzilálódása idején 
egy másfajta, ám mégis közösségi kapcsolódást jelentett. A bizonytalanságban egy 
megbízható támpontot anyagi és spirituális értelemben is. A társulatok megjelenésé-
nek, fennmaradásának és továbbélésének egyik oka tehát a spirituális, lelki bizton-
ságkeresés volt. A rózsafüzér társulat „előnye”, hogy a maga szintjén a társadalmi 
kapcsolatokból kiiktatta a versengést. Éppen az egyéni és közösségi vallásgyakorlási 
szintek egymást kiegészítő alkalmas vegyítése és a virtuális közösség jellege révén. 
Ebben a körben ugyanis mindenki fontosnak érezhette és érezheti magát, s nincs a 
valóságban alá- vagy fölérendelt helyzetben.

A repetatív és meditatív egyéni és közösségi imádságnak, éneknek hagyo-
mányosan ismert formája a rózsafüzér. A rózsafüzér a földet és a mennyet összekötő 
lánc.

A rózsafüzér társulatok esetében a vallási csoportszerveződésnek azt a for-
máját ismertük meg, amelyben az egyházi irányítás és a laikus kezdeményesek, azaz 
a felülről és az alulról jövő kezdeményezések egymást erősítik, amelyben az egyéni 
kezdeményezések megvalósítására lehetőség nyílik. A rózsafüzér társulat egyesíti a 
közösség megszerveződésének több szintjét: az elsődleges közösségi kapcsolatokat 
köti az eszmei közösségi keretekhez, kialakítva egy imaginárius (elképzelt) és vir-
tuális közösségi formát. Létrehozza e szervezettségi szintek egymásra épülésének 
tudatát. Az Élő Rózsafüzér társulata és imádsága egyházi illetőleg domonkos rendi 
előírásokkal szigorúan szabályozott. A közösségi vallásgyakorlásban azonban mégis 
számos helyi formája alakult ki. 

Assisi Szt. Ferenc III. rendje
Nyomaiban már 1908 előtt megalakult, pontosabban voltak ferences har-

madrendi tagok Óbecséről is. Ám a módszeres tagnyilvántartást csak 1924-től ve-

99 Óbecse-Újfalui rózsafüzér társulat főkönyve, 1982-. Óbecse, Római Katolikus Plébánia irattára. 
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zették be. Az 1908 előtti években nyolc óbecsei ember öltözött be Péterrévén (Pet-
rovoszelo) a ferences harmadrendbe. A harmadrend vonzereje időnként változott, 
erősebb, vagy gyengébb volt: 1908 – egy fő, 1913 – egy fő, 1924 – 10 fő, 1925-ben 
két fő, 1926-ban 32 fő, 1927-ben 41 fő, 1928-ban 25, 1929-ben 22 fő, 1930-ban 
31, 1931-ben 10 fő, 1932-ben 10 fő, 1933-ban egy fő, 1934-ben 12 fő, 1935-ben 4 
fő.100 

Az 1945-ben újraszervezett harmadrend 1960-ig 30 új tagot vett fel Kör-
möczy Ambrus révén. Működéséről az 1970-es évekből is vannak írásos adatok.

A harmadrend tagjai főleg nők voltak a Belvárosból és Alsóvárosból. Kü-
lönösen népszerű volt az Alsóvárosban. Minden új tag a világi neve mellé egy rendi 
nevet is kapott. Népszerűek voltak a ferences kötődésű nevek: Ferenc, Antal, Erzsé-
bet, Klára, valamint Mária, Terézia, Ilona, Anna. A felvételt jelöltidő előzte meg. A 
felavatás szertartás keretében történt. Az első világháború előttről, a két világháború 
közötti időszakból megmaradt névsorok azt tanúsítják, hogy elsősorban férjes asz-
szonyok, részben özvegyasszonyok és kisebb részben hajadon lányok voltak a tagjai. 
Foglalkozást csak néhány férfi tag esetében tűntették fel: postás, szűcs, kereskedő, 
szobafestő, kántor. 

Az óbecse-belvárosi ferences harmadrendnek 61 kötetes könyvtára is 
volt.101 

Keresztes Egyesület
Az 1930-as évek végén alakult meg Óbecsén az Actio Catholica (Katolikus 

Mozgalom) keretében a Keresztes Egyesület, ami a horvát katolikus szellemiség ha-
tása volt. A Keresztes Egyesület elsősorban a fiatalokat fogta össze. Alapszabályai-
ban kötelezővé tette a havi gyónást, a keresztény szeretet gyakorlását, a pápa iránti 
tiszteletet és a politikai pártonkívüliséget. Óbecsei lelki vezetője Petrányi Ferenc 
plébános volt, helyettes lelki vezetője pedig Körmöczy Amabrus. Jelszava „Áldozat, 
Oltáriszentség, Apostolkodás” volt. Működéséről, dokumentumok hiányában, rész-
letesebben nem szólhatunk.102

Skapuláré Társulat
Az 1929. évi adatfelvétel szerint a Skapuláré társulatnak 478 ill. 486 tag-

ja. A belvárosi plébánia irattárában őrzött tagnyilvántartásuk szerint az első tagokat 
1902-ben vették fel, ekkor kezdődött az egyesületi élet. A tagnyilvántartás egészen 
1918-ig folyamatos. A Skapuláré társulat tipikusan imatársulat. Tagjainak kötelessé-
ge viselni a skapulárét és naponta elmondani a viseléssel együtt járó imádságokat. A 

100 A ferences harmadik rend gyökerei a 13. századba nyúlnak vissza. Helyi, regionális, országis és 
nemzetközi szinten szerveződik. Védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyarországon is erős ha-
gyományai voltak. 1928-1941 között Ferences Közlöny címmel önálló lapja volt.
101 Óbecse, Plébániai Irattár. A vallási egyesületek esetében a kutatás alig vizsgálta még a saját könyvtár 
meglétét, használatát. Néhány éve módunk nyílt a zombori kármelita harmadrend könyvtárának elem-
zésére. Vesd össze: Barna 2005.
102 Óbecse, Plébániai Irattár, Petrányi Ferenc magyar és horvát nyelvű levele. A Keresztes Egyesület az 
Orlov horvát ifjúsági szövetségből alakult ki, annak betiltása után. Szellemi atyja dr. Merz Iván volt, 
akinek boldoggá avatási eljárása elindult. Részletesen lásd: Dr. Kniewald Károly: A lélek tűzharcosa. 
http://www.ivanmerz.hr/international/madj/index.php Letöltés: 2012. február 14. Lásd még Óbecse, 
Plébániai Irattár, I. B. 1-6.
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társulatnak férfiak és nők egyaránt tagjai voltak. A rendelkezésre álló iratokból azon-
ban sem a társulat vezetőségére, sem más aktivitására nem következtethetünk.103

Oltáregylet
A Kalocsai Főegyházmegyében ugyan már az első világháború előtt is mű-

ködött Oltáregylet,104 az Óbecsén csak 1921. február 19-én alakult meg az Miasz-
szonyunkról nevezett iskolanővérek tantermében. Az újonnan létrejött egyesületbe 
150-en léptek be, jellemzően a város vagyonosabb és értelmiségi felső rétegéhez tar-
tozó asszonyokból és az iskolanővérek közül. Az alakuló közgyűlés megválasztotta 
a tisztikart. Az Oltáregylet elnöknője özv. Vissy Károlyné, alelnöknő Gerber Ká-
rolyné, igazgató a mindenkori plébános, akkoriban Petrányi Ferenc. A megalakulást 
még Kalocsáról támogatták egy 1907. évi körrendeletre hivatkozással, s a tagoknak 
tagsági könyvecskéket küldtek. 

Az egyesület tevékenységét azonban az egyházigazgatásban az államhatá-
rok miatt bekövetkezett változások évekig hátráltatták.

1925. november 29-én azonban megalakult a Szabadkai Apostoli Admi-
nisztratúra keretében a Központi Oltáregylet, amely – kalocsai útbaigazítás alapján 
– szorgalmazta az új oltáregyleti csoportok megalakítását, s csatlakozását az újonnan 
létrehozott szabadkai Központi Oltáregyesületbe. Az adminisztratúra vezetése elvár-
ta, hogy Óbecsén az oltáregylet váljon szét belvárosi és alsóvárosi csoportra.

Az 1929. évi adatszolgáltatás alapján a Legszentségesebb Oltáriszentség 
társulatának (Confraternitas ss. Sacramenti) 266 tagja volt, kizárólag lányok és asz-
szonyok. A tagnyilvántartást az 1920-as években fektették fel a településrészek és 
utcák szerint. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy a tagok jórészt a külvárosi ut-
cákból toborzódtak. Négy vidéki tagot is összeírtak: Törökbecséről és Bogojevóból 
(Gombos).105

Az Oltáregyletnek 1926-1927-ből töredékesen fennmaradt a naplója. Ebből 
megtudjuk, hogy közgyűlésüket 1926-ban, 1927-ben és 1928-ban áprilisban tartot-
ták, hogy az Egylet tagjai saját csoportkeretükben vettek részt a húsvéti feltámadási 
körmenetben, a „jubileumi körmenetben”, az úrnapi körmenetben. Saját zászlójuk 
volt.106

Actio Catholica (Katolikus Akció vagy katolikus mozgalom)
A Szabadkai Apostoli Kormányzóság 1927-ben fogadta be a Katolikus Ak-

ciót, az Actio Catholicát, ám az éveken keresztül lényegében semmilyen tevékeny-
séget nem fejtett ki. Ezért az egyházmegyei hatóság 1932-ben buzdítja papjait, hogy 
egyházközségük területén a „katolikus társadalmi köröket” vonják be a katolikus 

103 A tagnyilvántartás regiszteres könyvének címe: A Szent Skapullárét hordozók neveiknek össze írása 
Óbecsén. Lásd: A Skapuláré Társulat a Mária-tisztelet, a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletének 
növelésére létrejött közösség, ezért a kármelitákhoz kötődik. Az óbecsei csoport valószínűleg a Zom-
borban 1904-ben létrehozott kármelita zárdához kötődött. Kat. Lex. XII. 167.
104 A 19. század közepén létrejött egylet az Eucharisztia imádására és a templomok oltárainak gondo-
zására irányult. Kat. Lex. 2005. X. 97.
105 Óbecse, Plébániai Irattár, Kat. Lex. 2005. X. kötet 97-98.
106 Óbecse, Plébániai Irattár
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Akcióba.107 1934-ben sürgeti a hitközségek területén a hitbuzgalmi, a kulturális és 
szociális bizottságok megalakítását. 1935-ben pedig a katolikus ifjúsági szervezetek 
létrehozását szorgalmazza.108 Valószínűleg nem sok eredménnyel, mert a későbbi 
évek adatai semmilyen szervezeti változást sem jeleznek.. 

A kalocsai Érseki Hatóság 1942. nyarán Ijjas Józsefet bízta meg a Bácskai 
Apostoli Kormányzóság területén az Actio Catholica109 újraszervezésével. Ijjas Jó-
zsef a szervezést az espereseken keresztül bonyolította le. 

Az Actio Catholicának az 1942-1943. évre vonatkozó adatfelvételi kérdő-
ívét ismerjük. Ebben az Actio Catholica szakosztályokra lebontott tevékenységi kö-
rére kérnek adatokat. E szakosztályok azonban a Bácskai Apostoli Kormányzóság 
területén 1942-1943-ban általában még nem alakultak meg. A kérdőív kérdései tehát 
az általános magyarországi viszonyokra vonatkoztatva kérték a választ egy-egy egy-
házközség aktivitására. Ilyen és hasonló országos akciókkal igyekeztek integrálni az 
újonnan felszabadult területeket a magyar katolikus egyház tevékenységébe. Ennek 
jó példája, hogy 1942. áprilisában Árpád-házi Boldog Margit szentté avatásának elő-
mozdítása érdekében országos aláírásgyűjtést indítottak, amit a gyors lebonyolítás 
érdekében iskolánként, egyesületenként, utcánként ajánlottak. Felvilágosító előadá-
sokat javasoltak Boldog Margit életéről.110 

Az óbecsei plébánia területén a plébánia általános helyzetére, az egyesületi 
életre és a vallásgyakorlás állapotára vonatkozóan sok fontos adatot ismerünk meg. 
Petrányi Ferenc esperes-plébános az egyházközség erkölcsi és anyagi helyzetét elég 
jónak ítélte. A vasárnapi miselátogatók számát 40 %-ra becsülte. Soknak minősítette 
azonban a vadházasságok és a szétváltan élők számát. 1942-ben 30 házasságrende-
zés volt Óbecsén. Megtudjuk, hogy a plébánia 20 hold földjét dobrovoljacok kapták 
meg. Két év alatt 103 katolikus család kapott ONCSA házat és községi földet. 

Új egyesületi formák jelentek meg a Magyarországhoz való visszacsatolás 
után. Közülük a KALOT 120, és a Kolping Legényegylet 80 taggal működött. A 
hagyományos és régi egyesületek közül a Belvárosi Római Katolikus Olvasókörnek 
235, az Újfalusi katolikus Körnek 280 tagja volt. A nőegyletek közül legjelentő-
sebbnek az Oltáregyletet, a Jótékony Magyar Nőegyletet említi a felmérés. Ez utób-
binak a plébános az elnöke. Megalakult a MANSZ, a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége.111 A helyi katolikus egyesületek felszereltségére vonatkozó kérdésekre 
adott válaszokból kiderül, hogy sem filmvetítő gépe, sem mozija nincs az egyház-

107 Óbecse, Római Katolikus Plébánia
108 Óbecse, Római Katolikus Plébánia
109 Kat. Lex. 1993. I. kötet 36-38.
110 A szentté avatás 1943-ban be is következett. Rómában ekkor már harcok dúltak. Lásd: Bőle 1944. 
172–177.
111 Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, MANSZ, Bp., 1918. nov.-1946. júl. 20.: keresztény nemzeti 
szellemben szervezett asszonyszövetség. – Tormay Cecile írónő alapította, 1919-ben. 1919-1921-ben 
ruhaneműt gyűjtött az elszakított területek menekültjeinek, a Nemzeti Hadseregnek s a hazatérő hadi-
foglyoknak. Angol és francia nyelvű füzetekben tájékoztatta a világ asszonyait a Magyarország elleni 
hazugságokról, a „magyar kérdés”-ről. 550 vidéki szervezetet alapított. 1922-től szociális és gyermek-
védelmi munkát végzett, az egyetemi nőhallgatók számára kollégiumot, a tanyasi gyermekeknek inter-
nátusokat, 130 szövőtelepet létesített, megszervezte a falusi és tanyai asszonyok vasárnapi oktatását. A 
II. világháború. idején a harctérre csomagküldő, itthon önkéntes kórházi ápolónői szolgálatot szerve-
zett. Kat. Lex. 2003. VIII. kötet 257. 
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községnek. De a katonáknak gyűjtöttek olvasnivalót. Karitatív munkát nem szak-
osztályi keretben, hanem a hagyományos Szent Antal kenyere akciókban folytatnak. 
A szociális támogatásokat a község végzi Óbecsén. A katolikus gyerekek állami 
iskolába járnak. Az egyházközség sajátjának tekintette a Római Katholikus Iparos 
Legényegylet székházát, ott tartanak minden katolikus nagygyűlést. 1942-ben két 
alkalommal adtak elő színielőadást.

Credo Egyesület
1943. március 31-én értekezletet tartottak a Szent István Iskola igazgatói 

szobájában a vezető óbecsei magyar nemzetiségű értelmiségiek. A megbeszélés célja 
egy „példás katolikus családi életet élő férfi egyesület” megalapítása volt. Ennek ke-
retét pedig a Credo Egyesületben látták megfelelőnek. Az elkövetkező hónapokban 
megalakult a Credo Egyesület. Az alapszabályt, s a megválasztott tisztségviselők 
névsorát megerősítés végett 1943. szeptember 13-án fölterjesztették Grősz József 
kalocsai érseknek, aki azt szeptember 18-án kelt leiratában elfogadta és jóváhagyta. 
A tagság részben vezető értelmiségiekből (járásbíró, szolgabíró, ügyvédek, tanárok, 
tanítók, posta- és vasúti főtisztek), tisztviselőkből (postahivatali, vasúti alkalmazot-
tak), vállalkozókból és gazdákból tevődött össze. Összesen 142 tagot regisztráltak. 
Az egyesület megrendelte a Credo című lapot.112

Egyéb egyesületek és egyesületi események
Méhész Egyesület

Megalakulásának időpontja bizonytalan. Nem kötődött egyik egyházhoz 
sem, tagjai között magyarok és szerbek egyaránt voltak és vannak. A Bács-Bodrog 
Vármegye Gazdasági Egyesületének keretei között 1870 körül volt méhész szerve-
zet, amelynek vezetőségében két óbecsei méhész is helyet kapott: Gombos Béla és 
Zsóter Andor. „Megtalált iratok szerint 1891-ben már volt szervezett méhészegye-
sület” Óbecsén.113 A Kolozsváron megjelenő Méhész Közlönyre fizettek elő. 1883-
ban jelent meg a szerb nyelvű Pčelar, a Srpski pčelar 1896-tól, majd 1898-ben is-
mét Pčelar néven. A két lap 1934-ben egyesült, s máig megjelenik Pčelar néven. A 
királyi Jugoszláviában, 1932-ben az óbecsei méhészek megalakították az Óbecsei 
Méhészek Szövetkezetét, ami 1940. július 7-én Óbecsei Szerb Méhészek Társasága 
nevet vette fel.114 A szerb szakosztály működését 1941-ben a magyar hatóságok fel-
függesztették.115 Az óbecsei méhészek csak a következő évben, 1942-ben alakítot-
ták újjá egyesületüket Óbecse és Környéke Méhészkör néven. A háború után ismét 
nevet változtattak, s Óbecsei Méhészek Társasága néven, most már szerb vezetéssel 

112 Csizofszky István, alsóvárosi plébános, Hódy István járásbíró, Zelenay Miklós közjegyző, Simon 
Mihály gimnáziumi igazgató, Majthényi József szolgabíró, Zury Béla adóhivatali főnök, Kemenes 
Ödön postafelügyelő, Berencz Gyula vezetőjegyző, Bálint Ignác iskola felügyelő, Bagó István gimná-
ziumi hittanár és Tóth Béla szolgabíró. Óbecse, Római katolikus Plébániai Irattár I.B. 1-6. A katolikus 
férfi Credo Egyesületet 1920. március 20-án P. Bőle Kornél OPraed domonkos rendi szerzetes alapí-
totta és vezette. Hasonló című lapját 1923-ban indították el, ami 1946-ig jelent meg. Eleinte havonta 
kétszer, majd 1945-46-ban rendszertelenül. Az egyesület kiadta még a Credo röpiratokat is. Az 1930-as 
években szorgalmazta Boldog Margit szentté avatását. Kat. Lex. II. 297. 
113 luKač – Kucsera é.n. [2006] 17.
114 luKač – Kucsera é.n. [2006] 23.
115 luKač – Kucsera é.n. [2006] 23.
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folytatták a munkát.116 1946-ban az újvidéki Vojvodina Központi Méhészegyesü-
lethez csatlakoztak, annak alosztályaként. A gazdálkodás bizonyos területeinek kö-
zös végzése mellett szakmai előadásokat, tanfolyamokat tartottak, önálló méhészeti 
könyvtárat tartottak fenn. 1948-tól a vezetőségben szerbek és magyarok egyaránt 
helyet kaptak. A társaságnak elnöke, pénztárosa és könyvtárosa volt választott tiszt-
ségviselő.117 

Staro-bečeji első Kugliklub –Starobečejski I. Kuglački Sport Klub
1934-ben alakult meg. Céljuk a kuglisport művelése, a szórakozás, valamint 

a kugli versenyszerű űzése volt. Az Óbecsei Katholikus Kör vezetőségének írott le-
velükben azt kérték, hogy a Kör kuglipályáját hetente két alkalommal használhas-
sák.118 A két egyesület közti megállapodást a Katholikus Kör választmánya hagyta 
jóvá időről időre. Ebből a célból 1940. szeptember 21-én például választmányi ülést 
hívtak össze.119

Egyházi ünnepségek – egyesületi ünnepségek
A katolikus egyháznak rendszeresen visszatérő eseménye az 1870-es évek-

től az Eucharisztikus Kongresszus, amely terület szerint lehet regionális, nemzeti, 
vagy nemzetközi. Szent István halálának 900. évfordulójához kapcsolódva 1938-ban 
a magyar katolikus egyház rendezte meg a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszust Budapesten. Óbecséről száztíz hívő vett ezen részt papjai vezetésével. Ez-
zel egy időben, Áldozócsütörtökön az itthon maradt hívek részére szentbeszédet, 
körmenetet, áhítatot tartottak. Előtte való évben, 1937-ben volt az egyházmegyei 
Eucharisztikus Kongresszus, amelynek Óbecsén is fontos eseménye volt az eucha-
risztikus körmenet.

Ennek az eseménysornak volt folytatása és lezárása 1939. augusztus 6-án, 
Urunk színeváltozásának ünnepén az egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus, 
amit Zomborban tartottak meg, s amelyen húszezer férfi vett részt. A magyar hívek 
szónoka a zombori kármelita templomban az óbecsei Petrányi Ferenc apátplébános 
és Körmöczy Ambrus káplán volt. 

Szerepek

Szervezetszociológiai értelemben a szerep a szervezeti pozíció ellátását le-
hetővé tevő viselkedési minta, amelyet azok teljesítenek ki, akikkel az adott pozí-
ció betöltője feladatainak ellátása során kapcsolatba kerül. A szerep tehát kölcsönös 
kapcsolat terméke.120 Az egyén egy szervezet tagjaként teljesen azonosulhat felada-
taival. Ezáltal a szervezeti tag számára a személytelen és indifferens szervezeti lét 
személyes és releváns jelentések forrásává válhat.121 

116 luKač – Kucsera é.n. [2006] 29.
117 luKač – Kucsera é.n. [2006] 33–35.
118 Óbecse, Római katolikus Plébániai Irattár III. C. 1-2.
119 Óbecse, Római katolikus Plébániai Irattár III. C. 1-2.
120 csepeli 2001. 169. Csepeli a „feladat” kifejezést nem használja, illetőleg más összefüggésekben 
említi, sokkal inkább szerepelvárásokról beszél, amelyet a környezet igazol vissza, vagy utasít el. 
121 csepeli 2001. 121.
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A közösségek működésében különböző igények jelentkeznek, ezek kielé-
gítésére különböző mechanizmusokat, szervezeti struktúrákat és szerepeket hoznak 
létre. Az igény, az elvárt közösségi viselkedés és az egyén adottságai/személyisége 
alakítják ki az egyéni cselekvésmódot, ami megfelel egy szerepnek. Egy-egy szerep-
nek csak a társadalom adott szerkezetében van jelentősége, ezek tehát kortól függő-
ek. E szerepek kritériumai állandósulhatnak, stabilak lehetnek, de nem változhatat-
lanok. A szerepviselő általában 1. eszerint él, 2. s őrzi e szabályokat.

Bár a szerepek általában is léteznek, történetileg változhatnak. Alakíthatják 
őket 1. maguk a szerepviselő egyének, 2. alakíthatják a változó társadalmi igények, 
valamint 3. egyéb szabályozók, mint pl. törvényi előírások, külső társadalmi kény-
szerek. 

Szociológiai megítélés szerint lényegében kétfajta társadalmi szerepe van: 
1. feladat szerep, valamint 2. kitüntető szerep, amely a vagyoni és a társadalmi hely-
zettel függ össze.122 A szerep az intézmény fenntartója.123 Az intézmény fennmaradá-
sát a szerepviselőknek a szereppel való azonosulása biztosíthatja.124 

Jeles társulatszervező és –irányító személyiségek
Fárbás József 1933-ban Régi arcok. Száz kép a régi Becse közéletéből cím-

mel önálló kötetben adta ki a Tiszavidék című hetilapban 1931-1933-ben megjelent 
írásait azokról az óbecsei személyisekről, akiknek közösségépítő tevékenységét va-
lamilyen szempontból fontosnak tartotta.125 

Balaton János tanító (1842-1920) a Lövölde vezetője, a Népkör és a Ka-
talikus Olvasókör alapítója.126 Balaton Gyula, aki főszolgabíró a Tűzoltó Egylet, a 
római katolikus hitközség, a Magyar Népkör, a Lövölde és a Kaszinó alapító tagja 
is volt.127 Áldozat- és szervező készségével kimagaslott a Beretka-család. Beretka 
János Mezey Jánossal és Balaton Gézával a Katholikus Olvasókört és annak temet-
kezési egyletét alapította.128 Csupor Gyula ügyvédnek a Magyar Dalkör és a Magyar 
Népkör megalakításában volt fontos szerepe.129 Frenner Ferenc gazdálkodó alapító 
tagja volt a Magyar Népkörnek, az Ipartestületnek, a Lövöldének, a Katolikus Kör-
nek és a Tűzoltó egyesületnek.130 A Galambos (Grünbaum) család több tagja a köz-
életben élt. Galambos Sándor a Népkör jegyzője volt éveken át, pénztárosa a Lövész 
egyletnek, a Gazda Körnek, a Társas Körnek és a Tűzoltó Egyesületnek tagja.131 
Az Iparos Olvasókört id. Knecht András asztalos alapította.132 Laczkovics Károly 
főjegyző egyszerre több egyesületnek is vezetőségi tagja volt: Önkéntes Tűzoltó 

122 tomka 1992. 122. Csepeli György adott, kivívott és spontán szerepekről beszél. Az adottba (pl. 
férfi – nő) beleszületünk, érte nem kell semmit sem tennünk. A kivívott szerep eléréséért tennünk kell 
valamit, a spontán szerep pedig addig érvényes, amíg a szituáció fennáll. csepeli 2001. 62–63.
123 tomka 1992. 66.
124 tomka 1992. 124. 
125 FárBás 1933. 
126 FárBás 1933. 3.
127 FárBás 1933. 4. 
128 FárBás 1933. 4., Barna 2009. 
129 FárBás 1933. 14.
130 FárBás 1933. 22.
131 FárBás 1933. 25.
132 FárBás 1933. 48.
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Egyesület, Lövész Egylet, Magyar Dalkör, Ipartestület, Népkör, Iparos Olvasókör.133 
Mrávics Lukács kereskedő évtizedeken keresztül tagja volt a Tűzoltó Egyletnek, 
a szerb Dalárdának és a Csitaonica-nak.134 Osztrogonácz Ferenc tanító nemcsak a 
katolikus hitközségnek, a Népkörnek, a Lövészegyletnek, a Katolikus Körnek, az 
Egyetértés polgári körnek, az Iparos Olvasó Körnek volt oszlopos tagja, hanem a 
Polgári Dalkörnek is. Nagy szerepe volt Szulik József díszes síremlékének felállít-
tatásában.135 Petković György kereskedő, több ízben megválasztott szerb bírója a 
városnak, tagja volt a Csitaonicának, valamint 1878-tól haláláig az Önkéntes Tűz-
oltó Egylet elnöke.136 Rácz Ferenc kántor a katolikus Olvasókörnek volt jegyzője 
sok éven át, a Magyar Dalkörnek pedig megalakulása után első karnagya.137 A helyi 
lapba verseket és tárcákat írogató Szászy István orvos gyakori előadója volt a Nép-
körnek és a Jótékony Nőegyletnek, egy időben pedig a Dalkör elnökének is megvá-
lasztották.138 Több egyletben: a Magyar Népkörben, a Gazdakörben, a Társaskörben 
és a Lövöldében is viselt elnöki tisztséget Szonomár Elek bankigazgató.139 A Tátity 
család több ízben is adott községi főbírót Óbecsének. Mindegyikük: Tátity Szever, 
Tátity György, Tátity Sztevan (1912-1915) mind a hitközségének, mind a Csitaoni-
cának, a Fölműves Szövetkezetnek, mind több más egyesületnek buzgó tagja volt.140 
Az egykor még céhes csizmadia mester, Wantsik Károly 1883 után az Ipartestület 
pénztárosa lett, de tagja volt a Népkörnek, a Lövöldének, az Iparos Olvasókörnek, 
pártolója a Dalkörnek, a Tűzoltó Egyletnek, a Nőegyletnek és a Legényegyletnek. 141 
Zavisics István az Önkéntes Tűzoltó Testület, a Kaszinó, a Lövölde, a Sport-egylet, 
a szerb Egyházi Dalárda tagja és vezetője volt.142

Néhány földbirtokost, nagybirtokost és vállalkozót, iparost leszámítva, 
többségük értelmiségi foglalkozású, fontos hivatalt viselt a 19-20. század fordulóján 
és meghatározó szerepet játszott a helyi egyesületi élet alakításában is. Főleg lelké-
szek, tanítók, ügyvédek, tisztviselők, orvosok. Többségük nem helybeli születésű 
volt. Ám az egyleti életben vállalt szerepük segítette őket a helyi társadalomba való 
beilleszkedésben és elfogadottságban. Néhányan óbecseivé váltak évtizedes ottlétük 
alatt. A szorosabb értelemben vett vallási társulatok (pl. a rózsafüzér) nem értelmi-
ségi vezetőinek és szervezőinek nevét nem tartotta fenn a közösségi emlékezet. Ám 
az ő szerepük legalább annyira fontos volt – és az ma is – a társulatok mindennapi 
életében. 

Tanulságok

Vázlatos áttekintésünk végén Óbecse 19-20. századi történetének sajátos-
ságaként említhetjük, hogy egyesületi élete elsősorban konfesszionális jellegű volt. 

133 FárBás 1933. 53.
134 FárBás 1933. 61.
135 FárBás 1933. 65.
136 Három évenként, paritásos alapon választottak magyar és szerb bírót. Petković György 1879-1882 
és 1885-1887 között töltötte be közmegelégedésre ezt a posztot. FárBás 1933. 69.
137 FárBás 1933. 75.
138 FárBás 1933. 83. 
139 FárBás 1933. 88. 
140 FárBás 1933. 94–94.
141 FárBás 1933. 104.
142 FárBás 1933. 108.
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Ez a vallási elkülönülés mellett a vallási és nemzetiségi viszonyok egybeesésével is 
magyarázható. Mindig voltak azonban olyan egyletek, amelyek ettől függetlenítet-
ték magukat. A 19-20. század fordulóján ilyen volt néhány sportegyesület, a tűzoltó-
ság, a legfelsőbb társadalmi köröket összefogó kaszinó, míg a 20. században egy-két 
gazdasági egyesület. 

A hivatalos egyházak általában támogatták ezeket az egyházi kötődésű, 
vagy tisztán vallási jellegű szerveződéseket, mert rajtuk keresztül az egyházi érdek-
érvényesítés lehetőségét látták. A vallási társulatok amúgy is rendelkeznek a cso-
portszerveződés minden lényeges ismérvével: sajátos cél, érdek, hierarchizált szer-
vezet, szimbolikus nyelv, szimbolikus viselkedésformák.143 A vallási rítusok gyakran 
emlékeztették az egyént erre, s gyakorlásuk kialakíthatta az összetartozás intenzív 
érzését. A közösségi vallási események az egyéni vallásgyakorlatban kiformálhatják 
egy „belső idő” mélyebb érzését. A rítus formálja a csoport vallásos gyakorlatát, ez 
pedig párhuzamosan megerősíti a hitet és összeköti a közösséget. Ez a négy elem 
szorosan összekapcsolódik.144

A társulatok nyitottak, demokratikusak voltak a saját felekezeti és nemzeti-
ségi közösségi tagok számára.145 Népszerűségük egyik fő oka az volt, hogy nemi és 
társadalmi helyzettől függetlenül mindenkit befogadtak.146 Különös szerepük volt a 
halottas társaságoknak, vagy temetkezési egyleteknek. Az a vallási/társadalmi igény 
pedig, amely őket évszázadokon keresztül életben tartotta: részesülni egy méltó, ke-
resztény eltemetésben, a halottért bemutatott mise áldásaiban, s a halottért elmondott 
imádságok üdvösségre segítő erejében.

A meglévő társulatok 19. század második felében szervezeti felépítésükben 
gyakran igazodtak a modern világi egyesületi struktúrákhoz. Egyre több ájtatos tár-
sulat, főleg ima- és karitatív társulat jött létre világi egyesületek mintájára a tagok 
döntésén és szándékán alapulva, azaz nem egyházi hivatali/hivatalos elhatározásból. 
A világi egyesületek analógiájára egyházi keretek között is új struktúrák szerveződ-
tek, mintegy a kor kihívásaira válaszolva. A laikus társulatoknak különösen a karita-
tív tevékenységi területen kínáltak lehetőséget. 

Vannak kevéssé kutatott közösségek, közéjük sorolhatjuk a vallási élet sa-
játos szervezeteit, vagy a vallási jellegű, de nem egyházakhoz kötődő szerveződése-
ket. Ez utóbbiakat általánosan úgy határozhatjuk meg, mint környezetük felé nyitott 
rendszereket, amelyek időben folyamatosan működnek, sajátos célokat követnek, 
egyénekből, egyének kis csoportjaiból szerveződnek, s sajátos tevékenységek koor-
dinálásához szükséges meghatározott szerkezettel rendelkeznek, amelyeket az ese-
tek többségében sajátos munkamegosztás és a felelősség hierarchikus megosztása 
jellemez.147 

Az egyesületek emberek által létrehozott jelenségek és részei a kultúrának. 
Függenek az emberektől, akiknek életében sajátos funkciókat töltenek be, ki vannak 
téve a társadalmi változások hatásainak, s ennek megfelelően történetileg is szem-
lélhetők. A társadalomtudományok a szervezeteket leginkább az emberek közötti 
viszonyokat stabilizáló és szabályozó viszonyokként írják le. 

143 V.ö.: cohen 1985. 39-69.
144 McGuire 1997. 19-20.
145 mann 1976. 136.
146 mann 1976. 139. 
147 kLieBer 1999. 24.
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A szervezet és kultúrája a benne résztvevők számára magától értetődő és 
az esetek többségében nem reflektált,148 azonos értékek alapján közös tájékozódást 
nyújt tagjainak, egységessé és koherenssé teszi a társadalmi cselekvést,149 egy, a kül-
ső és belső feltételekhez alkalmazkodó tanulási folyamat eredményeként jön létre, 
egy összetett, bonyolult világban tájékozódási és értelmezési lehetőséget biztosít, 
egységesíti ezek értelmezését és cselekvési programot nyújt, egy szocializációs fo-
lyamatból ered, azaz azonos kulturális tradíció alapján való cselekvést jelent, nem 
kizárólag tudatosan tanult tehát.150 

A szervezetnek van tehát kultúrája, amely a társadalom érvényes kulturális 
rendszeréhez képest szűkebb és kevésbé sokrétű,151 de gyakran magát a szervezetet 
is kultúra részének tartják. Ezt a szociálpszichológia szervezeti kultúrának nevezi. 
Ezek a szervezet egyfajta szimbolikus megnyilatkozásai. A szervezeti kultúrának 
három nagyobb megnyilatkozási terepe van: 1. az általában tudattalan alapmegy-
győződések: környezethez, embertársakhoz, igazsághoz való viszony, 2. normák, 
értékorientációk, amelyekhez a szervezet tagjai tudatosan igazodnak, 3. azok a tár-
gyak, amelyek célorientáltak, s szimbolikusan is kifejezik a szervezet meghatározó 
értékrendjét.

A szervezeti kultúra megteremti a szervezet saját idejét és saját terét is: meg-
jelennek a szervezet ünnepei, tárgyi szimbólumai, a közösségi élet színterei és a min-
dennapi élet rítusai, szokásai.152 Ezek alapján és segítségével hozható létre a szer-
vezeti identitás, amelynek alapján az egyén a csoporthoz tartozás pozitív attitűdjét 
alakítja ki, s megfogalmazza a másik csoporttól, szervezettől való elkülönülését.153 
A közösség egy olyan valami, ahol az ember megtanulja és gyakorolhatja, hogyan 
legyen „szociális” (közösségi/társadalmi).

Óbecsén ennek tágabb keretét a különböző, elsősorban felekezeti alapon 
szervezett, vagy felekezeti hátterű egyesületek adták. A legtöbb egyesület ugyanis 
szorosabb vagy lazább szálakkal a katolikus, az ortodox, vagy a zsidó egyházhoz 
kötődött. Nemzetiségileg ez ugyan csak a magyar és a szerb megoszlást tükrözte, 
hiszen a neológ zsidók nyelvileg és kulturálisan a magyarságba tagolódtak be. A 
felekezeti, s részben ennek megfelelően nemzetiségi alapon egymásra épülő intéz-
mények, szervezetek összekapcsolódását oszloposodásnak nevezi a szakirodalom.

Az oszloposodás azt a folyamatot jelenti a politológia és a szociológia nyel-
vén, amelynek során az egyházak köré vallási alapon – vagy politikai pártok köré 
ideológiai alapon – különböző szintű és formájú intézmények, közösségek, társulá-
sok szerveződnek, amelyek egymáshoz szorosan kapcsolódva egyfajta „oszlopot” 
alkotnak. Az oszlopnak saját szubkultúrája van, s közösségei (intézményei) a szüle-
téstől a halálig elkísérhetik az egyént élete egész folyamán. Intézményei az élet min-
den területén: lelki élet, érdekképviselet, szakmai szervezetek, társas élet, oktatás, 
pártok megjelennek.154 A vallási alapú szervezetek – közéjük számíthatjuk a lelkiségi 

148 csepeli 2001. 302. Csepeli ezt a viszonyulást „természetesnek”, „magától értetődőnek” nevezi.
149 csepeli 2001. 303.
150 csepeli 2001. 303. Ezt Csepeli tudatos szervezeti szocializációnak nevezi.
151 csepeli 2001. 302.
152 csepeli 2001. 303. 
153 csepeli 2001. 303. 
154 enyedi 1998. 95-105., gergeLy 1977. 
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mozgalmakat és az imatársulatokat is – egészen az 1940-es évekig meghatározóak 
voltak Magyarország és a szomszédos országok társadalmában, vidékiben és vá-
rosiban egyaránt. A katolikus, a protestáns, vagy ortodox egyházakhoz kötődően, 
kapcsolódva az egyház szervezetéhez, a szerzetesrendekhez, a keresztény pártokhoz, 
határozott jelét adták az oszloposodásnak a 20. század első felében. E folyamatnak 
mindenütt a kommunista hatalomátvétel vetett véget az 1940-1950-es évek forduló-
ján. Ez jelenti tanulmányunk korszakhatárát is. Az ezt követő évtizedekben a kom-
munista párt volt az, amely ideológiai alapon megteremtette szatellit intézményeivel 
a hatalmat kisajátító saját oszlopát. Ennek kultúráját, csoportkultúráit, szubkultúráit 
azonban most nem feladatunk vizsgálni.155 

A felvázolt egyesületek Óbecsén lehetőséget kínáltak a társadalom szinte 
minden rétegének, férfiaknak és nőknek, idősnek és fiatalnak, értelmiséginek, ipa-
rosnak és gazdálkodónak, katolikusnak, ortodoxnak és zsidónak, magyarnak és 
szerbnek, hogy közösségi életet éljen.

Óbecsei egyesületek

Az egyesület neve Szerepel az 1909. 
évi listán

Szerepel az 1929. 
évi listán

Szerepel az 1941. 
évi listán

Magyar Népkör + + +
Társaskör +
Katholikus Olvasókör + +
Csitaonica, Szerb Olvasókör + +
Egyetértés Olvasókör + +
Iparos Olvasókör + + +
Kereskedelmi Kör +
Kereskedő Ifjak Egylete +
Földművelők Egylete +
Vendéglősök Egylete +
Gazdakör + +
Szerb Földművelő Egylet +
Méhész Egylet +
Óbecsei Polgári Magyar Dalkör + + +
Szerb egyházi dalárda + +

155 A létező szocializmus hatalmat gyakorló egyes csoportjainak: kommunista/szocialista párt, KISZ 
és elődszervezetei, úttörő mozgalom stb., valamint az egyéni és társadalmi élet különböző rítusait, 
csoportkultúráját, pl. társadalmi ünnepségek (névadó, társadalmi esküvő, társadalmi temetés), május 1., 
nők napja stb. alig vizsgálták. Kivétel csupán május 1. vizsgálata, s annak értelmező elemzése: Munka-
közösség 1975., Munkaközösség 1981. De ugyanez vonatkozik az 1990-es politikai rendszerváltás után 
kialakuló új struktúrák, szerveződések szokásrendjének vizsgálatára is. A Szegedi Tudományegyetem 
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén ezért hosszú évek óta dokumentáljuk két hagyományos 
ünnepünk: Mindenszentek és Halottak napja, illetőleg húsvét megülésének aktuális szokásait, rítusait, 
éveken keresztül dokumentáltuk a március 15-i ünnepségeket, egy szegedi 1848-as hagyományőrző 
egyesület rítusait, és máig folytatjuk az október 23-i megemlékezések megfigyelését. De ugyanígy 
kutatjuk a társadalmi ünnepségeket (névadó, temetés stb.). De ugyanígy kutatjuk az iskolakultúrát. 
A kutatási eredmények a tanszék archívumában megtalálhatók. Eredményeinkből néhány tanulmány 
már napvilágot látott. Lásd: erdélyi 2004., erdélyi 2005., csóKa-jaKsa 2005. Az oszloposodásról lásd 
még: aLtermatt 2001. 73.
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Szerb iparos dalárda + +
Római Katholikus Földművelő 
Ifjuság Egylete

+ + +

Katholikus Iparos legény egylet + +
Jótékony Magyar Nőegylet + + +
Izraelita Nőegylet + +
Szerb Nőegylet + +
Óbecsei leányegylet (szerb) 
asztal-társaságok

+

Varrónők társulata +
Önkéntes Tűzoltóegylet + + +
Lövész Egylet
Lövölde

+ +

Ifjúsági Sportegylet +
Temetkezési egylet + +
Alsóvárosi katolikus kör (1932) + +
Szent Ferenc harmadik rendje +
Tiszamenti magyar tanítók egylete 
(1856) 

+

Kerékpáros egylet (1872) +
Oltáregylet +
Credo +
Ipartestület + +
Katolikus legényegylet (1893)
Újfalusi Katolikus Kör +
Keresztes ifjak egylete
Színpártoló egyesület
Külvárosi polgári olvasókör
Nyugdíjas egyesület (1896)
Óbecsei Magyar Gazdasági Társulat 
(1891)
Úri kaszinó
Keresztény önsegélyző egyesület 
(1891)
Katolikus kereskedelmi kör (1891)
Óbecsei tanító egylet (1876)
Katolikus legényegylet (1893)
Unio catholica biztosító társulat 
(1893)
Kisgazda Kör
Kerékpáros egylet (1872)
Magyar iparos legényegylet
Belvárosi katolikus kör
A szerb iparosnők egyesülete +
Óbecsei szerb földműves dalkör +
Vöröskereszt egylet +
„Segítség” jótékony temetkezési 
egylet
A „szociális segítség” egyesület
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ГАбор бАрНА – шАрА перње - клАмАр

ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА У СТАРОМ БЕЧЕЈУ 
ДО СРЕДИНЕ 20. ВЕКА

Од средине 1800-их све до средине 1900-их година, у Старом Бечеју 
је основано и континуирано, односно дуже или краће време радило преко 
педесет српских и мађарских удружења. Тај број је 1940-их година премашио 
седамдесет. Ове организације једнако делују у области религије и економије, 
или су организоване на основу занимања односно животног доба, а често су 
друштва културног и добротворног карактера. Општа карактеристика свих је 
чврста веза са црквеним заједницама (римокатоличким, српско-православним 
и јеврејским). У овом погледу уочавају се извесни знаци вертикалне органи-
зованости, наиме појединац је могао да похађа црквене установе од предшколског 
доба до окончања школе, а у младости и као одрастао човек, такође је припадао 
удружењу које је организовано по вероисповести и националној припадности.

Из периода пре 1848. године, имамо податке о црквеним удружењима 
која – осим конфесионалног, тако и националног – нису учествовала у ширем 
јавном животу града, или, ако су ипак учествовала, задржала су чврсте везе 
према конфесионалним оквирима.  Њих карактеришу организацијски облици 
старог барока, па чак и средњовековног црквеног организовања. Могућности 
слободнијег удруживања створене су након револуције 1848-49. године, а 
нарочито после аустроугарске нагодбе 1867. године.

Бројчано повећавање удружења генерише наступање нових друштвених 
група за заштиту културних, верских и других интереса. Поједина удружења 
нису остала у оквирима одређеног друштвеног слоја, него су настојала да 
обједине бројне слојеве локалног друштва мимо друштвених слојева, класа, 
конфесионалних и професионалних, па чак и националних разлика. Као 
пример за ово могу послужити нека удружења локалне интелигенције која се 
везују за спорт (куглање, бициклизам), за поједина економска хоби-занимања 
(као пчеларство) или делатности од јавног значаја (напр. ватрогасци). 

С друге стране, поред традиционално локалних и нових националних 
удружења јављају се регионалне (среске) форме организовања. У појединим 
случајевима нестали су услови за проширење традиционалних оквира 
организовања, зато је напр. поред постојећег, основано ново удружење за 
сахрањивање. У новинским чланцима са краја  19. века појављују се удружења 
која се налазе на уској међи између политичких странака и цивилног орга-
низовања.
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1. kép
Illusztráció a Bácska társadalmi élete c. kiadványból (1909)
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2. kép
Illusztráció a Bácska társadalmi élete c. kiadványból (1909)
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3. kép
Illusztráció a Bácska társadalmi élete c. kiadványból (1909)
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4. kép
Az Óbecsei Polgári Magyar Dalkör csúrogi szereplésének meghívója (1902)

5. kép
A Óbecsei Polgári Magyar Dalkör fiumei szereplésekor használt kitűző
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6. kép
Az Óbecsei Polgári Magyar Dalkör csúrogi kaszinóban tartott estjének programja (1902)
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7. kép
Az Óbecsei Polgári Magyar Dalkör csúrogi kaszinóban tartott estjének programja (1902)
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8. kép
Illusztráció a Bácska társadalmi élete c. kiadványból (1909)

A kulturális élet alakítói
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9. kép
Illusztráció a Bácska társadalmi élete c. kiadványból (1909)

A kulturális élet alakítói
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10. kép
Illusztráció a Bácska társadalmi élete c. kiadványból (1909)

A kulturális élet alakítói
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11. kép
Illusztráció a Bácska társadalmi élete c. kiadványból (1909)
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12. kép
Illusztráció a Bácska társadalmi élete c. kiadványból (1909)
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13. kép
A római katolikus olvasókör zászlószentelése 1938-ban (Historia Domus)

14. kép
A római katolikus olvasókör helyisége (1930-as évek)
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15. kép
Az Iparos Legényegylet egykori belvárosi háza (1970-as évek)

16. kép
Vadásztársaság az 1940-es évek elején Skrabány Gyula műhelye előtt
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17. kép
A Magyar Népkör szilveszteri meghívója a királyi Jugoszlávia idején

18. kép
A Nagygazdakör  tagjai (1931)
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19. kép
A Kisgazdakör tagjai (1927)
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mák FereNc

közszellemet alkotni és azt maradandólag 
fenntartani 

Óbecse magyar sajtótörténete a polgárosodás korában*

[…]

Óbecse sajtótörténete jószerével máig feltáratlan. Pál Sándor 1989-ben megjelent 
Bečejska bibliografija – Becse bibliográfiája 1805–1944 című, a vidékünkön min-
denképen úttörő munkája záró fejezeteként közölte a Becsei nyomdászat 1879–1944 
című tanulmányát, ám ebben is csak érinti városunk újság- és lapkiadásának törté-
netét.1 Kapcsolatokat tárt föl lapkiadók, szerkesztőségek és nyomdák között, perio-
dika-történettel érdemben azonban ő sem foglalkozott. Ennek ellenére Pál Sándor 
hívta fel rá a figyelmet: ha városunkban lett volna nyomda, az első lap a ténylegesnél 
két évtizeddel korábban, 1860 táján jelenthetett volna meg. A források szerint ugyan-
is Đorde Radić (Radics György) a Srpski dnevnik 1861. szeptember 6-i és 22-i szá-
mában előfizetési felhívást tett közzé a megalapítandó Seljak című lapra. A későbbi 
szerkesztői üzenetekből kiderül, Radić már a lap megjelenése előtt áttette székhelyét 
Ó-Becséről2 Újvidékre, feltehetően a helybeli adottságok – elsősorban a megfelelő 
nyomda – hiánya kényszerítette őt a város elhagyására.3 […] Tizenkét esztendőnek 
kellett elmúlnia ahhoz, hogy a vármegye székhelyén, Zomborban megjelenő Bács-
ka hírül adhassa: a magyar földmívelők számára Bácskai Gazda címmel gazdasági 
lap fog megjelenni Ó-Becsén. A hír szerint „Zsótér Andor szerkesztése alatt havon-
ként kétszer megjelenő gazdasági szaklap indult meg. Évi ára 3 frt. Az első szám 
úgy van összeállítva, hogy minden paraszt gazdának érdemes járatnia.” A tudósító, 
vagy a Bácska szerkesztője még hozzátette: „Vajha fönnmaradhatna!” – ami a meg-
bukott lapkezdeményezések gyakoriságára is utalhat.4 A hírlap – melynek egyetlen 

* Mák Ferenc kézirata terjedelmében más írások többszöröse. A szerkesztőség a kéziratot lerövidítette. 
A szerző túl részletesen írt olyan jelenségekről, amelyekkel kötetünk önálló tanulmányai foglalkoznak. 
A szerkesztőség emiatt a szóban forgó részeket a tanulmányból elhagyta, és e pontokon utalt a tanul-
mánykötet más írásaira. – Szerk.
1 pál 1989. 255, 223–235.
2 A város neve 1902-ben központi rendelet alapján Ó-Becséről Óbecsére változott. Ennek megfelelően 
mindkét változatot használom, s ez sajtótörténeti szempontból is lényeges. Az Ó-Becse és Vidéke című 
lap 1902. június 1-től Óbecse és Vidéke címen jelent meg, s ez a kettősség a további hivatkozásokban 
is szerepel.
3 pál 1989. 223–224. – Radics Györgyöt Đorde Radić néven […] közgazdászként tartja számon a szerb 
történetírás. Az 1839. április 22-én Nagy-Becskereken született és Prágában tanult […], közgazdasági 
ismereteit svájci, franciaországi, belgiumi, hollandiai és németországi tanulmányútja során mélyítette 
el. Ezt követően Szerbiában telepedett le, ahol előbb Požarevacon, majd Kraljevóban, ezt követően pe-
dig Montenegró fővárosában, Cetinjében is gazdasági iskolát alapított. Érdemének tekintik, hogy a két 
délszláv államban ő alapozta meg a mezőgazdasági tudományokat, ezért még életében a Szerb Tudo-
mányos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. 1867-ben Újvidéken nyomtata ki fő művét, a Vodja 
pri gazdovanju (Gazdasági útmutató) című munkáját. A Seljak című lapot 1862-től jelentette meg.
4 Bácska 1882. jún. 6./ melléklet 2. Gazdasági lap magyar földmívelők számára. – Bácskai Gazda.
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példánya sem lelhető meg a közgyűjteményekben5 – meghatározó szerepet játszott 
a később járásosztási per […] első szakaszában. […]* Fárbás József visszaemléke-
zésében úgy szerepel, hogy Zsótér Andor „Bácskai Gazda címen gazdászati és szép-
irodalmi lapot indított 1884-ben, s bár nem sokáig élt e lap, […] de úttörő volt itt a 
kultúrpusztaságban”.6 Megállapítása azonban tévesnek bizonyult, a Bácskai Gazda 
létezéséről 1882–1883-ból vannak adatok, a lap 1884-ben már nem jelent meg. 

A dúsgazdag földbirtokos – a reánk maradt emlékezet szerint – valójában 
istápolója és gyámolítója volt a városnak. Zsótér Andor ősi szegedi család sarja volt 
– atyja, idősebb Zsótér Andor kiérdemelte és királyi adományként büszkén viselte a 
magyar nemesi rangot és a szatymazi előnevet –, a földművelés mellett gabonake-
reskedéssel is foglalkozott, s hajózási vállalatával a vízenjáróknak ahhoz a legendás 
társaságához tartozott, akiknek Tömörkény István külön könyvet is szentelt. Az ifjú 
Zsótér Andor gazdasági tanulmányai elvégzése után szinte benősült Ó-Becsébe, fe-
leségül vette a gazdag Ginder Ignácz egyetlen leányát, és ezzel bebocsátást nyert a 
Tisza-menti város elit társaságába. Az ifjú vő azzal hálálta meg az iránta tanúsított 
jóindulatot, hogy az első pillanattól kezdve minden tudását a városi közélet javára 
fordította: […] támogatott minden kulturális megmozdulást. Így került sor a Bács-
kai Gazda lapkezdeményezésre is, majd amikor ez nem sikerült, lelkesen támogatta 
Szulik József, Grünbaum Pál és Löwy Lajos már szerencsésebb csillagzat alatt meg-
született lapalapítási tervét, az Ó-Becse és Vidéke megjelenését, melybe azután Öreg 
Agrárius néven írásaival is szerepelt. […]

Ó-Becse és Vidéke

A vármegye hivatalos közlönye, a Zomborban megjelenő Bácska 1888. jú-
nius 5-én a harmadik oldalon egyetlen rövid mondatban tájékoztatta olvasóit, hogy 
„Ó-Becse és Vidéke cím alatt dr. Grünbaum Pál július 1-jén társadalmi lapot indít”7. 
Egy hónappal később már kész tényként közölte: „Ó-Becse és Vidéke cím alatt új 
társadalmi vegyes tartalmú hetilap indult meg július 1-jével Ó-Becsén dr. Grünbaum 
Pál szerkesztése mellett. Előfizetési ára egész évre 4 frt.”8 A lap első száma mindjárt 
hat oldalon jelent meg, két oldalas hirdetési melléklettel, ami önmagában is a gazda-
sági érdekeltséget jelezte. Felelős szerkesztője Dr. Grünbaum Pál volt, társszerkesz-
tőként Grósch Vilmost, főmunkatársként pedig Rózsa J. Dezsőt jegyezték. Grósch 
Vilmos a város akkori helyettes jegyzője hamarosan – egyéb irányú elfoglaltságára 
hivatkozva – 1888. augusztus 12-én lemondott társszerkesztői tisztségéről, helyébe 
a Szűcs János tanító lépett. Az Ó-Becse és Vidéke 1888. szeptember 9-től Dr. Grün-
baum Pál felelős szerkesztő irányításával, Szűcs János társszerkesztő közreműkö-

5 Simonyi Mária a magyar politikai sajtó történetéről írt doktori értekezésében az olvasható, hogy „a 
lap fennmaradt példányai az óbecsei múzeum könyvtárában találhatók”, onnan azonban az 1960-as 
évek végén eltűntek. Simonyi Mária munkájában – átvéve […] Fárbás József tévedését – úgy vélte, a 
Bácskai Gazda 1884-1888 között jelent meg, a Bácska idézett híradása azonban egészen mást bizonyít. 
– Lásd: siMonyi 2003. 299–300.
* A járásosztásról lásd a szerző önálló tanulmányát. – Szerk.
6 Tiszavidék 1932. ápr. 17./ 3. Id. Zsótér Andor nagybirtokos. – Fárbás József.
7 Bácska 1888. június 5./ 3..
8 Bácska 1888. júl. 6./ 2. Ó-Becse és Vidéke
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désével jelent meg. Nyomatott Löwy Lajos könyvnyomdájában, kiadóhivatalként 
ugyancsak Löwy Lajos könyvnyomdája és papírkereskedése van feltüntetve.

A lapkezdeményezés mögött három személy összefogása állt: Grünbaum 
Pál ifjú ügyvéd, aki nem sokkal korábban nyitott irodát Ó-Becsén, Szulik József 
apátplébános, akkor már országos hírű költő, közkézen forgó irodalomtörténeti tan-
könyv szerzője, és Löwy Lajos nyomdatulajdonos. Maga Grünbaum Pál – akkor 
már Galambos Pálként 1908-ban, Löwy (Lévai) Lajos nyomdász halálakor követke-
zőképp emlékezett vissza az indulásra. Gombos Béla szolgabíró nem rejtette véka 
alá a lappal szembeni fenntartásait: „Emlékszem a bajai diák életemből, milyen a 
vidéki újságírás”9 – mondotta némi iróniával. Debelyácsky Izidor figyelmeztette: 
„Nem lesz rossz ügyvéd úr, amíg tisztességesen csinálják a dolgukat. De ha ko-
miszkodnak – mint sok kis lap szokta –, akkor röviden elbánunk majd magukkal.”10 
Csupor Gyula ügyvéd, akkor már országosan ismert költő visszafogottan üdvözölte 
a kezdeményezést, igazából azonban sosem nézte jó szemmel az ó-becsei lap indulá-
sát. Vissy Károly kerületi királyi közjegyző, Milkó Ignácz járási orvos, Zsótér Andor 
földbirtokos és Dörner Márton postamester azonban „lelkes örömmel üdvözölték 
az eszmét, de mindenekfelett babajgatott, gyámolított, lelkesített és szívvel-lélekkel 
oldalunk mellé állotta boldogult Szulik. Kibékült azzal, hogy én zsidó gyerek vol-
tam.” – írta Galambos.11 […] Fárbás József, Óbecse […] krónikása, négy évtizeddel 
később így emlékezett a harmincegy évfolyamot megélt, és 1918-ban megszűnt heti-
lapra, melynek mindvégig […] tudósítója volt: „Abban az időben ez nagy újítás volt, 
és szenzáció számba ment, hogy egy községben is (bár a Bácskának legnagyobb 
falujában) fenntartható és előállítható legyen egy rendes, nívón álló helyi hírlap.”12 
Fárbás szerint nem csak azért volt nagy dolog az Ó-Becse és Vidéke megszületése és 
életrevalóságának bizonysága, mert mögötte állt egy olyan nyomda/, (Löwy Lajos 
nyomdaintézete), amilyennel a környék városai közül senki sem büszkélkedhetett, 
hanem azért is, mert a város lakossága már eljutott a polgárosodásnak arra a fokára, 
amikor a világban történő tájékozódás a mindennapi igények szintjén jelentkezett, s 
a polgár, a tájékozódását biztosító sajtóra költeni is hajlandónak bizonyult.13 Bács-
Bodrog vármegyében akkoriban csak a zombori Bácska (1878), a szabadkai Bácskai 
Hírlap (1880), az újvidéki Újvidék (1885) és a zentai Zentai Friss Újság (1886) 
jelentek meg, és teremtettek maguknak olvasói kört.

A felelős szerkesztő, Grünbaum Pál […] ugyan aláírásával nem jelezte, de 
minden kétséget kizáróan ő fogalmazta meg a lap első, programadó vezércikkét. Mi 
a célunk? – kérdezte, s azonnal felelt is rá –: a községi társadalom tökéletesítése. 

„A helyesen berendezett községi társadalom mellett találjuk az 
egyének életében is a helyes berendezést – fejtette ki a programját. 
– Ott, ahol az egészséges alapon nyugvó községi társadalom jó lét-
nek örvend, ott az egyesen nyomorán is könnyen segítve van. Hol a 
községi társadalmat a kor kipróbált irányeszméi vezérlik és a tiszta 
erkölcs tana hatja át – ott az egyesek szellemi élete vissza nem ma-

9 Óbecse és Vidéke 1908. ápr. 19./ 2. Emlékezés a mi kiadónkról – Lévai Lajos 1853–1908 – Cató.
10 Óbecse és Vidéke 1908. ápr. 19./ 2. Emlékezés a mi kiadónkról – Lévai Lajos 1853–1908 – Cató.
11 Óbecse és Vidéke 1908. ápr. 19./ 2. Emlékezés a mi kiadónkról – Lévai Lajos 1853–1908 – Cató.
12 Tiszavidék 1929. márc. 31./ 2. Kik írtak 40 év előtt a helyi lapban? – Emlékezzünk régiekről – s.
13 Tiszavidék 1929. márc. 31./ 2. Kik írtak 40 év előtt a helyi lapban? – Emlékezzünk régiekről – s.
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radhat, el nem korcsosodik, és ott az egyes ember érzelmi világában 
is csak nemes czélok után törekszik. Nekünk tehát az a legerősebb 
meggyőződésünk, hogy az egyes ember élete el nem választható a 
községi társadalom életétől, épp ezért első törekvésünknek is oda 
kell irányulnia, hogy ezen községi társadalom tagjaiban azon tudatot 
ébresszük és erősítsük, hogy nekiök épp úgy kell gondolkodniok a 
magok községi társadalmi életök fenntartásáról, mint a saját életök 
jóvoltáról. Ezen tudat ébresztése és erősítése az úgynevezett közszel-
lem megteremtése és fenntartása. Közszellemet alkotni és azt mara-
dandólag fenntartani csak akkor lehetséges, ha abban a közszellem 
kiművelésében kizárólag az üdvös, nemes, igazságos és mindenek 
felett erkölcsös czélzatok egyedül az irányt adók.”14

A közszellem építése azonban Grünbaum Pál szerint nem lehet egyes, egy-
mástól elszigetelten élő emberek feladata, megfelelő „organum” kell ahhoz, hogy a 
tervek, a szándékok, a gondolatok és a törekvések közkinccsé váljanak. Erre a leg-
megfelelőbb fórum a sajtó, hiszen annak eredendő lényege, hogy

„egyszerre képes tolmácsolni az illető társadalom kiváló tagjainak 
szellemét […]. Csak a sajtó segélyével juthat el a kiválóbbak lel-
ke a többé-kevésbé visszamaradottakhoz, és ott, hol homály honolt, 
világosság lesz. Hogy ez elérhető legyen, a társadalom ama kiváló 
tagjainak egyetértésére van szükségünk, azon egyetértésre, melynél 
egyaránt tisztelve marad mindenkinek a közjólétre irányzott elve 
és véleménye, akármely vallás, nemzetiség, faj- vagy osztályhoz 
tartozzék.”15

Grünbaum szerint az eszmék kicserélésének igazi tere […] a sajtó. […] 
Ezért döntött úgy, hogy a Tisza-parti városban útjára indítja az Ó-Becse és Vidéke 
című hetilapot, fórumot teremtve ezzel minden, a közösség sorsát javítani igyekvő 
szándéknak. […]

Az 1888. július elsején induló Ó-Becse és Vidéke című hetilapot kezdetben 
mindössze kettőszáz–háromszáz példányban nyomták ki, de amikor – a helyi ér-
dekeltségből eredően – fölénybe került a központi, jószerével Budapestről érkező 
lapokkal szemben, példányszáma ezerre is felkúszott. A helyi újság a sikerét minden 
bizonnyal annak köszönhette, hogy – híven a felelős szerkesztő ígéretéhez – nem 
szegődött (legalább is látványosan nem) a politika szolgálatába. Ó-Becse mindenkor 
biztos bástyája volt a kormányzó szabadelvű pártnak – Grünbaum Pál az 1901-ben 
megtartott követválasztáskor a párt színeiben meg is mérettette magát – lapját azon-
ban soha nem engedte át az indulatos pártvitáknak. […]

Grünbaum (Galambos) Pál felelős szerkesztőként Cató néven írta nevezetes 
vezércikkeit, melyekben nem egyszer saját céljait és elképzeléseit fogalmazta meg. 
Az árvízmentesítési és Tisza-szabályozási szándékai és a szociális törekvései nyo-
mon követhetők a publicisztikájában is, a két évtizedes, nagy járásosztás per utolsó 
tíz évének pedig hűséges krónikása volt. Az Ó-Becse és Vidéke tárcarovatásban elő-
szeretettel „ostorozta a maradiságot” és a „vidéki szűklátókörűség” megnyilatkozá-
sait. […] A felelős szerkesztő […] értelmiségi kört gyűjtött maga köré, ők biztosítot-
ták az ó-becsei hetilap vármegye-szerte elismert színvonalát. […]

14 Ó-Becse és Vidéke 1888. júl. 1./ 1–3. Mi a célunk?
15 Ó-Becse és Vidéke 1888. júl. 1./ 1–3. Mi a célunk?



398 mák FereNc

Szulik József apátplébános […] egészen 1890-ben bekövetkezett haláláig 
munkatársa volt a lapnak. Az ő A jótékony szeretet című versével a címoldalán jelent 
meg az első szám, élén a Szent Pál leveléből vett idézettel: „Ha szeretet nincs, semmi 
sem vagyok. / A szeretet soha nem szűnik meg.” Ennél szebb gondolattal kevés lap 
jelent meg akkoriban Magyarországon. A negyedik oldalon pedig a költemény kap-
csán személyének, áldásos működésének a méltatása volt olvasható. A költemény 
hónapokkal korábban – 1888 Pünkösd hétfőjén – Grünbaum Pál nagy pártfogójá-
nak, Kenedi Gézának ó-becsei felolvasóestje üdvözlő bevezetőjeként hangzott el. Az 
emlékezetes „felolvasási est – volt olvasható a lap negyedik oldalának hírei között 
– minden kétséget kizáró módon igazolta, hogy városunk oly nagy intelligentiával 
bír, hogy országos hírű írót vagy művészt bármikor nem csak elfogadni, de kitüntetni 
is képes, különösen ha a mi szeretett prépostunk – mint maga is kitűnő író – az ily 
ünnepély élére áll.”16

Szűcs János tanító szerkesztőként […] gazdasági elemzésekben értékelte 
[…] a város gazdasági eredményeit. […] Szűcs János érdeme volt, hogy a község 
területén megszűnt a rabló-gazdálkodás, és bekövetkezett a vagyon számbavétele és 
a szigorú ellenőrzés.17

A csúrogi születésű Szűcs Jánost Szulik József akkori apátplébános még 
Kalocsán a tanítóképzőben fedezte fel. […] A végzett tanító, pártfogója révén már 
1878-ban Ó-Becsén kapott állást. […] Fárbás szerint kiváló pedagógiai szakíró hír-
ében állt, tanulmányait gyakran olvasta föl a Tisza-menti és vármegyei szakmai ta-
lálkozókon.18 […] A Szulik József halálát követő […] plébános-választás során az 
Ó-Becse és Vidéke társszerkesztője egy indulatos írásában erőszakos hivatalfoglalás-
sal vádolta meg az egyébként nagy szavazat-aránnyal megválasztott Fonyó Pált.19 
Az ügyben ugyan indult érseki vizsgálat is, Szűcs János azonban nem várva meg 
annak eredményét, lapjában az új plébánost nem kívánatos személynek minősítette. 
Tudósítására a Bácskában Egy tanító aláírással fulmináns cikk jelent meg ellene, 
melyben a szerző Szűcs János eljárását erkölcstelennek minősítette, és követelte az 
általa megvádolt plébános megkövetését. Sőt, ennél is tovább ment, kijelentette: 

„Mi az ilyen embereknek nem tanácsoljuk, hanem egyenesen köve-
teljük tőlük, mondjanak le arról a tisztes állásról, melyet elfoglalnak, 
mert arra magokat méltatlannak mutatták. […] ha ön önérzetes em-
ber, nem maradhat tovább Ó-Becsén, mert teljesen diszkvalifikálta 
magát tanítói állására.”20

Ennek következtében az Ó-Becse és Vidéke lapszerkesztője […] lemondott 
[…] tisztségéről.

„Meghurczoltak – írta lemondó levelében – csak azért, mert mint 
újságíró is teljesítettem kötelességemet. […] Visszalépek a nyil-
vánosság teréről, és nem lesz kötelességem olyan ügyekről szólni, 

16 Ó-Becse és Vidéke 1888. júl. 1./ 1, 4. A jótékony szeretet – Szulik József.
17 Tiszavidék 1929. márc. 31./ 2. Kik írtak 40 év előtt a helyi lapban? – Emlékezzünk régiekről – s.
18 Tiszavidék 1932. szept. 25./ 3. Szűcs János tanító – Fárbás József.
19 Bácska 1890. aug. 26.,/ 1. Ó-becsei plébánosválasztás – E hó 21-énb ment végbe. Fonyó 40, Boro-
misza 19, Mladoniczky 11 szavazatot kapott.
20 Bácska 1890. szept. 30./ 2–3. Az ó-becsei plébánosválasztás – Egy tanító.
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melyekhez mint magánember még kesztyűs kézzel sem nyúlok, és 
nem kell foglalkoznom a közéletben szereplő, és nekem is, mások-
nak is nem tetsző emberek dolgával. […] Amit már hónapokkal ez-
előtt meg akartam tenni, azt megteszem most. Lapunk szerkesztésé-
ről, mit két éven át becsületes jószándékkal együtt végeztünk, visz-
szavonulok.”21

Írásaival azonban továbbra is ott szerepelt a helyi lap hasábjain. Ekkor ke-
rült helyettes szerkesztőként a hetilaphoz az újságírás terén már […] tapasztalatokkal 
rendelkező néptanító, Fárbás József.22 […] Berauer József A kalocsai egyházmegyei 
r. k. népiskolák története című monográfiájában Fárbást Ó-Becse jeles tanítói között 
tartotta számon, és hogy elhivatottságát bizonyítsa, kiemelte közéleti szereplését is. 
Újságíróként is egészen kiváló – mutatott rá –, a helyi lap mellett „a megyei és a fő-
városi lapokban is többször olvashatók érdekes és szép képzettségre valló czikkei.”23 
[…] Első tudósítása az Ó-Becse és Vidékében Szűcs János írásával egyidőben jelent 
meg – miközben továbbra is szorgalmas munkatársa volt a Bácskának.24 1913-ban 
– egy évvel Szűcs János halála után – Egy néptanítóról című könyvecskéjében em-
lékezett meg a pályatársáról.25 […]

Jelenések

Az Ó-Becse és Vidéke hetilap az 1888–1918 közötti három évtized történé-
seinek hű krónikája. […] Óbecse polgári korszakának megannyi lapkezdeményezé-
se az Ó-Becse és Vidéke árnyékában bontakozott ki és zajlott le. Az 1888 és 1920 
közötti több mint három évtized során tizenöt lap megjelenéséről tudnak a krónikák. 
Vannak újságok, amelyeknek csak a neve maradt fenn, egykori alakjukat azonban 
egyetlen megmaradt példányuk sem őrzi, vannak olyanok is, amelyeknek rövid éle-
tét mindösszesen egy-két számuk bizonyítja, jónéhány azonban színes epizódjává 
vált a város (sajtó)történetének. Papok, néptanítók, ügyvédek és tehetős gazdálkodók 
érezték úgy, hogy az általuk alapított, szerkesztett és kiadott lapok révén döntő sze-
rephez jutnak a közélet alakításában, ami által pályájuk és életművük is új dimenziót 
nyer. […] A millennium évében jelent meg az Ó-Becsei Közlöny (1896–1899) című 
újság, mely társadalmi, közművelődési, szépirodalmi és közgazdászati hetilapként 
hirdette magát. Felelős szerkesztője és kiadója Csupor Gyula volt, segédszerkesz-
tőként pedig Göndör Ferenc jegyzete. Csupor Gyula Szulik József hívó szavára és 
kellő ösztönzésére 1872-ben került Bajáról Ó-Becsére. Versei, elbeszélései, főleg 
azonban történelmi regénye, a Megbukott a mama (Zombor, 1868) vármegye-szerte 
ismertté tették őt. Ügyvédi irodát nyitott a városban és hamarosan a társasági élet 
meghatározó egyénisége lett. […]26 Egy évtized múltán azonban elragadta őt a köz-

21 Ó-Becse és Vidéke 1890. okt. 12./ 1–2. Levél a szerkesztőhöz – Szűcs János.
22 Ó-Becse és Vidéke 1891. máj. 21./ 4. – Felelős szerkesztő: Dr. Grünbaum Pál. Helyettes szerkesztő: 
Fárbás József. Lapkiadó: Léway Lajos.
23 Berauer 1896. 208.
24 Ó-Becse és Vidéke 1888. júl. 8./ 4. Ó-becsei polgári magyar dalkör – s.; Ó-Becse és Vidéke 1888. júl. 
8./ 2–3. Szülők, gyerekek és iskola – Szűcs János.
25 FárBás 1913.
26 FárBás 1904. 12.
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élet, 1883-tól Német-Palánka főszolgabírójává választotta őt, s csak nyugdíjasként, 
1895-ben tért vissza a szeretett városába, Ó-Becsére. […] A négy oldalas Ó-Becsei 
Közlöny első évfolyama – amely nem naptári évet, hanem az 1896–1897 közötti 
időszakot jelezte – még az ő felelős szerkesztésében jelent meg, a második évfolyam 
1. száma 1897. július hó 4-én azonban már egészen más neveket viselt a fejléce alatt. 
Felelős szerkesztő- és kiadóként Dr. Terék József köz- és váltóügyvéd szerepelt, se-
gédszerkesztőként pedig változatlanul Göndör Ferenc. A harmadik évfolyam újabb 
változást hozott a lap életében, az 1898. március 6-i szám tulajdonos- és felelős szer-
kesztőként továbbra is Dr. Terék Józsefet jegyzi, a szerkesztő azonban már Kovács 
Ferenc néptanító volt. 

Terék József felelős szerkesztőként meghirdette a maga programját. „Ami-
dőn az Ó-Becsei Közlöny felelős szerkesztőségét átveszem” – kezdte […] a buda-
pesti tanulmányi évei után éppen hazatért ügyvéd az […] Előfizetési felhívásban. 

„Fájdalom, szülővárosomat eddig nem ismerhettem a folytonos tá-
vollét miatt. […] a távollétemben szerzett tapasztalataim engem arra 
késztetnek, hogy immár szeretett szülővárosomnak is szolgálato-
kat tegyek, s csekély látkörömet, s szerény ismereteimet Ó-Becse 
nagyközség felvirágoztatásának, a község lakosai boldogulásának 
előmozdítására szenteljem. Harczos kedvvel, fiatal tűzzel megyünk 
ütközetbe, hogy megvethessük igaz alapját és felépíthessük az ó-be-
csei nép jólétének és boldogulásának bevehetetlen várát. Ama várat, 
amelynek sánczai nemcsak egyesek, hanem a község valamennyi fia-
inak biztosítja jogainak érvényesítését, munkaerejének kifejtését.”27

Az Ó-Becsei Közlöny első évfolyamát Gavanszky Bozsidár nyomdája je-
lentette meg, a második évfolyama már Gavanszky Bozsidár utóda gyorssajtóján 
nyomatott, hamarosan azonban ez is megváltozott, 1898-ban már Gavanszky Miklós 
gyorssajtóján futott át a lap.28 […] Csupor Gyula […] 1898-ban indított új lapja a 
Népbarát (1898–1899) ugyancsak Gavanszky Bozsidár nyomdájából került ki. […] 
A Népbarát társadalmi hetilapként indult, és az ó-becsei Nemzeti Szövetség hivata-
los közlönyének tekintette magát. Az 1898. decemberében megjelent nyolc oldalas 
mutatvány szám felelős szerkesztője ugyan még Göndör Ferencz volt, néhány héttel 
később, 1899. február 4-én azonban már Csupor Gyula volt a főszerkesztő, Göndör 
Ferencznek pedig a felelős szerkesztői poszt jutott, aki az Ó-becsei hírek között je-
lentette be: 

„Büszkén adjuk át olvasó közönségünknek lapunk mai számát. 
Olyan ember nevével ékeskedik lapunk, kinek egész múltja a hazáé, 
a népé, az irodalomé volt, ki jövőjét is a nép üdvére és a haza boldog-
ságára szenteli. Csupor Gyula ny. főbíró úr kegyes volt e lapunknál 
a főszerkesztői tisztet elvállalni. Midőn köszönetünknek adunk kife-
jezést, hogy Csupor urat sikerült lapunk vezéremberéül megnyerni, 
egyúttal örömmel adjuk a hírt, hogy nagybecsű munkáiban olvasó 
közönségünk számtalanszor fog e lap hasábjain élvezetet lelni.”29

27 Ó-Becsei Közlöny 1897. júl. 4./ 1–2. Előfizetési felhívás.
28 pál 1989. 255, 228.; siMonyi 2003. 307–308.
29 Népbarát 1899. febr. 4./ 2–3. Főszerkesztőnk.
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Hogy mi is volt a Nemzeti Szövetség, azt Mit akarunk? címmel a beköszö-
nő vezércikkben a szövetség helyi elnöke Csupor Gyula foglalta össze. Bejelentet-
te, hogy a „munka és szeretet jelszavával” megalakult ó-becsei Nemzeti Szövetség, 
melynek „magasztos czélját” az országos programmal összhangban hirdették meg. 
A Nemzeti Szövetség céljai között szerepelt egyebek mellett 

„1. Fölkelteni s erősbíteni minden honpolgár szívében a hazaszeretet 
legszentebb érzelmeit. 2. Megalkotni az évszázadok viharai között 
létre nem jöhetett, s nemzeti fennállásunk biztosítékát képező társa-
dalmi egységet. 3. Testvéri kötelékekkel magunkhoz csatolni a ma-
gyar állam oltalma alatt, velünk együttélő s egyenlő jogokat élvező 
nemzetiségek háladatos gyermekeit. 4. Ledönteni azokat a válasz-
falakat, melyeket a vallási türelmetlenség a közös Isten egyforma 
teremtményei közé állított.”30

De szerepel a továbbiakban a pártpolitika fegyvereivel ütött sebek begyó-
gyításának a szándéka, a tátongó szociális szakadékok betemetése, a nyomorultak 
terheinek könnyítése, a szellemi élet értékeinek gyarapítása, a humanitárius intéz-
mények alapjainak lefektetése, melyek lehetővé tennék a munkaképtelenné vált, s 
„elaggott munkások existencziájának gyámolítását”, valamint az özvegyek és árvák, 
a betegségben sínylődő elhagyatottak felkarolását. A tíz pontba foglalt „áldásos te-
endők” sora határozott nemzeti keresztény-szociális program elemeit mutatta meg, 
„mintha csak egy egészen új világ emelkednék ki a vadul felcsapkodó emberi szen-
vedélyek zavaros hullámaiból!”31 […] Gavanszky gyorssajtóját 1899. május 6-tól 
Löwy Lajos nyomdája váltotta fel, ám ez sem tudta megmenteni a közönybe fulladt 
lapot. Csupor Gyula sem sokkal élte túl […] lapjának megszűnését, 1900. szeptem-
ber 5-én meghalt Óbecsén. 

