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Tisztelettel ajánlom a szabadkai magyar 
harmadrendi asszonyoknak



A SZŰZANYA TISZTELETE

BEVEZETŐ

A város újkori történetének meghatározója volt a több
nemzetiségű közeg: három nemzet és két vallási felekezet él itt 
egymás mellett a törökök kivonulásától. Változó volt az elmúlt 
háromszáz esztendőben, hogy a magyarok, szerbek, bunyevácok 
(horvátok) közül melyik népnek volt domináns szerepe a város 
közéletében. A két vallás: a katolikus és az ortodox mellett egyéb 
felekezetek és szekták is jelen voltak és vannak Szabadka vallási 
életében. Az evangélikusok és a protestánsok csak a múlt század 
hatvanas éveiben szervezték meg közös egyházukat, húsz évvel 
később szétváltak, azóta külön templomuk és lelkészük van. A 
különböző szekták a két világháború közötti időszakban kezdték 
kifejteni tévékénységüket. Követőik száma azonban csak a 11. 
világháború után lett számottevő. A legtöbb az adventista, akiket 
csak szombatistáknak neveznek. A II. világháború előtt mintegy 
hatezer zsidó is élt a városban. A protestánsok és az evangéliku
sok magyarok, a zsidók jelentős része a századelőre elmagya- 
rosodott. A különböző szekták nemzetiségi összetételéről nin
csenek adataink, de a gyülekezetek hívői vegyes nemzetiségűek. 
Szertartásaikat is két nyelven tartják.

A vallási tarkaság mellett régebben a katolikusoknak volt 
meghatározó szerepe a város közéletében. A határőrvidék felszá
molása után, amikor a város mezővárosi rangot kapott, a 
település megváltoztatta a nevét is: 1743-tól Szabadka helyett 
hivatalosan Szent Máriának nevezik, a szabad királyi státus elnye
résekor pedig - a cssászámő tiszteletére -  Maria Theresiopolisra 
változtatják. A város második címere elsősorban vallási 
jelképeket tartalmaz, későbbi címere pedig a korábbi elnevezésre 
utal, mert a pallosjogot jelképező oroszlán mellett ott látható 
Szent Teréz, a város főplébániájának védőszentje és a Madonna
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a gyermek Jézussal. A többi délvidéki szabad királyi város és 
mezőváros címerei harciasabb, elsősorban a határőrvidékre, a 
katonáskodásra utaló jelképeket tartalmaznak.

Nem tudjuk, hogy a névváltoztatás helyi kezdeményezés 
vagy a bécsi udvar határozata volt-e. Tény, hogy a szabadkai le
véltárban nincs olyan irat, amely visszakövetelné az évszázados 
elnevezést, viszont az is igaz, hogy -  Szent Mária és Maria 
Theresiopolis mellett - a város történelmi megnevezését is 
párhuzamosan használták.

Hogy a Madonnát megkülönböztetett tisztelet övezte a 
településen, arra tehát a XVIII. században a város neve és címere, 
1945-ig pedig már csak az utóbbi utalt. E külsőség alapján ter
mészetesen nem állíthatjuk azt, hogy a Szüzanyának nagyobb 
tisztelete volt ebben a bácskai városban, mint más katolikus 
településen. írásunkban arra sem vállalkozhatunk, hogy a 
Szűzanya tiszteletének valamennyi aspektusát számba vegyük, 
mindössze két jelenséget kívánunk bemutatni, melyeknek szerin
tünk nemzetiségi vonatkozásai is vannak: a Fekete Madonnát és 
a Mária-lányokat.

A FEKETE MADONNA

Szabadka vallási életében meghatározó szerepet játszott a fe
rences rend. A helyi hagyomány, melyet a rend által vezetett 
krónika is alátámaszt, a ferencesek vezetésével telepedtek le a 
bunyevácok a városban. A török korszakban is ők látták el a 
hívők lelki gondozását. A hódoltság után is csaknem száz esz
tendeig kizárólag ők intézték a város egyházi ügyeit. A ference
sek temploma és rendháza a város legrégebbi épületében, az 
egykori vár helyén van. A templom átépítését 1730-ban kezdték 
meg, de csak 1736-ban szentelték fel. Az elmúlt két évszázadban 
több átalakítást végeztek rajta. Mai formáját 1907 nyerte el.1

Az egykori templom ereklyéi közül a legrégebbi a Fekete 
Mária. A kegyképnek napjainkban is igen nagy a tisztelete.

1 SEKULIĆ 1978. 55-57.
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Amikor a század elején átalakították és bővítették, a templom 
mellé kápolnát is építettek, melyet Fekete Mária tiszteletére szen
teltek fel, a Szüzanyát pedig az oltárnál helyezték el. Az 
építkezés előtt a kép a sekrestyébe vezető folyosón állt. Ott állí
tottak fel egy mellékoltárt, melyet Martin Műk helybeli asz
talosmester készített. Ennél az oltárnál már 1769-től tartottak 
misét a szerzetesek és a világiak számára.2 1900-ban Elizabet 
Mamužić, az egykori polgármester, Lazar Mamužić felesége car- 
rarai márványból átépíttette ezt az oltárt. Az építkezések után a 
kegyképet a kápolnába helyezték át. Mai helyére 1929-ban 
került. Előbb a lourdes-i barlang helyén állt..3

A kép megvételéről nincsenek írásos adatai sem a rendház
nak, sem pedig a városi levéltárnak. Keletkezéséről több legendát 
is feljegyeztek már. E hagyomány alapján ismertette elképzelé
seit Ante Sekulié arról, hogyan került a ferencesek tulajdonába. 
A Szüzanya tiszteletét egy megtörtént esemény is elősegítette a 
laikus nép körében. Erről a már említett krónika is megem
lékezett. Az esetet, amely a Rákóczi-féle felkelés idején történt 
Szabadkán, Tormásy Gábor is megemlíti.4 Nem tudni, hogy 
figyelembe vette-e a szájhagyományt, vagy csak a ferencesek 
krónikájára támaszkodott. A szabadkai kegyképhez hasonló 
történet fűződik a bácsi Boldogságos Szűzanya képéhez is.5 A 
szabadkai történet azonban nem a Fekete Máriához kapcsolódik, 
hanem egy Madonna-szoborhoz, amely elveszett. Tormásy 
monográfiája megemlékezik arról, hogy a XVIII. században a temp

2 TORMÁSY 1883*73. CVEKAN 1977. 42.
3 SEKULIĆ 1978. 79.
4 Bizonyos keleti vallású katona ugyanis több hitsorsa kíséretében berontott a 

katolikusok kápolnájába s kirántva kardját, éktelen szitkok közt hadoná
szott tárgyat keresvén, melyen harcvágyát kielégítse. Szemei a Bold. Szűz 
szobrán akadtak meg; eléje rohant tehát és iszonyú káromkodások közben 
kardjával egyik karját levágta. De nem sokáig ringathatta magát a 
győzelem édes mámorában, mert e tette után feltűnően hirtelen még a kápol
nában összeesett s mintha nehéz kór lepte volna meg, iszonyú kínok közt 
hánykolódott a talajon s kegyelet nélküli lelkét csakhamar kiadván társai által 
elvitetett. TORMÁSY 1883. 23.

5 SEKULIĆ 1978.b. 73.
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lom főhelyén egy Madonna-szobor állt, melyet a körmenetekben 
hordoztak. A szerző maga jegyzi meg: nem lehet megállapítani, 
hogy a legendában szereplő Szűzanya-szoborról, vagy esetleg 
egy másikról van szó. A krónikában pontos kimutatást készítet
tek a szobor ruhatáráról.6 Ugyanebben a feljegyzésben említik 
meg azt is, hogy vasár- és ünnepnapokon a „Szerecsen Mária”- 
oltámál miséket tartanak.

A bácsi és szabadkai kegyképet a sokác, illetve a bunyevác 
néphagyomány szerint őseik vándorlásaik során hozták ma
gukkal. A bácsi Madonna-képről bebizonyosodott, hogy az 
valóban a ferencesek tulajdonában volt már zvomiki tartózko
dásukkor. Zvomikból Tuzlára, onnan Gradovrhba, majd Szla
vóniába, végül pedig Bácskába menekültek, ahol a Duna mel
lett találtak menedéket.7 A bácsi Madonnával kapcsolatos le
genda bebizonyosodott, amikor azt 1988-ban restaurálták. A 
szabadkai ferencesek vándorlásáról nincsenek forrásaink, 
kizárólag a néphagyományra alapozhatjuk, hogy a bunyevácok 
hozták magukkal a városba. Olyan mondáról is tudunk, mi
szerint a kegyképet a györgyéni bunyevácok a pálos szerzete
sektől kapták ajándékba.8

A Fekete Máriát természetesen az itteni magyar népesség is 
tiszteli. A magyaroknak is megvan a saját történetük. Eszerint a 
kép ősidők óta a városban volt, csak a török időben a templom, 
melyben őrizték, összedőlt. A hódoltság után a kép épségben 
előkerült. Ez valóságos csodának számított, emiatt imádkoztak,

6 1. Három pár üng; 2. kilencsoros ezüst nyaklánc, ugyanez tiszta fényes 
ércből; 3. közönséges vörös kargyöngy; 4. két korona, az egyik ezüstből 
bearanyozva, a másik szövetből gyöngyökkel ékítve; 5. hat nyakkendő, 
mely közül kettő arannyal volt átszőve; három ezüsttel áttört öv, négy felső 
ruha, ezek közül egy régebbi hamuszínű selyemből, a másik fekete selyem
ből, a két utolsó félselyemből készült arany csipkékkel volt díszítve; volt 
azonkívül három mellkendő, egy vörös arany rojtokkal, a másik zöld, a 
harmadik fekete színű ezüst csipkével, végül volt egy violaszínű köpenye. 
TORMÁSY 1885. 69.

7 SEKULIĆ 1985. 52 -53
8 KRMPOTIĆ 1995. 69.
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kérték a Segítő Mária közbejárását Istennél.9 Olyan történeti 
mondát is ismernek, mely arra adja meg a magyarázatot, miért 
szerecsen a Mária. A történet nem a közismert bibliai ma
gyarázat: nem az Énekek énekének népies változata.10 Mindkét 
nép tehát úgy ítéli meg, hogy a Segítő Szűz kegyképe őröktől 
fogva segítette őket. A bunyevácokat attól a pillanattól kezdve, 
hogy útra keltek, hiszen régi szülőföldjükről hozták magukkal, a 
magyaroknak pedig a folytonosságot jelenti, mivel az mindig a 
városban volt, s még a legnehezebb időkben, a törökök alatt is 
oltalmazta az itt élőket; mi másért maradt volna épségben a romok 
alatt? Mind a két közösség számára tehát a biztonságot jelenti.

A hívők számára lényegtelen tehát, hogyan került a ference
sek tulajdonába. Sekulić elképzeléseit éppen a szabadkai ma
gyarok eredetmondái kérdőjelezik meg. Igazat kell adnunk 
Cvekannak, aki szerint a ferencesek 1734-1744 között jutottak 
hozzá, mert a rámájára Jakov Sučić 22 rajnai forintot adott. A 
szabadkai kapitány 1744-ben halt meg, tehát a kép ekkor már a 
ferencesek tulajdonában volt. A krónikában feljegyezték, hogy a 
kép másolatához Czestochowában jutottak hozzá, s cserélték ki a 
korábban már említett szoborral.11 Magától adódna a követ
keztetés, hogy a szabadkai határőrök lengyelországi szolgálatuk

9 A Fekete Mária nem kerűt az sehova. Mikó ugye a várost a törökök 
efoglalták, akkó a templomot összevissza rombóták. És ez a Mária-kép a 
roncsokba vót. Mikó meglett, hogy kimentek a törökök, vagy megverték 
ükét, azt a Mária-képet teljesen épségben megtanáták. És az egy nagy 
csoda vót. A szemétbe tanáták meg. Minden össze vót törve, csak a kép volt 
meg épségben.

10 Nekem így meséte az öreganyám. Mikor az Úr Jézus ment a Szent Józseffé, 
megjelent az angyal, és azt mondta: menjenek el, mert a Heródes ki akaija 
végezni a Jézuskát. Akkor útra indultak és mentek az úton. És egy ember 
vetette a búzát és arra mentek a katonák. És arra ment a Szűzanya a Szent 
Józseffé. De kérdezték tüle, nem láttak-e valakit, aki menekülésbe vót, úgy 
hítták, Jézus. Az ember azt mondta: „Akkó láttam, amikor vetettem a búzát. 
Akkó ment erre.” És amikó hátranézett, a búza meg volt érve. És a Szűzanya 
a föd másik végin észrevette, hogy keresik a katonák. Akkor cigányasszony
nak vót öltözve, meg a Szent József legetette a szamarat. És akkó ementek a 
katonák, így menekűt meg. Azé lett szerecseny a Szűz Mária.

11 CVEKAN 1977. 42.
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idején hozták magukkal, ugyanis 1734-ben egy lovasszázad 
tartózkodott Sučić Jakov kapitány vezetésével a sziléziai 
határon.12 Ekkor magukkal hozhatták a képet, mert ugyanerről a 
Suőicról tudjuk, hogy a helyi Rókus-kápolna harangját egy romá
niai hadjáratból hozta magával. A krónika pedig feljegyezte, 
hogy -  mint már mondottuk -  ő adta a pénzt a kegy kép beke- 
retezéséhez. Ha Sučić adománya lett volna a kép, akkor minden 
bizonnyal a ferencesek ezt is feljegyezték volna.

A festményt 1955-ben az eredeti kegykép alapján restau
rálták. Iván Lončarević restaurátor az ecsetkezelésből, valamint 
az ornamentikából arra a következtetésre jutott, hogy minden 
bizonnyal Velencében festették háromszáz évvel korábban, tehát 
valamikor a XVII. század közepén. Amikor a városba került a 
XVIII. század harmincas éveiben, már régi festménynek 
számíthatott.13

A KEGYKÉP TISZTELETE

Megbízható adataink tehát a szabadkai kegykép keletke
zéséről, megvásárlásának körülményeiről nincsenek. Ez azonban 
nem változtat a lényegen, azon, hogy a képnek napjainkban is 
igen nagy a tisztelete. Mint már korábban utaltunk rá, a XVIII. 
század végétől tartottak előtte istentiszteletet. Búcsúja szeptem
ber 12-én van. Korábban erre az ünnepre a környékbeli tele
pülésekről gyalogosan jöttek a zarándokok. A szertartáson részt 
vettek a horgosiak, csantavériek, bajmokiak, kanizsaiak. Töme
ges búcsújárás azonban sohasem alakult ki, ezért búcsúsénekek, 
imádságok nem születtek tiszteletére. Az emberek egyénileg for
dulnak a Segítő Máriához, s ő sokat meg is segített. A hívek 
hálájuk jeléül megajándékozták. Elsősorban ékszereket: kar
kötőt, nyakláncot, gyűrűt vittek ajándékba. A helyi hagyomány 
szerint a Szűzanyának olyan tárgyat kell felajánlani, mely 
szívünknek is kedves. Nem az értéke számít, hanem az, hogy az

12IVÁNYI 1886. 124.
13 ANDRAŠEC 1971. 111-115.
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imádság őszinte és szívből jövő legyen. Az évtizedek alatt sok 
ajándék összegyűlt; ezeket a kép köré rakták a ferencesek. 
Miután a kegyhelyet 1959-ben és 1970-ben kirabolták és a tette
sek nem lettek meg soha, az ajándékokat már nem rakják ki.

A ferencesek egy könyvbe írják be azokat az adományokat, 
melyeket a hívők adnak a szenteknek és a rendnek. Legnagyobb 
tisztelete Szent Antalnak és a Segítő Szüzanyának van. Korábban az 
előbbinek inkább pénzt, az utóbbinak pedig kegytárgyakat adtak.14

Napjainkban már leginkább pénzt adományoznak a hívők. 
Szent Antal tiszteletére még manapság is naponta szolgáltatnak 
misét. Szerecsen Mária tiszteletére napjainkban hetente két- 
három misét mondanak; korábban ez a szám nagyobb volt. Olyan 
hívőkről is tudunk, akik évtizedek óta fogadalomból egy-egy 
meghatározott ünnepre feldíszítik a Mária-oltárt. Egyik adatköz
lőnk már negyven éve újévkor viszi a virágokat, mert édesanyja 
a Segítő Szüzanya segítségével Szilveszter napján nyerte vissza 
a látását. Ahogy mondta, utolsó pénzüket költötte a virágra. Az 
asszony, hogy meggyőződjön róla, leánya teljesítette kívánságát, 
bár lábadozott, mégis elment a templomba, hogy saját szemével 
lássa Mária virágait. Az ajándékokat a szabadkaiak utólag szok
ták elvinni, miután a Szűzanya meghallgatta könyörgésüket. 
Sokan imádkoznak hozzá a kápolnában, de otthon is elmodhatják 
kérésüket. Szerecsen Máriához csak akkor fordultak, ha nagyon 
nagy bánatuk volt, vagy súlyos betegek. A helyi hagyomány szerint 
csak a miatyánkot és az üdvözlégy Máriát kell elmondaniuk. Az 
ima végén azonban hozzáteszik: „Segítő Szűzanyánk, könyörögj 
érettünk, légy a menedékünk most és halálunk óráján, ámen.”

14 A szerzetesek könyvét nem volt lehetőségem átnézni. Paskal Cvekan mono
gráfiájában az egyik adományozó 1900-ban egy arany szívet ajándékozott a 
Madonnának, 1907-ben pedig egy hölgy egy arany nyakláncot. Sekulié tanul
mányában számtalan bejegyzésről emlékezik meg. Lajčo Budanovič néhai 
szabadkai püspök visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az egykori pol
gármesterné adománya volt a carrarai márványból készült oltár. Az asszony 
azért ajándékozta a Szüzanyának, mert a féijét segítette egy peres ügyében. 
CVEKAN 1977. 44. SEKULIĆ 1978. 105. ANDRAŠEC 1971. 113.
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A Fekete Mária irgalmas arcképét Gyümölcsoltó Boldogasz- 
szony napján 2000-ben 12 aranycsillaggal koronázták meg a 
györgyéni plébánia hívői, Laza Krmpotié helyi plébános 
kezdeményezésére.

A MÁR1A-LÁNYOK

A korábban idézett Tormásy-műből tudjuk, hogy a XVIII. 
században éppen a Ferencesek templomában a körmenetben vit
ték a Szűzanya szobrát.15 A szerző nem tesz említést arról, kik 
vitték. A körmenetek a későbbi időkben is meghatározták a szer
tartásokat. A főplébánia-templom felépítésével a helyzet any- 
nyiban módosult, hogy a körmenetek, melyek végighaladtak a 
város akkori legfontosabb útvonalán, leginkább a Szent Teréz- 
templomból indultak. Mária-szoborról a feljegyzések nem 
tesznek említést. Mária-lányok a ferenceseknél sohasem voltak. 
Az egyik adatközlőnk szerint azért, mert nem volt plébániatemp
lom. A város területén a tizenkilencedik század hatvanas éve
iben szervezték meg a plébániákat; ezekben a templomokban 
sem voltak. Kizárólag a főplébánia-templomban működött az 
egyesület magyar leányok körében.16 Különösebb külsőségek 
nem jellemezték a Mária-leányokat a városban. Nem volt egyen
ruhájuk, még a Szüzanyát jelképező kék szalagot sem viselték. 
Külön listát sem vezettek róluk. Aki be akart lépni, az csak jelent
kezett a Mária-asszonynál -  így nevezték azt az idősebb ájtatos 
nőt, aki a lányok feladatait meghatározta és kijelölte a jelentkező 
további feladatát.

A Tisza menti településeken fehér ruhában voltak, és a 
szüzességet jelképező koszorút viselték az istentiszteleteken. 
Külön fogadalmat tettek a Mária-oltámál, férjhezmenetelkor

15 TORMÁSY 1885. 70.
16 1807-ben a magyar hívek a Szent Teréz-templomban egy hordozható 

Mária-szobrot szerettek volna állítani, de kérvényüket a városi tanács el
utasította, mert azt elavult falusi szokásnak tartották. TORMÁSY 1885. 
174-175

13



ugyanennél az oltárnál el is búcsúztatták őket, ekkor vették le 
fejükről ünnepélyesen a koszorút is. Fogadalomtételkor és 
elbocsátáskor is erre az alkalomra készített dalt énekeltek.

Szabadkán kizárólag a vallási életre való nevelést szolgálta ez a 
szervezet. A leányok 12-13 éves korukban lettek tagjai. Kötelesek 
voltak belépni a Rózsaftizér Társulatba, a Mária-asszonynál 
cserélték a cédulát. A napi imájuk alkalmával el kellett mondaniuk: 
„Szűz Mária, könyörögj érettünk, légy a menedékünk, most és 
halálunk óráján, ámen.” A vasárnapi Mária-misén vettek részt. Az 
ő feladatuk volt a Mária-oltár díszítése. Arra a misére a kislányok 
hordták össze a virágokat, melyet az ő számukra mondattak. 
Egyetlen ünnepélyes feladatuk a lobogók tartása volt.

Szabadkán a II. vatikáni zsinat reformjáig a főplébánia-temp- 
lomban a vasárnapi ünnepi magyar nyelvű misét mindig a Mária- 
mellékoltárnál végezték. Az oltárt -  a helyi hagyomány szerint -  
az itteni magyarok állíttatták annak az emlékére, hogy Szent 
István királyunk a Szűzanya oltalmába ajánlotta fel népét. A 
Mária-leányok tehát ezen a misén vettek részt, s tartották a 
lobogókat. A fiatalabbak a kislobogót, az idősebbek pedig a 
nagyobbat. Egy-egy alkalommal négy lánynak jutott ez a feladat. 
A Mária-asszony határozta meg, ki mikor érdemli meg ezt a 
tisztességet. Másik feladatuk a Rózsafüzér Társulathoz kapcsoló
dott. Temetéskor is minden alkalommal a Mária-leányok vitték a 
társulat lobogóját, tehát nem a koszorú valamelyik tagja. Közö
sen jártak a zarándokutakra: gyalog mentek Doroszlóra és a sán- 
dori szentkúti búcsúba is. Feladatuk volt, hogy a város határában 
megvárják a zarándokokat. A Mária-asszony beosztotta, hogy kik 
várakoznak a Zombori, illetve Szegedi kapunál. A hazaérke
zőkkel közösen mentek a misére.

A II. világháború után az utcai körmeneteket Jugoszláviában 
is betiltották, így a Mária-leányok feladata is kizárólag a vasár
napi miséken való részvételre korlátozódott. Az ötvenes évek 
közepéig még részt vettek a misén a lányok, de amikor meghalt 
a Mária-asszony, megszűnt a szervezet is.
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ÖSSZEGEZÉS

A Szüzanya tiszteletének csak két mozzanatával foglakoz
tunk, jelesül azokkal, melyek -  a vallási élet mellett -  az itt élő 
népek nemzeti identitásához is kapcsolódnak. A chestochowai 
Madonna a magyar nyelvterületen közkedvelt. A Szabadkán 
mesélt monda abba a csoportba sorolható, mely a török utáni 
korszakban épségben előkerült Mária-ikonokhoz kapcsolódik. A 
bunyevácok mondája pedig a horvátok körében közismert. 
Ugyannak a kegyképnek más a története az azonos vallásúak, de 
más nemzetiségűek körében.

Sem a szabadkai, sem pedig a bácsi Madonnának nem alakult 
ki országos kultusza, sőt még lokális ismertségük is igen szűk 
területre korlátozódik. A bácskai magyarok és horvátok, ter
mészetesen a szabadkaiak is, szívesen részt vettek különböző 
búcsúkon. Már a XVIII. században eljártak Hajósra, Máriagyüd- 
re. A múlt század közepén a szegedi zarándokutak voltak nép
szerűek. A két világháború között a magyarok Doroszlóra és a 
Szabadka melletti Szentkútra kezdtek járni. A sándori kegyhely 
vonzásköre lényegesen nagyobb, mint a Segítő Szüzanya képé. A 
II. világháború után kizárólag a helybeliek fohászkodnak hozzá, 
de vannak szentek, akik napjainkban népszerűbbek: Szent Antal, 
Szent Rita, a lourdes-i Mária. Szerecsen Mária történetét a fiata
labbak már alig ismerik.

A Mária-lányok Szabadkán kizárólag az egyházi nevelés 
szellemében tevékenykedtek. Csak a magyarok körében voltak 
ismertek. Kérdésünkre, hogy a bunyevácok miért nem szervezték 
meg a maguk csoportját, ezt a választ kaptuk: „Mert Szent István 
csak a magyarokat ajánlotta a Szüzanya oltalmába.,, A szabadkai 
egylet csak a nevében hasonlít a Tisza menti és nyugat-bácskai 
Mária-társaságokhoz. Voltaképpen a múlt század közepén alakult 
imaegyesületek XX. századi folytatásai. A szabadkai magyar 
Mária-lányok tagjai lettek a Skapuláre imaegyletnek, melyet a 
zombori karmelita szerzetes rend népszerűsített ezen a vidéken. 
A lányok egy-egy érmet kaptak, s ekkor tettek fogadalmat, hogy 
az imaegyesület által megszabott imákat elmondják. A társaság
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elsősorban a bunyevác fiatalok körében volt népszerű. Nemcsak 
lányok, de fiuk is beléphetek az egyesületbe; ebben különbözött 
a Mária-társaságtól. A Skapuláré egyesület napjainkban is 
működik. Mivel egyéni ájtatosságot követel meg tagjaitól, 
mentes minden külsőségtől.
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A RÓZSAFÜZÉR TÁRSULATOKRÓL

A szabadkaiak újkori vallási élete szorosan kapcsolódott egy- 
egy korszak áhítatának divatjához. A látványos egyházi megnyi
latkozások minden időben összefüggtek az adott kor politikai vi
szonyaival is. A szabadkai katolikusok, magyarok és bunyevácok jó 
hívők voltak, de nem bigottak. Az idősebbek manapság is elis
merően szólnak azokról a családokról, amelyek vasárnaponként 
közösen mennek a templomba, ezzel is demonstrálják, milyen 
szépen élnek. Viszont nem sokra becsülték azokat, akik állandóan a 
templomban ültek, túlzásba vitték a fohászkodást. Megvetették 
azokat is, aki annyira törtettek, hogy még vasárnap is dolgoztak, 
nem mentek misére, még ezen a napon sem pihentek.