Csupor szociális érzékenységét tovább vitte Göndör Ferenc. Simonyi Má-
ria sajtótörténeti munkájában közli, hogy Göndör egy évvel az Ó-Becse és Vidéke 
indulását követően, 1889-ben már megjelentette az Ó-Becsei Újság című kulturális 
hetilapját, amely 1919-ig „többszöri megszakításokkal” ugyan, de létezett. Ez az 
állítás azonban nem tűnik megalapozottnak. Simonyi Mária azt is tudni véli, hogy 
munkatársa az a Bácskay Bódog volt, aki 1911. október 1-je és 1920. január 25-e 
között valóban kiadta a maga Óbecsei Újság című lapját.32 Ez azonban Óbecse saj-
tótörténetének egy későbbi fejezete. […]

Óbecsei Hírmondó

Némi bonyodalmat okoz Óbecse 19. század végi és 20. század eleji törté-
netének tárgyalásakor a Kovács Ferenc név jelentkezése. A városnak ugyanis olyan 
szerencséje volt, hogy ezen a néven két személy – Kovács Ferenc néptanító és Ko-

30 Népbarát 1898. dec./ 1–2. Mit akarunk? – Csupor Gyula.; Népbarát 1898. dec./ 3–5. A „Népbarát” 
czélja.
31 Népbarát 1898. dec./ 3–5. A „Népbarát” czélja.
32 S hogy az ügy még szövevényesebb legyen, Simonyi Mária azt is tudni vélte, hogy 1900–1905 között 
is létezett egy Ó-Becsei Újság, egy politikai és kulturális hetilap, mely különös figyelemmel kísérte a 
mezőgazdaság fejlődését. Laptulajdonosa és felelős szerkesztője ennek is Göndör Ferenc volt. A lapot 
Adán nyomták Berger Adolf nyomdájában. siMonyi 2003. 306–307, 311–312.
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vács Huszka Ferenc segédlelkész, majd templomépítő plébános – is egészen kiváló 
pályát futott be. […] Az azonban egészen bizonyos, hogy az 1902. júniusa és szept-
embere között Ó-Becsei Hírmondó címmel megjelent népies társadalmi vegyestar-
talmú hetilap felelős szerkesztője és laptulajdonosa a tanító Kovács Ferenc volt. Az I. 
évfolyam 1. számaként jelzett, 1902. június hó 22-én, vasárnap, 4 oldalon megjelent 
lap Óbecsei Hírmondó című cikkében röviden ez áll: „Lapunk mai számával új ne-
vet vett fel. […] iránya, czélja marad az, ami volt, amint jeleztük: a közlakossággal 
megismertetni szeplőtlen igazsággal a közügy miben állását és ennek előmozdítása 
önzetlen, tiszta kezű munkássággal.”33 Nem derül ki azonban, hogy az Ó-Becsén, 
Lévai Lajos gyorssajtóján nyomtatott újságnak mi volt az előző címe. Kovács Ferenc 
néptanító szerkesztői személye mellett döntő érv, hogy rövid életében lapja két al-
kalommal is beszámolt Kovács Huszka Ferencnek az alsóvárosi templom felépítése 
érdekében szervezett gyűjtési kezdeményezéséről.34 A lap első száma vezércikként 
Than Károly tudományos munkásságát méltatta,35 szeptemberben pedig részletesen 
beszámolt a díszpolgári kitüntetés átadásának eseményeiről.36 Állandó rovata volt 
a Városatyák munkája című, a városi közgyűlés eseményeiről szóló beszámolója, 
igazán emlékezetes azonban csak Balaton Gyula főszolgabíró öntözésről szóló ta-
nulmányának közlése volt, melyben a népszerű városvezető azt fejtegette, hogy a 
Ferenc-csatorna ésszerű kihasználásával „vidékünk akár Hollandia is lehetne”.37 Az 
Óbecsei Hírmondó azonban mindössze tizenöt számot ért meg, és 1902 szeptember-
ében megszűnt. Szerkesztője néptanítóként folytatta a pályáját mígnem a Tiszavidék, 
1931. július 19-i száma hírei között bejelentette: „Kovács Ferenc nyugalmazott hely-
béli tanító folyó hó 16-án reggel 5 órakor, 72 éves korában hosszú szenvedés után 
jobblétre szenderedett.”38

Óbecsei Hírlap

[…] Az 1906–1912 között megjelenő Óbecsei Hírlap […] neve ellenére 
nem volt óbecsei, „hírlap” […] Első száma 1906. november 11-én jelent meg négy 
oldalon. Társadalmi hetilapnak tekintette magát, felelős szerkesztőnek azonban az 
„Óbecse” szerkesztőségét tüntette fel. Szerkesztősége a Tulipán kertben volt, mun-
katársai pedig a Tulipánkert vendégei. Kiadóhivatal a Kath. Legényegylet, kiadótu-
lajdonosa Csernicsek Imre. Nyomatott Palánkán, Csernicsek Imre nyomdájában.

„Óbecsei Hírlap cím alatt új lapot adunk Óbecse és környéke újság 
olvasóközönségeinek kezébe – olvasható a palánkai lap beköszöntő 

33 Óbecsei Hírmondó 1902. jún. 22./ 2. Óbecsei Hírmondó.
34 Az Alsóvárosiak temploma (Óbecsei Hírmondó 1902. szept. 7./ 3.) és A külvárosi templom érdekében 
(Óbecsei Hírmondó 1902. szept. 28./ 1.) című írásokból világosan kitűnik a személyi különbözőség.
35 Óbecsei Hírmondó 1902. jún. 22./ 1. Than Károly
36 Óbecsei Hírmondó 1902. szept. 21./ 2. Díszpolgári oklevél átadása [Thán Mórnak; helyesen: Thán 
Károlynak]; Óbecsei Hírmondó 1902. szept. 28./ 2. Thán Károlynál.
37 Óbecsei Hírmondó 1902. aug. 10./ 1–2. Főbíránk érdekünkben – Átirat a Ferencz-csatorna igazgató-
ságához; Óbecsei Hírmondó aug. 15./ 1–2.; Óbecsei Hírmondó aug. 24./ 1–2.; Balaton Gyula köztisz-
teletben álló főszolgabíró méltatására lásd: Óbecsei Hírmondó 1902. jún. 22./ 1–2. Főbíránk dicsérete 
– Csipke.
38 Tiszavidék 1931. júl. 19./ 3. Halálozás.
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írásában. – Programunk rövid: társadalmi úton szolgálni a magyar 
nemzeti állam kiépítését, megvalósítását. Hasábjainkról száműzve 
lesznek a személyeskedések; de szükség esetén sokszor fognak erős 
és kíméletlen szavak elhangzani, de mindig a közérdeket tartva szem 
előtt. Kérjük a közönséget, hogy pártfogását, támogatását ne vonja 
meg tőlünk, meg fogja látni, megérdemeljük. Hazafias tisztelettel, az 
Óbecsei Hírlap.”39

[…] Megjelenése második hónapjában az Óbecsei Hírlap – anélkül, hogy 
leírná a nevét – az Óbecse szerkesztőjét tüntette fel felelős szerkesztőként. Feszl 
György valóban az akkortájt megjelenő Óbecse szerkesztője volt […]. Az 1907. ja-
nuár 11-i szám fejléce alatt még ez áll: kiadótulajdonos Csernicsek Imre, szerkesztő-
ség és kiadóhivatal Óbecsén működik. Egy hónappal később, 1907. február 17-én az 
Óbecsei Hírlap már vegyes tartalmú társadalmi hetilapként „a magyar építőmesterek 
országos szövetségé[nek] óbecsei csoportjának, a kath. legényegylet, a temetkezési 
egylet, a fogyasztási szövetkezet hivatalos lapjá”-nak tekintette magát. A laptulajdo-
nos azonban még vakmerőbb kalandokba bocsátkozott: 1910. január 23. számának 
fejlécén felelős szerkesztőként ugyan Csernicsek Imre neve szerepelt, társszerkesz-
tőnek pedig a budapesti Haris György nevét tüntette fel, akinek köze nem volt a 
palánkai lap megjelenéséhez. 1910. augusztus 28. (és szeptember 4., mindössze két 
számnál) a felelős szerkesztő továbbra is Csernicsek Imre volt, szerkesztője azon-
ban a vidékünkön ismeretlen Rothschild Zsigmond. […] Egyetlen, az újságírás te-
rén némi tapasztalattal rendelkező munkatársa volt a „palánkai Óbecsei Hírlapnak”: 
Feszl György, aki közigazgatási jegyzőgyakornokként olykor tudósított az óbecsei 
eseményekről.40 […]

Óbecse
Az 1906 és 1909 között megjelent Óbecse társadalmi, közművelődési ve-

gyes tartalmú folyóiratként határozta meg magát, felelős szerkesztője és egyben tu-
lajdonosa is Feszl György községi könyvtáros volt. Az I. sorozat 1. száma 1906. 
szeptember 6-án nyolc oldalon látott napvilágot, és a folyóirat kiadói szándéka sze-
rint minden hónap első csütörtökén jelent volna meg. Simonyi Mária téved, amikor 
az Óbecse megjelenését 1905 és 1909 közé teszi. Az általa említett Óbecse társadal-
mi hetilap volt és csak 1905-ben létezett. Fő- és felelős szerkesztője Horváth Lantos 
László […] volt, és kezdetben Lévai Lajos nyomdájában nyomták, „később azonban 
elvitték Zentára a Molnár és Beretka nyomdához”.41 Ennek a lapnak azonban egyet-
len száma sem ismert. Feszl György Óbecséje […] 1906-ban, majd három évi szünet 
után 1909-ben, havonta megjelenő kulturális folyóirat volt, melynek néhány példá-
nya a budapesti Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében található.

A lap szerkesztője az első szám Beköszöntőjében úgy vélte: az elmúlt idők 
viszályai után a társadalom óriási erőfeszítéseket tesz egy békésebb kor megteremtése 

39 Óbecsei Hírlap 1906. nov. 11./ 1. Óbecse közönségéhez.
40 Óbecsei Hírlap 1907. jan. 20./ 1. Községi tisztviselők mozgalma – Feszl György; Óbecsei Hírlap 
1906. dec. 2./ 1. Községi háztartás – Költségvetésünk és a pótadó. – Az 1906 és 1909 között kiadott 
Óbecse című társadalmi, közművelődési vegyes tartalmú folyóiratot szerkesztő Feszl György magát 
községi könyvtárosként nevezte meg.
41 siMonyi 2003. 313–314.
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érdekében. „Leplet vetni a múltra, feledni a sok fonákságot, s egy egészséges közvé-
leménnyé kell kialakulnia a társadalmi életnek”, melyben a „józan magyar becsület” 
és az „őszinte jellem” alakítja majd a közszellemet. Ebben az Óbecse című folyóirat 
hajlandó az élen járni, „fényleni fog, mint zivatarban a tisztító villám”, amennyiben 
a képviselő testület biztosítja a megjelenéséhez szükséges évi 1000 koronát.42 Lehet, 
hogy a toronyalja sokallotta a követelményt, mert nincs nyoma annak, hogy a lap 
újabb számai is megjelentek volna. Viszont különös jelentőségű, hogy Gönczi János 
jegyző, községi bíró megjelentette a Bács-Bodrog vármegyébe kebelezett Óbecse 
nagy község szabályzata a községi népkönyvtár fölállítása, elhelyezése és kezelése 
iránt című dokumentumot, hiszen így megmaradt az utókor számára a város egyik 
első könyvtári működési alapszabálya. Három évvel később, 1909. február 7-én, I. 
sorozat, 1. szám megjelöléssel újra indult Feszl György községi közigazgatási gya-
kornok felelős szerkesztésével az Óbecse, amely most már kellő óvatossággal csak 
vegyes tartalmú társadalmi havi közlönyként határozta meg magát, s amelyet minden 
hónap utolsó szombatján vehetett kezébe az olvasó. Címoldalán hatalmas betűkkel 
hirdette: „Hass, alkoss, gyarapíts; s a haza fényre derül!” S az oldal záró soraként ott 
szerepelt a felhívás: „Keresztények! Pártoljuk a keresztény sajtót!” Az Óbecse 1909-
es új sorozata – a március 14-i rendkívüli kiadványával együtt – összesen öt számot 
élt meg, és április 24-i száma – úgy tűnik – az utolsó volt. […] Az Óbecse című havi 
közlönyt Lux Mihály könyvnyomdája jelentette meg. […]

Óbecsei Újság

Egyetlen helyi lap akadt Óbecsén, amely sikeresen vette fel a versenyt 
Grünbaum Pál (akkor már Galambos Pál) Óbecse és Vidéke című hetilapjával, s ez az 
Óbecsei Újság volt. Első száma 1911. szeptember 24-én jelen meg43, s a világháború 
viszontagságait átvészelve, a forradalmaktól megtépázva, kisebbségi sorsban, 1920. 
január 25-én köszönt el az olvasóitól. A szépirodalmi, közgazdasági és társadalmi 
hetilap felelős szerkesztője Radoszavlyevits/ Radosavljević Vladimir, főmunkatársa 
pedig Bácskay Bódog volt. Az Óbecsei Újság sajátosan értelmezte a helyi tájékoz-
tatás feladatát. Megjelenése első korszakában aránylag kevés hírt hozott az általános 
magyar valóság eseményeiről, s ritkán, elvétve tekintett ki Bács-Bodrog vármegyére 
is. Ezzel szemben a legjelentéktelenebb helyi eseményről is igyekezett beszámolni, 
a veszett eb marásától a leforrázott gyermek tragédiájáig mindenről hírt közölt. […] 
1913 szeptemberében, az Óbecsei Újság három évének értékelésekor méltán állítot-
ta a szerkesztő: „Mi nem azt írjuk meg, ami nekünk tetszik, mi megírjuk mindazt, 
ami mindenkit érdekel.”44 1914-től, a nagy háború kitörésének pillanatában azonban 
megváltozott a lap arculata. Az Óbecsei Újság valójában ekkor lett igazán szép-
irodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap. 1915. márciusában feltehetően maga 
Bácskay Bódog így látta az újságot: 

„Szerény kis lapunk immár ötödik éve szolgálja a lakosság, az igazi 
nép érdekeit. Oktat, tanít, felvidámít, hirdeti és követeli az igazsá-

42 Óbecse 1906. szept. 6./ 1. Beköszöntő – Lector.
43 A budapesti Országos Széchényi Könyvtárban az Óbecsei Újság (1911. október 1.) I. évfolyam 2. 
számától található meg.
44 Óbecsei Újság 1913. szept. 7./ 1–2. Évforduló.
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got, ápolja, gondozza a vallásos és hazafias érzületet, magasztalja 
az erényt, pusztítja a bűnt, s ellátja a közönséget minden szellemi 
táplálékkal, olvasmánnyal, ami javára és hasznára válik.”45

Való igaz, az Óbecsei Újság ekkor már élen járt a háborús beszámolók te-
kintetében. […] Amikor az újság beszámolt a harangok hadba vonulásáról, csende-
sen elköszönt az olvasóitól is:

„Kedves olvasóinktól mai számunkkal ideiglenesen búcsút veszünk. 
[…] Lapunk szellemi része mindig készen állott, az anyagiakra sem 
panaszkodhatunk, de minden hiába, nem lehet megfelelő és elegen-
dő munkáskézre szert tennünk, hogy szerény kis lapunkat kifogásta-
lanul bocsássuk rendelkezésre. Kiadóhivatalunk nyomdájának más 
bokros teendői is vannak, így a kettő között kellett választanunk, és 
lapunk megjelenését függesztettük fel.”46

Ettől kezdve az Óbecsei Újság csak alkalmanként adott hírt magáról. 1917. 
január 7-én két oldalas, rendkívüli száma köszöntötte a hűséges olvasókat, jelezve, 
hogy a negyedik háborús év küszöbén a hosszú hallgatás után kötelességének érezi 
életjelt adni magáról: „nem zártuk le kis lapunkat örök időkre, csak várni vagyunk 
kénytelenek a jobb munkaviszonyokra. […] Kitartás, türelem, áldozatkészség!” – 
szólt az újévi köszöntő.47 Egy egész esztendőnek kellett elmúlnia […], hogy a szer-
kesztők ismét egy rendkívüli számmal keressék fel az olvasókat:

„Békés újesztendőt kíván az Óbecsei Újság is régi volt kedves ol-
vasóinak. Ezt a reményekben teljes 1918 év beköszöntését ragadtuk 
meg, hogy kénytelen háborús pihenésünkben ismét életjelt adunk ma-
gunkról, hogy a mi szeretett hű olvasóink szemtől-szembe lássanak 
ígéretünk felújításával, melynek értelmében, amint a munkás viszo-
nyok, papír és festék-árak megjavulnak, újhodott erővel sietünk min-
den házba bekopogtatni szerény kis lapunkkal, üdvözletünk szálljon 
tehát minden jó barátunk felé szívünk teljes melegségével.”48

Azután az Óbecsei Újság VII. megkezdett évfolyama derekán, 1919. június 
22-én négy oldalon ismét megjelent. Felelős szerkesztője a kitartó és állhatatos em-
ber, Bácskay Bódog volt, és Óbecsén, Radoszávlyevits Vladimir könyvnyomdájában 
nyomták továbbra is, aki maradt lapkiadó-tulajdonos. És a fejléc alatt ott szerepelt 
két szó, amit ettől kezdve minden lapszámon feltüntettek: Cenzúráztatott Óbecsén.* 
És mégis, az elmúlt keserű esztendők megpróbáltatásai ellenére is volt valami lelke-
sedés a köszöntőben: „Hosszú hallgatás után végre újra a kezünkbe vehetjük a tollat, 
hogy az évek előtt megszűnt Óbecsei Újság révén szólhassunk a közönséghez.”49 A 
valóságban is új korszak kezdődött azzal, hogy vezércikként az új plébános, Petrányi 
Ferenc Szociális ember című írását közölte […].

Az Óbecsei Újság Bácskay Bódognak köszönhetően, minden helyi lapnál 
– az Óbecse és Vidékénél, az Óbecsei Hírlapnál, az Ó-Becsei Közlönynél és az Óbe-

45 Óbecsei Újság 1915. márc. 14./ 2. Kedves olvasóinkhoz!
46 Óbecsei Újság 1916. okt. 29./ 2. Búcsúzó.
47 Óbecsei Újság 1917. jan. 7./ 1. Üdvözlet olvasóinknak.
48 Óbecsei Újság 1918. jan. 6./ 1. Békés újesztendőt.
* A cenzúra nem tekinthető helyi sajátosságnak. – Szerk.
49 Óbecsei Újság 1919. jún. 22./ 2. Az olvasóhoz!
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csei Hírmondónál is – „irodalmibb” hetilap volt.50 Ez nemcsak azt jelentette, hogy 
a helyi műkedvelő tollforgatók munkáinak mindenkor helyet biztosított, hanem azt 
is, hogy megjelenése három háborús évében a leggazdagabb volt a világháborús do-
kumentum-anyaga, áradó bőségükben jelentek meg a frontokról küldött tudósítások, 
beszámolók, levelek, naplók, tárcák, karcolatok, de még a katonanóták összeírására 
és azok közlésére is gondot fordított a szerkesztő. Megjelenése idején közölt néhány 
forrás-értékű frontbeszámolót és hadifogoly-jelentést, s ezzel a krónikási szerepének 
is eleget tett.

1920. február 1-től már Tiszavidék címmel jelent meg, s június 4-ét – a tri-
anoni békediktátum aláírását – követően, érezhetően nem tudott mit kezdeni az új 
helyzettel. „A kocka eldőlt” – írta a lap némi képzavarral a vezércikk fölé 1920. jú-
nius 6-án, a második oldalon pedig már beszámolt a helyi tanítóknak a városi jegyző 
előtt tett hűségesküjéről.∗∗ Láthatóan kereste a túlélés lehetőségét, első oldalon kezd-
te közölni a végeláthatatlan sporthíreket – 1921 februárjában a labdarúgás szabályait 
folytatásokban ismertette –, s tanulmányi cikkeket jelentetett meg a méhészet hasz-
náról. Biermann Mariska és Eszteleczky Gyuri versei mellett üde színfoltot jelentett 
a temerini Pataricza Mihály Tegnap vasárnap volt… című költeménye […]. A lapala-
pító Radoszavlyevits Vladimir nyomdájában […] 1919-től 1934-ig a Tiszavidékkel 
párhuzamosan megjelentette a szerb nyelvű lapját, a Novo vremet is. […]

Tiszavidék

Az Óbecsei Újság 1920. január 25-én rövid hírben közölte, a lap követ-
kező száma Tiszavidék címmel fog megjelenni. A szépirodalmi, közgazdasági és 
társadalmi hetilap folyamatosan a nyolcadik évfolyamát jegyezte ugyan, amikor 
1920. február 1-jén négy oldalon megjelent a Tiszavidék, a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz került község magának hamar nagy tekintélyt teremtő lapja. Felelős 
szerkesztője – a folytonosság jegyében – Bácskay Bódog maradt, a szerkesztőség 
és kiadóhivatal azonban St. Bečej (de azért a zárójelben még Óbecse) főterén a Bá-
ró-féle palotában volt. Továbbra is Radoszávlyevits Vladimir könyvnyomdájában 
nyomtatták, de „Czenzuráztatott St-Bečej-en”. Egy egész évnek kellett elmúlnia, 
hogy a változó idők jeleként 1921. október 24-én a szerkesztőség és kiadóhivatal 
Sztári Becsej Karagyorgyevity terén legyen immár keresendő. A […] vidéki sajtónak 
egy jól bejáródott üzeme, helyét kereste a megváltozott körülmények között. Nem 
kisebb gondokkal küszködött, mint hogy a megszólalást […] minden elemében és 
részletében újra meg kellett tanulni. 1923. január 28-án jelenik meg a lapban először 
a Vajdaság mint földrajzi meghatározás.51 Ezt követően csak két évvel később, 1925. 
június 21-i számában méltatlankodott a Tiszavidék Vajdaság tartomány irdatlan ösz-
szegű, 57.377.780,64 dinárnyi adója felett.52 

50 Simonyi Mária a felsoroltakon kívül sajtótörténeti munkájában megemlíti még a Kitartás (1899) és 
az Ó-Becsei Friss Újság (1902) című lapokat is, bár hozzáteszi, ezeknek egyetlen példánya sem ismert, 
mi több, ismeretei szerint 1912-ben egy másik Óbecsei Újság is helyet keresett magának a sajtópiacon, 
ennek azonban mindössze két-három száma jelenhetett meg. siMonyi 2003. 311, 312, 315.
∗∗ Az impériumváltás társadalmi kontextusáról lásd Klamár Balázs tanulmányát. – Szerk.
51 Tiszavidék 1923. jan. 28./ 3. A Vajdaság vámbevételei. – (B. N.)
52 Tiszavidék 1925. jún. 21./ 2. A Vajdaság adója.
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A Tiszavidék 1922. szeptember 3-án a második oldalon rövid hírben közölte: 
a […] szerkesztő, Bácskay Bódog súlyos betegségét, aki szeptember 2-án, pénteken 
meghalt.53 A hetilap szeptember 10-i számát felelős szerkesztőként Tihanyi Ernő je-
gyezte, ez azonban csak átmeneti megoldásnak bizonyult, hiszen 1922. október 22-
től a Tiszavidéket – egészen 1934. április 15-i megszűnéséig – felelős szerkesztőként 
Dr. Draskóczy Ede irányította, 1925. október 18-ától főmunkatársként pedig Rácz 
Imre dolgozott mellette. Nem sokkal ezután egy előfizetési felhívásban így mutatko-
zott be a lap: „Munkatársaink között a helyi magyar társadalom legkiválóbb tagjait 
találjuk, akik arra törekszenek, hogy olvasóinknak mindig elsőrendű szórakoztató és 
hasznos, nevelő-tanító olvasmányokkal szolgáljanak.”54 Ekkoriban ölt új arculatot a 
Tiszavidék, s óbecsei községi lapból regionális közlönnyé válik, az oktatás, a műve-
lődés és az egyházi élet terén „vajdasági” kitekintésre törekszik. A tudósítóhálózatát 
azonban láthatóan még nem szervezte meg, a híreket többnyire helyben gyártják, 
vagy hagyományos módon, telefonon szerzik be. Az 1926. január 31-i számban elő-
ször jelentkezett a Sport rovat Pollák Ernő rovatvezető szerkesztésében, februárban 
pedig hat oldalasra bővült a hetilap. 1927. május 8-án új típusú tördeléssel lépett az 
olvasók elé, megszűnt a hagyományos tömbszerűség – a hasábok megbonthatatlan 
egymásmellettisége –, s a vezető cikkek önállóak, gondosan megformáltak lettek, 
címet és alcímet kaptak. Megjelentek a rovatok, közülük vezető helyre a külpolitikai 
híradás került, már nem számított ritkaságnak a harsány fogalmazás sem […]. 1928. 
február 5-étől Draskóczy Ede felelős szerkesztőként egyedül jegyezte az időközben 
„vajdasági” jelentőségűvé nőtt lapot.* […]

1930 nyarán a belvárosi katolikus templom felépítésének évszázados jubi-
leumát ünnepelték. 1932 nyarán költői versenyt hirdetett a hetilap, 1933 augusztusá-
ban pedig mély fájdalommal búcsúztak Szenteleky Kornéltól, s reménykedve adtak 
hírt az emlékének szentelt irodalmi társaság megalakulásáról.55 1934. februárjában 
Cziráky (Fetter) Imre az Alsóvárosi Katholikus Kör közgyűlésén elmondta […] be-
szédét, melynek lényege szerint: „A kultúrmunka sohasem értéktelen, még akkor 
sem, ha a rendelkezésre álló anyag és az eszközök egyszerűek”.56 Időközben Ezüst 
Sándor néven Komáromi József Sándor verseivel és cikkeivel meghatározó alakja 
lett a lapnak, 1932-ben ő lett az okozója a Karácsonyi zivatarnak is. A Tiszavidék 
1932. október 2-i számában ugyanis rövid kis ismertető közölte az olvasókkal, hogy 
„Noviszádon” megjelent a Zivatar első száma. Az irodalmi és művészeti szemle in-
dulása az ismertető szerint biztató, és „hisszük, hogy a lap rövidesen jelentős erős-
sége lesz irodalmunknak”.57 A folyóirat első száma az óbecsei Komáromi József 

53 Tiszavidék 1922. szept. 3./ 2. Bácskay Bódog; Tiszavidék 1922. szept. 10./ 3. Bácskay Bódog teme-
tése.
54 Tiszavidék 1926. dec. 19./ 2. és Tiszavidék dec. 26./ 2. A Tiszavidék t. olvasóihoz! (Előfizetési felhí-
vás)
* Draskóczy Ede felelős szerkesztő életéről és munkásságáról lásd MáK 2011. – Szerk.
55 Tiszavidék 1933. aug. 27./ 2. A jugoszláviai magyar irodalom gyásza; Tiszavidék 1933. szept. 17./ 3. 
Szenteleky Kornél érdemeit méltatta a Magyar Közművelődési Egyesület; Tiszavidék 1933. szept. 24./ 
2. Megalakul a vajdasági magyar írók „Szenteleky Kornél” társasága.
56 Cziráky (Fetter) Imre beszámolója az Alsóvárosi Katholikus Kör közgyűlésén; Tiszavidék, 1934. 
február 25./ 2.
57 Tiszavidék 1932. okt. 2./ 2. Megjelent a Zivatar első száma; Tiszavidék 1932. okt. 23./ 3. Megjelent 
a Zivatar második száma.
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másodéves bölcsészhallgató beköszöntőjével jelent meg, feltételezhetően ő volt a 
(fő)szerkesztője a kiadványnak, hiszen a negyedik szám után Petrányi Ferenc plébá-
nos neki címezte heves támadását. Nem kevesebbet állított a […] pap, mint hogy a 
fiatal író az istenkáromlás bűnébe esett, amikor azt állította, hogy „Krisztus nem is 
volt Isten”, s ezzel mélységesen megbotránkoztatta a keresztény embereket. Petrányi 
apátplébános dörgedelmes bírálatában azt állította, ilyen messzire az egyházellenes 
Renan sem merészkedett el. Az ifjú szerkesztő a következő lapszámban mondhatta 
el a maga mentegetőző véleményét, és természetesen visszautasította az őt ért váda-
kat.58 […]

1934. évi első számában a Tiszavidék szerkesztője vezércikkben emlékez-
tetett arra, hogy lapja immár a huszonkettedik évfolyamát kezdte meg. […]59 Úgy 
érezte, becsületes múlttal és fiatalos reményekkel vághatnak neki a jövőnek. A szer-
kesztő, a kiadó és a közönség további együttműködésére számított, ám a Tiszavidék 
az 1934. április 15-i száma megjelenése után váratlanul megszűnt. […]

Lapok és a kisebbségi útkeresés

A Tiszavidékkel egyidőben, 1926. január 3-a és 1932. december 24-e között 
hét éven át jelent meg a Sztáribecseji Járás című politikai, szépirodalmi és közgaz-
dasági hetilap. Felelős szerkesztője Dr. Balassa Pál ügyvéd, tartománygyűlési kép-
viselő volt – aki gyakran Bál.-ként írta alá vezércikkeit –, és a Narodna Štamparija 
könyvnyomdában nyomtatták. Lapkiadó tulajdonosként ugyancsak a Narodna Štam-
parija volt feltüntetve. Szombatonként jelent meg, rendszerint négy, alkalmanként 
hat oldalon. Népiesebb lap volt a társánál, 1926 és 1930 között itt jelentek meg Czi-
ráky Imre Mihál bácsi levelei című sorozatának epizódjai, […] népszerűséget hozva 
ezzel a szerzőjüknek. Vécsey Géza – aki rendszeresen publikált a Tiszavidékben is 
– itt jelentette meg Sztáribecsej és a sztáribecsejiek monográfiája megírásához szük-
séges adatgyűjtési kezdeményezését,60 hogy Régi históriák címmel 1930. október 
3-ától két éven át, egészem 1932 végéig hosszú sorozatban jelentesse meg a város 
elfeledett történeteit. […] A Sztáribecseji Járás 1932 karácsonyi számával váratlanul 
megszűnt. „A Sztaribecseji Járás megjelenését ezen évfolyammal ideiglenesen be-
szünteti. Nem jelenti ez azt, hogy a lap megjelenni soka többé nem fog, csupán azt, 
hogy a mostani viszonyok között célszerűbbnek találjuk az ideiglenes beszüntetést. 
– A Sztaribecseji Járás szerk. és kiadóhivatala.”61 […] Már csak egy szép búcsúra 
futotta az erőből: a lapszerkesztő megírta, amitől minden újságíró retteg, Az utolsó 
vezércikket. 

„Hét esztendeje annak, hogy a járási magyarság helyzetének józan, 
megfontolt mérlegelése után jónak, szükségesnek láttuk egy bátor-
hangú, a járási magyarság érdekeiért síkra szálló hetilap megjelente-
tését. A közönség lelkes megértéssel fogadott bennünket, e lap köré 

58 Tiszavidék 1933. január 1./ 2–3. Karácsonyi zivatar. – Petrányi Ferenc; Tiszavidék 1933. jan. 8./ 3. 
Karácsonyi zivatar. – Komáromi József.
59 Tiszavidék 1934. jan. 7./ 1. Huszonkettedik.
60 Sztáribecseji Járás 1927. jan. 30./ 2. Kérelem – Vécsey Géza.
61 Sztaribecseji Járás 1932. dec. 17./ 2. Megszűnik a Sztaribecseji Járás; Sztáribecseji Járás 1932. dec. 
24./ 2. A sztáribecseji járás ideiglenesen beszünteti a működését.
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csoportosult, és e lap köré csoportosulva ki is tartott, egészen az utol-
só vezércikkig. Kettős cél vezetett bennünket: becsületes magyarok, 
és becsületes állampolgárok szócsöve akartunk lenni, meg akartuk 
védeni a járási magyarság jogos igényeit a törvényes keretek között, 
és rá akartuk őket nevelni arra, hogy becsületes magyarságuk mellett 
becsületes honpolgárai is legyenek új hazájuknak. Országos és köz-
ségi politikai ügyekben is véleményt nyilvánítottunk, érzékenyen 
figyeltünk a járási magyarság minden kulturális megmozdulására, 
de nem szűntünk meg hangoztatni azt sem, hogy jól felfogott ér-
dekünk, de egyúttal emberi kötelességünk is, hogy a magunk féltve 
őrzött kultúrája mellett érdeklődéssel figyeljünk fel az államalkotó 
szerb nép kultúrájára is, és így a legnemesebb megnyilatkozások 
aranyhídján hozzuk közel egymáshoz az egymás becsületes támo-
gatására, megbecsülésére oly nagyon rászoruló lelkeket. […] Nem a 
csüggedés, nem a kishitűség veszi ki a tollat a kezünkből, munkánk 
sincs elvégezve még, mert minden új nap új feladatok megoldását 
rója elénk, de a megváltozott körülmények ma azt tanácsolják, hogy 
csukjuk be az ajtót.”62

[…]
1936–1939 között jelent meg Óbecsén a Tiszavidéki Kis Újság című nyolc 

oldalas közgazdasági, társadalmi és művelődési hetilap. Szerkesztője a Tiszavidék 
korábbi újságírója, Halász Lajos volt, és Lux János könyvnyomdájában „nyomatott 
Sztáribecsejen”. Ennek a lapnak azonban csak egyetlen példánya, az 1939. július 
8-i (III. évfolyam 28. száma) ismert, s ebből messzemenő következtetéseket levonni 
nem lehet. Még mostohábban bánt az idő a Csepella József szerkesztette, és függet-
len hetilapként megjelenő Új Tiszavidékkel. Emlékét csupán az 1939. május 13-i 
száma első oldalának fénymásolata őrzi, s ebből kiderül, hogy a lapnak ez már a 
második évfolyama volt. 

1939. április 9-i keltezéssel került az olvasók kezébe a Vagyunk című, író-
géppel sokszorosított önképzőköri diáklap első száma. Hogy a szerkesztők komolyan 
vették a feladatot, és valóban szép jövőt reméltek a szépirodalmi és közművelődési 
folyóiratnak, bizonyítja, hogy jelezték: az I. évfolyam 1. számát tartja a kezében az 
olvasó. D. E. (az ifjú Draskóczy Ede) Magyar lányok, fiúk című beköszöntő sorai-
ban figyelmeztetett arra, milyen súlyos kötelességgel jár maga az élet, nem szabad 
felelőtlenül múlni hagyni az időt. „Akadtunk néhányan, kik nem maradtunk tétlenül, 
kik ereinkben érezzük az élniakarás erőteljes lüktetését”,63 s mert másokat is mun-
kára szeretnének buzdítani, megalakították hát a Magyar Önképzőkört. „Mikor más 
alkalom nincs rá, módot nyújtottunk a magyar ifjúságnak, hogy megismerje íróinkat 
és költőinket, hogy megismerje a magyar irodalmat.”64 Ennek a szellemi körnek volt 
hivatalos lapja a mindössze négy oldalas Vagyunk. „Meghívtunk mindenkit, minden 
fiatal törekvő magyart, hogy együtt dolgozzunk, együtt műveljük magunkat”65 – írta 
ugyancsak az első oldalon szereplő rövid kis jegyzetében egy bizonyos Sz. Z. P. F. 
Húsvéti hangulat és K. Gy. Április című karcolata, P. F. Egy régi vers című költemé-

62 Sztáribecseji Járás 1932. dec. 24./ 1. Az utolsó vezércikk. – (fi)
63 Vagyunk 1939. ápr. 9./ 1. Magyar lányok, fiúk. – D. E.; Vagyunk 1939. ápr. 9./ 1. Indulunk. – Sz. Z.
64 Vagyunk 1939. ápr. 9./ 1. Indulunk. – Sz. Z.
65 Vagyunk 1939. ápr. 9./ 1. Indulunk. – Sz. Z.
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nye és D. L. Petőfi János vitéze című dolgozata klasszikus diákkori zsenge. A diák-
lap második száma 1939. április 23-án jelent meg, s a második oldalán közölte Fejes 
Lili A mai lányok című dolgozatát, melynek utolsó mondatainak egyike az igazán 
megrendítő: „Nézzétek el, ha netalán írásom hiányos lenne, mert ez az első magyar 
dolgozatom.”66 A hatóság azonban nem tűrte a rebelliseket. A jugoszláv királyi rend-
őrség nyomozást, a járási szolgabíróság pedig titkos gyülekezés szervezésének vád-
jával eljárást indított az önképzőköri délutánokon megjelent, és a fiatal érdeklődők 
számára irodalomtörténeti előadást tartó Draskóczy Ede ügyvéd ellen, akit végül 
öt napi elzárásra és 1500 dinár pénzbírságra ítélt.* A kézzel sokszorosított diáklap 
megjelentetőit – ifjabb Draskóczy Ede és Pásthy Ferenc hetedikes, és Danis László 
hatodikos diákokat – kizárták a gimnáziumból. Az Új Tiszavidék felelős szerkesztő-
je, Csepella József Az érem másik oldala című vezércikkében óvatosan tiltakozott a 
hatóság […] fellépése ellen, kiemelve: „lelkiismeretünk alapos megvizsgálása után 
is szemrebbenés nélkül állíthatjuk, hogy nem igen volt valaha a világtörténelem fo-
lyamán lojálisabb kisebbség a mienknél”.67

A Délvidéknek az anyaországhoz történt visszacsatolását követően 1942. 
február 14-e és 1944. szeptember 30-a között, a megváltozott körülmények közepet-
te jelent meg az Óbecsei Járás című politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. 
Felelős szerkesztője Szonomár László […], felelős kiadója Terék Márton […] lap-
kiadó-tulajdonos volt. A szerkesztőséget Óbecsén, a Szent István tér 1. száma alatt 
rendezték be, s a Hungária könyvnyomdában nyomtatták. Az újság szombatonként 
jelent meg hat oldalon, s a háborús események erősen meghatározták hangvételét. 

[…]68 […] Visszatérő témája volt a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség fel-
adatainak meghatározása és az eredményeinek a számbavétele,69 az ONCSA-házak 
felavatása,70 vagy a KALOT kultúr-tevékenységének a méltatása.71 Esemény volt 
Cziráky Imre búcsúztatása, aki népoktatásügyi titkári kinevezését követően az óbe-
csei Alsóvárosból Zomborba költözött,72 valamint, hogy megünnepelték a Magyar 
Népkör működésének 75 éves jubileumát.73 1942 májusától szeptemberéig Laczko-
vics Antal nyugalmazott igazgató-tanító folytatásokban jelentette meg Az óbecsei 
Magyar Polgári Dalkör történetét. […] 1944. szeptember 30-i számának vezércikk-

66 Vagyunk 1939. ápr. 23./ 2. A mai lányok. – Fejes Lili.
* Sztáribecseji Főszolgabíróság mint rendőri büntetőbíróság végzése [Fordítás] Kih. sz. 399/1939 lásd 
a szerző közlésében. http://adattar.vmmi.org/fejezetek/1095/06_dokumentumok_draskoczy_ede_elete-
bol.pdf – Szerk.
67 Új Tiszavidék 1939. máj. 13./ 1. Az érem másik oldala. – Cs. [Csepella József]
68 Óbecsei Járás 1943. okt. 30./ 1–2. Vagyonelkobzás, súlyos fegyház- és börtönbüntetés vár a háborús 
nyerészkedőkre; Óbecsei Járás 1944. máj. 6./ 1–2. Termelési és beszolgáltatási kötelesség az új gazda-
sági évben; Óbecsei Járás 1944. jún. 3./ 1–2. Milyen címen mérséklik a beszolgáltatási kötelességet?; 
Óbecsei Járás 1944. máj. 6./ 2. Az élelmiszer ellátás újabb szabályozása.
69 Óbecsei Járás 1942. febr. 14./ 1–2. A D.M.K.Sz. feladatai és munkája.
70 Óbecsei Járás 1942. nov. 28./ 2. és Óbecsei Járás 1942. dec. 5./ 2. Az ONCSA házak ünnepélyes 
átadása Óbecsén.
71 Óbecsei Járás 1943. márc. 13./ 1. és Óbecsei Járás 1943. márc. 20./ 2. Kitűnően sikerült a belvárosi 
KALOT színielőadása (Ugrin József: Virradat); Óbecsei Járás 1943. ápr. 24./ 2. Az óbecsei KALOT 
nagysikerű színielőadása (az egykori Földműves Ifjúsági Egyesület Lukács István Aranyigazság című 
színművét adta elő).
72 Óbecsei Járás 1942. okt. 3./ 2. Búcsúest Cziráky Imre tiszteletére.
73 Óbecsei Járás 1943. máj. 8./ 1–2. Az óbecsei Magyar Népkör évi közgyűlése.
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ében […] Petrányi Ferenc Országos engeszteléssel mentsük meg nemzetünket című 
írásában szólt a szorongó közösségéhez. Néhány nappal később, 1944. október 8-án 
a városba bevonuló szerb partizánok az elsők között tartóztatták le […], majd kivé-
gezték. Petrányi Ferenc apátplébános, a bécsi Pazmaneum egykori […] növendéke 
1944. október 14-én halt meg […].

Óbecse mezőváros (majd nagyközség) életének 1882–1944 közötti több 
mint nyolc évtizednyi története során közel másfél tucatnyi hírlap félszáznál is több, 
néven nevezhető krónikása, tudósítója, szerkesztője – köztük nem egy országos hírű 
tudós, költő egyházi méltóság, gazdálkodó, néptanító, orvos, ügyvéd, és a pénzvi-
lágban jártas közgazdász, mindahány az írás elkötelezettje – állt a tájékoztatás szol-
gálatába, hogy a modern kor kihívásainak megfelelve, együvé formálja a boldogulás 
lehetőségét kereső közösséget. […]
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ФереНц мАк

Створити јавни дух и одржати га трајно 
Из историјата бечејске штампе у време настанка 

грађанског друштва∗ 1

Сомборски лист „Бачка“ (Bácska), дана 6. јуна 1882. године објавио 
је, да познати велепоседник, Андор Жотер (Zsótér Andor) у Старом Бечеју 
планира издавање економског часописа за мађарске пољопривреднике под 
насловом „Бачвански газда“ (Bácskai Gazda) […] Иницијатива Жотера је кратко 
трајала, али је потврдила, да међу грађанима Бечеја  постоји интересовање за 
штампом.

Богати адвокат, касније финансијски експерт, Пал Гринбаум (Grün-
baum Pál) успео је да објави у Бечеју лист који је дуже опстао. Он је 1888. 
године основао недељник „Стари Бечеј и околина“ који је излазио све до 1918. 
године. […] Лајош Леви (Löwy Lajos), од 1901. године Лајош Леваи (Lévai La-
jos) је власник и издавач листа „Стари Бечеј и околина“  (Ó-Becse és Vidéke) 
[…] Месечно гласило „Стари Бечеј“ (Óbecse) издаје други издавач новина у 
граду, штампарија Михаља Лукса (Lux Mihály). […] Први број књижевног, 
привредног и друштвеног недељника, „Старобечејске новине“ (Óbecsei Új-
ság) изашао је 24. септембра 1911. Одговорни уредник и издавач листа био је 
Владимир Радосављевић (Radoszavlyevits Vladimir), а водећи сарадник Бодог 
Бачкаи (Bácskay Bódog). […] Племенито књижевно наслеђе наставља часопис 
„Потисје“  (Tiszavidék) на челу са уредником Едеом Драшкоцијем (Draskóczy 
Ede) […]

∗1 Rezime se odnosi na istorijat bečejske štampe na mađarskom jeziku. – Napomena urednika.
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1. kép
Óbecse és Vidéke c. hetilap fejléce

2. kép
Óbecsei Hirlap c. hetilap fejléce

3. kép
Óbecsei Közlöny c. hetilap fejléce
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4. kép
Népbarát c. hetilap fejléce

5. kép
Óbecsei Ujság c hetilap fejléce

6. kép
Tiszavidék c. hetilap fejléce
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7. kép
Sztáribecseji Járás c. hetilap fejléce

8. kép
A Hét c. hetilap fejléce

9. kép
Novo Vreme c lap fejléce
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10. kép
Domovina c. lap fejléce

10. kép
Domovina c. lap fejléce

12. kép
Óbecse és Vidéke hetilap kiadóhivatalának számlája
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рАдослАв михАиловић

ОД пЛЕМИћКЕ И ГРАЂАНСКЕ КУћЕ 
ДО МУзЕЈА 

портрети бечејских грађана из уметничких збирки

У Уметничкој збирци Градског музеја у Бечеју сачувано је шездесетак старих 
портрета, који су ту доспели на разне начине - најчешће откупом од приватних 
власника, поклоном или преузимањем од неке установе која се није бавила 
музејском делатношћу. Најстарији портрети су датовани у почетак 19. а 
најмлађи у шездесете године 20. века и најчешће су релативно добро очувани. 
Историјски веома немиран и буран период, као и топографија настанка 
уметничких дела, нису могли да резултирају неком посебном стабилношћу 
и континуитетом остварења у овом жанру ликовног стварања. Уствари, тек 
брижљивим истраживањем сачуваних извора уз понеку срећну околност да 
се историја подударила са историјом уметности, могла се изградити нешто 
потпунија слика међусобне повезаности стваралаца и поручилаца, историјских 
околности и конкретног дела, односа тако важних за успостављање поетике 
сваког уметничког дела. 

Портрете су, уз неке изузетке, социолошке, хронолошке и стилске, 
наручивали они који су желели да буду насликани они сами или њихови 
најближи, чували их и «излагали»  у својим кућама и домовима, интимним 
просторима који никада нису били предвиђени, а ни погодни, за ширу публику. 
Готово је извесно да у Бечеју није било колекционара слика у правом смислу 
речи, као што је то, рецимо, био случај у оближњој Сенти, у случају Јоце 
Вујића и његове познате збирке, која је била, ипак, узузетак, што је истицано и 
у ранијој литератури.1 Али, готово је извесно да је Богдан Дунђерски поседовао 
збирку која је превазилазила уобичајене грађанске потребе да се кућа украсе 
лепим сликама. Он је, изгледа, поручивао слике и уметничке предмете који 
су превазилазили сопствену естетску потребу да се украси лични простор и 
онај његовог личног окружења, изнад задовољавање сујете или друштвеног 
престижа. Прилично је извесно да је он био у поседу уметничких слика које су 
одражавали лични уметнички укус, изгледа и културолошка интересовања, па и 
политичке ставове. Такође, познанство Пала Галамбоша са Фелип Лауб Ласлом 
очигледно је превазилазило ниво релације обичног поручиоца слика према 
младом сликару; угледни и имућни грађанин Бечеја односио се покровитељски 
и меценарски, изван уских материјалних интереса и упрошћеног односа 
поручилац - уметник. 

Постојао је још један извор и друштвена оконост која је условљавала 
настанак релативно великог броја портрета. У Мађарској, у 19. и у 20. веку, 
где је Бечеј све до 1918. године био, локална политичка и друга елита, судећи 

1 Петровић – кашанин 1927. 132–133.; шелмић et al 1989. 5–34.; шелмић 2003. 333–365.
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по неколико примера који ће бити поменути, наручивала је повремено и у 
посебним приликама, портрете својих заслужних савременика и претходника 
и они су, према поуздано идентификованом обичају излагани у општинским 
здањима као нека врста официјелних портрета.2 Није случајно да је приликом 
оснивања Текелијанума, своје задужбине у Пешти, Сава Текелија желео да се 
у њој формира галерија са ликовима људи заслужних за културу и просвету 
српског народа, својеврсни Пантеон за који је он већ раније сакупљао управо 
портрете. Изложени у свечаној сали за седнице, ови портрети су били прве 
уметничке слике у Текелијануму, односно зачетак будућег фонда данашње 
Галерије Матице српске.3 

Уздизање грађанске породице и породичног дома подразумевало је 
наручивање портрета и куповину слика, што је било и део моде и новоствореног 
укуса у 18., а нарочито у 19. веку, када овај жанр сликарства постаје практично 
део породичног ентеријера. Портрете наручују најпре представници племства, 
а потом све богатији грађански сталеж, и ова врста уметничких дела служи, 
између осталог, као нека врста генеалошког стабла којим се потврђује и доказује 
порекло и значај његовог власника.4 

Где год да су били, у чијем власништву и каква их је историјска 
судбина пратила, портрети су на крају доспели у уметничку збирку музеја и 
у тој околности само се одражава најчешћа и уобичејена судбина покретних 
уметничких дела и то не само код нас. Важна је чињеница, када се говори о овом 
специфичном жанру и хронолошки датованим експонатима из збирке Градског 
музеја у Бечеју, да се средином шездесетих година прошлог века, десетак 
година после оснивања, догодила значајна промена у профилу и структури 
ликовног фонда, с којом је једна галеријска збирка почела да поприма типичне 
музејске карактеристике. Тада је почело сакупљање и чување старих ликовних 
дела, углавном од аутора који су на неки начин били везани за Бечеј или је 
тематика слика била таква да је дозвољавала ужу музејску класификацију. 
Већ у наредних шест-седам година сакупљено је стотинак дела различитих 
аутора међу којима је било доста портрета, углавним из 19. и прве половине 
20. века. Слике овог жанра музеју су понекад поклањали грађани Бечеја и 
околине, чешће су откупљивани од наследника који, због временске дистанце, 
материјалне оскудице, или ко зна због чега, нису изгледа имали више присан 
и емотиван однос према насликаним личностима, и нису, дакле, имали више 
разлога ни да их чувају у својим домовима. 

Иако се овај текст односи превасходно на збирку портрета у Градском 
музеју Бечеј, не треба превидети да целовитије истраживање ове проблематике 
захтева помен и оних портрета који приказују грађане Бечеја, али су у поседу 
других збирки и колекција (стицајем околности они су и најстарији), па у 
неким случајевима и дела оних сликара из Бечеја коју су стварали сасвим изван 
географске сфере овог града - бар оних познатијих и чувенијих примера. Тако 
се у Галерији Матице српске налазе портрети брачног пара Чокић, Јакова и 

2 BicsKei 2008. 305–336.
3 мишић 2010. 112.
4 мишић 2010. 129–130.
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Полексије, спахија из Бечеја, са самог краја 18. века, дела Павла Ђурковића, 
у основи барокна, са јаким утицајима класицизма. Још једну личност из ове 
племићке породице, Георгија Чокића (1767 – прва пол. 19. века), трећег сина 
Јакова и Полексије Чокић, насликао је непознати аутор и тај његов портрет 
данас је такође у Галерији Матице српске, а Младен Јосић, модерни сликар 
родом из Бечеја знатно касније израдио је једну слободну копију овог портрета 
који је данас у збирци Градског музеја у Бечеју.5

У овом контексту свакако треба поменути Тан Мора, познатог мађарског 
сликара родом из Бечеја, који је урадио - истина у време када одавно није био у 
Бечеју - Портрет Саве Текелије, племића, родољуба и великог дародавца Матице 
српске. Данас је у Галерији Матице српске у Новом Саду, репрезентативан 
је и заиста великих димензија, а израђен је 1861. године у Пешти. Портрет 
је наручен у поводу обележавања годишњице рођења Саве Текелије, и како 
је прослава замишљена као израз српско-мађарског пријатељства, Матица 
је израду Текелијиног портрета у природној величини поверила тада већ 
прослављеном мађарском сликару Мору Тану.6 Избор сликара свакако је био 
пажљив:  Тан је био сличних година старости као многи учесници Текелијине 
прославе; уз то био је учесник Мађарске буне и сликар битака из 1848/49. 
године. Као полазник приватног атељеа Миклоша Барабаша у Пешти и од 
1852. године студент Уметничке академије у Бечу, а затим и приватне школе 
Карла Рала која је привлачила и српске сликаре, од 1860. године, до коначног 
одласка у Италију, где је умро 1899. године, био је стално настањен у Пешти, 
где се истакао као врстан  портретиста и сликар историјских и религиозних 
композиција.7

Познату бечејску добротворку, бароницу Еуфемију Јовић, портретисао 
је Павел Ђурковић, један од најистакнутијих сликара српског класицизма и 
један од најбољих портретиста новије српске уметности и тај портрет данас 
је у фонду Градског музеја у Бечеју. Репутација овог сликара је била таква 

5 микић 1965. 126–127.; кат. бр. 22, 207, 208. ; шелмић 2001. 432. У литертури је остало забе-
лежено и да је портрет проте Бранковића из Бечеја насликао Стева Тодоровић, у Бечу, између 
1851. и 1855. године. Тодоровић 1951. 71.
6 милиСавац 1986. 850–851.; шелмић 2001. 32.
7 мишић 2010. 123–125. Случај је хтео да је Тан Мор, две године касније, постао аутор - мада 
она не припада жанру о којем овде говоримо - још једне слике значајне за српску историју. 
Слика Смрт Карађорђа, рађена је по наруџбини кнеза Александра Карађорђевића 1863. године, 
предата је на чување Матици српској 1873. године заједно са осталим стварима породице 
Карађорђевић, а касније уступљене Народном музеју у Београду, по жељи кнежева Петра и 
Арсена Карађорђевића. Тан Мор је, иначе, осим за цркву у родном Бечеју, радио и олтарске слике 
за друге католичке цркве у Бачкој. (О томе: cennerné wilhelMB 1953.) У главној цркви у Бечеју 
налази се његово Успење свете Марије и Св. Јосип са малим Христом у наручју; у Горњоградској 
католичкој цркви у Бечеју су слике Свети Анте са Христом и Успење Богородице; у капели на 
гробљу Страшни суд и Свети арханђео Михаило. У србобранској католичкој цркви - Свети 
Тома и сви свети; у Малом Иђошу - Свети Јосиф са Христом; у градском музеју у Суботици 
- Портрет Марије Терезије; у Музеју Војводине - Непознати мађарски магнат; у Градском 
музеју у Сомбору - Краљица Јелисавета; у Галерији Матице српске Портрет Саве Текелије. У 
Католичкој парохији у Бечеју налази се и студија за слику Христ на брду маслина, а велика слика 
рађена по тој студији у Пешти; слика из 1870. године нестала је у пожару током првог светског 
рата.  За радове Тана Мора у Војводини уп. и: duranci 1973. 9–10.; Kalapis 1990. 31–56.
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да је два пута у својој каријери доспео до европских дворских кругова, први 
пут 1801. године, када је на самом почетку свог рада постао дворски сликар 
кнегиње Александре Павловне, сестре руског цара и жене угарског палатина, 
надвојводе Јосифа, а други пут, када је 1823. или почетком 1824. године прешао 
у Србију, где је у Крагујевцу портретисао кнеза Милоша и његову породицу. 
Као најстарији представник динамичног и борбеног класицизма код Срба, 
Павел Ђурковић је живео и радио на раскршћу два века, подједнако значајна 
по стилским и друштвеним преображајима, васпитаван на измаку барокних 
схватања. У свом сликању портрета он је покушао и успео да помири два 
укуса, барокну монументалност са класицизмом и бидермајером.8 На потрету 
Еуфемије Јовић у бечејском музеју осећају се још увек барокне тенденције са 
јаким класицистичим утицајем, дакле, може се датовати у године прве деценије 
19. века. Овде се уочава склад оштро наглашених формалних квалитета и 
дискретног колорита сачињеног од топле гаме сијене и окера, са извесним лаким 
сфуматом који слици даје фину прозирност и дубину. Инкарнат је и овде топао, 
мек, неодређен у материји, тактилност је очита и несумњива, али је психолошко 
нијансирање изведено хладно, као вајарским длетом - сасвим у духу помодног 
француског сликарства. Композиција је једноставна и строга, чврстог и сажетог 
моделовања - штедљивим манипулисањем боје су сведене на редуцирану 
уопштену тонску хроматику. И овде је дошла до изражаја карактеристика 
његових портрета, асиметрично постављених са истуреном рамењачом која 
сликарским поступком попримају елементе арабескних попрсја, чиме је сасвим 
дискретно изразио душевно стање портретисане и постигао импресиван степен 
тачности и материјализације. Простор и сликарски планови су занемарени, 
цртеж је јасан, моделовање строго, палета једноставна, рекло би се племенита, 
скоро двобојна, бледотиркизна и бела укомпонована са бојом инкарната и 
најфинијим валерским акцентима. Упркос својој пословичној запослености 
и плодности, Павле Ђурковић ни овде није изгубио свежину и непосредност 
реализације. Показујући надахнуће и заинтересованост, Портрет Еуфемије 
Јовић по својим квалитетима не заостаје за његовим најбољим делима из тог 
времена од којих многи иначе представљају права мала ремек дела грађанског 
сликарства.

Портретисана бароница Еуфемија Јовић једна је од најзнаменитијих 
личности старог Бечеја. Рођена је 1779. године у Бечеју; њен отац Ђорђе Јанковић 
је био капетан Потиског крунског дистрикта, а њен брат Јован војни капетан. 
Удала се 1801. године за барона Стевана Јовића од Сигенбурга, и оставила 
је своју имовиму Српској црквеној општини у Старом Бечеју - «за оснивање 
задужбине и васпитање српске сиромашне деце».9 Бароница Јовић је за живота 
изградила и две цркве-капеле: једна у центру града подигнута је 1861. године, 
исте године када је бароница и умрла. У крипти капеле почива она и њен муж, 
барон Стеван Јовић. Друга капела налазила се на њеном салашу, у данашњем 

8 коларић – куСовац 1972. кат. 1, 7, 8.; медаковић 1981. 77–80.; Петровић – кашанин 1927. 94–
95.; медаковић 1981. 77–80.
9 Устав о руковању благодејанског фонда блажене успомене баронице Еуфемије Јовић рођ. Јан-
ковић, Ст. Бечеј 1888; Тестамент Еуфемије удове барона Стевана Јовића рођене Јанковић из 
Старог Бечеја, Ст. Бечеј 1926. Градски музеј Бечеј, Историјска збирка.
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милешевском атару - порушена је 1952. године! Задужбина баронице Еуфемије 
Јовић подигнута је 1905. године на једном крају централног трга у Бечеју, а 
иза угла је дограђена на спрат после првог светског рата. Дело је познатог 
архитекте Владимира Николића - данас је то Градска кућа, седиште општинске 
администрације.

Од портрета који се налазе у збирци Градског музеја у Бечеју један 
од најстаријих је Портрет непознатог свештеника мало познатог сликара 
Милутина Бедричића из прве половине истог столећа. Судећи према ретким 
сачуваним његовим делима и овом портрету у бечејском музеју, био је добар 
и школован сликар.10 Релативно суздржан и чак оскудан колорит надокнађен 
је коректном композицијом, занимљивом оригиналном поставка фигуре, 
племенитим и аскетским складом црне боје мантије, њене тамно плаве поставе 
и обруба око рукава, као и једноставном али јасном карактеризацијом лица, 
што га чини вредним примерком дела које показује да су тада на широком 
простору стварали солидни сликари у сличном маниру и стилу, на достојан 
начин удовољавајући потреби клијентеле за репрезентативним портретима.

У збирку музеја доспела су два портрета релативно малих димензија 
урађена ретком техником уља на плеху, један женски, назван Портрет жене 
у бидермајер хаљини и један мушки портрет, очигледно њен пандан и скоро 
сасвим извесно рад истог сликара. Она је стварно одевена у једну мање раскошну 
хаљини бидермајер стила и слична је хаљини на једном лику из групног портрета 
Јакаба Марастонија из 1835. године и скоро идентична са хаљином коју носи  
«Млада жена у плавом» сликара Саве Петровића из око 1840. године.11 Нарочито 
је успео женски портрет, одмерене сигурне композиције, сигурног цртежа и 
укусно одабране боје тиркизне хаљине са карактеристичним паралелним 
наборима у висини рамена, бледо ружичастим инкарнатом у племенитом складу 
са тиркизном бојом очију, пажљиво зачешљане косе и дискретно одабране црне 
огрлице. Чак је и позадина пажљиво и смишљено насликана, једнолично тамно-
браон са карактеристичним благо светлим ореолом непосредно иза главе. 
До сада су ови портрети приписивани неком непознатом «провинцијском» 
бидермајер сликару. Нама се, напротив, чини да су они веома добри и веома 
блиски начину сликања Николе Алексића, једног од најпознатијих српских 
сликара 19. века, који се и родио у Старом Бечеју 1808. године. Алексић је 
сликарство најпре учио у радионици тада најславнијег српског сликара Арсе 
Теодовића, код кога је остао до 1826. године и толико напредовао да је већ 
ту самостално израђивао слике.12 Сликарску академију у Бечу уписао је 1828. 
године, али ју је напустио после две године да би отиша на пут по Италији. 
Тамо је сликао портрете аустријских официра српске народности на служби у 
гарнизонима Венеције и Ломбардије, као и копије чувених сликара ренесансе и 
барока по италијанским галеријама. Када се после три године вратио наставио 
је да слика иконостасе од којих је први онај у оближњем Молу, где је осликао 
и део свода.13 У релативној близини Бечеја Алексић је још радио зидне слике 

10 шелмић 2001. 135., сл стр. 435.
11 szaBó 1985. 164. sl. 122; шелмић 2003. 233–268., 265., 266., 267.
12 микић 1974. 12.; шелмић 1978. 7–8.
13 микић 1974. 13.; ПоПовић 1982. 13–14.
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цркве у Новом Кнежевцу 1848., иконостас и зидне слике цркве у Куманима 
1854., иконостас српске цркве у Новом Милошеву 1855., и зидне слике српске 
цркве у Меленцима 1859. године.14 

Обе слике у бечејском музеју рађене су уљем на плеху, што је ретко, и 
среће се, колико је нама познато, још само на такође Алексићевом Портрету 
Марије Трандафил сада у Галерији Матице српске.15 Портрет је из 1829. или 
1830. године, што се закључује на основу једног писма Илије Огњановића 
упућеног проти Ивану Алексићу (унуку и биографу Николе Алексића) којим 
га обавештава да је портрет његове добротворке Марије Трандафил, „мали 
на плеху“ код њега и да му је она причала да ју је Никола Алексић сликао 
када је имала 16 година (рођена је 1814. Године).16 Највише његових портрета 
данас је у музеју у Кикинди и у Новом Саду. Штавише, у Галерији Матице 
српске су Портрет др Ђорђа Крестића, лекара из Старог Бечеја и Портрет 
Петра Крестића такође из Бечеја, иначе ујака епископа темишварског Георгија 
Летића, затим Портрет Луке Крестића, бележника из Старог Бечеја, Ана 
Крестић, његова супруга, др Сава Крестић, лекар из Старог Бечеја - и сви 
су дела Николе Алексића.17 Дечији заједнички портрет Димитрија и Милице 
Савић рађен је такође у Бечеју 1863. године - Димитрије Савић је био касније 
адвокат у Старом Бечеју.18 У поменутој збирци Јоце Вујића било је неколико 
Алексићевих портрета: Жена са рукавицама, Старица са унуком и портрети 
брачног пара Влаховић, веоватно и портрет Стефана Стратимировића, 
карловачког архиепископа и митрополита.19 Никола Алексић је током свог 
живота насликао око 250 портрета, од којих је доста њих рађено у Кикинди, 
неки у Сенти, Бечеју, Куманима, Меленцима, Врањеву20 и веома је чудно да до 
сада није идентификован ни један у Бечеју. Два поменута из збирке бечејског 
музеја могле би бити његови и датовати се око 1830. године.

Уопште речено, ретки су портрети у музејској збирци чије је време 
настанка, стицајем околности, тачно одређено. Један од њих је Портрет 
Марије Стакић из 1851. године, рад сликарке Јозефине Барбиер. На блинд 
раму ова малене слике остао је запис, плавим мастилом, лепим латиничним 
рукописом из кога можемо сазнати да је Марија Стакић била сестра Љубице, 
супруге Милоша Влаховића, познатог бечејског адвоката, да је била  ћерка 
Ђорђа Стакића, сенатора и великопоседника са поседом од око 1500 јутара 
земље, тетка Ивана Влаховића, адвоката; умрла је 1862. године. Марија Стакић 
је, иначе, била верена за грофа чије се име не може са сигурношћу прочитати 
ни идентификовати из овог записа, а који је погинуо у Книну као официр. У 
ликовном смислу портрет је слабијих квалитета, што донекле надокнађује живо 
младалачко лице, здрав, румени инкарнат портретисане и црвено-црни наслон 

14 микић 1974. 11–31.
15 коларић 1965. 7., 32.
16 коларић 1957. 18.; микић 1974. 48.; микић 1974. 12.; микић 1974. 49.
17 Петровић 1927. 20.; коларић 1965. 7, 19.; микић 1974. (каталог портрета: 43. 44.); шелмић et 
aL 2001. 158–160.
18 микић 1974. кат. бр. 27.
19 шелмић 2003. 21.
20 микић 1974. кат. бр. 10., 11., 13., 16., 17., 18., 24., 25., 38.
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иза портретисане у дискретном контрасту према белој, штавише прозирној 
хаљини.

Уз још неке портрете остали су занимљиви записи који илуструју сву 
динамику и чудне судбине портретисаних. Тако је из друге половине 19. века, 
можда тачно из 1865. године у музеј поклоном доспео доста лоше очуван 
портрет целе фигуре Јована Нешића, поклон породице Гаврић из Бечеја. 
Слика је чак делимично скраћена по ивицама и потом стављена у нови рам 
због оштећења насталих 1920. године у непозантим околностима. На слици је 
остао запис мастилом: „Јоца Нешић 1865. године. Служио у Далмацији. Умро 
1866. године“.

На Аутопортрету Фрање Гифингера (оправдано је слутити да се 
ради о аутопортрету - на платну је натпис на немачком у коме стоје две године: 
1822. као година рођења и 1871. као година сликања), сликар је одевен у 
репрезентативно грађанско одело, црни капут, љубичасти прслук са сребрним 
дугмадима, белу кошуљу са порубима и са сребрним ланцем за сат. Образи и 
нос су интензивно црвени, усне стиснуте, чело бледо, очи продорне а поглед 
чврст али резигниран. Немамо готово никавих података о овом сликару, осим 
да је био ученик Валдмилера у Бечу од 1846. до 1849. године и да му се после 
1878. године губи сваки траг, али је очигледно да се ради о веома добром раду 
уметника који је радио и на територији данашње Хрватске, јер су познати 
његови радови у Галерији у Осијеку.21

Портрет Душана Јосифовића графитом на хартији је високих квалитета, 
урађен је 1887, од стране сликара који се потписао као „Н. Милојевић“. 
Портретисани је представљен као млади ученик богословије, правилних црта 
лепог и нежног лица, обучен у црни високо закопчани капут; кошуља има 
уздигнуту белу крагну, преко ње је таман прслук украшен белим перлама, а у 
средини је бела копча. Портрет је музеју поклонила Дејана Алабурић из Мола 
уз информацију да је некада припадао изумрлој породици Јосифовић из Мола. 

Портрет Марије Несторов је из 1889. године и рад је непознатог 
сликара који је одсуство виртуозности, високе занатске професионалности и 
очиту архаичност стила надокнадио непосредношћу и искреношћу доживљене 
личности портретисане. Овално лице правилних црта и жућкастог инкарната 
уоквирено је тамном косом скупљеном позади и у таласима са стране, украшена 
са једним белим, два плава и два црвена цвета. Око врата су, преко хаљине 
припијене уз тело, чију чудно згужвани набори на десној руци код лакта одају 
пре конзервативност него невештину, на широкој црној траци три велика и 
четири мала дуката. Слика је крајем осамдесетих година откупљена од Јелене 
Митровић из Бачког Градишта, која је тврдила да јој је портретисана дедина 
сестра по мајчиној линији. 

Портрет Берте Поповић, рођене Вижи (1858-1924), је изванредан. 
Испред уједначено браон позадине приказана је допојасна фигура жене 
црвенкасто-смеђе косе скупљене у пунђу украшена великом црном машном, 
овалног лица, ружичастог инкарната са смеђим сенкама на подбратку и деколтеу, 
танких лучних обрва, смеђих очију и интензивно црвених усана. У горњем 

21 GIFFINGER 1973.



425портрети бечејских грађана

левом углу испод насликаног породичног грба је натпис «Popovits Vazulné rodj. 
Vissy Berta 1860». Вижи Берта је била жена Гомбош Беле (1842-1905), рођена 
је 1858-а живела је до 1924. године и на надгробном споменику породичне 
гробнице Гомбошевих на католичком гробљу у Бечеју постоји заиста натпис 
”Gombos Beláné szül. Popovitz Berta” са исписаним поменутим годинама.

Фелип Лауб Ласло (Laub László Fülöp) дошао је први пут у Стари Бечеј 
1888. године код др Галамбоша, веома познатог адвоката и великопоседника. 
Сликар сам каже да га је др Галамбош позвао да дође код њега - та и наредне 
посете, према његовим речима, спадале су у најсрећнија сећања из његове 
младости. До сликања портрета у Бечеју и околини дошло је, уствари, тако 
што је Галамбош у Пешти видео најпре неке његове раније портрете и позвао 
га да наслика њега, а после и друге чланове његове породице - за сваки 
портрет добио је од педесет до сто форинти. (Данас су остале фотографије 
изванредних портрете Шандора Галамбоша и Лауре Галамбош).22 Ласло је у 
Бечеју боравио три године - 1888, 1889. и 1891., Галамбош и млади сликар 
постали су добри пријатељи и уметник је често био његов гост. Друштво у 
Бечеју у коме се кретао састојало се од црквених људи, бележника, лекара, 
малих земљопоседника, адвоката итд. Познато је да је др Галамбош у то време 
издавао и сопствене новине у Бечеју („Óbecse és Vidéke”) и да су неки подаци о 
Де Ласлу ту и сачувани.23 Поред портрета које је насликао у Бечеју, сликао је и 
бројне студије бечејских грађана за своје сопствено задовољство, а једна слика 
коју је ту направио - Гушчарица -  играће велику улогу у тим првим годинама 
његове сликарске каријере. Године 1888, када је сликар имао деветнаест година, 
он је управо ову слику послао за тзв. Божићну изложбу, једну од три годишње 
коју је приређивала Академија уметности у Будимпешти. Слика не само што је 
била уврштена на изложбу, него је била једна од оних коју је император Франц 
Јозеф откупио за сопствену колекцију.24

Др Пал Галамбош, адвокат и уредник новина из Бечеја, рођен је 1859. 
године као Гринбаум Пал (Grünbaum Pál ) - године 1904. променио је презиме 
у Галамбош (Galambos) -  завршио је права у Будимпешти, а од 1888. постао 
је власник адвокатске канцеларије у Бечеју. Заједно са Јожефом Суликом, 
свештеником и песником, Галамбош је 1888. године основао прве локалне 
новине, Óbecse és Vidéke, које су излазиле све до 1918. године, где је био уредник, 
писао есеје, вести и критике, и које на свој начин представљају историју града 
у малом крајем 19. и почетком 20. века. Био је одборник у општинској власти 
пуних 40 година. У изворима је остала забележена похвала да је захваљујући 
њему Бечеј добио многе инфраструктурне објекте. У жупанији је био тужилац, 
а био је оснивач највеће банке у Бечеју ( Kerületi Hitelbank), чија је палата 
изграђена 1907-8. године и преко које се одвијао добар део градске трговине. 
Умро је 1931. године.25

22 www.delaszloarhivetrust.com
23 Óbecse és Vidéke 14. jan. 1912.; 24. dec. 1911.; 31. dec. 1911.
24 rutter 1939. 40–42.
25 FárBás 1933. 23–24. (Fárbás József је био стални сарадник листа Óbecse és Vidéke и први 
бечејски новинар.) Пал 1989. 211–212.
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Де Ласло је још једном боравио у Бечеју, тада код др Гајгера, шурака 
др Галамбоша. Ту су му чланови породице Гајгер послужили као модели за 
слику која је приказивала подучавање у прању. Занимљиво је да Де Ласло 
каже да му је ово било прво озбиљно plain air сликање, «пуно светлости, 
насупрот белом зиду», да је уживао да слика на отвореном простору (сликао 
је у дворишту куће др Гајгера), и да је иста слика касније купљена од стране 
Уметничког одбора за један музеј у земљи и да је за њу добио стотину форинти. 
У то време од грађана Бечеја он је насликао старог оца његовог домаћина, др 
Галамбоша, један мањи портрет свог домаћина, и још један сличне величине 
господина Крауса, трговца житом и веома популарног у Бечеју - за сваки је 
добио по педесет форинти. 26 Током једног од боравака у Бечеју упознао се и 
са Матијашом Полаковићем, популарним трговцем жита из Будимпеште, који 
је у Бечеј и околину долазио повремено, због жетве. Де Ласло је тада насликао 
неколико портрета у кући његових родитеља у оближњем Врбасу.27 Све у 
свему, Де Ласло је током боравака у Бечеју насликао петнаестак портрета, 
припадника бечејског тадашњег грађанског друштва, од којих су неки познати 
само по фотографијама.28 

Двадесети век донео је другачију уметничку динамику, стилске промене 
и другачију клијентелу. Што се тиче збирке у бечејском музеју, с почетка 20. 
века је портрет Зорке Хаднађев, ћерке Ђуре и Кристине Хаднађев из Бечеја, 
удата за јавног бележника из Србобрана „племенитог“ Миковића. Није познат 
по имену сликар овог портрета, прилично крутог и „сирово“ сликаног, младе 
жене светло ружичастог инкарната са зеленкастим сенкама, крупних тамних 
очију и пуних усана. Поставка фигуре, јако наглашеног струка и са рукама које 
као да «висе» са рамена одаје својеврсну конзервативност карактеристичну 
за недовољно школоване сликаре. Лице је сликано верно и искрено, али је 
целокупна маса фигуре једнолична, реализована компактним уједначеним 
тоновима, а чак није јасно да ли је црвена сенка око врата само сенка или нека 
врста оковратника. Из приближно истог времена је и портрет Ђуре Хаднађева, 
трговца из Бечеја, оца малопре поменуте Зорке. Непознати сликар је фигуру 
светлог инкарната лица са мало ружичастих и зелених сенки, таласасту мрку 
косу са великим зулуфима, густим обрвама и брковима, веома спуштена рамена 
чудно искривио на једну страну и која као таква и са веома плошном обрадом 
изгледа извештачено, неприродно и помало «нездраво».

Велики парадни портрет Вижи Каролија дело је нама непознатог 
сликара Бача Андраша из 1913. године. Самоуверени и енергични краљевски 
јавни бележник из Бечеја, рођен у Пешти 1848. године, а умро у Бечеју 1920. 

26 rutter 1939. 40–42.
27 de laszlo 2006. 14–15.; de laszlo 2004. 3–15.
28 www.delaszloarhivetrust.com;  Међу насликаним личностима, помињу се неки који би могли 
бити бечејски грађани: Шандор Гринбаум (Grünbaum Sándor), Мари Гринбаум (Grünbaum Mária), 
Мор Гринбаум (Grünbaum Mór), Фелип Гринбаум (Grünbaum Fülöp), Бела Гринбаум (Grünbaum 
Béla), Самуел Гринбаум (Grünbaum Sámuel Zsigmond), Ласло Гомбош (Gombos László). Sámuel 
Zsigmond Grünbaum је, изгледа, био стриц др Галамбоша. Де Ласло за њега и његови жену каже 
да су били  «богати и чувени по својој подлости» - насликао их је обоје, мужа и жену, као «ружна 
обична створења». Ови портрети били су, до педесетих-шездесетих година 20. века у приватном 
власништву у Новом Саду.
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године, насликан је у окружењу два велика стуба неке имагинарне архитектуре, 
одевен у бели капут са златовезом и огрнут бундом од самуровине украшеном 
златним дугмадима; он у крилу држи велику богато украшену сабљу а поред 
себе капу са белом перјаницом. Портрет је сликан веома добро - релативно 
компликована поставка, богатство парадне одеће и детаља захтевали су сигурну 
композицију и јасну материјализацију, што је сликар сасвим успео да учини.

Како се може закомпликовати намера да се јасно и одређено уметничка 
дела ставе у временско-топогрфафски контекст сведоче два веома добра 
портрета из породице Гортва, тек недавно откупљених, без сигурног ауторства, 
између осталог, из сасвим специфичних разлога - искварени су нестручном 
конзервацијом, досликавањем и пресликавањем, не тако ретком појавом у 
музејској пракси. Лазар Гортва (Gortva Lázár 1841-1921) је познат као благај-
ник Прве штедне задруге у Бечеју, у чијем је оснивању, као и сам имућан човек, 
активно учествовао. Био је и жупанијски и општински посланик; имао је великог 
удела у оснивању, развоју и помагању Мађар непкер-а (Magyar Népkör), био је 
образован човек са великом библиотеком књига коју је касније, после смрти 
сина, поклоние Непкеру. Више година био је председник поменуток културног 
друштва, а када је основан Magyar Dalkör-a (Мађарско певачко друштво), 1888. 
године, постао је његов агилан председник. Такође је био и председник Грађан-
ске читаонице (Polgári Olvasókör), благајник ватрогасног друштва и стрелишта, 
одмах по његовом оснивању 1878. године, као и Грађанске девојачке школе. 
Био је веома популарна личност и међу обичним светом: тадашњи цигански 
оркестри су га сматрали својим добротвором и покровитељем - пратили су га у 
стопу као «крсног кума». Умро је у 55. ој години живота, 1895. године.29

С почетка века је и Портрет др Балатон Ђуле мало познатог сликара 
Дудић Андора. Тричетвртински окренута фигура добро је и сигурно је 
компонована, веома светлог и «испраног» инкарната, вероватно због оштећења 
слојева боја неком нестручном интервенцијом. Др Балатон Ђула, (Balaton Gyula) 
срески начелник, на том месту наследио је Белу Гомбоша 1896. године, а осим 
тог чиновничког посла писао је новеле и приче, био члан одбора „Земаљског 
савеза новинара из унутрашњости“; његови чланци у вези са јавном управом 
објављивани су у жупанијским листовима. Дуже време је писао за „Szegedi 
Napló“ (Сегедински дневник); умро је 1926. Године.30

Портрет Ђорђа Петковића, заповедника ватрогасног друштва је нека 
врста парадног портрета. На тамномркој позадини насликана је фигура обучена у 
раскошну униформу ватрогасног друштва, са везеним оковратником, еполетама, 
црвеним уплетеним гајтанима и заденутим звонцетом за заповедничким 
одличјем. Вероватно је био наручен од Добровољног ватрогасног друштва, 
негде у последњој четвртини 19. века, а које је слику скоро сто година касније, 
1978. године поклонило музеју.

Тешко је одредити годину сликања Портрета непознатог дечака, (и.б. 
464) па је он стављен оквирно у крај 19. и почетак 20. века. Портрет целе фигуре 
је великих димензија и прилично је невешто композиционо постављен - глава 

29 FárBás 1933.
30 FárBás 1933. 4.
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је несразмерно велика, ноге несразмерно кратке; руке, чипка на оковратнику 
и на крају рукава изразити невешто, чак примитивно насликани. И поред све 
наивности и невештине, овај необични портрет делује љупко и наивно искрено, 
(сликар је успео да дочара веродостојну збуњеност портретисаног дечака), 
непосредан је и удружен у жељи, и сликара и поручиоца, да израдом портрета 
покажу свој интимни став и потребу, без обзира на могућности и крајњи резулат 
у уметничко-вредносном смислу.

Стицајем срећних околности у Бечеју је крајем 19. и у неколико почетних 
деценија 20. века радило неколико изузетних уметника. Један од њих био је Урош 
Предић. Према подацима које је сам оставио, од бечејских грађана најранији 
је његов портрет Самка Стојановића из 1894., пет година након тога познати 
сликар насликао је мајку Исидора Дебељачког („по фотографији“) - 1899. године, 
затим Анку, жену др Милана Поповића, учитеља Чиплића (поклон уметника), 
учитеља Михајловића (поклон) - све су рађене 1905. године. Исидора и Милицу 
Дебељачки Предић је сликао 1900. године. Два портрета Богдана Дунђерског 
Предић је у Бечеју насликао 1907. године, када и једну “малу недовршену 
слику“ Доре Дунђерски. Године 1924. Предић је насликао још један портрет 
Анке, жене др Миланa Поповића и Мару, „домаћицу“ Богдана Дунђерског. У 
периоду од 1931. до 1933. године Урош Предић је од бечејских грађана урадио 
још и портрете Микице Мартиновић, ћерке његовог пријатеља адвоката др Паје 
Мартиновића, Портрет др Ивана Влаховића („полуфигура, по фотографији“), 
његове жене Фемке Влаховић (“из младог доба, по фотографији“) и још један 
Портрет др Ивана Влаховића, из млађег доба, по фотографији“. Још 1983. 
године у поседу Ирине Мартиновић из Бечеја, као део заоставштине Боре 
Мартиновића, потомка поменутог адвоката Мартиновића, налазио се, између 
осталог, портрет Паје Мартиновића, правника, бечејског јавног бележника, 
сигниран са «У П 1907».31 У распону од око 45 година Предић је, уствари, два 
пута на дуже боравио и радио у Бечеју. Од 1889. до 1893. године радио је иконе 
за иконостас српске православне Цркве Св. Ђорђа, док је сликање икона за 
капелу на имању Богдана Дунђерског код замка трајало је од маја 1924. до 8. 
јуна 1926. године32 - тада и између та два периода, за време краћих и дужих 
боравака, насликао је, по поруџбинама петнаестак потрета бечејских грађана, 
од којих су само три данас у збирци Градског музеја у Бечеју. Портрет Исидора 
Дебељачког, угледног велепоседника и општинског вирилисте настао 1900. 
године је такође високих квалитета, сугурне чврсте поставке, мајсторске израде 
и уздржаног одмереног колорита, тако карактеристичног за Предића. Глава 
портретисаног окренута је мало удесно, незаинтересованог погледа, наизглед 
немарно зачешљане косе ушиљених бркова и «вунасте» браде. Ипак, уредно 
увезана лептир машна, затегнути бела кошуља, прслук и сако, не остављају 
сумњу у господственост лика - једино овлаш сликаним најнижим партијам 
композиције сликар даје одушка својој непосредности и мајсторству. На 
портрету Кристине Дебељачки, мајке Исидора Дебељачког, Предић се упустио 
у нешто раскошније сликање детаља одеће. Старија жена одевена је у хаљину 

31 томандил 1963. 142–171.
32 Живанов 1988–89. 343–349.
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која на сиво-плавој основи има бордо попречне штрафте а украшена је белом 
чипком око врата и на рукавима, преко хаљине је црни чипкани шал, око врата 
јој је ланац, минуцоизно насликан, који се, везан у чворове, спушта до струка. 
Здраво сељачко лице насликано је без трунке идеализације, непосредно али не 
и хладно, као личност и карактер далеко од помодарства и снобизма. Милица 
Дебељачки, Уроша Предића, вероватно је најлепши портрет у збирци: на 
зеленкастој једноличној позадини мало расветљеној са десне стране насликан 
је допојасни портрет младе жене у профилу, смеђе таласасте косе скупљене у 
пунђу, буцмастог лица, бледо ружичастог инкарната, смеђих очију, правилног 
носа и малих ружичастих усана. Одевена је у црну хаљину дубоког изреза са 
реверима распулираним црном траком и белу блузу истог изреза од које се види 
само чипкасти оковратник. На грудима јој је, као декоративни, а вероватно и 
симболични детаљ, прикачена розикаста ружа са зеленим лишћем. 

У збирци музеја остао је необичан портрет, дело веома популарног 
- и скупог - руског сликара, емигранта у Србији, Стјепана Фјодоровича 
Колесникова и забелешка да је припадао управо Богдану Дунђерском, са 
дугачким натписом који говори да се ради о Александру Маурокордату, «Val-
lachia Princeps», значајној и несвакидашњој личности из грчко-турске па и 
целокупне балканске историје, за коју није потпуно и до краја јасно зашто је 
била толико лично значајна за Дунђерског да је он платио врло је могуће високу 
цену да се наслика од стране познатог сликара. У збирци музеја налази се, иначе, 
још један рад истог Колесникова, један зимски пејсаж огромних димензија, о 
коме је такође остала забелешка да је припадао Богдану Дунђерском.

Породица Маурокордатос је била бројна и позната, са сличним 
именима и замршеним титулама у временском низу од 17. до 19. века, а овде 
се вероватно ради о Александру Маурокордатосу (1636-1709), члану грчке 
фанариотске породице Маурокордатос, значајне за грчку, турску и румунску 
историју, драгоману код султана Мехмеда IV, веома ангажованом у преговорима 
са Хабзбуршком монархијом током Великог турског рата. Његов ауторитет, као 
и онај Хусеин паше и Рами паше, био је надмоћан на двору султана Мустафе 
II, и он је, између осталог, учинио много да унапреди положај хришћана у 
Отоманском царству - и ово је можда, између осталог, разлог што је Дунђерски 
наручио овај портрет.33

Стјепан Фјодорович Колесников, аутор овог портрета у бечејском 
музеју (11. јул 1879, Адријанопољ, Русија - 27. мај 1955. Београд), био је 
сликар, графичар и сценограф; до 1919. живео у Петрограду, а од те године у 
Београду. Радови му се налазе у многим музејским и приватним збиркама. И 
дан-данас је Колесников омиљени лик и фиксација модерних, углавном неуких 
препродаваца слика - зна се да је много фалсификован. Изгледа вероватно 
да би Богдан Дунђерски могао поручити - и платити - од Колесникова, који 
је био веома скуп сликар, а велики део живота провео у Београду, портрет 
Александра Маурокордата, због неких својих личних романтичарско-
политичких интересовања. Сам портрет је урађен према старим гравирама ове 
личности и скоро је идентичан с једном која се налази у Минхену34 - једино је 

33 Legrand 1886.
34 www.mlahanas.de/Greece/History/Portraits/Nicholas/Mavrocordato.html 
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дугачак натпис из елипсасте форме око самог лика сада смештен у три реда 
на правоугаоном пољу у дну слике: „Joan Nikolaus Alexandri Maurocordato de 
Scarlati Vallachia Princeps.“35 

Да су у првим деценијама 20. века у Бечеј свраћали доста познати 
сликари и оставили занимљиве и вредне портрете бечејских грађана сведочи 
импозантан, могло би се рећи и монументалан портрет из 1918. године, вероватно 
једног од власника пиваре из породице Гербер, сликара Јожефа Пехана, 
уметника који је почео да студира сликарство у Минхену, потом и у Бечу, а 
једно време био је и фотограф у Врбасу. Вратио се назад у Минхен у приватну 
школу Симона Холошија, где се упознао са члановима уметничке колоније у 
Нађбањи. Почео је као «академичар», а тек око 1910. године, када отвара свој 
атеље у Будимпешти, вероватно и под јаким утицајем поменуте колоније, стил 
његовог сликања се коренито мења, нарочито у пејсажу.36  У сликању портрета, 
па и у овом сачуваном у збирци музеја у Бечеју, та промена је јасно видљива, у 
колориту, дискретном разбијању форме и, нарочито, у сликању позадине која 
је овде прекривена бојама овлаш и у широким слободним потезима. Портрет 
је ипак у целини задржао класичан приступ, рађен је сигурно, компактне 
форме, на појединим партијама скоро виртуозно, а одвојеност конструктивних 
делова који сачињавају композицију портрета видљиви су тек пажљивијим 
загледањем. Врло је могуће да је на овом Пехановом платну Нандор Гербер 
млађи, последњи из низа Герберових, власника бечејске пиваре. 

У збирку музеја доспела су четири портрета изванредног али и 
недовољно познатог уметника Сабадош Габора, настала током два различита 
периода. Портрет у музејској документацији идентификовани као портрет 
Гомбош Габора и портрет Гомбош Беле су из 1912. године, а портрет Јосипа 
Шварца и портрет Грисабер Жени, удате Шварц из 1935. године. Бела Гомбош 
(Gombos Béla) (портрет је из око 1912. године), угледни чиновник Бечеја, 
забележен је најпре као жупанијски поротник, а потом начелник бечејског 
среза, од 1869. до 1896. године; након тога је посланик у државном парламенту 
на листи Народне странке др Душана Петровића, адвоката из Суботице. 
Годинама је био председник Римокатоличке црквене општине, председник 
Добровољног ватрогасног друштва, оснивач и лидер Окружне кредитне банке, 
владин повереник  Друштва за заштиту од поплаве, поштовани члан Мађарског 
народног друштва (Magyar Népkör). 

С обзиром да је Бела Гомбош умро 1905. године,37 (и на споменику 
породичне гробнице на католичком гробљу у Бечеју исписана је иста година 
као година смрти ), а на слици jе као година сликања означена 1912., онда је 
личност можда погрешно идентификована, што је мало вероватно, јер ко би, 
иначе, добио тако репрезентативан портрет из породице Гомбош осим њега, 
а грб исликан поред портрета сасвим јасно указује да се ради о породичном 
грбу Гомбошевих. Случај са «Гомбош Габором» за нас је још компликованији, 
јер се личност са тим именом помиње много раније, „као управник фискалних 

35 О Колесникову: вујовић 1978. 49–66.
36 duranci 1973. 14–15.
37 FárBás 1933. 27.
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добара“ у Бачкој још далеке 1716. године.38 На породичној гробници личност 
са таквим именом не постоји, а остале које су ту сахрањене и њихова имене 
исписана заједно са годинама живота не одговарају времену када их је сликар 
мога насликати. С обзиром да су поменуте године исписане испод породичног 
грба, можда и не означавају године сликања. Наиме, на портрету «Гомбош 
Габора» исписана је година 1883. што је датум ирелевантан и апсурдан за 
сликара Сабадош Габора, јер у то време сликар вероватно није био ни рођен. 
Породица Гомбош потицала је, иначе, из жупаније Шариш, данас у Словачкој, 
и населила се у Бечеју 1716. године.39 

Сабадош Габор је испред једноличне позадине топле мрке боје насликао 
у трочетвртинском профилу „Белу Гомбоша“ у свечаном племићком оделу са 
пелерином прикаченој златним копчама и само делимично видљивим црвеним 
панталонама; рукама положеним у крило држи украшену сабљу. У горњем 
десном углу насликан је грб породице Гомбош: црвени коњаник на белом коњу 
и натписом „Desiderius de Gombos“ (у слободном преводу са латинског: «по 
жељи Гомбоша»). На портрету „Гомбош Габора“, иначе великих димензија, 
(138 х 81 цм), сликар је изванредно сигурно ускладио светлу материју белог 
капута и браон доламе пребачене преко левог рамена, са ставом фигуре, 
бројним украсима на одећи, гајтанима, копчама и ланчићима. С обзиром да су 
оба портрета рађена исте године импонује сигурност са којом се сликар упустио 
у две прилично различите поставке фигуре. Што се тиче потрета брачног пара 
Шварц, Јосипа, трговца из Бечеја и његове жене Грисабер Жени, истог сликара 
Сабадош Габора из 1935. године, они су прави грађански портрети, технички 
рађени изгледа брзо са урођеном лакоћом сликара који је уживао у свом занату 
и инвентивно постављао композицију портрета прилагођавајући се личности, 
њеном темпераменту и психологији. 

Иначе, Габор Сабадош је сликар о коме, незаслужено, нема много 
сигурних података.40 Из оближње је Сенте и ту је предавао цртање и сликање 
у Гимназији од 1920. До 1923. године, а касније је углавном живео од сликања 
портрета, претежно личности из јеврејске заједнице. И сам је био ученик исте 
школе, а завршио је сликарску школу у Будимпешти, као носилац школске 
награде 1906. године. Као наставник цртања радио је раније, 1914. године у 
грађанској школи у Матесалки. Радио је, дакле, у школи у Сенти али и као 
цењени портретиста. У време прогона Јевреја за време Другог светског рата 
губи му се траг - можда је, ипак, преминуо у Пешти, у позним годинама.41 

У збирци музеја је још један парадни портрет непознатог сликара, 
огромних димензија, идентификован са једном од личности из породице 
Гомбош - „Гомбош Деже на коњу“ - и датован је у почетак 20. века. На 
породичној гробници Гомбошевих таква личност не постоји, али се зна да је 
Деже Гомбош био на челу једне од две најзначајније бечејске банке, Окружне 
кредитне банке. Слика је, међутим прилично слабији рад од ових Сабадош 

38 FárBás 1933. 28.
39 FárBás 1933. 28–29.
40 Изузетан квалитет портрета овог сликара примећен је, ипак, независно, на три места,  у ko-
vačev–ninKov 1996. 4.; Kovačev–ninKov 1997. 10. и у михаиловић 2003. 116.
41 Kovačev–ninKov 1996. 4.; Kovačev–ninKov 1997. 10.
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Габора - иако је фигура коња и коњаника рађена сигурно, сама обрада сликарске 
материја оставља утисак хладноће, сувоће и беживотности, што је делимично 
надокнађено импресивном величином самог платна. 

Портрет жене са белом капом Младена Јосића из око 1920. године 
идентификован је у музејским забелешкама као женски портрет девојке из 
породице Гомбош, што би могло да буде тачно с обзиром на исликани грб ове 
породице у десном горњем углу - испод златне круне су на два штита насликани 
лав са сабљом и црвени коњаник на белом коњу - и рађен је према слици нама 
непознатог сликара «M. Clarot». Без обзира што је Јосић савесно исписао на 
слици уз свој потпис и име предлошка са којег је сликао, очигледно се ради о 
изванредном оригиналном делу које је стилски веома блиско, рецимо, његовом 
Аутопортрету у кинеској кућној хаљини из 1921. године, сада у приватном 
власништву у Београду.42 Портрет је сликан свежим модерним маниром, живим, 
светлим али не и нападним бојама, које као да беже од уобичајеног академског 
и до тада традиционалног «музејског» тона. На портрету ове девојке из познате 
бечејске породице Гомбош веома је јак сецесионистички израз - чак је такав 
и потпис сликара у десном доњем углу платна. Све је овде у контрасти са 
еклектицизмом и академизмом: склоност експериментисању и новом изразу, 
самосвесна префињеност, модерна елеганција и рафинман, чак и асиметричност 
композиције - коса девојке у снажном покрету пада на леву страну. Раскошна 
хаљина, чипка и украс на капи чине компактну арабеску белих, ружичастих и 
прозирних тонова, а појачана линеарност овде је декоративно и моћно средство 
композиције и карактеризације која умереним интензитетом доприноси великој 
изражајности, али не у екстремној мери која би поништавала фигуралност - 
све у маниру неке врсте самосвојног неокласицизма. Године 1922. Јосић је у 
Бечеју приредио самосталну изложбу са које су му откупљене две слике, тако 
да би се портрет могао још ближе датовати у ово време.43 

Сличних уметничких концепција је и Јосићев Портрет Георгија 
Чокића, напред већ спомињане личности, копија истоименог и недатованог 
портрета непознатог аутора, сада у Галерији матице српске. Георгије Чокић, 
(1767 – прва пол. 19. века), овде је насликан као питомац кадетске војне школе, 
био је трећи син напред поменутих Јакова и Полексије Чокић. Иако се види 
да се Јосић знатно чвршће држао предлошка из Галерије Матице српске, и 
овде је јасно да се пре може говорити о оригиналном уметничком делу него о 
копији. Композиција и став фигура су исти, али је обрада другачија, слободна, 
доживљена и у доброј мери модерна. Лице и глава портретисаног, са рељефном 
структуром колористичких релетивно самосталних сегмената, личе пре на благо 
кубистичка лица из најраније фазе овог модерног стила, него на класицистички 
компактну површину «оригиналног» портрет. Злани гајтан и мноштво дугмади 
на гардијској униформи, као и опасач са копчом у облику цвета, блистају 
таквим богатством нијанси помешаних боја да чак ни тај детаљ не оставља 
сумњу у плодотворну намеру Јосића да сопственом интерпретацијом једног 
ранијег предлошка учини много више од пуког копирања. 

42 Упоредити: Живковић 1997. 53., 119.
43 Ново време 4, Бечеј 1922. 9. Са уметничке изложбе, [Аноним].
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У збирци музеја су два портрета угледног бечејског адвоката др Милоша 
Влаховића, један из 1922-23. године дело Евгеније Чарикове и други из 1929. 
године који је радио Балаж Арпад. Овај од Евгеније Чарикове урађен је у 
пастелу са доста инвенције, колористички дискретно и складно - једино су 
необична тиркизно-сива линеарна појачавања око контура носа, очију, обрва и 
у коси. Од Евгеније Чарикове остао је још један одличан портрет непознатог 
човека из око 1930. године, који сведочи о великом таленту ове уметнице руског 
порекла - сигурно постављена фигура, јасно испољен смисао за селекцију 
битних детаља и беспрекорно представљање карактера портретисаног, што се 
не може рећи и за њен портрет у пастелу Милоша Влаховића, који испољава 
неку чудну несигурност и анатомске нелогичности, које можда потичу од 
природе технике и брзине рада.

Евгенија Чарикова, пуним именом Јелена Александровна удата 
Чариков, рођена је у Казању била је наставница цртања старобечејске гимназије 
око 1930. године. Портретисани је био из угледне старобечејске породице 
Влаховић: његов отац је познати адвокат Иван Влаховић, а мајка Љубица била 
је из породице Стакић. Студирао је права у Грацу и Будимпешти где је стекао 
докторат из правних и политичких наука. Био је адвокат у Бечеју скоро педесет 
година. Са Еуфемијом, рођ. Мартиновић имао је сина Милоша, такође адвоката, 
ћерку Сандру, удату Јанковић, Ирину, удату за др Латинчића и Дору, удату за др 
Дунђерског. Кућа им се налазила поред данашње Техничке школе - чести гости 
билу су им Урош Предић, Лаза Костић, Богдан Дунђерски и други - постоји 
фотографија у којој су ове личности заједно. Као занимљива пикантерија 
остала је прича да се његова ћерка Дора венчала у Бечеју 1903. године са др 
Гедеоном Дунђерским, сином Лазара Дунђерског, о чему су писале све тадашње 
новине - кумови су били Стеван Јовановић, посланик шајкашког округа у 
парламенту и дворски саветник и песник Лаза Костић.44 Сам Влаховић био је 
председник и одборник Српске православне црквене општине и представник 
Бечеја у угарском сабору, правни заступник адвокатског сталежа, најстарији 
члан Адвокатске коморе Војводине. Добио је Орден Белог орла петог степена и 
орден Светог Саве трећег степена. Умро је 1932. године у 82.-ој години. 45

Из тих година су два портрета рађена тушом на хартији Антуна Крела, 
занимљивог сликара који је оставио трага и у црквеном сликарству тих година 
у Бечеју. Његов Портрет мајке са дететом из 1930. године заиста је необичан, 
као што је и сам био несвакидашња личност. Цео ликовни поступак је на 
граници неке сасвим особене наиве, са пуно, могло би се рећи и импресивне 
материјализације и детаља. Лик мајке са дететом упадљиво подсећа на познату 
иконографску форму Богородице са малим Христом - једино одећа и световнин 
лик неке сасвим конкретне личности из сликаревог окружења упућују да се 
ради вероватно о портрету, можда и његове сопствене жене са дететом.

Антун Крел (Anton Kröl) је 1938. и 1939. године  радио у католичкој 
цркви у Бечеју, декорисао је целу цркву у оближњем Гунарошу, његове слике 

44 Портрете Геце Дунђерског, Лазара Дунђерског, његових ћерки Олге, Милке и Јелене, као и 
портрете синова Гедеона и Ђоке сликао је Стева Тодоровић, „у Чебу, на спахилуку, у Бачкој“, 
почетком 20. века. Вид. тодоровић 1951. 77.
45 FárBás 1933. 100.



434 михАиловић рАдослАв

се данас налазе у капели на православном гробљу у Бечеју, две слике су у 
католичкој цркви у доњем граду, једна у православној цркви у Бечеју, радио је и 
у местима у данашњој Хрватској, код Нашица код Осијека, има радова у Осијеку 
у приватном власништву - потписивао се као «Kröl Anton von Matzek». Сликао 
је иконостас у цркви Св. апостола Томе у Доњем Ковиљу, а у приватним кућама 
у Бечеју било је пуно његових радова. Крел је радио и у католичким црквама 
у Панчеву, Банатским Карловцима, Кикинди, Руском Селу и Новом Саду. У 
оближњем Бачком Петровом Селу урадио је три слике: Сви свети (1938), 
Свети Петар и Павле (1941) и једну слику из живота св. Елизабете Арпадске 
(1943). Пореклом Чех или Словенац, живео је у Бечеју и Новом Саду, остало 
је забележено да је био плавокос или сед, висок, уског лица, глатке зачешљане 
косе, «чудан човек» - причао је да је дошао из Аустралије, из Сиднеја, да је 
био у Мексику, у једном тренутку променио име у Антун Крел фон Мацек. 
Остало је сећање да је добро говорио српски, али се осећао страни нагласак. 
Интересантно је да је, изгледа, много излагао у Бечеју у периоду између два 
светска рата: портрете, цртеже - иза њега је остао велики фонд радова, за које 
се у целини и не зна где је. Да је много радио може се наслутити и по два 
портрета ученика бечејске гимназије познатих само по иницијалима и рађени 
техником туша на хартији; запажа се и на њима исти сликарски поступак као на 
поменутој слици - изразити и наглашени графицизам као и ситне несигурности 
које одају недовољно школованог сликара. (У новије време, 2002. године, за 
Музеј је откупљена још једна његова слика - Богородица са малим Христом из 
1933. године, копија дела са истим мотивом познатог мађарског сликара Ђуле 
Бенцура (1844-1920).

Портрет моје мајке, с почетка 20. века аутора Працнер Нандора 
откупљен је од Розалије Лончар из Бечеја 1982. године. Аутор је живео и радио 
у Бечеју почетком 20. века, првенствено као собосликар, а «под инатом», као 
потврду свог талента, умео је да направи и по неку слику. Заједно са својим 
братом Белом имао је у Бечеју фирмописачку радњу. Умро је крајем педесетих 
година 20. века. На слице је Јулијана Працнер, сликарева мајка, рођена 1885. 
године, имала је троје деце од којих је сликар био најстарији, и које је све 
надживела; умрла је 1961. године.

Да су грађани Бечеја знали за своје заслужне грађане и добротворе 
сведочи још један портрет грофице Еуфемије Јовић, рађен вероватно после 
Првог светског рата, а радио га је Анастас Боцарић (Будва, 1864 - Пераст, 
1944.). Боцарић је познату бечејску добротворку насликао, сасвим природно, 
знатно другачије него Павел Ђурковић на старијем и већ поменутом делу. Она 
је у једном идеализованом амбијенту: седи на раскошној столици или фотељи, 
одевена је у белу хаљину са чипканим украсом око рукава и оковратника 
преко које је широки тамноплави огртач забачен уназад. Иза ње је стуб неке 
имагинарне идеализоване архитектуре а у даљини релативно верно насликана 
зграда њене главне задужбине у Бечеју. Боцарић је у Новом Саду боравио 
од 1911. до 1932. Године, 46 и негде у то време могао је настати овај портрет 
Еуфемије Јовић у збирци Музеја, али је непознато по чијем захтеву и наруџби. 

46 лазић [2004.] 153., 160.
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Поред портрета баронице Еуфемије Јовић у Бечеју се, у приватном власништву, 
сачувао још и једна икона Светог Ђорђа.47 

Вероватно нешто ранији од овог Боцарићевог су портрети краља Милана 
и краљице Наталије откупљени за музеј од Маринке Исаков из Бечеја и који су 
извесно и пре тога били у приватном власништву и излагани у сопственој кући. 
Истих су димензија и вероватно су радови истог непознатог сликара - једино 
је портрет краља Милана боље очуван. Интересантно и може се повезати 
са Боцареићевим портретом Еуфемије Јовић и портретима краља Милана и 
краљице Наталије је да су у то време биле актуелне идеје о популарисању 
прошлости, које су се наставиле на поменути обичај сликања заслужних људи и 
постављања њихових портрета у локалним званичним просторима, подстакнути 
сада својеврсним романтичарским расположењима и позитивизмом, у шта је 
спадало и сликање, штампање и издавање портрета историјских личности. Зна 
се да је и Анастас Јовановић, највећи српски графичар 19. века, имао идеју да 
наслика «Пантеон славјански», по узору, вероватно на сличне зборнике који су 
се под називима «Галерија славних људи», или «Пантеон чувених личности», 
низали у Европи двадесетих година 19. века.48

Колико је сликарство из овог периода било, међутим, понекад врло 
конзервативно сведочи Портрет Луке Ађанског сликара Јована Кешанског из 
1927. године, сликара који је остао забележен као један од последњих сликара 
иконостаса код нас. Овај који је сада у збирци музеја у Бечеју, ипак спада у 
његова најбоља остварења тог жанра. Кешански је у родном Надаљу сликао 
пријатеље и добре знанце, неколико портрета је данас у приватном власништву 
у Новом Саду. Излагао је са познатим уметничким удружењем «Лада» и изгледа 
да га је ценио Урош Предић, који је једном приликом и долазио у Надаљ да 
види његов иконостас, рекавши том приликом да су у своје време у Кешанског 
полагане велике наде, да је сматран веома талентованим и да је тим пре остало 
нејасно зашто није постигао већи успех. 49

Из овог периода у музеју практично нема ни једног портрета-
скулптуре нити било каквог вајарског дела уопште. Узузетак је Портрет др 
Милана Поповића (1863-1935), «среског санитетаког референта» (како стоји на 
надгробном споменику на бечејском православном гробљу), у ливеној бронзи 
на дрвеној плочи из 1936. године, дело веома познатог, првог и најстаријег 
вајара у српској новијој уметности Ђорђа Јовановића, а откупљен је од Ђорђа 
Гаврића из Бечеја, колекционара плакета и медаља. Како је он доспео код овог 
колекционара и ко га је својевремено наручио није познато, али је стил овог 
портрета је у складу са оним што је Јовановић иначе испољавао на својим 
мањим скулптурама и плакетама: класичан поступак, мек обрис и осећања за 
благу и академски настројену моделацију.50 Портретисани др Милан Поповић, 
био је иначе познати лекар у Бечеју и околини преко четрдесет година, од 
1892. године, медицину је завршио у Пешти том своје лекарске праксе показао 
се и као писац здравствено-просветних чланака у листовима Орао, Браник, 

47 Gucu,; džepina,; stanojević,; 1989, 104.
48 ваСић 1962. 98–105.; шелмић 2003. 9–10.
49 колунџић 1971.
50 protić 1975. 15–17., 232–234.;
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Стражиловo, Календар Матице српске, али и уредник локалног листа Ново 
време, који је излазио у периоду од 1919. до 1934. године.51 

Године 1985. Скупштина општине Бечеј поклонила је Музеју албум 
карикатура и цртежа Славка Јанкулова, настао у Старом Бечеју 1920., 
1921., 1922. и 1927. године. Општина је цео албум откупила од Милована 
Цветановића, колекционара из Новог Сада, а он је албум набавио од 
наследнице бивше служавке код Ђурице Дебељачког, касније његове супруге, 
Ержебет Дебељачки. Уметник је кроз карикатуре, цртеже и понеки акварел, 
забележио анегдотске епизоде из типичног варошког живота Старог Бечеја, и 
кроз њих на документаран али и уметнички начин сачувао од заборава неке 
важне, али најпре живописне ликове градског живота тридесетих година 
20. века. На њима су остали забележени, између осталих, обласни посланик 
Ђурица Дебељачки, грунтовничар Арадски, Сава Бајин, апотекар Воја 
Поповић, официр (пуковник) Васа Пилсудски, ветеринар Лазић, трговац Лука 
Мравић, (на једном цртежу је именовани у ватрогасној униформи, јер је и био 
председник ватрогасног друштва), др Милан Поповић, Стевица Качански, 
Јене Шварц, апотекар Хорват, адвокат Јојкић, Јова Лалин, општински 
бележник, пуковник Швабић, трговац Вујић, адвокат Паја Мартиновић. 
Многи цртежи су пропраћени духовитим текстовима из којих, хтели-не 
хтели, сазнајемо детаље и пикантерије из старобечејског друштвеног и, 
нарочито, боемског живота. Тако, на цртежу-карикатури на којој Ђурица 
Дебељачки и Воша Пислудски несигурним кораком излазе из кафане праћени 
двојицом виолиниста пише: «Земљотрес, 15. V 1927. у 3,48 у јутро»; за 
столом у кафани седе Ђ. Дебељачки, В. Пилсудски и још једна непозната 
фигура, а изнад је текст: «Он је господин и мора као господин и да умре!»; уз 
карикатуру апотекара Хорвата стоји текст: «Три кашике на дан...!»; уз једну 
пуковника Швабића: «Јесил здрав? – Егеш-мегеш??; а уз другу: «У рату 
имаш да умреш...! - и тако даље. И сам аутор оставио је у овој збирци и једну 
своју аутокарикатуру. У уметничком смислу ови цртежи и карикатуре су дело 
талентованог уметника - рађени су сугурно, са осећајем за карактеризацију 
и композицију. То се нарочито види на два портрета Богдана Дунђерског, 
једног који је рађен оловком 1920. године и другом у техници акварела из 
1921. године. Поменути Ђурица Дебељачки остао је зебележен на још једном 
портрету-карикатури рађеном у темпери из 1923. године: Дебељачки седи за 
кафанским столом и спава, испред њега на малом округлом столу су буренце 
и кригла пива. Аутор је «Д. Марковић», а такође је припадао мапи карикатура 
портретисаног. Испод цртежа је текст на руском језику који говори да је исти 
поклоњен неком Георгију Исидоровичу - и тачан датум: 25. септембар 1923. 
године.

После Другог светског рата десиле су се крупне друштвене промене 
које су на сличан начин утицале на карактер и динамику стварања и сакупљања 
уметничких дела, тј. портрета. Најпре, портрети се више практично не сликају 
по поруџбини, већ као последица личних жанровских и стилских опредељења 
«слободног» уметника, мање-више директно доспевају у збирку музеја. 

51 FárBás 1933. 38.; ПоПов 1983. 217–218.; Пал 1989. 219. бр. 1072., 1074.
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Практично сва дела су у музејску збирку стизала поклоном или откупом од 
аутора, неретко после редовних годишњих изложби учесника Уметничке 
колоније Бечеј, која је почела да ради 1954., само годину дана после оснивања 
Галерије, односно Музеја. Није више, углавном, било „грађанске куће“, која је 
била посредник, правно-својински, материјално и хронолошки, између аутора 
и музејске збирке; сада, донекле и у маниру комунистичког колективитета, 
портрети као слике личности постају на неки начин својина свих, изложени 
су, или су од почетка за то били намењени, да их сви виде. У овом смислу 
каракретистичан је случај са портретом „грађанке“ Делинке Врбашки - Гајић 
из Петровог Села; она је, наиме, наручила свој портрет  од сликара Јосипа 
Маћешића 1950. године, а исти је музеју поклонила тридест година касније 
Милица Рељин из Бечеја, полусестра портретисане, како стоји у музејској 
докуметацији, „испуњавајући њену сопствену жељу“.

С друге стране, личности које су насликане унапред су одређене да буду 
ако не сасвим анонимне и непознате, а оно најпре и пре свега својеврсни повод 
и огледно поље сликаревих стилских опредељења и не ретко уметникових 
уметничких експеримената. Ко је заиста насликан на портрету Чика Дуле 
Милана Коњовића из 1956. године или на Портрету Жарка Марковог 
Стојана Трумића из 1966. године знали су вероватно само аутори и можда 
непосредни учесници самог чина сликања у амбијенту и окружењу Уметничке 
колоније Бечеј, где су слике настале и која је те године навршавала тек три 
године рада. Са становишта историчара уметности интересовање такве врсте 
може да буде само прилог некој анагдоти, вишку радозналости и пикантерији. 
У маниру снажног и ведрог експресионизма, на плаво-зеленој позадини 
приказан је, дакле, „Чика Дуле“, портрет старијег човека у пругасто бело-плавој 
мајици са зеленкастим шеширом на глави, светло-љубичастог инкарната са 
акцентима плаве, зелене и црне боје. Ни делимично карикатурални ликовни 
израз који обично појачава лични персоналитет насликаног није био довољан 
да ми и на тренутак помислимо да је уметников превасходни задатак био да 
нам представи стварни лик портретисаног. Није битно другачије ни на другом 
портрету, иако његов назив, име и презиме, можда одређеније упућује на 
могућност идентификације: чврћа композиција и релативно крута структура 
боја „описују“ лик који би се могао препознати. Колико је такав однос постајао 
уврежен и „нормалан“ показује портрет непознате жене Милорад Балаћа из 
1956. године: испред беле позадине са белим шарама насликана је непозната 
жена како седи прекрштених ногу у столици преко које је пребачена драперија; 
одевена је у тамноплави жакет и сиву сукњу. Уметник, или можда тадашњи 
кустос, свеједно, назвали су овај портрет „Седећа фигура“, дакле, то више 
није нека одређена личност, иако је свакако морала бити, већ „седећа фигура“ 
која уметнику служи превасходно као предложак и мотив за испољавање 
сликарског поступка, поставку, композицију, колорит . Још је изразитији овај 
однос у делима Јожефа Бенеша, Мушки портрет и Портрет жене, оба из 
касних педесетих година. Овде су „портрети“ толико стилизовани и сведени 
на минималистички израз, да још само њихова изразита експресија чува какву-
такву везу са традиционалним портретом, у смислу интимног грађанског израза. 
Њихов изглед својеврсних маски јасно нам ставља до знања да се „личност“ 
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губи, а рекло би се у складу с тим и као последица тога, динамика заоштравања 
ликовног израза и начин представљања личности екстравагантно инсистира на 
драматичном убрзању. 52 

Принципијело слични су и портрети у некој од скулпторских техника, 
рецимо они Радивоја Суботичког, једног од редовнијих учесника Уметничке 
колоније шездесетих и седамдесетих година 20. века. Мушки портрет из 
1963. и Женска глава из 1965. године су својеврсни пандани и у суштини не 
представљају неку конкретну личност, иако је могуће да се уметник на неки 
живи лик заиста угледао. Сведана и у великој мери  апстрахована форма, у 
контрасти је са настојањем вајара да створи неку врсту архетипског унутрашњег 
израза. У две скулптуре са истим називом, Портрет М. Г. (Милије Глишића, 
вајара), једном у гипсу а другом у теракоти, које је музеју поклонила сестра 
аутора, овај израз је достига своју кулминацију: форма је испуњена енергијом 
без премца, која је свој израз нашла и у изразито експресивној површинској 
обради. Принципијелно  слична али у конкретној реализацији веома различита 
је Глава девојчице, скулптура у патинираном гипсу из 1967. године бечејског 
вајара Иштвана Часњија. Ни овде нисмо сигурни да се ради о портрету 
неког конкретног лика, већ да је идеализацијом форме вајар пре хтео да изваја 
лик било које «девојчице». Поготово је то случај са «Женским портретом» 
Шандора Шлајфа и скулптуром «Дожа Ђерђ» Карла Барањија, где је 
стилизација добила такав екстремни замах да је илузорно говорити о портрету 
у уобичајеном смислу речи. Није много другачије ни са скулптуром у теракоти 
«Глава девојке» иако се ради о конкретној особи (Јулка Мајор). Интересантно 
је да када су скулптуре рађене по поруџбини стил практично истих уметника 
коренито се разликовао. Бисте народних хероја које је наручивала актуелна 
власт морале су бити у потпуности «реалистичне». Такве су бисте Шаму 
Михаља и Здравка Гложанског Јулијане Киш, Ратка Гикића и Андреје 
Васиљевића - бронзани одливци и данас стоје постављени испред истоимених 
основних школа у Бечеју, а оригинални предлошке у гипсу Музеју је поклонио 
Општински одбор СУБНОР-а Бечеј 1978. године.

Све у свему, у Уметничку збирку музеја доспело је двадесетак портрета-
скулптура од којих су за ову прилику релевантни они који су на неки начин 
везани за Бечеј, извајани ликови представљају грађане Бечеја или су дела 
настајала током рада Уметничке колоније. Још треба поменути изванредан 
портрет познатог вајара Томе Росандића од Јована Солдатовића у техници 
патинираног гипса настао вероватно током боравка у Уметничкој колонији 1956. 
године. Попрсје познатог уметника изведено је у препознатљивом аскетском 
Солдатовићевом маниру: издужена узана глава коју покрива дубока округла 
капа нагнута је мало удесно, а тело је огрнуто једноставним набраним плаштом 
преко којег је стиснута шака.53

Као и у многим другим случајевима у модерној уметности циљ вајарских 
и сликарских дела сасвим се прибилижавао оној тачки где се тежиште односа 
поручиоца и уметника, тако важног у традиционалној уметности, снажно 
помера према овом другом, а улогу првог готово у целости преузима музеј 

52 арСић 1989. 5–76., сл: 9., 30., 78., 145., 146., 148.
53 jović 1968. abecedni pregled; ivanović 1985. 5–21., sl. 70.
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као модерна установа за чување и презентацију уметничких дела. Уосталом, 
слутимо да би се у покушају успостављање традиционалног личног односа 
између сликара и насликаног, вајара и извајаног, све одиграло у принципу као 
у познатим случајевима између Сезана, Ван Гога или Гогена и њихових живих 
модела - они су, наиме, будући констернирани својим изгледом на сликама, 
смелошћу израза револуционарне уметности, коју нису хтели а ни могли да 
разумеју, увређено одбијали да приме портрете и као поклон!

У том свету плурализма ликовног израза, који је званична власт тадашње 
комунистичке Југославије формално подржавала, као готово усамљено острво, 
у погледу стила и уздржавања од стлских новотарија, налазе се портрети 
бечејског сликара Виктора Шкрабања, Женски портрет из 1973. године и 
Продавац новина  из 1978. године, оба добијени на поклон од аутора. Портрет 
старог продавца новина, негде са оближњег киоска, проћелавог и проседог, 
плавих очију и набораног лица у зеленој раздрљеној кошуљи, смештен је у 
неку врсту уоквиреног дела површине композиције, као у прозорчету на киоску; 
испред њега су симболичне и материјалне ознаке хипереалистичног поступка - 
листови хартије и ситни новац - а око њега, са стране и горе, као у неком стрипу, 
надреалистички призори његових личних преокупација и снова. Занатски 
беспрекорна, штавише виртуозна изведба и материјализација, пропраћени су 
дискретним колоритом са сентименталним осећањем за меру и укус. Женски 
портрет у уљу и два портрета рађена оловком на хартији, Девојка с капом и 
Ученица, који сви потичу с краја седамдесетих и почетка осамдесетих година, 
су нешто другачији - у њима преовладава академски тон једног школованог 
сликара, пропраћен сигурном реализацијом. На крају, Аутопортрет Виктора 
Шкрабања приказује модерног бечејског сликара, помало збуњеног израза 
лица (као пред фотографом), одевеног у обичну кошуљу и радни мантил, 
«затеченог» у сликарском послу, можда у атељеу испред прозора кроз који се 
виде дрвеће и суседне куће. 

Цртеж као техника био је прилика за ону врсту портрета који немају 
можда карактер монументалности, што је надокнађено изражајношћу и 
постигнутом спонтаношћу, живошћу, непосредношћу, документарношћу и 
анагдотском живописношћу. Највећи број ових цртежа настао је током боравка 
уметника у Уметничкој колонији Бечеј (и ово је формални разлог због чега 
их уврштавамо у ову студију „бечејских портрета“), а практично су директно 
доспевали у музејску збирку, најчешће поклоном аутора. Такав је одличан 
портрет тушем Миливоја Николајевића, сликара, редовног учесника Уметничке 
колоније у првих десетак година њеног постојања, и десетак портрета у 
истој техници неких од редовнијих учесника колоније - Милана Лајешића, 
Оливере Грбић, Бранислава Вулековића - аутора Јована Девића и Бранислава 
Вулековића. На неки начин они су у стилском погледу одражавали сликарство 
у уљу поменутих уметника - Вулековићеви цртежи су експресивнији, Девићеви 
спонтанији и „мекши“. С друге стране, портрети Душана Миловановића у 
техникама фломастера на хартији, у графичким техникама линорезу, бакрорези 
и гипсорезу, међу којима су и три аутопортрета, праве су студије и експерименти 
модерног израза, седамдесетих и почетком осамдесетих година 20. века. 
Нарочито је упечатљив Аутопортрет из 1970. године: спрегнута форма човека 
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са чудном шиљатом капом и несразмерно великим шакама прекрштеним високо 
на грудима и формално и симболично одражавају став човека и уметника, чији 
озбиљни израз и усредсређеност говоре о унутрашњој енергији.  

Посебно место заузимају цртежи-карикатуре Драгослава Стојановића-
Сипа, уметника који је често боравио у Уметничкој колонији и бавио се 
пре свега примењеним уметностима. Ове шаљиве карикатуре, дочаравајући 
посебну атмосферу и амбијент Бечеја и уметничке колоније током шездестих 
година, имају велику документарну вредносту. Како је, врло је могуће, изгледао, 
боравак уметника у Бечеју и Уметничкој колонији, може добро показати управо 
„Аутокарикатура“ самог аутора с поднасловом „Како се проводим у Бечеју“: 
стилизована фигура у разиграном положају придржава велико црвено срце на 
грудима - десно је мали аутомобил, лево три типичне ниске војвођанске куће и 
изнад њих млад месец, а иза нага женска фигура - све је пропраћено записом: 
„Ој Бечеју равно место...“ И још, уз цртеж-карикатуру Милана Мијачевића је 
запис „Ах ти бркови лепи...“, уз Габора Силађија, сликара из Суботице: „Ти 
ниси дошао ...“, уз цртеж Виктора Шкрабања, бечејског сликара: „Званична 
личност ...“, и тако даље.54 Донекле су слични портрети-цртежи које је музеју 
1975. године поклонио Клуб ликовних стваралаца Бечеј, а радио их је бечејски 
адвокат и сликар Тибор Шипош. на њима су „Хорват Лајош“, Јакоб Миклош 
са виолином“ и „Матушка Иштван“. Такође и они познатог сликара Пехан Беле 
које је аутор поклонио музеју 1956. године, међу којим а су уз неке анонимне 
личности и „Чистач обуће“ и „Глава Ђуке Хаднађева“.

У покушају да се збирка портрета истражи, а узгред помену и она дела 
која су у збиркама других музеја, уопште и у једној специфичној димензији 
- „од грађанске куће до музеја“ - историја уметности и музеолошка пракса, 
као што се могло видети, следили су своје сопствене критеријуме, условљене 
непредвидивим стицајам околности и особеном динамиком. Најпре, распо-
ложиви експонати, специфични по својој претпостављеној историјској реал-
ности, нису се увек и неизоставно уклопили у контекст „реалне“ историје. 
Нису, наиме, у музејску збирку ни издалека доспели портрети свих познатих и 
«заслужних» личности Бечеја, иако су врло вероватно постојали, а на платнима 
често веома познатих сликара нашле су се понекад, ако не маргиналне, а оно 
свакако мање познате и мање утицајне личности из историје града - како то 
иначе бива у историји нарочито новије уметности. 

Како год било, овај текст је у први план поставио уметничко-историјску,  
културолошку и музеолошку проблематику, али је, верујемо, допринео и 
склапању шире и целовитије слике о Бечеју у његовом непрекинутом процесу 
«постајања градом». Стицајем околности, овај жанр ликовног стваралаштва је 
иначе веома погодан за илустрацију једног типичног цивилизацијског процеса 
у коме уметност игра значајну улогу. Наиме, као што смо покушали овде 
да установимо и нагласимо, интензивније стварање портрета као ликовног 

54 Драгослав Стојановић Сип је у бечејској колонији боравио 1967., 1968., 1971. и 1972. године и 
ту оставио двадесетак радова у различитим техникама михаиловић 1973. 113–134.; михаиловић 
2003. 103–142. У књизи Драгослав Стојановић Сип, Скица за портрет Петровић 2003., 
тај податак се не помиње, иако су уредно регистровани учешће и изложбе истог уметника у 
колонијама у Бачкој Тополи, Сенти и Ечки.
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жанра у најбитнијим хронолошким и социолошким тачкама се поклапало 
са развојем грађанског друштва и града као урбане, економске и уопште 
друштвене средине. Срећна је и околност да овај вид ликовне уметности, у 
периоду у којем смо га разматрали, није познавао готово никакве разлике у 
односу на националност поручиоца и насликаних. Стављени једни поред 
других, простим посматрањем и анализом у уметничко-историјском смислу, 
није могуће установити, бар на први поглед, за разлику, наравно, од религиозне 
уметности, разлику између српских, мађарских или јеврејских сликара, или 
њихове клијентеле у контексту уметничког дела као крајњег резултата. У 
складу с тим, овде је таква класификација као непотребна и неприродна 
сасвим избегнута - у највећем делу временског периода о коме је било речи 
сви су они, мање-више, дубоко припадали европском току уметности. Нису 
само такве поетике њихових уметничких дела него понекад дословно и њихове 
биографије. Већ смо помињали да је Де Ласло, непосредно после неколико 
година проведених повремено у Бечеју, изградио европску каријеру, стигао до 
европских краљевских дворова и до Америке, да је Павле Ђурковић једно 
време и формално био именован за дворског сликара, а што је најбитније, да 
су сви они били уметнички васпитани у складу са нововековним европским 
уметничким вредностима и традицији. Она је остајала постојана константа без 
обзира на апсолутну вредност њиховог сликарског умећа и професионализма, 
дакле испољавана је и код слабијих, привинацијалних сликара. На крају, 
чињеница да је највећи број портрета доспео у музеје и галерије као типичне 
нововековне културне установе европског типа и да они у свом називу често 
имају одредницу «градски», као, уосталом, и «Градски музеј Бечеј», где се 
налази убедљива већина портрета о којима се говори, сведочи о континуитету 
постојања једне културне и цивилизацијске динамике, чији је уметност 
неодвојиви део.
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radoslav mihailović

A NEMEsi és polgári oTThoNTÓl 
A MÚzEUMig

Az óbecsei polgárok portréi a múzeum képzőművészeti 
gyűjteményében

A tanulmány főként óbecsei polgárok művészi képeken, ritkábban más kép-
zőművészeti technikával megörökített portréiról szól. Ezek jórészt az óbecsei Váro-
si Múzeum, esetleg más közelebbi vagy távolabbi művészeti gyűjtemény darabjait 
gazdagítják. A legkorábbiak a 19. század elején, a legújabbak pedig a 20. század 
hetvenes éveiben keletkeztek, s viszonylag jó állapotban vannak. Néhány kivételtől 
szociológiai, időrendi és stíluskivételtől eltekintve ez a műfaj megrendelésre készül 
azok számára, akik szeretnék önmagukat, legközelebbi hozzátartozójukat megörökí-
teni. A képeket leginkább otthonaikban őrizték és „állították ki”, olyan intim térben, 
amely nem a széles nyilvánosság számára készült, és nem is volt rá alkalmas. A 
múzeumokba, képtárakba csak később, másmilyen sajátos kulturális és történelmi 
körülmények között kerültek át. A fennmaradt források gondos kutatása és néhány, 
a művészettörténettel egybeeső történelmi körülmény révén lehet csak valamivel 
teljesebb képet alkotni az alkotó és a megrendelő kapcsolatáról, egy-egy mű konk-
rét történet hátteréről, ami rendkívül fontos minden egyes műalkotás poétikájának 
felépítéséhez.

Bár ez a szöveg elsősorban az óbecsei Városi Múzeum portrégyűjteményére 
vonatkozik, említésre kerültek azok az óbecseieket megörökítő arcképek is, amelyek 
más gyűjteményekben találhatók (ezek a legkorábbi alkotások). De némely esetben 
azok a művek is, amelyeket óbecsei festők a város földrajzi határain kívül alkottak – 
legalábbis az ismertebb és jelentősebb darabok.

Az óbecsei polgárokról kiváló művészek készítettek portrét, többek között 
Pаvlе Đurkоvić, Lаub László Fülöp, Nikоlа Аlеksić, Urоš Prеdić, Szаbаdоs Gábоr, 
Аnаstаs Bоcаrić és mások. E széles körben ismert művészek vásznain nemesek, 
földbirtokosok, ügyvédek, orvosok, kereskedők pózolnak, de van közöttük egyszerű 
polgár is. Az arcképek stílusát tekintve, a felsorolt festők egyes esetekben, de nem 
feltétlenül, késtek a vezető európai irányzatokhoz képest. Kivételt képez az imp-
resszionizmus és utódirányzatai. Vannak közöttük 19. századi és 20. század eleji 
barokk, biedermeier, klasszicista vagy realista portrék éppúgy, mint a második világ-
háború utáni modern és posztmodern stílusban készült alkotások.

A tanulmány főként művészettörténeti, kultúrakutatási és muzeológusi kér-
déseket helyezett előtérbe, de hisszük, hogy hozzájárul egy széles és teljesebb kép 
összeállításához Óbecse „polgárosodásának” folyamatáról.

Szerettük volna megállapítani és kiemelni, hogy az arcképfestés mint kép-
zőművészeti műfaj erőteljes jelenléte időben és szociológiai sarokpontjain egybe-
esett a polgárosuló társadalom, az urbánus, gazdasági és általában a társadalmi kö-
zeg fejlődésével. Szerencsés körülménynek számít, hogy a képzőművészet ezen ága 
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a vizsgált időszakban nem ismert stílusbeli és művészi különbségeket az ábrázolt 
megrendelők nemzetisége alapján. Nem csak a műalkotások poétikája terén, hanem 
olykor az életrajzuk tekintetében sem, hiszen mindannyian az újkori európai művé-
szeti értékek és hagyomány szellemében nevelkedtek. Ez tartós jellemzőként ma-
radt fenn, a festői tudás és professzionalizmus abszolút értékétől függetlenül, tehát a 
gyengébb vidéki festőknél is fellelhető.

S végezetül az a tény, hogy, hogy a portrék legtöbbje múzeumba vagy kép-
tárba került, amelyek újkori európai típusú művelődési intézmények, és gyakran ne-
vükben hordozzák a „városi” jelzőt, ahogy az óbecsei Városi Múzeum is, ahol az 
emlegetett arcképek túlnyomó részét őrzik, egy folytonos művelődési, civilizációs 
dinamika meglétét igazolja. Ennek elválaszthatatlan része a művészet.
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1. слика
Павле Ђурковић, Портрет баронице 

Еуфемије Јовић, поч. 19. века, 
уље на платну, 91 х 70 цм

3. слика
Милутин Бедричић, Портрет 

свештеника, прва половина 19. века, 
уље на платну

2. слика
Непознати сликар, (Никола Алексић ?), 
Портрет жене у бидермајер хаљини, око 
1830. године, уље на плеху, 46 х 37 цм

4. слика
Јозефина Барбиер, Портрет Марије 
Стакић, 1851. год., уље на платну, 

26 х 21 цм
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5. слика
Непознати сликар, Портрет Берте 
Поповић, рођене Вижи, 1860. год., 

уље на платну, 77 х 60 цм.

7. слика
Фрањо Гифингер, Портрет непознатог 

(Аутопортрет?), 1871. год., 
уље на платну, 74 х 55 цм.

6. слика
Непознати сликар, Портрет жене са 

плетеницама, 19. Век, 
уље на платну, 68 х 55 цм.

8. слика
Урош Предић, Кристина Дебељачки, 

1894. Год., 
уље на платну, 71 х 55 цм.
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9. слика
Урош Предић, Милица Дебељачки, 

1900. год. 
Уље на платну, 60 х 50 цм.

11. слика
Непознати сликар, Гомбош Деже на 

коњу, крај 19. века, 
уље на платну, 135 х 105 цм.

10. слика
Урош Предић, Исидор Дебељачки, 

1900. год., 
уље на платну, 60 х 50 цм.

12. слика
Непознати сликар, Портрет Зорке 
Хаднађев, крај 19-поч. 20. века, 

уље на платну, 74,5 х 75 цм.
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13. слика
Непознати сликар, Портрет дечака, 

почетак 20. века, 
уље на платну, 108 х 76 цм.

15. слика
Јожеф Пехан, Мушки портрет, (Нандор 

Гербер Млађи?), 1918. године, 
уље на платну, 80 х 60 цм.

14. слика
Сабадош Габор, Портрет Гомбош Беле са 

моноклом, 1912, год., 
уље на платну, 93 х 68 цм.

16. слика
Младен Јосић, Портрет жене са белом 

капом, око 1920. год., 
уље на платну, 76,5 х 62,5 цм.
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17. слика
Младен Јосић, Георгије Чокић, 

око 1920. год., 
уље на платну, 97 х 67 цм.

19. слика
Сабадош Габор, Портрет Грисабер Жени, 

удате Шварц, 1935. год., 
уље на платну, 80 х 60 цм.

18. слика
Славко Јанкулов, Богдан Дунђерски, 

1921. год., 
акварел, 14,5 х 10 цм.

20. слика
Милан Коњовић, Чика Дуле, 1956. год., 

уље на лесониту, 71 х 49 цм.

(Сви портрети су власништво Градског музеја у Бечеју)
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Frauhammer krisZtiNa

MADoNNák, CsáBÍTÓk és MÚzsák 
A 19. századi nő alakja korabeli képeslapokon*

A 19-20. század fordulóján a fényképalbumhoz hasonlóan a nagypolgári családok 
szalonjának felszereléséhez a képeslapalbum is szinte kötelezően hozzátartozott.1 A 
férjhez menés előtti lányok zöme hódolt ennek a szenvedélynek. Petercsák Tivadar 
tanulmánya szerint ezekbe válogatás nélkül kerültek a tájlapok, a giccses zsánerla-
pok és az ünnepi üdvözletek.2 A most bemutatásra kerülő album anyaga kivételes e 
tekintetben: a benne lévő 389 darab képeslap mindegyikén egy-egy művészeti al-
kotás reprodukciója látható. Gyűjtésük, albumba rendezésük tehát egy tudatos, az 
egyéni és a kor ízlését egyaránt magán viselő válogatás eredménye. Ezeket egy szé-
pen kidolgozott szecessziós díszítésű, vörös bőrkötéses album őrzi. (1. kép)

Összegyűjtőjük Dusánka Dungyerszky, a híres Dungyerszky család tagja 
volt, akiket az egész Bánátban és Bácskában mindenki ismert. A család bárói ran-
got szerzett és birtokainak, sörgyáruknak, malmaiknak, üzemeiknek, politikai sze-
replésüknek köszönhetően nagy gazdagságra tettek szert, így a térség legelőkelőbb 
családjai közé tartoztak.3 Ennek emléke az Óbecse mellett található kastély, és az 
egykori óbecsei gabonaraktár is, melynek tulajdonosa Dungyerszky Bogdán, a gaz-
dag gabonakereskedő és országgyűlési képviselő volt. A család Dusankát jelölte ki 
Bogdán utódjául, neki kellett volna a gabonakereskedelem irányítását átvenni. A tör-
ténelem azonban közbeszólt, a gabonaraktárat és a Bogdán tulajdonában lévő földek 
nagy részét államosították. Így számos nehézség után Dusánka asszony Óbecse el-
hagyása mellett döntött, lányához költözött a 80-as években. A költözés során hálája 
és a jó szomszédi viszony jeléül szomszédjának, Pulai Andrásnak ajándékozta az 
utazásai során gondosan összegyűjtögetett és rendezett képeslap együttest. Egykori 
szomszédasszonya és a múlt iránti tiszteletének köszönhetően maradt egyben a mai 
napig András bácsinál az értékes gyűjtemény.

* A közölt írás, ”Kedves Miklós…” – A képeslapok reprezentációs jellegéről egy óbecsei képeslap-
gyűjtemény kapcsán címmel a Bácsország 2010/4. számában, 84–90. oldalon megjelent tanulmányban 
felvetett problémát fejti ki az említett album példáján. – Szerk. A cikk megírását az MTA Bolyai János 
Kutatói Ösztöndíjnak és a 12555 1K 511/NK 81502-es számú OTKA pályázatnak köszönöm.
1 Balázs 2006. 4.
2 petercsáK 1994. 48.
3 A Borovszky Samu -féle „Magyarországi vármegyéi és városai.” című monumentális mű Bács-
Bodrog megyét leíró részében a család számos alkalommal meg van említve. Ezek szerint birtokkal 
rendelkeztek: Dunacsében (Dungyerszky Lázár és fia Gedeon), Alsókabolon (Dungyerszky Jakab), 
Bácson és Kölpényben (Dungyerszky György) Szenttamáson (Dungyerszky István, Jása és Lázár). A 
bácskai nábobként emlegetett Dungyerszky Lázárnak volt továbbá gőzfűrésze, szeszgyára, sörfőzője, 
szőnyeggyára, sörgyára és olajgyára is. Erről bővebben lásd. BorovszKy 1909 II., 409–449., 1909 I. 
271. A kulturális életben is fontos szerepet töltöttek be, tagjai voltak a szerb Matica Srpska-nak és 
Dungyerszky Lázár volt az építtetője az Újvidéki színháznak. Erről bővebben lásd.: Vasárnapi Újság 
1895. 42. évf. 5. szám, 77.



454 Frauhammer krisZtiNa

Képeslap és művészeti reprodukciók

A képeslapok bemutatása előtt fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, 
hogy e lapok kiadása egybeesett a 20. század elejének nagy képeslapgyűjtési divatjá-
val. Karin Walter egyenesen a „képeslapok aranykoráról”4.beszél (1895–1914/1918), 
hiszen ekkoriban jóformán az egész világon gomba módra alakultak meg a népes 
tagsággal dicsekvő gyűjtő egyesületek, szövetségek és klubok.5 A gyűjtési láz meg-
indulása mellett a korszak másik fontos képeslaptörténeti eseménye a művészeti 
alkotások reprodukcióinak megjelentetése. Itt többnyire nem nagynevű festők al-
kotásainak reprodukcióiról van szó, jóllehet azok is kelendőek voltak. E lapok ki-
fejezetten képeslapokon való sokszorosítás céljából készült tollrajzok, metszetek, 
vízfestmények utánnyomásai,6 melyek elsődlegesen a tömegigények kielégítését 
szolgáltak. Ezáltal a lapok a művészeti ismeretterjesztés egyik eszközévé is váltak. 
Olcsóságuknál fogva nagy tömegekhez juttatták el a klasszikus és kortárs művészek 
alkotásainak jól és rosszul sikerült reprodukcióit.7

Arra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat, hogy Dusánka néni egy 
egyesület tagjaként vagy csak érdeklődő gyűjtőként vásárolta-e ezeket a lapokat, 
de annyi bizonyos, albumában gondosan összeválogatta a korabeli német, osztrák, 
francia, lengyel, cseh, magyar és orosz kortárs társasági festők alkotásairól készült 
képeket. A korszak számos ismert modern művészeti galériájának és kiadójának ké-
peslapjai sorakoznak fel gyűjteményében. Megtalálhatóak közöttük a világhírű pári-
zsi Salon fekete-fehér, a művészek nevével és a műalkotások címével ellátott lapjai, 
valamint a Galerie Münchener Meister Karte, a Galerie Wiener Künstler, a Salon 
des femmes Peintres, a Wiener Kunst, a Moderner Kunst Verlag Berlin, a szófiai 
Modern Művészet, a drezdai híres Stengel kiadó, a berlini, londoni és budapesti szék-
hellyel is rendelkező Rotophot cég képei is, csak hogy néhányat említsünk a számos 
kiadó közül.8 Mindez jelzi számunkra, hogy gyűjtőjük nyitott volt a korabeli modern 
és populáris művészeti alkotások iránt, ismerte azokat és feltehetőleg sokat utazott 
szerte Európában. Dusánka néni életrajza is igazolja ezt: édesapja tervei szerint a 
családi vállalkozást neki kellett volna tovább vinni, ezért számos külföldi országban 
taníttatták és tanulmányai után is sokat utazott. Pulai András bácsi visszaemlékezése 
szerint kiválóan beszélt magyarul, franciául, németül, angolul és olaszul is. 

A reprodukciók alkotóinak köre nagyon széles, közel kilencven művész 
képviselteti magát.9 Murillo, Da Vinci, Rembrandt, Munkácsy egy-egy festménye 

4 walter 1995. 10.
5 Balázs 2006. 91.
6 horváth é.n.
7 petercsáK 1994. 85.
8 A kiadók listája: Stengel, Pocztówki (Krakkó), Kaulbach, Salon J.P.P., Salon des Femmen Peintres, 
Wiener Kunst, Römmler & Jonas Dresden, Panthophot Vienna, Moderner Kunst Verlag Berlin, Salon 
1910., Galerie Münchener Meistener Karte, Meistergalerie, Enge Salon, Art Moderne, Rotophot, Dä-
nische Kunst, Art Moderno, Galerie Wiener Künstler, Granberg.
9 A képeslapok festőinek listája: Anselm Feuerbach, Leopold Robert, Palma Vecchio, Kaulbach, Leigh-
ton, J. Cermák, Wilhelm Hunger, Schneider, C. Benesch, Antonio Ciseri, Kosel, Adriaen Hannemann, 
Zewy, Maillart, Repin, Muschamp, Fiedes, Karl Zewy, Persoglia, Hörwarter, Jean Fraçois Millet, 
Echteverry, Oskar Björk, Bisschop, Klakatschewa, Jendrasik, Roussov, Poetzelberger, Robert Auer, 
Matzkewitsch, Vácha, Jean Jacques Henner, Mathieu Molitor, Sciuti, Jan Styka, Zemiĕk, Liebermann, 
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mellett a többség kevésbé ismert festő alkotása. Közülük ma már szinte alig tart 
néhányakat számon a művészettörténet, mégis képeik egy korszak – főképpen a his-
torizmus és a szecesszió korának – művészeti és közízléséről árulkodnak. Dusán-
ka néni néhány korabeli festő reprodukcióit különösen is figyelemmel kísérhette és 
gyűjthette. Így egy komoly sorozata (43db) volt az orosz akvarellfestő, könyv- és 
újságillusztrátor, majd párizsi képeslapkiadóknak is dolgozó Sergej Sergeievics So-
lomko (1867-1928) reprodukcióiból. A dekadencia és miszticizmus képviselőjeként 
számon tartott festő képein a régi, ősi orosz élet és a tündérmesék alakjai jelennek 
meg gyönyörű tradicionális népviseletekben, valamint a kor más festőinél is kedvelt 
allegórikus, szimbolikus nőalakok. Képeit tudatosan az egyszerű embereknek szán-
ta, a populáris igények kielégítésére törekedett. 10

Ezen kívül nagyobb számban találhatunk még képeket a cseh Kamil Vla-
dislav Muttich (1873-1924) és az osztrák Hans Zatzka (1859-1949) festményeinek 
reprodukcióiból is. Zatzka elsődlegesen populáris a kor lakáskultúrájában divatossá 
váló világi témájú hálószoba-festményei révén vált ismertté. Művei tehát szintén a 
tömegkultúra ízlésvilágának lenyomatai.11

Az ismertebb és nem kortárs festők alkotásaiból jóval kevesebbet találunk a 
gyűjteményben, csak azokat, amelyek a Stengel kiadó rövid életrajzzal ellátott soro-
zatában jelentek meg. A tömeges nyomtatás és terjesztés miatt a nagynevű, valóban 
híres és stílusalkotó művészek képei ekkor még nem kerültek fel a képeslapokra. Ez 
a műfaj az illusztrátoroknak, populáris igényeket kiszolgáló alkotók számára terem-
tett inkább bemutatkozási lehetőséget.

A művészeti alkotások reprodukcióinak képeslapokon való megjelenése és 
gyűjtése ezen túlmenően is több megfigyelésre ad lehetőséget. Egyrészt jelzi, legi-
timálja a művelt, modern nagypolgári értékekkel való azonosulást. Mivel női gyűj-
tőről van szó, különösen is fontos ez a szempont, hiszen a képek vásárlása által a 
nők kontrollálták a képeket, de ezzel együtt őket is ellenőrízték. Társadalmi elvárás 
volt, hogy a szalonokban ott legyenek a művészeti reprodukciók és azok gyűjtésére 
szolgáló albumok, később fotók, divatlapok, női magazinok.12

Emellett a képek egységes tematikája, mind pedig az egyes alkotók műve-
iből összeállított sorozatok is árulkodóak. Kialakult, határozott egyéni ízlésről, a 
kortárs művészet és annak témái iránti fogékonyságról, az abban való jártasságról 
árulkodnak. Ezek mind ismérvei a századforduló modern, emancipált nőalakjának és 
Dusánka néni vélhetőleg közéjük tartozott. Világot látott, nyelveken beszélő, tanult 

Ekwall, Nadele, Pichon, Paul Delaroche, Bykctef Karanub, Schweninger, Liebscher, C. Zewy, A. Ga-
reis, Wilhelm Hunger, J. Pytír ze Skramlíkú, Schlosser, Kolb, Klimes, A. Jakesch, Joshua Reynolds, 
Millet, Beckerath, Lingner, V.G. Pérov, A. Seifert, H. Gitter, E.K. Liska, Duffaux, Klakatschowa, Coil-
ler, Hirst, F. Ch. Bande, Postiglione, Otto. Lingner, Hörwarter, Jean Baptiste Grenze, Lehnpoese, Sus-
emihl, Hunger, Irminger, Ferraris, Lenoir, Seifert, Kenfor, Elisabeth Louise Vigée-Lebrunn, P.A. Cot, 
Dahnauser, Wilton, Feruzzi, Makovszky, Ernest Hébert, Ismalowitsch, Schran, Semiradsky, Hoffmann, 
Robert Auer, Klubisch, Schrödter, E. Costa, Flavickij, Ernest Hausmann, Otto Peter, Niczky, Skramlik, 
Dandin, Sienkiewitz, Korpai, Ismalovits, Kloy,Plotnikoff, Kieser, Roessler, Andrea del Sarto, Sergej 
Solomko, Hans Zatzka, Muttich, Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály, Feszty Árpád.
10 Munkásságáról, műveiről bővebben lásd.: http://antikpostcard.co.il/solomko_1.solomko.html (letöl-
tés dátuma 2012. 02. 16.)
11 Zatzka hálószoba-kép festői tevékenységéről bővebben lásd.: BrücKner 2000. 517–544. 
12 Higgonet 1994 306.
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nő volt, akit családja az üzleti életbe is bevezetett. A 19. század végén és a 20. szá-
zad elején ezek a lehetőségek még csak a társadalom elithez tartozó rétegei számára 
voltak adottak, s csak lassan nyíltak meg az alsóbb rétegek számára.

E tanulmánynak nem célja Dusánka néni képeslapjainak művészettörténeti 
igényű elemzése, mégis úgy vélem, a képek tematikájának áttekintése viszonylag hű 
képet fest a kort jellemző életérzésekről. 

A 19. század női archetípusai
A litográfia és a fametszetek technikájának javulásával, majd a fotográfia 

megjelenésével a vizuális kultúra lehetőségei hatalmas mértékben kitágultak. Ez a 
képi ábrázolások nagymértékű popularizálódásával, eddig kevéssé ábrázolt, sőt eset-
leg a korban kritikusnak számító témák megjelenését is eredményezte. Így a 19. szá-
zad első felétől széles körben elterjedtek azok az olcsó képek, amelyeken megjelent 
a korabeli modern nő és a valódi nőiség. Ez jelzi, hogy a hölgyek alkotóként és „fo-
gyasztóként” is egyre nagyobb helyet vívtak ki maguknak a vizuális kultúrán belül, 
ami sokkal érzékenyebbé tette őket annak szuggesztiói iránt. Így ezek az alkotások 
lehetőséget teremtettek arra, hogy bennük új identifikációs modellekre találjanak a 
kor női és ezáltal a nők társadalomban betöltött szerepének vitájában is hatásos esz-
közzé váljanak. 13

Dusánka Dungyerszky gyűjteményében szép számmal sorakoznak ilyen 
nőkről készült alkotások. 

Anne Higgenot kutatásai nyomán a 19. század nőkről alkotott elképzeléseit 
három archetípus uralja: madonnák, csábítók és múzsák. (2–3–4. kép)

Ezek az archetípusok semmi esetre sem a korabeli szépségideálra épültek, 
hanem egyben viselkedési modelleket közvetítettek.14 Ábrázolásaikat a korszak képi 
kultúrájának minden területén megtalálhatjuk: újságokban, hirdetésekben, fotókon, 
illusztrációkon, festményeken, plasztikákon, sőt az irodalmi alkotásokban is jól meg-
figyelhetőek.15 Szintén ekkor váltak népszerűvé a szakácskönyvek, női magazinok, 
női sajtótermékek és mindenekelőtt az olcsó népszerű regények. Bennük megjelen-
tek a magánélet intim részletei és a magánszféra belső élete. Ez a korabeli vélekedés 
szerint sokszor veszélyeket rejtett magában: felizgathatta a szenvedélyeket és felajz-
hatta a női képzeletet. Irracionális romantikus elvárásokat ébreszthetett, sőt a rendet 
fenyegető erotikus képzeteket kelthetett. Így válhatott Roger Chartier vélekedése 
szerint a korabeli regényekben megjelenő társadalmi kihágás archetipikus formájává 
a Bovaryné, Anna Karenyina, Effi Briest, Ibsen Norája stb. által megjelenített női 
házasságtörés.16

Madonnák
Jóllehet a vizsgált korszakban, mind a populáris, mind a hivatalos vallásos 

képi ábrázolások háttérbe szorultak, Szűz Mária alakja továbbra is nagy népszerű-
ségnek örvendett. A hagyaték anyagában több ilyen tematikájú képeslap található. 

13 Higgonet 1994 304.
14 Higgonet 1994 284.
15 Higgonet 1994 283. 
16 cavallo - chartier 2000. 354.
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A korszakban sokak számára továbbra is ő volt az ideális nő modellje. Alakja, a 
személyéhez kötődő értékek különösen nagy hangsúlyt kaptak az ekkor formálódó 
modern, emancipált nő képének ellensúlyozásában. E folyamatba és törekvések so-
rába illeszthető katolikus részről a szeplőtelen fogantatás dogmájának kinyilvánítá-
sa, illetve a 19. századtól egyre fontosabbá váló lány- és nőnevelés kérdése is. 17

A normalitást, a biztonságot, a rendet megjelenítő kötelességtudó háziasszo-
nyok, gyermekével intim kapcsolatot ápoló anyák alakjai is a női ábrázolások ezen 
pólusához sorolhatóak. Bennük a feleség és anya szerepének idealizálása jelenik 
meg amelyben, szintén Szűz Mária volt a mértékadó. (5–6. kép)

Csábítók
A képeslapokon megjelenő nőalakok többsége azonban romantikus zsáner-

képek szereplőjeként tűnik fel. Ábrándos érzelmekkel, incselkedő célzásokkal, lopott 
csókokkal, meghitt együttlétekkel egy rejtett padon, vagy egy édeni hangulatú lugas 
bokrai között.18 (7. kép) Mindezek az intimitást, olykor negédességet sugárzó képek 
jól egybecsengenek a 19. század második felétől kibontakozó romantikus szerelem-
kultusszal, amely különösen a középosztálybeli nőknek egyre nagyobb szabadságot 
biztosított a párkapcsolatokban csakúgy, mint a párválasztásban. 

Az érzelemgazdag, intim szerelmes pillanatokat megjelenítő lapok mellett 
a különféle allegórikus, olykor erotikus nőábrázolások vannak nagyobb számban a 
gyűjteményben. (8. kép.) Rajtuk a kor extrémitásra, erotikára, szentimentalizmusra 
hajló fatális nő szimbolikus alakja jelenik meg. A gyakran szexualizált női testek 
olykor idegennek tűnnek a képeken: más korba, más helyre, más kultúrába helyez-
ték őket.19 Különböző mitológiai, bibliai alakba öltöztetett változataik nimfákkal, 
faunokkal benépesített árkádiai tájakon tűnnek fel vagy épp a bűnbeesés előtti para-
dicsomi állapotot jelenítik meg.20 Bűnösségük nem kárhoztatandó gyarlóság, hanem 
egyenesen kívánatos és kifürkészhetetlen valami. Rendkívüliségük révén alkalma-
sak arra, hogy az ember megkerülje a középszerűséget és titokzatosság, sejtelmesség 
lengje körül.21 

Ezek a „bűn szimbólumává erotizált”22 nőalakok is gyakran előforduló témái 
a gyűjteménynek. Különösen Muttich és Solomko lapjain jelennek meg e törékeny, 
sápadt bőrű, merengő, keleti vagy háremhölgyként ábrázolt nők. Vonzó bujaságuk, 
ókori vagy keleties ruházatuk egzotikussá tette őket. (9. kép)

Az egzotikum iránti igény szintén e kor egy jellegzetes vonása. Az utazás 
rohamos fejlődésével, a turizmus egyre szélesebb körűvé válásával, az egyre sza-
porodó útleírásoknak, regényeknek, ponyváknak köszönhetően a hétköznapi ember 
látókörébe kerültek az eddig távolinak, idegennek vélt országok és kultúrák. A kor-
szak technikai vívmányai elérhető távolságba hozták ezeket, de ez nem jelentette 
azt, hogy mindennapivá váltak volna. Idegenszerűségük egyszerre volt egzotikus 
és csodálatra méltó, annak a különleges varázsnak köszönhetően, mely egy dimen-

17 Higgonet 1994 303–304.
18 petercsáK 1994. 85.
19 Higgonet 1994. 302.
20 szaBadi 1979. 113.
21 szaBadi 1979. 112–113.
22 szaBadi 1979. 114. 
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zióba helyezte a meseszerűvel és az érzékek felettivel.23 Talán ezért válhattak mind 
a képzőművészek, mind pedig a képzőművészeti alkotások gyűjtői számára olyan 
kedveltté. Hermann Bausinger tanulmányában rámutat arra, hogy „az átlagembert 
vagy az érdekli, ami praktikusan mindennapi életvilágára vonatkozik és ahhoz kö-
tődik, vagy a teljes idegenség – az egzotikus szomszéd vagy az idegen jövevény.”24 
A képeslapok jól tükrözik a kornak ezt az igényét: perzsa, arab nők, afrikai állatok 
(majom, párduc, oroszlán) tűnnek fel ábrázolásaikon. (10. kép)

Az egzotikum felfedezése a saját, nemzeten belüli egyszerű nép felfedezését 
is magával hozta. Értékessé, megbecsülendővé válik a népi kultúra és annak alko-
tásai. Ezt különösen Sergej Solomko képeslapjai mutatják, amelyeken rendre orosz 
népviseletben jelennek meg a különböző életképek alakjai. (11. kép)

A szalonok világa

A középosztály hétköznapjainak terei, a dúsan díszített szalonok, is helyet 
kapnak a képeken. Ezek voltak a társasági élet összejöveteleinek fő színhelyei.25 Itt 
nem csak a különféle kapcsolatok ápolására volt lehetőség, hanem egyben pezsgő 
kulturális életnek adtak helyt. A gazdagon díszített tárgyi környezet, az orientális 
műtárgyakkal és kortárs képzőművészeti, ipartörténeti alkotásokkal agyonzsúfolt 
szobák a kor ízléséről, egy társadalmi réteg anyagi helyzetéről, társadalmi státusáról 
is hű képet festettek. 26 (12. kép) 

Betekintést kapunk ugyanakkor a középosztály és az arisztokrácia minden-
napjaiba is: megjelennek a szabadidő eltöltésének (családtagok, barátok társaságá-
ban, séták, az otthon, az üdülés helyszínei), a művészetbe való bekapcsolódásnak 
(zongora-, zene-, tánctanulás, amatőr festészet, varrás) a képei. (13–14. kép) Ezek 
mind-mind olyan tevékenységek és képességek voltak, amelyek szorosan hozzátar-
toztak egy korabeli lány neveléséhez és napi tevékenységéhez. 27

Zárszó

Tanulmányomban egy női képeslap-album anyagának bemutatásán keresz-
tül kíséreltem meg a 19. század végi, 20. század eleji korszellem bemutatását. Elsőd-
legesen nem volt célom a női szerepek és ideáltípusok ilyen mértékű előtérbe helye-
zése, a gyűjtemény lapjai jelölték ki e szűk kereteket. Sőt, ha pontosabbak akarunk 
lenni, maga a gyűjtő. Válogatásában kiemelt szerepet kaptak korának archetipikus 
nőalakjai, az ezekhez kapcsolódó érzelmekkel telített szituációk és egzotikus figurák. 
Választása vélhetőleg nem volt véletlenszerű, megjelenítette az ábrázolt témákkal, 
értékekkel való azonosulását is. Számunkra pedig bepillantást engedett a korabeli 
művelt és modern arisztokrácia hölgyeinek világába.

23 BausinGer 1995. 72. 
24 BausinGer 1995. 72.
25 széttépett évszázadoK 1995. 
26 ajtay 2001. 79. 
27 Higgonet 1994 292.
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кристиНА ФрАухАмер

МАДОНЕ, зАВОДНИЦИ И МУзЕ 
Лик жене на разгледницама из 19. века

На прекретници 19. у 20. век, у салонима велеградских породица поред 
албума са фотографијама, обавезно се налазио и албум са разгледницама. 
Већина девојака је, пре удаје, неговала тај хоби. Албуми су, углавном, садржали 
разгледнице без неке селекције: пејзаже, китњасте жанр-слике и свечане 
честитке. Овај рад приказује албум који је прави изузетак: свих 389 разгледница 
које се налазе у њему, приказују репродукцију уметничког дела. Колекција 
је резултат свесног сакупљачког рада који указује, како на јединствени укус 
колекционара, тако и на укус оног доба у којем албум настаје. 

Колекцију је сакупила Душанка Дунђерски, члан угледне фамилије 
Дунђерски, која је била позната како у Бачкој, тако и широм Баната. Фамилија 
је носила титулу баронске породице, а захваљујући имању, пивари, млиновима, 
разним погонима и политичкој улози, стекли су велико богатство и место међу 
најугледијим породицама региона. 

Прве странице збирке настале су у 20-им годинама. То је уједно и доба 
у историји разгледница када се појављују прве уметничке репродукције. Овде 
није реч о репродукцијама дела значајних сликара, иако су и оне биле веома 
тражене, него су цртежи, графике и акварели рађени управо за објављивање у 
виду разгледница, ради задовољавања масовне потражње. Тиме су разгледнице 
стављене и у улогу популаризације уметности. Због ниске цене, оне су међу 
најширим масама промовисале успешне или мање успешне репродукције 
класичних и савремених уметника. 

Издавање и сакупљање репродукција уметничких дела на разгледницама 
уједно даје могућност и за друга запажања. С једне стране потврђује и 
легитимише идентификацију са образованим, модерним велеградским вред-
ностима. Пошто се ради о колекционару-жени, ово је посебно важно, наиме, 
значи да су жене приликом куповине контролисале слике, а тиме су и оне  
саме биле контролисане. Као што сам већ навела, по друштвеном очекивању, 
у грађанским салонима су присутни албуми са колекцијама уметничких 
репродукција, касније фотографије, модни и женски магазини.

Јединствена тематика разгледница односно серије састављене од дела 
појединих уметника, такође, наводе на одређене закључке: указују на оформљен 
индивидуални укус, познавање  и сензибилност према савременој уметности 
и њеној тематици. То су одлике модерне, еманциповане женске личности, 
каква је била, по свему судећи, и госпођица Душанка. Она је била образована 
жена, путовала је по свету, говорила више језика и породица ју је увела и у 
пословни живот.  Крајем 19. и почетком 20. века, овакве могућности биле су 
доступне само елитним слојевима друштва, а тек касније су се отвориле и за 
ниже слојеве.
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Тематика ових разгледница даје релативно верну слику о карактеристичном 
осећају тога доба. Популарни и званични приказ религиозних мотива остаје у 
другом плану, иако је лик Богородице и даље веома популаран. И ова колекција 
садржи више разгледница са овом темом. Она, у то доба, још увек представља 
модел идеалне жене. Њен лик и вредности који се везују за њу имају изузетну 
улогу у равнотежи са ликом модерне, еманциповане жене који се управо тада 
формира. Савесне домаћице које симболизују нормалност и сигурност, и 
ликови жене која негује присне односе са својом децом, такође се сврставају у 
тај низ и у њиховим ликовима осликава се улога супруге и мајке. 

Већина женских ликова на разгледницама је, ипак, актер жанр-слика 
са сањалачким емоцијама, еротским алузијама, у тренуцима неког украденог 
пољупца. Или у  интимним тренуцима љубави на скривеној клупи или у 
рајској атмосфери завученог кутка баште. Поред разгледница које осликавају 
емотивне тренутке интимних састанака, колекција садржи велики број слика 
са алегоријским, понекад еротским приказом жене. На њима је приказана 
симболична слика фаталне жене, која је склона екстремизму, еротици и сенти-
менталности.

Разгледнице дају простор и за осликавање свакодневног живота средње 
класе: на њима су приказани богато декорисани салони као простори значајних 
догађаја друштвеног живота. Овде су се неговали људски односи, а одвијао се 
и богат културни живот. Богато окићени простор, собе претрпане оријенталним 
уметничким делима, савременим остварењима ликовне и индустријске културе 
пружају нам верну слику о укусу, друштвеном статусу и материјалном положају 
једног временског периода и друштвеног слоја. 
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2. kép 
C. von Bodenhausen – Der Glaube – 
Hanfstaengl’s Künstlerkarte Nr. 21.

1. kép 
Dušanka Dunđerski/Dungyerszky

3. kép 
C.V.Muttich – Im Harem – VK 1341
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5. kép 
K. Bisschop – Elternglück – Moderner 

Kunstverlag G.m.b.H. Berlin 2272.

4. kép 
Godward – Tänzerin – „Apollon” Sophia

6. kép 
Elisabeth Louise Vigée-Lebrun – Bildnis der Künstlerin mit ihrer Tochter – Stengel & Co. 

G.m.b.H., Dresden 29468
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7. kép
Hans Zatzka – Still ruth der See – Galerie Wiener Künstler Nr. 863.

8. kép 
Klimes – Wassernymphe – Minerva 1227

9. kép 
S. Solomko – Die Eitelkeit – T.S.N.R.M. No. 228.
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10. kép 
S. Solomko – Neckerei – T.S.N.R.M. No. 312.

11. kép 
J. Danhauser – Brautwerbung . G. G. W. Nr. 301.
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13. kép 
C.V. Muttich – Beethovens Sonate – 

V.K. 1190.

12. kép 
S. Solomko. – Liebesworte - Moderne 

Russische Meister 

14. kép 
Zewg – Mutters Lied – Klio 814. 
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MAgUNkrÓl A VilágNAk 
Az óbecsei képes levelezőlapok aranykora

Elcsépelt közhely a szakirodalomban, de mi sem kerülhetjük meg témánk kifejtésé-
nél: a kiegyezést követő évtizedekben addig példátlan gyorsaságú és ütemű gazdasá-
gi fejlődés indult meg Magyarországon, hiszen sok olyan gát tűnt el az útból, melyet 
már a reformkori törekvések kikezdtek, a forradalom és szabadságharc megpróbált 
ledönteni, végül pedig a kiegyezés utáni törvényhozás lebontott. A gazdaság moder-
nizációja magával hozta a társadalomét is, ami ennek szinte minden szegmensére 
kiterjedt. A gazdasági-társadalmi fejlődés egyrészt korábbi igényeket elégített ki, 
másrészt újakat teremtett. A gyors, olcsó, de a maga módján igényes kommunikáció 
eszköze, a képes levelezőlap is ezek közé tartozott. 