A KEZDETI KORSZAK VILÁGI TÁRSULATAI

A különféle egyházi egyesületek a török hódoltság után nép
szerűek voltak a városban, jellegük azonban változó volt a külön
böző korszakokban. A határőrvidék kialakításakor -  a konszoli
dálódás idején -  viszonylag korán a helyi polgárság megalakítja 
az ellenreformáció jellegzetes egyházi egyesületeit. Az elsőt 
1729-ben, a Szent Ferenc vagy az övét viselők társulatát, amely az 
egész Bács-Bodrog vármegye területén közkedvelt lehetett. Az 
egyesület tagjai, az imamondás mellett, magukon viselték a megál
dott övét, bizonyos napokon böjtöltek, gondozták a ferencesek temp
lomának öltöztetés Mária-szobrát, miséket szolgáltattak.

A második világi egyházi jellegű egyesületet 1742-ben a 
csordások és marhatenyésztők alapították, védszetjüknek Szent 
Mihályt tartották, a napi ájtatosság mellett maguknál hordták a 
főangyalról elnevezett érmet is.

Az 1761-ben bejegyzett Keresztény Hittantársulat már a pol
gári korszak szülöttje volt. Itt már külön egyletet alakítottak a 
bunyevácoknak és külön a magyaroknak, akik 1751-ben 
Kecskemétről jöttek a városba. Korábban a magyar lakosság
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száma jelentéktelen volt, tehát egyesületet sem hozhatott létre. Az 
egyesületnek elsősorban férfiak voltak a tagjai. Feljegyezték 
róluk, hogy nem vetették meg a jó bort, emiatt igen sok botrányba 
is keveredtek. A szigorú Patarcsics kalocsai érsek előbb megrótta, 
majd -  mivel a helyzet nem változott -  feloszlatta a társaságot. 
Később csak az igazán jámbor tagoknak engedélyezte, hogy Szent 
Mihály oltalma alatt egy egyesületben tevékenykedjenek.1

II. József valamennyi vallási társulatot megszüntetett, emiatt 
1771-től a XIX. század közepéig nem tevékenykedtek egyházi 
egyesületek Szabadkán. Az 1848-as bukott forradalom után -  a 
Bach-korszak idején -  alakulnak újra a jámbor egyesületek, s ezeket 
a helyi egyháztörténet-író már imaegyletként tartja számon. Az első 
1851-ben Boldogságos Szűz Szeplőtlen Szíve néven létesült.

A XIX. SZÁZADI RÓZSAFÜZÉR TÁRSULATOK

1858-ban szervezik meg a Rózsafíizérről elnevezett ima
egyesületet Szabadkán.2 Tormásy monográfiájából azt is meg
tudhatjuk, hogy alakulásának évfordulóján, mely „szt. István 
király ünnepének nyolcadába eső vasárnapján ünnepeltetik, igen 
sok ájtatoskodó gyűlt össze főleg a szegedi szállásokról, kik a 
töredelem szentségéhez járulnak.”3 A Rózsa búcsún, melyet az 
augusztus 22-ét követő vasárnapon tartottak meg, Mária szívére 
is emlékeztek. A XIX. század nyolcvanas éveiben megjelenő 
Szabadság című helyi lap többször is beszámolt arról, hogy nagy 
ünnepséget rendeztek a székesegyházban, több kereszt is megje
lent lobogókkal a búcsún.4

A százharminckilenc évvel ezelőtt alapított imaegyesület, jócs
kán megfogyatkozva, még napjainkban is tevékenykedik. Az 
egykori tagságról s annak tevékenységéről viszonylag kevés 
adatunk van, korábbi törzskönyvek, melyeket a székesegyház

1 TORMÁSY 1883. 77-82.
2 TORMÁSY 1883.217.
3 TORMÁSY 1883. 222.
4 Szabóság 1892. 3. lap.
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levéltárában őriznek, egyelőre nem hozzáférhetőek. így a 
szabadkai Rózsafüzér Társulatok tevékenységére csak a koszorú 
tagjainak visszaemlékezéseiből, a legújabb törzskönyvből s a 
Szabadkán kiadott, a társulathoz kapcsolódó imakönyvekből 
tudunk következtetni.

A század második felétől Szabadkán kiadott könyvek között 
kétségkívül az egyházi jellegű kiadványoknak volt igen jelentős 
szerepük. Ezek a munkák elsősorban Bittermann Károly nyom
dájában készültek, de más műhelyekben is nyomtattak ilyen 
kiadványokat. A néhány oldalas ponyvafüzetek mellett igen 
komoly imakönyveket is kiadtak, elsősorban bunyevác nyelven, 
mert magyar nyelvű imakönyveket az itteni jámbor lakosság más 
városokból is beszerezhetett.

Tormásy Gábor 1858-ban -  mint ahogy a fentiekben már kifej
tettük -  jelöli meg a Rózsafiizér Imaegyesület megalapításának 
dátumát. A következő évben az egyik helyi kiadó már közzé is teszi 
az első ilyen jellegű imakönyvet bunyevác nyelven. A szerző 
Stipan Grgié tisztelendő volt, a kötet a századfordulóig 10 kiadást 
is megért bővített változatban. Az első kiadás mindössze 102 
oldalas volt, 1902-ben a kiadók már 568 oldalasra felduzzasztot- 
ták.5 A tudós főpap, Lajčo Budanović szerint előfordultak benne 
olyan „hibás részletek, melyeket az egyházi hatóság beterjesztése 
esetén feltétlenül kihagyni vagy megmásítani rendelt volna”6 

Magyar nyelven ebben az időben Szabadkán csak egy egyházi 
jellegű ponyvakiadványt nyomtattak. A néhány oldalas könyvecske 
a társulat életéről semmit sem árult el. A füzet nyitó éneke arra 
buzdítja a jámbor hívőket, hogy lépjenek be a társulatba.7

A ragyogó kertben háromszínű rózsa, 
öt fehér, öt piros és öt aranysárga.
Nem hervasztja el azt a forró napsugár,
Minden rózsának illatja égben jár.

5 GRG1Ć 1901.
6 BUDANOVICH 1902. 2. L.
7 Legújabb... 1865. 2-3.

19



Angyalok fogják meg mindenkinek kezét,
Aki ezen kertbe igaz hittel belép.
Lépj be, buzgó lélek, de jusson eszedbe,
Hogy ez Mária szép virágos kertje.

Ebben a szép kertben nyílik égi virág,
Melyből az angyalok készítnek koronát.
Örökös, ragyogó, tündöklő korona,
Mert ez a szent rózsafüzér társulata.

Tíz üdvözlet között egy miatyánk ragyog.
E kertbe léphetsz,, ha naponta elmondod.
Hol az angyalokkal égi dicsőségben 
Koszorút készítesz Mária fejére.

Jeitek, buzgó hívek, lépjünk e szép kertbe,
Örömmel visszük Mária elébe.
Nem kell oda arany, nem kell bársonyruha,
Csak a tiszta lélek buzgó indulata.

Dicsértessék, dicsőség legyen az atyának,
Fiú, Szent Lélek, a szent Háromságnak,
Tisztelet adassék szép szűz Máriának,
Olvasótársulat szép királynéjának.

A füzet további dalai Sarlós Boldogasszonyt dicsérik, 
ezenkívül három rövidebb imádságot is tartalmaz, de az utóbbi
ak nincsenek közvetlen kapcsolatban a rózsafüzérrel s annak 
titkaival. A fentebb idézett Mária-éneket a későbbi, Szabadkán 
kiadott imakönyvekben is megtalálhatjuk az utolsó versszak 
nélkül. Az idézett egyházi dal manapság is közkedvelt a társulati 
tagok körében. Ezt énekHk a társulat miséin, valamint a koszorú 
tagjainak a temetésén.

Magyar nyelven Szabadkán ebben a korai időszakban nem 
nyomtattak imakönyvet, melynek segítségével a tagság közelebb
ről megismerkedhetett volna ezzel a mozgalommal. Erre nem is 
volt szükség, mert a szegedi nyomdákban készült könyvek bőven 
ellátták az itteni lakosságot A bunyevácok esetében, mivel Baja
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mellett ez volt a legnépesebb központjuk, érthető, hogy több 
könyvet is szentelnek a társulatok szervezésének. Stipan Grgié 
kötete mellett Lajčo Budanović szerkeszt olyan imafüzeteket, 
amelyek az imádságokon kívül utasításokat is tartalmaznak a tár
sulatok szervezéséről, a koszorúfő feladatairól.8

A múlt század közepén alakult társulatoknak -  az ismeretlen 
szerző könyvének tanulsága szerint -  még az volt a célja, hogy a 
hívők közül a nap minden órájában valaki mondja az üdvözlé- 
gyet és a hozzákapcsolódó titkokat A cédulákat ekkor még a 
lelkész osztotta szét. Azt is előírta a hívőknek, hogy a napszak 
melyik órájában kell ájtatoskodniuk.9

NAPJAINK KOSZORÚI

A napjainkban működő társulatok szabályait 1899-ban Lajčo 
Đudanović későbbi szabadkai püspök fogalmazta meg bunyevác 
nyelven. Ugyanezt a könyvecskét 1928-ban ismét kiadták ma
gyarul is.10 Lényegében kisebb módosításokkal e szabályok 
alapján tevékenykednek még napjainkban is a koszorúk.

A kezdeti időszakban népszerűek lehettek ezek az egyesü
letek, mert 1898-ban még temetkezési egyletet is alapítottak 
magyarok és bunyevácok számára, melynek az okiratát már 
ebben az időben is két nyelven fogalmazták meg. A városi tanács
nak benyújtott szabályzatukban azt Jelentik, hogy 1000 tagjuk 
van, a tagság életkora 15-65 év között volt. A tisztes temetés 
mellett bizonyos karitatív tevékenységet is fel akartak vállalni, 
emiatt a túlbuzgó városi hivatalnok azt tanácsolta a Belügymi
nisztériumnak, hogy megalakulását ne engedélyezze, mert az 
egyesület szocialista elveket vall, s végeredményben alapvető 
célja nem is az önsegélyezés, hanem az, hogy szabadon gyüle
kezhessenek és szabadon teijeszthessék elveiket. Ezt a szándékot 
mi ugyan nem találtuk meg a szabályzatban, mert abban a tagok

8 GRGIĆ 1858, BUDANOVIĆ 1899. 2-5.1928. 3-6.
9 Živa... 1865.2-71.

10 BUDANOVIĆ 1899. 1928.
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nak, mint azt föntebb említettük, a temetésben kívántak 
segítkezni. Ők rendezték el a ravatalt, gyertyát, temetési kelléket: 
vánkust, szemfedőt, harisnyát, cipőt, fejrevalót, koporsót 
vásároltak, valamint két egykilós gyertyát is beszereztek. A 
gyászmisét is ők rendezték el. Az elhunyt özvegyéről, családjáról 
is -  lehetőségükhöz mérten -  gondoskodtak. Hogy az említett 
temetkezési egylet csak véletlenül választotta a Rózsafiizér 
Társulat nevet, és egy volt a sok közül, végeredményben az ima
egyesülethez nem sok köze volt, azt a levéltári adatokból sajnos 
nem tudtuk kideríteni. Valószínű, hogy az egyesület a tagok 
gondjain igyekezett enyhíteni.11

A koszorúk fénykora a két világháború között volt. Alapí
tásukat Budanovié püspök ösztönözte. Nemcsak a városban 
működtek, hanem a tanyákon is, s ott a közös ájtatosságokat, a 
kilencedeket is a koszorúfők szervezték. Adatközlőink szerint a 
városi társulat a közösségi élet szervezésében nem sokat tett. A 
koszorútagok úgy vélekedtek, a legfontosabb az volt, hogy min
denki tisztességesen elvégezze az imádságokat, havonként eljár
jon a titkokat kicserélni.

A két világháború közötti időszakban a titkokat még sor
solták, ekkor jöttek össze a koszorúfőnél. Kudlik Teréz, aki 
évtizedekig vezetett egy koszorút, ugyan már sorban osztotta a 
cédulákat, de meggyőződése, hogy jobb volt, amikor sorsolták, 
mert „A titok azé titok, hogy ne tudjuk, hányasat húzzuk ki”. 
Viszont megjegyezte: praktikusabb, ha sorszám szerint adja ki. 
Könnyebb volt vezetni a könyvecskét, nem keveredett össze, 
nem fordulhatott elő, hogy egy-egy tagnak néha ugyanazt a titkot 
kellett mondania több hónapon át.

A hatvanas évektől Bánátból folyamatosan idetelepül a ma
gyar lakosság. Az újonnan jöttek magukkal hozták szokásaikat, 
az ottani vallási élet jellegzetességeit. Ha otthon tagjai voltak 
egy-egy koszorúnak, akkor új otthonukban is keresték a 
lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak ebbe az ájtatosságba. 
Esetleg új koszorú szervezésére is vállalkoztak. Ha maguk lettek

11 Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: SzTL) F2:I. 320/1898.
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a koszorúfők, akkor a cédulákat az otthoni szokásoknak megfele
lően sorsolták ki. Szajánban, illetve Ürményházán nemcsak ki
cserélték a titkokat, hanem felajánló éneket énekeltek vagy imát 
mondtak. Az új környezetben folytatták az otthoni gyakorlatot. 
Titoksorsolásnál tehát mindenkinek jelen kellett lennie, a felajánló 
imán kívül egy tizedet elmondtak közösen a rózsafúzérből. A 
következő szajáni titokváltási ének egyik adatközlőnk imafüzetéből 
került elő. A dallamát sajnos nem ismerjük.

Megszólal a mennyország gyönyörű harangja,
Újhold vasárnapra csendül kedves hangja.
Ünnep ez minekünk, mert új titkot nyerünk 
A szent olvasóból, mely erős fegyverünk.

Jertek, hív társaim, öltözzünk fehérbe,
Égő gyertyát tartson mindenki kezébe.

Mert ma jő körünkbe mennyek Nagyasszonya,
Ki gyermekeinknek ím ezeket mondja:

“Jöjjetek mindnyájan, szép élő rózsáim,
Gyönyörű mezőben, fiaim, lányaim.
Hozzátok vissza a múlt hónapi titkot,
A szép rózsabimbót, melyet megújítok.”

Az ürményházi ima a következő:

„Oh, dicsőséges Szűz Mária, szent olvasónak királynéja. 
Irántad tiszta szeretetből indítatván, neked tetszeni és buzgó szív
vel szolgálni óhajtván. Választottam magamnak amaz egye
sületet, melyet te mennyből hoztál a fiaid és lányaid közé. 
Magamat beírattam, most ezen imádságomnak erejével megújí
tom a szeretetnek szövetségét, melyet veled kötöttem. Fogadlak 
ismét szeretett atyának. Általad adom magamat gyermekedül, 
újra fogadom, hogy az olvasónak reám eső részét a te tiszteleted
re és dicsőségedre, az anyaszentegyháznak szándékára minden 
nap ájtatosan elvégzem, hogy ezen egyesületnek minden búcsú
idba, melyeket egész hónap alatt nyerni lehetséges, részesei
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lehessek. Ezen különös szeretetet és malasztot, minden miséket, 
böjtöket, imádságokat és minden más jóságos cselekedeteket, 
melyeket az egyesületnek minden tagjai mindennap véghezvisznek, 
valamint minden szent olvasókat, melyeket az egész egyesületben 
értem és minden beírtakért az egész világon elvégeztetnek. Föl
veszem és a te szűz kezeid által felajánlom Istennek e múlandó 
pályám ideig való boldogságomért. Az élet után pedig lelkem örök 
üdvösségéért, bűneimnek bocsánatáért és egykor a purgatórium- 
ból hamarabbi kiszabadulásoméit ezen cselekedeteimet mutasd be, 
oh szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária, érettem mindennap a te 
szerelmes szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, s nyerd meg azok 
által életemnek jobbulását és a boldog kimúlást. Ámen.”12

A szabadkai Rózsafúzér Társulatok új törzskönyvét 1961-ben 
kezdték vezetni. A bejegyzésekből 1992-ig folyamatosan követ
hető működésük, ugyanis a koszorúfők évente egyszer, október
ben, a rózsafúzér hónapjában jelentkeztek a Szent Teréz-plé- 
bánián, bejelentették a változásokat a koszorúban. A törzs
könyvbe nem csak a koszorúfő nevét és a társulat sorszámát írták 
be, hanem a tagság nevét is. A kezdeti időszakban több póttag is 
volt egy-egy koszorúban. 1972-ben még új koszorú is alakult, 
Marija Merkovié vezetésével. A nyolcvanas évektől azonban 
egyre gyakoribb a bejegyzés, hogy megszűnt, mert a tagok meg
haltak, lemondták a tagságot, újakat nem tudtak toborozni. 
Legtöbb esetben azonban a társulat megszűnését az jelzi, hogy a 
koszorúfő nem jelentkezett a plébánián.

A hatvanas és a hetvenes években Szabadkán 174 koszorú 
működött. Kétharmada bunyevác volt, egyharmada pedig ma
gyar. A magyar koszorúkba magyarok, a bunyevácba bunyevá- 
cok tagosodtak. Olyan tagságot is találtunk, ahol magyarok és 
bunyevácok is tartoztak egy-egy koszorúhoz. Azt viszont nem 
sikerült kiderítenünk, hogy milyen nyelvű titkokat cseréltek egy- 
egy ilyen koszorúban. Feltételezzük, hogy ha bunyevác volt a 
koszorúfő, akkor horvát, ha magyar, akkor pedig magyart, mert 
vegyes nemzetiségű csoportokban csak néhány más nemzetiségű

12 Csuka Rozália kézzel írott imafiizete (Ünnényháza, 1917)
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volt. A társulat tagjai elsősorban nők voltak, a férfiak száma 
jelentéktelen. A koszorúfok kivétel nélkül asszonyok. A sok ko
szorú rokonokból állt, többnyire azonban szomszédok, isme
rősök mondták egy-egy koszorúban a rózsafiizér titkait. A 174 
koszorú között egy kizárólag a szükebb családi körből állt össze.

A koszorúk különösebb közösségi életet a városban nem 
éltek, kilencedeket nem szerveztek. A lourdes-i kilencedre -  me
lyet a székesegyházban, illetve a ferenceseknél tartottak -  illett 
elmenniük a koszorúk tagjainak. A tanyákon még napjainkban is 
házaknál tartják meg ezt a februári ájtatosságot, melyen nem csak 
a társulat tagjai vesznek részt. Több koszorú is összejöhet egy- 
egy háznál. A kilencedre minden esetben a legközelebbi tanyára 
mennek el. Korábban a nagyböjtben házaknál végezték a 
keresztúti ájtatosságot is, nagycsütörtökön pedig valamelyik út 
menti feszületnél, Ludason viszont a temetői nagy keresztnél. Ezen 
az ájtatosságon nem csupán az egyes koszorúk tagjai vettek részt, 
hanem mások is, de leginkább a koszorúfök voltak a szervezők.

A hatvanas években már nem a koszorúfőhöz jártak cédulát 
cserélni, hanem a II. vatikáni zsinatig újhold vasárnapján a temp
lomban a mise után osztották ki a cédulákat, később pedig a 
hónap első vasárnapján. Manapság már ezt a rendet sem tartják 
be szigorúan. A hónap fordulóján igyekeznek kicserélni a 
cédulákat. Ha ezt mégsem teszik, akkor a következő titkot mond
ja a tag, hiszen pontosan tudják a sorrendet.

Az egyes koszorúknak nem volt közös rózsaflizérje, gyertyá
ja, melyet a koszorúfő halála után jelképesen továbbadhattak 
volna. Az új koszorúfőt leginkább még életében kijelöli az előb
bi, megkéri, hogy halála után ő viselje gondját a koszorúnak. 
Nem tartják különösebb rangnak, hiszen munkával jár ez a fel
adat. Pontosan vezetni kell a titokváltás menetét, gondoskodni 
kell a misék megrendeléséről, a pénzt is a koszorúfő gyűjti össze, 
ha hiányos a tagság, akkor a hiányzó tagok titkait is neki kell 
elmondania. Ez az utóbbi jelenti a legkisebb gondot, hiszen nem 
csak a rózsafúzért mondják, hanem egyéb imádságokat is. 
Vallásos asszonyaink naponta néhány órát is eltöltenek 
ájtatoskodással. Munka közben is imádkoznak. Többnyire azon-
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bán reggel és este teszik ezt. A koszorúfők arra nagyon ügyelnek, 
hogy az évi két szentmisét megszolgáltassák. Elsősorban a Szent 
Teréz-székesegyházban, de megtörténik, hogy a legközelebbi 
plébániatemplomban mondatnak misét. A tanyákon a szállási temp
lomban miséztetnek elsősorban májusban, illetve októberben.

A társulat tagjai a koszorúfőnél nemcsak titkokat cseréltek, 
hanem különböző, újabb keletű hasznos imádságokat is, melyek 
erejéről, jótékony hatásáról korábban valamelyikük már meg
győződött. Újabban Pió atya imádsága a népszerű. A kézzel átírt 
szövegekre azt is ráírják, hogy ki adja át a szöveget kinek. 
Gyakoriak a következő megjegyzések: igen hasznos imádság, 
nagy erejű imádság. Pontos utasításokat is adnak, mikor és meny
nyit kell az egyes segítő szentekhez fohászkodni. A doroszlói, 
sándori szentkútra nem járt közösen a tagság.

A Szabadkán közkézen forgó magyar nyelvű imakönyvekben 
sok rózsaftizéres dal szövegét megtaláltuk, ezek mellett Mária- 
dalokat énekeltek. Külön éneket íratott az egyik társulat a város 
leghíresebb kántorával a koszorú tiszteletére, melyet a társulat 
miséjén el is énekeltek.

Ha meghalt valaki a koszorúból, a virrasztáson többnyire az 
egész társulat jelen volt. A koszorúfőnek kötelessége volt elmen
ni. A temetési menetben egy fiatal ministráns vitte a rózsaftizéres 
lobogót. A kántor búcsúztatójában, mielőtt a jó szomszédoktól és 
az ismerősöktől búcsút vett, a társulat tagjaitól is elbúcsúztatta az 
elhunytat.

Szabadkán különbség volt a tanyai és a városi koszorúk 
között. A vallási élet a városban korábban is elsősorban a temp
lomokban zajlott le. Az a meghitt áhítat, mely a falusi társula
tokat jellemezte, a városi környezetben már nem érvényesült. 
Külön társulataik voltak a magyaroknak és a bunyevácoknak. 
Minden korszakban a hívők anyanyelvükön fohászkodhattak a 
Szüzanyához. Ezt a gyakorlatot a helyi plébánosok is támogatták.
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IRODALOM

BUDANOVIĆ, Lajčo
1899. O, društvo Sv. krunice, Što se zove živa ružica. 

Subotica
1928. Az élő rózsafüzér társulat. Subotica

BUDANOVICH Lajos
1902. Bunyevác imakönyvek. Szabadka és Vidéke, 

július 27. 2-3. lap.

GRGIĆ, Stipan
1858. Živa Ružica. Tejest: molitvena knjižica i skupa pis- 

marica za potribu svakog rimske katholičanske vire 
kreštjanina, a osobito bratinstva od S. roiaria iliti 
íive krunice. Subotica 

1901. Živa Ruiica. Subotica 
1865. Legújabb istenes ének. Szabadka

TORMÁSY Gábor
1883. A szabadkai római kath. főplébánia története. 

Szabadka
1865. Vitkovičita živa-ružica illi ubavist za popožno 

bratinstvo vitkovičite žive-ružice kője sastavljeno 
jeste za rabrost i pomoé oniu koji na čas smerti 
težak boj vojuju. íz knjixice u Becsu 1705 godine po 
poshtovanom redu dominikanskom. Subotica
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A SZENTKÚT -  BUNARIĆ 
INTERETNIKUS VONATKOZÁSAI

A bácskai katolikusok körében napjainkban is nagy hagyo
mánya van a különféle kegy helyek látogatásának. A zarándok
utak fontosak voltak a szabadkaiak vallási életében. Egyik bu- 
nyevác adatközlőm szerint a régiek úgy tartották: arra kell töre
kedniük, hogy életük folyamán legalább egyszer elmenjenek a 
gyűdi Máriához. A múlt században a szabadkai bunyevácok 
Máriagyűd mellett Hajósra, a magyarok pedig a szegedi alsó
városi búcsúba jártak.1 Az utóbbi tiszteletére énekeskönyvet is 
kiadtak a helyi nyomdában.

Ha távolabbi kegyhelyre indultak búcsúba, akkor a gyülekező 
korábban a székesegyház előtt volt. Indulás előtt misét hallgattak, 
majd megáldotta őket a székesegyház plébánosa. Amikor haza
tértek, akkor is a templomhoz érkeztek a gyalogos zarándokok.

Az első világháborút követő impériumváltozás következ
tében az egykori kegyhelyek elérhetetlenek lettek az itteni hívők 
számára. Ekkor válnak jelentőssé a helyi, addig lokálisnak szá
mító szentkutak: Doroszló és Tekia. Tömegesen látogatják őket, 
de ebben az időben fedezik fel a szlavóniai Ajmást is.

A hetvenes években, amikor Jugoszláviában könnyen lehetett 
utazni, a plébánosok külföldi zarándokutakat szerveznek, ismét 
elmentek Gyüdre, de a nevezetes európai búcsújárók lesznek 
népszerűek: megfordultak a bácskaiak Louerdes-ban, Rómában, 
Lorettóban, Máriacellben, Chestochowában, Csíksomlyón. Termé
szetesen tömegesen látogatják a jugoszlávia kegyhelyeket, 
Mária-Bisztricét, s a polgárháború kitöréséig többen megfordul
tak a legfiatalabb kegyhelyen, Medugorjéban is. Ahogy illik, az 
utóbbinak is megszerkesztették az énekeskönyvét.

A vallásos turizmus nem szorította háttérbe a helyi szentku
tak látogatását: a doroszlói, tekiai és a szabadkai központi búcsún

1 KOPCSÓ é. n.
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sok ezren szoktak jelen lenni. Adatközlőink azonban úgy vélik, 
hogy Doroszlóra inkább a magyarok, a sándori Bunarićhoz vi
szont főleg a bunyevácok járnak.