A képes levelezőlapok megjelenése a postai forgalomban

A képes levelezőlapok története iránt érdeklődő ma már több helyütt tájé-
kozódhat: van monográfia, van lexikon, s az interneten is (ha óvatosak vagyunk) 
további információkhoz juthatunk.1 Ezért az alábbiakban csak olyan mértékben fog-
lalkozunk a képes levelezőlap történetével, amennyi szükséges, hogy témánkat ösz-
szefüggéseiben ismertethessük.

Franciaországban és Angliában már a 17. illetve 18. században voltak egyé-
ni kezdeményezések arra, hogy illusztrált névjegykártyákat, alkalmi üdvözlőlapokat 
küldjenek egymásnak, ez azonban még korántsem volt intézményes formája a leve-
lezésnek, sőt meg kellett tenni egy közbülső lépést – várni kell az egyszerű postai 
levelezőlapok megjelenésére. 

Ezeket mint a levelezés rendkívül olcsó és egyszerű fajtáját először az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában vezették be 1869. október 1-én. A levelezőlap előnyei 
miatt nagy hasznot ígért, ezért csakhamar Németországban, Svájcban és Nagy-Bri-
tanniában is meghonosodott, ezt követően pedig Belgiumban, Kanadában, majd más 
országokban (többek között Szerbiában) is. Valamivel később meghatározták mére-
teit, amely 7×10 és 9×14 cm között alakulhatott. Nemzetközi forgalomban történő 
elismerésére azonban csak 1878-ban került sor.2 A levelezőlapok kezdettől fogva 
nagy népszerűségnek örvendtek, elmondható azonban, hogy az igazi áttörést és nép-
szerűséget az illusztrált – képes – levelezőlapok megjelenése és elterjedése hozta 
meg. 

Ha nem számítjuk az átmeneti (pl. államcímeres) formákat, akkor az elsőbb-
ségért két nyomtatott képes levelezőlap is vetekszik: az elsőt egy August Schwarcz 
nevű oldenburgi könyvkereskedő adta ki 1875-ben; a második viszont közeli vonat-
kozású, hiszen Bécsben adta ki az ottani székhelyű Zmaj szerkesztősége, mégpedig 

1 petercsáK 1994.; Balázs 2005.
2 petercsáK 1994. 7–10.
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Petar Manojlović szenttamási földmérő tiszt javaslatára és tervei szerint. A posta 
némi akadékoskodása miatt csak 1878-ban – mégpedig a közvélemény állandó nyo-
mása folytán – nyilvánították hivatalos postai küldeménnyé. Németországban és az 
Osztrák-Magyar Monarchiában 1885-ben engedélyezték, hogy magánszemélyek is 
készíthessenek képes levelezőlapokat. 

Kezdetben mind a címzés, mind az illusztráció az elülső oldalon kapott he-
lyet, s csak 1905-től vezetik be a ma is használatos szabályt, mely szerint az elülső 
oldalt a kép (rajz, fotó) foglalja el, míg a két részre osztott hátoldalra a címzés és a 
bélyeg, illetve a megírt üzenet kerül. 

A fényképészeti és nyomdai technikák fejlődése még sokszínűbbé, válto-
zatosabbá teszik a képes levelezőlapokat, így tovább növekszik népszerűségük. A 
városrészletek, ambientusok mellett megjelennek a képzőművészeti reprodukciók, 
ismert személyek portréi, alkalmi (karácsonyi, húsvéti) lapok, az első világháború 
alatt pedig a háborús motívumokat hordozó levelezőlapok is. Mivel bármely kiadó 
megszerezhette a kiadás jogát, még a kisebb településeken is voltak vállalkozó szel-
lemű könyvkereskedők vagy nyomdatulajdonosok, akik helyi motívumokat tartal-
mazó levelezőlapokat nyomtattak és adtak ki. Vitathatatlan az is, hogy a kibontakozó 
turizmus hozzájárult a képeslapok sikertörténetéhez, hiszen a „világjárók” már akkor 
előszeretettel küldözgettek haza az általuk felkeresett helyekről készült motívumo-
kat, ami aztán ötleteket adhatott az otthoniaknak is, másrészt a képeslapok maguk is 
elősegítették a turizmust egy-egy hely népszerűsítésével.3

A monarchia magyarországi felében a képeslapkiadás – ha két korábbi al-
kalmi levelezőlapot nem számítunk – csak 1896-ban kezdődött (addig német és oszt-
rák kiadók fedezték az itteni szükségleteket), persze ekkor sem véletlenül, hiszen 
ez a millennium éve volt. A magyar posta ekkor 32 lapból álló alkalmi sorozatot 
jelentetett meg, melynek egyes darabjai a millenniumi kiállítás helyszíneit, budapes-
ti látképeket, magyarországi tájképeket, illetve történelmi jeleneteket és életképeket 
ábrázoltak.4  

Valószínűleg ez adta meg a végső lökést a vidéki nyomdáknak (persze a 
vidéki közvélemény nyomása is közrejátszhatott), hogy a példán felbuzdulva ők is 
felvállalják a képeslapok nyomtatását és kiadását.

 A képes levelezőlapot a maga olcsóságával, közérthetőségével, esz-
tétikai megformálásával elsősorban a kisemberre „méretezték”, ezért a tömegkultúra 
egyik eszközévé vált. Másrészt a társadalmi átalakulás magával hozott egyfajta pol-
gári-kispolgári gyűjtési igényt, amelynek népszerű célpontja volt a képes levelező-
lap; a századfordulón igazi képeslapgyűjtő mozgalom bontakozott ki Magyarorszá-
gon.5

A képes levelezőlapok megjelenésének előfeltételei

Természetesen a képes levelezőlap megjelenésének is voltak előfeltételei, 
amelyeket az adott közösségnek teljesítenie kellett, akár helyi, akár országos vi-
szonylatban.

3 petercsáK 1994.. 11–13.
4 petercsáK 1994. 13–17.
5 petercsáK 1994. 19.
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Kulturális igények
Egyik ilyen előfeltételnek számított a kulturális igények jelenléte. A Tiszai 

korona-kerület azon községei, amelyek 1751-ben mezővárosi rangot is kaptak (Óbe-
cse, Zenta, Ókanizsa) igyekeztek élni mind a kerületi, mind pedig a mezővárosi pri-
vilégiumok lehetőségeivel, s ilyen szempontból Óbecse és Zenta korszakbeli törté-
nete sikertörténetnek mondható. Joggal várhatnánk 1867 után a méltó, sőt látványos 
folytatást, ami azonban elmaradt, több okból is, amelyekkel itt most tételesen nincs 
módunk foglalkozni, egyet azonban ki kell emelnünk, ez pedig a vasút. A viszony-
lag nagy gyorsasággal kiépülő vasúti hálózaton belül sem Óbecse, sem Zenta, sem 
pedig Ókanizsa nem vált csomóponttá. Márpedig a vízi utak egyre inkább a háttérbe 
szorultak, különösen a tiszai szállítás (itt utasforgalomról szinte alig beszélhetünk), 
mint ahogy a közúthálózat kiépítése, korszerűsítése sem folyt olyan ütemben, mint a 
vasúté. Még Zombor, a vármegyeközpont sem tudta ezért felvenni a versenyt Újvi-
dékkel, de még Szabadkával sem. Ebből még a legjobban Zenta „jött ki”, ami nem 
is az alapból, mint inkább a felépítményből „olvasható ki”: előbb al-, majd főgim-
náziuma nem csak státuszszimbólum volt, hanem egy meglevő vonzáskör jelenlé-
téről tanúskodik, ami most már nem elsősorban gazdasági (piaci), hanem inkább 
kulturális. Erről tanúskodik az a tény is, hogy Zentán számtalan, igen differenciáltan 
működő egylet alakult meg s működött ideig-óráig.6 Eddigi kutatásaink alapján kije-
lenthetjük, hogy e mögött nem állt ugyanilyen mértékű gazdasági-ipari fejlődés, te-
hát a jelenség okait másban kell keresni.7 Egyik ok mindenféleképpen a zentai csata 
nimbusza, hiszen 1816-tól kezdve, amikor is először ünnepelték meg évfordulóját, 
a zentaiak igen tudatosan építették-ápolták emlékezetét, s ahol lehetett, hivatkoztak 
rá, ami mai szóval élve, sajátos marketingfogásként is felfogható. A másik szintén 
történelmi: előkerült a középkori Zenta királyi városi rangot adományozó oklevele. 
S bár ennek „kifutási idejét” megtörte Trianon, mégis hozzájárult a zentai öntudatos-
ság (zentaiság) további erősítéséhez.

Óbecsének nem volt ilyen múltja, éppen ezért volt dicséretes az az igyeke-
zet, ahogy a megye legnépesebb (húszezer lakosú) községeként megpróbálkozott 
felzárkózni, nemcsak gazdasági, hanem kulturális téren is. Nem volt gimnáziuma, 
mint Zentának, de volt polgári fiú- és leányiskolája, emellett szakiskolák: gazdasági 
ismétlő iskola, iparostanonc-iskola, s kezdeményezés történt kereskedelmi tanonc-
iskola megnyitására is. Nem mellékes: ezeknek az iskoláknak könyvtáraik is voltak, 
sőt létezett községi közkönyvtár is, 4000 kötettel.8 S ha számban nem is volt annyi 
egyesület, mint Zentán, a taglétszámot, szervezettséget, aktivitást tekintve ezek igen 
hatékonyak voltak; lényegében Óbecse az önszerveződő kulturális élet tipikus pél-
dája volt ebben az időszakban.9

A kulturális fejlődés hajtómotorjai ugyanis sokáig – de legalábbis a 19–20. 
század fordulójáig a különféle céllal alakuló társadalmi egyesületek voltak. A kezdő 

6 Lásd tolMácsy 1972.
7 Lásd doBos 2000. 336–365.
8 csoór é.n. [1909] 310. 
9 A napjainkban hasonló célokkal alakuló egyletek-civil szervezetek csupán a kulturális élet szerintük 
hiányzó szegmenseivel akarnak foglalkozni, azokkal, amelyeket a politikai közösség valamilyen okból 
elhanyagol, annak ellenére, hogy minden nagyobb településen van már közkönyvtár, művelődési ház, 
kisebb városokban múzeum, esetleg levéltár is. A mai egyletek tehát hiánypótlók, a száz évvel ezelőtti-
ek pedig sok tekintetben kizárólagos hordozói voltak a kultúrának, különösen vidéken. 
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lökést az 1868: XLIV. törvénycikk adta, amely részletesen szabályozta az egyesüle-
tek működését, mégpedig igen liberális módon: pl. minimumra csökkentette az álla-
mi felügyeletet, továbbá az alapítókra bízta az egylet nyelvét. Ennek köszönhetően 
tíz évvel később már 3995 egyesületet írtak össze Magyarországon.10 Még az olyan 
kisvárosokban is, mint Óbecse, Zenta vagy Magyarkanizsa, viszonylag nagyszámú, 
rövidebb-hosszabb ideig (akár egyidejűleg is) működő egyesületeket hívtak életre. 
Ezek egy része – a kezdeti lelkesedés ellobbanása után – megszűnt, akár mert nem 
igazán valós igény szülte, vagy mert idővel a tevékenységi körök átfedésével egyle-
tek egyesültek, nem formálisan, hanem a tagság fuzionálása folytán. S természetesen 
azért is, mert az egyletek többségét nagyjából ugyanaz a helyi elit hozta létre, ezért 
fedezhetjük fel gyakran ugyanazokat a neveket más-más egyesületben (amely jelen-
ség egyébként a zsidó egyleteken belül is megfigyelhető). Az ilyen nagy szóródás 
hosszú távon nem mindig volt ésszerű, hiszen szétforgácsolta mind az anyagi, mind 
az emberi-szellemi potenciált, a mai civil szervezetektől eltérően nem számíthattak, 
de nem is igen akartak számítani a politikai közösség anyagi támogatására. Sőt eb-
ben a korban ez volt egyik legnagyobb értékük: a kisszámú pénzes mecénás mellett 
ők finanszírozták a kultúrát, s ez különösen helyi viszonylatokban – de elsősorban a 
vidéki kisvárosokban – értékelődött fel igazán. 

Az egyletek ugyanakkor tükrözik a gazdasági-társadalmi életben lejátszó-
dott rétegződést, hiszen ha többnemzetiségű-vallású közösségről van szó, akkor 
mindegyiknek megvan a maga egylete, ugyanakkor persze több az olyan, amelybe 
nemzetiségi-felekezeti különbség nélkül tagosodnak. Nagyobb jelentőséget kap a 
társadalmi rang (még a nevükben olvasóegyletként szereplő körökkel is így volt), s 
a korszakban ez lesz a meghatározó.

Nem volt ez másként Óbecsén sem. A Társaskör („úri kaszinónak” is hívták, 
nem véletlenül) a vagyonosabbak gyülekezőhelye volt, a Magyar Népkör a közép-
osztályé.11 Az Alsóvárosi Polgári Olvasóegylet tagjai földművesek voltak, az Egyet-
értés Olvasóköré gazdálkodók; az Iparos Olvasókör, a Kereskedelmi Kör vagy a 
Kereskedő Ifjak Egyesülete elnevezések pedig úgy gondoljuk, nem szorulnak kü-
lönösebb magyarázatra.12 Felekezeti-nemzetiségi alapon szerveződött viszont a Ka-
tolikus Olvasókör és a Szerb Olvasókör („Csitaonica”), továbbá a dalegyletek: a 
Polgári Magyar Dalkör, a Szerb Egyházi Dalárda, a Szerb Iparos Dalkör, a Magyar 
Dalkör (ennek műkedvelő színjátszó alosztálya is volt), s természetesen a nőegy-
letek.13 A Lövészegylet és a Sportegylet viszont nyilván másfajta (a testkultúrára 
irányuló) igényeket elégített ki.14

Egyes egyleteknek volt saját könyvtáruk is, ahol a kor ízlésének, igényeinek 
megfelelő könyvek álltak rendelkezésre, de olvasni lehetett itt hírlapokat, folyóira-
tokat, s informálódni az országos jelentőségű, de a nagyvilágban történő események-
ről is. Minden valamire való nagyobb településen jelent meg legalább egy hírlap, s 
Óbecse sem volt ez alól kivétel. Ehhez azonban már műszaki feltételek is kellettek, 
vagyis nyomda kellett, hogy működjön a községben. Az első nyomdák nem kimon-

10 Kósa 2001. 296. Egyébként ez volt az egyetlen összeírás a dualizmus korából. 
11 csoór é.n. [1909] 302.
12 csoór é.n. [1909] 309.
13 csoór é.n. [1909] 309.
14 csoór é.n. [1909] 317.
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dottan hírlapok, különösen pedig nem könyvek nyomtatása céljából nyíltak, hanem 
különféle formanyomtatványok, űrlapok, plakátok nyomtatása miatt, de ha már volt 
nyomda, nem sokáig kellett várni az első helyi hírlapok megjelenésére, mihelyt meg-
volt irántuk a kereslet. A nyomda működtetésével nem ritkán könyvkereskedés páro-
sult, hiszen a nyomtatványokat árulni is kellett. Ezzel pedig adva volt a lehetőség a 
képes levelezőlapok nyomtatására és terjesztésére is.

A technikai előfeltételek: nyomdák és fényképészek
Más bácskai városokhoz képest Óbecsén viszonylag későn nyílt nyomda. 

Újvidéken például már 1796-ban, Szabadkán 1846-ban, Zomborban 1867-ben, Zen-
tán 1874-ben volt nyomda.15 Ez a késés azonban inkább a helyi hírlapkiadást odázta 
el, hiszen mire a képes levelezőlap mint kiadványtípus feltűnt, már Óbecse is készen 
állt.

A primátus mindenképpen – s minden tekintetben – Lévai Lajost illeti; 
eredetileg Lőwynek hívták, ebből magyarosította nevét valamikor a századforduló 
után. Fiatal nyomdászként telepedett le Óbecsén 1879-ben. Előtte Szegeden tanult 
nyomdászatot, majd Németországban, Svájcban gyarapította tovább tudását. Zsótér 
Andor és Szulik József segítségével nyitotta meg Rajsli Sándor házának udvarában 
nyomdáját. Ez még igen kicsiny nyomda volt, csak a minimális szükségleteket tudta 
kielégíteni. Néhány év múlva azonban átköltöztette nyomdáját Geiger Mór házába, 
és a nyomda mellett könyvkereskedést is nyitott. A költözködést követően Lévai új 
gépeket vásárolt, s ezáltal mintegy megteremtette a feltételt ahhoz, hogy 1884-ben 
kinyomtassa az első becsei lapot, a Bácskai Gazdát. Ebben az időben Becsén az 
értelmiségi réteg még elég vékonyka, a nyomda működését, illetve a lap megjelené-
sét azonban mindenki nagy lelkesedéssel fogadta. Lévainál látott napvilágot az első 
igazi, szélesebb közönséghez szóló hírlap is, az Óbecse és Vidéke, amely 1888-tól 
1918-ig jelent meg, s a helyi értelmiség gyűjtőhelyének számított. A hetilap az ösz-
szes helybeli hírlap közül a leghosszabb életű volt, megszakítás nélkül 1918-ig jelent 
meg. A nyomdatulajdonos-lapkiadó 1908-ban halt meg Budapesten; a nyomdát fia, 
Jenő működtette tovább 1918 végéig.16 

A második nyomda M. Dimitrijevićé volt, akinek a vállalkozása Újvidéken 
volt, s Óbecsén tulajdonképpen fióknyomdát nyitott 1886-ban. A kezdeményezés ké-
részéletűnek bizonyult: a nyomda még ugyanabban az évben megszűnt működni.17 
Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy Becse ekkor még nem tudott két nyomdát 
eltartani. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a harmadik nyomdát csak 1895-ben 
nyitotta meg a Svetozar Ivanić–Boža Gavanski kettős. Ivanić tulajdonképpen Léva-
inál tanulta ki a szakmát, Gavanski pedig a pénzt adta a vállalkozáshoz. Korszerű 
nyomdát működtettek, mellette pedig jól ellátott könyvkereskedést. Hírlapokat és 
levelezőlapokat is nyomtattak itt. A nyomda 1899-ben szűnt meg.18

A negyedik nyomdát Lux Mihály alapította 1906-ban; a család Kikindáról 
jött Óbecsére. Lux nyomdája szerény felszereltségű volt, csupán egy kézi sajtóval 
rendelkezett, meg néhány ládányi betűkészlettel, ellenben könyvkötészetet is mű-

15 pal 1989. 333.; pejin 2004a. 15.
16 pal 1989. 333–334.
17 pal 1989. 334.
18 pal 1989. 334–335.
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ködtetett. 1910-ben a tulajdonos bezárt s elköltözött, majd 1919-ben visszatért és 
újra megnyitotta nyomdáját. A szakmát fiai (János, Ferenc és Mihály) is kitanulták, 
ők folytatták később a vállalkozást.19

Az ötödik nyomdát a zombori Vladimir Radosavljević nyitotta meg 1910-
ben. A nyomda mellett könyvkötészetet és könyvkereskedést is működtetett. A 
nyomda haláláig, 1938-ig üzemelt, ezután özvegyétől Bela Gunić, Borivoje Stojšin, 
Vladimir Zrnić és Miladin Gagić vásárolták meg, s működtették tovább Planeta né-
ven.20

A hatodik nyomda a Népnyomda volt, Isidor Subakov, Pavle Nešić és Török 
Márton alapították 1923-ban s működtették 1932-ig. 1933-tól Isidor Subakov egye-
dül vitte tovább a vállalkozást, s a nyomda 1941-ig az ő neve alatt, a háború idején 
pedig Corvin név alatt működött.21

Ezek a nyomdák a többi – főleg vidéki – nyomdához hasonlóan nem voltak 
túl nagyok, kevés munkással dolgoztak, s láthattuk, működésük könyv- és papírke-
reskedéssel, könyvkötészettel párosult. Ha lapot is nyomtattak, a nyomdatulajdonos 
volt leggyakrabban a lapkiadó- és laptulajdonos is. Csupán így tudtak gazdaságosan, 
némi nyereséggel, de legalább ráfizetés nélkül működni. Így kell értelmezni a ké-
pes levelezőlapok megjelenését is a kínálatukban. Bár az egyszeri befektetés csak 
lassacskán térült meg, a műfaj népszerűsége miatt ez mégis biztos befektetés volt, a 
kezdeti évtizedekben (amikor divatba jött) mindenképpen.

A nyomdák mellett – nem utolsósorban – szólnunk kell a fényképészekről 
is, hiszen az ő felvételeiket felhasználva készültek a képes levelezőlapok. Be kell 
ismernünk azonban, hogy személyük – legalábbis a képeslap-kiadással kapcsolat-
ban – rejtve marad, hiszen nevük általában nem jelent meg a képeslapon, ha csak 
nem ők maguk voltak a kiadók is egyben, s csak feltételezhetjük, hogy az Óbecsén a 
18–19. század fordulóján, illetve az azt követő évtizedekben működő fényképészek 
között kell keresnünk azokat, akik különféle fotó-motívumokkal látták el a kiadókat, 
ezek pedig a következők voltak: Herbst Emil (1890–1900), Bácskay Vilmos (1913-
ig), Reményi Miksa (1913-ig), Mészáros Dániel (1919), Bácskay Ernő és Bácskay 
Aladár (1920–36), Danilo Jakšić (1920–31), Frei Mihály (1921–24), Nacsa Erzsébet 
(1924-tól), Lakatos Mária (1928), Dragoljub Ćirić (1932-től), Guelmino Júlia (1937-
től) stb.22 

Az óbecsei képes levelezőlapok

A vidéki képes levelezőlap-kiadók nem maradtak el a nagyoktól, így az óbe-
cseiek sem. Óbecsén pedig ki más lehetett ebben is az első, mint az első helybeli 
nyomda alapítója, Lévai Lajos, akit egyértelműen a helybeli képeslapkiadás koroná-
zatlan királyának tekinthetünk. 

Az első képes levelezőlap kibocsátásának idejét viszont nehéz megállapí-
tani. Kiindulópontul szolgálhat az a tény, hogy a Szent István teret ábrázoló képen 

19 pal 1989. 335.
20 pal 1989. 335–336. Az özvegy megtartotta a könyvkereskedést, hiszen az 1941–44-es időszakból 
származó képeslap-sorozaton a „Radoszávljevics köny- és papírkereskedés” szerepel kiadóként.
21 pal 1989. 336.
22 pal 1985. 
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a községháza mellett még nem látható Eufemija Jović bárónő alapítványi épülete, 
amelyet 1894-ben fejeztek be.23 Ezek szerint a képeslap 1894 előtti évekre lenne 
datálható, amit azonban nem tartunk valószínűnek, inkább azt, hogy csak a fénykép 
korábbi, levelezőlapként azonban később került forgalomban. Ez azonban minden-
képpen legkésőbb 1898 körül lehetett, az Óbecse és Vidéke ugyanis az 1898. október 
16-án megjelent számban arról ír, hogy már óbecsei motívumokat ábrázoló képesla-
pok is kaphatók: 

„Üdvözlet Óbecséről! Manapság divat és igy nélkülözhetetlen a ké-
pes levelező-lap. Ismerőseinket immár nem egyszerű, sárga m. kir. 
levelező-lappal köszöntjük, hanem hangulatos, díszes képeket muta-
tó levelező-lapokkal, a melyeken már rajta is van a mit akarunk irni: 
Üdvözlet! – Ilyen képeslevelező-lapok kaphatók ó-becsei képekkel 
is. Meg van örökitve rajtuk a Szt.-István tér, a szabadságszobor, a 
grkl. Szerb templom, a rk. Templom, a csinos városháza, a lőkert 
épülete stb. A csinosan kiállitott levelező lapok Löwy Lajos könyv-
kereskedésében kaphatók. Ára 5. kr.”24 

Lévai hírlapjában egyéb nyomdatermékei mellett később is hirdette képes 
levelezőlapjait, s viszonylag sokat írt róluk. A reklámok, valamint a ránk maradt ké-
peslapok alapján arra lehet következtetni, hogy Lévai mintegy harminc becsei motí-
vumot vagy azok variánsait megjelenítő levelezőlapot adott ki.25 Ezeknek a minősége 
semmiben sem maradt el a más helyen (akár Pesten, akár Bécsben) kiadottakétól.

Első képeslapjai még Lőwy név alatt jelentek meg, tehát a névmagyarosítás 
előtt, amire 1900 és 1902 között kerülhetett sor, mivel 1902 után már a Lévai név-
alak tűnik fel a képeslapokon.  

Lévai első sorozata még nem annyira változatos, ez azonban csak a meg-
jelenített motívumokra vonatkozik, hiszen már itt feltűnik mind a három levelező-
lap-típus: az egymotívumos, a mozaik elrendezésű (amikor egy lapon több motí-
vum szerepel) és a panoráma (látkép). Találunk itt fekete-fehér, egyszínű és színes 
levelezőlapokat. És még egy érdekesség: van köztük olyan is, amely fotó alapján 
készült rajz: egy mozaik elrendezésű képeslapról van szó: rajta középen a városháza 
a millenniumi, turulmadaras szabadságszoborral, baloldalon a pravoszláv és a kato-
likus templom, jobb oldalon a „Lőkert”.26 További más motívumok is egyedül vagy 
mozaikszerű elrendezésben jelentkeznek: az árpádligeti főbejárat, a „Lőkert” az Ár-
pádligetben, Fő utca a protestáns templommal, a Szent István tér különféle változa-
tai, s a katolikus és a pravoszláv templom mellett a zsinagóga is elnyeri méltó helyét 
a levelezőlapokon. A képek a litográfia technikájával készültek, s a levelezőlapok 
elrendezése a kornak megfelelő volt, ti. az egyik oldalon kapott helyet a címzés és 
a bélyeg, a másik oldalon a kép; a képes felén lehetett néhány soros üzenetet írni. 
Gyanítjuk, hogy tulajdonképpen két sorozatról van szó, ami megmutatkozik a nyom-
tatott betűtípus eltérésekben, de abban is, hogy egyeseken 1900 körül megjelennek 

23 pal 1985. 
24 Óbecse és Vidéke 1898. okt. 16. 5. 
25 pal 1985.
26 Bár általában egy másik képeslapot tartanak régebbinek (pl. pal 1985), mi inkább hajlunk afelé, 
hogy ennek a „rajzoltnak” ítéljük meg az elsőbbséget a zentai analógia alapján, ahol a hasonló, rajzolt 
képeslapok a legrégebbiek. Lásd pejin 2004b
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a kétnyelvű – magyar és szerb – feliratok (utóbbi méghozzá cirill betűkkel), ami 
egyrészt a kiadó nagyfokú érzékenységéről tanúskodik, másrészt pedig valószínűleg 
arról, hogy itt egy második sorozatról van szó. A feliratok szokványosak: a legy-
gyakoribb az „Üdvözlet Óbecséről”, valamint az ábrázolt objektum megnevezése, 
illetve a kiadó neve.

Az igazi sokféleség, motívumgazdagság 1902 után jellemző Lévai képes-
lapjaira: a régiek mellett új motívumok jelennek meg, s mind a nyomtatott feliratok, 
mind pedig ugyanazon motívumok másféle beállítású (más szögből láttatott) meg-
jelenése arra utal, hogy legalább két, de talán három-négy sorozatról van szó, ami 
nemcsak a képeslapok népszerűségének növekedéséről tanúskodik, hanem a nagy-
közönség változatosság iránti igényéről is. Ennek következtében aztán más nyom-
dák-kiadók is lehetőséget kaptak a bizonyításra.

Lévai új motívumai a kínálat bővülését hozzák, némileg az ambientális 
változások következményeként. Első markáns motívum Eufemija Jović bárónő ala-
pítványi palotája, amely az 1896-ban Szent Istvánról elnevezett főtéren épült fel 
szakaszosan: a városházától a sarokig érő része 1905-ben, a sarkon túli szárny pe-
dig 1928-ig épült emelet a zentai Vladimir Nikolić tervei alapján. A már említett 
templomok mellett feltűnik a református templom, az új katolikus plébánia épülete, 
valamint az alsóvárosi Szent Antal templom is. Az utcaképek változása felhívja a 
figyelmet magukra az utcákra is, így ezek is motívumokként szerepelnek (Templom 
utca, Plébánia utca, gróf Tisza István utca).

Míg korábban a városháza talán még nem tudatosan, hanem inkább a főtér 
részeként jelentkezik, a járásbíróság és a posta már egyfajta szemléletváltást tükröz, 
hiszen a polgárosodás-városiasodás egyfajta jelképei ezek az intézmények, emellett 
státuszszimbólumok is. S ha esetleg ezeknél az épületeknél lehetnek is kétségeink, 
a modernizáció markáns megtestesítőiként jelentkezik először is a vasúti pályaud-
var (korábban már utaltunk a vasút modernizációs szerepére, s ezt nyilván a kortárs 
óbecseiek is felismerték); továbbá a híres Türr István-zsilip a Ferenc-csatornán, Ger-
ber Nándor sör- és jéggyára, Freund József gőzfűrésztelepe, végül pedig a villany- 
telep is.

Különös, hogy a Tisza eléggé a háttérben marad (s nemcsak Lévainál), a 
zentai képeslapokkal összehasonlítva megjelenése szinte elhanyagolható. Csak ta-
lálgathatjuk, miért volt ez így; legvalószínűbb, hogy azért, mert a folyó itt nem volt 
„emberközelben”, vagyis míg Zentán a Tisza-part szinte a belváros része, Óbecsén 
ez nem így volt, ezért a társasági élet vonatkozásaiban, a becseiek mindennapjaiban, 
így tudatában sem volt akkora jelentősége. 

Érdekesmód a Lévai halála után kiadott képeslapokon is még az ő neve 
szerepel; biztos nem csak arról van szó, hogy utána már csak a meglevő kliséket 
használták újranyomáshoz, hiszen a villanytelep pl. csak 1913-ban nyílt meg.

Lux Mihály – fentebb láthattuk – viszonylag rövid ideig működtette folya-
matosan nyomdáját, s már ezért is figyelemreméltó, hogy szintén letette névjegyét a 
képeslapkiadás terén. Igazán azonban csak 1918 után bontakozott ki.

Vele ellentétben Vladimir Radosavljević képeslapkiadó tevékenysége már 
1918 előtt igen élénk volt, s vetekedett Lévaiéval. Ezért nem kell csodálkozni, hogy 
a két világháború közötti időszakban a primátus őt illeti, s Lux Mihály csak amolyan 
másodhegedűsként tudott érvényesülni. Szakmai tekintetben mindkettejüknek nehéz 
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lehetett a Trianon utáni átállás; kezdetben a kiadott képeslapok minősége romlott: tu-
lajdonképpen a korábbi sorozatokat nyomták újra az egyre elhasználtabb klisékkel, 
rossz minőségű papíron, a színes nyomtatás is rövid ideig szünetelt. Az első jobb 
minőségű új sorozatot (ámbár fekete-fehéret) Radosavljević nyomtatta, mégpedig 
Danilo Jakšić fényképész felvételeit felhasználva. Ezeken a képeslapokon először 
tűnik fel fényképész mint egyenrangú partner neve.27 Bár Radosavljević halála után 
az özvegy eladta a nyomdát, megtartotta a könyv- és papírkereskedést, s ilyen minő-
ségben a képeslap-kiadói szerepet is: neve feltűnik az 1941 és 1944 között kiadott 
képeslapok némelyikén.

A két világháború közötti képeslapkiadás a motívumokat tekintve nem ho-
zott igazi gyarapodást (leszámítva persze a Péter király-szobor ábrázolását, ami új 
motívumként tűnik fel, illetve a gimnázium és a körzeti parancsnokság motívumként 
való szerepeltetését), a feliratok jóval beszédesebbek, hiszen utcák, terek névváltoz-
tatásait rögzítik. Emellett – egy-két kivételtől eltekintve – megszűnnek a kétnyelvű 
feliratok.28 A minőség és az igényesség viszont a harmincas években kezdett vissza-
térni a képes levelezőlapok kiadásában.

Az új világháború viszont már tényleg komoly minőségi romlást hozott, s 
elmondható, hogy egy nem túl hosszan tartó, de igen termékeny korszak zárult le 
ezzel. A képeslapkiadás nem szünetelt, de teljesen eltűntek a színes levelezőlapok, 
elvétve találunk klasszikus nyomtatott lapot (pl. Lux-félét), többnyire a fénykép do-
minál, ahol a fotó-papír egyik oldalára osztó-vonalat, illetve a címzésre szolgáló 
vonalakat és bélyegkeretet nyomtatnak. A korábbi motívumok közül többet ezen is 
viszontlátunk, s itt is tetten érhető az utcanevek átkeresztelése, s persze Péter király 
szobrának eltávolítáza helyére a hősi emlékmű kerül az országzászlóval.

Az óbecsei képes levelezőlapok üzenetei

A becsei levelezőlapok üzenetei sem csupán szövegesek (gondolunk itt 
most mind az írott, mind pedig a nyomtatott szövegre), hanem képi is. Motívuma-
ival elsősorban térben „közlekedik”, a küldő kihasználja az alkalmat, hogy ha már 
szöveggel üzen, egyúttal olyan kép kíséretében tegye ezt, amely minél előnyösebb 
környezetben mutatja meg küldőjét. Az egyes motívumok feltűnése, állandósulása 
piaci törvényszerűségeket követ: a kiadó nyilván olyanokat bocsát forgalomba, ame-
lyek keresettek, s ha összerakjuk őket egy sajátos mozaikba, felsejlik az óbecseiek 
önképe: ahogy magukat látták s kívánták láttatni a 20. század első évtizedeiben.

Mindenekelőtt az, hogy egy multietnikus és -konfesszionális közösségről 
van szó; ezért volt fontos, hogy minden felekezet temploma megjelenjen a levele-
zőlapokon (s hogy azok feliratai kétnyelvűek legyenek). Ugyanakkor ez a közösség 
nem tagadhatta meg korát, ezért a templomok a másság, az etnikai-vallási identitás 
hirdetői is. Emellett a templom közösségi épület, gyülekezőhely, s megszentelt volta 

27 Ez persze nem véletlen, hiszen valószínűleg ugyanarról a fényképészről van szó, aki később Zentán 
nyit műtermet, ahol saját levelezőlapokat ad ki; ezek igen szerény kivitelezésűek, csupán néhány motí-
vumra terjednek ki, de ami viszont újdonság: megjelenik a művészfotó. (Vesd össze pejin 2004b)
28 Ez azért is érdekes, mert például Zentán 1918 előtt a levelezőlapokon csak magyar nyelvű feliratok 
voltak, 1918 után viszont elmaradt a szerb reváns, s megjelennek a kétnyelvű feliratok. Nem egészen 
érthető tehát az óbecsei kiadók túlbuzgósága.
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ellenére a világi természetű gyülekezés színtere (ha nem magában, akkor előtte, mise 
előtt vagy után). Legvégül pedig a templom külalakja, nagysága, architektúrája a 
vallási közösség nagyságát hirdeti, ezért reprezentatív épület, s mint olyan, egy idő 
után – természetesen csak mint ilyet – a másik vallási közösség is kicsit magáénak 
érzi, ezáltal pedig észrevétlenül az egységesülés felé halad a nagy közösség, ese-
tünkben az óbecsei. 

Ugyancsak a közösséget – ezúttal az egységes, politikai közösséget – repre-
zentálja mindenütt a községháza vagy városháza (bár Óbecse státusa szerint nagykö-
zség, mindkét megnevezés egyaránt feltűnik a képes levelezőlapokon is), még akkor 
is, ha építészetileg nem túl reprezentatív. A közösség szimbóluma, egyfajta ikonja, 
amely azon túl, hogy a mindennapos, ügyes-bajos dolgok intézésének színtere, a 
templomokhoz hasonlóan találkozási hely. Mivel egyúttal bizonyos szintű önkor-
mányzatiság helyszíne, a többi településtől és a központi hatalomtól való elkülönü-
lés jelképe.

Mindezek az épületek a főtéren vagy annak közelében találhatók, amely 
megint csak a társadalmi élet fontos helyszíne, a település szíve, vagy ha úgy tet-
szik, ütőere (Óbecsén is az 1800-as évek végéig itt volt a piac), ilyen értelemben 
viszont már a legnagyobb közösséghez való tartozás jelképei is itt kaptak helyet 
(sajnos vidékünkön az impériumváltások következtében nem egymás mellett, ha-
nem felváltva, hiszen ilyen szimbólumokként ez nem is volt elképzelhető). Így kell 
értelmeznünk a millenniumi emlékművet, Péter király szobrát, végül pedig a hősi 
emlékművet az országzászlóval.

A modernizáció tanújelei: a sörgyár, a fűrészüzem stb. persze nemcsak a 
polgáriasodás demonstrációja, hanem reklám-önreklám, mint ahogyan azok a képes-
lapokat kiadó nyomdák feltűnései is a képes levelezőlapokon.

A motívumok között keresgélve azonban ráleltünk arra az egyre, amely 
minden korszakban markánsan, megkerülhetetlenül jelen volt az óbecsei képeslapo-
kon: a Türr István-zsilip (a két világháború közötti időszakban természetesen Péter 
király-zsilip). Ez volt az az objektum, egyfajta védjegy, amely Óbecsét első látásra 
felismerhetővé tette vidékünkön, s talán nemcsak itt. 

A legtöbbször egymondatos, esetleg néhány soros üzenet forrásértéke nem 
túl nagy, hiszen – ha csak nem jeles közéleti személyről van szó – többnyire csupán 
azoknak mondott valamit, akiknek címezték, ez pedig leggyakrabban csak üdvözlet. 
Ezen nem is kell csodálkozni, hiszen addig, amíg nem alakult ki a képeslapok klasz-
szikus felosztása, ti. hogy a leírandó szöveg a lap hátulján kapott helyet, nem is igen 
volt hely hosszabb lélegzetű közlésekre. De nemcsak a terjedelmi korlát volt az, ami 
visszafogta a lap küldőit, hanem a tény, hogy a célba érés pillanatáig bárki elolvas-
hatta, ezért bizalmasabb közlésre a levelezőlapok nem voltak alkalmasak. Ennek 
ellenére a kitartó kutatót azért érhetik kellemes meglepetések, elsősorban közéleti 
személyek levélváltását kutatva, lehet azonban a levelezőlap szövege érdekes kora-
beli nyelvemlék is.

A művelődéstörténészek számára azonban egyértelműen értékes forrásnak 
számítanak, hiszen a motívumként feltűnő objektum mellett gyakran jelen van az 
ember, egyedül vagy csoportosan, korabeli viseletben (ez egyúttal segíthet abban 
is, hogyha egy azóta már lebontott épületről van szó – egyéb dokumentumok híján 
– bizonyos méretarányokat rekonstruálhassunk). S természetesen forrásai a filatélia 
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vagy postatörténet kutatóinak is. Ilyen szempontból pedig elmondható, hogy a ké-
pes levelezőlap nem csak a térben közvetített üzenetet, hanem a jövőnek is, ha nem 
is tudatosan. Erről gondoskodott a gyűjtőszenvedély, hiszen a 19. század második 
felében, a polgárosodás egyik kísérőjelenségeként megjelent a polgárság körében 
is az igény a műgyűjtésre. A kispolgárnak nyilván nem voltak olyan anyagi lehe-
tőségei, hogy komolyabb műtárgyakat gyűjtsön, ezért gyűjtőszenvedélyének egyik 
célpontja éppen a képes levelezőlapok voltak. Ez egyúttal megfelelt a kispolgári 
közízlésnek is, hiszen ezek a lapok – bár természetesen voltak kivételek – elsősorban 
a tömegkultúra szolgálatában álltak, mint ilyenek, közérthetők s mindenki számára 
elfogadhatók voltak. Ennek köszönhetően számtalan magángyűjtemény jött létre, s 
ezek közül nem egy begyűjtése alapozta meg egyes közgyűjtemények (múzeumok, 
könyvtárak) ugyanilyen gyűjteményeit. Másként ez nem is lehetett, hiszen a problé-
ma adott, érthető: a helyben kinyomtatott képeslapot máshova küldték, s ha valaki 
nem gyűjtötte volna tudatosan, kibocsátásuk megszűntével ez sem maradt volna, s 
ezek a több szempontból érdekes, forrásértéküket tekintve pedig értékes nyomtatvá-
nyok mindörökre elvesznek az utókor számára.
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АтилА пејиН

зЛАТНО ДОБА СТАРОБЕЧЕЈСКИХ 
РАзГЛЕДНИЦА

Нeвиђeни приврeднo-eкoнoмски рaзвoj кojи je зaпoчeo у Maђaрскoj 
нaкoн aустрoугaрскe нaгoдбe, дoстигao je и пoтиски рeгиoн. Изгрaдњa 
грaђaнскoг друштвa сa свим свojим дисoнaнциjaмa уoчaвa сe и нa oвoм тeрeну. 
Moдeрнизaциja кoja зaхвaтa свe сeгмeнтe живoтa и рeлaтивнo дуг мирнoдoпски 
пeриoд рaђa нoвe зaхтeвe и у култури. Свaкa лoкaлнa зajeдницa нaстojи дa, у 
oквиримa свojих мoгућнoсти, удoвoљи нoвим зaхтeвимa. Oснивajу сe удружeњa, 
oтвaрajу сe штaмпaриje, oбjaвљуjу сe лoкaлнe нoвинe итд.

У oднoсу нa другa вeћa нaсeљa, у Бeчejу сe рeлaтивнo кaснo jaвљa 
пoтрeбa зa oтвaрaњeм првe штaмпaриje, a исти je случaj и сa излaскoм нoвинa. 
Првe рaзглeдницe сa стaрoбeчejским мoтивимa, мeђутим, пojaвилe су сe oдмaх 
пoслe прoслaвe милeниjумa (кoja je oпрeдeлилa глaвну тeмaтику), скoрo 
истoврeмeнo сa oстaлим грaдoвимa.

Рaзглeдницe кoje су, првoбитнo, служилe зa рaциoнaлизaциjу 
пoштaнскoг сaoбрaћaja, свojим рaзумљивим илустрaциjaмa стeклe су вeлику 
пoпулaрнoст. Лoкaлни грaфичaри, Лajoш Лeвaи, Mихaљ Лукс и Mилaн 
Рaдoсaвљeвић, нaстojaли су дa удoвoљe нoвим зaхтeвимa. Лeвaи je штaмпao 
првe рaзглeдницe сa стaрoбeчejским мoтивимa oкo 1898. гoдинe и oн je први 
oбeлeжиo нeкe мaркaнтнe мoтивe кojи ћe прeдстaвљaти Бeчej кao грaд и нaчин 
мишљeњa њeгoвих житeљa.

У члaнку смo пoкушaли дa дaмo крaтaк прeглeд издaвaњa рaзглeдницa 
и нeкe њeгoвe ширe aспeктe, упoрeдним мeтoдoм (примeри из Сeнтe), 
увeрeни дa сe лoкaлнe спeцифичнoсти нajбoљe мoгу oткрити у свeтлу oпштих 
кaрaктeристикa. Taкo сe oтвaрa мoгућнoст дa сe пoрукe oвих рaзглeдницa 
пoсмaтрajу нe сaмo у прoстoру, нeгo и у врeмeну. Бeчejци су сa њимa 
прeдстaвљaли слику o сeби прeмa oкoлнoм свeту. Mи oвo схвaтaмo кao слoжeнo 
мултиeтничкo, мултикoнфeсиoнaлнo друштвo кoje сe врeмeнoм рeдeфинишe. 
Нa рaзглeдницaмa су, oд пoчeткa, присутни хрaмoви свих кoнфeсиja 
(кaтoличкe, прaвoслaвнe, рeфoрмaтскo-eвaнгeлистичкe, jeврejскe) кojи у тo 
врeмe нису сaмo вeрски, нeгo и eтнички симбoли и стeциштa зajeдницe. To су, 
уjeднo, рeпрeзeнтaтивнe грaђeвинe кojимa сe сви Бeчejци пoнoсe бeз oбзирa нa 
припaднoст. Нeштo кaсниje, нa бeчejским рaзглeдницaмa пojaвљуje сe прaвa 
икoнa Бeчeja, лoкaлнa спeцифичнoст и симбoл мoдeрнизaциje, a тo je „шлajз“ 
oднoснo прeвoдницa, чиjи je прojeктaнт Иштвaн Tир. У тe спeцифичнoсти 
спaдa и пилaнa и бeчejскa пивaрa.

У срцу грaдa je Глaвни трг, знaчajнo мeстo зa oкупљaњe, грaдскa 
кућa кao симбoл aутoнoмнoсти и прoдужeнa рукa цeнтрaлнe влaсти и мeстo 
дeмoнстрaциje силe увeк aктуeлнe импeриje. O тoмe свeдoчe прoмeнe нaзивa 
улицa и спoмeникa (спoмeник Mилeниjумa, скулптурa крaљa Пeтрa, спoмeник 
хeрojимa сa држaвнoм зaстaвoм).
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Штaмпaни нaтписи су дo 1918. гoдинe двojeзични, измeђу двa свeтскa 
рaтa су сaмo нa српскoм jeзику, 1941. гoдинe сaмo нa мaђaрскoм. Пoрeд 
нaвeдeних, рaзглeдницe нису сaмo врeдни извoри зaвичajнe истoриje кojи 
инфoрмишу o прoмeнaмa пojeдиних срeдинa и лoкaлним спeцифичнoстимa и 
гoвoрe o нaстojaњимa, нeгo oткривajу и тo, кoликo je „вeликa пoлитикa“ утицaлa 
нa свaкoднeвни живoт мaлих зajeдницa кao штo je биo и Бeчej.



481Az óbecsei képes levelezőlapok

1. kép
Az első óbecsei képes levelezőlapok egyike, 1898 körül 

(Lőwy-Lévai Lajos kiadása)

2. kép
Az első óbecsei képes levelezőlapok egyike, 1899 körül 

(Lőwy-Lévai Lajos kiadása)
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3. kép
Az első óbecsei kétnyelvű képes levelezőlapok egyike, 1900 körül 

(Lőwy-Lévai Lajos kiadása)

4. kép
Főtér-variáció: városháza és a Jović-palota, 1911 körül 

(Vladimir Radosavljević kiadása)
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5. kép
Főtér-variáció: Central Szálloda és a pravoszláv templom, 1930-as évek 

(Vladimir Radosavljević kiadása)

6. kép
Főtér-variáció, 1910 körül 

(Lévai Lajos kiadása)
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7. kép
Péter király szobra, 1930-as évek 
(Vladimir Radosavljević kiadása)

8. kép
Főtér-variáció: hősi emlékmű az országzászlóval, 1942 körül 

(Magyar Filmiroda kiadása)
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9. kép
Főtér-variáció, 1941 körül (Radosavljević özvegyének kiadása)

10. kép
A pravoszláv templom, előtérben körmenettel, 1910 körül (Lévai Lajos kiadása)
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11. kép
A külvárosi Szent Antal templom, 1905–10 körül 

(Lévai Lajos kiadása)

12. kép
A belvárosi plébániaépület a templommal, 1905–10 körül 

(Lévai Lajos kiadása)
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13. kép
A katolikus és az evangélikus templom, 1905–10 körül 

(Lévai Lajos kiadása)

14. kép
A zsinagóga, 1900 körül 

(Lévai Lajos kiadása)
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15. kép
A Türr István-zsilip, 1905–10 körül 

(Lévai Lajos kiadása)

16. kép
Templom utca a Lux-nyomdával, 1905–10 körül 

(Lux Mihály kiadása)
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17. kép
Templom utca a Lévai-nyomdával, 1905–10 körül 

(Lévai Lajos kiadása)

18. kép
A Türr István-zsilip, 1905–10 körül 

(Lévai Lajos kiadása)
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19. kép
Plébánia utca, 1905–10 körül 

(Vladimir Radosavljević kiadása)

20. kép
A posta épülete, 1905–10 körül 

(Lux Mihály kiadása)
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21. kép
Úri utca, 1905–10 körül (Lévai Lajos kiadása)

22. kép
Főtéri részlet, 1905–10 körül (Lévai Lajos kiadása)
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23. kép
Tisza-parti részlet, 1941 körül 

(Lux János kiadása)

24. kép
Jović bárónő alapítványi palotája, 1905–10 körül 

(Lévai Lajos kiadása)
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25. kép
A Freund-féle gőzfűrésztelep, illetve alapítványi szegényház, 1905–10 körül 

(Lévai Lajos kiadása)

26. kép
A Gerber-féle sörgyár, 1905–10 körül 

(Lévai Lajos kiadása)
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MiNDENNApok A grÜNBAUM-gAlAMBos 
és A goMBos házBAN A kéT VilágháBorÚ 

közöTT*

Életmódkutatás és forrásai

Losonczi Ágnes szerint az életmód köznapi kifejezés és tudományos kategória is 
egyben. Az életmódkutatások azt vizsgálják, hogy az emberek hogyan szervezik, 
tervezik, élik és gondolják az életüket. Az életmód nemcsak egy csoport létfeltéte-
leiből közvetlenül levezethető társadalmi jelenség, hanem hozzájárul az egyén és a 
csoportidentitás létrehozásához és fenntartásához.1 Egy család életét végigkövetve 
képet kaphatunk az azonos társadalmi réteghez tartozó emberek életmódjáról. Persze 
minden kutatás magán viseli az adott családra vonatkozó sajátosságokat.

Az életmódkutatás forrásai nagyon sokszínűek: levéltári források (hagyaté-
ki leltárak, lakásleltárak), naplók, fényképek, visszaemlékezések. A források segítsé-
gével megtudhatjuk a vizsgált család társadalmi státuszát, milyen anyagi-jövedelmi 
helyzetben éltek, otthonuk milyen helyiségekből állt, hogyan használták ezeket, mi-
lyen bútorokat, tárgyakat használtak. De képet kapunk a családtagok egymás közötti 
viszonyáról, a család és a kiszolgáló személyzet közötti kapcsolatáról, valamint a 
családnak a helyi társadalomban elfoglalt helyéről.2

Mielőtt megvizsgálnánk, hogyan élt a Grünbaum/Galambos család és a 
Gombos család a két világháború között Óbecsén, tisztáznunk kell a polgári otthon 
fogalmát. A polgári otthon létrejöttének előfeltétele a köz- és magánszféra szétválá-
sa. Ez a jelenség a 19. századtól figyelhető meg. Társadalmi alapja az iparosodás és 
a polgárosodás. A közszféra azonossá vált a munkavégzéssel, míg a polgári otthon a 
pedig a magánszféra fő helyszíne. A férfiak mind a két szférában éltek, a nők viszont 
főképp csak a magánszférában.3

Grünbaum/Galambos család

A tanulmány forrása a Kószó Gizellával 1999-2002 között folytatott inter-
júk anyaga.4 Kószó Gizella (Manci néni) az óbecsei Galambos majd Gombos család-
nál szolgált szobalányként 1936 és 1944 között. Mindösszesen 15 éves volt, amikor 
munkába állt. Édesapja révén került a Galambos családhoz, aki az első világháború 

* A közölt írás, Cselédsors egy óbecsei nagypolgári családban a két világháború között címmel a Bács-
ország 2010/4. számában, 98–102. oldalon megjelent tanulmány javított változata. – Szerk.
1 Gyáni – Kövér 2003. 352.
2 Gyáni 1992. 32–33
3 Gyáni 1992. 27–28.
4 Külön szeretnék köszöntet mondani Glässer Norbertnek, hogy a tanulmány elkészítéséhez rendelke-
zésemre bocsátotta Kószó Gizellával készített interjúk anyagát.
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után a család törökbecsei birtokának intézője lett. Később az 1930-as évek elején 
a birtok eladásra került, így a Manci néni édesapja földet bérelt. A család azonban 
nagyon nehezen tudott megélni, így Manci néni elment dolgozni a Galambos házhoz 
mint szobalány. Az ő visszaemlékezései alapján kísérlem meg rekonstruálni, hogyan 
élte mindennapjait egy óbecsei nagypolgári család. Először azonban ismerjük meg a 
Grünbaum/Galambos családot.

A Grünbaum/Galambos család a 19. század közepétől hosszú évtizedeken 
keresztül fontos szerepet töltött be Óbecse község életében. Első jelentős személye 
Grünbaum Fülöp, neológ izraelita gabonakereskedő, akinek ragadványneve a „me-
szes zsidó” volt, az 1880-as években mint a község egyik képviselője vett részt a te-
lepülés életében. Többek között támogatta az óbecsei izraelita templom felépítését és 
egy izraelita iskola létrehozását. Három fia született.5 A legidősebb Grünbaum Sán-
dor volt, aki 1898-ban Galambosra magyarosította a nevét. Testvérei Pál és Dezső 
1904-ben tették ugyanezt. Galambos Sándor földbirtokos volt. Birtokán mintagaz-
daságot és fajszőlészetet létesített. Miután megválasztották a vármegyei Gazdasági 
Egyesület igazgatójának 1903-ban, beutazta az egész vármegyét, hogy előadásaiban 
felhívja az itt élő földbirtokosok figyelmét az új mezőgazdasági eljárásokra. Az ő ne-
véhez fűződik az óbecsei Tejszövetkezet és a Keményítő Gyár létrehozása is. Tagja 
volt több helyi egyesületnek is, mint például a Népkörnek, Lövészegyletnek, Társas-
körnek, Gazdakörnek. Munkatársa volt az Óbecse és Vidéke lapnak. Hosszú éveken 
keresztül gazdasági cikkeket és tárcákat írt a lapba.6

Öccse, Galambos Pál ügyvéd és lapszerkesztő. Miután befejezte Budapes-
ten a jogi tanulmányait, visszatért szülővárosába és 1888-ban ügyvédi irodát nyitott. 
Apjához és testvéréhez híven tevékenyen részt vett a vármegye és a község életében. 
Négy évig volt községi képviselő. A vármegyénél pedig mint főügyész tevékenyke-
dett. 1901-ben Óbecse kerület országgyűlési képviselője lett. Megalapította a Kerü-
leti Hitelbankot. Tevékenyen támogatta a kerület iskolaépítéseit mint tanügyi biztos. 
Támogatta a tehetséges, de szegény diákok tanulmányait. Az ő nevéhez fűződik a 
helyi lap: az Óbecse és Vidéke alapítása. Harminc éven keresztül a lap szerkesztője 
és állandó írója volt.7

Az első világháborút követően Galambos Sándor Szegedre költözik. Galam-
bos Dezső életét veszíti a fronton. Óbecsén csak Galambos Pál és családja maradt. 
A család a háborúvesztés antiszemita közhangulatában 1919-ben Óbecsén kikeresz-
telkedett. Galambos Pálnak még a dualizmus idején 5 gyermeke született, két lány: 
Zsuzsa és Jolán, valamint három fiú.* A fivérek közül a legidősebb Galambos István 
gabonakereskedő lett, a középső fiú, Galambos Ferenc, ügyvédnek tanult, a legki-
sebből, Galambos Lászlóból pedig gazda lett. Ő irányította a családi birtokot. Manci 
néni az újabb nemzedék idején, a két világháború között szolgált a családnál.

5 FárBás 1933. 32.
6 FárBás 1933. 25.
7 FárBás 1933. 23–24.
* A kitérés tényét csak az óbecsei anyakönyvek jegyzik. A Szegeden született gyerekekre vonatkozóan a 
Szegedi Izraelita Hitközség anyakönyveiben nem rögzítették a vallásváltás tényét, illetve Kószó Gizel-
la visszaemlékezése szerint az idős szegedi anyai nagyszülőkkel sem tudatták azt. – Szerk.
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A ház és használata
A Grünbaum/Galambos ház az egykori Plébánia utcában állt, amely később 

Péter király (ulica Kralja Petra), majd Horthy Miklós nevet viselte, és a település 
főutcája volt. A ház ma már nincs meg. A háború alatt teljesen kifosztották, majd 
később lebontották az épületet.**

A ház két épületrészből állt. A felső épületben voltak a szobák, összesen 10, 
az alsó épület pedig előszobából, ebédlőből, fürdőszobából, konyhából, spájzból, 
cselédszobából állt. Ezenkívül a házhoz tartozott még egy pince és egy terasz is. 
A Galambos házban a magán- és közszféra nem különült el egymástól úgy, mint a 
legtöbb polgári otthonban. A ház udvarán ugyanis négy irodahelyiség állt, ahol Ga-
lambos Pál, majd később fia, Galambos Ferenc ügyvédként dolgoztak. Ez nem volt 
egyedi eset. Az egyes szabadfoglalkozású értelmiségi szakmákban, mint például az 
orvosoknál vagy az ügyvédeknél, gyakran látjuk, hogy a rendelő vagy az irodahelyi-
ség a lakáson, házon belül található.8

A családnak volt egy birtoka is. Így meg kell vizsgálnunk azt is, hogy ho-
gyan használta ezt a két életteret a család. Előfordult-e, hogy bizonyos időközönként 
a család teljesen kiköltözött a birtokra, és ott élt.9 A birtok szorosan kapcsolódott a 
család életéhez. Nagyobb nyári munkák idején több időt töltöttek kint. Az is elő-
fordult, hogy ilyenkor a cselédek egy része is a birtokon dolgozott. Vendégeket is 
hívott meg a család vadászatra. De mindezek ellenére a Galambos család életének fő 
színtere az óbecsei ház volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a középső fivér, 
Galambos István gyakran kiment hajnalba a birtokra ellenőrizni, hogyan haladnak 
a munkával, de reggel hét órára, munkakezdésre mindig hazaért.10 Nagyon ritkán 
töltött kint hosszabb időt. A családtagok közül egyedül a legkisebb fivér, Galambos 
László élt kint egész évben, mivel ő vezette a birtokot.

Az óbecsei ház utca felőli részén a család élt: Galambos Pál feleségével, egy 
szegedi neológ izraelita táblabíró lányával, Czukor Erzsébettel, aki az 1930-as évek 
végén annyira megbetegedett, hogy három ápolónőt fogadtak fel a gondozására. Itt 
volt a szobája még a két leánygyermeknek férjhezmeneteléig, és Galambos Ferenc 
ügyvédnek is. Galambos István az irodában aludt. Ennek oka az volt, hogy a család 
ott tartotta a pénzét, amire vigyázni kellett. A ház hátsó részben lakott a kiszolgáló 
személyzet, amely egy szakácsnőből és két szobalányból állt. Itt volt még a konyha 
és a spájz is. Utóbbiban tárolták a lisztet, cukrot, befőtteket, húsokat, amiket a disz-
nóvágás után a birtokon füstöltek, majd behozták. A házban már fürdőszoba is volt.11 
Használatára csak egyetlen adatot találtam. Egy alkalommal, mikor Galambos Fe-
renc mulatozásból hajnalban tért haza, a szakácsnő megparancsolta a cselédeknek, 

** Ma utca nyílik a helyén, ami a párhuzamos egykori Fő utcát, ma Zöldfás utcát köti össze a mai Fő 
utcával, az egykori Plébánia utcával. – Szerk.
8 Gyáni 1992. 30.
9 Nagypolgári körökben szinte szabályszerű volt a városi ház és a vidéki kúria megosztott használata. 
Az előbbit tulajdonosaik télen lakták, és az év nagy részét a vidéki kúrián töltötték. (Gyáni 1992. 
30–31.)
10 Kószó Gizella, Óbecse, 2002.
11 Magyarországon a fürdőszoba az 1890-es években jelent meg. A vezetékes víz és a csatornahálózat 
kiépülése mellett a nagy- és középpolgári lakásokban tért hódított a fürdőszoba is. (taKács 2008. 3–4.) 
Az 1930-as években a polgári lakásokban megjelentek a többnyire melegvízzel is ellátott fürdőszobák 
sok estben vízöblítéses WC-vel, és egyre intenzívebben használták azokat. (peterdi 2009. 117.)
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hogy tüzeljenek be és készítsenek oda mindent az úrnak, hogy az minél hamarabb 
rendbe hozhassa magát, és induljon dolgozni.12

Hétköznapok a Galambos házban
A család hétköznapjait igen szigorú szabályok szerint élte. Minden reggel 

korán keltek. Majd fél hétkor megreggeliztek, ami általában tejes kávéból, vajas és 
mézes kenyérből állt. Hét órakor már mindenki végezte a saját munkáját. Galambos 
Ferenc az irodában fogadta ügyfeleit vagy a bíróságra ment tárgyalásra. Galambos 
István szintén a ház udvarában álló irodában dolgozott, intézte ügyeit. Déli 12-kor 
volt az ebéd, ami egy vagy két fogásból állt. Este fél hétkor volt a vacsoraidő. Az 
étkezésekhez szintén szigorú szabályok kötődtek. Ha valaki ugyanis nem ért haza fél 
hétre, az már nem kapott vacsorát. Valamint már délben jelenteni kellett a szakácsné-
nak, ha valaki nem otthon vacsorázott. A család este kilenc órakor tért nyugovóra.13

Ilyen szigorú keretek között zajlottak a hétköznapok. Természetesen néha 
előfordult, hogy megszegték a szabályokat. Galambos Ferencet Óbecse legbohé-
mabb ügyvédjének tartották. Szeretett szórakozni, mulatni. Ám bátyja ezt igen rossz 
szemmel nézte. Attól tartott, hogy testvére minden pénzüket elherdálja. Gyakran ve-
szekedtek emiatt.14 Galambos Ferenc egy este testvérével folytatott szokásos vesze-
kedés után elment az Imperial Hotelba mulatni, és csak hajnalban tért haza. Akkor 
is lopózva a fal mellett jött a házba, mert félt, hogy testvére, aki igen korán kelt fel, 
észreveszi. Gyorsan rendbe szedte magát és 7 óra 5 perckor a folyosón fütyörészve 
ment az irodák felé, mintha nemrég ébredt volna. A bátyja nagyon megörült, mikor 
meglátta és így szólt az egyik titkárnőnek: „Na végre, a Feri itthon aludt!”15

A háztartás és a személyzet
A Galambos család háztartását betegségéig Galambos Pál felesége vezette. 

Aztán lányai vették át a munkát. A személyzet, mint már korábban írtam, egy sza-
kácsnőből, és két cselédből állt. Tőlük is ugyanúgy azt a szigorú szabályokhoz kötött 
életformát követelték meg, mint saját maguktól. Minden reggel 6 órakor kellett kel-
niük. A szakácsnő elkészítette a reggelit. A két szobalány pedig a ház takarításához 
fogott. Az egyik szobalány az irodákat takarította ki. A másik pedig az ebédlőt és 
az előszobát, és felszolgálta a reggelit. Hetes ciklusban váltották egymást. Majd a 
szobákat takarították ki. Először kisseprűvel felsöpörték a szobákat, majd port tö-
röltek. Munkájukat gyakran ellenőrizte a ház asszonya. Fehér kesztyűt vett és ujjait 
végighúzta a bútorokon, képeken, berendezési tárgyakon. Havonta fényesítették a 
parkettát. Először feltöröltek, aztán kefével és ronggyal fényesítették, végül vizes 
ronggyal ismét feltöröltek. Nagyon nehéz munka volt. Napokig fájt a térdük a sok 
térdelés miatt.16

Fél tizenkettőkor megterítettek ebédre, mert minden nap délben ebédeltek. 
Ezután a cselédség is megebédelt és fél kettőtől újra nekiláttak a munkának. Ebéd 

12 Kószó Gizella, Óbecse, 2000.
13 Kószó Gizella, Óbecse, 2000.
14 A cselédek Galambos István maguk között csak „anyós”-nak hívták, az öccsével való állandóperle-
kedései miatt.
15 Kószó Gizella, Óbecse, 2000.
16 Kószó Gizella, Óbecse, 2000.
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után apróbb munkákat végeztek: a család ruháit tették rendbe, cipőt pucoltak, zoknit 
stoppoltak17 vagy a pincét takarították ki, esetleg a kertet rakták rendbe. A kerti mun-
kát legtöbbször Manci néni végezte, mert – elmondása szerint – nagyon szeretett kint 
lenni a szabad levegőn. Egyszer a kert felgereblyézéséért csokoládé volt a fizetsége, 
aminek nagyon megörült, mert életében először evett csokoládét.

A szakácsnő este fél hétre elkészítette a vacsorát. A cselédek felszolgálták, 
majd mint a háziak, ők is kilenckor lefeküdtek. Kilenc óra után már nem volt szabad 
a villanyt égve hagyniuk. Ha olvasni akartak, holdfény mellett tehették meg. Ha ven-
dég jött vacsorára, akkor az egyik szobalánynak fél tizenkettőig kellett fennmaradnia 
és a család rendelkezésére állnia.

A cselédek a Galambos háznál szállást, kosztot és fizetést kaptak munká-
jukért: a szobalányok fejenként 200 dinárt, míg a szakácsnő 300 dinárt. Ezen felül 
minden második héten volt csak kimenő. Ha pedig valamit vásárolni szerettek volna, 
azt csak külön engedéllyel tehették meg.18

Társas élet, szórakozás
Vendégség

A család az üzleti tárgyalásaiknak nagy részét otthon tartotta, így gyakran 
megfordultak előkelő vendégek a háznál. Ilyenkor a személyzetnek „fél lábon” kel-
lett állnia. Ez azt jelentette, hogy mindennek tökéletesnek kellett lennie, a vendég 
összes kívánságát teljesíteni kellett.

Ha vendég jött, akkor az aznap este felszolgáló szobalánynak délelőtt 10 óra 
után már nem volt szabad kimennie a konyhába, nehogy ételszagú legyen. Fekete, 
ünnepi egyenruhában szolgált fel. Terítéskor előkerültek a legszebb porcelán étkész-
letek, edények és az ezüst evőeszközök. A vacsora ilyenkor mindig három fogásból 
állt.

Egy alkalommal előételként pulykamellet készítettek aszpikban. Aznap este 
a 15 éves Manci néni volt a felszolgáló, aki életében nem látott még pulykamellet 
aszpikban, így nagyon kíváncsi volt, milyen lehet az. A tálon, amit bevitt a vendé-
geknek kicsontozott pulykamell volt, körülötte sárgarépa és főtt tojás. Az egészet 
pedig leöntötték a pulykamell levével. Manci néni felszolgálás közben azt kérdezte, 
miért nevezik ezt az ételt „pulykamell aszpikban”-nak, mikor ez csak közönséges 
pulykakocsonya. Az összes vendég felnevetett, míg a ház asszonya dühös szemmel 
nézett a cselédlányra.19

De „fél lábon” kellett akkor is állni, mikor egy bankigazgató volt két na-
pig vendégségben a családnál. Az igazgató mind a két nap meggyes rétest rendelt a 
szakácsnétól. Meggyet már sehol sem tudtak venni, így a szakácsnő kénytelen volt 
felbontani három üveg meggybefőttet és abból sütni meggyes rétest. Mikor a Galam-
bos fivérek meglátták, hogy a szakácsnő befőttból sütött rétest, rosszallóan néztek rá. 
Míg ő csak annyit mondott, ha vendég van „fél lábon” kell állni.20

17 Manci néni elszörnyülködve mesélte, hogy minden mosásnál 32 pár harisnyát mostak a 
három fivérre. Ezeket aztán mind meg kellett stoppolni, ami a téli estéken szinte az egész 
délutánjukat kitöltötte.
18 Kószó Gizella, Óbecse, 2000.
19 Kószó Gizella, Óbecse, 2000.
20 Kószó Gizella, Óbecse, 2000.
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Néha nagy társaság jött vadászatra a családhoz. Ilyenkor a birtokon fogad-
ták a vendégeket.21

Szórakozás
Az interjú során leginkább Galambos Ferenc mulatozásairól, hajnalig tartó 

kicsapongásairól hallunk. Mint már korábban is írtam, gyakran eljárt az óbecsei úri 
szórakozás színhelyeire pl. a város hoteljába, kaszinóba. De előfordult az is, hogy 
saját házában mulatott. Egy éjjel Manci néni és a szakácsnő zeneszóra ébredtek. A 
zene a konyha felől jött. Mivel nagyon kíváncsiak voltak, mi történhetett, felkeltek 
és kimentek leskelődni. A középső fivér cigánymuzsikusokat fogadott fel, és azok 
zenéltek. De mikor észrevette a leskelődőket, azonnal félbeszakította a zenét. A ci-
gány muzsikusok pedig gyorsan szedelőzködtek, mert azt hitték, hogy Ferenc bátyja 
tart feléjük, aki nagy szigor hírében állott. Távozáskor fizetségképp magukkal vittek 
néhány szál kolbászt, amit két nappal azelőtt a füstölésből hoztak meg a birtokról.22

Galambos Pál, a hírlapszerkesztő virilista apa szintén a közélet alakítója és 
aktív alakja volt. Az 1919-es forradalom, majd a szívbetegség bár megtörte, utolsó 
éveiben, amikor már nem tudott részt venni a társasági életben, saját háza előtt, a 
főutcán alakított ki – a formalizált polgári vendégfogadás külsőségeitől mentes – tár-
salgásra alkalmas helyet. Fárbás tanító visszaemlékezéseiben ez így jelenik meg:

„Szerette a társaságot és abban mindig vezetőszerepet vitt, mert szel-
lemes, közvetlen társalgó volt, aki mindenkinek a nyelvén tudott és 
szivéhez fért. (…) Betegeskedő éveiben is kereste a baráti kört és 
ezért padokat csináltatott és a háza előtt az uccán várta a hivatalból, 
a sétából jövő jó barátait, akikkel ott elbeszélgetett a jelenről, de még 
inkább a multról.”23

Mindennapok a Gombos házban

A háború idején a magyar katonaság helyi vezetői a Galambos házba szállá-
soltatták be magukat. Manci néni ekkor már több ízben a Gombos házban – amit Ga-
lambos Zsuzsa vezetett – is végzett munkát. A Galambos fivérek deportálása után24 
végérvényesen átkerült a Gombos házhoz. Így visszaemlékezései révén megismer-
hetjük a Gombos család életét is. A család mindennapjairól annyira pontos képet 
nem kapunk, mint Galambosék esetében, de néhány elbeszélés alapján bepillantha-
tunk hétköznapjaikba.

A Gombos család szintén a 19. századi Óbecse egyik köztiszteletnek örven-
dő, a korábbi Korona-kerület helyi elitjéhez tartozó középbirtokos nemesi családja. 
Gombos Dezső édesapja, Gombos Béla harminc évig (1868-1896) volt a becsei járás 
főszolgabírója. Majd apósa, Popovics Vazul halála után országgyűlési képviselő lett. 
Tevékenyen részt vett Óbecse község életében. Az Önkéntes Tűzoltó Egyletnek volt 
az elnöke, a belvárosi római katolikus hitközségnek a világi elnöke. 1901-ben, a 

21 Kószó Gizella, Óbecse, 2001.
22 Kószó Gizella, Óbecse, 2000.
23 FárBás 1933. 24.
24 Galambos Ferencet és Istvánt Szegedre a gettóba, majd Theresienstadtba vitték gyűjtőtáborba.
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tiszai árvíz idején a Bács-tiszai Ármentesítő Társulat élére nevezték ki mint árvízvé-
delmi kormánybiztos. Fia, Gombos Dezső ügyvéd és földbirtokos volt, aki feleségül 
vette a kikeresztelkedett Galambos Zsuzsát, így a két család – aki a hátérbe szorult 
dualista elithez tartozott – rokoni kapcsolattal erősítette meg az előző nemzedék hi-
vatali és közéleti ismeretségét.25

Gombos Dezsőnek volt egy egyemeletes háza Óbecsén, az Úri utcában26 és 
egy birtoka Kőkúton, Bogdan Dunđerski birtoka mellett a Topolya felé vivő országút 
mentén. Manci nénivel folytatott beszélgetésből kiderült, hogy a Gomboséknál töl-
tött időszak emlékei nem teljesen tiszták. Nagyon nehezen vehető ki, mikor mesél 
a birtokon történt eseményekről, és mikor a városi házban folyó életről. Mégis az 
elmesélt történetek alapján úgy tűnik, a család a téli hónapokon kívül idejét a birto-
kon töltötte. A téli hónapokra pedig beköltöztek a városi házba, ahol 1889-ig Pollák 
R. üveg- és porcellán-kereskedő bérelt helyiséget üzletének. Ez nem volt szokatlan, 
hiszen a nagy-és középpolgári családok gyakran adtak bérbe helyiségeket kereske-
dőknek, iparosoknak.27

Gombos Dezső háztartása kiterjedtebb volt, mint a Galambos családé. A 
szakácsnő és a cselédek mellett a személyzethez tartozott egy szobainas is. A szo-
bainasnak, amellett hogy a gazda közvetlen szolgája volt, értenie kellett a menük 
összeállításához, és ahhoz is, hogy az egyes ételekhez milyen bor illik.

Egy nyáron, mikor a család a birtokon volt, és a szobainas több hónapig be-
tegeskedett, Manci néni vette át a munkáját. Az öregurat – ahogyan ő nevezte – szol-
gálta ki. Egyik nap öt órakor reggel Gombos Dezső csöngetett, hogy felkelt és lehet 
felszolgálni a reggelit. A szakácsnő, akinek a feladata lett volna elkészítni a reggelit, 
viszont templomba ment. Így Manci néni ment be hozzá. Az öregúr megkérdezte, 
mit eszik Galambos István, a legidősebb fivér, aki a háború idején, a zsidótörvények-
től sújtva, szükségmegoldásként sógora – a Mauthner céggel hadiszállításra szerző-
dést kötött – birtokát igazgatta. Manci néni felsorolja Gombos Dezsőnek, hogy az 
„igazgató úr” kenyeret, szalonnát, paprikát szokott fogyasztani. Az „öregúr” kérte, 
hozza neki is ezeket reggelire. Mikor a szakácsnő hazaérkezett a templomból, látta a 
konyhában a reggeli maradékait és megkérdezte, hogy ki evett. Mikor kiderült, hogy 
az „öregúr” reggelije, jól összeszidta a fiatal cselédet, amiért nem tudta, hogy a ház 
urának nem szabad zsíros ételt adni. Reggelire szalonna helyet Pick szalámit ehetett 
csak.28

Még ugyanebben az évben történt, hogy mivel a szobainas hosszú hónapo-
kig beteg volt, Gombos Dezső felvett egy másikat, Ödönt, aki Pestről jött. Éppen 
szilveszter volt és az úr a feleségével aznap este elment ünnepelni. Ilyenkor a szo-
bainas addig nem feküdhetett le, míg az úrék haza nem jöttek. Amikor a Gombos 
házaspár hazaérkezett és nyugovóra tért, az inas ahelyett, hogy az úr ruháit eltette 
volna, felvette, magához vette az ékszereket is, és ő is elment ünnepelni. Az Impe-
rial Hotelban főjegyzőnek adta ki magát, és hajnalig ott mulatott. Reggel nem mert 
visszamenni a Gombos házba az Úri utcába, így felszállt az első vonatra, és elment 
Óbecséről. Magával vitte a családi ékszereket is. Végül 3 nap után a csendőrség Bu-

25 FárBás 1933. 28.
26 Az egykori kávéház, mai színház mellett.
27 Óbecse és Vidéke 1889. máj. 19., 6.
28 Kószó Gizella, Óbecse, 1999.
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dapestről vitte vissza az inast Gombosékhoz. Az ékszerek is meglettek, kivéve egye, 
az úr nyakkendőtűje, ami oly kedves volt számára. Eljárás nem indult Ödön ellen. Az 
inast a gazdája lepofozta, és a csendőrökkel visszaküldette Pestre.29

A Gombos-ház padlózata és emeleti lépcsője gyakran recsegett. Ilyenkor 
éjszaka a személyzetnek nem volt szabad kimenni. A cselédek között az a szóbeszéd 
járta, hogy a ház ura meg van győződve arról, hogy édesanyja lelke kísért.

A nemesi család értékes latin, magyar, angol, német és francia nyelvű könyv-
tára 1944 őszét követően megsemmisült, különböző újonnan létrehozott közgyűj-
teményekben szóródott szét, visszaemlékezések szerint egy része pedig – köztük 
régikönyvek is – tűzre került. A lakás bútorzatáról, a falakat díszítő festményekről 
nem maradt fenn leírás, visszaemlékezés. Az interjúk elsődleges célja sem az ilyen 
jellegű rekonstruálás volt. Az Óbecsei Múzeum és Galéria anyagában viszont Gom-
bos Béla és Popovics Berta portréja is fellelhető, valamint Gombos Dezső egészala-
kos lovas képe.*

Gombos Dezső és felesége a visszavonuló magyar csapatokkal 1944 őszén 
Budapestre távozott, ahol az államosításokig bérházai voltak. Budapesten halt meg. 
Felesége évtizedekkel élte őt túl, s a Kádár-rendszer idején iparművészeti munkák-
ból tartotta fenn magát.

Összegzés

Kószó Gizella emlékei alapján bepillantást nyerhettünk két polgári család 
mindennapjaiba. Annak ellenére, hogy a két család a két világháború között kö-
zel azonos társadalmi réteghez tartozott, életvitelükben mégis láthatunk eltérést. A 
mészégető, kereskedő zsidó felmenők életviteléből a dualizmus idején a polgárságba 
emelkedett Galambos család élete nagy részét városi házában töltötte, a birtokra – 
amíg az megvolt – csak ritkán látogattak ki, és akkor is csak rövid ideig tartózkodtak 
ott. Mindennapi életük szigorú keretek között zajlott. Ennek oka a hivatásuk, ami 
minden napos elfoglaltságot jelentett számukra. A nemesi származású Gombos csa-
lád élte – akiknek társadalmi státusa és befutható pályája az SZHSZ Királyság ide-
jén megváltozott – ezzel ellentétben jobban hasonlít egy magyarországi nagypolgár 
életére, aki városi házának egy részét bérbe adta, és ideje nagy részét vidéki birtokán 
töltötte. Mind a két háztartás rendelkezett személyzettel, akik mindennapi életük 
szerves részét képezték. Társadalmi helyzetüknek köszönhetően, mindkét családnál 
kiterjedt vendégségi kör alakult ki.

29 Kószó Gizella, Óbecse, 1999.
* Lásd részletesen Radoslav Mihailović művészettörténeti elemzésében. – Szerk.
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mелиНА кулик

СВAКoДНEВНИ ЖИВoT У пoРoДИЦAMA 
ГРИНБAУM-ГAЛAMБoШ И ГoMБoШ ИзMEЂУ 

ДВA СВETСКA РATA
Студиja oписуje живoт пoрoдицe Гринбaум-Гaлaмбoш и Гoмбoш у 

oквиримa грaђaнскoг пoрoдичнoг дoмa измeђу двa свeтскa рaтa. Рaздвajaњe 
jaвнe и привaтнe сфeрe je нужaн прeдуслoв зa нaстaнaк грaђaнскoг дoмa. 
Oвaj прoцeс пoчињe у 19. вeку. Друштвeну oснoву чини индустриjaлизaциja и 
фoрмирaњe грaђaнскoг aмбиjeнтa. Jaвнa сфeрa сe идeнтификуje сa oбaвљaњeм 
пoслa, a грaђaнски дoм je мeстo зa привaтну сфeру. Mушкaрци живe у oбe сфeрe, 
дoк су жeнe првeнствeнo у привaтнoj сфeри. Кoсo Гизeлoм (тeткa Maнцикa), 
кoja je измeђу 1936-1944. гoдинe рaдилa кao сoбaрицa у пoрoдици Гaлaмбoш, 
a кaсниje и Гoмбoш. Teк je нaпунилa 15. гoдину живoтa кaдa сe прeкo свoг oцa 
зaпoслилa кoд пoрoдицe Гaлaмбoш. Oтaц je биo упрaвник нa њихoвoм имaњу 
у Нoвoм Бeчejу. Кућa пoрoдицe Гринбaум-Гaлaмбoш нaлaзилa сe у нeкaдaшњoj 
Плeбaниjскoj улици (кaсниje улицa Крaљa Пeтрa, oднoснo Mиклoшa Хoртиja), 
кoja je и дaнaс глaвнa улицa грaдa. Згрaдa вишe нe пoстojи. Пoрoдицa je живeлa 
пo вeoмa стрoгим прaвилимa. Пoштo je вeћинa пoслoвних рaзгoвoрa вoђeнa кoд 
кућe, чeстo су дoлaзили углeдни гoсти. Пoслугa у пoрoдици je зa свoj рaд имaлa 
смeштaj, хрaну и плaту. Пoнeкaд je дoлaзилo и вeћe друштвo у лoв, aли њих 
су примaли нa имaњу. Oтaц пoрoдицe, Пaл Гaлaмбoш, урeдник листa биo je 
aктивaн учeсник и крeaтoр jaвнoг живoтa. Рeвoлуциja 1919. и срчaнe тeгoбe су 
гa слoмилe, aли у пoслeдњим гoдинaмa живoтa, кaдa вeћ ниje мoгao дa учeствуje 
у jaвнoм живoту и дa примa гoстe, испрeд свoje кућe, у глaвнoj улици урeдиo je 
пoгoднo мeстo гдe сe мoглo рaзгoвaрaти.

Пoрoдицe Гринбaум-Гaлaмбoш и Гoмбoш гeнeрaциjaмa су сe 
пoзнaвaлe, aли их je друштвeни стaтус рaздвajao. Пoрoдицa Гaлaмбoш je 1919. 
гoдинe примилa кaтoличку вeру. Пoштo сe пoслe рaтa мeњa друштвeни пoлoжaj 
фeудaлнe eлитe, ствaрa сe мoгућнoст зa склaпaњe брaкa измeђу двe фaмилиje. 
Пoрoдицa Гoмбoш je, тaкoђe, углeднa бeчejскa срeдњeплeмићкa пoрoдицa, кoja 
je припaдaлa лoкaлнoj eлити Крунскoг дистриктa. Дeжe Гoмбoш je имao кућу 
нa спрaт у нeкaдaшњoj Гoспoдскoj улици (пoрeд сaдaшњeг пoзoриштa) и имaњe 
нa путу прeмa Бaчкoj Toпoли, пoрeд имaњa Бoгдaнa Дунђeрскoг. Дoмaћинствo 
пoрoдицe Гoмбoш je рaзгрaнaтиje oд Гaлaмбoшeвoг. Пoрeд кувaрицa и служaвки 
oсoбљу припaдa и сoбaр кojи je нeпoсрeднo служиo гoспoдaрa, aли je мoрao 
дa сe рaзумe и у сaстaвљaњe jeлoвникa и избoр aдeквaтних винa. Зaхвaљуjући 
свoм друштвeнoм пoлoжajу, oбe фaмилиje су имaлe ширoк круг гoстиjу.
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Plébánia/Péter király utca 

(Jobb oldalt sétáló szobalány látható)
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A Galambos ház (jobbról) előtt elvonuló körmenet 1937-ben

(A ház helye ma közterület)
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Manci néni Galambos Dezső sírjánál az óbecsei izraelita temetőben (2002)
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11. kép
A „Czintula” kereszt a Gombos kastély sarkán.

(Nemesmiliticsi özvegy Czintula Antalné,
Született kisfalusi gombosfalvi Gombos Alojzia emeltette 1885-ben.)
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Glässer erik

ThAN károlY élETE és EMlékEzETE1

Than Károly (Carl von Thann) – a kémiatörténet kiemelkedő alakja, a 19. század 
végi modern egyetemi kémiaoktatás nyugati mintájának magyarországi megterem-
tője – azon személyek közé tartozik, akik a 19. században fontos szerepet töltöttek 
be a magyar tudományosság kialakulásában. Óbecse nagy szülöttére pályája csúcsán 
mind városa, mind pedig Bács-Bodrog vármegye büszkeséggel tekintett. Tanulmá-
nyom célja egyrészt Than Károly életútjának áttekintése, másrészt a sajtóforrások 
tükrében a róla alkotott korabeli kép bemutatása.

A Thann család Elzászból települt Magyarországra a 16. században. Felső-
Elzászban azonos nevű település is található. Nemesi rangot Szepes megyében ka-
pott. A 19. század elején hivatalnok családként tűnt fel. Óbecsére 1826-ban került.2 
Az édesapja3 a Tiszai korona-kerület tiszttartója lett, ezt megelőzően Budán, majd a 
kamarai diósgyőri uradalomban mérnök volt. A családfő az anyakönyvek tanúsága 
szerint ágostai hitvallású, míg az édesanya valószínűleg névmagyarosított római ka-
tolikus német családból származott.4

1 A tanulmány alapjául szolgáló azonos című pályamű a szabadkai Magyar Főkonzulátusnak a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából meghirdetett 2008. évi pályázatán második helyezésben, valamint a 
Természet Világa 2008. évi diákpályázatán 3. díjban részesült. Az itt közölt tanulmány bővített és átdol-
gozott változatát képezi a Természet Világa 2009. novemberi számának mellékletében megjelent azo-
nos című írásnak. A kutatást a Pro Renovanda Cultura Hungariae támogatta az SZTE-BTK Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék Óbecse-kutatásának keretében. Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
a munkám során nyújtott segítségért Kormányos Róbertnek, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimná-
zium és Kollégium tanárának, dr. Barna Gábornak az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai 
Tanszék tanárának, valamint a rendelkezésemre bocsátott illusztrációs és forrásanyagokért a Magyar 
Kémikusok Egyesülete részéről dr. Tömpe Péternek, illetve dr. Rokay Zoltánnak, egykori óbecsei es-
peresnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyeteme Hittudományi Kara Filozófia Tanszéke tanárának. – A 
közölt írás, Than Károly élete és emlékezete címmel a Bácsország 2009/4. számában, 125–133. oldalon 
megjelent tanulmány bővített változata. – Szerk.
2 BecK 2008. 14.
3 BecK 2008. 14.
4 Szabadváry Ferenc névmagyarosítást feltételez, idézi BecK 2008. 14. Az édesanyát az óbecsei római 
katolikus egyházi anyakönyvben Than Mórnál Otilia Setényiként, míg Than Károlynál Ottilia Setény-
ként jegyezték be. MKR 034, F.551.03 Bečej-Rimokatalička crkva, Matična knjiga krštenik 1797-1828, 
710., MKR 035, F.551.04 Bečej-Rimokatolička crkva, Matična knjiga krštenik 1829-1852, 168. Nagy 
Iván szerint az édesanya neve Schrott Julia volt, BecK 2008. 15. Beck Mihály csetényi Schrott Ottiliát 
és Petényi Ottiliát említ, valamint megjegyzi, hogy az édesanya testvérét Schrott Ágnesnek hívták. 
BecK 2008. 14.
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Apja Than János5. jövedelmét gyermekeinek6 iskoláztatására fordította.7 Ez 
az áldozathozatal a későbbiekben meghozta gyümölcsét, ugyanis gyermekei közül 
ketten is bekerültek a magyar pantheonba.8 Károlyon kívül testvére Than Mór is 
elismert szakmai munkásságot fejtett ki, és emellett szerepet vállalt a magyar kultu-
rális életben. Károly kémikusként került be a nemzet nagyjai közé, míg bátyja, Mór 
festőként töltött be meghatározó szerepet a 19. századi nemzeteszme kialakitásában, 
mivel a korabeli elit – az irodalom mellett – a festészetet is önkifejezése eszközének 
tekintette. Than Mór történelmi eseményeket megörökítő képeivel jelentős hatást 
gyakorolt a nemzet önképének alakulására.

Apáti9 Than Károly Bácsmegyében Óbecsén született 1834. december 20-
án. Gimnáziumi tanulmányait Szabadkán kezdte, majd Kalocsán, Szolnokon és 
Nagy-Becskereken folytatta az 1848-as forradalom kitöréséig. A szülei, hogy bizton-
ságban tudhassák gyermeküket, hazahozatták fiukat a családi házba. Ennek ellenére 
még az év októberében, 14 évesen beállt tüzérnek10 az Óbecse határában állomásozó 
honvédséghez.11 Innen csakhamar az erdélyi hadsereghez került, ahol főlövészként, 
majd pedig tűzmesterként Bem mellett részt vett az erdélyi hadműveletekben. Har-
colt a vizaknai csatában, ahol meg is sebesült, valamint a szászsebesi éjjeli támadás 
alkalmával elfogták, de Bem gyorsan ki is szabadította. A medgyesi csatában, ami-
kor hátvédként két ágyújával túllövetett és csaknem elfogták, maga Bem kergette 
vissza, lovas ostorával megfenyítve a meggondolatlan gyereket a fősereghez. A ké-
sőbbiekben, Nagyszeben bevételét követően az ottani lőporgyárban és ágyúöntödé-
ben dolgozott. Az erdélyi csapatok zsibói fegyverletétele után a nagyváradi császári 
királyi haditörvényszéken életkora miatt hamar szabadon bocsátották. Nagyváradról 
gyalog tette meg az utat Körösladányba, ahol újra találkozhatott a rokonokhoz mene-
kült családtagjaival.12 Édesanyját azonban már nem láthatta viszont, mivel a család 
második menekülésének idején Gyulán meghalt.13 Apja időközben elvesztette óbe-

5 A latinul vezetett, óbecsei római katolikus egyházi anyakönyvben Joannes Thán néven szerepel Than 
Mór és Than Károly esetében is. MKR 034, F.551.03 Bečej-Rimokatalička crkva, Matična knjiga krš-
tenik 1797-1828, 710., MKR 035, F.551.04 Bečej-Rimokatolička crkva, Matična knjiga krštenik 1829-
1852, 168. Nagy Iván szerint János-Kerestély volt a keresztneve, hivatkozza BecK 2008. 14–15.
6 Nagy Iván által közölt családfa szerint a Than családnak összesen tíz gyermeke volt. Közülük hét fiú 
és három lány. A gyermekeik közül mindössze 5 fiuk és két lányuk érte meg a felnőttkort. Hivatkozza 
BecK 2008. 15.
7 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413–414. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
8 szaBadváry 1998. 181.
9 Kalapis Zoltán szerint a család az 1840-es évek derekán az Apáti nevet vette fel. Erről azonban más 
életrajzírók nem tesznek említést. Kalapis 2004. 144. Az apáti előnévként több helyütt később is sze-
repel.
10 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
11 Beck Mihály által idézett Than Károly életrajz szerint a Böhm Vilmos távoli szepességi rokonuk 
csapatai által helyben improvizált tüzérségi bemutató hatására döntött, úgy hogy beáll tüzérnek, még ha 
szülei ellenezték is ezen döntését. Emellett addigra az idősebb bátyjai már mind a magyar seregekben 
szolgáltak. BecK 2008. 17. Than belépését a magyar honvédseregbe értelmezhetjük az ifjonti hév és az 
idősebb testvérek példájának összefonódásaként. Ezt igazolják Ilosvay Lajosnak 1912-ben az MTA-n 
felolvasott megemlékezése is, amelyben kiemelte: „Szülői ellenezték szándékát; minthogy azonban 
Böhm megigérte a szülőknek, hogy a még gyermekhonvédnek gondját viseli, elhatározásának útjába 
akadályt nem gördítettek.” ilosvay 1912. 2.
12 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
13 cennerné wilhelMB 1982. 5.
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csei állását és csak 1851-ben talált új állásra a zombori adóhivatalban. Károlynak új 
megélhetés után kellett néznie. A tűzszerészség alatt felkeltette érdeklődését a kémia 
tudománya. Gimnáziumi tanulmányait abbahagyva 1849-ben beállt gyógyszerész-
gyakornoknak a kőrösladányi Kiss Ferenc patikájába, majd tovább gyakornokosko-
dott a hódmezővásárhelyi Szimonidesz gyógyszertárában. Három év gyakornokság 
után 1853-ban Hódmezővásárhelyen gyógyszerészvizsgát tett. Később munkáját a 
szegedi Rohrbach Antal gyógyszertárában folytatta. Mindkét munkaadója lehetővé 
tette számára, hogy alaposan elsajátítsa a lehető legtöbb kémia ismeretet, valamint 
engedték, hogy kísérletezzen.14 Ő pedig az összes szabadidejét és szerény jövedel-
mét a kémiai kísérleteire fordította. A szorgalmas önfejlesztő tevékenység mellett 
észrevette, hogy a kémia művelése a természettudományok alaposabb ismerete nél-
kül nehezen kivitelezhető. Ezért nekilátott ismeretei kiegészítésének, és két év ki-
tartó tanulással 1855. augusztus 6-án a szegedi Főgimnáziumban kitűnő eredmény-
nyel érettségi vizsgát tette.15 Ennek elvégzését bátyja, Than Ferenc tiszaszabályozási 
mérnök támogatása tette lehetővé.16 A sikeres érettségi után még ebben az évben 
lehetősége nyílt, hogy beiratkozhasson a bécsi egyetemre orvostanhallgatónak.17 A 
bécsi egyetemi felvételnek azonban egy fontos kritérium volt, hogy ne terhelje a for-
radalomban és a szabadságharcban való részvétel. Than értesülései szerint Óbecsén 
is érdeklődtek 48-as múltja felől, azonban szülővárosában jóindulatúan nyilatkoztak 
felőle 48-as múltját elhallgatva.18

Az egyetemi tanulmányai alatt visszatért az eredeti családnév használatára 
és nevét Carl von Thannként írta egészen az 1860-as évek elejéig.19 Than meglehető-
sen jó intézménybe került, ahol a kor nagyjaitól tanulhatott. Akkoriban még a kevés-
bé felszerelt, provinciális jellegű pesti egyetemen is német nyelven folyt az oktatás. 
A későbbiekben, 1856 és 1858 között átiratkozott az egyetem bölcsészkarára, mivel 
akkoriban itt folyt a kémiai képzés.20 Egyetemi éveit Josef Redtenbacher professzor 
vezetése alatt a kémia művelésére fordította. Kiváló munkásságával tanára támo-
gatását is kiérdemelte, akinek közbenjárásával két évig évi 600 forint ösztöndíjban 
részesült. 1858-ban a kémia tudományok doktorává avatták. A Dr. Chemie cím a 
korabeli gyógyszerészeket illette meg. Ekkor két önálló dolgozatát: az „Über das 
Platin-cyanaethyl” és a „Rumicin” című írását külföldi folyóiratokban jelentették 
meg. A kitartó munkásságának, kutatási eredményeinek köszönhetően és tanárának 
közbenjárására – aki az egyetemi levéltár iratanyagának tanúsága szerint sorsát ké-

14 Részletesebben lásd: szaBadváry 1998. 181-183.; MarKó lászló et al. 2003. 1295–1296.
15 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
16 Gyógyszerészi Közlöny 1887. máj. 28., III. évf. 22. sz., 350. Dr. Than Károly életrajza, ill. BecK 2008. 17.
17 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly – dr. Szigeti.
18 BecK 2008. 17.
19 Lásd a bécsi egyetemi levéltár anyagában: UAW, Phil. Personalakt 5298 Carl von Thann, ill. BecK 
2008. 14.
20 szaBadváry 1998. 183. Az 1855/56. tanév téli szemeszterétől az 1857. év nyári szemeszteréig a 
Bécsi Egyetem Orvosi Karán tanult gyógyszerészetet. Az 1857/58. tanév téli szemeszterétől az 1858. 
év nyári szemeszteréig pedig a Bölcsészkaron vegyészeten zárta tanulmányait. UAW, Studienkataloge 
der Medizinischen und Philosophisen Fakultät, Rigorosen-Protokoll Med. 12.1, 1821-1871 und Med. 
Promotionsprotokoll M3, 1854-1865 der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. (Ferentzi Mó-
nika szíves közlése nyomán.)
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sőbb is szívén viselte21 – a kormánytól egy éves külföldi ösztöndijat nyert el. Ebből 
kifolyólag a heidelbergi egyetemen gyarapíthatta ismereteit,22 ahol Robert Wilhelm 
Bunsen vezetése alatt kémiát tanulhatott, és az itt végzett kutatásainak eredményeit 
publikálhatta. Emellett a kor olyan nagy szaktekintélyeitől hallgathatta a természet-
tudományokat, mint Gustav Robert Kirchoff, Ludwig Otto Hesse, Moritz Benedikt 
Cantor és Hermann von Helmholtz. Külföldi tanulmányai során felkereste Párizs 
nevezetesebb oktatási intézményeit, ahol megismerkedett a kor szaktekintélyeivel. 
1859 őszén Bécsbe visszatérve az egyetemen tanársegédként alkalmazták, majd 
egyetemi magántanárként dolgozott. Kutatásairól eközben sem feledkezett meg, és 
számos dolgozatát hazaküldte a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémiának. Munkássága okán mindkét szerve-
zet beválasztotta rendes, illetve levelező tagjai közé.23

1860 novemberétől 1862 októberéig a pesti egyetem bölcsészkarán helyet-
tes kémiatanáraként dolgozott, majd attól fogva mint az intézmény rendes tanára.24 
A felvétel kritériuma a magyar nyelv tökéletes ismerete volt, mivel már magyar 
nyelven folyt az egyetemi oktatás. Than Károly megfelelt ennek a feltételnek, sőt, 
ő maga is azon az állásponton volt, hogy az egyetem magyar tannyelvű legyen.25 Ki-
nevezésében nagyban közrejátszott heidelbergi és bécsi tanárainak – Bunsen és Red-
tenbacher – ajánlása és szakmai elismerése, valamint elődjének, a távozó Theodor 
Wertheimnek a támogatását is élvezte26. Oktatói és kutató munkásságának köszönhe-
tően 1861 decemberében a Királyi Magyar Természettudományi Társulat alelnökévé 
választották. A következő évben már a tanszék rendes tanáraként dolgozott.27

Egyetemi munkássága során sokat tett a magyarországi kémiaoktatás és ku-
tatás fejlesztése érdekében. Than Károly azon a véleményen volt, hogy a külföld szá-
mára a természettudományok önálló művelésével bizonyíthatjuk általános kulturális 
és tudományos értékeinket. Diákjaiban ezért igyekezett felébreszteni a kutatási vá-
gyat és „önálló búvárlatokra” ösztökélte tanítványait. Tanári pályafutása alatt sokat 
tett az oktatási körülmények javítása érdekében. Tudatában a hazai egyetem szűkös 
viszonyainak, hiányos és régi felszereltségének, valamint a kellő szakemberek hiá-
nyának, minden erejével a jobb oktatási feltételek biztosításán fáradozott. Ekképpen 
egy új Kémia Intézet megteremtésére törekedett. Felterjesztési terveket is beadott az 
illetékes hivataloknak egy nagyobb és jobban felszerelt intézmény megteremtésé-
re.28 Az iskolarendszer fejlesztésre szorult, amihez hozzájárult, hogy az abszolutiz-
mus éveiben bevezettették a kötelező általános iskolai oktatást. Emellett az egységes 

21 Lásd a bécsi egyetemi levéltár anyagában: UAW, Phil. Personalakt 5298 Carl von Thann.
22 Heidelbergben – az egyetemi hallgatói jegyzék szerint – előbb a Leopold Strasse 35. alatt lakott, 
majd Grabengasse 2-be költözött. Verzeichnis der sämmtlichen Studenten der Universität Heidelberg 
im Wintersemester 1855/1856 bis Sommersemester 1860: Adreβbuch der Ruprecht-Karls-Universität 
in Heidelberg… Seite 1858WS_20, Seite 1859_20.
23 Részletesebben lásd: Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly. – dr. 
Szigeti és Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N.
24 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 413. Dr. Than Károly. – dr. Szigeti.
25 szaBadváry 1998. 108.
26 Gyógyszerészi Közlöny 1887. máj. 28., III. évf. 22. sz., 351. Dr. Than Károly életrajza, és BecK 
2008. 21.
27 szaBadváry 1998. 183.
28 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N.
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birodalom megteremtése szempontjából megpróbálták az osztrák rendszert adaptálni 
Magyarországra. Ez a gazdaságra, a középiskolára és a felsőoktatásra is kihatással 
volt, és részben elősegítette a fejlődést. Ettől függetlenül a pesti egyetemnek szüksé-
ge volt újabb fejlesztésekre is.

Intézetalapításra csak az 1867-es kiegyezés után kerül sor,29 amikor báró 
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter személyében az ügy jó pártfogóra 
talált30. Ezt a kort a polgárosodás és az ipari fejlődés jellemezte. Már a reformkori 
liberális nemesség is törekedet az angliai ipari forradalom eredményeinek adaptálá-
sára. Az ipari forradalom és a polgárosodás kiteljesedésére – a 19. század általános 
európai gazdasági fellendülésének keretében – Magyarországon az állami befekte-
tésekkel a Korona és a nemzet kiegyezését követően került sor. A polgárosodásra 
és az ipar fejlődésére nagy hatással volt az angliai minták átvétele. Ez a gazdaság 
fejlesztése mellett a városképek kialakításában, az építészetben is tetten érhető. A 
fővárosban lendületes építkezés folyt. Különösen a pesti oldalon. A 19. századi mig-
rációval és a tőke beáramlásával a német nyelvű városi polgárság körében megindult 
az iparosodás. A birodalom más részein felhalmozott családi tőkékből nyugati példát 
követve üzemek, gyárak épültek. Ennek a gazdasági fellendülésnek és az új társa-
dalmi változásoknak köszönhetően 1868-ban megkapta a kellő támogatást, amivel 
megkezdődtek a munkálatok az új tanszék kiépítésére. Tervezésénél az építők igény-
be vették Than Károly külföldön szerzett tapasztalatait, mivel a hazai építők nem 
ismerték az épület elrendezésének követelményeit. A tervezésben, az építkezésben 
és laboratóriumi felszerelések megvételében is segített. Kitartó munkája meghozta 
gyümölcsét, 1872-ben a Trefort-kertben felépült a modern kémia tanszék.31 Az új 
épület volt az első korszerű egyetemi intézménye Magyarországnak32. Emellett még 
olyan sikeresnek számított, hogy Birminghamben, Rómában, Aachenben, Grácban, 
Bostonban, és Champaignben a későbbi egyetemi intézmények tervezésekor is fi-
gyelembe vették a tapasztalatait.33 Than Károly iskolaalapító munkájával lefektette a 
magyar tudományos kémia alapjait. Ebből a tanszékből nőtte ki magát a mai magyar 
kémia. Ezáltal is szerepet vállalt a társadalom és természettudományok előrelendí-
tésében. Ezen a tanszéken tanultak a 19. és 20. század jeles szakemberei és tudósai. 
Az intézményből kikerült tanítványai a későbbiek során az ipari termelésben és az 
oktatásban elhelyezkedve hozzájárultak a gazdasági, társadalmi és tudományos fej-
lődés előmozdításához.34 A Monarchia keretében az iparosodó országrésznek szük-
sége volt a jól képzett szakemberekre és értelmiségiekre, akik elősegítették a cégek 
versenyképességét. Gazdasági szempontból fontosak voltak még az általuk felfede-
zett innovációk is.

29 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N. és szaBadváry 1998, 
105–106.
30 Gyógyszerészi Közlöny 1887. jún. 4., III. évf. 23. sz., 363. Dr. Than Károly életrajza (vége).
31 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3.sz., 38. Than Károly. – N.N., és szaBadváry 1998. 
108–110., 183–185.
32 Gyógyszerészi Közlöny 1887. máj. 28., III. évf. 22. sz., 340. Than Károly. – N.N.
33 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N., ill. BecK 2008. 74. Ezt 
szakmai oldalról a gyógyszerészi közlöny méltatja. Lásd Gyógyszerészi Közlöny 1887. jún. 4., III. évf. 
23. sz., 363. Dr. Than Károly életrajza.
34 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N., és szaBadváry 1998. 
108–110., 183–185.
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A szakmai élet fáradhatatlan munkásaként dolgozott az első és a második 
Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának élén, valamint a kémia oktatásá-
hoz szükséges tankönyvek kidolgozásán. Emellett kezdeményezte az első magyar 
kémiai folyóirat létrehozását, és az első szám megjelentetéséhez ösztönzéskép anya-
gi támogatást is nyújtott. Így jött létre 1895-ben a Magyar Chemiai Folyóirat. Ezen 
kívül gyakorta szívesen részt vett a közművelődési célú dolgok anyagi előmozdí-
tásában. Dolgozott Budapest vízellátásán is, valamint az orosz pestis megelőzése 
érdekében kidolgozott egy új fertőtlenítési módszert, amit a bécsi járványügyi ha-
tóság is elfogadott. Az általános kulturális értékek terjedése érdekében különböző 
tudománynépszerűsítő előadásokat tartott.35

A társadalmat közvetlenül érintő munkásságán kívül számos tudományos 
kutatást végzett és új felfedezéseket tett a kémia legkülönfélébb területein és tanítvá-
nyait is a kutatásra ösztökélte. Behatóan foglalkozott a magyarországi ásványvizek 
elemzésével. Kísérletezés közben, évekkel Arrhenius előtt rájött, hogy az oldatok 
összetételét célszerűbb a benne található vegyületek koncentrációja helyet az oldat-
ban előforduló ionok koncentrációjával kifejezni. Ezért javasolta, hogy az ásványvíz 
vegyi összetételét is ionos formában adják meg. Ennek emlékére még ma is vise-
li nevét a később róla elnevezett Than-féle egyenérték. Ma is ebben fejezik ki a 
gyógyfürdők vízösszetételét. A kor közkedvelt fürdőinek gyógyvizeit analizálva, a 
harkányi vízben felfedezte a karbonil-szulfidot vagy más néven a szénoxoszulfidot 
(COS). Később kémiai szintézissel előállította saját laboratóriumában is. Felfedezé-
sével egyben magyarázatott adott az egyes források kénhidrogénes, záptojásszagára, 
ami a karbonil-szulfid bomlástermékeként keletkezik.

Javasolta a gázok normáltérfogatának bevezetését, és az általa meghatáro-
zott érték megközelítőleg megegyezik a napjainkban használatos értékkel. Fontos 
eredményei közt említhető még a kálium-hidrogén-karbonát acidometriai és a káli-
um-hidrogén-jodát jodometriai mérő oldtatok hatóértékének beállítására tett javasla-
ta, valamint a víz képződéshőjével kapcsolatos megfigyelései.36

Tudományos és kulturális munkássága nem maradt elismerés nélkül. Mun-
katársai kétszer is megtisztelték azzal, hogy 1867-1868-ban a bölcsésztudományi 
kar dékánjává, majd 1875-1876-ban az egyetem rektorává választották. A Magyar 
Természettudományi Társulatnak 1862-től 1871-ig alelnöki, majd 1872-től 1879-ig 
elnöki feladatait látta el. 1879-től rendes tagja volt az Országos Közegészségügyi 
Tanácsnak, valamint az Országos Közoktatási Tanácsnak is. 1896-tól a Pesti Egye-
tem tiszteletbeli doktorává avatták. 1870-ben a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagjává választotta. 1887-től tíz évig az MTA III. osztályának elnöki tisztségét 
töltötte be, majd 1907-től haláláig a Magyar Tudományos Akadémia alelnökeként 
dolgozott. Emellett tiszteletbeli tagjává választotta a budapesti orvosegyesület, a 
Magyarországi Gyógyszerész Egylet, az Allgemeiner Oesterreichischer Apotheker 
Verein, a Jász-Kun Kerületi Orvos és Gyógyszerész Egylet. Levelező tagjává válasz-
totta a külföldi Societé Nationales Sciences Naturelles de Cherbourg is.

Munkásságát hivatalos díjakkal és kitüntetésekkel is elismerték. A korbeli 
sajtóban gyakran feltűnt a neve, munkássága és elismerései kapcsán. Mindemellett 

35 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly – N.N., és szaBadváry 1998. 
185.
36 Részletesebben lásd: BecK 2008. 32–34., 36–47. és MarKó et al. 2003. 1296.



515Than károly élete

a Korona többször is elismerte érdemeit. Számos polgári kitüntetésben részesült. 
1872-ben az új kémiai intézet elkészültekor királyi tanácsos címmel, 1873-ban pedig 
III-ad osztályú vaskorona rendjellel tüntették ki. 1890-ben a „Pro litteris et artibus” 
rendjellel jutalmazták, később 1892-ben a főrendiház örökös tagjává választották, 
majd 1902-ben megkapta a Ferenc József-rend nagykeresztjét, valamint 1903-ban 
az Akadémia Nagyjutalmát is magáénak tudhatta.37

Nem csak tudományos és társadalmi elismerésnek örvendett. A korbeli saj-
tóból is meggyőződhetünk, hogy tanítványai is nagyra becsülték odaadó munkájáért 
és körükben nagy tiszteletnek örvendett. Talán ez volt az, ami legjobban jelezte taná-
ri munkája eredményességét.38 Az 1887. évben, Than Károly tanárságának 25. évfor-
dulójára a vegytani intézetben szervezett ünnepséget. Than kérésére az ünnepséget 
zártkörűen és szerény keretek között rendezték meg, a családtagok, tanítványok és 
a jó barátok részvételével. Tanítványai egy díszes albummal lepték meg, mely egy 
címlapból és négy aquarell festményből állt. A díszes címlapon arcképe volt talál-
ható, a négy képen pedig életének jeles eseményei: a vízaknai csata jelenete, a régi 
laboratóriuma és az új intézet egy része, a harkányi fürdő, valamint a margitszigeti 
vízesés. Ezek vízelemzéseihez kötődnek. Az album fennmaradó részét Dr. Ilosvay 
Lajos, a híres magyar kémikus üdvözlő irata és 900 aláírás töltötte be. A Than-album 
üdvözlő iratának alábbi részlete híven tükrözi a Than Károlyt övező nagyrabecsü-
lést, s foglalja össze érdemeit.

„Állami életünk jobb sorsra fordultával esik össze az az idő, a mely-
ben Nagyságod megkezdette tanári működését. Akkor a pesti kir. 
magyar tudományegyetemen a természettudományok annyira neve-
zetes ága, mint a khemia, nélkülözte a tanítás eszközeit, nélkülözte 
az elvet, mely a tudományos működésnek irányt szab, sőt kimond-
hatjuk egyenesen, hogy sem az elmélet, sem a gyakorlat igényeinek 
megfelelő mívelésben nem részesült. Nagy érdeklődés a szaktárgy, 
határtalan lelkesedés a nemzeti közmívelődés iránt, és feltétlen bi-
zalom a helyzet megváltozásában voltak mozgató erői Nagyságod 
tevékenységének a kezdet nehéz éveiben. És a kitartó fáradozás nem 
volt sikertelen. Huszonöt év alatt megérte Nagyságod, hogy a khe-
mia hazánkban az első, szakoktatásra és tudományos munkálkodásra 
egyaránt kitűnően alkalmas intézetbe Nagyságod vezetése alatt vo-
nult be; megérte, hogy vezetése — vagy példaadásának hatása alatt 
a khemia fejlesztése lendületet nyert, s az orvosi és gyógyszerészi 
szakképzésben az érdekelt körök előtt tekintélyre emelkedett. Igaz, 
hogy a khemia tanítása érdekében nem minden irányban sikerült 
Nagyságodnak óhajtását megvalósítani. Azonban a kik szándékát 
közelebbről ismerik, tudják, hogy a sikertelenség nem saját közö-
nyösségén múlt.
Huszonöt év hosszú idő az ember — de rövid a nemzetek életében. 
Az utóbbi huszonöt év azonban örökre nevezetes a magyar nemzet 
történetében. Ez alatt az idő alatt közmívelődésünk minden ága olyan 

37 Részletesebben lásd: BecK 2008. 22., MarKó et al. 2003., 1295–1296., és Vasárnapi Ujság 1888. 
jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N., és Melléklet a „Budapesti Hirlap” 359. számához 
Az új főrendek. – N.N.
38 Vasárnapi Ujság 1868. aug. 30., XV. évf. 35. sz., 414. Dr. Than Károly. – dr. Szigeti.
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rohamosan fejlődött, milyenhez hasonlóan történetünk egyetlen kor-
szakában sem. Nagyságod abban a ritka szerencsében részesült, hogy 
éppen ennek az eredményteljes korszaknak derék-hadában küzdhet-
te át tért hódító kulturharczunkat, és küzdött annak a nagy eszmének 
diadalra jutásáért, a melynek neve: Magyar nemzeti míveltség.”39

Az ünnepségről beszámolt a Gyógyszerészi Közlöny is, melyben K. Kar-
lovszky Geyza így írt az ünnepeltről:

„Than urat jellemzi még az igazi tudósok csaknem állandó charac-
teristieuma: a hiuság és hivalkodás hiánya, mondjuk: szerénység. 
Czimei közül, melyekkel fél lapot tölthetnénk meg, nagyon ritkán 
használ csak egyet is. A laikus szemében talán legtetszetősebb „ki-
rályi tanácsos” és „vaskorona rend lovagja” czimeket sohasem látni 
neve után függesztve. Nem dicsekszik azzal sem, hogy a m[agyar]. 
tud[ományos]. akadémiának igazgatósági tagja, pedig itt csaknem 
mind főurak, miniszterek és bíboros főpapok a társai. Sőt a Dr. czi-
met is minduntalan elhagyja. Az ő valódi czime csak az ami, czik-
künk homlokán olvasható: az egyszerű név.”40

Than Károly évek múltán is az egyetem közkedvelt és nagyra becsült taná-
ra maradt. Tanárságának – a Tudományegyetem dísztermében 1902. június 15-én 
megtartott – 40 éves jubileumi ünnepségén a tudományegyetem a főiskolákkal, a 
kormány, az ország és a külföld is kivette a részét. A nagy tudóst levélben üdvözölte 
Darányi Ignác, Láng Lajos és Wlassics Gyula miniszter, Zsilinszky Mihály államtit-
kár, Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia, a kolozsvári egyetem, a 
pápai és nagykörösi főgimnáziumok és még sokan mások.41

Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter ünnepelthez intézett 
levele a dualizmus nemzeteszméjének jegyében méltatta az elzászi származású csa-
lád sarjának érdemeit.

„Méltóságos uram! Egyetemi rendes tanári működésének 40 eszten-
dős fordulóján nagy lelki örömmel és meghatottsággal üdvözlöm 
méltóságodat.
Ez az utolsó négy évtized fölöttébb fontos korszak a magyar tudo-
mányosság történetében s e korszak egyik legkimagaslóbb alakja 
méltóságod, aki mint az alapvetés fáradhatatlan munkása s mint a 
magasra szárnyaló szellemi törekvések vezérfiai, a csöndes munkál-
kodásból és a nehéz küzdelmekből egyaránt kivette a részét.
A tudomány emberének munkája elé nem szabnak korlátokat az or-
szág politikai határai, de igazi tudóssá csak az válhatik, ki munkájá-
hoz az erőt a nemzeti érzésből meríti. Igy lett méltóságod is világhírű 
tudóssá, megmaradva lelkes magyarnak.
Az a lángoló hazaszeretet, amely már mint gyermekifjut a harcme-
zőre hivta, bevilágitotta egész pályáját,-s mikor ma az egész művelt 
külföld meghajtja méltóságod előtt az elismerés zászlaját: a mi örö-

39 Vasárnapi Ujság 1888. jan. 15., XXXV. évf. 3. sz., 38. Than Károly. – N.N.
40 Gyógyszerészi Közlöny 1887. máj. 28., III. évf. 22. sz., 340–341. Than Károly. – N.N.
41 Óbecse és Vidéke 1902. jún. 22., XV. évf. 25. sz., 1–2. Ünnepelt földink. – N.N., és Óbecsei Hirmon-
dó I. évf. 1. sz., 1902. jún. 22., 1. Thán Károly. – N.N.
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münk, a mi lelkesedésünk kétszeres, mert méltóságod kétszeresen a 
mienk!
Mint a tudomány lánglelkű vezérét s mint édes hazánk hű fiát, szi-
vem legmelegebb érzésével köszöntöm méltóságodat s kérem fogad-
ja szivesen igaz nagyrabecsülésem kifejezését.

Wlassics s. k.42”

Majd az ünnepelt elé járultak a kolozsvári Ferenc József Egyetem, a József 
Műegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia, a Természettudományi Társulat, az 
Országos Középiskolai Tanár-Egyesület, a királyi orvosegyesület, az ünnepelt régi 
tanítványai, az egyetemi ifjúság, a magyaróvári gazdasági akadémia és az ünnepelt 
asszinstenseinek küldötségei. Ezután Bókay Árpád orvoskari dékán köszöntötte 
Than Károlyt, mint az orvosi kar egyetlen belföldi díszdoktorát, minek utána Med-
veczky Frigyes bölcsészkari dékán üdvözlő beszéde következett.43

Az ünnepeltet táviratban köszöntették a bécsi, prágai, brünni, londoni, lip-
csei, genfi, hallei, oxfordi, braunschweigi, pisai, páduai, messinai, zágrábi, innsb-
rucki, grazi, csernovitci, brüsszeli, stuttgarti, strassburgi, odessai, belgrádi, milánói, 
krakkói és még más egyetemek is.44 Than Károly üdvözlőknek mondott beszédében 
szerényen így jellemezte addigi munkásságát:

„Hogy ez az ünnepélyes elismerés érdemeimet meghaladja, nem ál-
szerénységből mondom. Hosszú időn át egyszerűen kötelességemet 
iparkodtam a tanítás és a tudomány művelése terén tőlem telhetőleg 
teljesíteni és ez által hazámat tisztességesen szolgálni...”45

Ebből a mondatból is jól kitűnik Than Károly nagy jelleme, amely hűen 
szolgálta és segítette céljai elérésében.

Szülővárosa ez alkalomból méltón emlékezett meg. A negyvenéves sikeres 
tanári és kutatói pályafutásának alkalmából Óbecse nagyközség közgyülésén 1902. 
június 28-án dr. Grünbaum Pál ügyvéd – az Óbecse és Vidéke hetilap alapítója és 
felelős szerkesztője – községi képviselői indítványában46 rámutatott arra, hogy a kö-
zség mulasztást követett el, amikor nem üdvözölte nagy szülöttét jubileuma napján. 
A mulasztás jóvátételeként indítványozta47 Than Károly díszpolgárrá avatását, amit 
a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.48

A képviselőtestület emellett egyhangú lelkesedéssel határozatilag elfogadta 
Kovács Ferenc alsóvárosi római katolikus plébános, községi képviselő azon indítvá-
nyát, miszerint Than Károly szülőházának utcáját, a város akkori Szép utcáját, Than 
utcára nevezzék át. Az indítványozó felterjesztése szerint

„..azon okból, hogy a késő utókor is elismeréssel adózzék a község 
nagyszülötte nemes erényeinek, hogy példája buzdítólag hason a kö-

42 Óbecse és Vidéke 1902. jún. 22., XV. évf. 25. sz., 1–2. Ünnepelt földink. – N.N.
43 Óbecsei Hirmondó I. évf. 1. sz., 1902. jún. 22., 1. Thán Károly. – N.N.
44 Óbecse és Vidéke 1902. jún. 22., XV. évf. 25. sz., 1–2. Ünnepelt földink. – N.N., és Óbecsei Hirmon-
dó I. évf. 1. sz., 1902. jún. 22., 1. Thán Károly. – N.N.
45 Vasárnapi Ujság 1902. jún. 22., XLIX. évf. 25. sz., 393–394. Thán Károly. – N.N.
46 015/32 Zapisnik sednica opštinskog odbora iz 1902. g., 116–117.
47 Óbecse és Vidéke XV. évf. 26. sz., 1902. jún. 29., 2–3. Than díszpolgár. – N.N.
48 015/32 Zapisnik sednica opštinskog odbora iz 1902. g., 116–117.



518 Glässer erik

zség közlakosságára, hogy neve a kegyelet babérjaival legyen körít-
ve időtlen időkig”49

Végezetül dr. Tripolszki János birtokos, községi képviselő indítványára kije-
lölték az óbecsei küldöttség tagjait, hogy személyesen vigyék fel és nyútsák át Than 
Károlynak a diszpolgári oklevélül szolgáló jegyzőkönyvi kivonatot. A küldöttséggel 
megbízott képviselőtesületi tagok között volt Paukovits Ottó nyugalmazott táblabíró 
nagybirtokos, dr. Grünbaum Pál ügyvéd, Kovács Ferenc alsóvárosi római katolikus 
plébános, Vrbaski István községi biró és Mihály Sándor községi járási közigazgatási 
jegyző, valamint a küldöttség vezetője, dr. Balaton Gyula járási főszolgabiró. A kép-
viselő testület száz korona összeget különített el a községi házipénztárból a díszes 
oklevél beköttetési költségeire.50

Lévai Lajos óbecsei nyomdájában elkészült, dúsan aranyozott, bőrkötésű 
díszpolgári oklevelet a küldöttség tagjai – megváltozott összetételben: dr. Balaton 
Gyula, dr. Grümbaum Pál, Paukovits Ottó, Galambos Sándor, Kovács Ferenc, dr. 
Mikló Vilmos és Mihály Sándor – vitték fel. Az idős tudós 1902. szeptember 19-én 
délután 5 órakkor hivatali szobájában fogadta az óbecseieket.51

Erről az óbecsei olvasóknak az Óbecsei és Vidéke, valamint a szakmának a 
Gyógyszerészi Közlöny eképpen tudósított:

„A díszmagyarba öltözött főszolgabíró a szeretet melegétől áthatott 
és ritka szónoki tűzzel előadott beszédében méltatván az ünnepelt 
érdemeit, a küldöttség tagjainak lelkes éljenzése közben nyújtotta 
át az ünnepeltnek a díszpolgári oklevelet. Than Károly mélyen elér-
zékenyülve válaszolt a küldöttségnek. Elmondta, hogy állandóan a 
legkedvesebb emlékek kötik szülővárosához, a hol 67 évvel ezelőtt a 
napvilágot megpillantotta, s a hol életének legboldogabb 14 eszten-
dejét töltötte. Ekkor azonban a hazára nagy esemény következett be. 
Mint gyermeknek, hazája védelmére kellett sietni, s e küzdés vége 
úgy Óbecsének, mint családjának siralmas pusztulása lett. Az ezután 
bekövetkezett keserves időkben sokat szenvedett, de a szenvedések-
nek sokat köszönhet. Magára hagyatva, küzdelmekben megerősö-
dött, jelleme megedződött, s amit az életben elért, azt bizonyára a 
megpróbáltatás iskolájában szerzett tulajdonságoknak köszönheti. 
Nem nyomhatja el elérzékenyülését midőn ma éppen annak a kiváló 
embernek az unokája üdvözli őt a küldöttség élén, aki neki nem-
csak kedves tanítója, de atyai barátja és nevelője volt, s akinek irá-
nyában tanúsított jóindulatát soha elfeledni nem fogja. Szülővárosa 
már akkor is megtisztelte őt, amikor évekkel ezelőtt Őfelsége kegye 
a magyar főrendiház tagjává kinevezte. De a mai megtiszteletetés 

49 015/32 Zapisnik sednica opštinskog odbora iz 1902. g., 116–117.
50 015/32 Zapisnik sednica opštinskog odbora iz 1902. g., 116–117.
51 Minderről a helyi sajtó folyamatosan tudósított: Óbecse és Vidéke XV. évf. 26. sz., 1902. jún. 29., 
2–3. Than díszpolgár. – N.N., Óbecse és Vidéke XV. 29. sz., 1902. júl. 20., 2. Díszokmány. – N.N., 
Óbecsei Hirmondó I. évf. 14. sz. 1902. szept. 21., 2. Díszpolgári oklevél átadása. – N.N., Óbecse és 
Vidéke XV. évf. 38. sz., 1902. szept. 21., 3. Díszpolgári oklevél átadása. – N.N., Óbecse és Vidéke XV. 
évf. 38. sz., 1902. szept. 21., 4. Than-utcza. – N.N., Óbecse és Vidéke 1902. szept. 28., XV. évf. 39. sz., 
1–2. Thán Károly. – N.N., Melléklet az Óbecse és Vidéke [XV. évf.] 39-ik számához, 1902. szept. 28., 
3. Óbecse küldöttsége Than Károlynál. – N.N.
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jóval nagyobb. Nem tagadja, hogy az életben őt ért kitüntetések fo-
kozták erejét és munkakedvét; de ez a kitüntetés, amely szülővárosa 
részéről érte, kedélyére és szívére hatott mélyen. Ha a vele szemben 
nemrégiben több oldalról megnyilatkozott elösmerést mintegy baráti 
szeretet kifolyásának tekinti, akkor szülővárosa megtiszteltetését az 
anyai szeretetből folyónak kell és akarja tekinteni. Kéri a küldöttsé-
get, hogy fejezzék ki küldőik a képviselőtestület előtt legőszintébb 
háláját és köszönetét. – Az élénk éljenzéssel fogadott beszéd után a 
küldöttség tagjai bemutatkoztak, s hosszasabban elbeszélgettek az 
ünnepelttel, ki estére az Országos Kaszinó éttermébe vacsorára hívta 
meg a küldöttséget.”52

A korabeli szokásnak megfelelően több Than-alapítvány is létrejött a tehet-
séges hallgatók megsegítésére. Az első ilyet 1876-ban maga Than Károly hozta létre, 
amelyet 1887-ben a 25 éves tanári jubileumát ünnepelve újabb pénzösszeggel gyara-
pított.53 1902-ben kollégái és tanítványai a tágabb szakmát bevonva újabb alapítvány 
hoztak ajándékul Than Károlynak, amelynek célja a szegény sorsú budapesti gyógy-
szerészhallgatók támogatása volt. Az alapító oklevelet a magyar gyógyszerészi kar 
által rendezett Than-jubileumi ünnepségen adták át.54

Than érdemeire később is büszkeséggel tekintett Óbecse és Bács-Bodrog 
vármegye dualizmuskori elitje. A Zombor és Vidéke 1903-ban így írt a Thannak ítélt 
akadémiai nagyjutalom kapcsán:

„Midőn Thán Károlyt nagy munkájáért – melyben egy egész ember-
élet ész és idegsorvasztó munkássága van befektetve, az Akadémia 
nagy jutalmalommal kitüntet, fény sugárzik Bács-Bodrogh várme-
gyére is és üdvözöljük Óbecsét, mely a nagy tudóst nekünk adta!
A büszkeség egy neme tölti el valónkat – hogy Thán Károly a mi-
enk, bácskaiké, ki nagy elméjével, mély tudásával bearanyozta édes 
anyavármegyénk hírét, dicsőségét”55

Bárói rangra emelését már nem érhette meg, így azt helyette fiai56 kapták ér-
demei elismeréséül.57 Élete utolsó évében érelmeszesedésben szenvedett. Negyven-
hat évi fáradságos munka után önként vállalta nyugdíjaztatását, minek után pár héttel 
1908. július. 5-én szívszélhüdésben meghalt. Utolsó heteit családjával a svábhegyi 

52 Gyógyszerészi Közlöny 1902. szept. 21., XVIII. évf. 38. sz., 1-2. Óbecse küldöttsége Than Károly-
nál. – N.N., és Melléklet az Óbecse és Vidéke [XV. évf.] 39-ik számához, 1902. szept. 28., 3. Óbecse 
küldöttsége Than Károlynál. – N.N.
53 Gyógyszerészi Közlöny 1887. jún. 4., III. évf. 23. sz., 382. Alapítvány. – N.N.
54 Lásd: Gyógyszerészi Közlöny 1902. jún. 29., XVIII. évf. 26. sz., 440. Than-alapítvány. – N.N., Gyógy-
szerészi Közlöny 1902. júl. 20., XVIII. évf. 29. sz., 478-479. Felhívás a Than Károly-alapítvány ügy-
ében. – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. júl. 20., XVIII. évf. 29. sz., 487. Adományok Than Károly 
jubileumi alapítványára. – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. nov. 30., XVIII. évf. 48. sz., 793. Nagy 
adomány a Than-alapítványra – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. dec. 7., XVIII. évf. 49. sz., 805. 
Than jubileum. – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. dec. 14., XVIII. évf. 50. sz., 813-818. A magyar 
gyógyszerészi kartól rendezett Than-jubileum. – N.N., Gyógyszerészi Közlöny 1902. dec. 21., XVIII. 
évf. 51. sz., 831-832. A Than Károly jubileumi alapítvány alapító oklevelének szövege. – N.N.
55 Zombor és Vidéke 1903. máj. 10., XXII. évf. 38. sz., 1. Óbecse. – N.N.
56 Than Károly és Kleinschmidt Erwina házasságából öt gyermek született: Jolán, Károly Péter, Albin 
Péter Ádám, Ervin és Erzsébet. BecK 2008. 21.
57 szaBadváry 1998. 185.
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nyaralójában töltötte. Halálhírét országos részvét övezte. Több intézményben is ki-
tűzték a gyászlobogót, mint például az Akadémia, a Természettudományos Társulat, 
az Egyetem és a Főrendiház épületére is. Ravatalozását a Magyar Tudományos Aka-
démia oszlopcsarnokában szervezték meg. Temetéséről az Akadémia és az Egyetem 
gondoskodott. Az épületet rendőri kordonnal vették körül, ahol huszárok és az aka-
démiai szolgák felügyeltek a rendre. Emellett a ravalon 48-as honvédek valamint az 
egyetem pedellusai állták a sorfalat. A ravatal előtt megtelt a terem, ahol jelen voltak 
az akkori magyar közélet előkelőségei. Számos intézet, tudományostársulat, tudós, 
poltikus rótta le kegyeletét és helyezte el koszorúját a ravatalon. A halott beszente-
lése és a búcsúztatók után megindult a gyászmenet a Kerepesi úti temetőbe, ahol a 
főváros által bizosított díszsírhelyben helyezték örök nyugalomra.58 A síremléke ma 
is áll.

Szülővárosa, Óbecse is méltóan lerótta kegyeletét. A város elöljárósága érte-
sülvén az elhalálozásról az özvegyhez küldött táviratában fejezte ki részvétét, vala-
mint a városháza erkélyére kitűzték a gyászlobogókat,59 ahogyan azt régebben Than 
Mór halálakor is megtették.60 Emellett a városi elöljáróság gondoskodott a ravatalra 
szánt díszes koszorú elhelyezéséről is. A századfordulón Bács-Bodrog vármegyét 
szoborállítási hullám jellemezte. Budapesten közvetlenül Than Károly halála után 
már akadtak képviselői a budapesti szoborállítási mozgalomnak, akikről az óbecse-
iek is példát véve elindították saját helybéli kezdeményezésüket. Az óbecsei Than-
szobor ügye máig nem valósult meg.61

Than Károly ma is él a magyarok emlékezetében. Mi sem jelzi ezt jobban 
a róla elnevezett utcáknál, utaknál, középiskoláknál, gyógyszertáraknál, civil szer-
vezeteknél és díjaknál. A Magyar Kémikusok Egyesülete 1955 óta osztja ki a tiszte-
letére alapított Than Károly emlékérmet. A magyar gyógyszerész szakma a Magyar 
Gyógyszerkönyv kiadásának centenáriumára készülve több cikkben emlékezett meg 
Than Károlyról,62 elevenen tartotta Than kultuszát,63 és több tudománytörténeti cikk-
ben ismertette munkásságát.64 Ma Budapesten a XI. kerületben található a Than Ká-

58 Budapesti Hirlap 1908. júl. 7., [XXVIII.] (162. sz.), 1–2. Than Károly. – Ilosvay Lajos, PestiHirlap 
1908. júl. 7., 7–8. Than Károly meghalt – N.N., Pesti Hirlap 1908. júl. 8., 11. Than Károly temetése. – 
N.N., és Budapesti Hirlap [XXVIII.] (162. sz.) 1908. júl. 7., 4–5. Than Károly halála. – N.N.
59 Óbecse és Vidéke 1908. júl. 12., XXI. évf. 28. sz., 1–2. „Szobrot Than-nak!” – N.N.
60 Óbecse és Vidéke 1899. márc. 19., XII. évf. 12. sz., 2. Than Mór. – N.N.
61 Óbecse és Vidéke 1908. júl. 12., XXI. évf. 28. sz., 1–2. „Szobrot Than-nak!” – N.N.
62 Gyógyszerészet 1969. nov., 13. évf. 11. sz., 425–426. A gyógyszerészet történetéből. Than Károly. 
– Dr. Végh Antal.; Gyógyszerészet 1972. márc., 16. évf. 3. sz., 108–111. Emlékezés Than Károlyra a 
Magyar Gyógyszerkönyv centenáriumán. – Dr. Zalai Károly.
63 Gyógyszerészet 1959. dec., 3. évf. 12. sz., 477. Évfordulók. – Dr. Halmai János.; Gyógyszerészet 
1972. márc., 16. évf. 3. sz., 112–113. Than Károly síremlékének koszorúzása. – Dr. Vincze Zoltán.; 
Gyógyszerészet 1972. márc., 16. évf. 3. sz., 114. Vas megye – Fiatal gyógyszerészek [Than Károly] 
klubja. – Grabarits István.; Gyógyszerészet 1978. márc., 22. évf. 6. sz., 221–223. A magyar gyógysze-
részet pantheonjának története – Dr. Hegedűs Lajos.
64 Gyógyszerészet 1972. márc., 16. évf. 3. sz., 87–91. A Magyar Gyógyszerkönyv kémiai vonatkozá-
sai. – Dr. Vastagh Gábor.; Magyar Kémikusok Lapja 1972. 4. sz., 191–192. Than Károly magántanári 
habilitációja a Bécsi Egyetemen. – Zalai Károly.; Gyógyszerészet 1972. dec., 17. évf. 12. sz., 464–468. 
A gyógyszerészet történetéből. Than Károly külföldi tudományos kapcsolatai. – Dr. Zalai Károly és 
Hubasek Mária.; Gyógyszerészet 1974. jún., 18. évf. 6. sz., 223–226. A gyógyszerészet történetéből. 
Adatok a francia–magyar gyógyszerészeti kapcsolatokhoz. – Dr. Zalai Károly.
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roly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, ahol Than-szobor is áll. Emellett 
az ELTE Természettudományi Karának aulájában is helyet kapott a híres magyar 
tudósok szoborcsarnokában. A várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeumban szintén 
megtalálható a mellszobra. Gyöngyösön és Óbecsén emléktábla,65 Sopronban pedig 
gyógyszertár viseli nevét. Budapesten, Gyöngyösön, és szülővárosában, Óbecsén 
ismét utcát neveztek el róla. Ez utóbbiban áll a Than fivérek szülőháza.66 Nevét viseli 
továbbá az óbecsei Than Fivérek Értelmiségi Kör is.

A Kárpát-medencében Than Károly neve összeforrott a tudománnyal, a ké-
miával, a pedagógiával, de a hazafiassággal, az emberi értékekkel és a társadalmi 
szerepvállalással is. Áldozatos munkájával elősegítette kulturális és tudományos 
életük felvirágzását.

65 Az óbecsei emléktábla-avatásról lásd: Bečejski Mozaik br. 485. 18. dec. 2009., 3. Spomen-ploča 
Karolju Tanú. – B. M., ill. Bečejski Mozaik br. 485. 18. dec. 2009., 8. A községházán emléktábla Than 
Károlynak. – Ricz Róbert.
66 Bácsország 2012/1. sz., 132. Újjáépül a Than fivérek szülőháza. – Varnyú Ilona.
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ерик Глесер

ЖИВОТ И ДЕЛО КАРОЉА ТАНА
Карољ Тан (Than Károly, Carl von Thann) је истакнута личност историје 

хемије. Он је један од утемељивача модерне универзитетске наставе хемије 
крајем 19. века и спада у ред најзначајнијих личности у формирању мађарске 
научне мисли у 19. веку. Како је Бечеј као родно место, тако је и Бачко-бодрошка 
жупанија са поносом пратила успон његове каријере. Циљ овог прилога је 
сагледавање животног пута и презентовање лика Кароља Тана кроз написе у 
тадашњој штампи.

Поред непосредне друштвене активности, бавио се научним истражи-
вањем, открио је значајне новине у разним сегментима хемије и подстицао 
студенте на истраживачки рад. Темељно се бавио анализом минералних вода 
у Мађарској. Бавећи се експериментима, пре Архениуса (Arrhenius) је открио 
да је целисходније изразити састав раствора помоћу јонске концетрације, 
него концетрацијом једињења у раствору. Зато је предложио да би састав 
минералних вода требало изразити у јонској форми. За изражавање хемијског 
састава лековитих вода и данас се користи тзв. Танов еквивалент. Испитујући 
састав лековитих вода тада најпопуларнијих бања, у харкањској води открио 
је карбонил-сулфид (COS), који је касније синтетичким путем произвео у 
сопственој лабораторији. Предложио је увођење нормалне запремине гасова, 
а њена вредност, по његовом прорачуну, приближно је идентична вредностима 
које се данас примењују. Међу значајним резултатима треба споменути  његов 
начин подешавања вредности ацидометријских и јодомтријских мерних раство-
ра (калијум-водоник-карбонат и калијум-водоник-јодат).

Карољ Тан је годинама био веома популаран и цењен професор 
универзитета. Поводом 40-годишњице наставног рада, 15. јануара 1902. године 
одржана је свечаност у свечаној сали универзитета, којој су присуствовали 
представници универзитета и виших школа, а узела је учешћа и влада као и 
неке земље из иностранства.

Поздравни телеграм су упутили универзитети из Београда, Беча, Брина, 
Прага, Лондона, Лајпцига, Женеве, Халеа, Оксфорда, Брауншвајга, Пизе, 
Падове, Месине, Загреба, Инсбрука, Граца, Черновица, Брисела, Штутгарта, 
Стразбура, Одесе, Милана, Кракова и других градова.

Родни град Кароља Тана је, такође, достојно обележио 40-годишњицу 
његовог успешног научног и наставног рада. На седници Скупштине града Бечеја, 
дана 28. јуна 1902. године оснивач и одговорни уредник локалног недељника 
„Óbecse és Vidéke”, уједно начелник јеврејске црквене општине и одборник, 
адвокат др Гринбаум Пал (dr. Grünbaum Pál), указао је на пропуст скупштине, 
како поводом значајног јубилеја није упутила честитку великом сину града. Да 
би исправила грешку, Скупштина је једногласно усвојила предлог да се Карољу 
Тану додели титула почасног грађанина Бечеја, а  улица у којој се налази родна 
кућа Кароља Тана, некадашња Лепа улица названа је по њему.

Након смрти европски познатог научника, планирано је подизање 
споменика и у Будимпешти и у Бечеју. Та идеја у Бечеју није остварена ни до 
данас.
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1. kép
Johannes Thán
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A forradalomban részt vett gyermek
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Otilia Schrott
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Carl von Thann az egyetemi évek alatt



525Than károly élete

Than Károly fölvételi oklevele a bécsi tudományegyetem orvostudományi karára
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Redtenbacher ajánlólevele



527Than károly élete

1859. július 25. Wien, Josef Redtenbacher egyetemi tanár bizonyítványa Than Ká-
roly tudományos készültségéről

Zeugniss

Herrn Doctor Carl von Thann kenne ich seit einer Reihe von Jahren zuerst als Stu-
dierender der Chemie als welcher er sich durch seine ausgezeichneten Fortschritte 
und grosse Gewandtheit in chemischen Versuchen vor seinen Kollegen so hervoren-
gehend zeigte daβ ihm vom hohen Unterrichtsministerium ein von Ir. Majestät zur 
volkommenen Ausbildung in der Chemie gegründetes Stipendium ertheilt wurde, 
welches derselbe systemmastig durch zwei Jahre benützte. Während dieser Zeit hatte 
H. Carl v. Thann neuerdings Gelegenheit sich auszuzeichnen, zwei in den Schriften 
der Kais. Akademie der Wissenschaften gedruckte Abhandlungen sind die Früchte 
dieser zwei Jahre, nebst dem zeigte er sich als mein Privatassistent im Laboratorium 
als vorzüglicher Lehrer mit gründlichem Vertrag anziehendem anregendem Beneh-
men gegen die Schüler. Durch diese erneuerten ausgezeichneten Leistungen wurde 
H. Dr. Carl v. Thann von Seiner Majestät mit einem Stipentium von 1000 fl. zu 
einer Reise ins Ausland bestimmt und hat im laufenden Jahr durch seine Studien in 
Heidelberg et Paris zu seiner selten so volkommenen Ausbildung das möglichste 
geleistet.

Dr. Jos. Redtenbacher

Wien 25. Juli 1859.

(Az átiratot készítette: dr. Ötvös Péter)
ÖSSZEFOGLALÁS:
Redtenbacher professzor jellemzése Thann Károlyról. 
Sok éve ismeri. Korábban mint olyan diákot ismerte meg, aki a kémiai kísérletekben 
nagy felkészültséget mutatott s ezért az Oktatási Minisztériumtól megkapta a két 
esztendőre szóló császári ösztöndíjat. Ösztöndíja alatt két tanulmánya is megjelent 
nyomtatásban, azon kívül népszerű tanár is volt. Újabban mutatott teljesítményért 
1000 forint ösztöndíjat nyert el külföldi tanulmányokra, Heidelbergben és Párizsban 
tanult odaadóan.
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Bunsen ajánlólevele
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1859. július 16. Heidelberg. Robert Wilhelm Bunsen egyetemi tanár magánbizo-
nyítványa Than Károlynak tudományos készültségéről

Es gewinnt mir zum besonderen Vergnügen, Herrn Dr. Carl v. Thann aus Wien
pflichtmäβig auf Verlangen zu begangen, daβ sich derselbe seit einem Jahre
auf das Eiferigste mit wissenschaftlichen Arbeiten in meinem Laboratorium
beschäftigt hat. In stetem persönlichen und wissenschaftlichen Verkehr mit
demselben habe ich während dieser Zeit die besten Gelegenheit gehabt, die
eben so eiferigen als erfolgreicher wissenschaftlichen Bestrebungen desselben
anzunennen und dabei (S.2.) wahrzunehmen, wie derselbe mit den
gründlichsten und umfassendsten Kenntnissen in Chemie und den verwandten
naturwissenschaftlichen Gebieten eine ganz besondere Gewandheit  in der
Ueberwindung theoretischer und experimentallen Schwierigkeiten verbracht.
Die Arbeiten, durch welche Herr v. Thann bereits seinen Namen in der 
Wissenschaft benannt gemacht hat, geben die sichere Bürgschaft, dass er
jeden Lehrstuhl der Chemie mit Ehre für sich und zum gröβten Nutzen der
Lehranstalt, welche ihn gewinnet, ausfüllen wird.

Heidelberg den 16 Juli 1859.
R[obert] W[ilhelm] Bunsen
Professor der Chemie

(Az átiratot készítette: dr. Ötvös Péter)
ÖSSZEFOGLALÁS:
Karl von Thann egy esztendeje foglalkozik igen szorgalmasan Bunsen laboratóriu-
mában tudományos munkával. Ez idő alatt a professzor állandó személyes és tudo-
mányos kapcsolatban állt vele s megtapasztalta, hogy Karl von Thann a legalapo-
sabb és a legátfogóbb tudással rendelkezik a kémia és társtudományai területén, az 
elméleti és gyakorlati problémák megoldásában nagy felkészültséget mutatott. Mun-
kái által már nevet szerzett magának s e munkák biztosítékai annak, hogy akármely 
kémiai tanszék legnagyobb hasznára dolgozna. 
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A bécsi habilitációs anyag
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Den E. G. Herren Professoren D. Redtenbacher u. Kunzek zur gutächtlichen Äus-
serung, Wien, den 16. Jänner 860. 

Carl von Thann Doc. der Chemie und Assistent bei der Lehrkanzel der Chemie er-
sucht um die Habilitation für pharmaceutische und analytische Chemie. Er ist aus Alt 
Becse in der Woiwodina gebürtig, widmete sich nach beendeten 6 Gymnasialklassen 
der Pharmacie und blieb 3 Jahre als Lehrling bei einem Apotheken, Anton Simoni-
des; nach dieser Zeit setzte er seine Gymnasialstudien wieder fort und bestand die 
Maturitätsprüfung zu Szegedin am 6ten August 1854 mit ausgezeichnetem Erfolge, 
worauf er sich an die Universität nach Wien begab, hier den Naturwissenschaften 
sowohl in der philosophischen als in der medicinischen Facultaet durch 3 Jahre mit 
besonderem Fleiβe oblag und im dritten Jahre, nachdem ihm aus dem Vorschlag des 
H. Prof. Redtenbacher vor zweijähriges Stipendium vom Hohen Unterrichtsministe-
rium verliehen wurde, wann sich ausschlieβlich dem Studium der Chemie widmete. 
Am 23ten Juli wurde er, nachdem er die vorgeschriebenen 4 strengen Prüfungen 
mit sehr gutem Erfolg bestanden hat, zum Doctor der Chemie promovirt (S. 2.). 
Auf Anempfehlung des H. Prof. Redtenbacher erhielt Doc. von Thann im Septem-
ber 1858 vom Hohen Unterrichtsministerium ein Reise-Stipendium im Jahresbetrag 
von Ein Tausend Gulden, um chemische Laboratorien an auswärtigen Universitäten 
zu besuchen und eine weitere pracktische Ausbildung in der Chemie erlangen zu 
können. Doc. Thann begab sich nach Heidelberg, wo er an der Universität mehrere 
naturwissenschaftliche Collegien wie die beiliegenden Zeugnisse anzeigen, mit aus-
gezeichnetem Fleiβe besuchte, und insbesondere im Laboratorium des H. Hofraths 
Bunsen durch ein ganzes Jahr auf das Eifrigste sich beschäftigte. „In stetem per-
sönlichen und wissenschaftlichen Verkehr mit demselben, schrieb Hofrath Bunsen, 
habe ich die beste Gelegenheit gehabt, die ebenso eifrigen als erfolgmechtigen wis-
senschaftlichen Bestrebungen desselben anzuerkennen und dabei wahrzunehmen, 
wie derselbe mit den gründlichsten und umfassendsten Kenntnissen in der Chemie 
und den verwandten naturwissenschaftlichen Gebieten – eine ganz besondere Ge-
wandtheit in der Uiberwindung theoretischer und experientaller Schwierigkeiten 
verbindet.” In der Chemienzeit des Schuljahrs 1859 besuchte Doc. von Thann die 
chemischen Anstalten in Paris und einige andere berühmtere in Deutschland.
Doc. Thann leste drei Abhandlungen vor, worin zwei in den Sitzungsberichten der 
K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien aufgenommen (S.3.) worden sind, die 
dritte ist in den Annalen von Liebig erschienen. Uiber diese Abhandlungen sagt 
Hofrath Bunsen „die Arbeiten, durch welche Herr von Thann bereits seinen Namen 
in der Wissenschaft bekannt gemacht hat, geben die sichere Bürgschaft, daβ er jeden 
Lehrstuhl der Chemie mit Ehre für sich und zum grössten Nutzen für die Lehranstalt, 
welche ihn gewinnt, ausfüllen wird.” 
Aus dieser Darstellung ist zu ersehen, daβ nicht nur kein Anstand abwaltet, dem 
Bittsteller die Habilitirung zur Docentur für Chemie mit Dispens von einer neuen 
Abhandlung zu gestatten, sondern daβ es in Anbetracht des überaus gröβen Unfangs 
der chemischen Wissenschaften und des Bedürfnisses der Pharmaceuten mit allen 
Einzelnheiten, von denen die Reinheit und Güte der Präparate abhängt, möglichst 
genau bekännt zu werden, sehr erfreulich ist, daβ wie so ausgezeichneter Zögling der 
hiesigen Universität als Privatdozent aufzutreten wünscht, da man sicher sein kann, 
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daβ er stets im Einklange mit seinem verehrten Lehrer die chemische Ausbildung der 
Studierenden eifrigst fördern wird. 

Wien am 31. Jänner 860.
Kunzek

Einverstanden Prof. Redtenbacher

(Az átiratot készítette: dr. Ötvös Péter)
ÖSSZEFOGLALÁS:
Redtenbacher és Kunzek professzorok véleménye Karl von Thann habilitációs ké-
relméről.
Karl von Thann benyújtotta habilitációs kérelmét a gyógyszerészeti és analitikus 
kémai területén. Óbecséről, a Vajdaságból származik, hat gimnáziumi év után három 
esztendeig gyógyszerésztanuló volt Anton Simonidesnél, utána folytatta gimnáziumi 
tanulmányait és 1854. augusztus 6-án Szegeden kiváló eredménnyel érettségi vizs-
gát tett. Ezt követően a Bécsi Egyetemen három évig természettudományokat tanult 
különös szorgalommal a bölcsészeti és orvosi fakultáson. A harmadik évben Red-
tenbacher professzor ajánlására kétéves ösztöndíjat kapott a Tekintetes Minisztéri-
umtól. Július 23-án, négy komoly vizsga letétele után, megszerezte a doktori címet. 
Redtenbacher professzor ajánlására 1858 szeptemberében évi egyezer gulden értékű 
utazási ösztöndíjat kapott, hogy külföldi egyetekre látogasson és további gyakorlati 
képzést kapjon. Heidelbergbe utazott, s mint a mellékelt bizonyítványok igazolják, 
ott nagy szorgalommal tanult s egy esztendőt Bunsen udvari tanácsos úr laboratóri-
umában dolgozott. „Folytonos személyes és tudományos kapcsolatban voltam vele 
– írta Bunsen – s eközben volt alkalmam megtapasztalni Karl von Thann szorgalmát 
és eredményes kutatási ambícióit. A kémia és rokon tudományai tekintetében a leg-
alaposabb és a legátfogóbb ismeretekkel rendelkezik s kiváló jártasságot szerzett az 
elméleti és gyakorlati problémák megoldásában”. Az 1859-es kémiai elődadásokat 
Párizsban és néhány nevezetesebb németországi intézetben is látogatta.
Dr. Thann három értekezést olvasott fel, ebből kettőt felvett a K. u. K. Tudományos 
Akadémia saját beszámolói közé, egy pedig Liebig Évkönyveiben (Annalen) jelent 
meg. Ezekről a tanulmányokról mondta Bunsen, hogy „von Thann Úr nevet szerzett 
már magának a szakmában s ezek garantálják, hogy bármely kémiai tanszéken saját 
hírnevét növelve és munkahelyének hasznára fog dolgozni.” Egyetemünk kiemel-
kedő tanulója privátdocensként kíván dolgozni. Bizonyosak lehetünk benne, hogy 
tisztelt tanáraival együtt szorgalmasan ápolja a tanulók kémiai képzését.
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Than-album, Vasárnapi Újság (1888)
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5. kép
Hallgatók Than Károly laborjában

6. kép
Than Károly modern analitikai laborja a pesti egyetemen (1902)
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7. kép
Meghívó a az Akadémia Than-ünnepségére

8. kép
Than Károly a Ferenc József-rend 

nagykeresztjével

9. kép
Óbecse Község által állíttatott emléktábla 

(2009)
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képEkBE zárT MiNDENNApok 
Mozaikok a 19. század végének hétköznapjairól egy 

óbecsei képeslapgyűjtemény kapcsán*

Alfred Schütz életvilágról kidolgozott elmélete óta a társadalomtudományokban 
egyre hangsúlyosabban megjelenő törekvés a társadalmi folyamatokban résztvevő 
hétköznapi emberek megértése. Véleménye szerint a „mindennapi életvilág” re-
konstruálása, az „én világának”, a „mindennapi tudásnak” a megismerése vezetheti 
el a kutatót egy nagyobb, kollektív tudás feltárásához.1

A mindennapok rekonstruálásának ez a fajta alulról kiinduló törekvése 
azonban sokszor nagyon nehéz. Gyakran hiányosak vagy hiányoznak a megfelelő 
források és ezért a múltat a maga teljességében csak töredékesen lehet bemutatni 
általuk. Ennek ellenére e megközelítési mód segítségével – még ha mozaikszerűen 
is – lehetővé válik, hogy belülről szemléljünk egy „eltűnt világot”. Ha sikerül ezek-
nek a mozaikkockáknak az összerakása, ezekből megalkotható a minket körülvevő 
kultúrának egy olyan valóságos képe, amely segítségünkre lehet abban, hogy „ráis-
merjünk egy adott korban, egy adott térbeli világban élő hétköznapi ember arcára”2 
– írja Gyáni Gábor. 

Dolgozatommal a századforduló és a huszadik század első évtizedeinek mo-
zaikkockáihoz kívánok egy újabbat hozzátenni. Egy családi irattár több száz darabos 
képeslapgyűjteményét felhasználva kívánom bemutatni e korszak vidéki nagypol-
gárságának és arisztokráciájának mindennapjait, kulturális, társadalmi és erkölcsi 
normáit. E lapok képein és írott szövegein keresztül egy sajátos perspektívából is-
merhetjük meg az adott korszaknak, egy településnek a történetét, gazdálkodását, 
társadalmát és számos kultúrtörténeti, mentalitástörténeti adalékkal is szolgálnak 
ezek a források.

Emellett a képeslapok kiadása, küldése, gyűjtése, valamint családi irattárban 
való megőrzése szintén tanulságokat kínál. Eszköze a családon belüli kommunikáci-
ónak, de eszközévé válhat a megörökítésnek és az emlékezet áthagyományozásának 
is. Mind írásos, mind pedig képes oldaluk egy sajátos kommunikációs csatorna, saját 
kódokkal, jelentéstartalmakkal. Ezek segítenek a család múltjának megkonstruálá-
sában, és ezáltal előhívják, előidézik a múltat, annak számos aspektusával. Ezért 
ugyanúgy, ahogy egy fénykép, a képeslap is tekinthető forrásnak, történeti, kulturá-
lis, társadalmi dokumentumnak.3

A hagyaték bemutatásán keresztül szeretném felsorakoztatni mindazokat 
a reprezentációs funkciókat, amelyek által értelmezhetővé válnak a képes levele-

* A közölt írás, ”Kedves Miklós…” – A képeslapok reprezentációs jellegéről egy óbecsei képeslapgyűj-
temény kapcsán címmel a Bácsország 2010/4. számában, 84–90. oldalon megjelent tanulmány átdol-
gozott változata. – Szerk. A cikk megírását az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíjnak és a 12555 1K 
511/NK 81502-es számú OTKA pályázatnak köszönöm.
1 Alfréd Schütz életvilágokról szóló elméletéről bővebben lásd. csepeli 1987.
2 Gyáni 1995. 6.
3 Fejős 1995. 5.
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zőlapok vizualizált és írásos kódjai. Ezek segítségével megelevenedhet előttünk az 
egykori óbecsei térségben élő módos paraszt-polgárság és arisztokrácia hétköznapi 
élete, ahhoz való viszonyulása és arról alkotott elképzelései. 

Képeslapok a Pulai család irattárában
A most elemzésre kerülő képeslapgyűjtemény az óbecsei Pulai András csa-

ládjának tulajdonát képezik. Az összesen 443 lapból álló képeslap együttes valójá-
ban két, tartalmában, funkciójában és eredetében is teljesen elkülönülő gyűjtemény. 

Az 54 lapból álló, elsősorban város és tájképeket tartalmazó képeslapok a 
múlt század első évtizedeiből (1909-1918), származnak. A lapok címzettje többség-
ében a jelenlegi tulajdonos nagyapja, ifjabb Bóbán Miklós, a családi emlékezetben 
csak „Miklóska”. A neki címzett lapok mellett saját, szüleinek írott lapjai alkotják a 
gyűjtemény kisebb részét. Típusukat tekintve ezek kivétel nélkül üdvözlő és tájékoz-
tató szöveget tartalmazó képes levelezőlapok, vagyis alapvető funkciójuk a családi 
és baráti szolidaritás kinyilvánításában, valamint a távollévő családtagok informá-
lásában rejlik.4 

A Bóbánok a korabeli Óbecse módos paraszt-polgár családjai közé tartoz-
tak. Nagy birtokkal, állatállománnyal, személyzettel rendelkező földműves család 
voltak, akiket életvitelük, lakáskultúrájuk, szabadidős tevékenységeik okán a kis vá-
roska paraszt-polgári középosztályához soroltak. A nagyapa ifjabb Bóbán Miklós 
is a családi gazdaságban dolgozott édesapja mellett, segítette a birtok igazgatását 
és a mindennapi teendők koordinálását. A családi szájhagyomány kiváló tanulóként 
emlékezik rá, akit azonban szülei nem engedtek tanulni, hisz négy testvére nagyon 
korai halála után szükség volt rá a birtok működtetésében. Talán testvérei halála mi-
att, betegségre hajlamos fizikuma és későbbi tüdőbetegsége miatt is különös figye-
lemmel és szeretettel vették őt körül, főképp édesanyja. A lapokat ő, Fehér Veronika 
gyűjtötte össze és őrizte meg, ezzel is emléket állítva egyetlen életben maradt fiának. 
Alakja a mai napig nagyon elevenen él a családi legendáriumban és ezeket a szóbeli 
történeteket kiválóan kiegészítik és alátámasztják a neki és általa írt képeslapok. 
Általuk megelevenedik a nagy könyvtárral, sok baráttal rendelkező, írás és színház 
iránt érdeklődő beteges Miklóska szinte már legendássá vált alakja. Így válik az 
általa és neki írt képeslapok összessége a rá való emlékezés szimbólumává. Ez a ké-
pekben realizálódó emlékezés segíti a család tagjait az idő múlásának áthidalásában 
és saját családtörténetük folyamatos újra-rekonstruálásában, hiszen a lapok megőr-
zése a családi hagyományok és események ápolásának is egyfajta megnyilvánulása. 
András bácsit mindig ezeknek a gyökereknek a megtartására, továbbadására nevel-
ték, és saját elmondása szerint ezek a megőrzött tradíciók és emlékek segítették őt a 
kisebbségi magyar létben való megmaradásban. 

A képeslap múltja
A képes levelezőlap a múlt század legsikeresebb vívmányai közé tartozik, 

jelentősége vetekszik az Edison-féle fonográffal és a telefonnal.5 Bevezetése szorosan 

4 KeszeG 2008. 229.
5 széttépett évszázadoK 1995. o.n.
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kapcsolódott a postának a levelezés egyszerűsítésére vonatkozó intézkedéseihez. El-
sőként a rövidebb közlemények számára kitalált, levélboríték nagyságú nyílt levelet, 
a levelezőlapot vezették be6, majd nagy sikerük után felvetődött a gondolat, hogy azo-
kon valamilyen képet is ábrázoljanak. Az első ilyen képpel ellátott lap német földön, a 
francia-porosz háború idején keletkezett 1870. július 16-án. Néhány év elteltével, már 
hivatalosan elfogadott küldeménynek tekintették az ilyen képes lapokat. Magyaror-
szágot 1896-ig nyugati, főleg német és osztrák kiadók látták el képes levelezőlapok-
kal. Ekkor, a millenium évében indult meg az első magyar lapok kiadása.

Ezeken a korai lapokon eleinte csak nagyon szűkre szabott lehetőséget kí-
náltak az egyéni közlemények számára: a képes oldal kép mellett fennmaradó részét, 
míg a hátoldalt teljesen a címzés foglalta el. A századfordulóra azonban megnőtt az 
illusztrációk mérete, szinte az egész oldalt betöltötték, így gyakran csak az aláírás-
ra maradt hely, vagy a képbe kellett közleményt írni. Ezek a nehézségek vezettek 
a címoldal megosztásához, ami már valamelyest nagyobb teret engedett az egyéni 
közleményeknek. Mindezen kezdeti finomítások és változtatások után megindult e 
grafikákkal, fotókkal illusztrált tömegkommunikációs eszköz diadalútja.7

A szabadidő eltöltésének új formái: hegyi levegő és fürdők
Ha képeslapokról esik szó, a leggyakrabban velük összefüggésbe hozható 

asszociációk: a szabadidő, nyaralás, kirándulás stb. Ez nem meglepő, hiszen ezek 
azok a szituációk, amelyekben a képeslapok legtöbbször megjelennek. Különösen 
igaz ez a 19. század végére és a 20. század elejére, amikor az utazási feltételek ja-
vulásával szerte Európában és így Magyarországon is kedvelt szabadidős tevékeny-
séggé válik az utazás, a kirándulás és túrázás. Mindezekkel a folyamatokkal pár-
huzamosan megjelennek az első fényérzékeny réteggel bevont papírok és az első 
hordozható Kodak-fényképezőgépek is a piacon. Ez gyökereiben változtatta meg a 
képi elbeszélés addigi formáit. A fénykép láthatóvá, dokumentálhatóvá tette a vilá-
got és annak olyan szintjeit is, amelyeket mindaddig senki sem ábrázolt.8 E két kö-
rülmény együttes megjelenése hívta életre azt az igényt, hogy az otthon maradottakat 
képes módon is tájékoztassák utazási élményeikről a turisták. Ezeket az elvárásokat 
ugyanakkor úgy kellett kielégíteni, hogy a fotóval ellátott üdvözletek nagyon nagy 
számban nyomtathatóak és eladhatóak legyenek. A képeslap tökéletesen megfelelt 
e kívánalmaknak. Általa lehetővé vált, hogy gyors, rövid és vizualizált üzeneteket 
lehessen küldeni a hozzátartozóknak, barátoknak, hogy ők is részesülhessenek a kü-
lönleges élményből. Jóllehet tömegességük miatt soha nem az individuális, hanem 
az általános, társadalmi ízlést tükrözték vissza ezek a lapok, mégis souvenirként, az 
utazási élményre, a látottakra emlékeztető tárgyként is szerepet kaptak, ezért elősze-
retettel gyűjtötték őket.9

A gyűjtemény turisztikai lapjai jól szemléltetik, hogy a századfordulón a 
társadalom jómódú városi polgárai számára vonzóvá vált a természeti tájak, hegyek, 
tavak felkeresése. A városi ember ide menekült hétvégenként, hogy a munkával töl-

6 A világ első postai levelezőlapját az Osztrák-Magyar Postaigazgatóság adta ki 1869. október 1-én. 
petercsáK 1994. 9.
7 petercsáK 1994. 7-21.
8 ForGács 2008. 150.
9 KauFMann 1986. 41.
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tött hétközbeni napok fáradalmait kipihenje. Sőt, a tehetősebbek hosszú hetekre is 
elutaztak. E mögött a természetnek, az idillikus tájak romlatlanságának, békessé-
gének és szépségének értékké válása ismerhető fel.10 A fürdő-, ivó-, hegyi levegő 
kúrákkal való egészségápolás szintén divatos lett. Természetesen ezek az újfajta sza-
badidős programok a társasági életnek is fontos és meghatározó fórumává váltak, 
így az ezeken való részvétel egyfajta státusszimbólummá vált a századfordulón. E 
folyamatok nagyban hozzájárultak a képeslapok népszerűvé válásához és széleskörű 
elterjedéséhez.