A SÁNDORI SZENTKÚT KIALAKULÁSA

Nincsenek pontos adataink arról, hogy mióta járnak a szabad
kaiak a Palics délkelti partján meghúzódó kegyhelyhez. Iványi 
István helynévtára2 n$m említi. Pedig 1883-ban már megemlé
kezett róla a helyi sajtó.3 Az egy évvel korábban készített katasz
teri térkép pedig a Palicsi-tóhoz közeli dombháton, az egykori 
Szőlőhegy tövében már helynévként jelöli a Szentkutat.4 
1909-ben5 a városi tanács viszont annak a lehetőségét is latol
gatta, hogy a Szentkút közelében feltételes vasúti megállóhelyet 
létesít. Szekeres László6 helynévgyűjteményében mégsem 
találjuk a Sándor címszónál, de azt hisszük, hogy a Szentkút 
környékét jelöli meg egy középkori falu lelőhelyeként.

Az első részletes leírást a kegyhelyről 1911-ben a Danicá- 
ban7 találjuk. A cikk írója szerint Sándor falu közelében már 
ősidők óta volt egy forrás, ahol gyakran megpihentek a fáradt 
vándorok, mivel az a régi Péterváradi út közelében volt. A forrás 
mellett itatták állataikat a pásztorok is, ugyanis itt volt a közeli

2 IVÁNYI 1907. 98.
3 A Zentai út közelében, a sándori legelő keleti szélén, néhány forrás bugyog 

a földből, melyek közül kettő a nép előtt gyógyerejűnek hírében áll. Egy 
idő óta nagyon felkapták, s a kora hajnali és késő esti hűvös időben sűrűn 
látogatják szembetegek, lábfájósok állítólag itt-ott sikerrel. Az egyik forrás 
vizét a beteg testrészek mosogatására, a másikét pedig italul használják. 
Miként beszélik, két évvel ezelőtt egy szabadkai gazdag szerbnek fiacská
ja makacs szembajából e forrásnak a vizétől gyógyult meg, mire az apa 
hálából oda keresztet akart állítani, de Sándor község ezt nem engedte meg. 
(Szabadság, 1883. 32. sz. 3.)

4 LAL1A 2001. 34.
5 SzTL, F2: TANÁCS 357/1909.
6 SZEKERES 1975. 44.
7 SKENDER 1911. 59-611.
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falu közlegelője. Az utasok és a juhászok is észrevették, hogy a 
forrásnak gyógyító ereje van. Az itt lakó pravoszlávok és kato
likusok úgy vélték, hogy csodás gyógyulás történt, ezért szent 
helynek tartották a forrást.

A jámbor sándori keresztények papjaikhoz fordultak, hogy 
szenteljék meg a helyet, de sem a katolikus, sem pedig a pravosz
láv egyháziak nem akarták megáldani a forrást. A helyi szerb 
gazdák, élükön Ilija Mijatovval, annyi pénzt összegyűjtöttek, 
hogy egy kisebb fülkét -  melybe egy Mária-ikont is tettek - , 
valamint egy fakeresztet emeltettek. A falu szerb pópája, amikor 
1885-ben elkészültek a munkálatokkal, maga is hozzájárult a költ
ségekhez, majd beszentelte a keresztet és a kegyképtartó flilkét. 
Ekkor határozták el, hogy a Vodica slaváját (védszentünnepét) a 
későbbiekben Nagy boldogasszony napján fogják megtartani.

A sándori katolikusok csak öt év múlva állítottak feszületet, a 
helyi plébános azonban nem szentelte meg. A pravoszláv kegy
kép mellett a sándori egyház évente megtartotta a slavát, melyre 
eljártak a katolikus hívők is. A katolikusok 1900-ban építik fel a 
kegyképtartó fülkét. Ebben az időben újítják meg a görögkeleti 
képtartót is. Ekkor már tömegesek voltak Nagyboldogasszony 
napján a szerb egyházi szertartások. A délutáni táncmulatságra, a 
kólóra vagy a száborra mindkét vallási felekezet fiataljai eljártak. 
A katolikusok azonban nem a slavára mentek, hanem a búcsúba.

A Danicáb&n olvasható ismertető a délszláv nemzeti ébredés 
idején íródott, ezért nem mentes a politikai felhangoktól sem, a 
végkövetkeztetése a következő: „Egyszóval a sándori Szentkút 
sem nem római katolikus, sem pedig görögkeleti, hanem szláv. A 
sándori szentkút a bunyevác és a szerb nép testvériségének a 
jelképe.” Meggyőződésünk azonban, hogy már ebben a korai 
időszakban sem kizárólag a szerbek és a bunyevácok jártak 
engesztelődni Máriához, hanem a környékbeli magyarok is. Je
lentősége az első világháború után növekszik, ekkor már több 
ezer hívő látogatta a körzetből.

A kezdeti időszakra tehát csak a bevezetőnkben emlegetett, a 
Szabadkai Történelmi Levéltárban található kataszteri térkép 
utal. Az első jelentősebb irat 1925-ben keletkezett, melyben a
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sándori pravoszláv egyház arra kéri a város szenátusát, hogy 
három kapa földet ajándékozzon a plébániának a Vodica köze
lében, hogy ott fölépíthessék a gondnok lakását. A beadvány első 
része érdekes számunkra, mert kiderül belőle, miért jártak a 
görögkeleti vallásúak a Vodicához.8 A városi tanács egy év múl
va teljesítette a hívők kérését.

Két év múlva a katolikusok is hasonló kéréssel fordultak a 
városhoz. A nem túl udvarias hangú beadványt a kéri templom 
plébánosa, Blaško Rajié nyújtotta be. Megjegyezte, hogy a kato
likus lakosság számarányának megfelelően nyolcláncnyi földre 
tarthatna igényt, de a hívők megelégszenek egy láncnyi területtel 
is. A beadványból kitűnik, hogy ebben az időszakban már nem
csak pravoszláv, hanem katolikus szertartásokat is tartottak itt. 
Rajié plébános kérvényében arra hivatkozik, hogy a nyári bú
csúra olyan sokan összejönnek, hogy félő, a búcsúsok kárt 
tesznek a környező földek szántóiban.9 A városi tanács ennek a 
kérésnek is eleget tett. Ez viszont nem aratott osztatlan sikert a 
szerb hívők körében, mert elkerítették a kegyhelyüket. Külö
nösen azt fájlalták, hogy nem terjeszkedhetnek tovább, ha meg
növekszik hívőik száma. Hogy hogyan oldották meg a vitás 
kérdéseket, arról sincsenek adataink. Valószínű, hogy közmeg
elégedéssel rendezték el a másik beadványt is.

Blaško Rajié kérvényéből tehát arra következtethetünk, hogy 
1928-ban már a katolikus egyház is felszentelte a Szentkutat. 
Hogy mikor tette ezt meg, erre csak közvetett úton kapunk 
feleletet. 1929-ben bunyevác nyelvű füzetecske jelent meg, mely 
imádságokat és búcsúsénekeket tartalmaz a zarándokoknak.10 A 
könyv végén közük a Szentkút fényképét és egy rövid össze
foglalót is mellékelnek arról, hogyan kell viselkedni a kegyhe
lyen. Az írás végén olvasható, hogy három évvel korábban, tehát 
1926-ban szentelték fel Bunariéot.

8 A szenátus tagjai is tudják, hogy Sándorban van egy Vodica, melyet a mi 
népünk is tisztel, mert szent helynek tartja. Ha beteg, ha bajban van, vagy 
lelki vigaszt keres, akkor látogatja. Különösen sokan jönnek Nagyboldog
asszonykor a slavára. (SzTL, F: 2.II.23/1925)

9 SzTL, F:2.II. 94/1929.
10 Pobožnost... 1929. 2.
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1939-ben ismét a sándori pravoszláv egyház csinosítja a 
kegyhelyet. Előbb a gondnok házát építtetik fel. Az épület munká
latait 1939. szeptember 25-én kezdték meg, alapjait ekkor szen
telték fel. A telket az új épülethez Milica Kmajski Jovié ajándé
kozta, a terveket Pante Jakovljevié újvidéki mérnök készítette. 
Ekkor gyűjtést szerveztek a helybeli pravoszláv hívők körében, 
de az építést jelentős összeggel támogatta a belgrádi szerbek egy 
csoportja is. Sikerült annyi pénzt összegyüjteniük, hogy új, neo- 
bizánci stílusú kápolnát emeltettek 1940-ben.11 A terveket 
Molcer Károly szabadkai mérnökkel készítették el. Az épület a 
II. világháború kezdetéig elkészült, de belső berendezése nem. 
Ezért ikonosztáza a kápolnának még ma sincs, mert a rend
szerváltozás után még nehezebb körülmények között szolgálta 
hívőit. Az 1944-es pravoszláv kalendárium arról tudósít, hogy a 
kápolnát még mindig nem szentelték fel.

A PRAVOSZLÁV SLAVA, A KATOLIKUS BÚCSÚ

A kápolna felszerelése tehát hiányos, valószínűleg emiatt a 
Nagyboldogasszony-napi slavát csak részben tartották, illetve 
tartják meg a Vodicánál. Az ünnep előestéjén a vecsemye a ká
polnában van, a másnapi ünnepi istentisztelet, a liturgikus kalács 
(slavski kolač) feltörésének a helyszíne a központi sándori temp
lom. Korábban az egyházi szertartás után nagy táncmulatságot is 
rendeztek, melyen -  a Danica tudósításából tudjuk -  bunyevácok 
is részt vettek. A szentkúti búcsúnak ez a rendje megmaradt 
egészen a II. világháború végéig. Az ötvenes években a hatóság 
már nem engedélyezte az egyházi népünnepélyeket. Ettől az 
időtől kezdve a szerbek védszentünnepe fokozatosan elveszíti 
jelentőségét a Vodicánál. Vecsernyén kizárólag az idősebb 
korosztály vesz részt az ünnep előtt.

11 SzTL, F: 2.V. 1078/1940. Az épület alapkövét 1940. július 22-én, Mária 
Magdolna napján tették le. A két épület alapkövében elhelyezett okiratnak 
a másolatát a szabadkai pravoszláv egyház levéltárában őrzik szám nélkül.
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A katolikus kegyhely viszont a háború után éli igazi fényko
rát. 1972-ben Matija Zvekanovié szabadkai megyés püspök egy
házmegyei kegyhellyé nyilvánította, a Szentkút gondnokává 
pedig a sándori plébánost nevezte ki. A búcsú napját nem változ
tatták meg: manapság is augusztus utolsó vasárnapján van, mint

az előző esztendőkben, a 
korábbi hagyományhoz ra
gaszkodnak. Ennek prak
tikus oka is lehetett. Egy
részt a helyi lakosság már 
megszokta a búcsú idejét, 
másrészt a városban augusz
tus 15-én vagy az ezt követő 
vasárnapon van a bunyevá
cok aratási hálaadó szent 
miséje, a dužijanca. Augusz
tus 16-a, Szent Rókus napja 
a szabadkaiak fogadott ünne
pe 1738, a kolerajárvány 
óta. Ezen a napon korábban, 
a II. világháborúig, körme
nettel vonultak ki a város
központi fogadalmi kápol
nától a külvárosban álló 
Szent Rókus-szoborig. Nagy 
hagyománya van a Szent 
Anna-napi búcsúnak is. A 
kéri temető kápolnájának a 

Búcsú a Szentkúton védszentje Szűz Mária édes
anyja. A temetői búcsúra 

nemcsak a környékbeliek járnak el, hanem a város bunyevác 
lakói is, mert ez a temető korábban kizárólag a bunyevácok 
temetkezési helye volt, s minden itteni bunyevác családnak akad 
egy-két elhunyt hozzátartozója, aki itt van eltemetve. A szentkúti 
búcsút augusztus végén, amikor egyetlen Mária-ünnep sincs,
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végső soron a nyári egyházi ünnepek lezárásának is tekinthetjük. 
Újabban a dužijanca rendezvénysorozata is a búcsúval ér véget.

Az ünnepi szertartást korábban is a Szűzanya tiszteletére 
mutatták be. Az idős szabadkaiak szerint régebben a búcsút szent 
Rozália, a betegek patrónusának a tiszteletére tartották. A sándori 
szentkúthoz a két világháború közötti időben többnyire csak a 
város, illetve a környékbeli tanyák népe járt. A hívők egy része 
gyalogosan érkezett, de erre az ünnepre leginkább parádés ko
csikkal mentek. A feszületet, a búcsús zászlókat nem vitték 
régebben magukkal, így búcsúvezetőre sem volt szükség. A 
tágabb családi körhöz tartozók, a szomszédok mentek együtt. Az 
ötvenes években a parádés kocsikat és a fiákerokat felváltják a 
gumikerekű speditőrkocsik, a hetvenes években pedig a trak
torok. A városból viszont autóbusz szállítja folyamatosan a 
hívőket. 1974-től már távolabbi településekről is érkeznek zarán
dokok. A hívők fogadásának azonban nem alakult ki az ünnepé
lyes szertartása, mint például Doroszlón, ahol minden csoportot 
harangszóval fogadnak. Erre itt nincs is lehetőség, mivel a 
Szentkúton még harang sincsen. Az ünnepi püspöki misét tábori 
oltárnál tartják meg, az oltár előtt pedig ideiglenesen felállítják a 
keresztút képeit. A szertartás minden esetben a vecsemyével 
kezdődik. Az esti szentmise felemelő látványa a hívők fáklyás, 
illetve gyertyás körmenete, melyet az utóbbi időben minden évben 
megrendeznek. Vasárnap délelőtt több szentmisét is tartanak ma
gyarul és horvátul. Az ünnepi püspöki szentmise kétnyelvű. Az 
egyházi szertartás délig, egy óráig is eltart. Ezután kezdődhetne a 
korábban közkedvelt népünnepély, de ezt a mai fiatalság már nem 
igényli. Délutánra már elcsendesedik a környék, a búcsúsok haza
mennek. A szentkút vízéből és a tóparti nádból visznek haza, mert 
mind a kettőnek gyógyító erőt tulajdonítanak. A hívők után a bú- 
csúfiaárusok is összepakolnak, hogy egy hét múlva Doroszlón a 
kisasszonynapi búcsún ismét találkozzanak.
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A KEGYHELY ÉVKÖZI LÁTOGATÁSA

Sem a Danica, sem pedig a későbbi búcsúskönyv nem tesz 
említést arról, miért tartották a környékbeliek a Palicsi-tónak 
éppen ezt a csücskét szenthelynek. Az utóbbiban ugyan meg
jegyzi az ismeretlen szerző: olyan erős volt a forrás, hogy alig 
tudták mederbe terelni, de közelebbit nem mond róla. A 
Szabadság, mint már korábban utaltunk rá, két forrásról tesz

említést. A forrásokra 
pedig akkor állítottak 
kutat, amikor felépítették 
az első képfulkéket. Az 
itteni lakosság viszont sok 
történetet ismert. A szo
kásos eredetlegendát mesé
lik, miszerint egy vak 
lánynak egy csodála
tosan szép asszony jelent 
meg álmában, az ajánlot
ta, hogy a tóparton talál
ható forrásban mosdjon 
meg, mert visszanyerheti 
a szeme világát. Az 
adatközlők leírásából a 
lourdes-i Szüzanya ábrá-

., . , . zolására ismerhetünk, deA pravoszláv kápolna _  , . . . .,
r  azt, hogy a beteg kislány

nak álmában jelent meg a Madonna, nem mondják a hívők, 
hiszen közismert az a hiedelem, hogy a Szűzanyával álmunkban 
nem jó társalogni. A szabadkai szentkút esetében, a legenda 
szerint, valóban megtörtént a csoda.

Több hívővel is találkoztam, aki meg van róla győződve, 
hogy ismerősén valóban a szentkút vize segített. Egy asszony 
heteken át hordta kisfiát a kegyhelyhez, mert az véletlenül 
zsírszódát ivott. Fia hosszú éveken át betegeskedett, szalmaszálon
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keresztül etette, de az ő gondos ápolása és a szentkút vize úgy 
meggyógyította, hogy még katonának is bennmaradt. A helybe
liek szerint különösen a kisgyerekekre van jótékony hatása. Ezért 
év közben korábban Szent Györgytől Szent Mihályig, nap
jainkban május elsejétől október végéig megfordulnak a szentkút- 
nál. Aki betegségére keres gyógyulást, annak ajánlatos kilencszer 
újhold szombatján kora reggel a kegyhelyhez járulnia. Amióta az 
egyház is megszentelte, havonta egy alkalommal, az 1970-es 
vatikáni zsinatig újhold vasárnapján tartottak itt szentmisét. A 
szertartás újabban a hónap első vasárnapján van, május elsejétől 
Szent Mihály napjáig.

ÖSSZEFOGLALÓ

A sándori kegyhely kultusza a regionális kegyhelyek utolsó sza
kaszában alakult ki. A múlt század nyolcvanas éveitől a húszas 
évekig gomba módra elszaporodtak a pravoszláv vodicák Bácska és 
Bánát egy-egy körzetében. Feltűnően sok a szentkút a Mosztonga 
mentén, a Sajkás kerületben, Dél-Bánátban Pancsova környékén, 
de a szerémségi szerb falvak határában is igen gyakoriak az apró 
kápolnák a szentkúttal. A Temesköz északi területén, a Tisza- 
vidéken pedig mindössze egy-egy kegyhelyet találtunk. Hogy 
bizonyos területeken miért ilyen gyakoriak a görögkeleti szentku- 
tak, máshol pedig miért nincsenek, arra mai ismeretünk alapján 
még nem tudunk válaszolni. Máris kitűnik, hogy valamennyi szerb 
közösségnek volt egy kegyhelye, ahova évente legalább egyszer 
a slavára eljártak. Temesköz északi részén a törökkanizsai, 
gyálai, keresztúri szerbek a hármas határon álló szentkúthoz, a 
közép-bánátiak pedig a Kikinda melletti Tekiára mentek. A Tisza 
bácskai oldalán Pecellón van a pravoszlávok Mária-kegyhelye.

A pravoszláv vodicákat nem feltétlenül szentelték fel a Szüzanya 
tiszteletére. Egy kápolnában sem őriznek csodatevő kegyképeket. 
Az viszont kiindulópontja lehet a további gondolkodásunknak, hogy 
valamennyi szentkút védszentünnepe a nyári hónapokban, az aratás 
és a cséplés időszakában van. A védszentek megválasztásában az is 
szerepet kapott, hogy a vodica gondnokainak -  tutorainak haran
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gozniuk kellett a jégeső ellen, ezért a tevékenységükért még juta
lékot is kaptak, melyet a hívők természetben fizettek meg. A sándori 
vodicánál korábban nem volt harang, az új kápolnában ugyan van, 
de nem védekeztek vele a rossz idő ellen.

A pravoszláv kegyhelyek keletkezését ritkán kapcsolják 
össze a Szűzanya megjelenésével, a templom portáján található 
víznek viszont minden esetben gyógyító erőt tulajdonítanak. A 
kápolnák leginkább fogadalmiak, melyeket vagy egyén, vagy a 
egy kisebb közösség állíttatott.
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REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS 
BÚCSÚJÁRÓ HELYEK VAJDASÁGBAN

A vajdasági búcsújáró helyek néhány jellegzetességét 
ismertetjük. Párhuzamba állítjuk az ortodox és katolikus kegyhe
lyeket, szentkutakat, vodicákat. írásunkban időrendben tárgyal
juk az egyes szent helyekre történő zarándoklást, azok felvi
rágzását, illetve visszaszorulást.

Az első világháborúig a napjainkban közkedvelt délvidéki 
regionális kegyhelyek lokális búcsújáró helyek voltak. Az igazi 
zarándoklatot a hívők számára az jelentette, ha távolabbi szent 
helyeket kerestek fel. A szabadkai bunyevácoknál például az volt 
a szokás, hogy házasságkötésük előtt legalább egyszer Mária- 
gyűdre is elmentek.1 Ugyancsak a szabadkaiakkal kapcsolatos az 
a feljegyzés, miszerint a XVIII. század közepén, Nepomuki 
Szent János hetében Hajósra, pünkösdkor pedig Máriagyűdre 
zarándokoltak.2 A bácskai nép számára az első világháborúig a 
gyűdi zarándokutak voltak a legjelentősebbek, a szegényebbek, 
gazdagabbak is részt vettek rajta. Ezeknek a zarándokoknak 
megsegítésére 1864-ban Jakobcsics József és felesége alapít
ványt is létrehozott, hogy tavankúti tanyájukon az arra járó bú- 
csús kereszteknek szállást adjanak és illően megvendégeljék 
őket. E célra tíz lánc földet hagytak a szabadkai Szent Teréz-temp- 
lomra,3 az alapítvány tiszteletére egy napjainkban is álló vörös 
márványkeresztet emeltettek birtokukon, ahol egykor megszáll
tak a búcsúsok.

A Tisza menti bácskaiak és a bánátiak Máriaradnára mentek, 
emellett a szegedi kirajzású magyarok évenként elgyalogoltak a 
szeged-alsóvárosi búcsúba. A tehetősebbek a XIX. század és XX. 
század fordulóján Rómában is megfordultak. A búcsújárásokon 
vásárolt szentképekből pedig arra következtethetünk, hogy az

•Tavankúti adatközlőnk, Marija Stantić 1998-ban mesélte.
2 TORMÁSY 1883. 82.
3 SzTL, Végrendelet gyűjteménye, az irat kelte: 1862. augusztus 24.
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európai búcsújáró helyeken többen is megfordultak: Andocson, 
Máriacellben, Máriaremetén, Mária-Bisztricén, Mariasteinben, 
Einsiedelnben, Medugorjében, Krakkóban, Esztergomban, 
Lourdes-ban.4 A szentképek nyomtatásának idejéből pedig arra a 
következtetésre jutottunk, hogy az első világháborúig Mária- 
cellbe és Máriagyűdbe zarándokoltak leginkább a szabadkaiak. A 
hatvanas és a hetvenes években a vallási turizmus révén jutottak 
el a távolabbi kegyhelyekre.

Az írásos forrásokból megállapíthatjuk, hogy a XVII. és 
XVIII. században megtelepülő katolikus lakosság, miután kon
szolidálódott a helyzete, szívesen látogatta a barokk korban 
kialakult búcsújáró helyeket. Ez a szokás megmaradt az első 
világháborúig.

A zarándoklatok úti célja 1920 után gyökeresen megválto
zott, mert az emberek az addig közkedvelt regionális búcsújáró 
helyekre a határok megváltozása miatt már nem mehettek. Az 
impériumváltozás után az addig lokális kegyhelyek egy része 
regionális búcsújáró hellyé alakult át.

AZ APOKRIF KEGYHELYEK

A XIX. századi lourdes-i Mária-jelenés nagy hatással volt a 
bánsági, illetve a bácskai vallásos népéletre. Több Mária-jelenés- 
ről gyűjthetünk még napjainkban is legendát vagy memorátot. A 
katolikus papság többnyire ezeknek nem tulajdonított nagyobb 
jelentőséget. Egy-egy szent hely kultusza rövidebb-hosszabb 
ideig tartott. A második világháború után többnyire teljesen 
megszűnt. Az apokrif kegyhelyek érdekessége, hogy egy 
részüket a katolikus, illetve az ortodox hívők is magukénak 
tudták. Nem valószínű, hogy a szerb szent helyek összefüggésbe 
hozhatók a lourdes-i történésekkel, hiszen az egyes szent 
helyekhez fűződő legendák kizárólag a csodálatos gyógyulá
sokról szólnak. A pravoszláv hívők ezeket nemcsak a Mária- 
ünnepeken látogatták, hanem valamelyik nyári jeles napon és 
újhold szombatján is.

4 BESZÉDES-NAGY ABONYI 1999.

39



Törökkanizsán a Schulpel-kastély parkjában az egyik tölgy
fához jártak a környékbeliek, mert abban bíztak, hogy meggyó
gyulnak. A legújabb néprajzi gyűjtések szerint a népi emlékezet 
Józseffalván (Obiliéevo) ugyancsak egy öreg fa gyógyító erejéről 
szól, ahova a jámbor szerb vallásos emberek egészségük visz- 
szanyerése reményében zarándokoltak. Oroszlámos és Török- 
kanizsa határán szintén áll egy szent fa és egy kút, ahová koráb
ban a katolikus, illetve ortodox hívők jártak fohászkodni. Az 
utóbbiak fakeresztet is állítottak. A helyi pópa időnként kijárt 
ehhez a szent helyhez. A kilencvenes évek derekán újraéled a 
hely kultusza, s az oroszlámosiak 1997-ben közadakozásból a kút 
mellé egy kisebb kápolnát emeltettek. Mokrin határában vala
mikor a századelőn a falu vallásos szerb asszonyai szentkutat 
építettek, melléje pedig feszületet, a kikindai vodicának kicsi
nyített másolatát tették. Manapság is ide járnak az idősebbek 
Nagyboldogasszony vigiliáján, hogy az Isten meghallgassa 
kérésüket. A kút mellett álló keresztekre pedig áldozati tárgyként 
kendőket kötnek.

Dél-Bánátban, Pancsova környékén a legtöbb szerb falu 
határában áll valamilyen szent hely. Nikola Vlajié két nagy cso
portba sorolta őket aszerint, hogy van-e a szentkúton kápolna, 
vagy csak kereszt és a kút jelzi a szent helyet.5 Mila Bosié6 
kutatásaiból tudjuk, hogy a vajdasági szerbek Szent Györgytől 
Nagyboldogasszony napjáig a fontosabb jeles napokat, fogadott 
ünnepek előestéjét a vodicánál töltötték. Napjainkban a péter- 
révei szentkút a pravoszláv egyház által elismert egyetlen Mária- 
kegyhely. A századelőn, akárcsak a szabadkai szentkút, még 
apokrif szent hely volt.