A képeslapok történetét feldolgozó Petercsák Tivadar írja le, hogy „a közép-
osztály életmódjához szervesen hozzátartozott a nyaralás. Nyáron minden valamire-
való társaságbeli családnak illett valamelyik divatos fürdőhelyen tölteni néhány hetet 
vagy hónapot, a módosabbak pedig külföldre is eljutottak.”11 A család hagyatékában 
megőrzött lapok jól illusztrálják, hogy az egykori Bóbán család is megfelelt e kö-
zéposztálybeli elvárásoknak, hiszen anyagi lehetőségeik elérhetővé tették számukra 
ezeket az üdülőhelyeket. Ezáltal az innen küldött képeslapok egyfajta státusszimbó-
lumként értelmezhetőek. A lapok és András bácsi elmesélése igazolja, hogy a Bóbá-
nok a kor legdivatosabb fürdő- és üdülőhelyeit látogatták: a csehországi Karlsbadot, 
ahova csak a tehetősebbek jutottak el, Tátrafüredet, Tátraszéplakot.12 (1. kép) Ezek 
az üdülőhelyek a 19. század hetvenes éveitől fokozatosan épültek ki a Tátrában és 
a vasúti hálózat bővülésével ugrásszerűen megindult fejlődésük. A századforduló 
éveiben a Tátra már az ország egyik leglátogatottabb üdülőhelyének számított. Fel-
fedezésében és népszerűsítésében az akkor kibontakozó turista- és hegymászó egye-
sületek központi szerepet játszottak. Az egyre nagyobb számban érkező látogatók, 
üdülők és turisták „ellátására” a képeslapkiadók minden tőlük telhetőt elkövettek.13 
Óriási mennyiségben és választékban dobták piacra lapjaikat. Így az 1900-as évek 
végére már több mint félszáz kiadó jelentkezett fényképfelvételről készült lapjai-
val a magas-tátrai üdülőhelyekről, Lomnicról és a Tátrafüredekről (Ótátrafüred, Új-, 
Alsó-). Ezek nyomán kiválóan dokumentálható a tátraalji üdülők életének majdnem 
minden mozzanata. Az ekkor létrejövő első turistaegyletek mellett a Divald-család-
nak, jelesül ifj. Divald Károlynak és Divald Adolfnak, továbbá a helyi kiadóknak 
egyaránt elévülhetetlen érdemei vannak az üdülőhelyek képeslapokon való népsze-
rűsítésében.14 

A lapokon e kedvelt fürdőhelyek tipikus motívumai jelennek meg: pano-
rámaképek a Tátráról, a fürdőépületekről, villákról, a Lomniczi és a Westerheimi 
hegycsúcsokról, a Zöld tóról, az Öt tóhoz vezető utakról stb. Ezek a képek közel 
hozták az otthonaik számára a távoli, különleges táj szépségét és egyben híven visz-
szatükrözték a kor turisztikai ízlését is. (2– 3. kép)

A tátrai és karlsbadi képek nem csak a család társadalmi hovatartozását, a 
kor turisztikai divatját dokumentálják, hanem ifjabb Bóbán Miklós élettörténetének 
egy sajnálatos fejezetét is. A betegségre hajlamos Miklóska egy erős megfázás kö-
vetkeztében súlyos tüdőbetegséget szerzett, amit a család anyagi áldozatokat sem 
sajnálva a Magas-Tátra legjobb szanatóriumaiban kúráltatott. Sajnos betegségén a 

10 rieser 1992. 83–86.
11 petercsáK 1994. 20.
12 A hagyatékban egyetlen hévízi képeslap is található, ez a baráti körből érkezett.
13 Balázs 1992. 3–5.
14 Balázs 2006. 156.



544 Frauhammer krisZtiNa

drága kezelések sem tudtak segíteni és így idősebb Bóbán Miklós féltve óvott egye-
düli fia 1918-ban, 22 évesen meghalt. A tragédia édesanyját különösen megviselte, 
hiszen Miklóska testvéreit sorra eltemette már és így gyermek nélkül maradt. E csa-
ládi tragédia emlékét és Miklóska életének utolsó éveit őrzik a gyógykezeléséről 
hazaküldött lapjai. Ezáltal ezek a gondosan megőrzött és átörökített képeslapok egy-
fajta emlékezetkönnyítő funkciót kapnak. Így a személyes élet, a család, a környezet 
tapasztalatát, élményeit és szenvedéseit átörökítik az utódok számára.15 (4–5. kép)

A múlt rekonstruálása: kultúra, gazdaság, közigazgatás
A tájképek mellett viszonylag nagy számban találhatóak a gyűjteményben 

városi középületekről, közterekről készített lapok. Ezek főként barátoktól, család-
tagoktól érkeztek, hiszen „az üdüléshez kapcsolódó, de a kereskedelmi célú utazá-
sok közben is felmerült az igény, hogy az otthon maradt hozzátartozóknak, isme-
rősöknek rövid üdvözlő sorokat küldjenek, ezzel mintegy jelezve, hogy gondolnak 
rájuk.”16 Bécsből, Budapestről, Szegedről és ország számos más pontjáról kerültek 
a családhoz ilyen lapok. A társasági élet, a kapcsolatépítés és üzleti ügyek, a vásár-
lások legkedveltebb helyszínei voltak ezek. András bácsi a családi visszaemléke-
zésekből tudja, hogy maga ifjabb Bóbán Miklós gyakran megfordult Szegeden és 
Budapesten. Szegedre elsősorban vásárolni, üzleti ügyeket intézni mentek, Buda-
pesten pedig a társasági életé, színházlátogatásé volt a fő szerep. A család emléke-
zetében Miklóska alakja úgy él, mint a kultúra, a színház iránt élénken érdeklődő 
éles eszű fiatal, aki kiterjedt baráti körrel rendelkezett és nagy társasági életet élt. 
Egy karlsbadi gyógykezeléséről hazaküldött üdvözlő lap is rávilágít erre, ebben a 
távollétében zajló bálról érdeklődik. A szájhagyomány szerint hatalmas könyvtárral 
rendelkezett, amelyen ott sorakoztak a magyar klasszikusok kötetei, sőt két regényt 
is írt. Ezek a lapok jelzik Miklós és a család kiterjedt társas kapcsolatait és társadal-
mi elfogadottságukat.

Érdemes e lapok bemutatása kapcsán képes oldalukról is néhány szót szól-
nunk. A rajtuk látható grafikák és fényképek hűen rögzítik egy-egy település korabe-
li állapotát, középületeit, tereit. Motívumaik jól tükrözik a századelő éveinek urbani-
zációs, közigazgatási, kulturális és gazdasági változásait.17 Mindezek a motívumok 
természetesen a Pulai hagyaték századelős képeslapjain is megfigyelhetőek. 

Így például a budapesti képeslapokon megjelennek a századforduló építke-
zései során emelt paloták (például: képeslap a Klotild -palotákról), a lüktető Belvá-
ros (például: képeslap a Rákóczi-útról), az ekkor épült és jelképpé váló Országház, 
Erzsébet-híd. 18 (6–7. kép)

A kiadók fontosnak tartottak bemutatni olyan középületeket is, mint a tele-
pülések tanácsépületei, járásbírósága, főügyészsége, bankja, iskolái, vasútállomása. 
Ezek az épületek mind a korabeli polgári közigazgatás és bíráskodási rendszer fel-
lendülésének, a bővülő iskolahálózatnak, a vasúthálózat nagymértékű kiépülésének 
megjelenítői voltak.19 (8. kép) Emellett természetesen nem maradnak el a képesla-

15 KeszeG 2008. 155.
16 petercsáK 1994. 20.
17 petercsáK 1994. 34-35.
18 Az Országház építése 1904-ben fejeződött be, az Erzsébet hidat 1903-ban adták át.
19 petercsáK 1994. 35.
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pokról a történelmi nevezetességek sem. A gyűjteményben található kép a budai, a 
bécsi várról, a nagysárosi Rákóczi-kastélyról és a késmárki Thököly-várról. Egy-egy 
város híres szobrai is megjelenhetnek a képeslapokon, mint a település látványossá-
gai (például: képeslap a debreceni Csokonai szoborról). Kisebb települések esetében 
a képeslap tárgyát egy utcarészlet adhatja néhány járókelővel, mint például a nógrád-
verőczei képeslap esetében. (9–10. kép)

Talán olcsóságuknak, nagy példányszámuknak, könnyű beszerezhetősé-
güknek köszönhetően ezek a városképek nem csak egy adott turisztikai vagy üz-
leti vállalkozás hírüladására szolgáltak, hanem ünnepi köszöntők, rövid, praktikus 
közlemények, hírek is felkerültek hátlapjukra. Ez jelzi, hogy bizonyos esetekben a 
lapok egyébként egyenrangú vizuális funkciója teljesen másodrendűvé válik, és a 
kommunikációs szerep kap meghatározó hangsúlyt felhasználásukban. 

A gyűjteményben egyetlen alkalmi mozaik, azaz egy konkrét eseményre 
kiadott, több képből álló lap is található. Az 1912-es bécsi 23. Nemzetközi Eucha-
risztikus Világkongresszus20 alkalmából adták ki. Ez nem volt szokatlan, számtalan 
képeslap készült országos és helyi vonatkozású eseményekről, nagy építkezések és 
új létesítmények felavatása alkalmából. Sokszor egy-egy eseményről csak a levele-
zőlap-illusztrációk maradtak fenn.21 

A hagyatékban található képeslapon nem az eseményről készült felvételek 
láthatók, hanem a helyszínhez és a vallásos tematikához igazodva bécsi panoráma, 
táj- és épületfotók, illetve egy pieta- és egy szent család szentkép. Az emléklap fel-
iratszövegében sincs utalás arra, hogy küldője a jeles eseményen vett volna részt. 
Itt tehát újra megállapíthatjuk, hogy a város és tájképek a vizualizált tematikától 
függetlenül is felhasználásra kerültek. (11. kép)

Sajátos háborús tudósítás
A képeslapokon való levelezés az első világháborúban érte el népszerűségé-

nek csúcspontját. Számos képeslap sorozat jelent meg ez alkalomból, de saját készí-
tésű fotókat is küldtek a katonák. Tematikájukban központi helyet foglalt el a háború 
és a háborús erőfeszítések propagálása. Ezek mellett a szentimentálisan hazafias ki-
adványok jellemezték elsősorban e korszak képeslap termését.22 Elsősorban a csa-
láddal és a barátokkal való kapcsolattartás volt e lapok fő funkciója, de a háborús 
események egyéni dokumentálását is jól kiszolgálták. Akiknek nem volt lehetőségük 
saját fotókat készíteni, képeslapokat vásároltak és arra vezették fel élményeiket, az 
egyes helyszíneken való tartózkodás időtartamát, katonatársaik nevét stb. Később 
ezek albumba rendezve vagy naplókba ragasztva őrizték a háborús emlékeket.23

A Pulai hagyaték lapjai között számos első világháborús üdvözlőkártya talál-
ható. A lapok Ifjabb Bóbán Miklós barátaitól érkeztek, Miklóska maga tüdőbetegsége 

20 A nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus egy világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia 
megismerésének, szeretetének és tiszteletének az elmélyítésére. A részvétel zarándoklat jellegű, szent-
misék, szentségimádások, előadások mélyítik el az eucharisztikus lelkületet. Az elsőt 1881-ben a fran-
ciaországi Lille-ben tartották, a legutóbbi 2000-ben Rómában került megrendezésre. Bővebben lásd.: 
diós 1997. III. 393.
21 petercsáK 1994. 35.
22 Balázs 2006. 253–254.
23 walter 1995. 224–225.
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miatt nem volt katona, már a háború kitörésekor felmentést kapott. A legkorábbi egy 
1914-es, melyben november 26-án Mariska írja Zentáról, hogy mindenfelé soroz-
nak, és már sokakat bennfognak. A többi lap már a háború alatt keletkezett, jóllehet 
erre szinte csak a katonai postaszolgálat és cenzúra pecsétje utal. Képes oldalaikon 
nem jelennek meg a háborús lapok tipikus motívumai, a katonaportrék, a különböző 
épületek előtt pózoló katonák, a katonaéletet és a csatamezőt megörökítő fotók.24 Ki-
vétel nélkül az állomáshelyeket ábrázoló város- és tájképekre (Postojna-Adelsbach, 
Trencséntoplitz, Laibach, Czernovitz, Innsbruck, Bukarest, Klostenburg) írtak Mik-
lóska barátai, ezáltal egyben tudósítva távoli, eddig esetleg nem ismert városokról és 
tájakról. Az írásos oldalak is keveset árulnak el a háború borzalmairól. Több utalás 
olvasható egy-egy állomáshelyen való időzésről: „… már maholnap negyed éve, 
hogy itt töltjük az időnket” vagy „karácsonykor hazamehetünk szabadságra, de csak 
egypár napot tölthetünk otthon a legvérmesebb események szerint is.”; a kosztról: 
„Még ezidáig a katonaélet sem nem soványít sem nem hízlal.”, az otthoniak hiányá-
ról […] „... mégha rossz képek lennének is, jól esne tárgyaiban, ill. személyeiben 
gyönyörködni.” vagy „De legalább írjál valamit a hazai dolgokról, mert ha hazame-
gyek megkardlapozlak.”, de komolyabb hadi eseményekről, áldozatokról nem esik 
szó. Az egyik 1915-ös ausztriai tájat bemutató lapon még rövid turisztikai jellegű 
beszámoló is olvasható, annak ellenére, hogy feladója orosz fogságból írta: 

„Igen tisztelt Bóbán Ur! Fogadja el tőlem e szép Alsó A. egy község 
lapját. […] ilyen szép a templom […] az öreg templom lent van a 
völgy ölében és a hegy tövében egy halom othon van.5 ½ hónapja it 
vagyok orosz fogolytáborba 1 zászlóalj magyar és 2 zászlóalj német 
katonaság, kedves osztrák 3 őrzászlóalj […] igen szép táj ez, és ezzel 
a távolból üdvözlöm.” (12–13. kép)

A cenzúra, a szűkre szabott keretek és az ilyen tematikájú lapok kis száma 
adhatnak magyarázatot arra, hogy a háború tragédiái és a katonaélet nehézségei csak 
ennyire elrejtve jelennek meg ezeken az óbecsei képeslapokon. 

Zárszó
Ezek a lapok egy letűnt világ hétköznapjaiba kalauzolnak el minket, hiszen 

minden kép maga is egy történet. Összegyűjtésükben és az emlékezet szimbóluma-
iként való működésükben a világ megértésének és birtokba vételének motivációja 
rejlik.25 Képeik, szövegeik által helyet kap a múlt a jelenben, lehetővé válik az új-
bóli szembesülés az egykori eseménnyel vagy annak helyszínével és ezáltal mindig 
újra és újra felidézhető lesz. Így teremtődik meg az emlékezés, és a képeslapok így 
válnak az emlékeztetés eszközévé. Őseinkre, társadalomban elfoglalt helyzetünkre, 
környezetünk, szokásaink, ízlésünk változásaira, jeles és kevésbé jeles eseményekre 
hívják fel figyelmünket.

24 Az első világháborús képeslapok tipikus motívumai szinte minden a témához tartozó szakirodalom-
ban megtalálhatóak az illusztrációk között, ezért itt csak két, speciálisan ehhez a témához válogatott 
gyűjteményre szeretném felhívni a figyelmet: derzsi eleKes 2006.; széttépett évszázadoK. 1995.
25 BeLting 2003. 248. 
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кристиНА ФрАухАмер

СВАКОДНЕВИЦА У РАзГЛЕДНИЦАМА
Мозаици свакодневног живота на крају 19. века у 

једној збирци старих бечејских разгледница
Овај рад је нови прилог мозаика о прекретници 19. и 20. века и првих 

деценија 20. века. Заснован је на породичној колекцији разгледница од више 
стотина примерака и жели да прикаже свакодневни живот, културне, друштвене 
и моралне норме велеграђанства и аристократије овог доба на периферији.  
Слике и писани текстови ових разгледница приказују историјат, привреду, 
друштвени живот једног насеља из посебне перспективе, и пружају додатне 
информације о многим културно-историјским збивањима и менталитету.

Штампање, слање, сакупљање и чување разгледница у породичним 
архивима, такође, пружа многе поруке. Оне су средства комуникације између 
чланова породице, а могу послужити и за очување традиције и сећања. Како 
предња страна са сликама, тако и писани текстови на полеђини представљају 
посебне комуникацијске канале са сопственим кодовима и значењем. Тако 
помажу у реконструисању прошлости једне породице и прозивају, генеришу 
поједине аспекте прошлости.

У раду су коришћење разгледнице са почетка прошлог века (између 
1909-1918. г.), укупно 54 комада, са мотивима градова и предела. Упућене су 
пре свега деди садашњег власника, Миклошу Бобану млађем, који је сачуван у 
породичном сећању као „Миклошка“. Мањи део колекције чине разгледнице, 
које је он упутио својим родитељима. То су углавном честитке и разгледнице 
са информативним текстовима, а основна функција им је израз породичне и 
пријатељске блискости и информисање удаљених чланова породице.

Туристичке разгледнице у колекцији добро илуструју да су имућнији 
грађани у то време радо посећивали природне лепоте, планине и језера. Био 
је у моди одлазак у бање и ради неговања здравља дејством минералних вода, 
планинског ваздуха. Нови видови рекреације постали су значајни скупови 
друштвеног живота, тако да је присуство представљало симбол друштвеног 
статуса.

Овај процес је допринео популарности и широкој доступности разглед-
ница. Поред пејзажа, на разгледницама су, често, приказане градске јавне зграде 
и тргови. Њихов значај је касније у реконструисању културних, привредних 
услова и рада градске управе тог доба. Приступачна цена, велики тираж и 
доступност градских разгледница допринели су преношењу туристичких и 
пословних информација, а на полеђини су често написане свечане поруке, 
кратке, практичне информације. То значи да је у неким случајевима визуелна 
функција разгледнице споредна, а превасходна је њена комуникацијска улога.

Трећу, већу целину збирке, чине разгледнице из Првог светског рата. 
Ови својеврсни ратни извештаји доказују како једна слика или разгледница 
могу бити документи друштвеног значаја, извори историјских и културних 
информација.
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2. kép
Képeslap Karlsbad panorámájával és a fürdő épületével. Kiadta: Hermann Seibt, 

Meissen, 1905.

1. kép
Ifj. Bobán Miklós
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3. kép
Képeslap a Magas Tátráról. Kiadta: Divald és Monostory, Budapest, 1912.

4. kép
Képeslap a Magas Tátrából. Kiadta: Divald és Monostory, Budapest, 1912.
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5. kép
Képeslap a tátraszéplaki téli szanatóriumról. Kiadta: Feitzinger Ede, Teschen, 

évszám nélkül

6. kép
Ifjabb Bóbán Miklós sorai tátraszéplaki kezeléséről. 

A képeslapot kiadta: Divald és Monostory, Budapest, 1912.
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7. kép
Budapesti képeslap a Rákóczi úttal. Kiadta: N.M., Budapest, évszám nélkül

8. kép
Budapesti képeslap a Klotild palotákkal. Kiadta: N.M., Budapest, évszám nélkül
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9. kép
Képeslap a szegedi Főügyészségről. Kiadta: Grünwald Hermann, Szeged, évszám nélkül

10. kép
Képeslap a késmárki Thököly-várról. Kiadta: Wiesner J. F., Késmárk, évszám nélkül
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11. kép
Képeslap Nógrádverőcéről. Kiadta: Lengyel Mór, Nógrádverőce, évszám nélkül.

12. kép
A Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából kiadott képeslap.

Kiadta: M.M.S.V., hely és évszám nélkül
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13. kép
A katonai cenzúra pecsétje egy képeslap tetején

14. kép
Mariska képeslapja 1914-ből. A képeslapot kiadta: Politzer Sándor, Zenta, évszám nélkül
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polgári gAszTroNÓMiA és FogYAszTás, 
VENDégláTÓhElYEk, AszTAlTársAságok

Egy terület vagy egy közösség táplálkozáskultúrája szoros kapcsolatban áll a ter-
mészeti környezettel illetve -adottságokkal, a gazdasággal és a gazdálkodással, az 
állami és egyházi központi irányítással, a munkával, a társadalmi kapcsolatokkal, a 
lakáskultúrával és az ünneplés módjával: vagyis az életmód szinte minden vonatko-
zásával.1 Írásomban e meglehetősen komplex, sokfelé ágazó és sokféle kapcsolódást 
mutató témakör tárgyalására vállalkozom Óbecse példáján a 19. század derekától 
számított száz esztendő viszonylatában. A helyi, illetve a témára vonatkozó szakiro-
dalom mellett primer forrásként támaszkodom elsősorban a sajtóra, részben pedig a 
terepen készített interjúk anyagára.2 Tanulmányom nem Óbecse paraszti és polgári 
táplálkozáskultúrájának teljességre törekvő, klasszikus néprajzi bemutatása, hanem 
tendenciák felvázolása, illetve a fogyasztás gazdasági és társadalmi összefüggései-
nek részleges megrajzolása. 

Gazdálkodás, élelmiszeripar, terménykereskedelem, szövetkezetek 
Általános tendenciaként utal arra a szakirodalom, hogy Magyarországon az 

iparosodás, a városiasodás és a modernizáció az életmód szinte minden területén, s 
a különböző társadalmi rétegek szemléletében is jelentős változásokat idézett elő az 
1880-as évektől. Mindez új kihívásokat jelentett az élelmiszer-termelés, az élelmi-
szeripar és -kereskedelem szempontjából is. 

„Az egész időszakon végighúzódik a természettudomány egyre ki-
terjedtebb technikai alkalmazása a mezőgazdaságban, az élelmiszer-
iparban és a háztartásban. […] A gazdasági, társadalmi átalakulással 
együtt járt az élelmiszerpiac szerepének folyamatos növekedése, az 
önellátás visszaszorulása.”3

Óbecse határában – mint legtöbb helyütt a Bácskában – jó minőségű, szán-
tóföldi művelésre kiválóan alkalmas termőföld található. „Gazdag róna határa első 
osztálybeli” – írja a 19. század derekán Fényes Elek, majd a művelési ágak között 
kiemeli a szántóterületet, az állattartás terén pedig a virágzó marhatartást.4 A század-
végen a község csaknem 42.000 katasztrális holdat (kh) kitevő határából 31.500 kh 
területet szántóként műveltek, számottevő volt még a legelőterület (közel 7.000 kh), 
valamint a gyümölcsfa-állomány (több mint 69.000 db, legtöbb az alma, a meggy 

1 Vö. KisBán 1997. 419.
2 Az adatközlői visszaemlékezések nagy része azonban már a vizsgált korszak időhatárán túli, vagyis a 
20. század második fele és napjaink viszonyait jellemezték. Itt szeretnék egyben köszönetet mondani 
Fehér Nórának, aki a szegedi egyetem néprajz szakos hallgatójaként 2009-ben és 2010-ben e témaku-
tatásban részt vett.
3 KisBán 1997. 436.
4 Fényes 1851. I. 104.
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és az eper). A nagyállat-tartást tekintve első helyen említhetjük a sertést és a szar-
vasmarhát (mindkettő 6.000 körül), ennél csekélyebb volt a juhok (5.000 alatt) és a 
lovak (4.000 alatt) száma. Mindemellett 63.800 baromfit és 595 méhcsaládot írtak 
össze 1895-ben.5 A gazdaságok száma 2500 volt, s összesen 44 olyan birtokost jelez 
a gazdacímtár, aki saját tulajdonú vagy a községtől bérelt, 100 kh nagyságon felüli 
földterülettel rendelkezett.6 

A település birtokszerkezetében később is a kisbirtokok aránya dominált, 
de mivel a föld „elsőrangú” minőségű volt, „a kisbirtok is aránylagos polgári jólétet 
biztosított tulajdonosának”.7 A lakosság 85%-a mezőgazdasági termeléssel foglalko-
zott, a polgárság mezőgazdasági termeléssel nem foglalkozó részének ellátása a ter-
melő népesség feladata volt. Mint a település leírásában olvashatjuk, „városi igényei 
idecsalják a kerti és mezőgazdasági termelőket…”8 

Érdekes adat 1910-ből, hogy Balaton Gyula járási főszolgabíró fölterjesz-
tést juttatott el a földművelésügyi miniszterhez, melyben állami támogatást kért egy 
„bolgár-rendszerű zöldségtermelő telep” létesítésére az óbecsei kisrétben. A minisz-
teri válasz pozitív hangú volt, a tényleges támogatást attól tették függővé, hogy 15-
20 szegény földműves álljon össze és konyhakertészettel foglalkozzon, ehhez szak-
embert és a területre öntözőrendszert biztosítanak számukra.9 A terv és a támogatás 
tényleges megvalósulására további adatot azonban nem találtam. Néhány év múlva 
viszont Óbecse és a környék Tisza-menti településeinek konyhakertészetéről pozitív 
híreket hoz a sajtó: számos családnak ad megélhetést, sőt jómódot a kertészkedés, a 
dinnye- és káposztatermesztés vagy éppen a „konyhára való élelmek”, mint a papri-
ka, az uborka és a hagyma termesztése.10

A mezőgazdasági termelés szerkezetében – ahogy ezt már számos adat mu-
tatta – igen hangsúlyos volt a szántóföldi gabonatermesztés és – mint alább még 
utalunk rá – az erre épülő gabonakereskedelem és malomipar. A helyi sajtóban 1910-
ben megjelent írás ekképp summázza a szántóföldi gazdálkodás és az állattartás vi-
szonyát a becsei határban:

„…feltörésre alkalmas területeink már alig vannak s az ugart is a 
minimumra szállítottuk le. De különben az állattenyésztés rovására 
menne, ha még nagyobb területet vetnénk be buzával, mert ezáltal 
amugy is apadó állatlétszámunk takarmányhiány miatt méginkább 
apadásnak indulna, ami pedig a fokozódó trágyahiány miatt a ter-
mésátlag csökkenésére vezetne.”11

A cikk a búzatermelés fokozásának új területek művelésbe vonásával, vagy-
is extenzív módon történő lehetőségét elveti, helyette ugyanazon területen a nagyobb 
termésátlag elérésének módjaként a gondosabb talajművelést és az okszerű trágya-
használatot mint intenzív módszert szorgalmazza.

5 orszáGos MaGyar Kir. statisztiKai hivatal 1897/a 278–281.
6 Megjegyzendő, hogy néhányuk birtoka 2 vagy 3 község határában feküdt. orszáGos MaGyar Kir. 
statisztiKai hivatal 1897/b 158–159.
7 drasKóczy 1941. 195.
8 drasKóczy 1941. 192.
9 Óbecse és Vidéke 1910. XXIII. évf. 5. sz. 2. A konyhakertészet érdekében.
10 Óbecse és Vidéke 1912. XXV. évf. 37. sz. A városok olcsó élelmezése.
11 Óbecse és Vidéke 1910. XXIII. évf. 5. sz. 2. Buzatermelésünk fokozása.
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Az 1873. évi szőlészeti statisztika Óbecse határában valamivel több mint 
100 kh szőlőterületet mutat, s lényegében ugyanezt az adatot találjuk az 1895. évi 
összeírásban is.12 „A város déli oldalán a Ferencz-csatorna tulsó partján, a hova szép 
vashíd vezet, terűl el a Botra alsóvárosi leányegyház, a mely sok jó szőlőt és zamatos 
bort terem. Emberemlékezet óta mindíg híres bortermő hely volt.” – olvashatjuk a 
vármegye monográfiájában.13 A szőlőtermesztésről és borkészítésről további rész-
leteket tudunk meg Fárbás Józsefnek a község nagyjairól összeállított arcképcsar-
nokából. A város 1860-as évek utáni adójegyzője, Krutelik József a már említett 
Botra nevű területen szőlőt telepített, bort termelt, borát azonban nem árusította, 
nem mérte ki. 

„Abban az időben szép darab szőlőskert volt azon a tájon, a termés is 
olyan bő és kiadós, hogy volt bizony olyan év, amikor nem volt ele-
gendő edény, üres hordó a szüret eredményének befogadására. Önér-
zettel emlegette mindig az öreg jegyző szőlőjét és büszke is volt saját 
termésű boraira, ami évek sorjában raktározott hatalmas pincéjébe, 
mert hiszen nem szorult rá, hogy eladja, meginni mind meg nem 
győzte, – mígnem az egyik meleg nyárban meg nem nyulósodtak a 
félretett, megspórolt nemes nedűk. Kitűnt akkor, hogy a botrai bort, 
az inyencek által »csigér«-nek csúfolt italt bizony nem lehet évekre 
eltartani. Nem palack-képes a botrai termés.”14 

Ugyancsak Botrában volt minta-szőlőtelepe Osztrogonácz Ferenc tanítónak. „Saját 
termésű borára mindig büszke volt és az évenkénti »borkóstolói« emlékezetes mu-
rik voltak…”.15 Ő egyébként borkereskedést is működtetett, mint arra később még 
utalunk.

Bács-Bodrog vármegye monográfiája a 20. század első évtizedében Óbecse 
mezőgazdasági és élelmiszer-kereskedelmi viszonyait ekképp summázza: 

„Kereskedelme igen élénk, kivált épületfában, a mit két hatalmas 
gőzfürész állít elő, továbbá sörben és gabonában; tojással és hízott 
lúddal is nagyban kereskednek. Az óbecsei búzát a budapesti tőzs-
dén külön jegyzik. Újabban zöldségtermelése is nagy lendületet vett; 
Kovács Ferencz plébánosnak, dr. Tripolszky János és Szmik Gyulá-
nak, Berényi Bélának s id. Gerber Nándornak vízvezetékkel ellátott 
konyhakertészetük van. Az óbecsei tiszai ártéri káposztát még Kö-
zép-Bácskából is keresik. Hetivásárjai is igen látogatottak, kivált a 
bánátiak részéről. Az óbecsei kitűnő ízű házikenyér messze földön 
ismeretes, valamint gombaárusítása is nevezetes.”16

Az 1940-es évek legelején a település gazdálkodás alá vont határa – meg-
egyezően a 19. század végéről idézett adattal – „42.000 hold jó bácskai föld”, ahol a 
korábbiakhoz hasonlóan ekkor is jelentős gabonatermelés folyt: 16.000 holdról arat-
tak búzát, s ennél nagyobb területen díszlet a tengeri (kukorica). Ezzel magyarázható 
Óbecse élénk gabonakereskedelme, s hogy a községet a 20. század első felében a 

12 keLeti 1875. 272., orszáGos MaGyar Kir. statisztiKai hivatal 1897/a 278.
13 iványi – virter 1909. 122.
14 FárBás 1933. 52.
15 FárBás 1933. 65.
16 iványi – virter 1909. 122.
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Tiszamente egyik legnagyobb gabonapiacaként, a tiszai gabonaforgalom központja-
ként említették. Az állattartás háttérbe szorult, csupán a baromfi- és sertéstenyésztés 
és -kivitel volt számottevő. Az állattartásra és vadászatra alapozva a „Tiszaáru R. T. 
kiviteli cég 1940-ben 800.000 kg vágott baromfit, 120.000 kg élő baromfit, 50.000 
kg vadat, 7.000.000 héjas tojást és 500.000 kg fagyasztott tojást exportált.”17 

Fontos szerepük volt azonban ekkor is a lakosság élelmiszerszükségletének 
biztosításában a szállásokon élő és gazdálkodó családoknak. Interjúalanyunk, gyer-
mekkorára, az 1940-es évekre, így emlékezett:

„Én tanyán születtem, tanyán neveledtem abba’ a negyvenes évek-
be’. Hát jószágokkal foglalkoztunk, a tejhasznot piacra dobtuk. […] 
Tehenek vótak, birkák vótak, disznók vótak, gyöngyös, baromfi. 
Abba az időbe anyámnak azok a gyönyörű fehér baromfik, istenem, 
ott százával. Az ágy alatt keltek ki. Az ágy alatt vótak a kosárba, és 
ott keltek ki. Gyönyörű jószágok vótak, pulykák vótak, libák vótak, 
kacsák vótak, tele vót az udvar. Evvel foglalkoztunk.”18

A terménykereskedők sorában első helyen a gabonakereskedőket említ-
hetjük a községben.19 Ők általában előre leszerződtek a tanyai gazdákkal a gabona 
fölvásárlására, a terményt fuvarosokkal (vágányosok) hozatták be a magtárba vagy 
egyenesen a hajóra illetve a vagonba.20 Név szerinti adatok a 20. század első felé-
ből állnak rendelkezésünkre. Bálint Rezső földbirtokos és gabonakereskedő 1919-
ben fivérével, Zsigmonddal gabonaexport céget alapított Óbecsén. A Bácska és a 
Bánság területéről Európa számos országába szállítottak gabonát.21 Horvát Bernát 
1919–1936 között vezetett gabonakereskedést.22 Ugyancsak 1919-től foglalkozott 
gabonaexporttal Minkusz Hugó.23 Ádám József 1921-től egy gabonacég tisztviselő-
jeként, majd 1939-től önálló kereskedőként tevékenykedett.24 Bürü Antal 1941-től 
gabonabizományosként működött.25

A község határában és a környező településeken megtermelt nagy mennyi-
ségű gabona feldolgozásának igénye és szüksége hívta életre Óbecse malomiparát. 
A 19. század második felében még számos szárazmalom működött, az 1870-es évek 
derekán kettő, 1890-ben pedig nyolc szélmalom őrölte a gabonát Becsén.26 A 19. 
században 8-10 vízimalom állt és dolgozott a Tisza hátán. Bogár Károly vízimolnár 
működtette a 20. század legelején az utolsó „régi, jó kenyéradó” hajómalmot. „Ezek 

17 drasKóczy 1941. 191–192., 199–200.
18 Adatközlő: Tölgyesi Lajos (szül.: 1938.)
19 A gabona jó áron való eladása céljából a helyi sajtó hasábjain megjelenő cikk már 1900-ban a gazdák 
társulását sürgeti, illetve egy közraktár (elevátorház) felállítását szorgalmazza, ahol tárolni lehetne a 
terményt, s akkor piacra bocsátani, amikor az ára a legjobb. Óbecse és Vidéke 1900. XIII. évf. 27. sz. 
Aratás
20 Gleszer 1999. 157–158. Az 1990-es évek derekán és második felében folytatott gyűjtések adatközlői 
visszaemlékezések alapján rögzítik ezt. Az emlékezet a forrásainkban szereplő gabonakereskedők egy 
részének nevét is megőrizte (Bálint, Minkusz).
21 csuKa 1941. Melléklet 7.
22 csuKa 1941. Melléklet 43.
23 csuKa 1941. Melléklet 74.
24 csuKa 1941. Melléklet 2.
25 csuKa 1941. Melléklet 17.
26 szerda 2010. 81–82. további hivatkozásokkal és forrásokkal
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a jó vizi-molnárok adták a foszlós fehér kalácshoz, réteshez a pompás és kiadós 
lisztet! […] Ez adta a jó lángos lisztet a pozsgás képű dagasztó menyecskék izmos, 
de hófehér keze alá.”27 A századforduló táján országos tendencia volt – a folyóvizek 
hajózhatóságának biztosítása végett, valamint az iparág fejlődése, új energiaforrá-
sok alkalmazása révén – e malomtípusok felszámolása. Ezt mutatja, hogy a megyei 
monográfia a 20. század elején Óbecsén is több gőzmalmot említ.28 A fatelep-tulaj-
donos és gőzfűrész-malmot üzemeltető Frenner fivéreknek gőz meghajtású őrlőmal-
muk is volt, ahol 10% vám fejében vállalták az őrlést. A gőzfűrészt és gőzmalmot 
a Bácskai Gyáripar és Kereskedelmi R.T. vásárolta meg 1918-ban, s üzemeltette 
három évtizeden át, egészen 1948-ig.29 Az 1910-es évek legelején a napi 100 má-
zsán felüli őrlési képességgel működő gőzmalmok sorában a Frenner testvérek mel-
lett Kolling György, Schumacher Rudolf  fiai, valamint Weisz Leó és fiai malmát 
említi az összeírás.30 Soós Károly hódmezővásárhelyi születésű, Becsén 1905-ben 
megtelepedett kútfúró mester saját telkén fúrt kútjának földgázára alapozva 1915-
ben gőzmalmot épített.31 Az 1920–30-as években ezt a szívógáz meghajtású malmot 
mint önálló tulajdonos, Ivanics István üzemeltette 18 munkaerő igénybevételével. 
Később a Službenik nevet viselte, 1949-ben bontották el.32 Glaser Péter 1930 óta volt 
malomtulajdonos Óbecsén, „A malmot 110 lóerős szívógázmotor hajtja, kapacitása 
napi két vagón, 25-28 alkalmazottat foglalkoztat. Száz vagónra méretezett vasbeton-
raktárt épített.”33 Schumacher László „1931-ben átvette atyja birtokát és malmának 
vezetését. A birtok a Bánátban 100 holdnyi és Óbecsén 21 holdnyi kiterjedésű.”34 Az 
1940. évi adatok szerint Becsén a már említett Bácskai Gyáripar és Kereskedelmi R. 
T. malma leőrölt 1120 vagon búzát és 290 vagon egyéb gabonát. 

„A Bácstiszamelléki Mótor Malom 20 munkást foglalkoztat, évi tel-
jesítménye 345 vagón búza és 56 vagón egyéb gabona. A Glaser és 
Wittman-féle malom 1940-ben leőrölt 447 vagón búzát, 85 vagón 
egyéb gabonát és 30 munkást foglalkoztat. Molnár, Ács és Társa ár-
tézi kútból származó, metán gázzal hajtott malma 1940-évben 450 
vagón búzát és 120 vagón tengerit őrölt, 25-30 munkás alkalmazásá-
val. Az említett vállalatokon kívül azonban még más mótordarálók 
is működnek.”35

Óbecse élelmiszeriparának másik fontos pillére a sörfőzde volt. A söripar 
országszerte az 1880-as évektől vett komoly lendületet a nagy sörgyárak kiépülésé-
vel, melyek kétharmada a fővárosba koncentrálódott.36

„Gerber Nándor és fia sörfőzője és jéggyára 1848 előtt a tiszai koro-
na-kerület sörháza volt, melyet 1877-ben vett meg a mostani tulaj-

27 FárBás 1933. 8.
28 Iványi – virter 1909. 122.
29 szerda 2010. 13.
30 ruBineK é.n. [1911] 75.
31 FárBás 1933. 80.
32 csuKa 1941. Melléklet 47., Gleszer 1999. 158.
33 csuKa 1941. Melléklet 34.
34 csuKa 1941. Melléklet 97.
35 drasKóczy 1941. 199.
36 KisBán 1997. 436.; Vidéki párhuzamként Ld. Baja példáját: porKoláB 2012.
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donosa, a ki átalakította a modern követelményeknek megfelelően. 
A gyár területe 4–5 hold, melyen öt főépület és nyolcz melléképület 
van. Hajtóerő egy 45 lóerejű és egy nyolcz lóerejű gőzgép s egy 
12 lóerejű dinamo. A munkások száma 59. Ezek között három a 
nő. A gyár 30.000 hl. sört termel. Piacza Bács-Bodrog és Torontál 
vármegye. A gyár még maláta-gyártással és hízlalással is foglalko-
zik, így értékesíti a gyár törköly-termelését. Felszerelése a legújabb 
rendszerű; villamfelvonókkal van ellátva és villamerőre berendezve, 
árpa- és maláta-tisztítói is vannak s legújabb rendszerű gőzfürdőt is 
rendezett be.”37 (1. kép)

Gerber Nándor sörgyáros szakmai-társadalmi szerepet is vállalt, témánk szempont-
jából kiemelendő, hogy ő állt a Vendéglősök Egylete élén.38 A Gerber sörgyár 1934-
ben tönkrement, legifjabb Gerber Nándor ebben az esztendőben sörlerakatot alapí-
tott.39 Ezután a becsei sörgyár Merkur Rt. néven működött tovább. A 60 munkással 
és 14 tisztviselővel dolgozó gyár évi teljesítménye 1940-ben 10.000 hl sör volt.40 (2., 
3. és 4. kép)

Továbi élelmiszeripari és -nagykereskedelmi tevékenységre mutatnak az 
alábbi adatok. Nagy Lajos bor- és szesznagykereskedőként működött Óbecsén, a 
családi vállalkozást 1931-ben vette át apjától. Sztájity Radivoj „…ecetgyárát 1939-
ben alapította, évi termelése kb. négy vagón. Egy alkalmazottat foglalkoztat.”41 En-
gelsmann Hugó első szikvíz gyára Óbecsén a sajtó hasábjain 1889-ben hirdeti „legu-
jabb találmányu, és Magyarországon eddig még egy szikviz gyárban sem használt 
porcellánfejü szikvizüvegekben kitűnö minőségű, vitriol nélkül gyártott szikvizét”. 
Külön szódavíz gyára volt az 1880-as évek végén Mrávics Lukácsnak, aki fűszerke-
reskedést is vezetett, ahol korábban a Bizek-féle szódát árusította. Weinhardt János-
nak 1910 óta volt szódagyára a településen.42 Trebitsch Jakab kőbányai sör főraktárt 
tartott fenn Óbecsén, ahol palackos és hordós söröket egyaránt vásárolhattak a ven-
déglősök. 1906-ban megjelent hirdetésében szerepelnek azon becsei vendéglátóhe-
lyek, illetve tulajdonosaik, akik tartották az árut. (5. kép) 

A termelés és főképp az értékesítés közös megszervezését, összehangolását 
szolgálták a különféle szövetkezetek. Galambos Sándor becsei földbirtokos, aki a 
régi becsei Grünbaum zsidó földbirtokos család sarja volt, 1903-tól a vármegyei 
Gazdasági Egyesület elnöke lett, de már a századfordulótól a tejszövetkezetek létesí-
tésén munkálkodott. Míg az 1880-as évek végéig a városok tejellátása a környékbeli 
falvakból hagyományos módon folyt, addig a századvégen a növekvő városi lakos-
ság és a polgárosodó vidék népességének biztonságos ellátására szervezett kereteket 
állítottak fel. Magyarországon 1910-ben már félezer falusi tejszövetkezet műkö-
dött.43 A tej értékesítési problémáit megoldandó, Sierban János országos tejgazdasá-
gi felügyelő a földművelésügyi miniszter megbízásából és a helyi gazdák felkérésére 

37 haraszthy 1909. 456.
38 FárBás é.n. [1909] 309.
39 csuKa 1941. Melléklet 33.
40 drasKóczy 1941. 199.
41 csuKa 1941. Melléklet 77., 108.
42 csuKa 1941. Melléklet 122.
43 KisBán 1997. 436.
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1900. február 4-én előadást tartott a tejgazdaságról és a tejszövetkezetekről a becsei 
községháza dísztermében. Az előadáson Galambos Sándor is jelen volt, akinek ké-
sőbb nagy szerepe lett ezen ügy felkarolásában és előmozdításában.44 Maga így vall 
a sajtó hasábjain munkájának kezdeti idejéről 1902-ben:

„1900. év közepe táján kezdtem meg működésemet a tejgazdaság 
érdekében Bács megyében. 1900-ban még gyenge lábon állott a 
tejgazdaságunk. 1901. évben tejgazdaságunk már kezdett élénkebb 
lenni, de igaz érdeklődést felkelteni, olyat amely e nagy megye vi-
szonyaihoz illene, képes nem voltam, mert a közép birtokosság egé-
szen, a kisebb birtokosság nagy része távol maradt a mozgalomtól 
és ezeket bevonni alig vagyok képes, ugy hogy egy virágzó, nagy 
szabású tejgazdaságról egyelőre még beszélnünk nem lehet.”45

A tejszövetkezeteknek gazdasági és fogyasztási szerepük, jelentőségük volt, Galam-
bos 

„…ezek részére tekintélyes államsegélyt eszközölt ki és tömörit-
ve igy a gazdákat, a tehenészetet, a tarka marha-tenyésztést magas 
nivóra fejlesztette. A magyar tejszövetkezeteket mind ő szervezte 
meg és egyik-másik tejszövetkezet szépen kinőtte magát – főleg a 
német községekben – és hírnevessé lett vaj- és sajtgyárak, köztük 
elsőhelyen a szabadkai és évtizedes múltja az ő kezdeményezésén 
alapulvák.”46 

A megye tejszövetkezeteit számba véve az 1910-es évek legelején a gazda-
címtár Óbecsén még nem jegyez ilyen szervezetet.47 Nem sokkal később azonban a 
sajtóhirdetések tanúsága szerint helyben is alakult tejszövetkezet, ahonnan pl. friss 
teavajat vásárolhatott bárki több csemegeüzletben, így pl. Friedmann Samu kereske-
désében a Báró Jovits-féle házban. 

Maga Galambos is foglalkozott tejfeldolgozással és árusítással; amint a he-
lyi sajtó hasábjain megjelenő hirdetések (1910.) jelzik, Szegedi utcai házától kínált 
friss tejet, tejfelt, túrót és tejszínt. Minden bizonnyal a tejszövetkezetek működteté-
sének eredményeként alapította meg Óbecsén 1927-ben Kolovits Lajos is „géperőre 
berendezett tejüzemét, mely sajt, vaj és túró készítésével foglalkozik. Három állandó 
alkalmazottja van.”48

Galambossal egyidőben Göndör Ferenc néptanító tojásszövetkezetek ala-
pításán munkálkodott, „amit sikerrel is végzett, különösen a felső Bácskában”.49 A 
századelőn működött az Ó-becse–b.-petrovoszellói Pusztai Fogyasztási Szövetkezet, 
melynek 10 koronáról szóló részjegye 1903-ból maradt ránk. (6.kép)

Élelmiszerek és alapanyagok beszerzése, vásárlása
„Minden községnek éléstára a piacz és minél népesebb a község, minél na-

gyobb a város, annál lényegesebb szerepet játszik a lakosság megélhetésében a piacz 

44 Óbecse és Vidéke 1900. XII. évf. 6. sz. Tejszövetkezés
45 Óbecse és Vidéke 1902. XV. évf. 5. sz. Melléklet. Tejgazdaság.
46 FárBás 1933. 25.
47 ruBineK é.n. [1911] 74.
48 csuKa 1941. Melléklet 58.
49 FárBás 1933. 30.
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kérdése.”50 A friss alapanyagoknak (zöldség, gyümölcs, tojás, hús stb.) közvetle-
nül a termelőtől vagy a viszonteladónak számító kofától való beszerzésére a heti 
piac alkalmával volt lehetőségük a becseieknek. A századfordulón és a századelőn 
a sajtóban minden esztendőben olvashatók híradások, melyek az óbecsei piacról, 
elsősorban a vele kapcsolatos panaszokról szólnak. 1899-ben a piactér (Szent István 
tér) szűkösségéről olvashatunk, hogy a termelők „hering módjára vannak összetö-
mörítve”. A probléma orvoslása végett a szomszédos utcákba is próbáltak árusokat 
helyezni. Egy főszolgabírói rendelet a Csillag térre és a Szegedi utcába* „óhajtotta 
terelni” az árusokat, de ez sem valósult meg, mert bizonyos képviselők azt vallották, 
a piac legyen egy helyen, ne osszák meg. Felvetődött a gondolat, miszerint a piactér 
közelében, a központban fekvő, s a község tulajdonában lévő nagyobb telket lehetne 
arra használni, hogy a piac egy részét ide helyezzék.51 A piactér zsúfoltsága és elhe-
lyezési problémája mellett a másik fő kifogás a piac drágaságára vonatkozott. 

„Ó-Becsének a piacza felette drága. Határozottan állíthatjuk, hogy 
nincs az Alföld legnagyobb városában sem oly drágaság a piaczon, 
mint nálunk. Szegeden, Szabadkán, Temesváron az élelmi czikkek 
és ezek kellékei sokkal olcsóbbak, mint nálunk. Nyilván való dolog, 
az utolsó kofa előtt is, hogy Újvidéken mily olcsó a piacz, hiszen 
gyümölcscsel, zöldségfélékkel nagyrészt Újvidékről látják el ma-
gukat a mi elárusítóink is. De ha figyelemmel kísérjük a főváros* 
árucsarnokainak hivatalos árjegyzéseit, akkor is meglepődve fogjuk 
látni, hogy ott ugyanazon árak szerepelnek, mint nálunk.”

A drágaság okaként „természetes” és „mesterséges” tényezőket említ a cikkíró. 
„Ilyen természetes oka a drágaságnak az, hogy Ó-Becse teljesen 
magára van hagyva. Nincs környékünk, mely egyenesen ide volna 
utalva. A szomszéd községek az ő terményeiket, jószágaikat, a vas-
út révén, egyenesen tovább szállíthatják és így az nem jő hozzánk, 
hogy tömegével az árakat mérsékelje. […] Az is tény, hogy nálunk a 
gazdák nem foglalkoznak nagyobb mérvben sem a baromfi tenyész-
téssel, sem kerti vetemények termesztésével és így a saját szükség-
letük kielégítése után vajmi kevés kerül tőlük a piaczra. Sőt talán azt 
is állíthatnám, hogy már a kisbirtokos felesége is szégyel a piaczra 
menni és ott elárúsítani, inkább eladja a háztól potom áron a kofá-
nak, kereskedőnek.”52

Mesterséges okként pedig egyrészt az elhelyezés, a már említett szűkösség, másrészt 
pedig a következő említhető: 

„Minden gazdasszony tudja, minden piaczra utalt látja, hogy a kofák 
a tolakodásig menő merészséggel már az uczákon, meg ott a piaczon 
is megrohanják a szállásról érkezőket és az olcsón megvett baromfit, 
gyümölcsöt jó drágán és hozzá jó gorombán is adják tovább gazdasz-
szonyainknak.”53

50 Óbecse és Vidéke 1901. XIV. évf. 27. sz. Piacz kérdés
∗ Az óbecseiek által ma is így emlegetett útkereszteződésre és a zsinagóga utcájába. – Szerk.
51 Óbecse és Vidéke 1899. XII. évf. 36. sz. Piaczunkról
∗ Budapest – Szerk.
52 Óbecse és Vidéke 1901. XIV. évf. 27. sz. Piacz kérdés
53 Óbecse és Vidéke 1901. XIV. évf. 27. sz. Piacz kérdés
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Háztól is kínált néhány gazda saját termelésű friss árut. A tejszövetkeze-
tek alapításában kulcsszerepet játszó Galambos Sándor földbirtokos, „a korral ha-
ladó gazdász”, aki „réti birtokán mintagazdaságot és fajszőlőszetet létesített”54, a 
tejtermékek mellett egyéb terményeit is hirdette a sajtóban az 1910-es évek elején, 
így Kossuth, Chasseleas és Muskat „legjobb és legzamatosabb” fajtájú, vegyesen 
csomagolt csemegeszőlőit, „kiválóan szép, kézzel szedett különféle fajta csemege” 
almát, nagy szemű diót és pergetett akácmézet, de előjegyzést fogadott „bámulatos 
hízékonyságú, tiszta vérű, yorksieri” malacokra is, melyeket „csecstől elválasztva” 2 
hónapos korban 20 koronáért kínált. 1915-ben bekövetkezett halála után a következő 
esztendőben már özvegye hirdette hektóliterenként eladásra kitűnő, zamatos óborát 
Szegedi utca 27. szám alatti házától. Mihajlovits János szerb tanító és méhész a fő-
utcán, a Csókits-féle házban kínálta a „szép legtisztább mézet”.

Gyorgyevits Iván földbirtokos volt az első Becsén, aki az 1880-as években 
borkereskedést vezetett. Arad környéki birtokairól ménesi és gyoroki borokat kínált. 
„Akkor még a »homoki buckás« ismeretlen volt, errefelé mindenütt hegyi borokat, 
főleg szerémi és baranyai borokat mértek és fogyasztottak.”55 Borpincét működtetett 
házánál az 1880–90-es évek fordulóján Petkovics György kereskedő, községi bíró, 
aki innen ugyancsak magyarádi, szerémi és baranyai borokkal látta el a becsei kocs-
mákat.56 Az Óbecse és Vidéke hasábjain is több borkimérő hirdette magát. Klucsik 
Sándor a Frenner-féle házban lévő bormérő helyiségében árulta „kitűnő, jó siller-
borát” (1901). Kolovits Márton fajborokat (rizling, magyarádi, kövidinka) valamint 
saját főzésű törkölypálinkát és szilvóriumot kínált a „borfogyasztó közönségnek” a 
főutcán, a Gyorgya-féle házban (1903.). Édes mustot és már kiforrott újbort hirdetett 
1912 októberének elején Szabó Zoltán saját csemegeszőlő telepéről. A botrai sző-
lők kapcsán is emlegetett Osztrogonác Ferenc „világhírű kitűnő Szegszárdi fehér, 
fajfehér, siller és vörös hegyi ó- és újborait” ajánlotta jutányos áron a közönség és 
a vendéglősök figyelmébe (1915.)57. Elsőrendű szerémi borok voltak kaphatók „ki-
csinyben és nagyban” Weisz Albert vendéglősnél (1918.).

Óbecse polgári lakosságának húsellátását egyrészt a szállásokról a piacra 
hozott termékek, másrészt pedig a mészárosok és hentesek által kínált tőkehús és 
feldolgozott hentesáru biztosította. Jelenics István hentes már az 1910 körül, majd 
a háborúból hazatérvén, aztán az 1920-as évek elején – amikor egyébként magasra 
szöktek a húsárak – hirdet olcsó borjú-, birka-, sertés és bárányhúst, melyet naponta 
frissen mér ki piaci asztaláról. (7. kép) 1910-ben nyitott a piactéren új mészárszéket 
Lepár György mészáros. (8. kép) Huszágh Lajos 1926-tól dolgozott önálló hentes-
mesterként, Huszágh S. Jenő, 1933-tól, Gálfi Ferenc 1941-től volt ugyancsak önálló 
hentes és mészáros, előbbi 3, utóbbi egy saját üzlettel, Nésztin Pál mészárosmester 
üzletét 1939-ben alapította. Kovács Illés hentesmester előbb segédként, majd 1931-
től önálló mesterként tevékenykedett.58 Felvágott féléket egyes csemege üzletek is 

54 FárBás 1933. 25.
55 FárBás 1933. 34.
56 FárBás 1933. 69.
57 Az 1910-es évek legelején a gazdacímtár Bács-Bodrog vármegye nagyobb bortermelői között említi 
Óbecséről Szabó Zoltánt évi 200 hl fehérbor terméssel, valamint Osztrogonácz Ferencet évi 100 hl 
ugyancsak fehérbor terméssel. ruBineK é.n. [1911] 74. 
58 csuKa 1941. Melléklet 46., 60., 33., 79.
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kínáltak. A két világháború között dolgozott a településen Baranyai János mészáros 
és hentes, akinek pecsétnyomata maradt ránk. (9. kép) A hentesek némelyike – így 
a felsoroltak közül pl. Jelenics Istvánról tudjuk biztosan hirdetéseinek szövegéből – 
„az úri és iparos közönség” disznóvágásain is böllérkedett.

Vizsgált korszakunk jellemzője a házi kenyérsütés visszaszorulása. A szá-
zadfordulón a parasztháztartásokban még általánosnak számított a sütés, a felsőbb 
társadalmi rétegek körében viszont az otthon ledagasztott kenyértészta pékkel való 
süttetése, illetve a kenyér megvásárlása vált egyre inkább gyakorlattá.59 Soós Károly 
artézi-kút fúró mester saját telkén működő gőzfürdője és gőzmalma mellett a század-
előn sütöde és pékműhely működött, melyet a Szegeden született, tanuló vándoréveit 
szülővárosában, majd Budapesten töltő, végül Óbecsén megtelepedő Barna József 
pékmester üzemeltetett.60 Az 1920–30-as évekből név szerint Szvircsevics István sü-
tőmestert, önálló pékmestert ismerjük, illetve Varga Imrét, aki Nagyváradon szüle-
tett, Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán dolgozott, majd 1929-ben lett ugyan-
csak önálló pékmester Óbecsén.61 Kovács Gyula cukrászmester Budapesten született 
s Becsén tevékenykedett önálló mesterként.62 

A természetes vizek mellett élő közösségek tevékenységében és megélhetés-
ében a halászat, táplálkozásában pedig a különböző halfélékből készült ételek fontos 
szerepet töltöttek be. Magyarország vizeinek, köztük pedig kiemelten a Tiszának a 
halbőségét már a középkortól számos külföldi utazó leírta.63 A nagy halzsákmány-
nyal kecsegtető halfogás azonban a 19. századi vízrendezések (folyószabályozások, 
lecsapolások) következtében a század második felére jelentősen hanyatlott.64 Leírá-
sokból, újsághirdetésekből látjuk, hogy az óbecsei vendéglátóhelyek kínálatában 
szerepeltek a klasszikus tiszai halételek (halászlé, halpaprikás), de a háziasszonyok 
is hozzájuthattak a friss tiszai alapanyaghoz, egyrészt a halpiacon, vagy éppen – mint 
ugyancsak sajtóhirdetésben is olvashatjuk pl. 1907-ből – az ünnepnapokat kivéve 
naponta a nagyvendéglő depósánál. Egyes híradások azonban a korábbi időkhöz 
képest a kevesebb és meglehetősen drága halkínálatot kifogásolják Óbecsén már a 
századvégen: „…mi itt a Tisza mentén, ezen a helyen, ahol csak évtizedekkel ezelőtt 
is a legutolsó szegény embernél úgy mint a jobb módúnál köztáplálékot képezett a 
hal, itt mi most drágábban jutunk hozzá, mint a vízszegény helyeken lakók…”65 A 
probléma bő másfél évtized múltán sem oldódott meg, hanem hasonlóan eleven:

„Általános a panasz, hogy hallatlan magas árért adják piacunkon a 
halat, sőt egyáltalán nem is igen lehet Óbecsén halhoz jutni. Itt la-
kunk a Tisza folyó mellett, a mely hajdan arról volt nevezetes, hogy 
több volt a hala, mint a vize és ime most a folyó menti emberek nem 
juthatnak halhoz, mert az olyan drága, hogy csak a gazdag emberek, 
a jó jövedelemmel birók engedhetik meg maguknak azt az élvezetet, 
hogy halat vásároljanak és adjanak az asztalukra. Az élvezhető hal-

59 Vö.: KisBán 1997. 438.
60 FárBás 1933. 80.; Mód 2012.
61 csuKa 1941. Melléklet 108., 116.
62 csuKa 1941. Melléklet 60.
63 Vö. BeLLon 2003. 29.
64 KisBán 1997. 487.
65 Óbecse és Vidéke 1894. VII. évf. 37. sz. Holt-tiszaágunk értékesítése
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nak kilója a mi piacunkon 2-3 korona és jókor föl kell annak kelnie, a 
ki így is hozzáférni kiván. A régi jó időkben, mint emlegetni szokták, 
a hal egyik rendes tápláléka volt a népnek, a mihez a legszegényebb 
is hozzájuthatott; ma már ott leszünk, hogy látni is alig lehet halat, 
mert a túl élelmes vendéglősök és az inyencek már a hálóból megve-
szik azt egymást megelőzve.”

Halászattal is kevesen foglalkoznak ekkor már. A probléma megoldására javaslat-
ként hangzik el, hogy a községnek a Holt Tisza medréből állami támogatással kelle-
ne halastavat kialakítania.66 

Végül a halpiac és halfogyasztás témájához kapcsolódóan Fárbás anekdo-
taszerű visszaemlékezését idézzük a 19. század közepének, második felének egyik 
legtekintélyesebb becsei zsidó polgáráról, Grünbaum Fülöp kereskedőről, akit a nép 
csak „meszes zsidó”-ként emlegetett, mert neki volt az első mészégetője. 

„Egy példa íme arról, hogy mennyire becsülte gyermekei tanitóját: 
az öreg Kleinvald Lipót izr. tanitót, aki nem messze lakott tőle. Egy 
izben a piacon szép példány halakra akadt a kora reggelen kelő és 
sétát tevő öreg Grünbaum és kiválasztva ott egy hatalmas kecsegét, 
megvette azt a halat áruló »csika«-tól és úgy régi módon: fűzvesz-
szőre fűzve vitte hazafelé a vicánkoló, szép halat. Útjába esett a jó 
tanitó, a derék cimbora, hát úgy határozott, hogy a kecsegét neki 
ajándékozza, hadd legyen jó ebédje. Betért tehát a kiskapun, de mert 
még igen korán volt, hát csend van az udvaron, az ajtók zárva. No-
hát a halat ráakasztja a szobaajtó kilincsre – és mint aki jól végezte 
dolgát, derűs arccal, jóleső érzéssel távozott. A hal nem érezte magát 
jól az orrán függve, hát kapálózott és farkával ugyancsak verte az 
ajtó deszkáját. Felfigyelt az ágyban erre a család és az öreg mester 
papucsba bújt, hogy megnézze, ki az, aki ily korán zörget? – Nagy 
meglepetésére látta, hogy egy hatalmas kecsege a kopogtató s öröm-
mel vitte be az asszonynak – és fejtörés nélkül már mindjárt tudta és 
bejelentette, hogy az adakozó csak az öreg »meszes« lehetett. Ugy 
is volt.”67

A korábbi századokban, de vizsgált korszakunkban ugyancsak fontos volt 
egy-egy település tiszta, egészséges ivóvízzel való ellátása, elsősorban közegészség-
ügyi szempontból. A korábbi próbálkozások után ötödik vállalkozóként – a község 
által közzétett hirdetésre – érkezett Óbecsére Soós Károly hódmezővásárhelyi szü-
letésű kútfúró mester. Munkájának eredménye volt a főtéren fúrt első becsei ártézi 
kút (1904), majd a sikeren fölbuzdulva a többi városrészben is készített kutakat, 
összesen ötöt, a saját telkén a hatodikat.68

Míg a 19. század végén Budapesten az élelmiszerforgalmazás terén kon-
centráció ment végbe, amely vásárcsarnokok, áruházak létrejöttét hozta69, addig a 
viszonylag jelentős számú középosztálybeli, polgári lakossággal rendelkező telepü-
léseken a fogyasztói igényeket a kiskereskedések elégítették ki.

66 Óbecse és Vidéke 1910. XXIII. évf. 12. sz. Halastavat!
67 FárBás 1933. 32.
68 FárBás 1933. 80.
69 Gyáni 1997. 102–103.
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Elsősorban a polgári háztartások különlegesebb alapanyagokkal, gyarma-
tárukkal való ellátásában volt szerepük a fűszer- és csemege-kereskedőknek, akik 
általában néhány alkalmazottal dolgoztak. Inkább a köznép számára kínálták porté-
kájukat a vegyeskereskedők.70 

Az 1880-as években Becsén a „legnagyobb és leglátogatottabb” fűszerke-
reskedő Mrávics Lukács volt, „Oroszlánhoz” címzett üzlete a főtér sarkán állt. Fo-
lyamatosan fejlesztette csemege üzletét, amely idővel nagy ásványvíz, savanyú- és 
gyógyvíz lerakattá vált (mint ilyen, ő volt az első Becsén). Az első világháború utáni 
években átadta főtéri üzletét, s ő maga Zomborba költözött.71 (10. kép) Ugyancsak 
a ’80-as évek végén a Totovits testvérek fűszer- és vaskereskedése „A 3 süveg czu-
korhoz”, mely a búzapiacon állt, friss élesztőt, vas és pléh konyhaedényeket, vető-
magokat árult. Az 1890-es években Pulay Nándornak volt vas-, fűszer-, festék és 
vegyeskereskedése. Az 1910-es években Wallfisch Ármin vezetett saját házában, a 
Csillag téren fűszer-, festék-, norinbergi-, rövid- és rőfös áru kereskedést. Az 1910-es 
években Simon János vas-, fűszer-, csemege- és festékkereskedésében konyhaberen-
dezéseket, tűzhelyeket is lehetett vásárolni.* Schick Márton fűszerkereskedő 1918-
ban önállósította magát, egy alkalmazottat foglalkoztatott.72 1920-tól 7 alkalmazottal 
dolgozott Alexy M. Kornél fűszer- és csemegekereskedése. Ifj. Csányi Sándor 1939-
től önálló fűszer- és csemegekereskedő, 4 alkalmazottal.73 Reperger József 1931 óta, 
Börcsök Béla 1936-tól volt önálló vegyeskereskedő a településen.74

Mely luxuscikknek számító élelmiszerek, alapanyagok, illetve konyhai és 
a vendégvárás kellékeként használatos eszközök voltak megtalálhatók, elérhetők, 
megvásárolhatók Óbecsén a századvég és századelő éveiben? Erre vonatkozóan leg-
inkább a sajtóban (Ó-Becse és Vidéke) megjelent hirdetések adnak tájékoztatást. 
Álljon itt az alábbiakban néhány példa!

Engelsmann József és Fiai raktárában lehetett hozzájutni spanyol és portu-
gál borokhoz, sherryhez, amit az úri nagyközönség a „finomabb csemege és fűszer 
kereskedésekben” szerezhetett be, poharanként pedig az előkelőbb szállodákban, 
vendéglőkben kóstolhatott meg.75 (11. kép) „Vero-cognac és Jamaica-rum” különle-
gességeket ajánl Óbecsén Jedlicska Gyula. Hirdették magukat, illetve luxuscikkeiket 
a sajtóban pl. olyan császári és királyi udvari szállítók, akik csokoládé, kakaó, kávé, 
déligyümölcs gyors és pontos szállítását ajánlották (Aug. Tschinkel Söhne). Gondos 
háziasszonyoknak kínálja a hirdetés „babkávé helyébe, ahol ez orvosilag eltiltatott” a 
Kathreiner-féle Kneip-maláta pótkávét. (12. kép) Friedmann Samu kávé-csarnoka és 
étkezője a Báró Jóvits féle házban a „fogyasztó közönség legkényesebb igényeinek” 
próbált eleget tenni többek között friss kávéval, vajjal, vajas és túrós süteménnyel, 
saját sütésű kenyérrel, füstölt felszelt és tormás visrilvel. Gerster Ödön lisztraktá-

70 Vö.: FáBián 2011. 
71 FárBás 1933. 61.
* A tehetős kereskedő az elcsatolás és az impériumváltás következtében 1922-ben elhagyta Óbecsét, s 
Budapesten vásárolt bérpalotát. Ld. Klamár Balázs tanulmányában. –Szerk.
72 csuKa 1941. Melléklet 97.
73 csuKa 1941. Melléklet 18.
74 csuKa 1941. Melléklet 14., 92.
75 Vö.: Füreder 2011. A 19. század közepétől a vendéglátóhelyek kínálatában megjelennek a különféle 
égetett szeszes italok.
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ra idei szedésű teát, francia és angol rumot, cognacot, teasüteményeket, s üvegben 
pergetett bácskai mézet kínál már 1888-ban. Brankovits István a „Nagy Magyar”-
hoz címzett fűszer-, festék-, rövidáru kereskedésében többek között főzéshez hasz-
nálható denaturál szeszt (spiritust), kristályvizeket, vetőmagokat kínált. Szuboticski 
Bránkó fűszer-, festék- és csemege kereskedő számtalan különlegességgel szolgált 
üzletében, hirdetésében 1912-ben naponta frissen pörkölt és azonnal darált kávét, 
angol teasüteményt és rumot, különleges szardíniát, pisztrángot és orosz halakat, 
cukor-különlegességeket, naponta friss teavajat, ásványvizeket, valódi akácmézet, 
sajtokat, hideg felvágottakat, kassai sonkát, bécsi tormás virslit, szafaládét, debrece-
nit, császár szalonnát, vegyes füstölt főzött húst, paprikás szalonnát és prágai sonkát 
kínált.76 Újdonságként hirdeti a Schumacher lisztüzletben Weliacha Nándor a vízben 
oldódó, „poralakban előállított kristálylimonádét”, külön felsorolva, kiknek lehet 
igazán praktikus használata. (13. kép)

Gerber Nándor és fia, akik sörfőzdét és jéggyárat tartottak fenn, sajtóhir-
detésükben 12 kilós táblákban ajánlanak jeget, amit házhoz is szállítanak. A jeget 
ekkor minden bizonnyal a nagyobb vendéglátók, hentesek, cukrászok használhatták 
jégszekrénybe, ami az 1900-as évek elejétől fokozatosan a polgári háztartásokban is 
kezdett megjelenni, s a század közepéig, az elektromos hűtőszekrények terjedéséig 
használatban is volt.77 Üveg- és porcelánárukat – az úri-polgári konyha és vendégfo-
gadás sok kellékét – a Geiger-féle házban működő Hirschfeld és Herczog kereske-
désben lehetett beszerezni. (14. kép) 

Társasági élet, közösségi alkalmak – kocsmák, vendéglők, 
asztaltársaságok78

„Társadalmi élete, pezsgő nyilvános helyei hívogatóak, szórakozást kínáló-
ak.” – olvashatjuk Óbecse leírásában.79 

„A polgári felfogás képére és hasonlatosságára alakult az óbecsei 
társadalmi élet is. A becsei nem lehet sem főúr, sem pedig dzsentri, 
csak egyszerűen polgár. Ez az egyszerűség és egyenlőség jó érzését 
adja, de egyszersmind biztos előfeltétele az annyira vágyott s annyi-
szor hirdetett magyar közösségnek is.” 80

Talán e sorok is alátámasztják, sugalmazzák, hogy bár az egyes társadalmi vagy fog-
lalkozási rétegek, csoportok általában egymás körében, külön vendéglátóhelyeken 
múlatták szabadidejüket, mégis találkozunk olyan adatokkal, leírásokkal is, amelyek 
azt mutatják, hogy időnként az értelmiségi, a községi tisztviselő, a földbirtokos, az 
iparos és a kereskedő is megférhetett egyazon társaságban, egyazon asztal mellett.

A község politikai, közéleti kérdéseinek megvitatása a hivatalos fórumokon 
túl leggyakrabban fehér asztal mellett történt. A 19. század második fele és a 20. 
század eleje jeles közéleti személyiségeinek portréját rajzolta meg az 1930-as évek 

76 A úri, polgári családok luxuscikk fogyasztásáról párhuzamként ld. luKács 2010. 113–114.
77 Vö.: KisBán 1997. 437.
78 A témához párhuzamként ld. a dualizmus kori Szabadka viszonyairól: papp 2007.
79 drasKóczy 1941. 191.
80 drasKóczy 1941. 195.
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elején megjelent cikksorozatában Fárbás József tanító és újságíró. A társasági élet-
ben betöltött szerepük kapcsán számos közösségi és gasztronómiai vonatkozást is le-
jegyez az arcképcsarnok szerzője, melynek alapján a korabeli polgári miliő fogyasz-
tási alkalmai, szokásai is megelevenednek. Gyakran használja a „bácskai virtus”, 
„bácskai dúslakodás” kifejezéseket, mögötte a bő eszem-iszommal, anekdotázással, 
nagyotmondással, cigányzenével társuló hangos mulatozást értve.81

Az egyik állandó asztaltársaság létrejötte és működése Csupor Gyula ügy-
véd személyéhez kapcsolódott.

„Csupor élt-halt a kedélyes társaságért. Minden este felé a Népkör-
ben, később a Tulipán-ban (Lizi néninél) jött össze a 10-15 tagból 
álló állandó társaság, ahol tréfa, élcelődés, anekdótázás közepett 
folyt az idő. Ebből lett azután (1900-ban) a »Csupor asztaltársaság«, 
amely még halála után is több évig az őt tisztelők állandó találkozó 
helye volt.”82 

Minden este 6 órakor találkoztak, a tagok a becsei közélet és értelmiség képviselői 
voltak, itt kezdte pl. szónoki „szárnypróbálgatásait” Göndör Ferenc fiatal és agilis 
néptanító.83 A régi német beköltözőkként Becsén megtelepedett fakereskedő Frenner 
fivérek közül a fiatalabbik, Fercsi, aki szerette a „zajos társaságot”, minden déli sö-
rözésre és esti poharazásra betért Lizi nénihez a Csupor-asztalhoz.84 

A századvég és a századforduló éviben a Vadászkürtben találkozott a keres-
kedők, földbirtokosok, községi tisztségviselők és ügyvédek által egyaránt látogatott 
asztaltársaság, melyről Fárbás József Vojnovits Áron ügyvéd alakját felidézve em-
lékezik meg:

„Bácskai értelemben nem volt kocsma látogató, de naponta meg-
jelent az ő megszokott vendéglőjében […] kétszer is. Délelőtt 11 
óra után és este 6 órakor, pontosan, mint a katona, ott volt a söröző 
asztalnál az öreg úr, ahol a közügyek és a helyi események, a napi 
hírek nyertek megvitatást. […] A pincérek már hibátlanul tudták a 
pontos öreg úr és napi vendég minden vágyát és szokását és siettek 
kedvében járni. A téli zord idő, a hófúvás a legcsunyább zivatar sem 
tartotta vissza eme eme megszokott napirendjének betartásától, de 
pont 7 órai harangszóra már ment haza…”85

Az 1920-as években a Börcsök vendéglőben a „farkasok” asztaltársaságá-
ról, s Galambos Pál ügyvéd, lapszerkesztő idős kori társasági életét felidézve olvas-
hatjuk, hogy a délután 5-7 óra közötti összejövetelekkor leginkább sört, ásványvizet, 
feketekávét, paprikást, tojásos velőt, pájslit (szalontüdő) fogyasztottak a társaság 
tagjai.86

A „déli söröző asztal” és a „hivatal utáni borozó társaság” kifejezések több 
községi tisztségviselő napirendjének precízen betartott pontjait takarták. „A hivata-

81 „A mulatozás – ha csak érintőlegesen is – hozzátartozott a polgári, a vidéki nemesség és iparosság 
életmódjához. Ennek számos helye és alkalma adódott a századforduló idején is.” papp 2007. 53.
82 FárBás 1933. 14.
83 FárBás 1933. 30.
84 FárBás 1933. 22.
85 FárBás 1933. 101.
86 FárBás 1933. 24.
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lánál sokkal pontosabban tartotta be délelőttönkint a sörözés idejét, estefelé a bo-
rozást és utánna a kávéház őrzést.” – olvashatjuk Krutelik Dániel szolgabíróról, a 
már megidézett Krutelik József egyik fiáról, a századforduló egy újabb „érdekes és 
jellegzetes” alakjáról. „Érdekes volt nézni, milyen művészi óvatossággal itta a habzó 
sört, a gyöngyöző bort, nehogy a bajusza rendjét, állását megháborítsa.”87

Az 1890-es évek ugyancsak jellegzetes becsei alakja, nagy társasági ember 
volt Krsztonosits Mladen községi esküdt. 

„A torony-alatti semmittevésben, de még inkább a hivatallal járó sö-
rözéstől, borozástól, paprikásos muriktól hamarosan elhízott és ő lett 
a legnagyobb hasú és ha ez mutatja a tekintélyt: a legtekintélyesebb 
toronyalji, városbeli ember. […] Különösen nagy és bravuros sör-
ivó volt, valóságos Gambrinus, aki legjobb reklámja volt akkortájt 
a Gerber-sörgyárnak. Tisztviselő társai azzal vádolták, hogy ülté-
ben meg tudják róla mondani, hogy hány pohár sört ivott már meg 
együltében. […] Ugyanis megfigyelték a vele mulatozó társai és ez-
zel letörölhetetlenül megbélyegezték, hogy Krsztonosits, ha söröz, 
úgy minden pohár után széjjelebb széjjelebb ereszti a lábait, hogy 
a hasának tért nyerjen. És ha már a két térd szinte méternyire került 
egymástól, akkor bátran rá lehetett fogni, hogy már huszadik a po-
hár. Volt 2-3 ilyen jó sörivó társa, akikkel egy-kettőre megittak egy 
nagy hordó sört. Nem egyszer fogadás tárgya volt ez és dicsően meg 
is nyerték a kocsmáros nagy örömére.”88

Az 1880-as évek és a 90-es évek legelejének elismert tudású, Bécsben dip-
lomát szerzett községi orvosa volt Mihajlovic Risztó. 

„Erős, zömök alak, kicsattanó vörös arccal, a jó táplálkozás és a bor-
fogyasztás minden ismérvével. […] A rossz nyelvek úgy mondták, 
hogy több kocsmát mint beteget tisztel meg látogatásával a körútja 
során. Ismerték mindenütt, ahol megálló helyet tartott és siettek jól 
kiszolgálni, mert mindig éhes volt, no meg szomjas. – Rém sokat 
evett, úgy hogy – a háztartásból kiszivárgott írek szerint, – éjjelente 
is fölkelt és 2-szer is tojást, sonkát vagy sajtot kellett fölszolgálni 
neki. A körutja után, nem ritkán úgy kellett a nehézkes embert a ko-
csiról lesegíteni. Ezt már a soros kocsisok tudták, de szívesen tették, 
mert minden megállónál nekik is kijárt a pohár hűs ital. – Míg más a 
víg, élénk társaságot kereste a kocsmában, addig ő csak a jó ozson-
nákat és a bort, a friss sört.”89

Kedvelte az italt Fensch Márton, a község első okleveles, képzett állatorvo-
sa, aki az 1880-as évektől praktizált. Ügyes, tanult és képzett fiatal szakember volt, 

„…csak az az egy nagy hibája volt, hogy józanon (vagy mint a nép 
mondta: rózanon) ritkán lehetett találni. Agglegény volt, így szabad-
ideje jó részét a kocsmában töltötte, de hivatásának gyakorlása során 
is volt alkalom az ivásra, hogy „gyakorolják a régi fajta bácskai szo-
kást és virtust: a bor fogyasztásban, a pohár csenditésben és a troja-

87 FárBás 1933. 51.
88 FárBás 1933. 50.
89 FárBás 1933. 58.
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nica üritésben. […] Hej! – könnyű idők voltak azok; – minden legki-
sebb eseménynek a végén ott ült – az áldomás! … a csasztli!”90 

Az 1880-as évek ismert fűszerkereskedője volt – mint fentebb már szóltunk 
róla – Mrávics Lukács. 