A régi szabadkai földrajzi nevek között Szentkút utca7 is 
található. Matijevics Lajos 1971-ben8 a Prágai kőhíd utca elején 
álló kútnak gyógyító erejéről és keletkezéséről még jól formált 
legendákat gyűjtött. 1996-ban azonban az arrafelé élő idős

5 VLAJIĆ, 1996. 173.1.
6 BOSIĆ 1996. 297, 374.
7 PENAVIN-MATIJEV1CS 1977. 253, 269.
8 MATIJEVICS 1971. 141-143.
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emberek már csak a helynevet ismerték, amikor arról faggattam 
őket, hogy mit tudnak a kútról. Az én adatközlőim az Oldal utcát 
nevezték Szentkút utcának, a hivatalos neve ma Požarevac utca, 
de közelebbit már nem tudtak róla, az egykori utcanévre is csak 
azok emlékeznek, akik a századelőn születtek. Hogy mennyire 
feledésbe merült az egykori apokrif kegyhely, az is bizonyítja, 
hogy az édesapám történetesen a Szentkút utcában született, de 
ha emlegette a szülői ház helyét, akkor az Ódal utcára hivatko
zott. Matijevics 1971-es írásában még a Prágai kőhíd utca egy 
szakaszát nevezi ezzel a helynévvel, 1977-ben már ő is az Oldal 
utcában jelöli meg az egykori szentkút helyét. A keveredést a 
hely meghatározásában minden bizonnyal az okozta, hogy a 
Görög-malom sarkán a századfordulón fúrtak egy artézi kutat, 
ide jártak a környékből ivóvízért, amíg -  a hatvanas évek 
közepén -  kiépítették a vízvezeték-hálózatot. A Szentkút utca 
megtalálható az Iványi-monográfia második kötetének mellék
leteként közölt várostérképen is; e szerint a Prágai kőhíd utcából 
nyíló vakutca volt. A szentkút már a XIX. század elején is 
közkedvelt volt, mert Gábriel Vlasich9 a Jaszi-bara környéki 
hidak tervezésekor bejelöli a szentkút helyét. Az a mai Csikós 
Béla utca és a Prágai kőhíd sarkán lehetett, az óvoda és a vörös 
kereszt10 szomszédságában, nem pedig az Oldal utcában.

A pacséri pravoszláv szentkutat már csak az idősebbek 
emlegették a kilencvenes években. A falu Babapuszta irányába 
eső határában állt a kútból és keresztből álló szenthely, pontos 
helyét 1997-ben már nem sikerült azonosítanunk. Ha Nikola 
Vlajié felosztását vesszük figyelembe, a Mosztonga menti szerb 
vodicák a Saponjai, a ranéevói, az őrszállási típusba tartoznak, 
abba tehát, ahol a pusztában az ásott kút és a kereszt jelzi a szak

9 SzTL, AEC.24. A. 16/1819, a hely megjelölésében Csúszó Dezső volt segít
ségemre. Köszönet érte.

10 A keresztet 1807-ben Matulov Tamás, Hubert József, Szlifka Mihál és 
Jáger Pál állíttatta, ezt a környék magyar lakói 1874-ben kőkereszttel 
helyettesítették. A kereszt felirata: E keresztet Isten dicsőségére a helybe
li magyar ajkú hívek által közadakozás útján gyűjtött költségen emeltetett 
1874. évben. Isten jutalmazza meg az indítványozókat, adakozókat.
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rális teret. A negyvenes évek 
végéig a tavaszi és a nyári 
hónapokban újhold szom
batján jöttek össze a vallásos 
asszonyok, bogomoljke, hogy 
együtt imádkozzanak.11

A monostori apokrif ka
tolikus vodicához Nagybol
dogasszony napján nemcsak 
a helybeliek mentek ki, ha
nem a bezdániak is, akik 
hittek a monostori Szüzanya 
segítő szándékában. Az 
apokrif szentkutak közül ez 
az egyetlen kultikus hely, 
ahova napjainkban is közö
sen és egyénileg is kimen
nek a jámbor hívek. Pro- 
cesszióval Nagyboldogasz- 
szony napján, egyénileg A vörös kereszt a
pedig a Szent Györgytől Csikós Béla utca sarkán
Szent Mihályig tartó időszak
ban hajnalban, mert a Szüzanya akkor jobban meghallgatja a 
kérésüket. A Mária-képes fülkéket, valamint a szakrális tér 
keresztjeit fogadalomból tartják rendben.12

FOGADALMI KEGYKÁPOLNÁK

A lokális kegyhely egy része eredetileg fogadalmi kápolna 
volt, ahova később a környező települések hívői templomi 
lobogókkal és kereszttel zarándokoltak el egy-egy jeles ünnepen. 
A čičovi szerbek lakta pusztában a XVIII. század végén, 1780- 
ban Josip Mačković zombori tanácsnok építette azt a kápolnát, 
melyet Havi Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel. Fölté

11 BESZÉDES 1993. 531.
12 BESZÉDES 1993. 534-535.
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telezzük, hogy a kápolna dedikációja alakította ki azt a legendát, 
miszerint az alapító nyáron hóviharba keveredve eltévedt, s 
akkor fogadta meg, hogy ha hazasegíti a Szűzanya, kápolnát épít
teti tiszteletére.

A csonoplyai Sarlós Boldogasszony-kápolnát 1894-ben egy 
ítéletidő után építtették a helyi gazdák. Az épület a Telecskai- 
dombok tövében a Mosztonga-patak egyik elágazásában áll. A 
legenda szerint az egyik budámak megjelent Mária és előre 
figyelmeztette a rossz időre. A kápolna melletti haranggal jég 
ellen is harangoztak. 1994-ben még arról is tudtak, hogy a kisku
tyával, a kisharanggal elkergették a garabonciás diákokat. 
Csonoplyán korábban még a ludasi búcsúsok is megfordultak.

Fogadalmi kápolnák voltak eredetileg a szerb vodicák is. 
Több csodás gyógyulás fűződik hozzájuk,13 ezért alakulhatott ki 
a velük kapcsolatos kultusz.

KEGYKÉPEK, KEGYSZOBROK

Bácskában és Szerémségben a katolikus és pravoszláv temp
lomokban több olyan kegyképet (ikont) őriznek, melynek 
keletkezéséhez különböző legendák fűződnek. A képek mellé 
kifüggesztett fogadalmi ajándékok, új keletű hálatáblák arról 
tanúskodnak, hogy a képek tisztelői felépültek testi, lelki bajaik
ból. Az egyes kegytárgyakról azt a legendát mesélik, hogy a 
település alapítói korábbi otthonukból hozták őket magukkal. 
Hosszú vándorlásuk során e képek által voltak a Szűzanya 
oltalmában. Az apatini Fekete Mária-szobor a svájci Einsidel 
másolata; a tradíció szerint bizonyos Magdalena Greber a város 
telepítésekor adta a templomnak. A hagyomány szerint, ha az 
utolsó német is elhagyja a várost, akkor azt vissza kell vinnie ere
deti helyére. A XVIII. században a szobornak nagy kultusza volt. 
Az új templom felépítésekor, 1798-ban az apatini búcsújárás 
megszűnik.14 Ebben minden bizonnyal II. József korlátozó ren-

13 VLAJIĆ 1996 154-155, BESZÉDES 1993
14 MASIĆ 1998. 19-20.
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deleteinek is meghatározó szerepe lehetett, amelyek a vallási élet 
külső megnyilvánulási formáit is szabályozták.15 A központosí
tott egyházpolitika hatására szűntek meg a bácsi zarándoklatok, 
melyek a Remete Szent Antal-kápolnához és a csodatevő 
Szűzanyához16 fűződtek.

A szabadkai ferencesek templomában őriznek egy Fekete 
Madonnát, vagy ahogy az itteniek nevezik: szerecsen Máriát. A 
chestochowai kegykép másolata a XVIII. század elején kerül
hetett Szabadkára. A kegyképnek még napjainkban is nagy jelen
tősége van a magánáhítatban. A Mária-oltárt körülvevő vitrinben 
újabb keletű kedves tárgyakat, elsősorban női ékszereket őriznek. 
A régebbi ajándékok elvesztek, mert már több alkalommal 
kirabolták az oltárt. A egykori német településen, a kerényi temp
lomban is áll egy hasonló Fekete Madonna-kópia. Kultuszáról 
sajnos nincsenek adataink.

A katolikus kegyképek közül kétségkívül a tekiai, a római 
Santa Maria Maggiore Fekete Madonnája másolatának legrégibb 
a kultusza. Az eredetileg pestistől óvó kép a XVIII. századi 
Magyarországon törökellenes tartalmat is kapott. A legenda 
szerint Savoyai Jenő 1716-ban Havi Boldogasszony napján 
aratatta döntő győzelmét Péterváradon.17 A XVIII. században 
festett csodatevő Mária-képet őriztek még a zimonyi, az újlaki és 
a sotini katolikus templomban. Ezek legendája is kapcsolatba 
hozható a törökellenes győztes hadjáratokkal.

Versecen a Szent Kereszt-kápolnában a passaui Madonna fi- 
liációját őrzik. Ehhez a képhez zarándokolt a dél-bánáti kato- 
likusság korábban tömegesen. Doroszlóra a búcsújárók ezreit a 
középkori eredetű szentkút mellett a passaui Madonna is vonzza.

A XVIII századtól a vajdasági szerbek is több csodatevő 
ikont tiszteltek. A hilandari Háromkezü Madonna kegykép máso
latából a karlócai görögkeleti érsekség területén több is található. 
A Segítő Szűzanyák közül a legjelentősebb a bezdini, a kovilyi,

15 BÁLINT-BARNA, 1994 145-147.
16 EVETOVICS 1903. 155-158, SEKULIĆ, 1978. 73.
17 BÁLINT 1943. 163-164, CSORBA 1996. 212-222.
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a bogyáni, a remetei, a feneki, a herteledyfalvi és a siklósi. A 
kegyképeknek külön csoportját alkotják a Fekete Madonnák, 
melyeket a kolostorok, illetve parókiák leltárkönyvei Arab 
Szüzanyaként tartanak számon, ezeket a pravoszláv néphagyo
mány szerint Szent Lukács evangélista festette sötét színűre. A 
karlócai érsekségben a XVIII. és a XIX. században a hilandari 
csodatevő ikonok mellett a brünni Madonna másolatait is 
tisztelték, melyeket meg is koronáztak.18 A szabadkai szerb temp
lom legrégebbi ikonjai közé tartozik a brünni Madonna. A 
századfordulón, amikor újjáépítették a templomot, az összes 
berendezését, az iknosztázzal együtt, kicserélték, csak a 
Szűzanya trónja az ikonnal maradt közkívánatra az eredeti 
helyén, mert közismertek voltak a csodatevései.

Olivera Jović a bánáti templomok ikonjainak a tanulmányo
zásakor figyelt fel arra, hogy a csodatevő képek tisztelete nem 
kötődik szigorúan egyik valláshoz sem. A pravoszláv temp
lomokban őrzött ikonokat a katolikus hívők is tisztelték. Egyesek 
ebben a jelenségben a két egyház újraegyesítésének a 
lehetőségét is látták.19

TEMPLOMBÚCSÚK

Processzióval a bácskai és bánáti magyarok nem csak a közis
mert kegyhelyekre mentek. Valamennyi településnek megvolt a 
vonzásköre, ahova 1947-ig templomi búcsúba jártak. A ludasi 
Katalin-napi búcsúra még a szegedi tanyavilágból is érkeztek 
keresztek. Híresek voltak a szabadkai Rózsa búcsúk, melyeket az 
augusztus húszadikát követő vasárnapon tartottak, ide is tömege
sen szegedi hívők jöttek.20 A sándori szentkút kultusza szüntette 
meg ezt a zarándoklatot. A horgosiak, adorjániak, kanizsaiak 
Martonosra mentek, a topolyaiak, a kishegyesiek Bajsára, a 
temesköziek pedig Szajánba jártak ünnepélyes külsőségek között

18TIMOJEVIĆ 1997. 181-190.
19JOVIĆ 1976. 181,
20 TORMÁSY 1883. 216. A helyi sajtó a múlt század nyolcvanas éveiben 

minden évben beszámolt a Rózsa búcsúról.
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búcsúba. A szabadkai V. és VI. köri magyarok egy keresztje 
Szent Annakor részt vett a kelebiai tanyasi templom búcsúján. A 
processzióban részt vevők nem vendégségbe mentek a rokon
sághoz, hanem a lelki megnyugvásért, megtisztulásért. Valószí
nűleg éppen ezért nem tesznek nagy különbséget a szentbúcsú és 
a templomi búcsú között.

A BÚCSÚJÁRÁS

A bácskai és bánáti katolikusok búcsújáró szokásaiban több 
változást figyelhetünk meg. E vallási népszokás lelki tartalma 
nem változott, külsőségeiben is a régi szokásmodellhez iga
zodott. Hogy az itteniek hova jártak búcsúba, az a mindenkori 
politikai helyzet függvénye is volt. Jó példa erre, hogy II. József 
törvényei szüntették meg az apatini és a bácsi zarándoklatokat.

Az első világháború után a korábbi búcsús központokba már 
nehezen mehettek el, ezért alakulnak át a korábbi lokális kegy
helyek regionálissá. A doroszlói és az almási szentkút a gyűdi 
zarándokutakat pótolta, a töröktopolyai pedig a radnait. Az új 
országban a helyi egyház támogatásával vált a Szabadka környé
ki sándori szentkút tízezreket vonzó búcsújáró hellyé. Hogy 
pótolják a korábbi zarándokutakat, a katolikus egyház is népsze
rűsítette az addig lokális kegyhelyeket. A plébánosok és kántorok 
szervezték az utakat. A húszas és a harmincas években megje
lentetik a régi és az új kegyhelyek történetét. Az új körülmé
nyekhez alakítják a búcsúsénekeket, imádságokat.21 A horgosi 
Nepomuk Szent János-templomban még egy búcsút tartanak 
Havas Boldogasszony tiszteletére, hogy helyettesítsék a korábbi 
közkedvelt szegedi zarándokutakat.

A negyvenes évek végén betiltják a gyalogos zarándoklatot, 
processziókat, a templomi búcsúkba se mehettek a keresztek. 
Emiatt a gyalogos búcsújárás teljesen megszűnik. A kegyhe
lyekre járás viszont nem, s ott a korábban kialakított szokást 
gyakorolják. Kedvükre énekelik a régi egyházi népénekeket, a

21 BERECZ 1934.
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búcsúvezetők előimádkozók, előénekesek lesznek. Offerek 
helyett hálatáblát állítanak a Szűzanyának.

A hatvanas évektől ismét nő Bácskában és Bánátban a bú
csújáró kedv. A tömegközlekedés fejlődésének következtében 
nálunk is virágzik a vallási turizmus. Franciaország, Spa
nyolország, Olaszország világszerte ismert kegyhelyeit választ
ják úti célul a búcsúsok. A kilencvenes évektől a magyarok 
felfedezik Csíksomlyót, melyben az egyháznak is, de a helyi 
magyar önkormányzatoknak is meghatározó szerepük volt. A 
korábbi gyüdi, radnai, szegedi búcsújárás teljesen periférikussá 
válik. A katolikus és ortodox kegyképek tisztelete ebben az 
időben többnyire a magánáhítatban jut kifejezésre. Az apokrif 
szenthelyek többsége már csak a legendák szintjén él. Néhány 
ortodox kegyhely kultusza az egyház kezdeményezésére, amely 
nem mentes a napi politikától sem, a kilencvenes években ismét 
felvirágzik, a hívők kápolnát, keresztet alapítanak.
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A SZENTHÁROMSÁG-SZOBOR

A XVIII. század végén emelték vidékünkön az első köztéri 
szobrokat. Elsősorban a szabad királyi városokban, valamint a 
mezővárosi ranggal rendelkező településeken. Kizárólag vallási 
tárgyú szobrokat állítottak ebben az időben, melyek védték a 
települést a különböző elemi csapásoktól. Szent Flórián szobrát 
többnyire a templomok portájára, a Nepomuki Szent Jánost ábrá
zolót viszont a folyók, patakok közelében állították fel. Szent 
Orbán tiszteletére a szőlőhegyen (Felsőhegyen, a Telecskai-dom- 
bokon) nem szobrot, hanem feszületet helyeztek el. Úgy véljük, 
hogy a filoxérajárvány hatására a szőlők védőszentjének kultusza 
ezen a vidéken elhomályosult.

A XIX. század elején építik a monumentális Szentháromság- 
tornyokat -  Zomborban 1806-ban, Zentán 1910-ben, Bezdánban 
1829-ben. A szoborállítások költségét ebben a korai időszakban 
még közadakozásból finanszírozták, a bezdánit például a helyi 
céhek közössége, a zentait pedig a katolikus polgárság állta. A 
XIX. század második felében készült szobrok felállítása egy-egy 
család nevéhez fűződik.

A Szentháromság-szobrok ikonográfiájának szigorú rendje 
van: az obeliszk tetején a Atyát idős korában ábrázolják, mellette 
a férfikorú Fiú, a Szent Lelket pedig a galamb jelképezi. Az 
obeliksz alapzatának közepén az Immaculata, mellette pedig az 
evangélisták, illetve az adott település templomának védőszentje, 
dedikációja található.

A bácskai szobrok nem egyedi alkotások. Zomborban és 
Apatinban már működtek olyan kőfaragó műhelyek a XVIII. és 
XIX. század fordulóján, ahol sorozatban készültek a szenteket 
ábrázoló homokkő alkotások.

Szabadkán már a XVIII. század végén, pontosabban 1798-ban 
a városi tanács szobrot akart állítani, de nem tudtak megegyezni 
Hedl Frigyes pesti kőfaragóval. A tanács túl soknak találta az 
1763 forintnyi összeget, emiatt a szoborállítás elmaradt.
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Bizonyára az új templom építése terhelte meg a város költ
ségvetését. Még nagyban folytak a Teréz-templomban a 
munkálatok, amikor 1815-ben a város akkori főbírója, Bajsai 
Vojnits Mátyás magára vállalta a monumentális szoborcsoport 
építésének költségét. Máté fiának kívánt így örök időkre emléket 
állítani. A szoborcsoportot a településnek ajándékozta, azzal a 
kikötéssel, hogy az a város központjában legyen felállítva. Nem 
a templom előtt, mint ahogyan az abban az időben szokás volt. 
A szobrot ünnepélyes külsőségek között 1815. augusztus 20-án 
leplezték le, a szabadtéri oltárnál az akkori lelkész, Szucsich Pál 
mondott szentmisét, ő áldotta meg a szobrot is. Ekkor vállalta fel 
a város tanácsa, hogy a szobor karbantartásáról a továbbiakban 
Szabadka fog gondoskodni. Éppen emiatt a Szabadkai 
Történelmi Levéltárban több olyah iratot őriznek, melyből 
nyomon követhetjük, hogyan viszonyultak a település vezetői a 
monumentális szoborcsoporthoz.

Tormásy Gábor monográfiájából tudjuk tehát, hogy eredeti
leg a város akarta felállítani a szobrot.1 Magyar László 1995-ben 
a Családi Körbm  ismertette a szoborral kapcsolatos feljegy
zéseket.2 Ezekből kitűnik, hogy öt évvel a felállítás után 
hosszadalmas levelezésbe kezd a városi tanács a kalocsai érsek
séggel és a kivitelezővel. 1820-ban történik meg a végelszá
molás, s a számlák között maradt fenn a zombori kőfaragó, Kari 
Salzer ötletterve. A vázlatokból megállapíthatjuk, hogy a mű
alkotás egyes alakjainak a megválasztásában Vojnits Mátyásnak 
döntő szerepe volt. Feltételezzük, hogy az ő kérésére került a 
szentek közé Máté apostol, Máté fia emlékére.

Szabadka első látképe ugyancsak 1815-ben készült, felté
telezzük, hogy éppen a szoborállítás idején. A látképen jól 
látható a halmazosan kialakított városközpont. A rajzon dominál 
a még új Teréz-templom és a felújított ortodox templom. A falusi 
házak sokasága mellett néhány barokkos városi ház is látható 
már. A központ legszebb épülete ekkor a II. világháborúban

1 TORMÁSY 1885. 188.
2 MAGYAR 1999. 129-132.
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elpusztult Vojnits-kúria volt. 
A piactéren jól látható a 
barokk szoborcsoport. Nem 
sokat változott a helyzet a 
tizenkilencedik század első 
harmadáig. A téren lényeges 
változást a csatornaépítő Kiss 
József tervezte második 
városháza felépítése okozott. 
A főtér az építkezés követ
keztében ugyancsak beszű
kült, emiatt 1833-ban a vá
rosi tanács ülésén arról tár
gyaltak, hogy a két évtized
del korábban felállított szo
bor tönkrement a piac nagy 
forgalma miatt, ezért az 
akkori városi főmérnököt, 
Tóth Sándort megbízzák a 
Szentháromság új helyének 
kijelölésével.3 Az új tervek

„ . , , , , szerint a szobrot a Teréz-Bontjak a Szentharomsag-szobrot ■J templom előtti térre kellett
volna átszállítani, a Zombori úttal párhuzamosan. Hogy ez miért 
maradt el, arról nem szólnak a források.

A következő évtizedekben lassan kialakult a városias főtér: a 
negyvenes évek elején több emeletes lakóházat építtetett az 
Ostojié és a Vermes család, a hetvenes évek végén elkészült a 
Milinovic-ház is. Ezek az új építkezések megint szükségessé tet
ték a főtér rendezését. 1879-ben Macskovics Titusz ismét át akar
ta tetetni a szobrot, ezúttal a régi kálvária helyére, a Ferencesek 
terére.4 A szobor azonban maradt az eredeti helyén, mert most a 
szabadkai vallásos asszonyok tiltakoztak az elmozdítása miatt,

3 SzTL, 18 C. 179/aec. 1833.
4 SzTL, 1024/polg. 1879.
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ezt Iványi István monográfiája is megemlíti.5 Hogy miért 
tiltakoztak az asszonyok, azt a napjainkban is gyűjthető történeti 
monda valószínűsíti.6 Iványi monográfiája utal arra, hogy a 
Szentháromság-szobrot 1887-ben befestették. Azt viszont 
Magyar László ismertetőjéből tudjuk, hogy a szobor restaurálási 
munkálatainak elvégzésével három évig egyezkedtek a meste
rekkel a város vezetői. A pályázatot ugyanis még 1884-ben 
kiírták, melyre Szegedről Heine József, Szabadkáról pedig 
Drenkovits Vince és Szauer János jelentkezett. A múlt század 
nyolcvanas éveiben készült árajánlatból kitűnik, hogy alapos 
restaurálásra került sor. Nemcsak újrafestették az egyes alakokat, 
hanem a hiányzó részeket is pótolták, a talapzat csigadíszítmé
nyét, a hitet és a reményt jelképező angyalok fejét újrafaragták. 
Számunkra az 1884-ben készített árajánlat azért is tanulságos, 
mert rekonstruálható belőle a Szentháromság festése. A világ
golyó kékre, az obeliksz felhői hamuszürkére, a szentek arca 
pedig fénylő fehérre voltak festve, a szentek jelképeit viszont 
bearanyozták.

A következő évtizedeket Szabadka aranykoraként tartjuk szá
mon. Ekkor épültek fel a város legjelentősebb emeletes lakó
házai, bérpalotái, kikövezték a központ utcáit, bevezették a 
közvilágítást. 1911-ben ismét szóba került a szobor áthelyezése, 
ekkorra fejezték be ugyanis a szecessziós városháza építésének 
munkálatait, rendezték a parkot. A szobor áthelyezését ezúttal is 
elvetették, viszont háromezer koronáért a helyi kőfaragó vál
lalkozó restaurálta a szoborcsoportot. A XX. század első 
évtizedében Szabadka már jelentős városnak számított, ezért a 
kor szellemének megfelelően a homokkő szobrot már nem fes
tették be. A Szentháromság-szobor a főtéren maradt, a piacot 
elköltöztették, így végre méltó környezetbe került, teljesült 
alapítójának, Vojnits Mátyás főbírónak a kívánsága.

5 IVÁNYI 1892. 316.
6 A szobor helyén élőmocsár volt, melyet sehogyan sem tudtak kiszárítani az 

itt lakók. Emiatt elhatározták, hogy a betemetéséhez sonkát, kolbászt, sza
lonnát ajándékoznak. Amikor ezt megtették, a mocsár eltűnt. Hálából az 
isten segítségéért állították a szoborcsoportot
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A huszadik század hatvanas éveiben ismét napirendre került 
a szobor ügye. Ekkor nem kérték ki a város lakosainak a 
véleményét, hanem 1964-ben a Szent Tenéz-katedrális közvetlen 
szomszédságába áthelyezték. Nem sokkal később ide került a 
Ferencesek teréről a Szent Flórián-szobor is. Az utcából kialakí
tott szűk téren mindkét szobor jellegtelenné vált.

IRODALOM

IVÁNYI István
1892 Szabadka szabad királyi város története. II. Szabadka

MAGYAR László
1999 Iratvallató. Egy levéltáros írásaiból. Szabadka

TORMÁSY Gábor
1883 A szabadkai római katk foplébánia története. 

Szabadka
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SZENT RÓKUS TISZTELETE

A ferences atyák meghatározott szerepet játszottak 
Szabadkán a katolikus lakosság vallási életében. A feljegyzések 
szerint a török hódoltság idején a szegedi konviktusból kijáró 
barátok végezték az itteniek lelki gondozását. A bunyevácok a
XVII. század végén, 1687-ben a boszniai ferencesek vezetésével 
vándoroltak ide. A török elnyomás alóli felszabadító háborúk 
után csaknem száz esztendeig az egyházi ügyeket kizárólag ők 
intézték Szabadkán, mígnem 1773-ban -  több évtizedes huza
vona után -  a kalocsai érsekség erélyes intézkedése nyomán vilá
gi papok kerültek a mezővárosba. Az egyházi ügyintézésben 
bekövetkezett változások azonban nemigen módosítottak a hívők 
magatartásán: a barátok napjainkban is közmegbecsülésnek 
örvendenek, sokan kizárólag a ő szertartásaikon vesznek részt, s

A ferencesek temploma a XIX. században
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a gyászmiséket is legszívesebben a ferencesek templomában 
mondatják az elhunyt hozzátartozójuk lelki üdvéért. Az egyházi 
ünnepek népies vonásait is leginkább ők őrizték meg. Nemcsak 
Szent Antal, hanem Szent Rókus szabadkai kultuszában is döntő 
szerepük volt.

Szent Rókus tisztelete, noha külsőségeiben visszafogottabb, 
mint korábban, jelentős nap az idősebb katolikus lakosság 
életében, hiszen Rókus voltaképen a város védőszentjének 
tekinthető. Ünnepe Szabadka katolikus népének napjainkban is 
fogadalmi napja. A II. világháború végéig ünnepnek számított, 
jóllehet már II. József korában törölték az ünnepek közül.

Fogadalmi ünnepé 1738-ban vált, amikor a városban aratott a 
pestis, a döghalál. A hagyomány szerint augusztus 16-án szűnt 
meg a betegség, s ferencesek javaslatára fogadalmi kápolna 
építésébe kezdtek a szabadkaiak. A feljegyzések szerint az 
építőanyagot a nép adta össze, 1738. szeptember 5-én helyezték 
el az alapkövét azon a helyen, ahol a Thököly elleni harcokban 
vitézül elesett katonákat temették el. Arról nincsenek adataink, 
hogy az építés meddig tartott, de tény, hogy 1739-ben már kész 
volt a kápolna, mert amikor 1739-ben ismét kiújult a járvány, a 
hívők már itt fohászkodtak, s más településekhez hasonlóan, száz
éves böjtöt fogadtak. A legbuzgóbbak napnyugtáig se nem ittak, 
se nem ettek. A sebtében emelt kápolnát 1753-ban felújították, húsz 
évvel később pedig, amikor a világi papok megjelentek a városban, 
ez lett a plébániatemplom. Ekkor bővítették ki fasátorral, s itt mi
séztek mindaddig, míg el nem készült a Szent Teréz-templom.

1803-ban a város határozatot hozott a kápolna lebontásáról. A 
kalocsai érsek jóváhagyta az elképzelést, azzal a feltétellel, hogy 
mivel fogadalmi kápolnáról van szó, más helyen újat kell építeni. 
A képviselő-"testület tagjai azonban -  valószínűleg azért, mert fél
tek a járványos betegségektől, s mert a Teréz-templom felemelése 
alaposan megterhelte a város költségvetését -  nem fogadták el az 
érsek indítványát, és az eredeti helyén új itatták fel a kápolnát.

A pestisjárvány megszűnésének centenáriumán, 1838-ban 
ünnepi gyászmisét mutattak be, majd az istentisztelet után díszes 
körmenettel emlékeztek meg a száz év előtti eseményekről. A
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misét és a megemlékező gyászbeszédet bunyevácul tartották a 
Teréz-templomban, majd innen a hívők a kiskápolnához vonultak 
a magyar nyelvű hálaadó misére. Ekkor újították meg a szabad
kaiak fogadalmukat újabb száz esztendőre. Arról nincs tudomá
sunk, hogy 1938-ban hasonló külsőségek között megújították 
volna Szabadka fogadalmi ünnepét, tény azonban, hogy augusz
tus 16-áról napjainkban is megemlékeznek.

A XIX. század végén, amikor Szabadka belvárosát rendezték, 
ismét felmerült a kápolna lebontásának gondolata, de ekkor sem 
merték elvitetni, illetve áthelyezni a városatyák, hanem Titus 
Mačković városi főmérnök tervei alapján átépítették neore- 
neszánsz stílusban. Ekkor nyerte el mai formáját. A kápolna 
falainak festési munkálatait 1885-ben -  Szabadka akkori legis
mertebb templomi festőjére -  Szauer Károlyra bízták, aki 131 
négyzetméternyi falfelületre a Szentháromságot, és a négy 
evangélistát alkotta meg.

A körmenetekben egészen a II. világháborúig kiemelkedően 
fontos szerepe volt, mert nem csak a Rókus kilenced idején ke
resték fel, mint napjainkban, hanem itt volt az úmapi körmenet 
egyik állomása. A XIX. században pedig Szent Rozália napján a 
betegek megsegítéséért misét mondtak itt.

A RÓKUS-SZOBOR

1856-ben Perticsné Macskovics Antónia az egykori Magyar 
(ma Zrínyi és Frankepán) utca végén a Városliget tövében 
Rókus-szobrot állíttatott. Kérvényével a városi tanács 1856. 
augusztus 4-én foglalkozott: Folyamodónő kérelméhez képest a sz. 
Rókus szobor szándékát felállítása helyéül a városi sétakert szeg
letén fekvő helység ezennel kitűzetik. S e helyen a szobor felál
lítása iránt engedélyeztetik. (SZTL. Senat 1198/1856) Özvegy 
Perticsné a szobrot férje emlékére állíttatta, aki néhány hónappal 
korábban a pestisjárvány áldozata lett. A Rókus-szobor a harmadik 
vallási jellegű emlékmű volt a városban. Éppen ezért furcsának 
tűnik, hogy a város szélén jelölték ki a helyét, hiszen a múlt
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század közepén a város külterületén, a napnyugati szőlők, a 
Buckák kezdeténél állt. Néhány száz méterre volt tőle a híres 
Osztojié szerb család nyári lakja, valamint a párbajban elhunyt 
fiúk emlékére emelt, Lechner Ödön tervezte kápolna. Az utóbbi

épületeket viszont valami
kor a XIX. század nyolcva
nas éveiben építették. A szo
bor tehát Szabadka magyar 
településrészén helyezkedett 
el, holott Rókus tisztelete 
addig elsősorban az itteni 
bunyevácság ünnepének szá
mított, a szobor állítója is bu
nyevác nemzetiségű volt. 
Ha viszont a város akkori út
hálózatát vesszük figyelem
be, akkor kitűnik, hogy nem 
véletlenül választotta ezt a 
helyet a város. A kiskápol
nától a szoborig csaknem 
egyenes az út. Az egykori 
Rudics (ma Október 10.) utca, 
valamint a mostani piactér a 
XIX. század közepén a vá-

„ .  ros főutcája volt. A kellő tá-A Szent Rokus-szobor , , . , ,
volsag is megvolt, így illő

processziót vezethettek a kegyhelyig. A „Rókuska” -  így nevezik 
a szabadkaiak -  közelsége pedig arra ösztönözte a magyar lakossá
got, hogy egyre nagyobb számban vegyen részt az ünnepségen.

A szobor eredeti helyén kisebb szoborfülkében állt, amelyet 
kerítés övezett ugyan, de még így is használhatták szabadtéri 
oltárként. 1926-ban Bubori Péter és felesége restauráltatta a 
kápolnát. Az akkori mérnöki hivatal a kérelmezőnek szigorúan 
meghagyta, hogy a kápolna stílusán semmilyen változtatást nem 
eszközölhet. (SzTL, Senat 1111/1926) Az ötvenes évek végén, 
amikor szabályozta az úthálózatot, és számtalan út menti
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keresztet és egyházi jellegű szobrot lebontottak, a Rókus-szobor 
is közlekedési akadálynak bizonyult, ezért áthelyezték a közeli 
Szent Kereszt-templom udvarába. A kápolnaszerű fülkét, a 
kerítést nem építették újjá. Az áthelyezés azután lényegesen 
megváltoztatta a Rókushoz kapcsolódó szertartást. A szobor 
ugyanis, amíg eredeti helyén állt, búcsújáró helyként is szolgált.

RÓKUS-NAPI BÚCSÚ

A Rókus-napi búcsú igen híres volt Szabadkán. Kizárólag a 
város ünnepének tartották, csak a helybeliek és a szállások lakói 
vettek részt rajta. A környező nagyobb települések: Bajmok és 
Csantavér katolikus népessége nem jött el a megemlékezésre. Az 
ünnep kora hajnalban, esetleg előző este, nagyasszony napján 
kezdődött. A hetedik és nyolcadik kör szent életű asszonyai 
feldíszítették a szobrot és környékét. Vadrózsa, őszirózsa került 
az oltárra, az előtte levő kitéglázott részt virágszőnyeggel borí
tották. Arra ügyeltek, hogy minél több legyen az aranykirály, ezt 
tartották ugyanis a szent virágjának. A virágadományt a város 
védszentjének ajánlották fel az asszonyok. A központi részre 
minden évben más család csokra került. A virágokat a környéken 
lakók adományozták.

A díszítő asszonyokkal együtt a szobortól távolabb megjelen
tek a búcsúfiások, a kegy tárgy árusítók, a mézeskalácsosok, a 
cukorkások, a körhintások és a hagyománynak megfelelően a 
dinnyések. A misét reggel hét órakor a kiskápolnában tartották, 
innen indult el azután a körmenet. A menet elején, a feszület után 
a város vezetői, utánuk az egyházi elöljárók mentek, majd őket 
követték a vallási társulatok, plébániák lobogóikkal. Kivonult a 
katonazenekar is. Külön csoportban vonultak a magyarok, külön 
a bunyevácok, s ügyeltek arra, hogy egymás áhítatát ne zavarják. 
Amikor megérkezett a menet, minden alkalommal magyar, 
illetve bunyevác misét is tartottak. Az istentisztelet után a papság 
elvonult, a nép azonban a kegyhelynél maradt. Megvásárolták a 
búcsúfiát, feltétlenül vettek a dinnyéből, s a helyszínen elfo
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gyasztották, mert azt tartották, hogy egészségesek lesznek a 
következő esztendőben. Hazafelé menet minden jelenlévő 
legalább két szál virágot vett a Rókusnál. Mindenki anyagi 
lehetősége szerint adakozott, a nagyon szegények adomány 
nélkül is vihettek haza a virágból. A legszegényebbek otthonról 
hozott virággal kedveskedtek, a szobornál egyszerűen kicserélték 
a megszentelt virágot a magukéval, s a két szál szentelményt ha
zavitték. Az egyik szállal megcsapdosták a lábasjószágot, hogy 
egészséges legyen, majd feltűzték a mestergerendához, a másik 
szálat pedig a tisztaszobában őrizték, hogy a családot óvja a 
betegségektől.

A Rókusnak szánt virágcsokorhoz senki se nyúlt, mindaddig 
ott maradt, amíg el nem fújta a szél. Az ünneplő tömeg délutánig 
időzött a szobornál, estefelé visszavonult a városba a kápol
nához, ahol elkezdődött a kilenced.

RÓKUSI KILENCED

Vajdaság-szerte korábban elterjedt volt a Nagyboldogasz- 
szony napját megelőző otthoni ájtatosság. Szabadkán ezt a szer
tartást Szent Rókus napján kezdték el. Nem otthoni összejövetel 
volt ez, hanem a Kis kápolnában végezték, s mindig jelen volt a 
Teréz-templom plébánosa. Ájtatosságon a májusi Mária-litániát 
végzik, azzal a különbséggel, hogy a Mária-énekeken kívül a 
Rókus tiszteletére komponált himnuszt is éneklik.

SZENT RÓKUS TISZTELETE NAPJAINKBAN

1938-ban a fogadalmi ünnepet ugyan nem újítják meg 
ünnepélyes külsőségek között, de a fogadalmat a katolikusok 
nagyobbik része napjainkban is megtartja. Az idősebb bunyevác 
asszonyok ma is böjtölnek, csak főtt kukoricát és dinnyét esznek 
ezen a napon. A II. világháború után betiltották a nyilvános egy
házi szertartásokat, így a Rókus-szoborhoz sem járhatott 
körmenet. A szabadkaiak azonban továbbra is felkeresték a
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Rókuskát, elvitték hozzá virágjaikat. Amióta áthelyezték a szob
rot, az ünnepi misére a helyi Szent Kereszt-templomban kerül 
sor. Korábban külön volt a bunyevác és külön a magyar isten- 
tisztelet, napjainkban azonban kétnyelvű misét mond a helyi 
plébános. A szobrot manapság is feldíszítik virágokkal, kihe
lyezik az imazsámolyW padokat. A hívők maguk is hoznak virá
got, de vásárolnak is, azután hazaviszik, és őseikhez hasonlóan 
évekig őrzik. A templom gondnoka a szobor gondozója, ő várja az 
ünnep délelőttjén az odaérkezőket. Manapság egyénileg jönnek 
az emberek délig, a reggeli misén ugyanis nem részt vesz min
denki. A hívők imádkoznak, beszélgetnek, s ilyenkor tudják meg 
azt is, hogy a szent közbenjárására valaki csodálatos módon 
meggyógyult a városban. Az egyik hívőtől hallottuk, hogy az ő 
gyerekét is a szent gyógyította meg, agyhártyagyulladásban 
szenvedett, az orvosok már lemondtak róla, az édesanyja azonban a 
szent virágaiból teát főzött számára, s meggyógyult tőle a gyermek. 
A gyermek azóta felnőtté vált, egészséges, minden Rókus-napon 
elzarándokol a szoborhoz. Minden alkalommal visz haza a virág
ból, az ágya alatt tartja. Ahogy elmondta, egy esztendőben nem 
ment el a szoborhoz, s emiatt egész évben betegeskedett.

Délben elcsendesedik a környék, csak a Rókusnak hozott 
virág jelzi a délelőtti búcsújárást. A délutáni litániát manapság is 
megtartják. Ez is kétnyelvű, akárcsak a reggeli mise. A szertartás 
résztvevői együtt imádkoznak és énekelnek magyarul és bu- 
nyevácul. Felcsendül a Rókusról szóló himnusz is. A magyarok 
az országosan ismert egyházi népéneket, a horvátok pedig 
Arnold György kompozícióját énekelik, mely az 1819-ben 
Eszéken kiadott énekeskönyvében is megtalálható: Pismenik ////- 
ti skupljenje pisama razlicsiti, za nediljne, svetcsane, i ostale 
dneve priko godine podobni, za vechju slavu boxju, i kriposti 
dushevne naroda illyricskoga ucsinjeno po Gjuri Arnoldu című, 
nyomtatásban megjelent első bunyevác énekeskönyvben több 
éneket is találunk, melyek a korabeli szertatásokon feltehetően 
Szabadkán is elhangzottak. Közülük most azt adjuk közre, ame
lyet napjainkban is énekelnek a litánia befejezésekor. A szövege 
azonos az Amold-féle himnuszéval. Mi a napjainkban
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használatos szövegátiratot közöljük, mivel a ma is élő egyházi 
népszokást ismertetjük. A könnyebb érthetőséget segítheti e him
nusz magyar átköltése.

1 Zdravo Roko prisveti, rodom plemeniti.
Mi tebe štujemo, tebe sad slavimo.

2. Kugu Ti otira, nevolje protira,
nam radost donese, suze nam odnese.

3. Tog radi uzorka, teb mi svetog Róka 
patronom primismo, čuvara slavismo.

5.Tvoje poštenje i dično slavljenje, 
crkvicu zidasmo,tebi posvetismo.

6. Jer sci obećasmo, uvik ušinismo 
da ćemo držati, dán i post postiti.

7. O Roko prisveti! Svi puci cvili ti, 
kugu da odnimiš, sriću nam udiliš.

8. Varoš našu brani, srićom nju nadari. 
mi ćemo te štovati, teb ćemo poštovati.

1. Üdv, Rókus, teneked, mindennél nemesebb!
Engedd ez ünnepen dicsérjünk szüntelen.

2. Mert szódra elfutott a pestis meg a gond,
jót hoztál nem bú-bajt, így könnyünk elapad.

3. Mindennek okábul fogadunk apánktul,
te lettél, Szent Rókus, oltalmunk, patrónusunk,

4. Hogy dicső híredet övezze tisztelet, 
kápolnát emeltünk, és neked szentelünk.

5. ígérte mindenki, meg szavát nem szegi, 
napodon örömmel ünnepel, de böjttel.

6. Ó Rókus, védszentünk, hozzád így esdeklünk: 
döghalál elhagyjon, ránk vígság virradjon!

7. Városunk megóvjad, teljesítsd ez óhajt, 
örömet reánk hints, tisztelünk tovább is.

(Takács Ilona fordítása)
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ÖSSZEFOGLALÓ

Szent Rókus tiszteletét a helyi ferences barátok honosították 
meg Szabadkán. Az ő tanácsukra vált a város fogadott ünnepévé 
1738-ban. Később a világi papság támogatta a helyi hagyományt, 
ezért jelentős egyházi ünnepnek számított a II. világháborúig.

Szent Rókus kultusza a korábbiaknál sokkal szerényebb kül
sőségek között napjainkban is élő örökség. Szeged fogadalmi 
ünnepe Vasas Szent Péter volt, mert itt augusztus 1-jén szűnt meg a 
pestisjárvány. Bálint Sándor kutatásaiból tudjuk, hogy a szegediek 
is százéves böjtöt fogadtak, de később ez a nap teljesen elveszítette 
jelentőségét. A szegedi kirajzású bácskai magyarok még emlé
keznek a szegedi ősök fogadalmára. Idős ludasi adatközlőink még 
a kilencvenes évek végén is augusztus elsején böjtöltek.

IRODALOM

BERETIĆ, Stjepan
1992 250 godina snbotiéke zavjetne kapele Svetog Róka. 

Subotička Danica, Kalendar, 171-181. Subotica

IVÁNYI István
1886 Szabadka szabad királyi város története 1. Szabadka

KENYERES KOVÁCS Márta
1976 Régi nóta, híres nóta... Amold György, Gaál Ferenc 

és Lányi Ernő élete és munkássága. Szabadka

SEKULIĆ Ante
1978 Tragom franjevačkog letopisa u Subotici. Split

TORMÁSY Gábor
1883 A szabadkai romai kath. főplébánia története. Szabadka
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SZENT ANTAL TISZTELETE

Ante Sekulić és Paskal Cvekan tanulmányaiból többé-kevés- 
bé pontos képet kaphatunk arról, hogy a szabadkai ferencesek 
milyen szerepet játszottak az itteni bunyevác népesség 
letelepedésében és vallási életében.1 Tormásy Gábor és Iványi 
István monográfiái pedig arról is tudósítanak, hogy a város újko
ri, török hódoltság utáni korszakában a város egyházi és vallási 
életének megszervezése szorosan összefügg ezzel a renddel. A 
fenti tanulmánykötetekből arra is következtethetünk, hogy a
XVIII. és XIX. században a város művelődési életét is jelentős 
mértékben alakították. A ferencesek szervezték meg 1747-ben a 
város első gimnáziumát, ők rendezték Szabadkán az első színházi 
előadásokat, sőt még a város első verses monográfiáját is fe
rences atya írta 1847-ben.2

Az elmúlt háromszáz esztendőben természetesen a szabadkai 
katolikus lakosság lelki gondozását tekintették alapvető fel
adatuknak. Az egyes segítő szentek kultuszának alakításában is 
meghatározóak voltak. A XVIII. és XIX. században, a pestis- 
járványok idején, mint ahogyan azt előző írásunkban kifejtettük, 
Szent Rókus tiszteletének alakításában volt fontos szerepük.

Napjainkban az itteni jámbor lakosság már más segítő szen
tekhez fohászkodik, többnyire Szent Ritához, illetve Kis Szent 
Terézhez, az előbbihez elsősorban a magyarok. Tiszteletét az 
utóbbi évtizedekben ferencesek népszerűsítették. Évenként 
megszervezik május 22-e előtt a kilencedet, magán az ünnepen 
pedig rózsát szentelnek a szent tiszteletére, melynek -  a helyi 
lakossság hite szerint-jótékony hatása van. Több adatközlőnk is 
bizonyította, hogy a rózsa ugyan megszárad, de nem hullatja el 
szirmait, a levele pedig szép haragoszöld marad.

A szentek közül azonban Szabadkán -  a Szűzanya és Szent 
József mellett -  Páduai Szent Antalnak van a legnagyobb kul-

1 SEKULIĆ 1978, CVEKAN 1977.
2 FARKAS Bertalan 1847.
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túsza. Szobra ugyan megtalálható valamennyi plébániatemplo
munkban, ennek ellenére imádkozni, ha a páduai szent közben
járását kérik, elsősorban a ferencesek Szent Mihály-templomába 
járnak, nemcsak a szabadkaiak, hanem a környező településekről 
is: Bajmokról, Csatavérről, Oromról, Völgyesről, főleg azok az 
asszonyok, akik Szabadkán piacoznak.

SZENT ANTALHOZ KAPCSOLÓDÓ DOLOGTILTÓ 
NAPOK

Bácskában és Bánátban közismert az a hiedelem, hogy ked
den nem szabad ruhát mosni. Még manapság is könnyen gyűjt
hetők az olyan hiedelemmondák, amelyek arról számolnak be, 
hogy belecsapott valakibe a villám, mert kedden mosott ruhában 
aratott. Topolyán mesélte egy asszony, hogy egy alkalommal, 
amikor búcsúba mentek, viharba keveredtek. A csoport körül 
csapkodott a villám. A búcsúvezető fölszólította őket, hogy dob
ják el azt a ruhát, melyet kedden mostak. Saját szemével meg
győződött arról, hogy az eldobott ingbe valóba belecsapott a vil
lám. Adatközlőink már nem tudják megmagyarázni, miért veszé
lyes a keddi mosás. Kedd asszonyáról nem tudnak közelebbi 
felvilágosítást adni. Az idősebbek azonban ezen a napon még a 
mosógépet sem kapcsolják be.

Szabadkán sem szokás kedden mosni. Arról, hogy baj érheti 
az embert, ha kedden mosott ruhát visel, nem tudnak az itteniek. 
Ha megkérdezzük, akkor mégis miért nem mosnak ezen a napon, 
magyarázatul Szent Antal tiszteletét említik meg. A nagy szent 
kedden halt meg, tehát ezért nem illő, hogy ruha száradjon az 
udvaron.

Június 13-a, hasonlóan, mint Szent Rókus napja, a város 
fogadott ünnepe. A férfiak nem dolgoztak a határban, ha péntekre 
esett, a hetipiacra is lényegesen kevesebben mentek, mint 
máskor. A múlt század nyolcvanas éveiben az egyik helyi lap 
tudósítója meg is rótta az itteni bunyevácokat, hogy azok na
gyobb pompával ünnepelték Szent Antalt, mint az államalapító
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A szabadkaiak közkedvelt 
Szent Antal-szobra

Szent Istvánt. Ünnepnek 
számított ez a nap. A feren
cesek templomába az ünnepi 
misére illő volt elmenni. 
Egyesek manapság is úgy 
vélik, hogy ebben a temp
lomban az igazi búcsú Szent 
Antalkor és nem Szent 
Mihálykor, a templom véd- 
szentjének ünnepén van. 
Mivel ünnep volt, általános 
dologtiltó napnak is számí
tott. Az asszonyok arra vi
szont külön figyeltek, hogy 
lisztbe ne nyúlkáljanak, mert 
kiveri őket Szent Antal tüze. 
Kenyeret, kalácsot nem sü
töttek, tésztát sem gyúrtak. 
Az utóbbi munkatilalmat 
nem csak Szabadkán tartot
ták be. Közismert ez a tiltás 
még napjainkban is a vaj
dasági magyarok körében.

JÚNIUS 13., SZENT ANTAL ÜNNEPE

Másképp ünnepelik ezt a napot Szabadkán és másképpen 
Csantavéren, pedig az utóbbi plébániatemplomát Szent Antal 
tiszteletére szentelték fel. A települést Szabadka városának kel
lett betelepítenie, hogy elnyerje a szabad királyi városi rangot. 
Csantavér telepítésének pillanatától szorosan kapcsolódott a 
városhoz. Még abban az időben is, amikor közigazgatásilag egy 
időben Zentához, illetve Topolyához tartozott. A csatavériek 
leginkább Szabadkára jártak piacra. A falu napszámosai több
nyire az itteni nagygazdák szállásain kaptak munkát. A II.
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világháborút követően a diákok elsősorban a szabadkai közép
iskolákba járnak iskolába. Sok az ingázó munkás Szabadka és 
Csantavér között. A csantavéri Szent Antal-templomban nem 
tartják meg azokat az ájtatosságokat, melyek Szabadkán a feren
ceseknél évről évre szokásban vannak, mert azok kizárólag a 
franciskánusokhoz fűződnek.

A csantavéri templomban csupán kilencedet tartanak Szent 
Antal tiszteletére. A II. világháborút követően a búcsút, akárcsak 
a többi katolikus templomban, ha hétköznapra esett, a 
rákövetkező vasárnapon tartották. A búcsúba hazalátogatnak 
azok is, akik már nem laknak a faluban. A más településeken élő 
közeli ismerősök is szívesen látott vendégek ezen a napon. A 
búcsúra nem szokás hívogatni, a váratlan vendéget is szívesen 
látják. Korábban ezen a napon megjelentek a vásárosok. Az 
ötvenes évek közepétől hatóságilag ezt tiltották, később azonban 
a józan ész felülkerekedett, a nyolcvanas években már egy-két 
cukorka-, mézeskalács- és kegytárgyárus is jelen volt az ünnepen. 
Napjainkban már ismét a régi hangulata van a búcsúnak.

Szabadkán, mint ahogyan a fentiekben már kiemeltük, a 
Szent Antal-napi megemlékezéseket a barátoknál búcsúnak te
kintik. Ezt a búcsút azonban nem szokás áthelyezni a következő 
vasárnapra. A felkészülés erre a napra kilenc héttel korábban 
kezdődik a kilenc keddi ájtatossággal. A liturgiát a Szent Antal- 
oltámál végzik a ferences atyák, a többi szentmisét viszont 
kizárólag a főoltárnál tartják. A múlt század közepén már 
közkedveltek lehettek ezek az ájtatosságok, mert 1860-ban a 
helyi nyomdász, Bittermann Károly kiadott egy füzetet, melyből 
elmélkedéseket és imádságokat olvashattak a hívek Szent Antal 
ünnepe kapcsán.3

Az ünnep tiszteletére nemcsak a kilenc keddi ájtatosság van a 
ferenceseknél, hanem a Szent Antal kilenced is. Az ünnep június 
12-én a betegek vecsemyéjével kezdődik. Ezen a misén nemcsak 
a súlyos betegekért imádkoznak, hanem az időseket és a még 
mozgásképes betegeket is elviszik a templomba, elsősorban a

3 Paduai... 1860.
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hozzátartozók, de a harmadik rend tagjai is segítenek, hogy 
legalább ezen a misén jelen legyenek.