„Aligha volt Becsén még egy ember, akit úgy ismertek, mint »csika 
Kulkót«, aki az ő jellegzetes karika-lábaival, mosolygó arcával ott 
állt a boltajtóban és mindenkit már messziről üdvözölt. Barátai na-
ponta fölkeresték az agglegénység felé gördülő kedélyes jóbarátot 
a boltjában és sokszor úgy este felé egész kaszinóvá alakult a tágas 
bolthelyiség. […] Óra pontossággal – igaz csak úgy 8-9 óra felé – 
jelent meg reggel a boltban, de ugyanilyen pontos volt megszokott 
helyein is a megjelenése. Dél felé a söröző törzsasztalnál (Vadász-
kürt), délután a feketéző társaságban vagy a »Cer-cer« asztalnál a 
kereskedők szűk baráti körében és minden este a beszélgető asztal-
társaságban, mely vacsora után kártyázásba vagy mulatozásba ment 
át és sokszor hajnalban ért véget.”91

Az 1878-ban megalakult Céllövész Egylet a sportélet működtetése mellett 
az Árpád-ligetből kiszakított területen „az uri közönségnek kellemes nyári szórako-
zó helyet” tartott fenn, ahol már a következő esztendőben Krvarics Hugó táncter-
met épített. A lövészet gyakorlása 10 esztendő alatt leáldozott, s a hely csak nyári 
kiránduló és szórakozó hely maradt.92 (15. kép) Az 1890-es évek elején Fetter János 
adójegyző szorgalmazására és támogatásával a tánccal és vigalommal egybekötött 
tekézés lett az ifjúság fő szórakozása. Ennek helyszíne a Lövölde és az első tiszai 
fürdőház melletti sörház volt, ahová fürdés után betérve egyéb más játékokkal, va-
lamint anekdotázással, ozsonnákkal, sörözéssel és poharazással töltötték idejüket a 
becsei polgárok.93 1900. május elsején a „lövölde ligetkerti vendéglőt” Strasser Ma-
nojlo,* a községi nagyvendéglő üzemeltetője nyitotta meg. A jó italokra és az ízletes 
ételekre hat éves korábbi működését említi biztosítékul.94 (16. kép) Miután Óbecse 
képviselőtestülete „a Tiszamente legszebb ligetét, az Árpád-ligetet barbár módra ki-
vágatta”, a szórakozóhely forgalma is igen megcsappant. 

„A kukorica és burgonya bosztánok mentén nem szívesen sétál le 
a közönség a Lövölde helyiségébe és bizony a máskor hangos mu-
latóhely évek óta pang, üresen áll a szép táncterem, a vendéglős és 
cukrász szomoruan bóbiskolva gondol azokra a szép időkre, amikor 
vasárnaponkint tánc és mulatozás verte föl a gyönyörüen parkirozott 
nyári mulatót.”95

90 FárBás 1933. 19.
∗ Más források szerint igen korán megözvegyült. Vö. Glässer Norbert és Zima András dualista elitről 
szóló tanulmányával! – Szerk.
91 FárBás 1933. 61.
92 FárBás é.n. [1909]. 345.
93 FárBás 1933. 20.
∗ Fárbás szerint a hirdetésben használt Manojló névalak csupán csúfneve volt Strasser Manónak. Fár-
Bás 1933. 82.
94 Óbecse és Vidéke 1900. XIII. évf. 16. sz.
95 FárBás é.n. [1909]. 345.
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Az iparos réteg inkább a kiskocsmákban, kisvendéglőkben fordult meg. Az 
utókornak lejegyzésre érdemes, karakterisztikus személyiségek közöttük is akadtak. 
A századvég idejének „… három legnagyobb sörivója volt: Lázár József gátbiztos, 
Závodszky Endre szitás és Kovács Mátyás lakatos. Ahol ők megtelepedtek, nem po-
hár, de hordó számra fogyott a hírnévre emelt finom Gerber-féle becsei sör.96 Lázár 
József, a Bácstiszai Ármentesítő Társulat gátbiztosa egyébként a népkultúra támoga-
tója, a Magyar Népkör megalapítása körül bábáskodó férfiú volt. 

„A »szívbarátság« sűrűn behozta őt messze állomáshelyéről (Alsóré-
ti nagytöltés) a fehér asztalhoz, ahol baráti körben csendes, de ked-
ves órákat töltött el. Híres volt arról, hogy nagyon szerette a sört és 
senki sem volt olyan kitartó a sörfogyasztásban, mint ő. – Ha kedve 
kerekedett, nem pohárral, de hordóval rendelte baráti asztalához a 
sört!”97

A becsei kiskocsmákban folyó társasági életbe ad bepillantást az id. Knecht 
András asztalosmesterrel kapcsolatban lejegyzett történet az 1880-as évek tájáról. A 
közéletben is tevékeny iparos sok jó baráttal bírt mind az úri társaságból, mind pedig 
a „gazda-közönség” körében. 

„Szenvedélyes, ügyes vadász volt, szerette a társaságot, a pohara-
zást. No de melyik vadász nem kedveli ezt, kivált itt Bácska hírne-
ves ivói között! Nem volt ez azonban nála soha könnyelmű szóra-
kozás, hanem csak olyan ősi bácskai szokás, kedélyes tere-fere és 
a folyó események megbeszélése. Egy ízben a vadász pajtásokkal 
olyan világraszóló nyúlvacsorát (már csak persze a becsei világra 
szólót) rendeztek a Gaszmann-féle látogatott, polgári kis korcsmá-
ban (amelynek helyén most a Börcsök étterem diszeleg), aminek híre 
ment és évekig emlegették úgy kvaterkázás közben. Családias estély 
volt ez, amely tánccal a hajnali órákban ért véget, sok pezsgős barát-
kozással és vig hejehujával.”98

Napi vendégnek számított az 1880–90-es években a kisvendéglőkben a vá-
rosi borbély-mester, Schmidt Antal vacsora utáni borozásra.99 

„Mint a kis víz-erek, csobogó források éltetik a folyót és annak med-
rébe sietnek, úgy a polgári élet apróbb körei, társaságai is rendesen 
a falu kis, jó boráról kikiáltott »csárdái«-ban melegedett össze, buz-
dult föl, alakult ki víg csapattá és így vonult rendesen befelé – egy 
forró feketére, ahol a muri pezsgő, hangos és virradatig tartó betető-
zést nyert.”100

Szente István vendéglős az 1890-es évektől üzemeltetett kocsmát Becsén, 
mely boráról és kiváló konyhájáról is ismert volt. Szikra Jakab a Csillag-téren veze-
tett kisvendéglőt, ahol egy ideig a Népkör is otthont talált. 

„Eleven élet volt ott, mert kitűnő konyhájáról és jó boráról volt híres 
a kis vendéglő. Pompás nyúlvacsorákat rendeztek ott az úri vadá-

96 FárBás 1933. 109.
97 FárBás 1933. 54.
98 FárBás 1933. 48.
99 FárBás 1933. 92.
100 FárBás 1933. 82.
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szok, és inycsiklandó halpaprikásokat, meg disznótoros vacsorákat a 
polgárok, az iparosok – no meg sűrűn a városházi urak.”101

A Ligetben, a Lövöldéhez vezető út két oldalán kurta kocsmák álltak, ahol 
leginkább a parasztlegények ittak. Egyik ilyen helynek a „bokrok közé” való át-
helyezéséről szól sajtótudósításunk. A híradás ezt kívánatos megoldásnak vélte, 
mert főleg vasár- és ünnepnapokon az arra sétáló „publicum” számára kellemetlen, 
hogy a kertész által gondozott parkszerű rész „tele volt mulató, duhajkodó, berúgott 
parasztlegényekkel”.102 Ugyancsak a rendbontó részegeskedés kapcsán fogalmazó-
dott meg éles, felháborodott és ostorozó hangnemben egy 1906-ban megjelent újság-
cikk, mely a vendéglátók felelősségét is felrója a probléma kapcsán.

„Csak az a tömeg, amelyre a kultúra a maga nemes mázát még nem 
vonta, van kitéve az alkohol legborzasztóbb ama hatásának, amikor 
az emberből kitör a bestialitás, a vad állatiasság. Ezen műveletlen 
tömeg elemei a múlt vasárnapnak szent napján ismételten igazolták 
a nagy igazságot, hogy ki-kitör az állat az emberből. […] Mióta a 
nagy munkabérek és napszámok segélyével ez a szerencsétlen tö-
meg a korcsmárosok kedves vendégei lettek, vagy a bő termés a vad 
eszű gazdának kitárja a vendégfogadók ajtait: azóta nap-nap után 
ki-kibúvnak az emberek bőréből az állatok, a legocsmányabb besti-
ák. […] Az igazi bestia – tisztelet a kivételnek – azon korcsmáros, 
aki nem akarja megakadályozni az alkohol mértéktelen fogyasztását. 
[…] Csak mondja ki az elöljáróság, hogy azon vendéglős italmérési 
engedélyének megvonását azonnal kérelmezni fogja, ahol a vereke-
dések esete megismétlődik. Ilyen értelmű határozat oly damokles 
kard lészen, mely a korcsmárosok jellemét, figyelmét, erélyét rend-
fenntartási képességét a legmagasabb tökélyre emelendi.”103

A helyzet megváltoztatásában, javításában nagy szerepe volt az 1903-ban 
Jauch Ferenc plébános által alapított Római Katholikus Földmívelő Ifjúság Egyle-
tének, A bicskázó, duhajkodó legényvirtust az egylet kebelében tömörült mintegy 
250 legény körében az „emberhez méltó” szórakozás, mulatás, olvasás, szavalás, 
műkedvelői előadás váltotta föl.104

Két központi, piac téri* fogadó működött Óbecsén, a nagyvendéglő (későb-
bi Centrál) és a Vadászkürt (későbbi Imperiál). E két nagyobb hely bérlői, vezetői 
voltak: Krvarics Hugó, Böhm Tóbiás, Vászits Emil, Kamerlingi József, Hellenber-
ger József, Lusztig Pál és neje, Vászits I., Mulik Sándor, Móróc Imre, Svarcenberg 
L. és Magnusz Herman. (17. kép)

A 19. század végén és az 1900-as évek elején sok esztendőn át Strasser 
Manó (akit mindenki Manojlónak hívott) bérelte a nagyvendéglőt. „Sok sikerült 
»zóna«, kis »halpaprikás« vagy egyéb »kóstoló« hozott össze nála alapos, reggel-
be nyúló bácskai murit.” Városi tisztségviselők, vidéki dzsentrik és nagygazdák is 
betértek hozzá. Eltávozásával (1915) beköszöntött a víg, tréfás mulatságok alko-

101 FárBás 1933. 85.
102 Óbecse és Vidéke 1888. I. évf. 1. sz..
103 Óbecse és Vidéke 1906. XIX. évf. 36. sz. Az alkohol
104 FárBás é.n. [1909]. 309–310.
∗ Főtéri – Szerk.
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nya Becsén.105 Az 1860–70-es években alig volt még emeletes épület a településen, 
de az egyik ilyen éppen a községi vendéglő volt. A község tulajdonában állott, így 
rendbentartása is községi feladat volt. Az 1890-es évek végén a közgyűlés elé került 
a nagyvendéglő ügye, nevezetesen hogy alakítsák-e valamilyen más intézménnyé 
(iskolává, bírósággá), avagy adja el a város. Végül „név szerinti szavazással a nagy-
vendéglő mint ilyen kijavittatása mondatott ki”.106 Később, 1921-ben aztán a Tisza-
vidék c. lap hasábjain olvashatunk hirdetést a nagyvendéglő helyén nyíló Centrál 
szállodáról, az általa kínált szolgáltatásokról. (18. kép)

Községi és egyesületi ünnepeknek, műkedvelő színielőadásoknak, jeles sze-
mélyiségek búcsúztatásához vagy éppen kinevezéséhez kapcsolódó banketteknek, 
vacsoráknak folyamatos helyszíne volt a nagyvendéglő, vagyis a társadalmi élet talán 
legfontosabb helyeként töltötte be szerepét.** Álljon itt erre néhány kiragadott pél-
da! Városi bankettet tartottak Kleinwald Lipót izraelita tanító nyugalomba vonulása-
kor, ahol részint tanítványai, részint pedig – kiemelkedő vendégként – Csupor Gyula 
nyugalmazott főbíró is megjelent.107 Ugyancsak a Strasser-vendéglőben történt az 
ezredéves kiállítás nyertes iparosai számára a díjátadó ünnepség.108 Az 1898. márc. 
15-iki társas vacsorán ugyanitt 300 ember vett részt. Az eseményről szóló sajtótu-
dósítás elismerőleg szól Strasser Manojló konyhájáról és az ügyes felszolgálásról.109 
A „testvéregyletek” találkozásakor is a vendéglátás egyik fő helyszíneként szolgált 
a nagyvendéglő. 1902 augusztusában az Újvidéki Polgári Magyar Daloskörnek az 
Óbecsei Polgári Magyar Dalkör meghívására tett látogatásakor az ebédet a „Strasser 
szálloda nyári éttermében”, azaz kerthelyiségében költötték el, az esti vendéglátás, 
műsor és hangverseny pedig a Lőkertben zajlott.110

Rendszeresen hirdette vendéglőjét, szállodáját az Ó-Becse és Vidéke ha-
sábjain – különféle részletességű és megfogalmazású hirdetményekben – Strasser 
Manojló, kiemelve a friss csapolású udvari sört, az éremmel kitüntetett friss barna 
(bock) sört, a friss márciusi kőbányai sört, a homoki és hegyi fehér és vörös boro-
kat, a kitűnő konyhát, az ízletes étkeket zóna adagokban is, az ízléses villásreggelit, 
gulyást, virslit, a szombati teaestélyeket, az óbecsei első zenekar szombat és vasár-
nap esti hangversenyét, a szálloda kényelmesen berendezett szobáit, az előzékeny és 
pontos kiszolgálást valamint a jutányos árakat.111 Hirdetés-szövegében megjelenik, 
hogy a színházlátogató közönséget előadás után friss vacsorával várja, s jó italait is 
ajánlja. A minőségi kínálat alapanyagainak beszerzésére világít rá azon hirdetése, 
amelyben friss libamájat a „legnagyobb mennyiségben” valamint 5 és 9 év közötti 
szamarakat „a legjobb árak mellett” vásárol.

105 FárBás 1933. 82.
106 Óbecse és Vidéke 1898. XI. évf. 1. sz.
∗∗ A vendéglők szerepéről a Galambos és a Gombos családnál lásd Kulik Melinda tanulmányát. Ugyan-
ez az írás hoz értékes adatokat a polgári háztartások felszereltségéről, az étkezési alkalmak napi rend-
jéről, a szolgáló személyzetről, a vendégségekről. – Szerk.
107 Óbecse és Vidéke 1898. XI. évf. 1. sz. Kiérdemelt nyugalom.
108 Óbecse és Vidéke 1898. XI. évf. 1. sz. Ujdonságok.; Ld. még: KuliK 2012.
109 Óbecse és Vidéke 1898. XI. évf. 12. sz. Melléklet
110 Óbecse és Vidéke 1902. XV. Évf. 32. sz. Az „Óbecse és Vidéke” tárczája. Dalestély. Az újvidéki 
dalosok hangversenye
111 Óbecse és Vidéke 1899. XII. évf. és 1893. VI. évf. számainak hirdetései
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A 20. század első feléből, az 1920–30-as évekből számos vendéglősről, 
kocsmárosról van név szerint is tudomásunk Óbecséról: Brankovits István előbb a 
Halászcsárda bérlője, majd önálló vendéglős.112 Majland Jenő 1927-től szállodatu-
lajdonos113, önálló vendéglősként működött továbbá Erdélyi Pál, Harth Alfréd, Hor-
váth István, Nikold Ferenc, Ország István, Sok Péter.114 1925-től önálló vendéglős 
Nagy Antal, aki 1937-ben vendéglőjéhez tánctermet és tekepályát építtetett.115 Sági 
György és Vécsey Károly 1927-től, Drvenicza István 1939-től szolgálta vendéglős-
ként a becseieket, Zsivkov Axin Mladen ugyancsak 1939-től működött mint kocs-
máros és vegyeskereskedő.116 Vendéglős ill. kocsmáros és vegyeskereskedő volt még 
ez időben Papp János, Péter Ferenc és Rabóczkay József.117

A legtöbb vendéglátóhelynek volt kerthelyisége, általában májusban, a jó 
idő beálltával nyitott. Erről is általában hírt adtak a sajtóban. Az Ó-becse és Vidéke 
hasábjain találjuk a hirdetést, melyben a Korona vendéglő „kertmegnyitására” invi-
tálja vendégeit 1908. május 28-ra, áldozó csütörtökre – kitűnő ételeket és friss italo-
kat ígérve – özv. Divicsek Ferenczné. A Tiszavidék c. lapban hirdeti Tuczakov Milán 
szállodás, hogy a Bristol szálloda és vendéglő átalakított és rendbetett kerthelyiségét 
1921. május 13-án nyitja, itt hangversennyel, szerémi borokkal, helyi és beográdi sö-
rökkel, ízletes meleg és hideg ételekkel várja látogatóit. A szezonalitás szempontját 
az ételkínálatban is igyekeztek követni a vendéglátóhelyek. Jó példa erre ugyancsak 
a Tiszavidékben Kollár Pál vendéglős hirdetése, mely szerint 1924. december 14-én, 
vasárnap este fél 8-ra disznótoros vacsorára hívja vendégeit.

A vendéglátóhelyek mellett kifőzdék is működtek, ahol helyben is étkez-
hetett a vendég, illetve elvihette az ételt. Hozsváth Sarolta 1908 tavaszán nyitott 
„kifőzést” a Rózsa utca 6. szám alatt, ahol „úgy házhoz járó, mint az ételt haza hordó 
abonenseket” várt olcsó, „elsőrendű kiválóan ízletes házi ételekkel”. Hirdetésében 
felajánlja: „Konyhám kiválóságáról méltóztassék próba étkezés útján meggyőződ-
ni.” Szűcs Szilveszterné a Templom utca 15. szám alatt fogadta házi kosztra ven-
dégeit, de főztjét „kihordásra” is árusította (1910.). Goldstein Fáni kóser kifőzdét 
üzemeltetett, melynek áthelyezéséről a Fő utcába 1908-ban adott hírt. Sajtóhirde-
tésében a kifőzde tisztán kezelését hangsúlyozza, s a kínálatból is felsorol néhány 
ételféleséget: naponta friss tormás „virstli”, különféle hideg felvágottak, „tíz órai 
pörkölt”.118 (19. kép)

Társasági, baráti összejövetelek persze nem csupán a nyilvános vendéglátó-
helyeken szerveződtek. Gyarmathy Béla községi jegyző majd bíró társaságkedvelő 
és vendégszerető házigazda volt és „nyitott házat tartott minden vendég részére”. 
Helybeli bizalmas barátai részére nála volt az úgynevezett „malac-kaszinó” összejö-
vetel, ahol „naponta egybegyűlt estefelé egy kis csoport eleven tracsra, egy kártyázó 

112 csuKa 1941. Melléklet 5.
113 csuKa 1941. Melléklet 69.
114 csuKa 1941. Melléklet 26., 40., 44., 79., 81., 99.
115 csuKa 1941. Melléklet 76.
116 csuKa 1941. Melléklet 95., 119., 24., 125.
117 csuKa 1941. Melléklet 83., 85., 89.
118 Óbecse és Vidéke 1908. XXI. évf. 45. sz. 6. A kóser tömegélelmezés, élelmiszer- és vendéglátóipar 
problematikájáról ld. bővebben: Gleszer 2008. 225–234.
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kompánia, víg poharazásra kész társaság.”119 E társasági alkalmak az 1910-es évek-
től haláláig, 1926-ig zajlottak.

Végül a „dúslakodás”, a hedonizmus egy ellenpéldáját idézzük. A 20. szá-
zad első évtizedeiből való adatunk a vegetáriánus táplálkozás egy formáját emlí-
ti, mégpedig a józan, mértékletes és csendes életet élő Obláth Béla takarékpénztári 
könyvelő személye kapcsán. 

„Idősebb korában szigorú diétát tartva, Bicsérdistának csapott föl, 
ami akkor nagy újdonság és szenzáció volt. Ő volt Becsén az első, 
kizárólagosan növény-evő próféta. A tea, tej és tojás volt a főeledele. 
Sőt nagyrészt ő maga főzte meg egyszerű ebédjét, vacsoráját. De 
olyan sovány is volt, mint egy csontváz, hogy szinte megcsodálták a 
fürdőben a szikár, csupa csontembert.”

Szakácskönyvek, szaksajtó

A 19. században megjelenő szakácskönyvek közül jónéhánynak – így a len-
tebb általunk idézett két munkának is – jellemzője volt, hogy nemcsak recepteket 
közölt, hanem olvasóját bevezette a konyhai munkálatok fortélyaiba. Tankönyvek 
voltak, amelyek a kulináris tevékenység szinte minden aspektusával (a konyhai elő-
készületektől a terítésig és a tálalásig) foglalkoztak. Általában nagy példányszámban, 
számos utánnyomással készültek, így egyfajta szociális és kulináris missziót is be-
töltöttek, s szerepük, hatásuk a polgárosodás folyamatában is megmutatkozhatott.120

Az óbecsei háztartások egy részében mai napig megtaláljuk a 19-20. század 
fordulóján kiadott, országosan is nagy népszerűségnek örvendő Budapesti szakács-
könyvet.121 A neves Kugler cukrászfamíliából származó szerző könyvében „híres 
magyar és franczia szakács-művészek nyomán” a „polgári és finom konyha legki-
próbáltabb vényeivel” kívánja ellátni a háziasszonyokat. A 2100 kipróbált recepten 
túl a könyv – „a főzés művészetének mester nélküli elsajátítására”, azaz didaktikai 
célzattal – sorra veszi és rajzokkal illusztrálja a főzés általános tudnivalóit, a kony-
hatechnikai fogásokat, valamint a tálalás és terítés szabályait, módjait. Étlapokat is 
közread, kitérve a reggelire, a villásreggelire, a délebédre, az estebédre, a lakodalmi 
villásreggelire, a tea-estélyre, valamint a kirándulási és báli büfére. Ugyancsak étla-
pokat közöl az év minden hónapjára, azon belül a hét napjaira (vasárnaptól szomba-
tig), különös figyelemmel a szezonális ételekre. Az említett alkalmak, az alapanyagok 
és az ételféleségek jellege, a fogások száma, a nagyobb létszámra (8-12-24) kalkulált 
ételsor, és maguk a receptek is egyértelműen a polgári gasztronómia világát jelenítik 
meg. A gyűjtés során kézbe vett példányban bejegyzéseket, jelöléseket – melyek a 
leginkább használt részeket mutatnák – sajnos nem találunk, ám a szakácskönyv 
megvásárlása, megléte, generációk közötti továbbadása s erősen használt állapota 
utal arra, hogy száz esztendeje sem csupán a konyha dísze lehetett.

119 FárBás 1933. 33.
120 Az efféle folyamatokat, hatásokat a zsidó szakácskönyvek példáján részletesen elemzi aBusch-
magder 2006.
121 A legujabb és legteljesebb gyakorlati nagy budapesti szakácskönyv és házi czukrászat. Irta: Kugler 
Géza. Rozsnyai Károly kiadása, Budapest, é.n. 
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Óbecsén látott napvilágot 1941-ben az a német nyelvű szakácskönyv, ame-
lyet az 1930-tól Zomborban megjelenő kereskedők és iparosok lapja (Handels- und 
Gewerbe-Zeitung) adott ki.122 Alcíme, mely a borítón is megjelenik, utal funkciójá-
ra: tankönyv „kisasszonyoknak”, kézikönyv asszonyoknak. A fedőlapján látható rajz 
egy polgári étkezési alkalmat ábrázol, háttérben az ételt felszolgáló cseléddel. (20. 
kép)

Adatközlői visszaemlékezésből van adatunk a szakácskönyvekben foglaltak 
hatásáról, illetve megismerési folyamatáról. Egyik interjúalanyunk édesanyja fiatal 
korában cselédként szolgált Újvidéken, ahol tulajdonképpen szakácsnői feladatot is 
ellátott. 

„És hát ugye ott, vett egy szakácskönyvet, nem volt amit nem tudott, 
mert mindent kellett tudni s akkor mindig lapozgatta a dolgokat, 
mindig valami ilyen extra dolgokat kellett csinálni, szegény család-
ba erre nem volt lehetőség. És hát ő úgy bele is jött a dolgokba, hát 
később amikor hazakerültek akkor se volt lehetőség éppen rá, hogy 
olyan gazdag konyhát vezessünk…”123

Idősebb korában ezen ismeretét és gyakorlatát kamatoztatta lakodalmi főzőasszony-
ként.

Óbecsén, 1911–1912-ben Lévai Aladár szerkesztésében jelent meg az orszá-
gos jelentőségű szakmai hírekről beszámoló Vendéglős és Kávés Értesítő (időszaki 
közlöny vendéglősök és kávésok részére). Mint a fejléc alatt látható írás mutatja: 
„Magyarország összes vidéki vendéglőseinek díjtalanul küldetik meg”.

Ínségesztendők, háborús évek

Hosszabb-rövidebb ínségidőszakok természeti, gazdasági, társadalmi, poli-
tikai krízishelyzetekben állhatnak elő. A termést és állatállományt tizedelő természe-
ti csapások, a járványok vagy a háborús évek okozhatnak efféle átmeneti vagy tartós 
válságot. Ezek mindig elsősorban a napi megélhetésért küzdő, tartalékkal nem vagy 
alig rendelkező alsóbb néprétegeket érintik legsúlyosabban. Az elhúzódó ínségidő-
szaknak azonban már össztársadalmi hatása van.

A 19. század utolsó évtizedében több ínségesztendőről, a szegény sorú né-
pesség sanyarú helyzetéről vannak adatok. „Az 1894-ik silány gazdasági év a kis-
gazdának a magot is alig adta meg, a szegény arató munkásnak pedig alig 2 hétre 
adott munkát.” 1895 telén „a külterületen minden 3–4. házban felütötte tanyáját az 
éhség, a nyomor.” A segélyezésben a körülmények hatására megalakult Jótékony 
Magyar Nőegylet vállalt oroszlánrészt.124

1898 telén ugyancsak az előző esztendő kedvezőtlen viszonyai sújtották a 
főként zsellér sorú népességet Óbecse vidékén. „A rossz gazdasági év, a terhes meg-
élhetési viszonyok nyomasztólag hatnak a megye földmívelő közönségére egyaránt, 
de különösen a szegény, kezemunkája után élő népre.” – olvashatjuk a híradást. Ők 

122 Kochbuch – Lehrbuch für Mädchen, Nachschlagebuch für Frauen. Ausgabe der Handels- und Ge-
werbe-Zeitung. [Lux Ny., Óbecse, 1941.]
123 Adatközlő: Nagy (szül. Radek) Margit (szül.: 1944.)
124 FárBás é.n. [1909]. 323–324.
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télen – mezőgazdasági napszámmunka nem lévén – kereset nélkül vannak, s ha a 
„gyenge, silány nyári kereset” elfogy, fáznak, nincs mit enniük. A helyzetet némi-
képp enyhíthetik különféle intézkedésekkel a községi hivatalnokok, így pl. olyan 
jótékonysággal, hogy a bál bevételéből népkonyhát állítanak fel a rászorulóknak.125 
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a sajtó egy héttel később arról számol be, hogy 
alispáni leirat született a „kenyértelen napszámosok” segélyezéséről.

Az átmenetinek tűnő, persze az adott helyzetben súlyos, mégis aktuálisan 
gyorsabban és sikeresebben orvosolható ínséghelyzethez viszonyítva tartósabb, mé-
lyebb és a társadalom nagyobb hányadát érintő válságot hozott a két világháború. 
Ily tartósabb időszakok során felerősödnek a szükségmegoldások, illetve aki teheti, 
kénytelen újra az önellátás irányába fordulni. 

Fogyasztási szempontból ezek speciális időszakoknak tekinthetők, hiszen 
az élelmiszerfogyasztást elsősorban a külső körülmények, „a kínálat és a központi 
elosztás határozták meg, az egyéni ízlés és szükségletek minden bizonnyal csak ki-
sebb mértékben érvényesülhettek”.126

Az I. világháború évei alatt megjelent híradások elsősorban a drágulásokkal, 
az áruhiánnyal és a rekvirálásokkal foglalkoznak részletesebben Óbecse vonatkozá-
sában. Az alábbiakban néhány példát idézünk.

1915-ben a hentesek és mészárosok panaszkodnak, s kérik a vármegyei alis-
pánt, hogy a hatóságilag megállapított ár felett adhassák a húsféleségeket. A tudósí-
tás ugyanakkor sérelmezi, hogy „Óbecse vezet a drágaságban”. Mindezt bizonyítan-
dó összehasonlító adatokat hoz a szegedi árakkal, sőt – a Times adatai alapján – még 
a londoni élelmiszerárakkal is a két háborús év (1914 és 1915) értékeit és a drágulás 
mértékét közölve, a hús mellett a kenyér, cukor, liszt és egyes tejtermékek vonatko-
zásában is.127 Ugyanitt olvashatunk a hús biztosításának házi, önellátó módjáról is:

„Ebben a húsínséges időben jól esik megállapítanunk, hogy a mi 
derék gazdasszonyaink ugyancsak iparkodnak arra, hogy a hús kér-
dést megoldják. Ugyanis az utcákon sétálva az ember lépten nyo-
mon csirkés tyúkokat, libákat lát a füves árkokban és útszélen és 
szinte bizonyos, hogy nincs most Óbecsén ház, ahol apró baromfit 
ne nevelnének. És ez nagyon helyes, mert jó és egészséges táplálék 
a baromfi hús és ha ebből bőven lesz, mindjárt befolyásolni fogja ez 
az egyéb hús árakat is.”128  

A szolgabíróság utasítására a községi elöljáróság pedig köteles volt ellenőrizni, hogy 
a nyilvánosan kifüggesztett piaci áraknál drágábban senki ne árulja az élelmiszert. 

A másik legfontosabb, alapvető élelmiszer a gabona, illetve a liszt. Erre vo-
natkozóan bejelentési kötelezettsége volt mindenkinek a jegyzőnél. A mezőgazda-
sági munkások napi fejadagja kb. 70%-kal volt több, mint másoké. Az 1916. évi 
tél beállta előtt fontos hatósági feladat volt a megfelelő közellátás biztosítása. Ezt 
Óbecsén a következő módon oldotta meg az elöljáróság:

125 Óbecse és Vidéke 1898. XI. évf. 7. szám, Népkonyhát!
126 luKács 2010. 110.
127 Óbecse és Vidéke 1915. XXVIII. évf. 31. sz. A húsnak áremelése
128 Óbecse és Vidéke 1915. XXVIII. évf. 31. sz. Nő a hús
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„A kenyér kérdés biztosításának legmegnyugtatóbb módja az lenne, 
ha mindenki az egész évre szükséges kenyérmagvat és lisztet egy-
szerre beszerzi. De ezt csak a jobbmódúak tehetik, kik a befektetés-
hez szükséges pénzzel rendelkeznek. Az ilyenek ezt meg is tették, 
sőt a gazdasági munkások is jórészt kerestek annyi terményt, hogy 
lisztjük biztosítva van. Nem is a mezei munkások és a termelők érzik 
majd a hiányt, hanem a városban élő amaz osztályok, kik havi vagy 
napibér mellett dolgoznak és csak annyi a keresetük, amennyi éppen 
momentán kell, de már előre való befektetésekre nem jut. […]
 A hatósági ellátás ez évre a Haditermény útján van országosan 
biztosítva, de mert ez, mint maga a vármegyénk alispáni jelentése 
is mondja, több oknál fogva nehézkes és nem megnyugtató, azért 
elöljáróságunk egy nagyon helyes és praktikus módot talált, mely 
szerint minden köz-ellátásra szorulóval búza bevásárlási jegyet állit-
tat ki és azután  szerez egy vállalkozót, esetleg maga a község is, aki 
megveszi az igy kimutatott búza mennyiségét és raktározva részle-
tekben megőrölteti és kiméri a hatósági lisztjegyek ellenében. Ez az 
előlegezési mód, mely már – mint értesültünk – jóváhagyást nyert, 
olyan formán látja el a lakosságot, mintha éppen a saját buzáját őröl-
tetve nyerné a szükséges liszt mennyiségét. Vagyis jó, egészséges 
és tiszta lisztet kap mindenki és ez nagy megnyugvás a gazdasz-
szonyoknál.”129

Az alapvető élelmiszerekkel való ellátás nehézségei mellett természetesen 
a különlegesebbnek számító árucikkek, luxuscikkek beszerzése is nehezebbé vált, 
illetve a fizetőképes kereslet is csökkent. Az Óbecse és Vidéke 1918. évi számai-
ban pl. Mrávits és Jovánovits Szent István téri üzletének hirdetésében olvashatjuk: 
„Mindenki a KÁVÉ hiányt pótolhatja, ha nálunk vásárol 10 gramm orosz Tea pótlót, 
amelyből 10 csésze legzamatosabb orosz Teát főzhet.” A cukorgyárak termelésének 
késlekedése miatt 1918 őszén a cukrászok nagyobb mennyiségű cukorellátása is kés-
lekedett.130

Bár a hirdetések szövegéből nem derül ki, sőt a legtöbb esetben a „jóforgal-
mú” jelző is ott szerepel, ám minden bizonnyal a forgalom visszaesése is közreját-
szott vendéglátóhelyek, kereskedések eladásában. Az Óbecse és Vidéke hasábjain 
1915-ben a Pandek Antal-féle fűszer- és vegyeskereskedést kínálja eladásra tulajdo-
nosa, 1917-ben pedig az „Aranyszarvas” vendéglőt Gulyás György tulajdonos.

Összegzés

Áttekintésünk alapján úgy véljük, Óbecse polgári–városi fejlődését a vizs-
gált korszakban – sok más tényező mellett – jelzi a természeti adottságokhoz iga-
zodó, egyre inkább specializálódó gazdálkodási rendszere, a települést és szűkebb 
környékét ellátó, ugyanakkor „kivitelre” is termelő élelmiszeripara, s a helyi szük-
ségleteket szolgáló kiskereskedelme.

129 Óbecse és Vidéke 1916. XXIX. évf. 39. sz. Köz-ellátás
130 A háborús időszak alatti ellátási nehézségekről – bár hivatkozásunk a II. világháború éveinek pél-
dáját adja – és a különféle pótló-helyettesítő élelmiszerek megjelenéséről lásd: luKács 2010. 113., 
118–119.
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„A piaci kereslet formájában megnyilvánuló fogyasztás kultúrakent 
történő meghatározását az indokolja, hogy benne sajátos értékrend 
es etika fejeződik ki. A tömegtermelés körülményei között ez az ér-
tékrend vagy etikai mérce a hedonizmust emeli piedesztálra, kiszo-
rítva a »hagyományos« polgári erényeket, mint amilyen a szorgalom 
es az önmegtartóztatás.”131 

A fogyasztói kultúra megjelenése elsősorban a középosztály tagjait érintette, egy 
jóléti életnívót feltételezett, s a középosztály számszerű bővülésével is együtt járha-
tott.132

Óbecsén a polgárosodás útját járó lakosság életében együtt volt jelen a kö-
zösségért felelős, áldozatokat hozó értékrend és az élet társasági örömeinek szerete-
te. Ez az együttesség egyazon alkalommal is megnyilvánulhatott, hiszen az asztaltár-
saságok összejövetelein, a sörözés vagy borozás óráiban, az ünnepeken és banketto-
kon a szónoklatok, a közügyekről szóló eszmecsere megfért az anekdotázással, a 
cigánymuzsikával és az eszem-iszommal. Ezen alkalmak is mutatják, hogy az egyes 
társadalmi, foglalkozási vagy felekezeti csoportok, rétegek között átjárható, rugal-
mas határ húzódott, s e tényező segítette a közös ügyek eredményes véghezvitelét.

131 Gyáni 1997. 101.
132 Vö.: Gyáni 1997. 101–102.
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АНдрАш шимоН

ГРАЂАНСКА ГАСТРОНОМИЈА 
И КОНзУМАЦИЈА, УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ, 

КАФАНСКА ДРУШТВА
Овај рад истражује друштвене и економске односе у производњи 

и потрошњи као и главне карактеристике грађанске гастрономије и 
угоститељства у периоду од средине 19. до половине 20. века. Поред локалне и 
тематске литературе, као примарне изворе, користили смо штампу и теренске 
интервјуе.

У предметном периоду највећи део од 42.000 кј бечејског атара био 
је под житарицама.  На томе се широм Бачке и Баната заснивала доминантна 
млинска индустрија и трговина житарицама. У сточарској производњи водеће 
место заузима говедарство и живинарство. Од почетка 20. века покушај 
усклађивања производње прелази у оквире задругарства. Бечеј је имао главну 
улогу у организовању задруга за производњу млека и јаја. Повртарство и 
виноградарство такође заузима значајно место у бечејском атару. Производња 
пива у Бечеју је исто веома значајна индустријска грана, која доживљава своје 
највеће успехе у времену од 1877. до 1934, када су породичном фабриком 
руководили Нандор Гербер и син. Поред тога имамо податке и о постојању и 
раду велетрговине вина и алкохолних пића, фабрици сирћета, и сода-воде.

Грађанство је набављало свеже намирнице на недељним пијацама, где 
су произвођачи са оближњих салаша нудили свеже поврће и месо. Многобројне 
продавнице мешовите робе поред основних намирница имале су у понуди 
колонијалну и деликатну робу као и зачине неопходне за грађанска домаћинства. 
У снабдевању становништва учествовали су и месари и кобасичари, пекари и 
колачари као и продавци вина. 

Политичка питања и проблеми јавног живота, најчешће, су расправљана 
за белим столом. Припадници појединих друштвених и струковних слојева 
обично су проводили слободно време у свом кругу, углавном у посебним 
угоститељским објектима. Ипак, има доста података о томе да су се 
интелектуалци, општински службеници, велепоседници, занатлије и трговци 
могли наћи у истом друштву. 

На прославама општине и удружења, представама аматерских друштава, 
банкетима везаним за испраћај или постављење знаменитих личности, у 
улози домаћина углавном је служио Велики ресторан. Тиме заузима, можда, 
најзначајније место у друштвеном животу града. Занатлије и пољопривредници 
су се радије окупљали у малим ресторанима и крчмама. Поред угоститељских 
објеката радиле су и мензе, у којима су људи на лицу места могли да обедују, а 
и да понесу храну кући. 

Чланак садржи податке и о улози књига-кувара у обликовању грађанске 
гастрономије, на основу издања објављених у Бечеју, као и едиција које су биле 
присутне у бечејским домаћинствима. 
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У последњој деценији 19. века било је више сушних година, а самим 
тим и немаштине. Дужи период немаштине и кризе представљају ратне године 
у оба светска рата, када је снабдевање и потрошњу грађанства дубоко потресла 
скупоћа, несташица робе, и обавеза предаје робних вишкова. Ове околности 
представљене су примерима из Бечеја. 

На крају сматрамо да, у погледу урбанизације и грађанског напретка 
у Бечеју, поред природних околности, обележава и систем привређивања који 
им се прилагођава, прехрамбена индустрија која снабдева град, ближу, па 
чак и ширу околину и трговина која задовољава домаће потребе.  У животу 
бечејског грађанства који тежи ка урбанизацији, присутна је одговорност за 
своју средину, спремност да се у том циљу прихватају обавезе, као и радост и 
срећа друштвеног живота.
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1. kép
A Gerber sörgyár levélpapírjának fejléce a gyár képével

2. kép
A Merkur sörgyár plakátja (1944)
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3. kép
Merkur söralátét

4. kép
Merkur bakelit hamutál

5. kép
Trebitsch Jakab köbányai sör raktárának hirdetése

 (Óbecse és Vidéke 1906.)
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7. kép
Jelenics István hentes hirdetése 

(Tiszavidék 1921.)

8. kép
Új mészárszék nyitása a piactéren

(Óbecse és Vidéke 1910.)

6. kép
A Pusztai Fogyasztási Szövetkezet részjegye 1903-ból
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9. kép
Baranyai János mészáros és hentes pecsétnyomata

10. kép
Mrávics Lukács fűszerkereskedésének hirdetése (Óbecse és vidéke 1888.)
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11. kép
Engelsmann és Fiai italáru raktárának hirdetése
(Óbecse és Vikéke, 1898.)

12. kép
Maláta pótkávé hirdetés
(Óbecse és Vikéke, 1898.)
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13. kép
Kristálylimonádé hirdetése (Óbecse és Vidéke 1910.)

14. kép
Herczog Lipót üveg- és porcelánkereskedésének hirdetése (Óbecse és Vidéke 1902.)
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15. kép
Képeslap-részlet az Árpád-ligeti Lőkertről

16. kép
Strasser Manojló hirdetése a Lövölde vendéglő megnyitásáról (Óbecse és Vidéke 1900.)
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17. kép
Utcakép az Imperial szálló épületével (1930-as évek)

18. kép
Hirdetés a Central szálloda megnyitásáról (Tiszavidék 1921.)
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19. kép
Goldstein Fáni kóser kifőzdéjének hirdetése (Óbecse és Vidéke 1908.)

20. kép
Az Óbecsén 1941-ben megjelent német nyelvű szakácskönyv címlapja
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sZűGyi FereNc

polgárság és NéVADási szokások 
Az ÓBECsEi rÓMAi kATolikUs és prAVoszláV 

ANYAköNYVEk pélDáJáN*

Az anyakönyvek típusai

Egyházi anyakönyvekként 1895 előtt elsősorban az ún. bevett felekezetek (katolikus, 
református, evangélikus, görög keleti, izraelita) anyakönyveit kell számba vennünk. 
A korlátozottabb jogokkal bíró, egyébként jóval kisebb létszámú elismert felekezetek 
(pl. nazarénus, baptista) nem anyakönyveztek önállóan, az ő anyakönyveiket a terü-
letileg illetékes törvényhatóságok vezették, külön lajstromokban. Az anyakönyvek 
típusát tekintve, azok három fő fajtáját különböztethetjük meg: a születési (kereszte-
lési), a házassági és a halotti (temetési) anyakönyvekét. Bár az említettek lényegében 
lefedik az egyházi anyakönyvek leggyakrabban használt, jelentősebb részét, fontos 
tudatosítanunk, hogy a vallási élet egyéb eseményeit rögzítő, kisebb mennyiségben 
előforduló egyházi anyakönyvek is léteznek, időnként hasonlóan értékes és jól hasz-
nálható adattartalommal: ide sorolhatók pl. a bérmálkozási-konfirmációs könyvek, 
vagy a vallásváltoztatási anyakönyvek (áttértek, megtértek, hitehagyók) és a jegye-
sek anyakönyve is. Alkalmanként, bizonyos időmetszetekben a családok anyaköny-
vi jellegű nyilvántartásai-összeírásai is előfordulnak. A szaporodó anyakönyvekhez 
általában névmutatók, ún. indexek is készültek, melyek időnként külön köteteket 
alkotnak. A mutatók adatgazdagsága és minősége változó, de néha az anyakönyvi 
bejegyzések rövid, lényegi tartalmi kivonatát adják (jelentőségük az eredeti könyvek 
pusztulása esetén így különösen fontos lehet).

Az anyakönyvek vezetése, eredeti és másodpéldányok

Az anyakönyvezéssel kapcsolatos szabályozások, egyházi előírások Euró-
pában és Magyarországon is a 16. században, a reformációt követően jelentek meg, 
de használatuk országszerte csak a török utáni időkben, a 18. század első felében 
vált általánossá. Az egyes vallási közösségek ekkortól kezdődően rendszeresen do-
kumentálták a hívek életének fontos (katolikusoknál szentségekhez köthető) esemé-
nyeit, s a könyvek vezetését ettől fogva általában az egyházi elöljáróság is ellenőriz-
te. Nem egyszerre kezdték el vezetni az anyakönyvek fentebb már említett típusait, 
a katolikusok pl. elsőként a kereszteléseket és a házasságokat, később a halálozást is 
dokumentálták, s a különféle bejegyzések kezdetben ugyanabba a kötetbe, időnként 
teljesen vegyesen kerültek. A 18. század derekán-végén azután az egyes anyakönyv-
típusokat már külön kötetekben vezették.

* A közölt írás, Polgárság és névadási szokások az Óbecsei római katolikus anyakönyvek példáján 
címmel a Bácsország 2011/1. számában, 63-70. oldalon megjelent tanulmány átdolgozott, javított vál-
tozata. – Szerk.
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Az egyházi anyakönyvekben rejlő adatok nyilvántartás-jellegű jelentőségét 
az erősödő államszervezet már a 18. században felismerte. Mária Terézia uralkodá-
sától kezdve megjelentek az állami rendelkezések is az egyházi anyakönyvek őrzé-
sével, a kivonatok kiállításával kapcsolatban. II. József a monarchia egész területé-
re érvényes anyakönyvi szabályzatot adott ki. Az anyakönyvek jogi fontosságának 
újabb jele, hogy az 1827. évi XXIII. törvénycikk elrendelte a másodpéldányok készí-
tésének kötelezettségét is a felekezeti anyakönyvekre vonatkozóan. A keresztelési, 
házassági és halotti anyakönyvek másodpéldányait a törvényhatóságok levéltárainak 
kellett átadni (ma ezek általában a megyei önkormányzatok levéltáraiban találha-
tók), és arra is volt példa, hogy ekkortól bizonyos egyházszervezeti központokban 
(néhány katolikus püspökségen) is gyűjteni kezdték a másodpéldányokat. 1826-tól 
kezdődően tehát az anyakönyvek legalább kettő, de bizonyos helyeken akár három 
példányban is készülhettek: az eddig is használatos eredeti példány mellett a hite-
lesített másod- és harmadpéldányt a vármegyéhez (azaz a törvényhatósághoz) és a 
püspökhöz (vagyis az illetékes egyházmegyei központba) küldték. A másodpéldá-
nyok beküldésének megvalósulása, „eredményessége” egyébként országszerte igen 
változó volt, időnként kimaradtak (és máig is hiányoznak) bizonyos évfolyamok, 
ilyen esetekben általában felszólításokat küldtek az adatok pótlására, több-kevesebb 
sikerrel. Viszont az is előfordult, hogy az eredetiben elpusztult anyakönyveket ké-
sőbb a másodpéldányok segítségével, azok újramásolásával pótolták.

1868-tól újabb rendeletek is születtek, melyek kiterjesztették a lelkészek-
anyakönyvvezetők állami célokat szolgáló adatszolgáltatási kötelezettségét. A tör-
vény ebben a minőségükben állami tisztviselőknek tekintette őket, és megállapította 
büntetőjogi felelősségüket.

Az 1894. évi XXXIII. törvénycikk, amely az állami anyakönyvezést elren-
delte, 1895. október 1-től kötelező lett.1 

Az adatgyűjtés módszertana

Az adatgyűjtés az óbecsei Mária Mennybemenetele Római Katolikus Plé-
bániahivatal és a Szent György Mártír Szerb Ortodox Plébánia keresztelési anya-
könyveiből történt. Az előbbi plébánia köteteit 1757-től, az utóbbiét 1744-től vezetik 
folyamatosan. Az óriási mennyiségű adatra való tekintettel, már a kutatómunka kez-
detén kikristályosodott, hogy nem minden évet, hanem tízévenkénti időszeleteket 
dolgozok fel. Az 1848–49-es szabadságharc ideje alatt több településen is megsem-
misültek az anyakönyvek, illetve hiányosak a bejegyzések. Ez Óbecse esetében is 
igaz, sőt a római katolikus kötetek bejegyzéseiben az 1850-es év is hiányos, és az 
elemzésben így lett kezdő év az 1851-es. Ehhez igazodik a szerb pravoszláv kötetek 
vizsgálata is. A következő vizsgált időszeletek az 1860-ik, 1870-ik, 1880-ik és az 
1895-ik évi bejegyzések. Az utóbbi az utolsó hiánytalanul vezetett év a keresztelési 
anyakönyvben, ez a tény indokolta számomra az évválasztást.

1 BiszaK–laKatos–vajK 2008. 5–6.
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A névadás (keresztelés)

A gyermek társadalmi elismerése, nyilvántartásba vétele a névadással tör-
tént. Régen siettek a névadással, mert a tudatukban még élő hiedelem szerint a „po-
gány”, tehát meg nem keresztelt gyermek jobban ki volt téve a gonosz szellemek 
ártalmainak, mint a keresztség által már védett. A gyermek betegsége miatt vagy 
a halvaszületéstől, a gyors halálától való indokolt félelem esetén igyekeztek minél 
hamarabb eljutni a paphoz. Amennyiben ez nem volt lehetséges, végszükség esetén a 
bába is megkeresztelhette az újszülöttet. A névadás hatósági ténykedése régen kizá-
rólag az egyház hatáskörébe tartozott, és ez két részből állt: az ünnepélyes névadás-
ból, amelynél a gyermeket a keresztvíz alá tartották vagy a keresztvízben megmerí-
tették, és a név regisztrálásából (anyakönyvi bejegyzés). A névadáshoz egy vagy két 
tanú (keresztszülő) közreműködését kívánták meg, akik egyúttal azt is bizonyították, 
hogy a gyermek a bejelentett anyától származik, és az anya tisztességes házasságban 
élt. Ugyancsak a tanúk igazolták a gyermek nemét is. A házasságon kívül született 
gyermeket régen csak akkor volt szabad megkeresztelni, ha a szülőanya már elszen-
vedte az egyházi büntetést.2

A gyermek keresztnevét a szülők határozták meg, a névválasztás szabályai 
nálunk a következők lehettek:

a)  Az újszülöttet annak a szentnek a nevére keresztelték, akinek a napján a 
világra jött, vagy pedig a naptárban hozzá közel esőre.

b)  Naptárból választották azt a nevet, amely a születés napjára vagy ahhoz 
közeli napra esett.

c) A gyermek neme szerint valamely szülő keresztnevét kapta.
d) A gyermek a nagyszülők vagy a szülők testvéreinek a nevét kapta.
e) Az újszülöttet a keresztszülők nevéről nevezték el.
f)  Az elnevezés családon belül, de születési sorrend szerint történt. Pl. az 

első fiúgyermeket a nagyapa, a másodikat az apa nevére keresztelték.
g)  Nemrég elhunyt családtag nevére is kereszteltek, hogy a neve fennma-

radjon.3

h)  A fenti alapvető tendenciákon túl, számolnunk kell helyi névdivatokkal, 
aminek eredményeként adott időszakban egy-egy népszerű történelmi 
személy, bibliai alak, helybéli földbirtokos és családtagjainak keresztne-
ve gyakrabban fordul elő.4

Férfiak esetében a szerb pravoszláv névadási szokás annyiban eltér a fent 
felsorolt lehetséges szabályoktól, hogy a keresztelendő gyermek csak abban az eset-
ben kaphatta édesapja, nagyapja, nagybácsija nevét, ha az illető személy már el-
hunyt. Ezt a szokást a keresztelési anyakönyvek bejegyzései teljesen alátámasztani 
látszanak. A nők esetében már más népi hiedelem lép érvénybe. Egy leánygyermek 
akkor kapja édesanyja nevét, amikor a családban már a többedik leánygyermekként 
születik. Ezzel szeretnék befolyásolni a születendő gyermek nemét, vagyis a további 

2 tárKány szücs 2003. 128–129.
3 tárKány szücs 2003. 146–147.
4 Kapros 1990. 26.
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leánygyermekek születésének megakadályozását, és egyben a várva-várt fiúgyermek 
világra jöttét. Ugyanebből a megfontolásból kapták leánygyermekek a Stana, Stani-
ka nevet, ezzel próbáltak álljt parancsolni a további leánygyermekek születésének.

Elemzés

Jelen írásomban a fenti szempontokból szeretnék néhányat felvillantani. 
Idő- és helyszűke miatt nem törekedhettem a teljességre. Némely szempont bemuta-
tása a meglehetősen nagy táblázat miatt valóban helyigényes. Más szempontok – a 
keresztelési anyakönyvek alapján való – bizonyítására pedig komoly családfa-, csa-
ládtörténet-kutatásra lenne szükség, pl. hogy az újszülött valamely nagyszülő vagy 
a szülők testvéreinek nevét kapta, esetleg a keresztszülőét, vagy egy nemrég elhunyt 
családtagét. Valamint hogy a családon belüli elnevezés követ-e valamilyen sorren-
det, akkor élő szokást.

Az alábbi táblázatban nemek szerinti bontásban összegeztem a vizsgált öt 
év bejegyzéseinek számát. A római katolikus közösségben született gyermekek nemi 
aránya jól láthatóan csak nagyon kis mértékben ingadozik, fél évszázadon keresz-
tül 50-50 százalék körüli. Amíg ez az arány állandónak tűnik, a születések száma 
növekszik. Az 1851-es adat (163 keresztelés), 20 év alatt, 1870-re megháromszo-
rozódik (491 keresztelés). Érdekes megfigyelni, hogy a rá következő 10. (1880) és 
25. (1895) évben már nincs ekkora növekedés a keresztelések számában, sőt szinte 
állandósultnak tekinthetjük.

év
bejegyzések

nő férfi összesenfő százalék fő százalék
1851 81 49,7 82 50,3 163
1860 202 53,0 179 47,0 381
1870 242 49,3 249 50,7 491
1880 252 49,5 257 50,5 509
1895 243 48,6 256 51,2 500*

* egy gyermek ismeretlen

Míg a szerb pravoszláv anyakönyvi adatok szerint a nemi arány kisebb inga-
dozással szintén 50-50 százalék körül mozog, addig az évek múlásával a keresztelé-
sek száma nem növekszik olyan dinamikusan, mint a római katolikusok esetében.

év
bejegyzések

nő férfi összesenfő százalék fő százalék
1851 78 40,4 115 59,6 193
1860 130 52,8 116 47,2 246
1870 104 44,8 128 55,2 232
1880 149 53,6 129 46,4 278
1895 141 53,6 122 46,4 263
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Nézzük, hogy egy-egy évben a kapott keresztnevek milyen számban kép-
viseltetik magukat külön-külön a fiú- és leánygyermekek esetében. Kettős illetve 
többes névadás esetében, csak az első keresztnevet vettem figyelembe.

1895 –  férfi – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. József 40 19. Béla 2
2. István 27 20. Imre 2
3. János 26 21. Kálmán 2
4. Mihály 19 22. Nándor 2
5. András 16 23. Elek 1
6. Lajos 15 24. Frigyes 1
7. György 13 25. Gáspár 1
8. Károly 13 26. Géza 1
9. Ferenc 11 27. Gyula 1

10. Mátyás 10 28. Ignác 1
11. Sándor 9 29. Jácint 1
12. Antal 8 30. Jakab 1
13. Pál 8 31. László 1
14. Péter 8 32. Márton 1
15. Illés 4 33. Orbán 1
16. Dezső 3 34. Tibor 1
17. Vince 3 35. Tivadar 1
18. Ádám 2

ÖSSZESEN 256

1895 – nő – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Mária 28 13. Margit 4
2. Rozália 27 14. Petronella 4
3. Julianna 27 15. Amália 3
4. Erzsébet 21 16. Borbála 3
5. Katalin 16 17. Emma 3
6. Teréz, Terézia 16 18. Piroska 3
7. Ilona 15 19. Rozina 3
8. Verona, Veronika 14 20. Éva 2
9. Etel, Etelka 13 21. Irén 2

10. Anna 9 22. Jolán 2
11. Viktória 9 23. Klára 2

12. Ágnes 4 24. Rózsa 2
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25. Vilma 2 30. Gizella 1
26. Angéla 1 31. Jusztina 1
27. Aranka 1 32. Magdolna 1
28. Elvira 1 33. Marcella 1
29. Franciska 1 34. Zsófia 1

ÖSSZESEN 243

1880 – férfi – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. István 44 21. Gergely 3
2. János 22 22. Ignác 3
3. Mihály 22 23. Ádám 2
4. József 20 24. Balázs 2
5. András 17 25. Imre 2
6. Ferenc 16 26. Gyula 2
7. Antal 15 27. Béla 1
8. György 9 28. Elek 1
9. Károly 8 29. Artúr 1

10. Lajos 8 30. Ágoston 1
11. Mátyás 8 31. Kálmán 1
12. Pál 8 32. Demeter 1
13. Sándor 7 33. Emil 1
14. Illés 5 34. Márton 1
15. Lázár 4 35. Miklós 1
16. Péter 4 36. Romanus 1
17. Dániel 3 37. Simon 1
18. Ernő 3 38. Orbán 1
19. Nándor 3 39. Vince 1
20. Gábor 3 40. Zoltán 1

ÖSSZESEN 257

1880 – nő – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Erzsébet 25 9. Ágnes 11
2. Mária 25 10. Anna 11
3. Viktória 25 11. Ilona 11
4. Terézia 24 12. Etel, Etelka 10
5. Verona, Veronika 20 13. Borbála 5
6. Julianna 17 14. Gizella 5
7. Rozália 16 15. Petronella 4
8. Katalin 15 16. Klára 3
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17. Margit 3 27. Emília 1
18. Éva 2 28. Ida 1
19. Franciska 2 29. Irma 1
20. Rozina 2 30. Johanna 1
21. Albertina 1 31. Jolán 1
22. Amália 1 32. Josepha 1
23. Angéla 1 33. Magdolna 1
24. Karolina 1 34. Marcella 1
25. Krisztina 1 35. Matild 1
26. Emerencia 1 36. Zsófia 1

ÖSSZESEN 252

1870 – férfi – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. István 44 20. Orbán 3
2. János 22 21. Vince 3
3. Mihály 21 22. Nándor 2
4. Ferenc 16 23. László 2
5. József 14 24. Lázár 2
6. Antal 12 25. Alajos 1
7. Mátyás 12 26. Gáspár 1
8. Pál 12 27. Dániel 1
9. Sándor 11 28. Flórián 1

10. András 10 29. Gábor 1
11. Károly 9 30. Géza 1
12. György 9 31. Gergely 1
13. Illés 6 32. Ignác 1
14. Péter 6 33. Gyula 1
15. Ádám 5 34. Lukács 1
16. Béla 4 35. Simon 1
17. Lajos 4 36. Tamás 1
18. Imre 3 37. Vencel 1
19. Márton 3 38. Gyermek 1

ÖSSZESEN 249
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1870 – nő – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Mária 28 19. Franciska 3
2. Viktória 24 20. Gizella 3
3. Erzsébet 22 21. Krisztina 2
4. Terézia 18 22. Regina 2
5. Julianna 15 23. Adalbertina 1
6. Veronika 15 24. Apollónia 1
7. Katalin 14 25. Aurélia (Aranka) 1
8. Ágnes 13 26. Karolina 1
9. Anna 12 27. Emília 1

10. Rozália 11 28. Emma 1
11. Etel, Etelka 9 29. Hermina 1
12. Klára 7 30. Hilaria 1
13. Ilona 7 31. Johanna 1
14. Petronella 7 32. Luca 1
15. Amália 5 33. Magdolna 1
16. Éva 5 34. Piroska 1
17. Margit 3 35. Szidónia 1
18. Borbála 3 36. Zsófia 1

ÖSSZESEN 242

1860 – férfi – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. István 32 18. Imre 2
2. János 22 19. Gergely 2
3. Ferenc 15 20. Péter 2
4. József 14 21. Vince 2
5. András 13 22. Alajos 1
6. Mihály 10 23. Nándor 1
7. Antal 9 24. Flórián 1
8. Károly 6 25. Gábor 1
9. György 6 26. Jakab 1

10. Mátyás 6 27. Gyula 1
11. Ádám 5 28. László 1
12. Pál 5 29. Lázár 1
13. Sándor 4 30. Lőrinc 1
14. Illés 4 31. Márton 1
15. Ignác 3 32. Máté 1
16. Elek 2 33. Tóbiás 1
17. Balázs 2 34 Bálint 1

ÖSSZESEN 179
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1860 – nő – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Mária 26 16. Etel, Etelka 2
2. Anna 21 17. Amália 1
3. Erzsébet 21 18. Angéla 1
4. Verona, Veronika 21 19. Apollónia 1
5. Julianna 18 20. Cecília 1
6. Terézia 15 21. Karolina 1
7. Katalin 14 22. Krisztina 1
8. Viktória 13 23. Kunigunda 1
9. Rozália 11 24. Jozefa 1

10. Ilona 7 25. Jusztina 1
11. Éva 6 26. Luca 1
12. Ágnes 4 27. Magdolna 1
13. Borbála 3 28. Otília 1
14. Klára 3 29. Rózsa 1
15. Petronella 3 30 Tekla 1

ÖSSZESEN 202

1851 – férfi – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. István 15 13. Jakab 2
2. Mihály 12 14. Ádám 1
3. János 9 15. Károly 1
4. József 8 16. Dávid 1
5. András 6 17. Gábor 1
6. György 5 18. Lőrinc 1
7. Sándor 4 19. Mátyás 1
8. Antal 3 20. Miklós 1
9. Albert 2 21. Pál 1

10. Illés 2 22. Szilveszter 1
11. Imre 2 23. Vince 1
12. Ferenc 2

ÖSSZESEN 82

1851 – nő – római katolikus
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Rozália 11 6. Mária 7
2. Erzsébet 10 7. Anna 6
3. Katalin 9 8. Borbála 3
4. Terézia 9 9. Éva 3
5. Veronika 9 10. Ilona 3
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11. Julianna 2 16. Luca 1
12. Viktória 2 17. Magdolna 1
13. Eleonóra 1 18. Rózsa 1
14. Etelka 1 19. Tekla 1
15. Jusztina 1

ÖSSZESEN 81

1895 –  férfi – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Milan 8 31. Slavimir 1
2. Ivan 7 32. Simeon 1
3. Radivoj 6 33. Sever 1
4. Stevan/Stefan 5 34. Sava 1
5. Miladin 5 35. Prerad 1
6. Žarko 5 36. Pavel 1
7. Nedeljko 4 37. Nestor 1
8. Georgij 4 38. Mihail 1
9. Petar 3 39. Milutin 1

10. Mladen 3 40. Miloš 1
11. Lazar 3 41. Milovan 1
12. Isidor 3 42. Milivoj 1
13. Danilo 3 43. Mileta 1
14. Vuja/Vujica 3 44. Milenko 1
15. Vojin 3 45. Miladin 1
16. Branko 3 46. Maksim 1
17. Trifun 2 47. Ljubivoj 1
18. Sreta 2 48. Konstantin 1
19. Slavko 2 49. Jovan 1
20. Nenad 2 50. Ignjat 1
21. Marko 2 51. Živoljin 1
22. Živko 2 52. Velimir 1
23. Gavril/Gavrilo 2 53. Branislav 1
24. Vladan 2 54. Borivoj 1
25. Božidar 2 55. Atanasije 1
26. Bogdan 2 56. Arkadin 1
27. Čedomir 1 57. Aleksej 1
28. Cvetko 1 58. Aleksandar 1
29. Toma 1 59. Aksentije 1
30. Teodor 1 60 Halvaszületett 

gyermek
1

ÖSSZESEN 122
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1895 – nő – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Zorka 10 28. Desanka 2
2. Marija 8 29. Velinka 2
3. Milica 7 30. Budimka 2
4. Ljubica 7 31. Bosiljka 2
5. Jovanka 6 32. Bojana 2
6. Jelena 6 33. Ana 2
7. Darinka 6 34. Sultana 1
8. Angelina 5 35. Smiljana 1
9. Sofija 4 36. Slavna 1

10. Mileva 4 37. Pava 1
11. Draginja 4 38. Nerandža 1
12. Vukosava 4 39. Nevenka 1
13. Vidosava 4 40. Natalija 1
14. Stana 3 41. Milena 1
15. Paulina 3 42. Marina 1
16. Milanka 3 43. Leposava 1
17. Miladinka 3 44. Lenka 1
18. Julijana 3 45. Judit 1
19. Danica 3 46. Živana 1
20. Ružica 2 47. Eufimija 1
21. Persida 2 48. Emilija 1
22. Milinka 2 49. Evica 1
23. Milana 2 50. Dinka 1
24. Melanija 2 51. Damjanka 1
25. Kristina 2 52. Gordana 1
26. Jekaterina 2 53. Anastasija 1
27. Isidora 2

ÖSSZESEN 141

1880 – férfi – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Milan 14 10. Nikola 3
2. Stefan 7 11. Ljubomir 3
3. Milivoj 6 12. Lazar 3
4. Jovan 6 13. Ivan 3
5. Georgij 5 14. Živko 3
6. Petar 4 15. Branko 3
7. Danilo 4 16. Čedomir 2
8. Teodor 3 17. Cvetko 2
9. Pavel 3 18. Svetozar 2
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19. Radovan 2 40. Novak 1
20. Mladen 2 41. Miloš 1
21. Mihail 2 42. Milorad 1
22. Milutin 2 43. Milinko 1
23. Marko 2 44. Miladin 1
24. Ilija 2 45. Ljubivoj 1
25. Žarko 2 46. Josif 1
26. Dušan 2 47. Jakob 1
27. Dragivoj 2 48. Isidor 1
28. Dimitrij 2 49. Dragojub 1
29. Božidar 2 50. Dionisij 1
30. Aleksandar 2 51. Grigorij 1
31. Uroš 1 52. Vojin 1
32. Trifun 1 53. Vasilij 1
33. Toma 1 54. Branislav 1
34. Timotej 1 55. Borivoj 1
35. Slavko 1 56. Bogoljub 1
36. Slavimir 1 57. Arsen 1
37. Simeon 1 58. Aron 1
38. Svetislav 1 59. Aleksij 1
39. Sava 1

ÖSSZESEN 129

1880 – nő – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Marija 11 18. Georgina 3
2. Sofija 10 19. Vukosava 3
3. Jelena 10 20. Aleksandra 3
4. Angelina 9 21. Rahila 2
5. Milica 7 22. Paulina 2
6. Jekaterina 7 23. Marina 2
7. Julijana 6 24. Jelisaveta 2
8. Danica 6 25. Eufimija 2
9. Ana 6 26. Emilija 2

10. Draginja 5 27. Eva 2
11. Darinka 5 28. Desanka 2
12. Zorka 4 29. Velinka 2
13. Bojana 4 30. Bosiljka 2
14. Stana 3 31. Teodora 1
15. Milana 3 32. Stanaka 1
16. Leposava 3 33. Spasenija 1
17. Kristina 3 34. Smiljana 1
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35. Slavna 1 42. Isidora 1
36. Ružica 1 43. Ilka 1
37. Olga 1 44. Ivanka 1
38. Nerandža 1 45. Evica 1
39. Natalija 1 46. Damjanka 1
40. Mileva 1 47. Veselinka 1
41. Latinka 1 48. Anka 1

ÖSSZESEN 149

1870 – férfi – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Milan 9 30. Žarko 2
2. Dušan 8 31. Gavril 2
3. Jovan 6 32. Vasilij 2
4. Georgij 6 33. Andrej 2
5. Petar 4 34. Stanko 1
6. Ilija 4 35. Samojlo 1
7. Danilo 4 36. Partenije 1
8. Uroš 3 37. Pantelejmon 1
9. Sava 3 38. Novak 1

10. Pavel 3 39. Nedeljko 1
11. Milorad 3 40. Mirko 1
12. Marko 3 41. Milutin 1
13. Lazar 3 42. Milivoj 1
14. Ivan 3 43. Ljubomir 1
15. Dimitrij 3 44. Isidor 1
16. Vladislav 3 45. Ignjat 1
17. Vladimir 3 46. Živojin 1
18. Toma 2 47. Efrem 1
19. Teodor 2 48. Emil 1
20. Stefan 2 49. Damjan 1
21. Simeon 2 50. Grigorij 1
22. Svetozar 2 51. Velimir 1
23. Nikola 2 52. Branko 1
24. Mladen 2 53. Božidar 1
25. Mihail 2 54. Boža 1
26. Miloš 2 55. Atanasij 1
27. Ljubivoj 2 56. Arsenije 1
28. Jakob 2 57. Aron 1
29. Živko 2 58. Antonije 1

ÖSSZESEN 128
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1870 – nő – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Danica 8 22. Eufimija 2
2. Sofija 7 23. Draginja 2
3. Darinka 6 24. Vukosava 2
4. Milica 5 25. Aleksandra 2
5. Mileva 5 26. Cveta 1
6. Marija 5 27. Slavna 1
7. Jelena 5 28. Simeona 1
8. Jekaterina 5 29. Rahila 1
9. Ana 5 30. Persida 1

10. Ljubica 3 31. Olga 1
11. Jovanka 3 32. Melanija 1
12. Vidosava 3 33. Matrona 1
13. Bojana 3 34. Kristina 1
14. Angelina 3 35. Kosara 1
15. Stana 2 36. Katerina 1
16. Pelagija 2 37. Zorka 1
17. Marina 2 38. Zorana 1
18. Leposava 2 39. Emilija 1
19. Julijana 2 40. Bosiljka 1
20. Jelisaveta 2 41. Belana 1
21. Ivanka 2

ÖSSZESEN 104

1860 – férfi – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Stevan 7 16. Milivoj 2
2. Milan 7 17. Isidor 2
3. Jovan 7 18. Živan 2
4. Ivan 6 19. Dušan 2
5. Georgije 6 20. Danilo 2
6. Petar 5 21. Velimir 2
7. Lazar 5 22. Vasilije 2
8. Ilija 5 23. Aleksandar 2
9. Dimitrije 5 24. Aleksije 2

10. Simeon 4 25. Trifun 1
11. Mladen 4 26. Toma 1
12. Pavle 3 27. Srećko 1
13. Branko 3 28. Radovan 1
14. Teodor 2 29. Radivoj 1
15. Pantelejmon 2 30. Prokopije 1
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31. Nikola 1 42. Živojin 1
32. Mirko 1 43. Dragić 1
33. Milutin 1 44. Damjan 1
34. Miloš 1 45. David 1
35. Maksim 1 46. Gruja 1
36. Ljubomir 1 47. Gavrilo 1
37. Luka 1 48. Vojin 1
38. Konstantin 1 49. Vladislav 1
39. Jevrem 1 50. Vladimir 1
40. Jakov 1 51. Božidar 1
41. Isak 1

ÖSSZESEN 116

1860 – nő – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Jelena 13 21. Pelagija 2
2. Mileva 11 22. Julijana 2
3. Ljubica 10 23. Emilija 2
4. Marina 8 24. Angelina 2
5. Milica 7 25. Aleksandra 2
6. Danica 6 26. Fatima 1
7. Sofija 5 27. Suzana 1
8. Marija 5 28. Stanika 1
9. Katarina 5 29. Spasenija 1

10. Jelisaveta 5 30. Smiljana 1
11. Draginja 4 31. Natalija 1
12. Sultana 3 32. Milena 1
13. Stana 3 33. Merima 1
14. Rahila 3 34. Jovanka 1
15. Paulina 3 35. Ivanka 1
16. Kristina 3 36. Dinka 1
17. Jefimija 3 37. Dafina 1
18. Eva 3 38. Bosiljka 1
19. Ana 3 39. Boža 1
20. Persida 2 40. Anastasija 1

ÖSSZESEN 130

1851 – férfi – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Milan 11 4. Jovan 7
2. Georgije 10 5. Vladimir 5
3. Stevan 8 6. Milutin 4



609polgárság és névadási szokások

7. Lazar 4 30. Pantelejmon 1
8. Simeon 3 31. Pavle 1
9, Miloš 3 32. Novak 1

10. Ljubomir 3 33. Nestor 1
11. Konstantin 3 34. Milovan 1
12. Ignjat 3 35. Milivoj 1
13. Dimitrije 3 36. Ljubivoj 1
14. Vojin 3 37. Jevgenija 1
15. Svetozar 2 38. Jakov 1
16. Mladen 2 39. Isidor 1
17. Marko 2 40. Ilija 1
18. Maksim 2 41. Zaharije 1
19. Gruja 2 42. Živan 1
20. Branko 2 43. Dragutin 1
21. Božidar 2 44. Dmitra 1
22. Aleksandar 2 45. Danilo 1
23. Uroš 1 46. Damjan 1
24. Trifun 1 47. Gavril 1
25. Toma 1 48. Veselin 1
26. Teodor 1 49. Arsen 1
27. Roman 1 50. Andrija 1
28. Prokopije 1 51. Avram 1
29. Petar 1

ÖSSZESEN 115

1851 – nő – szerb pravoszláv
keresztnév előfordulás keresztnév előfordulás

1. Julijana 8 15. Jefimija 2
2. Milica 7 16. Emilija 2
3. Marija 7 17. Danica 2
4. Draginja 7 18. Ana 2
5. Kristina 5 19. Stanika 1
6. Mileva 4 20. Sofija 1
7. Jelena 4 21. Persida 1
8. Rahila 3 22. Milosava 1
9. Ljubica 3 23. Milanka 1

10. Katarina 3 24. Ksenija 1
11. Jelisaveta 3 25. Eva 1
12. Matrona 2 26. Bosiljka 1
13. Marta 2 27. Barbara 1
14. Marina 2 28. Aleksandra 1

ÖSSZESEN 78
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Jól látszik, hogy a római katolikus névváltozatok fele egy-egy évben csak 
egyszer illetve kétszer fordul elő. A szerb pravoszláv neveknél ez az arány jól látha-
tóan eltolódik. Annak ellenére, hogy a keresztelések száma lényegesen – van, ahol 
50 százalékkal is – kevesebb, mint a római katolikusoknál, a névválasztás jóval szé-
lesebb skálán mozog. Vegyük példának az 1895-ös évet. A táblázatból jól kiolvasha-
tó az a tény, hogy amíg a római katolikus egyház 499 keresztelésére 69 különböző 
keresztnév adódik, addig a szerb pravoszláv 263 keresztelésére 113 különböző ke-
resztnév jelenik meg.

szerb pravoszláv
1895-ös év

római katolikus
névváltozatok 

száma
keresztelések 

száma
keresztelések 

száma
névváltozatok 

száma
60 122 férfi 256 35
53 141 nő 243 34
113 263 összesen 499 69

A fenti jelenséget most közelítsük meg más szemszögből is. Az alábbi táblá-
zatokban közlöm a vizsgált években leggyakrabban előforduló öt férfi, illetve öt női 
nevet. A zárójelben szereplő százalékos érték a keresztnév adott évbeli megterhelt-
ségét mutatja. A római katolikus névadás esetében az összesítésből jól látható, hogy 
az adott év öt legjobban megterhelt keresztneveinek összege szinte eléri, esetenként 
meg is haladja az adott évben használt összes keresztnevek felét, míg a szerb pra-
voszláv adatok szerint a férfiak esetében ez az arány az egyharmadot sem éri el, és a 
nők esetében is alig haladja meg azt.

Összesített – férfi – római katolikus
1851 1860 1870 1880 1895

1. István (18,2%) István (17,8%) István (17,6%) István (17,1%) József (15,6%)
2. Mihály (14,6%) János (12,2%) János (8,8%) János (8,5%) István (10,5%)
3. János (10,9%) Ferenc (8,3%) Mihály (8,4%) Mihály (8,5%) János (10,1%)
4. József (9,7%) József (7,8%) Ferenc (6,4%) József (7,7%) Mihály (7,4%)
5. András (7,3%) András (7,2%) József (5,6%) András (6,6%) András (6,25%)
össze-
sen

 
60,7 %

 
53,3 %

 
46,8 %

 
48,4 %

 
49,85 %

Összesített – nő – római katolikus
1851 1860 1870 1880 1895

1. Rozália (13,5%) Mária (12,8%) Mária (11,5%) Erzsébet (9,9%) Mária (11,5%)
2. Erzsébet (12,3%) Anna (10,3%) Viktória (9,9%) Mária (9,9%)) Rozália (11,1%)
3. Katalin (11,1%) Erzsébet 

(10,3%)
Erzsébet (9,1%) Viktória (9,9%) Julianna 

(11,1%)
4. Terézia (11,1%) Verona, Vero-

nika (10,3%)
Terézia (7,4%) Terézia (9,5%) Erzsébet (8,6%)

5. Veronika 
(11,1%)

Julianna (8,9%) Julianna és 
Veronika (6,1%)

Verona, 
Veronika (7,9%)

Katalin és 
Terézia (6,5%)

össze-
sen

 
59,1 %

 
52,6 %

 
50,1 %

 
47,1 %

 
55,3 %



611polgárság és névadási szokások

Összesített – férfi – szerb pravoszláv
1851 1860 1870 1880 1895

1. Milan (9,6%) Stevan (6%) Milan (7%) Milan (10,8%) Milan (6,6%)
2. Georgije (8,7%) Milan (6%) Dušan (6,3%) Stefan (5,4%) Ivan (5,7%)
3. Stevan (6,9%) Jovan (6%) Jovan (4,7%) Milivoj (4,7%) Radivoj (4,9%)
4. Jovan (6,1%) Ivan (5,2%) Georgij (4,7%) Jovan (4,7%) Stevan/Stefan 

(4,1%)
5. Vladimir (4,3%) Georgije (5,2%) Petar (3,1%) Georgij (3,9%) Miladin (4,1%)
6. Ilija (3,1%) Žarko (4,1%)
7. Danilo (3,1%)
össze- 
sen

 
35,9 %

 
28,4 %

 
32 %

 
29,5 %

 
29,5 %

Összesített – nő – szerb pravoszláv
1851 1860 1870 1880 1895

1. Julijana (10,3%) Jelena (10%) Danica (7,7%) Marija (7,4%) Zorka (7,1%)
2. Milica (8,9%) Mileva (8,5%) Sofija (6,7%) Sofija (6,7%) Marija (5,7%)
3. Marija (8,9%) Ljubica (7,7%) Darinka (5,8%) Jelena (6,7%) Milica (4,9%)
4. Draginja (8,9%) Marina (6,2%) Milica (4,8%) Angelina (6%) Ljubica (4,9%)
5. Kristina (6,4%) Milica (5,4%) Mileva (4,8%) Milica (4,7%) Jovanka (4,3%)
6. Marija (4,8%) Jekaterina (4,7%) Jelena (4,3%)
7. Jelena (4,8%) Darinka (4,3%)
8. Jekaterina (4,8%)
9. Ana (4,8%)
össze- 
sen

 
43,4 %

 
37,8 %

 
49 %

 
36,2 %

 
35,5 %

Névválasztás és indítékai

Az 1279. évi Budai Zsinat egyik határozata foglalkozott a kereszteléssel, s 
elrendelte, hogy nevet csak pap adhat. Mindaddig a szülő vagy a keresztszülő vá-
laszthatta meg a keresztnevet. Egyes vélemények szerint az egyház csak a 14. szá-
zadtól szorgalmazta a vallási nevek fölvételét megkereszteléskor. Az egyházi nevek 
elterjedését segítették a szentek neveit tartalmazó ún. martirológiumok is.5

A névválasztás egyik indítéka a név átörökítése, továbbvivése. Mint már 
korábban említettem, ennek bemutatása a kutatás és az elemzés egy mélyebb szintjét 
követeli meg. Jelen tanulmányomban eltekintek ettől.

A másik tetten érhető névadási indíték a névnap közelsége. A római katoli-
kus egyház szerinti védőszent jelentősége mérhető le az újszülött neve és keresztelé-
se körüli névnapok azonosságából. 

Kiemelve az adathalmazból az 1895. évi legjobban megterhelt női és férfi 
nevet, s azokat figyelembe véve, valóban megfigyelhetőek az említett névadási je-
lenségek. A 28-szor előforduló Máriából hat esetben az édesanya is a Mária nevet 
viseli. Csak az augusztus 15-i Nagyboldogasszony és a szeptember 8-i Kisboldog-
asszony napja köré csoportosítható névadások száma szintén hat. Gyakorlatilag a 

5 Hajdú 2003. 359–360.
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Mária keresztnév január 15-től december 5-ig, az egész évben folyamatosan jelen 
van. Ugyanez elmondható a József névről is, annyi megjegyzéssel, hogy májusban 
és júniusban nem kereszteltek Józsefre egy gyermeket sem. Az első anyakönyvi be-
jegyzés január 8., míg az utolsó december 28. A bejegyzésekből kiderül, hogy a 
negyvenből csak két gyermek apját hívták szintén Józsefnek. Úgy tűnik, mintha ez 
a feltételezett névadási indok ebben az esetben kevésbé lenne jellemző. Viszont a 
március 19-én tartott Szent József napja valóban hatással lehetett a névadásra. Csak 
ebben a hónapban 13 fiúgyermek kapta a József nevet.

Mindkét név esetében látható, hogy a névadási indokok (a név átörökítése és 
a névnap közelsége) figyelembe vételével számba vett keresztelések a nők esetében 
(Mária) 60, a férfiak esetében (József) 40 százaléknyi. Ezen számadatok alapján, és 
hogy a keresztelések alkalmával a nevek egész évben jelentkeznek, kimondható, 
hogy divatnevekről van szó.

Ahhoz, hogy valóban elhiggyük, hogy a névadási indokok mégsem légből 
kapottak, olyan nevet kell megvizsgálni, melyet nem sorolunk a divatnevek közé. 
Maradva az 1895-ös évnél, példaként említeném az Anna és a Mátyás keresztnevet. 
Szent Anna ünnepe július 26-án van, keresztnévként kilenc alkalommal fordul elő 
az anyakönyvben. Ebből egy esetben az édesanya neve is Anna, valamint öt keresz-
telés történt július 15-e és 26-a között. Kettő éppen a szent napján. A másik három 
esetből kettőnél az apák foglalkozása vasúti raktáros, illetve gépész. Ezt az adatot is 
úgy értékelem, mint a polgárosodó társadalom apró lépésekben történő szakítását a 
paraszti társadalom névadási hagyományával.