Az ünnep délelőttjén magyar, illetve horvát nagymisét tar
tanak. Korábban ezen a délelőttön hozták el ajándékaikat a 
környékbeli gazdák: bárányt, borjút, malacot, baromfit, tojást. A 
bunyevác és magyar gazdák nem csak a nagy szent iránti 
tiszteletből adakoztak, hanem azért is, mert azt tapasztalták, hogy 
az adományozás megvédi a többi állatot a betegségektől, nem 
kóborolnak el, sőt még a tolvajok is megkímélik az állományt. 
Az ajándékokat még aznap elárverezték. Gyakran megtörtént az 
is, hogy az ajándékozó gazda vásárolta vissza a borjút, a bárányt. 
Az árverésen összegyűjtött pénzt karitatív tevékenységre fordí
tották a barátok. Napjainkban a növendékállatok felajánlását már 
nem gyakorolják.4

Néhány évvel ezelőtt ugyan egy bunyevác gazda még hozott 
egy bárányt a kolostorba, igaz, nem Szent Antal napján, hanem 
év közben, mert elvesztek a juhai. Ahogy elmondta, egy bárányt 
ajánlott fel a szentnek, ha megkerül a nyája. Néhány napi keresés 
után megtalálta az állatait, ezért teljesítette ígéretét.

Az apró jószágok adományozása és elárverezése ma már nem 
tartozik az ünnephez, ezzel szemben a délutáni liliomszentelés és 
a kisgyermekek megáldása sok hívet vonz. Évszázados szokás ez 
a ferences templomokban. A liliomokat a hívők viszik, már a 
délelőtti istentisztelet alkalmával leteszik a Szent Antal- 
oltárhoz, illetve a templom folyosóján álló szoborhoz. A szer
tartásra délután kerül sor; ekkor áldják meg a kisgyermekeket és 
szentelik meg a virágokat. A liliomot szentelménynek tekintik. 
Egyesek az imakönyvükben lepréselve őrzik, mások viszont a 
szobában tartják, mert jótékony hatása van, különösen a súlyos 
betegekre. Enyhít fájdalmukon és megnyugtatja őket. A liliomot 
a következő esztendőig őrzik a lakásban. Hasonlóan, mint a többi 
szentelményt, ezt sem dobják ki, hanem betüzelik.

4 SEKULIĆ 1991.369.
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SZENT ANTAL ÉVKÖZI TISZTELETE

a. Szent Antal kenyere

A szent kultusza nem korlátozódik kizárólag június 13-ra. 
Évközi tisztelete talán még ismertebb a városban és a környékén. 
Ha valaki nagy bajban van, engesztelésért Szent Antalhoz 
fohászkodik. Segít a betegeken, azokon, akiknek munkahelyén 
problémájuk van, gondjuk van a házaséletben. Különösen jó 
hatása van az imádságnak, ha elveszítünk valamit, de az 
ájtatosság hatására gyorsan megkerül. A diákok is hozzá 
fohászkodnak. Sok család védőszentjének tekinti. A hívők és 
nem hívők, katolikusok és görögkeletiek ügyes-bajos dolgaikban 
kérik a páduai szent pártfogását. Ha kérésük teljesül, kisebb- 
nagyobb összeget ajándékoznak a szegények megsegítésére.

Az alamizsnálkodásnak ez a szokása, mely 1898-ban 
Toulinból indult el, és XIII. Leó pápa 1898. márciusi brevérje is 
ajánlja a híveknek, Szabadkán hamar közkedvelt lett. Már a 
következő évben, 1899-ben könyvecskében ismertetik a Szent 
Antal kenyere szokásnak a lényegét bunyevác nyelven. A kiad
ványt a szabadkai Bittermann nyomdában készítették a Szent 
István Társulat megbízásából.5 A könyvecske megjelenésével is 
Lujza Bouffier mozgalmát kívánták népszerűsíteni. A későbbi 
Paduai Szent Antal imádságoskönyvek is feladatuknak tartották, 
hogy a Szent Antal kenyere mozgalommal megismertessék a 
hívőket. Ismerhették a városban Soós István Paduai Szent Antal 
imakönyvét, mert 1902-ben ezt fordította le Ilija Kuljundžić 
plébános.6 A könyvecske nyolc kiadást ért meg, mire lefordítot
ták. Megjelenését a szabadkai ferencesek a Szent Antal kenyere 
adományaiból fedezték.

Az alamizsna gyűjtésének ezt a módját a későbbi ilyen jellegű 
imakönyvekben is népszerűsítették. Minden bizonnyal a hívők 
tanácsolták egymásnak, hogy haszonnal jár, ha a szenthez for-

5 Sveti Antun... 1899.
6 SOÓS 1902.
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dúlnak segítségért. Szent Antal imakönyveket több alkalommal 
is kiadtak Vajdaságban a későbbi időszakokban bunyevác, illetve 
magyar nyelven. Mindegyikben részletesen ismertetik a Szent 
Antal kenyere mozgalmat, de ezeknek a könyvecskéknek az 
elsődleges célja az volt, hogy előmozdítsák a nagy szent tiszteletét.

E célból alakították meg a Szent Antalról elnevezett ima
egyesületet. Hogy Szabadkán ezt mikor alapították meg a fe
rencesek, arról sajnos közelebbit nem sikerült megtudnunk. 
Valószínű, hogy 1928-ban már működöt, mert egy horvát nyelvű 
imakönyvben a következőket olvashatjuk: „Ezt az egyesületet 
1894-ben a római Szent Antal ferences templomban alapították. 
Ezt követően a katolikus világban gyorsan elterjedt. Szabadkán is 
működik az egyházfőnök engedélyével. A gvárdián atyánál 
beiratkozhat minden érdeklődő.”7 A magyarok körében is meg
szervezték ezt a mozgalmat, mert az 1930-ban Ókanizsán kiadott 
könyvecskében több gyakorlati útmutató is olvasható.8 Eszerint 
az egyesületnek tagja lehetett minden fiatal, öreg, férfi, nő, aki a 
Szent Ferenc rendjének általános főnökénél bejelentkezett. Az 
imaegyesületben egy alkalommal 20 dinár beiratkozási díjat is be 
kellett fizetni, ami 1928-ban jelentős összegnek számított. A 
tagdíj befizetésekor kapták meg azt a szabálykönyvecskét, mely
ben az imaegyesület tagjainak feladatait ismertetik. A naponkén
ti háromszori imádkozás mellett kötelesek voltak Szent Antal 
tiszteletét terjeszteni, alamizsnát kellett adniuk a Szent Antal 
kenyér intézménybe, az ünnepen vagy ennek nyolcada alatt a 
szentségekhez kellett járulniuk. Az imaegyesület tagjainak 
meghatározott imádságokat kellett -  Dicsőség az atyának, 
valamint a Szent Antal himnuszát -  elmondaniuk. Ha erre nem 
volt lehetőségük, akkor elegendő volt, ha a miatyánkot, az üd- 
vözlégyet és a dicsőséget mondták el.

Azok a hívők, akik a szent közbenjárását kérik, leginkább ezt 
a három imádságot mondják el. Az imákat otthon szokták elmon
dani, és megígérik a szentnek, ha istentől elnyerik a kegyelmet,

7 KULJUNDŽIĆ 1928. 7.
8 WÁTZ 1930. 25.
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pénzt adományoznak a szegényeknek. Egyesek kérésüket titok
ban tartják, mások baráti körükben bizalmasan közlik: még Szent 
Antalhoz is folyamodtak, hogy nagy bajukban segítsen. Ha a 
hívők fohásza meghallgatásra talál, akkor a ferencesek temp
lomába szokás elmenni. Itt végzik el az ájtatosságot, majd a 
szobornál található perselybe dobják a pénzadományt, végezetül 
pedig gyertyát gyújtanak. Ha nem a barátok templomába viszik 
el az adományt, akkor a gyertyagyújtás elmarad.

Szabadkán és a környező településeken csak a ferencesek 
Szent Antal szobránál és a sándori kegyhely Mária-képénél 
szokás gyertyát gyújtani. Mindkét helyen a gyertya meggyújtása 
újabb keletű szokás. A gyertyagyújtásnak korábban hagyománya 
volt ebben a városban is, de a plébánosok biztonsági okból nem 
engedélyezték, hogy a hívők gyertyát gyújtsanak az egyes szen
tek képénél, illetve szobránál. A ferenceseknél a gyertyagyújtás 
újabb kori szokásának kialakulásához valószínűleg a görögkeleti 
vallásúak is hozzájárultak, akik, ha templomba mennek, gyertyát 
gyújtanak, egyet a meghalt rokonokért, egyet pedig az élőkért. 
Ha külön kegyelmet kémek Jézustól, akkor külön e célból men
nek el a templomba gyertyát gyújtani. Korábban többször 
megtörtént, hogy a pravoszláv templom zárva volt, s így a közeli 
ferences templomban gyújtották meg a gyertyát. Erre csak a 
Szent Antal-szobomál volt lehetőségük. Ezért mondják az itte
niek, hogy „még a szerbek is jönnek hozzá imádkozni”.

b. Kilenc keddi ájtatosság

Az ájtatosságnak ezt a módját szükebb körben ismerik a 
városban. Akkor fordulnak így a szenthez, ha megítélésük szerint 
nagy horderejű kérdésben kérik a segítségét. Leginkább egy-egy 
ájtatos asszony vagy olyan egyén tanácsára kezdenek a 
kilencedbe, aki már személyesen is meggyőződött az imák és az 
elmélkedések hasznos voltáról. Az év bármelyik keddjén elkezd
hetik a könyörgést. Többnyire otthon szokták végezni az imádsá
gokat a Szent Antal imakönyvből. Hogy hatásosabb legyen a 
könyörgésük, többen böjtöt is fogadnak erre a napra: nem esznek
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húst, lemondanak az élvezeti cikkekről. Sokan szigorú böjtöt 
fogadnak, kenyéren és vízen vannak egész nap. Ha befejezik a 
kilencedet, akkor -  a gyónás és a áldozás mellett -  többnyire 
misét is szolgáltatnak Szent Antal szándékára a ferenceseknél. 
Erre a misére természetesen a kilencedet végző egyén is elmegy, 
pénzt dob a Szent Antal-perselybe, és gyertyát is gyújt.

A kilenc keddi ájtatosság imádságai és elmélkedései 
olvashatók valamennyi Szent Antal imakönyvben.9 Az újabb 
kiadványokban a szövegeket az egyház korszerűsítette. A 
fohászkodók számára viszont lényegtelen, melyik könyvet 
használják, egyesek azonban úgy vélik, hogy a régebbi kiad
ványok szövegei hasznosabbak.

ÖSSZEFOGLALÓ

Szabadkán Páduai Szent Antal tisztelete szorosan kap
csolódik a helyi ferencesekhez. Többnyire hétköznapi gondok
ban, bajokban fordulnak hozzá. Sok család a védőszentjének te
kinti a szentet, ezért naponként hozzáfordulnak, hogy segítse a 
családjukat. Egy 87 esztendős adatközlőnk például azért 
fohászkodik hozzá, hogy élete végéig dolgozni tudjon, ne kapjon 
agylágyulást, ne legyen a családja terhére. Lazar Čurčić egyik 
hosszabb tanulmányában, melyben a bunyevácok jeliemét és 
mentalitását taglalja, fontosnak tartja kiemelni a következőket: 
„A bunyevác édesanyák, ha legkisebb öröm éri a házaí> Szent 
Antalhoz fohászkodnak, a koldusoknak kezébe észrevétlenül 
csúsztatják az alamizsnát. ”10 Ez a megállapítás nemcsak a 
szabadkai bunyevácokra jellemző. Hasonlóan viszonyulnak a 
páduai szenthez a magyarok is. Ha nem fohászkodnak hozzá, 
tréfálkoznak a számlájára, hogy éppen mennyivel tarto/nak neki. 
Az ígért alamizsnát azok, akik komolyan hisznek a közben
járásában, megadják a tartozásukat, betartják az ájtatosság szabá
lyát: “kérni és ígérni, majd -  ha a kegyelmet elnyerjük -  azon
nal adni.” Hogy az itteni lakossság komolyan veszi a legnép

9 Páduai Szent... 1966, 1989, 1991, 1995.
10ČURČIĆ 1927. 153.
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szerűbb szentet, az is bizonyítja, hogy alakját még trufában is 
megörökítették:

Dögvész pusztított a faluban. Az egyik gazda állományát is 
megtizedelte. Azt javasolták neki a szomszédok, hogy menjen el a 
templomba a Szent Antalhoz. A gazda nem volt templomba járó, de 
csak rászánta magát, még imádkozott is. Azt mondta a Szent 
Antalnak: ha megáll a vész, pénzt ad neki, de ha nem, akkó lerántja 
a gamóval. A sekrestyés éppen ott matatott a szobor körül. Nagyon 
megijedt, elszaladt a plébánoshoz, elmondta neki, mit hallott, mit 
tervez a János gazda, lerántja a szobrot. Meg volt ijedve a plébános, 
sajnálta nagyon a szobrot. Egyszer csak eszébe jutott, hogy a padlá
son van egy kis szobor, hozza le a sekrestyés, cserélje ki.

Másnap reggel korán megjött a gazda, még keresztet se vetett, 
olyan mérges volt, mert a vész nem állt meg, a jószág meg egyre 
csak döglött. Hirtelen elállt a lélegzete, amikor meglátta a kis 
szobrot. A düh kitört rajta, nagy mérgesen odakiáltott:

-  Hun van apád, szerencséje, hogy nincs itt, mert lerántottam 
vóna a gamóval.
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JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETE

A szabadkai püspökég területén kilenc templom védőszentje 
Jézus Szent Szíve: a futakié, a mozsárié, a sóvéi, a torzsaié, a 
királyhalmié, a cservenkaié, a zentaié, a tavankútié és az apatinié. 
A templomi dedikációk kiválasztásában az egyházi hatóságok
nak volt döntő szerepe, s hogy Bácskába a huszadik század első 
harmadában viszonylag nagy számban szentelték a frissen épített 
templomokat Jézus Szíve tiszteletére, abban bizonyára nagy 
szerepe volt a Kalocsai Érsekségnek, ahol a jezsuiták dél-alföldi 
központja volt.

Az említett települések templomai tehát a XIX. és a huszadik 
század fordulóján épültek, a cservenkai 1898-ban, a zentai 
1897-ben, a mozsári 1899-ben, a tavankúti 1910-ben, a futaki 
1908-ban, valamint az új plébániákat alapító Budanovié püspök 
idejében: a királyhalmi 1940-ben, az apatini pedig 1943-ban. 
Nem sokkal azután készültek ezek a templomok, hogy IX. Piusz 
pápa 1856. augusztus 23-án Jézus Szívének tiszteletét kiter
jesztette az egész katolikus világra. A kultusz megújulása éppen 
arra az időszakra esik, amikor Bácskában több évtizedes alku
dozás után a kalocsai érseknek újabb plébániák kieszközlését si
került elérnie az egyes településeken. A klerikalizmusáról ismert 
Szabadka példájából tudjuk, hogy egy-egy plébánia létesítéséhez 
milyen sok akadályt gördített a városi tanács. Császka György 
kalocsai érseknek a tanyai plébániák létesítését sürgető levelében 
olvashatjuk azt a keserű megállapítást, hogy a két külvárosi: a 
Rókus- és a Szent György-plébániák megalapítására csaknem 
száz esztendőre volt szüksége a városnak.1

Silling István szerint a nyugat-bácskai Jézus Szíve tiszte
letének elterjedésében a Kalocsán végzett lelkészeknek, valamint 
a Miasszonyunkról elnevezett iskolanővéreknek volt döntő 
befolyásuk.2 Szabadkán a kultusz kialakulását a ferencesek szor

1 SzTL, F: 2. III. 84/1891. Tanács
2 SILLING 1996. 220-226.
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galmazták. A jámbor vallási társulatok, melyek a XVIII. század 
végén megszűnnek, a XIX. század közepén újjáélednek, ter
mészetesen az akkori kor szellemében. Ebben a korszakban az 
első szabadkai imaegyesületet Szabadkán Jézus Szíve tiszteletére 
alapították. Alapításának pontos idejéről nincs adatunk, mert 
Tormásy Gábor korábbi tanulmányainkban is idézett monográ
fiájából csak annyit sikerült kiderítenünk, hogy az egyesület 
1863-ban virágzásnak indult, tagsága szaporodott,3 az egyetlen 
feladata „megkérlelni az úr Jézust azon bántalmakért, melyeknek 
a rossz keresztények részéről kitéve van”. Ebben az időben 
működött már a Boldogságos Szűz szeplőtelen szívéről elne
vezett imaegylet, valamint a Rózsafüzér Társulatok koszorúi is 
egyre gyarapodtak. Ezek 1851-ben, illetve 1858-ban alakultak. A 
fentiek ismeretében feltételezzük, hogy a Jézus Szíve Társaság 
néhány évvel korábban létesült.

A jámbor társulatok működéséről, azok elterjedéséről jó 
képet kaphatunk a helyi nyomdák kiadványaiból. Elsősorban a 
bunyevác hívők számára adtak ki imakönyveket, de nem 
hanyagolhatók el a magyar nyelvű vallási jellegű kiadványok 
száma sem. A korszak legjelentősebb műhelye kétségkívül 
Bittermann Károly nyomdája volt.4 1844-ben és 1869-ben sajnos 
év nélkül jelent meg az első vaskosabb magyar nyelvű imakönyv 
Jó illatú Rózsás-kert címen, melyben „sok szép imádságok talál
tatnak... a Jézus szentséges szívéhez valló officium, litánia, s 
többféle imádságokkal.”5 A szabadkai könyvkiadás első korsza

3 TORMÁSY 1883.222.
4 NÉMETH 1993
5 JÓ ILLATÚ RÓZSÁS-KERT, mellyben Sok szép Imádságok, mint annyi jó 

illatú Rózsák találtatnak: REGELI, ESTVÉLI, ÉS SZENT MISE ELÖTT- 
VALÓ IMÁDSÁGOK Az Úr' vétele élőt és utánnavaló Könyörgések, A' 
JÉZUS SZENTSÉGES SZIVÉHEZ VALÓ OFFICIUM, LITÁNIA, S 
TÖBBFÉLE IMÁDSÁGOKKAL, vagy Az Isten Szentséges Annyához és 
az Isten, Szentéihez, a' mint annyi mennyei Paradicsom keretében palán- 
táltatott virágok, tiszteletére való szép Imádságok. MELLY MOST Újab
ban az Istennek nagyobb dicséretére és a' lelkeknek idveségére szép 
Képmetszéssel Lajstrommal megszaporitva és megjobbítva kibocsátott. -  
Szabadkán, Nyomtatott Bittermann Károly betűivel. 1988. SZENT- 
GY0RGYI-BAŽANT-BAŠIĆ PALKOVIĆ 45.
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kában olyan vallási kiadvány nem készült, amely a Szent Szív 
kultuszát népszerűsítette volna a bunyevácok körében, s ez szá
munkra annál is meglepőbb, mert ez volt az első jámbor egyesület. 
A Rózsafúzér-koszorúk számára alapításuk után egy évvel már 
megjelent az első társulati imakönyvecske, pontos útmutatással a 
koszorúfők feladatáról. Az első bunyevác nyelvű imakönyv, 
melynek célja a Szent Szív tiszteletének előmozdítása volt, csak 
1880-ban került ki a Bittermann-féle nyomdából. Harminchárom 
elmélkedést tartalmazott Jézus, illetve Mária Szívéről. A könyvet 
Stipan Grgié fordította magyar imakönyvből.6 Ez a kiadvány több 
utánnyomást is megért, de azok már más szabadkai nyomdákban 
készültek.7 A Bittermann-könyvnyomda -  a fent idézett imakönyv 
mellett -  még két imafiizetet nyomtatott a Szent Szív tiszteletére; az 
egyikben a litánia, a másikban több imáság olvasható.8

Magyar nyelven az első világháborúig olyan imakönyvet nem 
nyomtattak, amely kizárólag a Szent Szívvel kapcsolatos szöve
geket tartalmazott volna.

A közhasználatban levő imádságoskönyvekben természete
sen olvashatók voltak azok az imádságok, fohászok, amelyek 
szorosan kapcsolódtak a kultuszhoz, így a Csemus Elek által 
összeállított és a napjainkban is szívesen forgatott, több kiadást 
megért Mennyei vigaszságok című munkában is.9 1908-ig 
Szabadkán hat alkalommal nyomták újra az említett könyvet.

Jézus szívének tisztelete Bácskában, így Szabadkán is, a 
húszas években kezdett fontossá válni. A plébániákon akkor 
kezdték el szorgalmazni az éjjeli ájtatosságokat. Ezek végzésére 
magyar nyelvű füzetecskét is nyomtattak. Az Ókanizsán 
közreadott imagyűjteménybe a plébános bejegyezte a tulajdonos

6 Knjiga od trideset tri kratkih promišljanja s nekima liepim molitvama i s 
pjesmicama na poštenje prisveta srca Isusova i neoskvmjena srce Marié. 
Privod iz Magyarskog. Tiskano sa slovima Jozipa Bittermanna. 1993 
SZENTGY0RGYI-BAŽANT 21

7 1993 SZENTGY0RGYI-BAŽANT 36-37, 50.
8 Litanije o prisvetom Srcu Isusovu. Tiskom Josipa Bittermanna, Pomirbena 

molitva k Srcu Isusovu. Tiskom Josipa Bittermanna 1993 SZENT- 
G Y ÖRG YI-B AŽ ANT 103, 104.

9 CSERNUS 1885
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nevét, valamint azt az időpontot, amikor fohászkodnia kellett. A 
kanizsai imafuzet előszavából kitűnik, hogy a tagságnak kife
jezetten otthoni szentségimádást javasoltak. A társaság tagjai 
-  hasonlóan a Rózsafüzér Társulatokhoz -  vezetőt választottak, 
aki beosztotta, hogy ki melyik csütörtökön végzi az éjszakai 
ájtatosságot. Aki belépett az imaegyesületbe, az arra tett fogadal
mat, hogy a hónap meghatározott csütörtökjén éjjel tizenegy óra 
és éjfél között fohászkodik a Szent Szívhez. Ha ezt valamilyen 
oknál fogva elmulasztja, akkor a következő héten pótolja.

1929-ben Quotidian Lajos mozsori plébános, a Hitélet akko
ri főszerkesztője, ugyancsak népszerűsítette az éjjeli szentség
imádást, a szent órát. Aki tagja akart lenni ennek az ima
egyesületnek, annak jelentkeznie kellett a Látogatásról elnevezett 
zárdaszüzek Paray-le-Monial-i uedemi (Rheinlan) zárdájában, 
hogy beírják a törzskönyvbe. Ezt természetesen személyesen is 
megtehették, de erre a bácskai magyaroknak nem sok lehető
ségük volt, végeredményben erre nem is volt szükség, mert az 
imaegyesület bácskai megszervezésével a mozsori plébánost 
bízták meg. A leendő tagok nála jelentkeztek, három dinár 
ellenében megkapták az imafüzetet. A szerző arra is figyel
meztette a tagságát, hogy a búcsút csak a szabályosan felvett 
tagok nyerhették el.

Quotidian atya a Zigler-féle szentségimádást ajánlotta jámbor 
társulata tagjainak. Négy szent órának az imarendje olvasható az 
általa közreadott könyvecskében, ezekből bármelyik kiválaszt
ható volt. A társulat tagjának évente legalább egyszer kellett 
megtartania az imaórát, csütörtökön napnyugta után péntek haj
nalig. Aki akart, az több alkalommal is fohászkodhatott a Szent 
Szívhez. Ajánlott volt a nagybőjti, nagycsütörtöki és a Jézus 
Szíve előtti csütörtöki imaórák megtartása.10

Hogy a mozsori plébános által szervezett jámbor társulatnak 
hány tagja lehetett, arról sajnos nincsenek adataink. Nem is derít
hetjük ki, mert a templomot és a plébániát 1944-ben a bevonuló 
partizáncsapatok földig rombolták, Quotidian atya pedig

10 QUPTIDIAN 1930
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mártírhalál halt. Hogy kiterjedt lehetett a mozgalma, azt néhány 
szórványos adat is bizonyítja. Bartha Elek a székelykeviek val
lási életéről szóló tanulmányában említést teszt a csütörtök éjjeli

Az első pénteki nagy kilenced.
Azon Ígéretek közül, — amelyeket az Úr 

Jézus boldog Alacoque Margitnak tett kinyi
latkoztatásaiban széntséges Szíve tisztelői

A társulati könyvecske első oldala

ájtatosságról,11 mi pedig Ludason találtunk egy hitelesített 
könyvecskét. Tulajdonosa Szalma Júlia volt, aki 1930. április 25-án 
lépett be a társulatba. Az imaórát az évközi 11. csütörtökjén élete 
végéig megtartotta az Úr Jézus haláltusájának tiszteletére. Lánya 
nem folytatja édesanyja ájtatosságát, viszont édesanyjának nem
csak az imakönyveit, hanem ezt a hitelesített füzetét is őrzi.

11 BARTHA 2000. 201.
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A Zigler András-féle éjjeli szentségimádást Szabadkán 
néhány harmadrendi asszony manapság is végzi. Topolyán az 
éjjeli szentségimádók csoportjának 150 tagja volt.12 A rend 
vezetője, Mária néni az év 18. csütörtökjén végzi ezt az imádsá
got az oltáregylet tagjának kötelezettségeként. Az Ürmény- 
házáról Szabadkára költözött Csuka Rozália, akinek édesapja 
Dél-Bánátban évtizedekig búcsúvezető és koszorúfő volt, 
ugyancsak végzi ezt az imádságot. Tanulságos számunkra az is, 
hogy minden alkalommal meghatározott szándékból imádkozik: 
hétfon Jézus nevéért, kedden Szent Antalért, szerdán a Szent 
családért, csütörtökön az oltári szentségért. Pénteken a Fájdalmas 
Szívű Jézusért, szombaton a Szüzanyáért, vasárnap pedig a 
Szentháromságért. Emellett rendszeresen végzi az első pénteki 
nagy kilencedet. A templomokban napjainkban megtartják az első 
pénteket, szentséges misét mondanak, elimádkozzák a Jézus Szíve 
litániát, eléneklik a Szent Szívvel kapcsolatos egyházi énekeket.

Szabadkán a Jézus Szíve tisztelete a ferenceseknél jutott 
leginkább kifejezésre. Mint már korábban utaltunk rá, az első 
imaegyesület is ebben a rendházban alakult. Feltételezzük, hogy 
az első világháborút követően megszakadt, majd századunk 
húszas éveiben ismét megszervezték az imaegyesületet. 1928- 
ban a szabadkai ferencesek füzetet adtak ki horvát és magyar 
nyelven.13 A bevezetőben olvashatjuk a következőket: A Jézus 
Szent Szívének tisztelete az utóbbi időben vett nagyobb 
lendületet... A továbbiakban történeti áttekintést ad a Szent Szív 
tiszteletéről, hangsúlyozva, hogy a kultusz kialakításában kezdet
től fogva nagy szerepük volt a ferences atyáknak, mert „Szent 
Ferenc forrón szerette Jézus megsebzett és eucharisztikus szívét, 
mely szeretetet talizmánként hagyta fiainak örökségül.” A foly
tatásban olvashatók Szent Mária Margit látomásai, melyekben az 
üdvözítő utasította a Szent Szív tiszteletére és az ájtatosság ter
jesztésére. 1874-ben Bemandin dél Vafo az egész rendet a Szent 
Szív tiszteletére szentelte fel, elrendelte, hogy a felajánlást min
den rendházban évenként meg kell újítani. Az 1928-ban kiadott

12 VOJNITS 1994.21.
13 1928. Áj tatosságok... 1-6.
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füzetben nem találunk utalást a korábbi imaegyletre. Ebből arra 
következtetünk, hogy újraszervezték a tagságot. Aki vállalta, 
hogy élete végéig elvégzi az ájtatosságot, ajándékba kapta az 
említett füzetet és egy szent képet. Ha meghalt valaki a tagság
ból, akkor a neve mellé bejegyezték az elhalálozás dátumát. A 
társulat akkori előmozdítója Kuljundžić Radislav atya volt. A 
társulat napjainkban új tagokkal nem bővül, s úgy tudjuk, hogy a 
törzskönyv vezetése is abbamaradt.

A Jézus Szent Szíve búcsú részvevői az ötvenes évek elején 
Június hónapban a ferencesek-templomában két nagy búcsút 

tartanak Szent Antal, illetve Jézus Szíve tiszteletére. 1946-ig 
hasonló körmenetet szerveztek, mint úrnapján. Az utóbbinál az 
első állomás a székesegyháznál volt, az utolsó pedig a ference
seknél. A szent misét a Jézus Szíve mellékoltárnál14 tartották, 
innen indult el a körmenet, melynek az élén egy hatalmas virá
gokból készített szívet vittek az arra érdemes fiatalok: lányok és 
legények, őket követték a lobogók. A körmenet első állomása a

14 Az oltárképet Jelena Čović festette.
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Nepomuki Szent János-szobomál, a második pedig a városháza 
díszbejáratánál volt. A menet megkerülte a Szent Háromság-szobrot 
és visszatért a templomba. A Szent Szívet szimbolizáló virágokat 
a mellékoltár elé helyezték, majd néhány nap elteltével a jámbor 
asszonyok hazavitték, mert szentelménynek tartották, hasonlóan, 
mint a Szent Antal napján szedett liliomot.

1947-ben betiltották az utcai körmeneteket, a búcsút szeré
nyebb külsőségek között tartották meg egészen a hetvenes 
évekig. A szegfűből készített óriási szívet már csak a templom 
előtti platóig hozták ki körmenetben. A szívet és annak a sza
lagját csak az arra érdemes fiatal vihette.

A harmincas években Nyugat-Bácskából indult útjára a 
szívgárdisták mozgalma. Elindítója a gombosi plébános volt. A 
keresztény ifjúsági mozgalom kiterjedt minden magyar tele
pülésre. Szabadkán is maga köré gyűjtötte a gyerekeket, a ma
gyar ifjúságot. Városunkban a Kisboldogasszony-templom plé
bániáján volt a központja, a mozgalom irányítója pedig Ágoston 
plébános úr, a templom első plébánosa volt. A szívgárdisták 
vasárnap délutánoként tartották a különböző vallási és műve
lődési összejöveteleket, teadélutánokat szerveztek, színjátszó 
csoportjuk volt, vallási tartalmú előadásokat is bemutattak.

A Kisboldogasszony-templom Szabadka külvárosában áll, 
1926-ban szentelték fel a város legmagyarabb részében. Ágoston 
plébános úr a szegény munkások, napszámosok gyerekeinek 
magyar szellemben való vallási nevelését vállalta.

A húszas-harmincas években az itteni papság különböző 
katolikus imaegyesületeket alapított. Ezek nem csak a hitükben 
erősítették az itteni magyarságot, hanem nemzeti öntudatukban 
is. Az már a sors iróniája, hogy ugyanebben az időben alakulnak 
azok a baloldali magyar ifjúsági mozgalmak is, amelyek ugyan
csak a nemzeti megmaradást szolgálták. A Népkör fiataljai ezt az 
internacionalizmus szellemében szerették volna megvalósítani.

81



IRODALOM

BARTHA Elek
2000 A hagyományok rétegződése és szerkezeti sajátossá

gok Székelykeve vallásos népéletében. In: A Jóisten 
dicsőségére. írások a vajdasági magyarság népi val
lásosságáról. 199-212. Szabadka

CSERNUS Elek
1885 Mennyei vigasság. Imák és énekek az isten nagyobb 

dicsőségére és a keresztény kath. hívek lelki javára. 
Több jeles egyházilag helybenhagyott ájtatos könyvekből. 
Szabadka

QUOTIDIAN Lajos
1930 Szentóra az úr Jézus szentes haláltusájának tiszteletére.

II. kiadás. Mošorin.
ISZ.
1928. Ajtatosságok Jézus Szent Szívéhez a hónap első pén

tekjén és vasárnapján. Subotica

NÉMETH Ferenc
1994. Bittermann Károly és a szabadkai nyomdászat kezdetei. 

Szabadka.

SILLING István
1996. Nyugat-Bácska Jézus Szíve-kultusza és társadalom- 

történeti vonatkozásai. Híd, február-március

TORMÁSY Gábor
1883 A szabadkai római kath. főplébánia története. Szabadka

VOJNITS Tivadar
1994 Sarlós Boldogasszony római katolikus templom. Szabadka

82



EGY KÜLVÁROSI KÁNTOR 
TEVÉKENYSÉGE

BEVEZETŐ

Furcsa kettősséggel találkozunk, ha a kántor tevékenységét 
nem falusi környezetben, hanem olyan városban vizsgáljuk, ahol 
a polgári kultúra elemei keverednek a falusi örökséggel. Amióta 
Szabadkán újjászervezték az egyházi életet, s a hívők lelki gon
dozását a világi papok vették át, az itt működő kántoroknak a 
feladatköre igen sokrétű volt. A város első kántora Romich 
Simon volt. A várostól 60 forint fizetést kapott, ezenkívül a 
stólapénzből is részesült. Mivel a XVIII. század elején Szabadka 
lakosainak a száma kicsi volt, a kántor jövedelme nagyon kevés 
lehetett, mert a városi tanács a közterhek viselése alól is fel
mentette, igaz, csak azután, miután a kalocsai érsek közbenjárt az 
érdekében. A XVIII. és a XIX. században a templom zenészeit a 
város szerződtette, akiknek az egyházi tevékenységük mellett 
világi feladatokat is el kellett látniuk. Az itt működő egyházi 
muzsikusoknak a XIX. század elején magasabb képesítésük volt 
a kántori hierarchiában, valamennyien karnagyok voltak, mert a 
városban már 1803-ban megszervezték az egyházi zenekart. 
Ezért a városi tanács mindig olyan kántorokat választott ki, akik 
a zenekar vezetéséhez is értettek. A város zenei életének meg
szervezésében is fontos feladatot vállaltak.

A XIX. századi egyházi zenészek nemcsak kántori tevé
kenységet folytattak, az ő nevükhöz fűződik a zenei oktatás 
megszervezése is. A korszak jelentős zeneszerzői voltak, mi
séikkel túlnőtték a város határait. Amold György jó néhány bu
nyevác nyelvű egyházi éneket komponált, lejegyezte a bunyevác 
egyházi népénekeket, melyeket még napjainkban is énekelnek, 
először próbálkozott a zenei oktatás megszervezésével. Mun
kásságát Miocs József és Kenyeres Kovács Márta méltatta. A
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múlt század hatvanas éveiben Amold gyermekei voltak a Szent 
Teréz-templom kántorai, akik az egyházi zenélés mellett zenei 
neveléssel is foglakoztak.

Az első világháború után lényegesen megváltozott a kántorok 
tevékenysége. Világi feladatok elvégzését már nem várta el tőlük 
a város, nem a hatóság szerződtette őket, tevékenységük leszűkült 
egy-egy plébánia területére. Az igényes zenélés azonban továbbra 
is fontos része maradt tevékenységüknek. Fehér Ödön karnagy 
vezetésével ekkor éli fénykorát a ferencesek templomának Cecília 
énekkara. A temetéseken a karnagy nem vett részt.

Hogy a múlt század híres kántorkamagyai elláttak-e olyan 
feladatokat, melyek inkább a falusi környezetre jellemzőek, nem 
tudjuk, mert erről nincsenek levéltári adataink. Feltételezzük 
azonban, hogy igen, hiszen nem valószínű, hogy a város paraszt
polgár lakóinak más volt a mentalitása, mint napjainkban. 
Tormásy Gábor a szabadkai főplébánia történetében ismertet 
néhány halotti szokást, egyebek között arról is szól, hogy a 
temetési menetben több alkalommal is megálltak, elénekelték a 
Liberát, majd elmondták a feloldozó imát. A XIX. század végén 
a háromszori-négyszeri feloldozó imát már nem mondták, de a 
gyászmenet megállt, mert a jámbor nép úgy vélte, hogy ha a 
megállások elmaradnak, az elhunyt hazajáró lélek lesz. Noha 
Tormásy könyvében nem említi a halotti búcsúztatókat, mégis úgy 
véljük, hogy ebben az időben az itteni kántorok már a gyászénekek 
dallamára elbúcsúztatták a halottakat. Hiszen ebben az időben 
működött Becsén Mezey István, akinek búcsúzató mintakönyvei 
közkézen forogtak, de eljutott ide több hasonlójellegű kiadvány. A 
halotti búcsúztatók, a gyászmisék kiéneklései már akkor is 
meghatározták a város katolikus lakosainak temetési szokásait.

CSERVENÁK FERENC TEVÉKENYSÉGE

A húszas évekig a város katolikus népessége három 
plébániához tartozott: a belváros a Szent Teréz-, a külváros a 
Szent Rókus-, illetve a Szent György-templomhoz. Századunk 
első évtizedében szervezték meg a tanyasi plébániákat: a
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tavankútit, illetve a nagyfényit, majd Budánovié Lajčo püspök
sége alatt négy újabb plébániát létesítettek Szabadka szükebb 
területén. Minden plébániának külön plébánosa és kántora volt. 
Egymást csak helyettesíthették, ha arra a helyi plébános enge
délyt adott. A harmincas évek végén a városban hét kántor 
tevékenykedett. Napjainkban már csak kettő van: a Cservenák 
fivérek. A plébániákon többnyire nővérek, hitoktatók muzsikálnak. 
Temetési búcsúztatásra viszont csak a kántorok vállalkoznak.

A Cservenák testvérek nem szabadkai születésűek, a kántori 
teendők végzésének fortélyait Topolyán lesték el, tanítómesterük 
Hoffman Károly volt. Az idősebbik Csevenák fiú tizenhét évesen 
kezdte a hivatását. Ahogy ötvenhárom év távlatából visszaem
lékezik, szinte belenőtt a mesterségbe. Szülei a helyi plébánián 
sekrestyések voltak. Kisgyerekként kezdetben az orgonafújtatás- 
ban segített, rendszeresen ministrált. Ministránsként vett részt a 
temetéseken. Az ötvenes évekig a lelkipásztor és a kántor mellett 
a végső búcsúnál két ministráló fiú is jelen volt. Kisegítő fel
adatuk volt, ők vitték a tömjénezőt, a plébános miseruháját, a 
gyászmenetben pedig a lobogót. Mindketten még az iskolai 
órákról is elmentek, hogy kisegítsenek.

Cservenák Ferenc kántori munkáját tehát Topolyán kezdte 
meg. A II. világháború alatt hosszabb ideig helyettesítette 
tanítómesterét. A néhány hónapi munka rövid kitérő volt 
életében, mert 1945-ben Szabadkán a tanítóképzőben folytatta 
tanulmányait. Az új környezetben továbbra is kisegített a szabad
kai templomokban, segédkántor volt már diákkorában, ennek 
következtében ugyan megszerezte a tanítói diplomát, de 
iskolában nem dolgozhatott. Segédkántorként 1946. január 1-jén 
kezdte meg tevékenységét, s azóta az egyik szabadkai külvárosi 
plébánián, a Kisboldogasszony-templomban dolgozik. Muzsi
kálni a topolyai kántortól tanult, némi zenei képzést kapott a 
tanítóképzőben is, az egyház által szervezett kántorképző tan
folyamaira is szorgalmasan eljárt, valamint a szabadkai zeneisko
la egyik megbecsült énektanámőjéhez, Siflis Irmához is órákra 
járt, hogy gyarapítsa zenei tudását. A kamagyi címet csak azért 
nem nyerte el, mert amikor vizsgázni akart, nem volt megfelelő
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szakkádere az itteni egyháznak, hogy levizsgáztassa. Hasonlóan 
elődjeihez, nem csak a külvárosi templomhoz kapcsolódó kántori 
teendőit végezte, hanem Fehér Ödön távozása után évtizedekig 
vezette a Cecília kórust, az egyházi zene legfontosabb miséit az 
ő irányításával adták elő a ferencesek templomában. Világi 
feladatokat is vállalt. A negyvenes évek közepén ő vezette a 
szabadkai Népkör énekkarát.

Cservenák Ferenc tevékenysége jól példázza azt a kettős
séget, mely a szabadkai kántorok munkásságát jellemezte. 
Egyházi karnagyként a város polgári lakóinak igényeit elégítette 
ki, külvárosi kántorként viszont a tradicionális közösség szoká
saihoz igazodott. S a kettő nagyon jól megfért egymás mellett. A 
város értelmiségi rétege és mások is szívesen meghallgatták 
Mozart, Bach műveit, de ugyanezek a hívők azt is elvárták, hogy 
a temetések alkalmával méltóképpen búcsúztassa el halott hoz
zátartozójukat. Végeredményben fő megélhetési forrását is a 
temetések jelentették. Hivatása legértékesebb darabjainak is a 
halotti búcsúztatókat tartja, hiszen mi másért őrizte volna meg 
gondosan valamennyi szövegét 1947. január 5-től napjainkig 
636 darab kisméretű füzetben?

A HALOTTI BÚCSÚZTATÓK

A szövegeket a temetésre egy-egy lapra jegyzi le, s azokat 
később másolja át az előbb említett füzetek egyikébe. Valameny- 
nyi búcsúztató szöveg előtt gondosan feltünteti, hogy azt kinek a 
tiszteletére írta, hány éves volt a megboldogult, milyen volt 
családi állapota. Munkássága kezdetén az elhunyt neve után több 
információt is felírt a megboldogultról, például legény, hirtelen 
halt, 83 éves férj és atya, 11 éve özvegy, több ideje beteg stb. Az 
első évben a versek előtt olvasható annak a halottas éneknek a 
címe is, melynek a dallamán megszólaltatta a búcsúzatót. A 
verssorok szótagszámától függően a következő dallamokra 
énekelte szövegeit: Gyásztemető, Neveddel ébredek, Oh édes 
megváltóm, Oh keserves jajszó. A búcsúztató végén olvasható az
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elhunyt pontos címe, melyik temetőbe temették, továbbá a 
temetés időpontja: a dátumot és az órát is feltüntette.

A búcsúztatók szövegét sok esetben elkérték tőle a hozzátar
tozók, és -  akárcsak a gyászjelentést -  ezt is meggőrizték. Az 
audiovizuális eszközök fejlődésének hatására újabban már 
kazettára is ráénekli a búcsúztatók szövegét. A felvételt a temetés 
után készítik a hozzátartozók, mert különben a temetés áhítatát 
megzavarná. A család a felvételt azoknak szokta utólag lejátszani, 
akik valamilyen nyomós ok miatt nem vehettek részt a temetésen. 
Újabban a kántor búcsúztatóit a gyászolók videóra is felveszik.

A halott búcsúztatása jól elkülönül az egyházi szertartáson 
belül. Miután a pap befejezi beszédét és elmondja utolsó imáját 
a halott lelki üdvéért, és elindulnának az utolsó útra, akkor lép 
elő a kántor, s kezdi meg a búcsúztató éneket. Amíg Szabadkán 
otthon ravataloztak, ha nem esett az eső, akkor a búcsúzásra az 
udvaron került sor. Amióta a temetőben ravatalozzák fel az 
elhunytat, azóta a búcsúztatás a ravatalozó előtt történik. A 
koporsót, miután leszögezik, kiviszik a Szent Mihály lován, a 
pap elmond még egy-két vigasztaló szót, imát, ezután következik 
a kántor éneke, ahogy Bartha Elek megfogalmazta, a „búcsúz
tatás, a halott fizikai jelenlétének záróaktusa, szavai, főként a 
befejező formulák, a holttest fizikai eltávolítását készítik elő”. Ez 
a végső alkalom, amikor a kántor közreműködésével kapcsolatot 
teremt az elhunyt hozzátartozóival. A búcsúztató után a meg
boldogult végleg elszakad családjától, a test a sírba, a lélek a 
keresztény hitvilág szellemében az örök élet világába kerül, melyre 
minden alkalommal a búcsúztató szöveg lezáró szakasza utal.

A BÚCSÚZTATÓK SZÖVEGE

A búcsúztatás szövegét a temetés előtti napon beszéli meg a 
kántorral az a hozzátartozó, aki a temetést intézi. A lakására 
megy el, s gondosan felsorolja, hogy kik azok, akiktől név szerint 
kell búcsút vennie az elhunytnak. A beszélgetés folyamán a kán
tor érdeklődik a halott földi életéről, halálának körülményeiről,
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hiszen Szabadkán nem úgy van, mint faluhelyen, hogy többé- 
kevésbé ismerik egymást az emberek. A beszélgetés alapján 
fogalmazza meg azután a búcsúztatót. Rögtönzésre nincs 
lehetőség, hiszen versbe kell foglalnia a mondandóját, melyet 
egy-egy halottas ének dallamára kell elénekelnie. Nem lenne 
érdektelen valamennyit átolvasni, már csak azért sem, mert az 
elmúlt ötven év privát történelmét is megörökítették ezek a 
szövegek. A csaknem tízezer búcsúztatóban, melyet a több mint 
öt évtizedes munkálkodása során megszerkesztett, megfigyel
hetők mindazok a társadalmi változások, melyek térségünket 
jellemezték. A negyvenes években igen sok fiatalt temetett. 
Olyan katonát is búcsúztatót, akit csak egy év után helyeztek 
végső nyughelyére. Valószínű, hogy még a háborúban esett el. 
Ilyen volt például Hambalkó Dezső, aki 1945 januárjában 
Újvidéken halt meg. A halál okáról, körülményeiről a búcsúztató 
szövege nem sokat árul el, de hogy nem betegségben halt meg az 
ifjú katona, arra a búcsúzatóban is utal:

IQú éltem, boldog álmom 
Nem valósult meg tehát,
Reményimet összetépted 
Hitegető rossz világ.
Sírba indul, kit egy éve 
Távolba sirattok,
Ráborultok koporsómra,
S omlik rá bús könnyetek,
Jó szüleim s testvéreim 
Viseltek gyötrelmeket.

A negyvenes és ötvenes években még igen sok fiatal halottat 
kísért el utolsó útjukra. A későbbiekben arról is képet kapunk, mi 
történt egy-egy családon belül, vannak-e közöttük vendégmunká
sok, akik messze idegenben élnek. Ha részt vesznek a temetésen, 
akkor azt külön kiemeli a szövegben, de akkor is megemlíti őket, 
illetve elbúcsúzik tőlük, ha erre nincs lehetőségük.

Követhetjük szövegeiből a névadási divatot egy-egy családon 
belül, hiszen a gyerekektől, unokáktól, esetleg a dédunokáktól
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név szerint búcsúzott el a kántor. A temetési szokások egy-egy 
mozzanatáról tudomást szerezhetünk, mert külön kiemeli a 
szövegben azt a legényt vagy leányt, aki a halottas menetben a 
kiházasítlan halott koronáját viszi.

A búcsúztatók hossza a hozzátartozók kívánságától függött. 
Ugyanis ha nagy volt a család, akkor a versek száma is sza
porodott. A kántor tiszteletdíjának összegét a búcsúztató 
hosszúsága határozta meg. A nagyon szegényeket azonban 
ingyen is elbúcsúztatta, de ezek a búcsúztatók csak három-négy 
versből állnak.

Cservenák Ferenc kántori tevékenységének kiteljesedése a 
hatvanas-hetvenes években volt. Ebben az időben már nemcsak 
a Kisboldogasszony-plébánia híveit temette, hanem kántor híján 
a város katolikusait többnyire ő, vagy a testvére kísérete el utol
só útjukra. Volt olyan esztendő, amikor 400 búcsúzatót is 
készített. A nyolcvanas években ez a szám a felére csökkent. Az 
utóbbi időben havonta tízen igénylik a kántor búcsúzató szolgál
tatását. Részben azért, mert a szabadkai egyházmegye területén a 
plébánosok, elsősorban a fiatalabbak, nehezen tartják össze- 
egyeztethetőnek az egyházi szertartást a búcsúztatás tényével. 
Ezért a papok megpróbálják lebeszélni a gyászolókat a búcsúz
tatásról. Ha a hozzátartozók mégis ragaszkodnak az évszázados 
tradícióhoz, akkor tudomásul veszik a család akaratát.

Szabadkán a múltban is, napjainkban is igen sok a vegyes 
házasság. Az elhunyt nevében rendszerint az anyanyelvén szól, 
még a másnyelvű közeli hozzátartozókhoz is, vökhöz, uno
kákhoz is. Ha a rokonok úgy kívánták, akkor a búcsúztató éneket 
két nyelven is elkészítette. A szöveget azonban előbb az egyik, 
majd a másik nyelven énekelte. Úgy sohasem végezte a temetést, 
hogy fölváltva énekelt volna. Ehhez a módszerhez a két nyelven 
készült versek ritmusa, illetve dallama miatt kellett folyamodnia. 
Cservénák Ferenc nem csak a szabadkai magyarokat búcsúztatta 
el, hanem az itteni bunyevácokat is, természetesen horvát nyel
ven, a bunyevácok i-ző nyelvjárásában:

Evő došao je ovaj čas,
Rastati se moramo tu,
Otvoreni grob me čeka.
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Lipih 25 godina 
Zajedno smo živjeli,
U dobrim i zlim danima 
Uvik smo se slagali.

E szövegek dallamát pedig a horvát halottas énekből válasz
totta ki. Kezdetben a búcsúzatók szövegét magyarul fogalmazta 
meg, azok átfordításában Matija Zvekanovié, a későbbi szabad
kai megyés püspök még plébánoskorában segédkezett. Később 
erre a nyelvi korrigálásra már nem volt szüksége. A bunyevác 
búcsúztatókat részben magyar minták alapján készítette, de 
figyelembe vette a két világháború között működő Olka nevű 
bunyevác parasztkántor szövegeit is, akinek a kántori tevékeny
sége kizárólag a halottak méltó kikísérésében merült ki. A bu
nyevác szövegeket tehát minden esetben nyelvjárásban írta meg, 
a magyar nyelvűek pedig a regionális köznyelven szólaltak meg. 
Ha a vers ritmusa és a dallam úgy kívánta, akkor archaikus nyelvi 
fordulatokat is alkalmazott:

Iíjú éltem boldog álma 
Nem valósult meg tehát,
Reményimet összetépted 
Hitszegető rossz világ.
De bűnbánat reményiben 
Angyalokkal éneklem,
Dicsértessék Jézus Krisztus 
Most és mindörökké. Ámen.

Búsan zendül meg az ének,
Megindul a könny patak.
Koporsóban egy szép deli,
Kedves iíjút zártának.

A régies fordulatok gyakoribbak azokban a szövegekben, 
melyeket munkásságának kezdetén írt, de a későbbiek során is 
előfordul, különösen abban a szakaszban, melyben nem a legkö
zelebbi hozzátartozókat szólítja meg. Ezeket a nyelvi fordula
tokat azokból a mintakönyvekből merítette, melyek tanító
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mesterétől, Hoffmann Károlytól kerültek tulajdonába. Az egyik 
Sziák András a századelőn kiadott Halotti búcsúztatók könyve, a 
másik, melyet még napjainkban is használ, Újházy Miklós Halotti 
búcsúztatók című mukája. Ez utóbbit 1930-ban Egerben adták ki.

Végül köszöntelek összes,
Szeretett hü rokonim,
Jó szomszédim, ismerősim,
Kik értem imát mond itt...

A BÚCSÚZTATÓK SZERKEZETE

A magyar búcsúzató szövegek hármas tagolódására Kriza 
Ildikó hívta fel a figyelmet. Az ilyen típusú szerkesztés elter
jedésében azoknak a mintakönyveknek volt szerepe, melyeket a
XIX. század végétől adtak ki az korszak híres kántorai. 
Cservenák Ferencnek hét mintakönyve volt, sajnos a szerzők 
nevére és a kiadások évére már nem emlékszik. A könyvekből 
csak kettőt őrzött meg, a többit eladta a nála fiatalabb kán
toroknak. A szabadkai kántor is ezt a szerkezetet alkalmazta. A 
szövegeiben a néhány versszakos bevezetőt követi a terjedelmes 
búcsúztató rész, melyet a másfél, esetleg kétstrófás befejező rész 
zár le. Némi eltolódást megfigyelhetünk öt évtizedes gyakor
latában. Munkásságának kezdetén a bevezető rész hosszabb volt: 
négy, öt, hat strófából is állt. A hatvanas évektől ez két, de több
nyire három versszakra szűkült. Kétféle megoldást választ a 
bevezető rész kidolgozásában: már a legelején az elhunyt 
nevében szólal meg, vagy pedig harmadik személyben közli a 
gyászoló gyülekezettel: azért jöttek össze, hogy végbúcsút ve
gyenek elhunyt felebarátjuktól:

Eljött hát a szomorú perc,
Melytől féltünk annyira,
Kedves férjem s hü családom,
Bezártok koporsómba.
Nincs tovább a remény, 
amely biztatott eddig,
Bíztunk az utolsó percig,
Majd csak jobban leszek még.
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Sárgul már a fák levele,
Hull a földre egyre több.
A napsugár is fogy lassan,
Jele, hogy itt van az ősz.
Jön majd a tél, hideg fagyok,
Némaság száll a tájra,
Pedig de szép is volt minden,
Díszes tavasz...