A Mátyás esetében gyakorlatilag ugyanezen számokat és arányokat láthat-
juk, és ebből kifolyólag ugyanezen következtetésre juthatunk. 1895-ben a név 10 al-
kalommal szerepel, nyolc februárban. Mint köztudott, Mátyás apostol napja február 
24-én van.

A szerb pravoszláv névadásban, eredetük szerint, két különböző csoportot 
határozhatunk meg. Az egyik az ősi szerb nevek csoportja, melyek keletkezése a leg-
régebbi, az élő köznyelvből alakultak ki. Ezek kívánságot fejeztek/fejeznek ki vagy 
védő funkcióval rendelkeznek, de az idő múltával értelmük veszített jelentőségéből. 
Ide tartozik a férfinevek közül a Milan, Vladimir, Dušan, Milivoj, Radivoj, Miladin, 
Žarko, a női nevek közül pedig a Milica, Draginja, Jelena, Mileva, Ljubica, Zorka, 
Darinka.

A másik csoportot a kalendáriumi nevek képezik, melyek eredete különböző 
lehet. Leggyakrabban a héber, görög eredetűek, melyek a kereszténység felvételével 
terjedtek. Ilyenek például a Georgije, Jovan, Ivan, Petar, Marija, Mihailo, Danilo. 
Nem ritkák ezen nevek szerb nyelvre lefordított változatai sem: Teodor – Božidar.

A szülők a szentek nevei mellett szívesen adták gyermeküknek jeles szerb 
történelmi személyiség nevét is: Dušan, Miloš, Đorđe, Milica, Jelena.

Kettős és többes névadás

Az alföldi mezővárosokban, a kisnemesi falvakban már a 19. század végé-
től, a 20. század elejétől vannak adatok a kettős keresztnévre.6 Az alábbi táblázatban 

6 Kapros 1990. 26.
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a bejegyzés sorrendjében következnek a kettős és többes névre való keresztelések. A 
könnyebb követhetőség érdekében nem folyamatos a sorszámozás, hanem évenként 
újrakezdődik.

születésnap keresztnév keresztnév keresztnév az apa foglalkozása
1. 1851. 1. 18. Sándor József
1. 1860. 1. 15. Lázár József
2. 1860. 3. 24. Otília Erzsébet Josepha
3. 1860. 3. 25. Ferenc Pál
4. 1860. 4. 25. György Márton
5. 1860. 6. 6. József Károly Béla
6. 1860. 6. 7. Angéla Mária Izabella
7. 1860. 8. 26. József László
8. 1860. 8. 27. József Ágoston
9. 1860. 9. 24. Károly András
10. 1860. 11. 25. Ilona Katalin
11. 1860. 12. 27. Veronika Genoveva
1. 1870. 1. 17. Béla Géza
2. 1870. 2. 14. Mátyás József
3. 1870. 2. 21. Etel Krisztina
4. 1870. 3. 13. Hilaria Rosina
5. 1870. 3. 18. Adalbertina Ida
6. 1870. 4. 6. Erzsébet Petronella
7. 1870. 4. 18. Béla János
8. 1870. 5. 14. Margit Ilona
9. 1870. 6. 3. Péter Pál
10. 1870. 6. 8. László Alajos Vladimir
11. 1870. 6. 27. Péter Pál
12. 1870. 8. 28. Regina Mária
13. 1870. 9. 6. Mária Johanna Karolina
14. 1870. 10. 9. Károly András
15. 1870. 10. 22. János Ferenc
1. 1880. 1. 23. Mária Hilaria
2. 1880. 2. 6. János Antal
3. 1880. 2. 16. Artúr Dezső
4. 1880. 2. 15. Zoltán Ignác
5. 1880. 4. 14. Anna Terézia
6. 1880. 4. 13. Irma Irén Josepha
7. 1880. 5. 19. Anna Franciska
8. 1880. 6. 29. Matilda Karolina
9. 1880. 8. 18. Albertina Ilona
10. 1880. 8. 17. Ilona Szidónia Erzsébet
11. 1880. 9. 12. Jolán Mária
12. 1880. 10. 8. Erzsébet Terézia
13. 1880. 10. 15. Lajos József
14. 1880. 10. 11. Nándor Vilmos
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15. 1880. 10. 25. Anna Mária
16. 1880. 10. 26. Demeter Vilmos
17. 1880. 11. 7. Ilona Terézia
1. 1895. 1. 17. Antal Pál földbirtokos
2. 1895. 1. 23. Károly Pál földműves
3. 1895. 1. 23. József János ácsmester
4. 1895. 1. 28. Angéla Gizella szűcsmester
5. 1851 Jakab József ismeretlen
6. 1895. 2. 9. Irén Erzsébet tanító
7. 1895. 2. 23. Anna Margit vasúti raktáros
8. 1895. 2. 25. Mátyás József napszámos
9. 1895. 2. 25. Sándor Béla napszámos
10. 1895. 3. 3. Sándor József napszámos
11. 1895. 3. 19. Vilma Etel napszámos
12. 1895. 3. 22. Margit Etel tanító
13. 1895. 4. 1. Ferenc Fülöp harisnyakötő
14. 1895. 4. 4. Béla György napszámos
15. 1895. 4. 10. Béla Árpád gépész
16. 1895. 4. 12. Katalin Ilona földműves
17. 1895. 4. 14. János György földműves
18. 1895. 4. 16. György Gyula napszámos
19. 1895. 4. 22. Jolán Katalin szabó
20. 1895. 5. 2. Lajos János földműves
21. 1895. 5. 5. Vince János napszámos
22. 1895. 5. 5. Julianna Erzsébet ács
23. 1895. 5. 4. Ilona Gizella földműves
24. 1895. 5. 10. Mária Anna tanító
25. 1895. 5. 14. János Vida földbirtokos
26. 1895. 5. 18. Margit Emília földműves
27. 1895. 5. 7. László Tivadar telekkönyvvezető
28. 1895. 5. 10. János Pál Lipót vasúti pénztárnok
29. 1895. 6. 18. Elvira Erzsébet kereskedő
30. 1895. 6. 25. János Pál napszámos
31. 1895. 6. 26. Péter Pál napszámos
32. 1895. 6. 26. János Péter szolga
33. 1895. 6. 29. Péter Pál földműves
34. 1895. 7. 16. Jácint István földműves
35. 1895. 7. 26. Gyula János hivatali szolga
36. 1895. 7. 24. József Tivadar iparos
37. 1895. 7. 24. Mátyás Alajos tímár
38. 1895. 8. 8. Rozália Mária hajadon
39. 1895. 8. 11. Lajos István szolga
40. 1895. 8. 14. Terézia Ilona napszámos
41. 1895. 8. 17. Ilona Rozália napszámos
42. 1895. 8. 14. Irén Rozália hivatali szolga
43. 1895. 8. 14. Lajos István hivatalnok
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44. 1895. 8. 22. Ferenc Mihály földműves
45. 1895. 9. 13. János Ferenc vendéglős
46. 1895. 5. 18. Mária Alexandra Beatrix, Zorka, 

Irén, Olga
báró, földbirtokos

47. 1895. 9. 24. Antal Ferenc hentes
48. 1895. 9. 27. Teréz Katalin napszámos
49. 1895. 9. 30. István Ferenc földműves
50. 1895. 10. 4. Géza Brúnó cipész
51. 1895. 11. 7. Emma Erzsébet iparos
52. 1895. 11. 20. Ilona Katalin papucsos
53. 1895. 11. 29. Gizella Etelka ismeretlen
54. 1895. 11. 26. Mária Etelka kereskedő
55. 1895. 12. 6. Jolán Valéria iparos
56. 1895. 12. 23. József István földműves
57. 1895. 12. 25. Piroska Erzsébet tanító

Mint már korábban említettem, a gyermeket betegsége miatt vagy a gyors 
halálától való félelem esetén a bába is megkeresztelhette. A félelem attól, hogy az 
újszülött kereszteletlenül hal meg, az évek múlásával csökkenni látszik. Egy másik 
jele annak, hogy a polgárosodó társadalom szép lassan elhagyja népi hiedelemvilá-
gának egyes elemeit, illetve az azokhoz szervesen kapcsolódó szokásait, az, hogy 
már nem „iparkodnak” a gyermek megkeresztelésével. Néhány nap is eltelik a szü-
letés és a keresztség felvétele között. A vizsgált években a két esemény közötti 2–3 
napos eltérés is már nagyobb számban jelentkezik, de úgy vélem, hogy ez a különb-
ség még betudható a városon kívül, szállásokon, birtokokon lakó katolikus lakosság 
immobilitásával.

A szülők nem feltétlen tudtak gyermekük születése napján, esetleg másnap-
ján bejutni a templomba, plébániahivatalba. Különösen igaz lehetett ez dologidőben. 
Vagy elég csak az akkori közlekedési viszonyokra gondolni, a sáros, netán hóval 
befútt dűlőutakra.

Mindezen okok alapján, úgy döntöttem, hogy az elemzés szempontjából 
csak azokat az adatokat emelem ki, ahol a születés és a keresztelés között legkeve-
sebb öt nap eltérést jegyeztek fel.

1851-ben és 1860-ban egyetlen ilyen adatra sem bukkantam, míg 1870-ből 
mindössze egy került elő. 1880-ban már hét adat jelentkezik, melyek a polgárosodás 
folyamatát látszanak igazolni, és hol máshol, mint az ebben élenjáró nagybirtokos-
ságnál (3 esetben a Zsótér és Gerber családnál). Érdekesség, hogy a hétből további 
két esetben az egyik szülő az evangélikus felekezethez tartozott. És hogy a név-
adáshoz, valamint a kereszteléshez kapcsolódó jelenségek összetartoznak, vagyis a 
jelenségek hordozója ugyanazon társadalmi réteg/ek, azt az is mutatja, hogy a fenti 
hét esetből négy megjelenik a többes névadásnál is.

A tárgyalt társadalmi folyamat másik jelentős hordozója – mindenütt olvas-
hatjuk a szakirodalomban – az iparosság. Nekik köszönhetően Óbecsén se lehetett 
ez másképpen, hisz 1895-re szinte megháromszorozódik a vizsgált születések/ke-
resztelések száma. 24 esetből egy kötődik bizonyosan nemesi családhoz, míg 15 az 
iparos és kereskedő réteghez (kereskedő, kalapos, iparos, ács, kovács, molnár, hen-
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tes, építész, harisnyakötő). További három esetben a szülő hivatalnok (telekkönyv-
vezető, vasúti pénztárnok, hivatalnok), háromban pedig a mezőgazdasághoz köthető 
(cseléd, földműves, béres). A fennmaradó két eset egyikében nazarénus felekezetű 
apáról és római katolikus vallású anyáról van szó, ahol a megszületett leánygyermek 
nyolc hónapos korában lett a római katolikus egyház tagja. A másikban pedig egy 
1851-ben Árva megyében született férfiról van szó, aki „szülei nevét nem tudja, kis-
ded korában elveszitette kik izraeliták voltak”. A férfi Óbecsén 1895-ben, 44 évesen, 
kettős névvel felveszi a keresztséget. Ezenkívül a 24 esetből még heten viselnek ket-
tő, illetve több keresztnevet. A hétből egy nemes, három hivatalnok, kettő kereskedő 
és egy hentes édesapától származik. Hármas névadás az egész általam átvizsgált 
anyagban mindösszesen nyolc alkalommal jelenik meg. Ez a többes névadásnak a 
7,9 százalékát, a teljes névanyagnak pedig mindössze 0,4 százalékát teszi ki.

A vizsgált időszakban a kettős illetve többes névadás teljesen idegen a szerb 
pravoszláv névadási szokásoktól. Az 1212 keresztelésből egyetlen egy adat sem iga-
zolja meglétét.

A születés és a keresztelés napja közötti öt napos vagy annál nagyobb eltérés 
1870-ben 24-szer fordul elő. Ebből csak egy-egy köthető nemes családhoz illetve 
hivatalnoki tisztséget betöltő apához. 1880-ra 19-re csökken ez a szám, ebből öt 
iparos-szülőhöz köthető, öt pedig törvénytelen gyermek. 1895-re 33-ra emelkedik a 
kérdéses keresztelések száma, ezekből egy nemes, kettő iparos családból, egy pedig 
törvénytelen gyermek. A többi megkeresztelt gyermek édesapját földművesként je-
gyezték be az anyakönyvekbe.

Összegzés helyett – további feladatok, feldolgozási szempontok

Úgy gondolom, hogy a névadási szokások irányvonalai – a keresztelési 
anyakönyvek elemzésével – követhetőek, de a minél biztosabb megállapításokhoz 
elengedhetetlenül szükséges, hogy a fenti számadatok minél pontosabbak legyenek. 
Ez csak úgy érhető el, ha egyre több év keresztnévanyagát tudom összevetni. Úgy 
gondolom, érdekes lesz megvizsgálni a névadást egy hónapon belül is, hogy például 
a márciusban született fiúgyermekek közül hányan kaptak más nevet, mint József, 
gondolva Szent József ünnepnapjára. Vagy hogy hány alkalommal kapta a gyermek 
a keresztszülő utónevét.

Nehezebb bizonyítani a nagyszülők, vagy a szülők testvéreinek nevének to-
vábbvivését. Ugyan ennek bemutatása egy-egy kiragadott példán keresztül minden 
további nélkül lehetséges, de hiteles százalékos arányt nagyon nehéz lesz mondani. 
Továbbá, például hogy annak az augusztus 20-án született férfinak, akit nem Istvánra 
kereszteltek, van-e élő István nevű testvére? De ez a kérdés fennáll a szülők nevével 
kapcsolatban is.

E kérdések gyakorlatilag csak családfakutatással válaszolhatóak meg, így 
valószínűleg hosszú időre nyitottak maradnak.
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ФереНц сиђи

ДАВАЊЕ ИМЕНА ДЕЦИ НА пРИМЕРИМА 
МАТИЧНИХ КЊИГА РИМОКАТОЛИЧКЕ 

И пРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У БЕЧЕЈУ

Пре 1895. године црквеним матичним књигама сматрају се матичне 
књиге тзв. „прихваћених” (традиционалних) црквених заједница као што су 
католичка, реформатска, евангелистичка, православна и јеврејска. Верске 
заједнице са мањим бројем верника и ограниченим правима, као што су 
назарени и баптисти, нису водиле самосталне матичне књиге, него су њихови 
матични подаци вођени на посебним списковима у територијално надлежним 
правосудним институцијама. 

Према врсти матичних књига можемо разликовати матичну књигу 
рођених (крштених), венчаних и умрлих (сахрањених). Наведене матичне 
књиге, углавном, покривају највећи и најзначајнији део црквених матичних 
књига, морамо нагласити да у мањем броју постоје црквене матичне књиге у 
којима су регистровани други значајни верски догађаји и који садрже, такође, 
веома важне и употребљиве податке.

Закон број XXXIII из 1894. године налаже обавезно устројавање и во-
ђење државних матичних књига, који ступа на снагу 1. октобра 1895. године.

За прикупљање података за овај рад, коришћене су матичне књиге 
крштених Римокатоличког жупног уреда „Узнесење Маријино“ и православне 
црквене општине по имену „Светог великомученика Георгија”.

Матичне књиге ових парохија воде се перманентно од 1757. односно 
1744. године. Због огромне масе података, већ се на самом почетку истраживања 
искристалисало да ћу, уместо годишње, обрадити само десетогодишње сегменте 
података. 

Друштвено признавање и евидентирање деце почиње давањем имена. 
Пошто је у прошлости владало веровање да је некрштено дете више изложено 
деловању злих духова од детета које штити хришћанска вера, крштење 
новорођенчета је спадало у приоритете. Болест детета или оправдана бојазан 
од преране смрти још више је убрзала овај процес. 

Међу разлозима, који су утицали на избор имена, била је жеља да се 
име преноси са колена на колено. Дубље истраживање и анализа могли би дати 
занимљиве податке о тој теми.

Близина имендана јесте други разлог за избор имена. Према ставу 
римокатоличке цркве, значај свеца-заштитника огледа се, првенствено, у 
поклапању имендана са датумом рођења или крштења.

У пракси православне цркве, давање имена детету може се поделити у 
две групе. Прву групу чине старинска српска имена као најстарији слој личних 
имена. Она су настала из свакодневног језика, изражавају неку жељу или 
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имају заштитну функцију. Њихово значење касније губи значај. У другу групу 
спадају календарска имена различитог порекла. Најчешће потичу из хебрејског 
и грчког језика, и ширила су се ширењем хришћанства.

Поред тога, родитељи су често давали деци имена знаменитих личности 
српске историје.
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1. kép
Az óbecse-belvárosi római katolikus plébánia épülete a századfordulón

2. kép
Anyakönyv-részlet
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3. kép
Anyakönyv-részlet Alt-Becse helységmegjelöléssel (1834)

4. kép
Keresztanya a keresztfiával (1927)
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FElEkEzETi-, NEMzETi- és lokális EMlékEzET 
iDENTiTásElEMEk ÓBECsE TérkiJElölŐ 

gYAkorlATáBAN
„Az egész tájból csak annyi a ténylegesen megfogható és tapintható,

amennyit lelkünkben belőle valóságként őrzünk.”
Draskóczy Ede

Napjainkban, különösen az etnikailag vegyes területeken élők folyamato-
san keresik saját és közösségi gyökereiket. Ha úgy tetszik, van egyfajta önigazolási 
kényszer arra vonatkozólag, hogy bizonyíthassák a velük együtt élő másik közösség 
tagjainak – legyenek azok többségiek vagy éppen kisebbséghez tartozók – fizikai 
jelenlétük létjogosultságát. 

Valójában ennek a bizonyítási kényszernek a jegyében telt el az egész 20. 
század Közép-Kelet-Európában és ezen a helyzeten az Európai Unióba való belépés, 
vagy esetünkben a belépési szándék sem változtatott semmit a Kárpát-medencei és a 
balkáni népek egymásközti viszonyában.

Úgy tűnik, hogy a globalizációs folyamatok megtorpantak a politika és a 
gazdaság mezsgyéjén. A mindent átfogó gazdasági struktúrákkal szemben egyre in-
kább egyedi kulturális választ termelnek ki a különböző impérium alatt élő etnikai 
közösségek.

Térségünkben a régiók Európája sokkalta inkább politikai lózung maradt, 
habár a szerveződést irányítók célja egyfajta transznacionális kultúraépítés.1 Látni 
kell azonban, hogy a Brüsszelből érkező jelzések még arra sem elegendőek, hogy 
a korábban kialakult régiós helyzetet fenntartsák. Erre példa az a vajdasági etnikai 
kiszorítósdi, melynek egyik csúcspontja az 1945 utáni nagy kitelepítési és kitelepe-
dési hullám. Gondolunk itt a vidék német és zsidó lakosságára, előbbit kitelepítették, 
utóbbi népesség maradéka önként hagyta el a térséget. A helyükre érkezők átstruk-
turálták a korábbi etnikai térszerkezetet. Az 1950-es évektől az iparosítás felfuttatá-
sával tovább változott az etnikai térmozaik, de már nem olyan nagymértékben, mint 
korábban. Valójában 1991 után erősödött fel a térségben a népmozgás és a közélet 
szintjére törve meghatározója az itt élők mindennapjainak.

Ennek a politika által felülvezérelt többségi magatartásnak a lecsapódása 
mutatkozik meg a természeti- és az urbánus környezet térkijelölő gyakorlatában.

A továbbiakban Óbecse példáján keresztül igyekszünk felvázolni a térkije-
lölés felekezeti-, nemzeti- és lokális azonosságtudatra épülő elemeit, melyek tetten 
érhetők a Tisza parti város utcáin, terein. Mint azt látni fogjuk, a majd huszonötezer 
lakosú város kulturális örökségében szinte minden duplázódott az eltelt századok so-
rán. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a kulturális örökség túltengése jellemző a lokali-

1 Frykman 2004. 181.
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tásra.2 Minden helyszínnek, épületnek, térnek, utcának minimálisan két etnikumhoz 
kötődő identitástartalma van.

A szociológusok és kulturális antropológusok vizsgálataiból egyértelműen 
megállapítható, hogy a Vajdaságban élő nemzeti kisebbségek legerősebben azokhoz 
a településekhez kötődnek, melyekben születtek és felnőttek. A lokális kötődés3 után 
a mikrorégió, majd a szubrégió mint tágabb környezet jelenti az otthonosságérzet 
biztonságát. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a régiós kötődés is erősebb az ország-
hoz való kötődésnél.4

Ezt a bonyolult helyzetet tovább színezte a délszláv térségben lezajlott véres 
polgárháború, melynek hatására tömegek keltek útra, hagyták el korábbi lakóhe-
lyüket, hogy a szláv lakosság számát gyarapítva ugyan, de kétszeres kisebbségként 
próbálják befogadni Óbecse identitásformáló kulturális örökségét.5 A vegyes etnikai 
közösségbe érkezők szemben találták magukat egy számukra nyelvében és kultúrá-
jában idegen közösség térbeli hagyományával. Gyökértelenségüket tovább erősítette 
a helybeli szerbség sajátos, határőrvidéki múltra visszatekintő lokális kulturális ha-
gyománya. Az újonnan érkezők viszonylag kis száma és a város különböző pontjain 
való megtelepedésük nem tették lehetővé a magukkal hozott társadalmi minták és 
identitáselemek hangsúlyos megjelenítését a befogadó közegben.6 Mindez csak fo-
kozta az otthonosság érzetének hiányát. A hiányérzet minden bizonnyal generációk-
ra átnyúlik majd, ami újabb konfliktushelyzeteket eredményezhet.

Az elmondottak felvetik a közösségi együttélés számos égető kérdését, mint 
amilyen az asszimiláció és az akkulturáció. A városban élő etnikumok, szerbek és 
magyarok évszázadok óta kulturális- és gazdasági kapcsolatban állnak egymással. 
Noha számarányuk szinte állandóan változott, mégis meg tudták őrizni kultúrájukat, 
sőt tovább tudták építeni kulturális hagyományaikat.7

Nézetünk szerint ennek az együttélésnek egyik fontos eleme a környezet 
otthonossá tétele, verbális és tárgyiasult megjelölése. 

A térkijelölés kulturális gyökerei – a város lakosságának múltja

Hogy megértsük a város térkijelölő gyakorlatát, szükségesnek látjuk egy rö-
vid és vázlatos áttekintésben számba venni azokat az eseményeket, melyek napjainkig 
kihatással voltak/vannak a lakosság történelmi tudatára és a kulturális emlékezetére. 
Kronológiai rendben a legújabb kori történések közül azokat villantjuk fel, melyek 
döntően befolyásolták a későbbiekben a szerbség és a magyarság viszonyát.

A hódoltság megszűntével új helyzet állt elő a déli elnéptelenedett ország-
részben. Mivel török kézen maradt a Bánság, így a Tisza határfolyóvá lett. Mar-
tonostól a torkolatig, a folyó mellé épült települések határőrhellyé lettek. A tiszai 
határőrvidék szervezésekor a szerb milícia megőrizte függetlenségét az újjászerve-
ződő vármegyétől. A szabadságjogok kiterjedtek a vallásgyakorlásra, a földterület 

2 purchla 2004. 235.
3 GáBrity Molnár 2008. 317.
4 Badis 2008. 321.
5 Brencz 2004. 211.
6 Brencz 2004. 212-213.
7 Biczó 2008. 280.
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birtoklására, vagyis a határőrvidéki szerb lakosság széles körű területi, gazdasági és 
kulturális autonómiát élvezett.8 A határőrizetre érkező szerbség alig telepedett meg, 
amikor kitört a Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc. Ekkor került szembe először 
a magyar törekvésekkel és csapott össze 1703-ban a szerb milícia a fejedelem sere-
geivel.9 A határőrvidéki korszak a 18. század közepén ért véget, 1751-ben létrejött 
a Tiszán-inneni Kiváltságos Kamarai Kerület, óbecsei székhellyel.10 Ennek okán a 
katonáskodó szerbség egy része elhagyta a várost.11 A források azt írják, hogy 1760-
ra népesült be magyarokkal a korábbi katonai őrhely.12

1848 tavaszán Óbecse korán az események középpontjába került. Április 
26-án a Korona-kerületben az új törvények kihirdetése zavargásokba torkollott. A 
helybeli szerbség a tanácsházát és a levéltárat felgyújtotta, 300 rabot szabadon en-
gedett.13

A várost 1849 januárjában foglalták el a szerbek, majd többször gazdát cse-
rélt. A bukott forradalom után a császár létrehozta a Temesi Bánság és Szerb Vaj-
daság közigazgatási egységet, melyet közvetlenül Bécsből irányítottak. Fennállása 
alatt, 1849-1860 között gyakorlatilag sem a szerbek, sem pedig a magyarok nem 
érezték magukénak azt.

A dualizmus évei alatt, (1867-1918) az óbecsei szerbség felekezeti iskolákat 
működtetett, kulturális egyesületei voltak és vezető értelmisége, földbirtokos rétege 
látszólag szervesen beilleszkedett a magyar társadalomba. A folyamatnak az 1914-
ben kitört első világháború vetett véget. 1918 novemberében szerb csapatok száll-
ták meg a várost és 1919-től már elkezdett berendezkedni az új hatalom. Ekkor az 
átmenet békésnek volt mondható, ám az is nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarságot 
kiszorítják a politikai hatalomból és a gazdasági élet területén is elindult a fokozatos 
ellehetetlenítés.

1941-ben újabb impériumváltásra került sor, majd 1942-ben a razzia a vá-
rost és vidékét is elérte. Két évvel később a bosszú nem maradt el, Tito partizánjai 
kegyetlenül megtorolták a történteket. Ugyanakkor a polgári hagyományokra épülő 
társadalmi berendezkedést is teljesen átszervezték. A korábbi nincstelenek kerültek 
hatalomra, olyanok, akik minden hagyománnyal szembefordultak. 1945-1991 között 
a szocializmus társadalma épült, a kommunista párt irányításával. A társadalmi vál-
tozás a térségben lezajlott polgárháború alatt indult meg és az ezredforduló éveiben 
tért vissza a vidék lakossága a polgári hagyományokhoz.

Óbecsén az 1910-es népszámlálás adatai szerint 19.361 lakos14 volt, 64,46% 
magyar és 33,98% szerb. 1948-ban a város lakosságához számították Radićevo tele-
pes falut, ahol 607 szerb élt, így 23.551-re nőtt a lakosságszám, 62,4% volt magyar. 
2002-ben 25.774 lakos élt a településen, aminek 45,49%-a magyar.15 Az ezredfordu-

8 dudás, iványi 1896. 334.
9 carić 1984. 63.
10 carić 1984. 66.
11 dudás E. 1868. 13.
12 érdújhelyi 1896. 184.
13 tHim 1896. 523.
14 A Magyar Szent Korona országainak 1910 évi Népszámlálása. Budapest, 1912.
15 Az adatok elérhetők a szerb Statisztikai Hivatal honlapján: www.statserb.sr.gov.yu Letöltés: 2011. 
december 27.
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ló első népszámlálása tehát azt mutatja, hogy ekkorra került a szerbség többségbe. 
Annyit azonban hozzá kell fűznünk mindehhez, hogy a változást döntően befolyá-
solta a polgárháború és az a menekülthullám, ami elérte a Tisza-parti települést.

A térkijelölés példái: a felekezetek jelei
Óbecsén meglehetősen tarka vallásfelekezeti kép alakult ki a 20. század ele-

jére. A szerbek a pravoszláv ortodox egyház tagjai, míg a magyarság zöme római 
katolikus, de a 19. század végére jelentős közösséggé formálódott a városban élő 
református és evangélikus keresztény lakosok két gyülekezete. A számottevő neológ 
izraelita közösség zsinagógája mellett metodista és nazarénus imaház is épült.16 

A határőrvidéki múltra visszatekintő szerbek és a katolikus magyarság kö-
zött a térkijelölés felekezeti hagyományait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy szinte 
a kezdetektől tapasztalható egyfajta rivalizálás. Ezt tükrözi a város főtere a rajta álló 
katolikus és ortodox templommal valamit a köréjük szerveződő térbe illesztett szak-
rális kisemlékek sora. (1. kép)

A felekezetek térkijelölő gyakorlatát főként a római katolikusok és az orto-
doxok uralták, hiszen ez a két felekezet állította a szakrális kisemlékek zömét ke-
resztek és szobrok formájában, míg a többiek vallási kánonuk szerint imaházat vagy 
templomot emeltek csupán gyülekezetük számára.

A város főterének északi oldalán 1763-ban emelt templom17 helyére 1830-
ban új katolikus templomot építettek. A tér keleti oldalán lévő pravoszláv templom 
építését 1858-ban fejezték be. A nyugati oldalon az1884-ben elkészült városháza 
foglalja keretbe a főteret.18 A katolikusok és az ortodoxok is igyekeztek templomaik 
mellett egyéb szakrális kisemlékkel is megjelölni a főtér adott pontjait, ily módon is 
hangsúlyozva a valláshoz tartozók hitbéli buzgalmát. A főtér átrendezésének kérdé-
sét igen korán, még a trianoni döntés kihirdetése előtt, 1919. június 27-én tárgyalta 
az új városi vezetés. Dr. Jojkity Dusán19 ekkor indítványozta: „Úgyszintén felhívan-
dó volna mindkét egyház, hogy a kereszteket jelenlegi helyeikről áthelyezze annál 
is inkább, mert tervbe vétetett a szabadság emlékeül egy monumentális szobornak 
a téren leendő felállítása is.”20  A Szetntháromság-szobor (1906) és a főtéri kereszt 
azonban az impériumváltás után, 1923-ban a kerítéssel védett templomkertbe ke-
rült. Ahogyan a Fájdalmas Mária szobrát (1910) is a Nagyboldogasszony templom 
kertjébe telepítették át 1923-ban. A városháza előtt állt a szerbek keresztje, melyet 
egy szélvihar döntött le 1914.ben.21  A helyére újat állítottak és az átrendezésekor, 
noha a város képviselő testülete felszólította az egyházakat, mégis a helyén maradt 
a görögkeletiek keresztje.22 Ezeknek a szakrális kisemlékeknek a többnemzetiségű 
környezetben mindig az adott objektum felirata nyomatékosította nemzeti hovatar-

16 Gleszer 2008. 266.
17 érdújhelyi 1896. 184.
18 carić 1984. 180–183.
19 Az indítványozó nevét egyazon dokumentumon belül kétféleképpen írták: Jojkity és Jojkics alak-
ban.
20 Történelmi Levéltár Zenta F 075/1. Óbecse Község, Óbecse (1919-1941) 101/közügy. 3740/1. ex 
1919
21 Részletesen lásd: Gleszer 2008. 276–278.
22 Óbecse-Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia Levéltára. I.A 1–6.
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tozását. Az impériumváltás után, habár keresztény felekezetekről beszélünk, mégis 
a katolikusok által emelteket kellett nagyon hamar eltávolítani a főtérről, hogy ne 
emlékeztessék a város polgárait a nagyon is közeli múltra. Jelesül arra, amikor az 
ortodoxok kisebbségként élték mindennapjaikat, pedig mint a kereszténység egyet-
len legitim örökösei – erre utal maga az ortodoxia kifejezés – méltatlannak ítélték a 
fennálló helyzetet. Kétszeres kényszer szülte hát a főtér szakrális átrendezését.

Ahogyan távolodnak a központtól a megjelölt helyek, a kevésbé frekventált 
pontokon álló kisemlékek megmaradhattak eredeti állítási helyükön. A Jović-ke-
reszt, az alsóvárosi kereszt és Mária-szobor, a Börcsök-kereszt, a Cseszák-kereszt, a 
Fazekas-Frenner-kereszt, a Deli-kereszt, a Gombos-kereszt, a Kiss-Csábi-kereszt, a 
Mihajlović-kereszt, a Pecze-kereszt és a Preradović-kereszt.23

A város területén áll a Nepomuki-kápona, a Sveti Ivan kápolna, a Szent 
Mihály kápolna, a szerbtemető kápolnája valamint kápolna állt/áll a Jović-birtokon 
(Velika Gospojina – Nagyboldogasszony), a Dunđerski-birtokon (Velikomučenik 
Georgije – Szent György vértanú) és Pecesoron a Havas Boldogasszony. A Szegény-
ház 1905-ben épült kápolnáját 1946-ban lebontották, majd 2004-ben új ökumenikus 
Szentháromság-kápolnát építettek a Gerontológiai Központ udvarában.24

A felekezetek tagjai által adományozott és állíttatott szakrális kisépítmé-
nyek több üzenetet is hordoztak, közvetítettek Óbecse társadalmában. Elsődlegesen 
a vallásos lelkület megjelenésének tárgyiasult formáit kell látnunk bennük, de azt 
sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az állíttatók – magukra vagy szeretteikre is 
gondolván – a közösségi mecenatúra szintjén, áldozatkészségük okán önmaguknak 
is emléket állítottak.25 Mint arra utaltunk már, a szobrok, képoszlopok, keresztek 
dedikációi pedig nemzeti identitás hordozóivá avatták az alapvetően vallási indít-
tatásból állított kisemlékeket. Ahogyan a soknemzetiségű Bácskában, úgy Óbecsén 
is fontos szerepet játszott a szakralizáció mellett a belakott természeti- és urbánus 
környezet nemzeti jelleggel való felruházása26 a benne lakók számára.

A térkijelölés példái: az államhatalom jelei

A Szent István téren a szabadságharc ötvenedik évfordulójára állították fel 
a közadakozásból készült oszlopos Szabadság szobrot. A szoborbizottság elegendő 
pénz híján eredeti tervéhez tért vissza a: „[…] hengeroszlophoz, melynek csúcsán 
egy golyón álló turulmadár volt. […] a henger közepén Magyarország czímere, a 
lábánál pedig a honvédség fegyverzete és felszerelése […]”.27 Az ünnepség túlnőtt a 
városon és országos jelentőségűvé vált. A gondosan koreografált ünnepély sem tudta 
azonban egységbe terelni Óbecse polgárságát. Az egyletek és szervezetek sorából 
teljességgel kimaradtak a helybeli szerb polgárok. 28 A távolmaradás jól mutatja, 
hogy még ötven évvel az események után is merőben másként ítélték meg az akkor 
történteket. (2. kép)

23 Részletesen lásd: Gleszer 2008. 286–294.
24 Részletesen lásd: Gleszer 2008. 266–274.
25 rokay 2010. 52–53.
26 sillinG 2008. 451. és 453.
27 Óbecse és Vidéke XI. évf. 11. szám. 2. oldal. 1898. márczius 13. 
28 Óbecse és Vidéke XI. évf. 11. szám. 2. oldal. 1898. márczius 13.
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A 19. század utolsó évtizedére Óbecse utcáit is elnevezték. Kevés kivétel-
lel – mint amilyen a Szent István tér, Ferencz József út, gróf Tisza István út, Vilmos 
Császár út – nem a történelem nagyjairól, hanem a helyi hagyományban kialakult 
népi földrajzi nevekkel illették azokat. Ilyeneket találunk köztük: Iskola út, Kórház 
utca, Zárda utca, Malom utca, Fürdő utca, Sörház utca – nyilvánvalóan a nevükben 
arra utaltak, hogy milyen intézmény, üzem stb. volt található bennük. Azután volt 
Réti út, Mező utca, Tiszaszél utca, Szálkert utca, Szélső utca, Bara utca, Völgy utca 
– ami a földrajzi névadásnak azt a gyakorlatát mutatja, amikor a határbeli neveket 
emelték be az utcanévadásba vagy a térszínformákról nevezték el őket. Az utcában 
élők nemzeti hovatartozása alapján is születtek elnevezések: Magyar utca, Szerb 
utca, Oláh utca. Foglalkozás és társadalmi státusra utaló utcanevekre is volt példa: 
Úri utca, Gazda utca, Molnár utca, Pásztor utca, Halász utca, Kézműves utca.29

Ezzel a gyakorlattal szakított a város új szerb vezetése. Az 1919. június 27-i 
ülésen ugyanis Drazsity Koszta azt indítványozta, hogy 

„…ezen a közgyűlésen csak a főbb utcák ujabbi elnevezése állapíttas-
sék meg, míg a többi utcákra vonatkozólag adassék ki ezen tárgy egy 
külön e célra kiküldendő bizottságnak, amely bizottság tárgyalás alá 
venné és kész kidolgozott indítványát a közgyűlésnek megtenné.”30 
A jegyzőkönyvi bejegyzés véghatározata viszont arról tanúskodik, 
hogy „Az utcák ujboli elnevezése tárgyában Dr. Jojkics Dusán által 
tett indítványt Óbecse község képviselete szótöbbséggel elfogadja 
és elrendeli, hogy az újbóli elnevezés alább következőleg történjen; 
nevezetesen: Az utcák régi elnevezése – Új elnevezése: 1. Szt. Ist-
ván tér – Karagyorgye tere 2. I. Ferencz József út – Péter király út 
3. gróf Tisza István út – Sándor Trónörökös út 4. Vilmos császár 
út – Wilson út. 5. Iskola út. – Szt. Száva út. 6. Újvidéki út. – Pasity 
út. 7. Szenttamási u. – Misity vajda u. 8. Úri és Rózsa u. – Obility u. 
9. Thán Mór u. – Dusán Cár u. 10. Kápolna u. – Kraljevity Gyorgye 
u. 11. Botra u. – Zmaj Jovan u. 12. Réti u. – Mihály herceg u. 13. 
Csendes u. – Miletity u. 14. Halász u. – Lázity őrnagy u. 15. Régi 
temető u. – Hajduk Veljkó u. 16. Mező u. – Nagy Milos u. 17. Sugár 
u. – Krályevity Márkó u. 18. Magyar u. – Kumanovói u. 19. Pacsírta 
u. – Bregálnica u. 20. Gyepsor – Bitoly u. 21. Pásztor u. – Radicse-
vity Bránkó u. 22. Gyökény u. – Vardár u. 23. Új u. – Nemanyity u. 
24. Gólya u. – Koszovói u. 25. Szerb u. – Belgradi u. 26. Szegedi 
u. – Putnik Vajda u. 27. Kézműves u. – Szingyelity u. 28. Sas u. – 
Knityanin Szteván u. 29. Rozmaring u. – Bicsanin Ilija u. 30. Fecske 
u. – Csarnojevity u. 31. Molnár u. – Tököli Száva u. 32. Tiszapart u. 
– Prizreni u. 33. Szélső u. – Montenegrói u. 34. Hattyú u. – Lázár Cár 
u. 35. Bara u. – Jug Bogdán u. 36. Kórház u. – Zsivkovics generális 
u. 37. Zárda u. – Doszitej u. 38. Völgy u. – Zakity Gyúra u. 39. Ma-
gas u. – Teszla Nikola u. 40. Galamb u. – Vasziljevity Milán u. 41. 
Rövid u. – Jóvity báróné u. 42. Szálkert u. – Rajity Tanaszkó u. 43. 
Tiszaszél u. – Adriai u. 44. Malom u. – Marsal Fosh u. 45. Madár u. 
– Kolubári u. 46. Munkás telep – Rudnik u. 47. Fürdő u. – Bojovity 
Vajda u. 48. Sörház u. – Sztepánovity Vajda u. 49. Oláh u. – Toplica 

29 TLZ F 075/1. Óbecse Község, Óbecse (1919-1941) 101/közügy. 3740/1. ex 1919
30 TLZ F 075/1. Óbecse Község, Óbecse (1919-1941) 101/közügy. 3740/1. ex 1919
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Milán u. 50. Kinizsi u. – Karadzsity Vuk u. 51. Gazda u. – Koszan-
csity Iván u. 52. A járásbíróság és a posta melléki utca – Pál herceg u. 
53. Csillag tér – Prédity Uros tér Az elöljáróság utasíttatik, hogy eme 
véghatározatot hajtsa végre, az új utca elnevezési táblákat szerezze 
be és legmegfelelőbb módon állíttassa fel, ezenkívül a házakat és 
épületeket új házszámmal lássa el.”31 

A jegyzőkönyvet hibátlan magyarsággal Paja Martinovity ügyvéd, a község 
jegyzője vezette. Az új utcanevekről szóló rendeletet az Óbecsei Ujság a Napi hírek 
rovatban, Új utcanevek című cikkében hozta a város lakóinak tudomására.32

Az új utcanevek megszavazásakor szakított a testület a korábbi városi ha-
gyománnyal és kizárólag a szerb történelem nagyjai, illetve a kor jelesei közül azok-
ról nevezett el utcát, akik aktuális helyzetben a délszláv/szerb érdekeket képviselték 
az európai politika színpadán. Így a dinasztiáról teret, az uralkodóról és a trónörö-
kösről utat, Živojin Mišić vagyis Misity vajdáról, a szerb hadsereg főparancsnoká-
ról valamint Lázity őrnagyról, Aleksandar Lazić helyőrségparancsnokról és Milan 
Vasiljević hadnagyról utcát neveztek el. Utóbbi az 1918. november 11-én bevonuló 
szerb csapatok parancsnoka volt.33

Wilson amerikai elnökről utat neveztek el, a francia Foch marsall pedig a 
korábbi Malom utca névadója lett. 

A későbbiekben a vasúton túli Újfalu városrész utcaneveit is e logika men-
tén határozták meg. Lantos József káplán kéziratos várostérképén az alábbiak olvas-
hatók: Knez Azren ulica, Topoljski put, Dobrovoljačka, Cara Uroša, Srpska ul.34 Egy 
későbbi, ciril betűs kéziratos várostérképen, az új utcákkal bővült településrészen az 
alábbi utcanevek olvashatóak: Ljube Didića, Vojvode Šupljikac, Jaša Tomića, Vasa 
Čarapića, Voja Tankosića.35

Az utcanevek megváltoztatásakor napirendre került a főtér átrendezése is: 
„A szabadság szobor és a kereszteknek a Karagyorgye térről való áthelyezésének 
kérdése külön tárgyként napi rendre lesz tűzendő.“36 1920-ban került sor az emlék-
mű elbontására, ami a jegyzőlönyv tanulsága szerint 8300 koronájába került a váro-
snak.37 

Egy ideiglenes emlékművet állítottak az 1921-ben elhunyt Péter királynak, 
majd 1924 márciusában pályázatot írtak ki az új emlékmű elkészítése céljából.38 A 
monumentális, 7,6 méter magas, egészalakos királyszobor avatása 1924. december 
1-jén volt. A szobor felirata: ПЕТРУ ВЕЛИКОМ (Nagy Péternek). 1941-ig állt állí-
tásának helyén a pogácsa közepén. (3. kép)

Külsőleg tehát az új hatalom elfedte a város közterületeit és az oda érkező, 
helyismerettel nem rendelkező utazó azt hihette, hogy egy homogén szerb lakosságú 
településre látogatott el. Ám hamarosan kialakult egyfajta párhuzamosság a hatalom 

31 TLZ F 075/1. Óbecse Község, Óbecse (1919-1941) 101/közügy. 3740/1. ex 1919
32 Óbecsei Ujság, III. sz. 2. oldal. 1919. július 6.
33 carić 1984. 69.
34 Óbecse-Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia Levéltára. Jelzet nélküli kéziratos térképek. Lantos 
József káplán 1934. V.  hónapot tűntette fel a készítés idejének.
35 A kéziratos térkép a Zentai Történelmi Levéltár óbecsei fiókjában található jelzet nélkül. 
36 TLZ F 075/1. Óbecse Község, Óbecse (1919-1941) 101/közügy. 3740/1. ex 1919
37 TLZ F 075/1. Óbecse Község, Óbecse (1919-1941) 101/зап. 2898 сж 1920
38 рајић 1991. Oldalszám megjelölése nélkül.
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valósága és a városban élő magyar etnikum által teremtett, olykor csak verbális, de 
alkalmanként a helyi sajtó jóvoltából írottá váló lokális valóság között. Ilyen módon 
maradtak meg a régi utcanevek és a határban a földrajzi nevek. Az Óbecsén meg-
jelenő Tiszavidék (a lap első évfolyama 1912-ben39 jelent meg, a két háború között 
Dr. Draskóczy Ede szerkesztette) és a Sztáribecseji Járás (a lap 1926-tól40 jelent 
meg, szerkesztője Dr. Balassa Pál) című lapokban szép számmal olvashatóak olyan 
apróhirdetések, melyekben ott vannak a régi és az új, csak a régi és csak az új utca-
nevek. 

A Tiszavidék 1923. évi apróhirdetései között olvasható a következő: „El-
adó ház Vojvoda Putnik (Szegedi) utca 32. szám alatt. Érdeklődni lehet Porteleki 
Lajosnál.”41 Az apróhirdetések ily módon való közzététele bevett gyakorlattá vált. 
Erre példa a Sztáribecseji Járásban 1931-ben megjelent hirdetés: „Sztevana Kni-
tyanina (Sas) utca 61. számú sarokház jóforgalmú fűszerüzlettel, mely 30 éve fennáll 
és fél lánc föld az alsó ugarban szabad kézből eladó. Özv. Hadas Istvánné.”42 Több 
példa is mutatja, hogy a határbeli földrajzi neveket nem fordították le szerb nyelvre. 
Ennek nyilvánvaló oka, hogy mind a két nemzeti közösség tagjai értették, hogy mely 
területet jelölt a hirdetés, tehát szükségtelen volt szerbül is megadni azt. Sőt a hirde-
tést feladók közül maguk a szerbajkúak is a magyar földrajzi neveket adták közre: 
„A bačko-gradištei országúton lévő (volt Bácskai József-féle) Botrai szállásomat öt 
Botrai lánc földdel szabadkézből eladom. Velimirov Dancsika.”43

A következő hirdetés a Tiszavidék hasábjain látott napvilágot 1925-ben. 
Érdekessége, hogy a hirdetést feladó nem a vallást, hanem az oda temetkezők nem-
zetiségét tekintette fontos tájékoztató jellegű információnak: „Házamat a belváro-
si magyar temetővel szemben szabadkézből eladom. Kovács Mihály, Kórház utca 
22.”44 Ha a hirdetés szövegében csak az új hivatalos utcanév volt olvasható, akkor a 
tájékozódást körülírással, ismert személyre, épületre utalással tették egyértelművé: 
„Eladó ház (Freund-féle) Wilson utca 35. szám alatt (református templom mellett) 
kedvező feltételekkel elköltözés miatt.”45

Ez a fajta kettősség csak a településnevek írásából hiányzott. A város nevét 
mindig a hivatalos szerb alakot használva írták le: Stari Bečej, Sztári Becsej, illetve 
a környező települések nevét is úgy használták (srbobrani műút, Topolski put), egy 
kivétellel találkoztunk csupán, Bácsföldvár nevét Bačfeldvarac-nak írták egy hir-
detésben.

Ezt a gyakorlatot írta felül az 1941-ben visszatért magyar államhatalom. 
Egyik legelső közigazgatási intézkedésként új neveket kaptak a város utcái, terei. 
1918-hoz képest egy nagyon szolíd településfejlődést mutatnak a térképek. Óbecse 
történelmi óvárosának 53, a vasúton túli Újfalunak46 10 utcája volt. 1941-ben az 

39 A lap 1912-1934 között jelent meg. pál 1989. 231.
40 A lap 1912-1934 között jelent meg. pál 1989. 231.
41 Tiszavidék, XI. évf. 14. szám. 1923. április 8. 4. oldal.
42 Sztáribecseji Járás, IV. évf. 36. szám. 1931. szeptember 5. 4. oldal.
43 Tiszavidék, XIV. évf. 34. szám. 1926. augusztus 22. 4. oldal.
44 Tiszavidék, XIII. évf. 8. szám. 1925. február 22. 4. oldal.
45 Tiszavidék, XI. évf. 13. szám. 1923. április 1. 3. oldal.
46 Az új utcanevek 1919-ben történt megállapításakor nem említették a településrészt. Valószínűleg a 
két világháború között épült be és 1942-ben bővült az Újtelep résszel. V.ö.: Mirnics 1983. 135.
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óvárosban 54, Újfaluban 18 utca volt. Az új utca- és térnevek már egyáltalán nem 
követték a korábbi névadási gyakorlatot. A helyi sajátosságokat tükröző névadás 
megszűnt. Mindössze három utca emlékeztetett a város múltjára: Thán Mór, Szulik 
József és Jauch Ferenc utca. Előbbi jeles festőművész és a város szülötte, utóbbi 
kettő római katolikus plébánosa volt a városnak.

A város 72 utcájának, terének a többségét a magyar történelmi múlt ural-
kodóiról, hadvezéreiről nevezték el. 40 utca és tér viselte ezeket a neveket. Magyar 
írók, költők, zeneköltők és a tudományok jeleseinek nevét 23 utca viselte. Termés-
zetesen az aktuálpolitikai megfontolások jegyében néhány településszerkezetileg 
fontos utcát a kor kulcsszereplőiről neveztek el: Hitler út, Gömbös Gyula utca, Gr. 
Csáky István utca, Horthy Miklós út, Mussolini utca, Gr. Teleki Pál utca, Király 
András ezredes utca.

A város főterét is átalakították. Elbontásra került Péter király szobra47 és 
feállították a Hősök emlékművét48, mely elé az országzászló került. (4. kép) Az 
obeliszk 18 méter magas volt és márvány lapokkal borították, rajta 1914-1918. évi 
világháború óbecsei hősi halottainak névsorával.49 Az emlékművet az óbecsei már-
ványipari vállaltban készítették.50 A tér újbóli átrendezésekor a belvárosi plébános 
felpanaszolta, hogy csak a katolikusoknak kellett eltávolítaniuk szakrális kisemléke-
iket, míg:

 „A szerbek azonban vagy nem is akartak engedelmeskedni vagy ta-
lán titkos megegyezés alapján – ott hagyták az ő kőfeszületüket s az 
ma is ott áll a köralakú főtér szélén a községi székház előtt ciril-betűs 
felírásával. Oszlopos, láncos kerítésével elég nagy helyet vesz el az 
úgyis kicsiny piactérből.“51

A visszatérő új-régi hatalom voltaképpen megismételte az 1919-ben beren-
dezkedett szerb hatalom hibáit: most a magyar szimbólumok fedték el a város valós 
társadalmi összetételét. Semmi sem emlékzetetett arra, hogy a településen két nem-
zeti közösség él együtt. A kiadott városi képeslapok hátulján pedig ott olvasható: 
Radoszávljevity könyv- és papírkereskedés kiadása. A kiadó az a Vladimir Radosav-
ljević, akinek nyomdájában többek között a Tiszavidék óbecsei hetilap is készült a 
két világháború között.

1944. október 8-án a II. Ukrán front 34. gárdaezredének katonái és a sajkási 
partizán egységek II. százada bevonult a városba.52 Ezzel elkezdődött egy újabb po-
litikai-hatalmi átrendeződés Óbecsén, aminek komoly hatásai voltak a térfoglalásra, 
térkijelölésre. Egyik első intézkedése az új hatalomnak a hősök emlékműve és az 
országzászló elbontása volt.53 A várost irányító Népfelszabadító Bizottság az Óbe-
csén megjelenő ingyenes újság, a Glas Slobode (Szabadság Hangja) 1. évfolyama 
első számának 3. oldalán felhívást tett közzé, melyben a ház- és bolttulajdonosokat 

47 A város katonai parancsnokának írt levélből kiderül, hogy a szobrot 1941 májusában bontották el. 
Óbecse-Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia Levéltára. I.A 1–6.
48 drasKóczy 2011. 243.
49 Óbecse-Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia Levéltára. I.A 1–6. 
50 Lásd drasKóczy 2011. 255.
51 Óbecse-Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia Levéltára. I.A 1–6
52 carić 1984. 72.
53 Ez nem mindenhol volt velejárója a hatalomváltásnak. Lásd l. juhász 2010. 88–96.
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arra szólították fel, hogy távolítsák el az utcanévtáblákat és a cégtáblákat és minden 
magyar nyelvű feliratot. A hatalom tehát ismételten igyekezett elfedni a város etnikai 
viszonyait.

A belvárosi plébánia irattárában lévő újabb kéziratos térkép54 alapján me-
gállapítható, hogy a visszatérő új jugoszláv hatalom már teljesen más értékrendet 
vallott, mint a korábbi, két háború közötti. Mindenek előtt szembetűnő változás, 
hogy az előző gyakorlattal ellentétben sok jelese a szerb történelemnek kimaradt a 
névadásból. A burzsoá múltból olyan személyiségek nevét emelték be csupán, akik 
a jövő üzenetét közvetítették: Branko Radičević, Đura Jakšić, Nikola Tesla, Hajduk 
Veljko, Matija Gubec, Dositelj Obradović, Arsenije Čarnojević, Stevan Kničanin, 
Vuk Karadžić, Vojvoda Sinđelić.

A korábbi többség, királyok, hercegek, papok, politikusok helyett a magyar 
impérium idején életüket vesztett, vagy a harcokban érdemeket szerzett, illetve ele-
sett kommunisták sokaságát emelték be az utcanévadásba. Ezek között ideológusok, 
frontharcosok és felkelők egyaránt voltak. Többek között: Petar Drapšin, Aleksandar 
Ranković, Žarko Veselinov, Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, Moša Pijade, Koča 
Popović, Milovan Đilas, Sonja Marinković és Kosta Nađ. Az utcanevek között kettő 
a helyi eseményekre utalt: a November 11. utca a napot jelzi 1941-ben, amikor óbe-
csei kommunistákat végeztek ki; a Január 20. utca pedig az 1942-es razzia óbecsei 
és környékbeli áldozatainak állít emléket.55 (5. kép)

Az 1951-es keltezésű térképen szereplő utcanevek azt mutatják, hogy a Szov- 
jetunióval való szakítás ellenére maradtak olyan elnevezések, melyek a korábbi 
szövetségre, illetve a közös kommunista értékrendre utaltak: Molotov utca, Vörös-
hadsereg utca, Sztálingrád utca, Kirov utca, Lenin utca. Sőt a magyar ellenállás és a 
kommunista vezetés is képviselve volt: Bajcsi-Zsilinszky Endre utca, Rákosi Mátyás 
utca. A korábbi gyakorlattal ellentétben a magyar történelem néhány olyan alak-
járól is neveztek el utcát, akiket vállalhatónak tartott az új vezetés. Ilyenek: Dózsa 
György, Táncsics Mihály, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila.

A későbbiekben, ahogyan a politikai széljárás, úgy az utcanevek is változ-
tak. Az évek során Titóval szembehelyezkedők kegyvesztettek lettek és így újabb 
és újabb utcanevek merültek a feledés homályába. Az 1960-as években mind több 
vajdasági magyar kommunistáról neveztek el utcákat: Nagy István56, Somogyi Pál57, 
Recsó János58, Holló Ferenc, Sipos János, Hóvé Frigyes59, Bokányi Dezső60, Szőke 
István, Vass Zoltán, Samu Mihály, Mayer Ottmár és Szervó Mihály61 nevével még 
napjainkban is találkozhat a városba látogató.

54 Óbecse-Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia Levéltára. Jelzet nélküli kéziratos térképek. 1951.
VII. 26.
55 carić 1984. 70–71.
56 Mártírhalált halt óbecsei partizán. Mirnics 1983. 138.
57 Somogyi az illegális JKP és a független szakszervezet tagja volt, majd fontos tartományi tisztségvi-
selő lett. Lásd: Mesaroš 1981. 136. 
58 Péterrévei néphős. Mirnics 1983. 139.
59 Óbecsei néphős. Mirnics 1983. 137.
60 Bokányi kommunista forradalmár, a Tanácsköztársaság kiemelkedő alakja. A kommunista kiáltvány 
első fordítója. penavin–Matijevics 1983. 88.
61 nađ 1968. 7.
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1979-ben a város főterét, a pogácsát – nevét alakjáról kapta és használja 
mindkét etnikum62 –, átépítették a vroclávi Viktorija Jackijevic műépítész tervei ala-
pján és Kristina Plavska Jackijevic szobrász alkotását, a szabadságot szimbolizáló 
bronz nőalakot állították a középpontba.63 

Nemcsak a főteret jellemzi a térobjektumos kijelölés. A városhoz köze-
li Tisza- és csatornaparton is számos helyen állnak emléktáblák, melyek a háború 
eseményeit idézik. Itt kell megállapítanunk, hogy csak a kommunista-, és a szerb 
áldozatok emlékhelyei kerültek megjelölésre. 

1991 után, az isméltelten kiépülő önkormányzatiságnak köszönhetően már a 
lokális akarat is kifejeződésre juthatott a térkijelölésben, illetve a földrajzinév hasz-
nálatban. A város úthálózatának fokozottan fontos utcáit, tereit átnevezték. 

Esetenként semleges régi nevet emeltek újra használatba, ilyen a Fő utca, 
Zöldfás utca vagy az Újvidéki utca. (6. kép) Arra is van példa amikor a korábbi tele-
pülési sajátosságot figyelembe véve adtak régi/új nevet, ilyen a Szerb utca. A város 
jeles alakjainak is utcák őrzik a nevüket: Than fivérek utca, Gerberék utca.

A hagyományokhoz való visszanyúlás mindkét nemzeti közösség sajátja. 
1991-ben a város szerb közössége bizottságot hozott létre Péter király szobrának új-
bóli felállítására. Mivel a szobor eredeti helyén a kommunista hatalom már feállította 
a Szabadság szobrát, így kompromisszumos megoldásként a főtérről nyíló, az egyko-
ri szerb iskola és az ortodx templom határolta beszögelésben, a hagyományokhoz 
ragaszkodva 1991. december 1-jén déli 12 órakor avatták a király szobrát, amely egy 
alacsony posztamensen áll.

A térkijelölés példái: falfirkák, plakátok, gyászjelentések, hírdetések, 
emlék-, és cégtáblák

Talán a legtöbbször változó elemek a térkijelölésben a plakátok, hírdetések, 
gyászjelentések, cégtáblák és a falfirkák. Mégis figyelmet érdemelnek, mert sajátos 
hangulatot kölcsönöznek a településnek és szinte napi aktualitással mutatják a város-
lakók életének fontosnak tartott mozzanatait. A közvetített üzenetek hangulatjelenté-
sek is egyben és képet adnak arról, hogyan él egymés mellett Óbecse két etnikuma.

Áttekintésünket egy emléktáblával kezdjük, ami 2009 nyarán a Fő utca 39-
es számú ház homlokzatának felújításakor került elő. A rózsaszín márványtábla az 
ezredéves megemlékezések részeként, de családi kezdeményezésre készült. Felirata: 
„1896 / MAGYARORSZÁG EZERÉVES FÖNÁLLÁSA / EMLÉKÉÜL. / ZABOS 
VERONA / CSESZÁK PÉTER“.  A tábla története jól példázza az impériumváltá-
sokkal terhelt egyéni és közösségi létnek az önazonossághoz és a nemzeti történe-
lemhez való viszonyát. Nyilvánvalóan felfokozott nemzeti érzéstől vezérelve került 
a házra a 19. század végén, és a 20. század folyamán azért vakolták le, mert bíztak 
a változás lehetőségében. Abban tehát, hogy egyszer eljön az idő amikor újra dísze 
lehet a homlokzatnak. (7. kép)

A felújítás során megtalált emléktábla a Magyar Szó napilapon keresztül 
regionális publicitást kapott. A megtalálásáról tudósító cikkíró többek között az aláb-
biakat írta: 

62 Mirnics 1983. 134.
63 carić 1984. 184–185.
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„Az adai kőművesmestrenek is tetszett, amit találtak szépen letaka-
rították. Később még az állást is fölállították nekem, hogy le tud-
jam fényképezni. Most még egyszer szeretném nekik megköszönni 
a segítséget és, hogy ilyen figyelmesen bántak az óbecsei »Kőműves 
Kelemennével«, ami ha a falakat nem is tartotta, de a tárgyilagos 
történelem egyik pillére lett városunkban, pont június 4-én.“64 

A társadalmi változásokat mutatja a tény, hogy az előkerült magyar emléket 
védelem alá akarják helyezni. A lokális hatalmat képviselő önkormányzat és a nem-
zeti közösségek rehabilitálják tehát a közös múltnak azt a részét, melyet korábban az 
államhatalom nemcsak tagadott, de tiltott is!

A kutatás idején – 2009 és 2010 nyarán – a várost járva megfigyelhető volt, 
hogy az alkalmi, legtöbbször fára kitűzött hirdetések nem mindig voltak kétnyel-
vűek. Sőt olyan példák is akadtak szép számmal, amelyek csak szerbül, illetve csak 
magyarul hívták fel a figyelmet árura, szolgáltatásra, kulturális eseményre, közmé-
diumra. A vállalkozások tulajdonosainak többsége jól felfogott érdekének szem előtt 
tartásával szerbül és magyarul egyaránt közlölte mondandóját: „Advokatska kance-
larija je preseljena preko puta Ul. Glavna 44. (M. Tita) Az ügyvédi iroda átköltözött 
az utca másik oldalára Fő utca (M. Tito) 44. szám alá.“ 

A belváros főutcájának egyik lámpavasán egy matricán az alábbi szöveg volt 
olvasható: „SZENTKORONARÁDIÓ.COM / A tiszta magyar hang / Pro Deo! Pro 
Rege! / pro Patria!“ 

A városban működő boltok cégtáblái túlnyomó többségükben kétnyelvűek 
voltak. A gyászjelentések sok helyen megjelentek a városban és általában fák tör-
zsére tűzték ki őket. Többségükben szerb nyelvűek és ciril betűsek, de fel-fel tűnt 
köztük néhány magyar szövegű is.

A korábban állított és a második világháború eseményeire emlékeztető 
emléktáblák a városban kétnyelvűek, latin betűs szerb szöveg alatt magyar for-
dításban is olvasható a rajtuk lévő felirat. A zsilipnél viszont csak szerb szövegű és 
ciril betűs emléktáblát helyeztek el.

A plakátok, legyenek azok óriás méretűek vagy kisebbek szinte mindenütt 
megtalálhatók a városban. (74. old. 6. kép, 8. kép) Állványokon épp úgy, mint ház-
falakon, kapukon elektromos művek trafóházain. Tarkaságuk messziről vonzza a 
szemet és sokszor csak közvetlen közelről olvashatók a rajtuk lévő üzenetek. Egy 
részük kétnyelvű, ezek többnyire közérdekű vagy politikai üzenetet közvetítenek. A 
kereskedelmi célzatúak általában szerb és magyar nyelven is tartalmazzák az infor-
mációkat. Vannak csak szerb nyelvűek, melyeken szerb rendezvényekre hívják fel a 
figyelmet (pl.: Srbobranski dani, azaz Szenttamási napok), illetve magyar nyelvüek 
(pl.: Dombos fest, Kishegyes) amelyek magyar kulturális rendezvényre irányítják a 
figyelmet. 

A város önkormányzata által kihelyezett útbaigazító táblákon három nyel-
ven kiírt tájékoztató szöveg mellett ideogrammok is találhatók. A szerb szöveg ciril 
írásmóddal íródott, alatta magyar majd angol felirat segíti a városba látogató tájéko-
zódását. (9. kép)

64 Megjelent a Magyar Szó LXVI. évf. 172. (21426.) szám. 2009. július 27. 5. szabandi (Szerda And-
rás): Az óbecsei Kőműves Kelemenné.
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A firkák szinte mindenütt megtalálhatók: épületek falán, padokon, szobro-
kon, fák törzsén, virágtartókon – csak a firkálók leleményén múlik, hogy hová és mit 
írnak. Üzenetük is vegyes, vannak politikai tartalmúak, de sok a személyes jellegű 
közöttük. A volt szerb iskola előtti téren álló királyszobor palástján és lábszárán sze-
mélynevek, osztályok és évszámok találhatók: Ivana, Fure, Sneža, Jovana Lemić 
II.b, Saška stb. Hasonló képpen a városháza előtti virágtartó oldalára is diákok írtak 
személyes tartalmú üzenetet: Кнежевић, МЦ КНЕЖО, AJDE DA SE DRUGARI-
MO!!! (Barátkozzunk!), SLOBODNO SE POSLUŽITE (Szolgálják ki magukat sza-
badon). 

A gimnázium falán a szerb címer stilizált rajza mellett a ГРОБАРСКА 
ДИВИЗИЈА (sírásó hadtest) volt olvasható. (10. kép) A Közgazdasági és Kereske-
delmi Iskola falán szerb és magyar firka található: GOVNAZIJA GIMNAZIJA ZA-
KON (szójáték: szarnázium – gimnázium törvény) és SZERETLEK O. KARI. A 
firkák egy része a szurkolókra utal: СЛОБОДА НАВИЈАЧИМА  (szabadságot a 
szurkolóknak). Mindössze egyetlen firka tudatta a városlakókkal, hogy hová tartoz-
nak: ОВО ЈЕ СРБИЈА (еz Szerbia). 

Összegzés

Óbecse térkijelölő gyakorlatát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az együtt 
élő etnikai csoportok a 20. században jobbára hatalmilag felülvezérelt közegben mo-
zogtak. Az államilag generált térkijelölés folyamatában csak kevésszer jutott kife-
jezésre a lokális akarat és gyakorlat. Éppen ezért állandó jelleget öltött a rivális kö-
zösségek nemzeti sajátosságait tükröző utca- és térnevek valamint a térobjektumok 
egymás ellenében való kifejezésre juttatatása, állítása.

A vizsgált időszakban a valós és a virtuális világok is megkettőződtek a 
Tisza parti városban. A monarchia idején a szerb közösség identitáselemei szorultak 
háttérbe. Ebben az időszakban a közösség tüntetőleg távol maradt a március 15-ei és 
az augusztus 20-ai ünnepségektől, ezzel is jelezve, hogy mennyire nem érezték ma-
gukénak azt a hatalmi keretet, amelyben éltek. Számukra az egyház és ünnepi rítusai 
jelentették a közösségi élmény megélését. Mindezekhez párosult a szerb történelmi 
nemzettudat és az azt képviselő államhoz való kötődés65. A közös ősök mítosza és 
a szerb ortodox vallás összetartó és megtartó ereje. Ez az etnikai befelé fordulás 
lehetetlenítette el az integráció, de legfőképpen az asszimiláció folyamatát. Állandó, 
a határőrvidéki korszakból örökölt rivalizálás végig kísérte az óbecsei szerbség mo-
narchiabeli mindennapjait. Mindez akkor is igaz, ha az állami toleranciának olyan 
kézzelfogható vívmányai is voltak, mint a felekezeti iskolák, egyházi- és kulturális 
autonómia.

65 „Az etnikus tudatnak mindenütt fontos összetevője az a mód, ahogyan egy társadalom saját magát 
a térben és a történeti időben elhelyezi, magát az általa elfoglalt helyen (vagy a róla alkotott saját 
elképzelésben) jól érzi, vagy pedig valahová máshová kívánkozik. Ha az országok topográfiai elhe-
lyezkedésüket ugyan nem is tolhatják arrébb, arra azért van lehetőségük, hogy a lakosság földrajzi és 
történeti helyzettudatát bizonyos feltételezések között lényegesen megváltoztassák.” HoFer 2009. 148. 
A megállapítás záró gondolatával vitába kell szállnunk, hiszen a 20. század háborúit követően több 
ország is megváltoztatta topográfiai elhelyezkedését Közép-Kelet Európában.
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Ennek a másságot elfogadó légkörnek ékes példája a főtéri épületek sorában 
szállóként működő ház homlokzatának felirata: Vadászkürt Szálloda / Hotel Jäger 
Horn / ГОСТИОНА КОД ЛОВАЧКОГ РОГА!

A szerbség kettős identitása – az óbecsei közösséghez és a távoli nemzethez, 
országhoz tartozás – 1919-ben átalakult és egyetlen, nagyszerb identitássá válto-
zott.66 Mindez az államhatalom segítségével a térfoglalásban is kifejezésre jutott. 
Ekkortól a magyarságnak kellett kialakítania közösségi viszonyát az új helyzethez. A 
számbeli többséget alkotó városi magyar etnikumnak az egyházi rítusok – katolikus 
és protestáns – maradtak meg az önazonosság és a csoportidentitás megtartására és 
közösségi térben való megjelenítésére.67

A mássággal szembeni intoleráns magatartás az élet minden területén meg-
mutatkozott. Ezért a magyar közösség megteremtette a saját lokális valóságát és kör-
nyezetét virtuálisan, illetve a sajtó hasábjain keresztül, az apróhirdetések szövegébe 
illesztve, írott formában vette birtokba.

1945-ig a társadalmi rituáléba ágyazott felszabadítások ünneppé kreálásá-
nak fontos eleme volt az egyházi jelenlét. Ezzel igazolta az aktuális hatalom azokat 
a változásokat, melyek 1918-ban és 1941-ben következtek be. Azt sugallták ezzel, 
hogy a történelem nem más, mint egy isteni szándéktól vezérelt eseményláncolat68. 
Ezt támasztja alá az augusztus 20-ai ünnepség szervezésére kiadott felhívás, mely 
a szabadkai székhelyű Érseki Biztosi Hivataltól érkezett az óbecsei Belvárosi Plé-
bániahivatalba. Többek között ez olvasható a levélben: „Ennek az ünneplésnek a 
katolikus papság legyen a megszervezője és a katolikus egyesületek legyenek a 
megvalósítói.”69 A fontos városi esemény meghívójának pátoszos hangvételéből az 
isteni gondviselés sejlik: 

„Óbecse katolikus magyar népe / az első magyar királynak, / Szent 
Istvánnak / a felszabadulás után tartandó első hivatalos / Nemzeti 
Ünnepén / 1941. augusztus 20-án / Egyházi Ünnepség Keretében / 
óhajtja leróni háláját a felsza- / badulásért Isten kegyes gond- / vi-
selésének és az apostoli / szent Király hathatós / közbenjárásának. / 
Erre az ünnepségre Téged is, ki magyar hon- / fitársunk és katolikus 
testvérünk vagy, igaz / szeretettel hívunk meg és várunk el.”70

Természetesen a meghívón megjelentek a magyar államiság szimbólumai és 
legfölül Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna (1881-1923) költőnő Magyar Hiszek-
egyének első négy sora. Zárásként pedig a Szózatból idézték a tizedik versszakot. A 
gondosan szakralizált rituálé tehát a magyar katolikusoknak szólt és maga az ünnep 
megkérdőjelezhetetlen volt.71 Az ünnepségek kirekesztő és egyoldalú személetmód-
ja miatt az együtt élő közösségek valamelyik fele állandó jelleggel távol maradt a 
hivatalos eseményekről.72

66 V.ö.: BaLi 2008. 357.
67 Lásd: assMann 1999. 142.
68 Az ünnep tartalmáról és koreográfiájáról lásd: kraay 2005. 168-183.
69 Óbecse-Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia Levéltára. I.B 1-6
70 Óbecse-Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia Levéltára. I.B 1-6
71 pejin 2008. 117.
72 V.ö.: Barna 2002. 153.
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Ez a gyakorlat azonban már nem működött 1945 után. A pártállam ugyanis 
mindent ellenőrzése alá vont. A szent és a profán elvált egymástól, de az emlékezés 
rituáléján keresztül egy új „közös” múltat kreált a szocialista vezetés. A nemzeti múlt 
és a közelmúlt eseményei helyébe a mozgalmi múlt elemei kerültek. A forradalmárok 
hősi áldozatvállalása lett az a történelmi esemény, melyet mitizáltak, melynek helyi 
alakjai váltak az új hatalom önigazolási attribútumaivá. Utcákat, tereket neveztek el 
a forradalom alakjairól, gondosan ügyelve arra, hogy köztük magyarok is legyenek. 

Ezért azután a „közös múltat” szimbolizáló névadók már „szentesítették” a 
„testvériség-egység” ideológiáját. A szándék kiteljesítése okán a közterek és utcák 
nevét kiírták mindkét nemzeti közösség nyelvén. Az 1970-es évekre úgy ítélte meg a 
pártvezetés, hogy addigra kellő időbeli távolság választotta már el a nemzeti közös-
ségeket a második világháború eseménysorától73, és kialakult egyfajta rokonszenv a 
jugoszlávság ideológiájával szemben. 

Az 1970-től 1990-ig tartó két évtizedben fokozatosan létrejött a vajdasági 
identitás, ami sokáig felülírta a város magyar közösségének viszonyát a nemzeti tör-
ténelemhez és magához Magyarországhoz is. Ekkor a közösség vajdasági magyar-
ként definiálta önmagát, sokan pedig „júgóknak” tartották magukat.74

A változást az első többpárti választások, azaz a rendszerváltozás hozta el. 
Ekkortól az önkormányzati választások révén önállóan jutott politikai szerephez a 
magyarság, és mint ilyen újra meghatározhatta önmagát nemzeti közösségként is. 
Leválhatott az egyházi rítusokról és kialakíthatta saját régi/új közösségi ünnepeit: 
március 15. és augusztus 20., melyek olyan közösségi megjelenési formává lettek, 
ahol a magyarok választott vezetőikkel együtt mutathatták meg magukat. Az ünne-
pek ilyenfajta konstruálása értékrendet teremtett, és szerves részévé vált a kisebbségi 
létstratégiának.75 Ebbe a keretbe ismét helyet talált magának az egyház, így a kore-
ográfiában tapasztalható visszarendeződés (az emlékhelyek / emléktáblák és az új 
kenyér megáldása fontos része az ünnepeknek).

Azt is látnunk kell, hogy a politikai hatalomba jutott óbecsei magyarság a 
város utcáit, tereit elsősorban a lokális múlton keresztül akarta / akarja otthonosabbá 
tenni. Ezzel a magatartásformával, ha úgy tetszik, a jelenből visszatekintve konstru-
álják a közös múltat, szem előtt tartva azt a történelemszemléleti minimumot, amely 
elfogadható a városban élő nemzeti közösségek részéről.76 

Az önkormányzat olyan névváltoztatásokat javasolt és valósított meg, ame-
lyek a másik etnikum számára is elfogadhatóak voltak. Így jutottak kifejezésre a 
helyi kötődések.

Mindezek mellett látni kell azt is, hogy az idestova tíz éve érkezettek még 
mostanság is identitásválsággal küzdenek.

73 veselinov 1975. 207.
74 V.ö.: KlaMár 2003. 193-194.
75 papp 2008. 460.
76 reichensperGer 1999. 30-31.
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ЗолтАН клАмАр

ВЕРСКО, НАЦИОНАЛНО И ЛОКАЛНО 
пАМћЕЊЕ

Елементи идентитета у обележавању простора 
у Старом Бечеју

Као у осталим местима Потисја, и у Старом Бечеју је присутна 
вековна традиција заједничког живљења више нација. На територији града све 
до окончања другог светског рата, заједно су живели Срби, Мађари, Немци 
и Јевреји. Један од облика изражавања етничке разноликости јесте пракса 
обележавања простора која је настала за време Аустроугарске и која је због 
промена власти у 20. веку више пута претрпела значајне промене.

Ове промене су резултирале перманентно преструктуирање животног 
окружења града, а његови житељи – вођени нагоном за самодоказивање – 
стално су настојали да суграђанима доказују оправданост њиховог физичког 
присуства на овом простору.

Овај нагон за доказивањем карактерише 20. век на територији целокупне 
Средње и Источне Европе. Приступање Европској унији или – нашем случају – 
изражавање намере за учлањивање није донело никакве промене на овом плану 
о међусобним односима балканских народа и народа карпатског басена.

Ово доказује промена етничких односа у Војводини, која је 1945. 
године, јаким таласима принудног и доборовољног исељавања постигла 
врхунац. Овде се мисли на немачко и јеврејско становништво овог краја. 
Док су први принудно исељавани, остаци других су добровољно напустили 
овај простор. Новопристигли досељеници су попунили напуштени простор у 
ранијој етничког структури. Етнички мозаик простора се и даље мења, нарочито 
јачањем индустријализације у 1950-им годинама, али са мањим интензитетом, 
него раније. Године 1991. појачане су миграције на овим просторима, и утицале 
су на јавни живот и одредиле  свакодневни живот становништва.  

Ово већинско понашање, које је предвођено политиком, утиче и на 
праксу обележавања природног и урбаног простора.

Анализирајући праксу обележавања простора, сагледали смо просторни 
распоред православних, римокатоличких, реформатских, евангелистичких и 
јеврејских сакралних и етничких просторних објеката и њихов однос према 
етничкој заједници, имајући у виду раслојавање локалног друштва.

Узимајући у обзир ознаке државне власти, успели смо да документујемо 
заиста многе  динамичне промене. Актуелна власт је увек мењала или укидала 
ранију праксу, без обзира чак и на постојање евентуалне раније сагласности 
око појединих географских назива. У томе није било суштинске разлике ни код 
једне власти.  

Могућности грађанске демократије су 1945. године укинуте, наиме 
партијска држава је све ставила под своју контролу. Свето и профано је 
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одвојено, а социјалистичко руководство је, кроз ритуал сећања, креирало 
нову „заједничку“ прошлост. Место националне и ближе историје заузели су 
елементи из прошлости комунистичког покрета. Мит историјског догађаја 
градио се на темељу „херојског“ жртвовања револуционара, а његови локални 
актери су постали атрибути самодоказивања нове власти. Улицама и трговима 
су додељена имена револуционарних ликова, водећи рачуна о томе да међу 
њима буде и Мађара.

Као неки вид паралеле према искључивости и насиљу власти, настаје 
вербално обележавање простора које је омогућило да традиционални географски 
називи наџиве промене власти и система. 

Посматрали смо утицај повратка грађанској демократији и појаву 
локалног идентитета у пракси обележавања простора, као и идентификациону 
улогу натписа. На крају, анализирали смо и графите, као најдинамичније 
елементе за обележавање простора, како би сазнали, на који начин дочаравају 
друштвено-политичко расположење у граду.

Занимљива је промена у пракси идентификационог коришћења простора 
код мађарског живља после 1991. године. Тада је на локалним изборима стекао 
самосталну политичку улогу, а тиме и могућност да себе дефинише и као 
националну заједницу. Могао је да се одвоји од религиозних ритуала и да изабере 
своје старе/нове празнике: 15. март и 20. август. Ови празници су постали 
колективни појавни облици, у којима су Мађари могли да се покажу заједно са 
својим изабраним руководиоцима. Овако конципирани празници постају део 
стратегије мањинског постојања. Црква је, такође, нашла своје место у овим 
оквирима, тако да су ранија обележја (споменици/спомен обележја, освећење 
хлеба из новог жита су значајни елементи празника) рестаурирана.

Истраживање је открило да се део миграционе масе, који је у току 
грађанског рата нашао за себе нови дом у Бечеју, суочава са озбиљном кризом 
идентитета. Суочава се са непознатом културном традицијом, нашао се у 
језички хетерогеном окружењу који му је смањио осећај сигурности. 

Овај рад проучава праксу обележавања простора у том својственом 
локалном окружењу.
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1. kép
A főtér többszörös megjelölése: szabadság szobor, szerbek keresztje és a katolikusok 

Szentháromság szobra

2. kép
A főtér a városháza felől: előtérben a szabadság szobor
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3. kép
Péter kirly szobra a pogácsa közepén

4. kép
Az 1941-ben közadakozásból felállított hősi emlékmű az országzaászlóval
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5. kép
A razzia áldozatainak emléktáblája a csatorna zsilipjénél. (Fotó: K.Z., 2009)

6. kép
A csatorna zsilipjének 1970-es években visszahelyezett emléktáblája. (Fotó: K.Z., 2009)
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7. kép
A Zöldfás utca elnevezése is helyi hagyományban gyökerezik. (Fotó: K.Z., 2009)

8. kép
Globalizmus és regionális identitás Óbecse központjában az óriásplakátokon: a külföld 

árukínálata mellett a kishegyesi Dombos fest hirdetése. (Fotó: K.Z. 2009)
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9. kép
Múlt és jelen az óriásplakáton: Óbecse főterének fotója Péter király szobrával és egy 

modern busszal.
Az utasszállító vállalat óriásplakátján. (Fotó: K.Z., 2009)

10. kép
A tájékozódást segítő táblák három nyelven közlik az információt. (Fotó: K.Z., 2009)
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11. kép
Sírásó hadtest – hirdeti a falfirka a gimnázium falán. (Fotó: K.Z., 2009)

12. kép
A feliratok is beszédesek, a monarchia toleráns világát mutatják
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