E szép családra is íme,
Mint a tájat fosztó ősz,
Megjött a szomorú élet,
Elmúlt rájuk a tavasz, nyár,
Bú tépi a szívünket,
Elveszíték édesapjuk,
S lélekben árvák lettek.

A versek bevezető részében juttathatja leginkább kifejezése 
írói fantáziáját. Ebben a részben szakadhat el a búcsúztatók szi
gorú hagyományos rendjétől. Az általunk ismert szövegekben 
egy esetben sem folyamodik ugyanahhoz a bevezető szöveghez, 
pedig megtehetné, hiszen édesanyákat, özvegyeket, legényeket, 
lányokat temetett hosszú pályafutása során. Cservenák Ferenc 
bevezetőiben a gyász, a fájdalom a meghatározó. Mielőtt azon
ban rátérne a tényleges búcsúztató szöveg éneklésére, minden 
esetben megpróbálja azt feloldani, Isten akaratába bele kell nyu
godniuk az itt maradottaknak.

De bízzatok az istenben,
Ő vigaszt ad majd nektek,
Ha mennem kell, hát indulok,
S így búcsúzik el szívem.

Lélekben veletek leszek,
Várom imáitokat,
S az időre, míg nem látlak,
De amely nem végtelen,
Drága szeretteim, 
így búcsúzik el szívem.
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A korai búcsúztatók, mint már az előbbiekben kifejtettük, 
lényegesen hosszabbak voltak, ennek ellenére gyakran hiányzott 
belőlük a feloldó szakasz, különösen azokban a búcsúztatókban, 
amelyekben fiatalon meghalt személyek vesznek búcsút a családtól.

Búsan sír felettem az én jó hitvesem,
És egy gyászos anyátlan gyermekem.

Ha van a szíven nagy bánat,
Keserűbb már nem lehet,
Mint hogyha egy ii]ú szívnek,
Itt kell hagyni éltedet,
Mindhiába minden bánat,
Oh, csak élni vágytam én...

A búcsúzó részben a kántornak szigorúan ragaszkodnia kell 
a tradícióhoz, valamint a megrendelők, a család igényéhez. Az 
elhunyt nevében meghatározott rendben búcsúztatja el a család
ját: először a házastárstól, ezt leginkább hitvesnek nevezi, de név 
szerint is megszólítja, majd a gyerekek jönnek születésük sor
rendjében, ha felnőttek, együtt említi a vöket, illetve menyeket. 
Ha élnek a megboldogult szülei, akkor azoktól búcsúzik, előbb az 
édesanyától, majd az apától, ezután említi az anyóst, apóst, őket 
követik név szerint az unokák, majd a testvérek, a sógorok, 
sógornők, komák, a nászok. Ebben a szövegrészben a hozzátar
tozók kívánságát szokta leginkább versbe szedni. Köszönetét 
mond az ápolásért, az eltartásért, a hűségért stb. A távolabbi 
rokonokra, ismerősökre, munkatársakra vonatkozó szakasz, 
melyben nem név szerint említi a gyászolókat, panelszöveg. Ez a 
szakasz többnyire megegyezik a búcsúztatóiban. A befejező rész 
előtt, a család kívánságára, még utoljára szólhat a legközelebbi 
hozzátartozókhoz, de a búcsúztatónak ez nem kötelező része. A 
befejező rész minden esetben vallásos ihletettségü, melyben a 
végső búcsúra utal, arra, hogy a lélek végérvényesen az öröklétre 
távozott. Munkásságának a kezdetén pontosan ügyelt arra, hogy 
ha a megboldogult nő volt, a Szüzanyához fohászkodott, ha pedig 
férfi, legény, Jézus Krisztushoz. Később már nem tett ilyen
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szigorú különbséget, leginkább a következő verssel zárta a bú
csúztatókat:

És most felkiáltok hozzád,
Uram Jézus, légy velem,
Értem is folyt drága véred,
Bocsásd meg bűneimet,
Hogy ott fenn zenghessem,
Dicsértessék drága szent neved,
Most és mindörökké. Ámen.

A búcsúztatók megszerkesztésénél szigorúan ragaszkodott a 
magyar nyelvterületen kialakult hagyományhoz. A háromrészes 
szerkesztési elvet még a legrövidebb énekeinél is betartotta:

Ütött a végóra, a halál megjelent,
A szíveknek gyásza nagy bánatot jelent.
Sírjatok, hadd hulljon a bús könny szabadon, 
Hűséges jó anya van a ravatalon.
Szerető gyermekek, mert hálát esdenek,
Aki gyermeket hűséggel felnevel,
Anyának része mennyi aggodalom,
Mennyi gond, virrasztás, mennyi szívfájdalom. 
Szerető gyermekim s minden rokonaim,
Vegyétek hálatelt és köszönőszavaim.
S most, hogy hozzád térek, szerelmes Jézusom, 
Kérlek, ne hagyj most el a nagy végső úton.

Szövegeinek az elkészítésénél, mint már korábban utaltunk 
rá, merített az említett mintakönyvekből. Ezeket azonban 
szabadon alakította, mindig az adott helyzetet, a hozzátartozók 
kívánságát vette figyelembe, természetesen hozzáadta a maga 
tehetségét is. Cservénák Ferenc búcsúztatóiban nem a művészi 
megformálás volt a lényeg. Alapvető célja az, hogy a hozzátar
tozókat átsegítse a gyász nehéz pillanatain. Kunt Ernő megál
lapítása, hogy a búcsúztatók ugyan szélsőséges lelki hatást 
gyakorolnak a gyászolókra, miközben azok lehetőséget adnak az 
érzelmek felszabadításra, de ugyanakkor meghatározzák azt a keretet
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is, melyben az itt maradottak kifejezhetik fájdalmukat. A hagyo
mányos közösség a gyászt, a veszteséget katarzissá fokozza, de a bú
csúztató révén azt fel is oldja. Éppen ezért a kántor búcsúztatója a 
temetés leghatásosabb része. Talán emiatt próbálja az egyház néha 
erélyesebben tiltani, máskor diszkréten visszaszorítani. A pap 
gyászbeszéde és a kántor szövege nem egészítik ki egymást, még 
akkor sem, ha figyelembe vesszük a búcsúztató szövegek zárósza
kaszát. A hozzátartozók számára talán megnyugvást ad, hogy majd a 
túlvilágon egyszer találkoznak, de számukra a legemlékezetesebb, a 
legmegrendítőbb épp az a szakasz, amikor a megboldogult nevében 
név szerint köszön el a családtagoktól. Erre szoktak emlékezni, s évek 
múlva is fölemlegetik, milyen szépen szólt róluk a kántor.

Az évi kétszáz búcsúztató, melyet még napjainkban is megír 
Cservenák Ferenc, a hagyomány vitalitására utal, arra, hogy 
Szabadkán még az ezredvégen is úgy tartják: a család akkor adta 
meg igazán a végtisztességet, ha a halottat a kántor elbúcsúztat
ta. Hogy e szokás végóráját éljük, nehezen dönthetjük el. A két 
Cservenák fivérnek azonban még nincs utódja. Kérdés, a fiata
labb kántorok, ha lesznek ilyenek, folytatják-e ezt a hagyományt.
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A LUDASI TEMPLOM ÉPÍTÉSE

Magyar László 
szabadkai levéltáros emlékének

Az egykori Bács-Bodrog vármegyében, a szabadkai, zentai és 
a kanizsai határban a túlfejlett tanyák népének a kalocsai egyház 
kezdeményezésére a múlt század utolsó évtizedében nemcsak 
iskolákat, hanem templomokat, temetőket és természetesen 
plébániákat is alapítanak.1 Ez azt jelentette, hogy az egyes tanya
csoportokon a századfordulótól állandó plébános működött, a 
szállásiakat pedig ettől az időtől már nem az anyaközségben vagy 
a legközelebbi településen, hanem a tanyai temetőben temették 
el. Ezek a közösségek az elmúlt évszázadban faluvá alakultak át. 
Az itt élők tudatában az otthon, amely a tanyára vonatkozott, 
valamint a haza -  ez az anyatelepülést jelölte -  elveszítette jelen
tőségét. Ott, ahol nem létesítettek templomot, illetve temetőt, ez 
a kettős identitás megmaradt. A györgyéni gazdák még nap
jainkban is Szabadkára járnak haza, jelentős részének még meg
van a városi háza is. Velük szemben a nagyfényiek már csak pia- 
cozni járnak Szabadkára, esetleg ingáznak a közeli gyárakba. 
Hasonló átalakulást vehetünk észre a kanizsai határban is az 
oromhegyesi, illetve a völgyesi idős gazdák esetében. A század- 
fordulón létrejött plébániák, valamint a temetők létesítése 
nagymértékben hozzájárult a kanizsai, zentai, illetve a szabadkai 
tanyák központosításához.

Az azzal kapcsolatos iratok, hogy a kanizsai és a zentai határ
ban az új plébániák alapítása miként történt, a Zentai Történelmi 
Levéltárban nincsenek meg. A szabadkai tanyai templomok és

1 Szabadkai tanyákon: Tavankúton 1910-ben, Nagy fényen 1912-ben, Kelebián 
1926-ban, Györgyénben 1926-ban, Békován 1921-ben, Hajdujárason 1936-ban, 
Bácsszőlősön 1926-ban. A kanizsai határban: Oromhegyesen 1908-ban, Tóth- 
faluban 1931-ben, a zentai határban: Fölsőhegyen 1892-ben, Tornyoson 
1900-ban, Keviben 1937-ben építenek templomot. Schematismus 1995.
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plébániák szervezésének történetére vonatkozó levéltári források 
hozzáférhetők, ezekből, valamint a korabeli sajtótudósításokból 
és a sajtóban olvasható vitákból arra következtethetünk, hogy 
Szabadkán a XIX. század végén az új plébániák alapítása nem 
ment könnyen, jóllehet a város messze földön híres volt 
klerikalizmusáról.2 A negyvenláncnyi föld kiszakítása a város 
közbirtokából, továbbá a templomok, plébániák és temetők 
40 000 koronás, a századelőre már százharmincezerre emelkedett 
építési költsége nagy terhet jelentett a költségvetésnek, ezért 
évtizedekig húzódott a tanyai templomok létesítésének az ügye. 
A múlt század végén Mamuzsich Mátyás szabadkai plébános hét 
tanyai templom építését javasolta Császka érsekkel együtt 
Szabadka városának. Mamuzsich plébános még életbiztosítást is 
kötött a szállási templomok javára, s ezt végrendeletében ezek 
felépítésére hagyományozta.3 Az első világháborúig a hat temp
lomból csak kettő épült fel: a tavankúti és a nagyfényi. Az utób
bit a plébános nem is javasolta.

Az új egyházi létesítményekkel a város a tanyák közpon
tosítását is szorgalmazta. Ezért azokat a meglévő közin
tézmények szomszédságában: a csendőrlaktanya, az orvosi ren
delő, a vasútállomás közelében kívánta felépíteni. Ezzel az 
elképzeléssel azonban éppen azok nem értettek egyet, akik 
számára a templomot emelték. A tavankútiak aláírásgyűjtésbe

2 Mamuzsich Mátyás hét templom építését javasolta a városi tanácsnak: a 
kelebiait, a tompáit, a tavankútit, a györgyénit, a verusicsit, a sebesityit és 
a radanovácit. (Szabadság, 1894. IX. 23. 38. szám) A városi tanács elveti 
a plébános javaslatát és csak két templom építését javasolják: a tavankútit 
és a sebesicsit. (Bácskai Ellenőr, 1896. VII. 30. XII/70. 1.).

3 Mamuzsich Mátyás több módosítást eszközölt az 1887. július 7-én készült 
végrendeletében. Két életbiztosítást is kötött 15 000 koronára, melyeket, a 
kalocsai fökáptalan kezelésében hagy, hogy azokból szállási templomokat 
építsenek. 1892-ben, amikor azt tapasztalja, hogy a tanyai templomok ügye 
nem az ő elképzelése szerint alakul, megváltoztatja végakaratát, az általa 
létesített különböző alapítványok tőkéjének levonása után a megmaradt 
tőkével így rendelkezik: „egy pusztai templom építésére fordítandó, azon a 
helyen, ahol azt a hívek vagy a város áldozatkészsége lehetővé teszi. 
SzTL,Tan. III./87-1897.
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kezdtek, hogy az Isten házát Felsőtavankúton, Skenderevo határ
részben építsék fel, hiszen a tanyasiak jelentős része azon a 
területen élt. Beadványukban azt fejtegették, nem zsidó orvosnak 
kell a templom, hanem a népnek. A petíciót a városi tanács nem 
vette figyelembe. A tavankúti helyszín kijelölésében a közpon
tosítás mellett az is szempont volt, hogy Csikéria és Mérges 
lakói számára is viszonylag közel legyen az új építmény.4

A háború befejezése után, a békediktátum hatására, alaposan 
átalakult a szabadkai határ. A puszták egy része Magyarországon 
maradt. Zobnatica pusztát Topolyához, Csantavért pedig 
Zentához csatolták. A szegedi határ egy része -  amelyért a
XVIII. században a két város évtizedekig pörösködött - , 
Királyhalma és a Pörös határrész Szabadkához került. A megvál
tozott viszonyok között Szabadkán püspökség létesült, s az új 
főpap, Budanović Lajčo a megváltozott körülmények között nem 
a korábban kijelölt helyszíneken kívánt templomokat létesíteni, 
hanem az új viszonyokat figyelembe véve Kelebián, 
Kisboszniában, Királyhalmán, Györgyénben és Verusicson. A 
békovai pusztában a tanyasiak a főpap akarata ellenére maguk 
fogtak a templomépítéshez 1921-ben. Ekkor teljesült a tavankúti 
hívők akarata is: a felsőtavankúti határrészben 1924-ben Szent 
Anna tiszteletére kápolnát építettek.

A tanyasi templomok ügyének rendezése csaknem hét évtizedig 
tartott a nagy kiterjedésű szabadkai határban. Az egyik pusztában, 
a ludasiban azonban már 1818-ban templomot emeltek. Abban a 
pusztában, ahol a tanyákat a XVIII. század hatvanas éveiben faluvá 
akarták összevonni az előfogatok számára. Kedvezőbb fekvése 
miatt végül az új falut a csantavéri pusztában létesítették. A többi 
tizenegy szabadkai puszta lakóinak más volt a jogi helyzete, mint a 
ludasiaké. Zsellérek ugyan ezekben is éltek, de nem lettek azok 
állandó lakói, csak a ludasiak kertészkedtek, s egy idő után 
megvásárolták haszonbérbe vett földjeiket.5

4 BESZÉDES 1995.4.
5 BESZÉDES 1994.91-922
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A LUDASI TEMPLOM ALAPÍTÁSÁNAK 
ELŐZMÉNYE

Szabadka környékén a Ludasi-tó tájéka a legrégebbi lakott 
település. Ezt bizonyítják a régészeti feltárások, valamint a 
középkori írott források. Csaknem hat évtizeddel korábban 
említik az oklevelek, mint Szabadkát. Az 1335-ben készült irat
ból kitűnik, hogy a település, Györffy György meghatározása 
szerint, templomos hely lehetett, erre utal a Ludasegyhaz 
helynév. A középkori falu -  Szekeres László régészeti topográ
fiája szerint -  valahol a tó déli csücskénél, Suplyákon, a Halomi 
sornál lehetett.6 Az 1528-as, Lázár deák által rajzolt első 
térképen is feltüntetik a helységet. A török időkben a falu nem 
néptelenedett el. Az írásos emlékek szerint a területen előbb 
szerb milicisták, később dalmaták - bunyevácok laktak, akik 
sokat szenvedtek a török, illetve a végvári katonák támadásaitól.7

A XVIII. század derekán Ludason bunyevác gazdák földjeit 
szegedi dohánykertészek, gányók árendálták A dohányosok 
kezdetben időszakosan élhettek itt, a XVIII század fordulóján 
viszont már állandó bérlők voltak az akkor már Szabadkához tar
tozó pusztának. A település mai lakói többnyire az egykori 
gányók leszármazottjai.8 A szegedi gyökerekre az ö-ző 
nyelvjárásuk, a napjainkban is megőrzött kertészkedő hajlamuk, 
valamint a viszonylag gazdag szellemi népi műveltségük utal.

A ludasiak büszkék arra, hogy a tanyasor a középkorban 
nagyobb és jelentősebb település volt, mint Szabadka, ugyanis a 
népi hagyomány szerint 1100-ban Ludasnak már 38 lakója volt, 
akik valahol a Kulai sorban, a Lúdvár környékén lakhattak. A mai 
Szabadka területén viszont csak 11 zsoldos katona tengette életét.9

A török idők kitörölhetetlen nyomot hagytak az itteniek 
emlékezetében, hiszen a honfoglalást idéző történeti monda a

6 MAGYAR 1997, 26.
7 IVÁNYI 1886, 75, 79.
8 BESZÉDES 1994. 104 -106.
9 Ludason nem tudom még 1100-ban 38 lakosa vót. Az, a Kulában laktak 

ezek, erre mind nádas vót, rengeteg lúd, liba vót, Lúdvár, ezért lőtt Ludas. 
A Kula az egy sor ház. Szabadkán ekkó 11 zsódos vót.
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zentai csatát megörökítő történet reminiszcenciája. Sebők Pista 
bácsi magabiztosan állítja, hogy a nagy Halom a törökökkel 
vívott csaták emlékét őrzi.10 Arról is mesélnek a helybeliek, hogy 
az egyik török vezér sírja a tóban található.11 A régészeti, írásos 
emlékek, valamint a népi emlékezet is azt tanúsítja, hogy a tó 
környéki tanyasor nagy múltú település. Az írott forrásokból arra 
következtethetünk, hogy a hódoltság idején sem néptelenedett el.

A XIX. század elején, 1818-ban már kétezernél is többen 
éltek a pusztán, ezért döntött úgy a város Skultety Ferenc királyi 
biztos meghagyásara, hogy a kint élők számára templomot és 
iskolát építtet.12 Történt mindez másfél évszázaddal később a 
török időkben kinevezett utolsó ludasi plébános, Tomo Vojnié 
után.13 A ferencrendi barátot még a belgrádi püspök helyezte 
hivatalába. Kinevezéséből arra következtethetünk, hogy a török 
korszak végén Ludas jelentős bunyevác falu lehetett, valamint 
arra is, hogy az itt élőknek valamilyen templomuk is volt. Arról, 
hogy az épület hol állhatott, nincsenek biztos forrásaink. Ha 
Antunovics József 1860-as jelentését vesszük alapul, akkor 
Magyar László következtése alapján a tó déli csücskétől kissé 
északabbra lehetett.14 Az első, az 1747-es Szabadkáról és hatá
ráról készült úgynevezett Keiser-térképen ugyan a ludasi 
pusztában feltüntetnek egy templomromot, de -  véleményem 
szerint -  a térképrajzoló esetlegesen rajzolta be a rom helyét, 
hiszen a várost övező valamennyi pusztában feltüntetett egy-egy 
romtemplomot. A török kori templom valószínűleg közvetlenül a 
felszabadulás előtt semmisülhetett meg vagy 1682-ben, amikor a 
ludasiak a törökök elől Szegedre menekültek, s ott fél évig a fe
rencesek oltalmában voltak. Esetleg 1686-ban, amikor Thököly 
erői szétverték a szabadkai határőröknek a tó partján álló táborát, 
melyet azért állítottak, mert fölbátorodtak a törökök budai

10 Az én anyám Halomi vót, vót ott egy nagy halom, ott háború vót, a 
törökökké, vót ott egy figura, azza jelképezték, ott van összehordva.

11 Raffai Judit szíves közlése.
12 SzTL, 10.A. 63/1820.
13 ULMER 1997. 9-1.
14 MAGYAR 1997. 26.
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vereségének a hírére, s arra számítottak, hogy a császári seregek 
előnyomulásával felszabadítják városukat. A császár katonái 
helyett Thököly martalócai jöttek a városba.15

A XIX. század eleji templomépítés nem kapcsolható össze 
tehát a korábbi középkori templommal. Amikor hozzáláttak 
állításához, a korábbi templom romjaira, a plébániára már nem is 
hivatkoztak.

Egy-egy templom építése hosszadalmas folyamat. A szabad
kai Teréz-templomot évtizedekig építették. így volt ez a hidasi
val is. Már 1818-ban Vlasich mérnök elkészítette az épület 
helyszínrajzát. Kijelölte a parókia, a templom és az iskola helyét. 
A helyszínrajz szerint az új épület keleti oldalán volt a temető, 
nyugati bejáratánál pedig az iskola és a papiak.16 A kivitelezési 
tervek 1820-ban Wüstinger József munkái voltak.17 Az objek
tumok 1821-ben már elkészültek. A helytartótanács viszont csak 
1824-ben rendelte el, hogy a szállási nép valláserkölcsi nevelése 
érdekében a városnak egy ötödik káplánt is alkalmaznia kell. A 
tanács csak némi módosítással fogadta el a fenti rendeletet. A 
tanácsnokok ugyanis nem egyeztek bele abba, hogy az ötödik 
lelkész, járó-kelő” káplán legyen, ehelyett azt javasolták, hogy a 
Teréz-templom plébánosának legyen a segédje, mivel a városban 
megnövekedett a lakosság száma. Az új káplánnak lett volna a 
feladata, hogy a ludasiak lelki gondozását is ellássa vasár- és 
ünnepnapokon. A határozatban azt is kimondták, hogy a káplán 
illetménye ne 250, hanem csak 200 forint legyen. A szabadkaiak 
javaslatuk tolmácsolására a helytartótanácsnál az érseket kérték 
fel, de valószínű, hogy az nem értett egyet a városatyák 
elképzelésével, ezért nem vállalta a közvetítő szerepet. A felter
jesztésre két év múlva érkezett meg az elutasító válasz és az eré
lyes rendelet, hogy Ludason haladéktalanul kezdjék meg a plébá
nia szervezését. A leirat után ismét öt év telt el, amikor 1829

15 TORMÁSY 1883. 15-16.
16 SzTL, 24. B. 61/1821, aeck. Az 1818-as helyszínrajz is ebben az irat- 

tömbben található. A temető a plébánia létesítéséig a templom közvetlen 
közelében volt. 1872-ben helyezték át a mai helyére. Beszédes. 1995. 41.

17 SzTL, 12. A. 9. / Scult 1820.
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tavaszán a kalocsai érsek elrendelte, hogy a ötödik káplán most 
már kizárólag Ludason végezze a lelkészi feladatokat. Ezért a 
ludasi hívőknek 220 pforintot kellett fizetniük, A városi plébános 
a fenti összegből 100 pforintot, míg a káplán 120-at kapott. A 
stólajövedelem viszont kizárólag a plébánost illette.18

A kilenc évvel korábban 
elkészült épület alapos tataro
zásra szorulhatott. Falait 
ugyan téglából építették, de 
a héjazata nád volt. Hiá
nyozhatott a templom beren
dezése is, mert a felújításá
val egyidejűleg elrendelték, 
hogy az istentiszteletek meg
tartására szükséges beren
dezést vásárolják meg.19 A 
munkálatokat még abban az 
esztendőben megkezdték, de 
hogy miért kellett várni a 
templom felszentelésével 
három évig, arra forrásaink
ból nem kapunk választ, tény, 
hogy a templomot csak 1832. 
március 12-én szentelték fel 
Szent Katalin vértanú tisztele- 

A sekrestye ajtaja még az első téré. A templom dedikációját
templomból való a város választotta. Választá

suk azért esett az alexandriai vértanúra, mert az egyik ludasi föld
birtokos, Varga Szentesné Piukovics Katalin festette meg az 
oltárképet; bizonyára az adományozó ragaszkodott az vértanú 
szenthez.20 Az említett család a puszta egyik leggazdagabb bir
tokosa volt. Az ő földjükből hasították ki azt a területet, melyen 
a későbbi egyházi létesítményeket alapították. 1832 tavaszán a

18 TORMÁS Y 1883, 157-161.
19 SzTL, aec. 9.A.65./ 1829 
20TORMÁSY 1883. 161.
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templomban még nem volt oltárkép, viszont az 52,5 fontos 
harangot fél évvel korábban, 1831. augusztus 19-én felszentelték.21

A ludasi objektum a levéltári források szerint tehát már 1821- 
ben elkészült, de az alapítását a későbbiekben felszentelésétől, az 
első lelkész, Nagy József kinevezésétől számítják az itt működő 
plébánosok.22 A szabadkai püspökség sematizmusa szerint már 
1824-től miséztek benne. Az alapítás pontos idejét azonban nem 
tudták, mert az 1871-es beadványban 1834-re, 1911-ben pedig 
1830-ra tették.23 Az első kilenc évben a ludasi hívők lelki gon
dozását a város ötödik káplánja végezte. 1841-ig a templom a 
főplébániához, 1841-től pedig a külvárosban álló Szent György- 
templomhoz tartozott. Csak 1860-ban szerveznek a pusztában 
önálló plébániát, s élére segédlelkészt neveztek ki.

A LUDASIAK ÉS A TEMPLOMUK

A templomra vonatkozó levéltéri bejegyzésekből pontosan 
követhetjük azokat az eseményeket, melyek jelentősek voltak a 
dohányosok életében: mikor okoztak a nyári viharok óriási 
károkat a gányóknak, ugyanis nádas templomuk minden esetben 
kisebb-nagyobb károkat szenvedett. Leginkább arra panaszkod
tak, hogy nincs miből megjavíttatni az épületet, ezért a magiszt
rátustól, a kegyúrtól kértek segítséget. Mivel a kertészek nyo
morban éltek, a pusztai káplánok is nehéz körülmények között 
dolgoztak, mert a város csak hosszas könyörgések után segített a 
kertészeknek. A templom és az iskola 1843-ban ismét alapos 
javításra szorult. A felszentelés után tíz évvel a nádtetőt ki kellett 
cserélni. Erre Sultety János 1843 nyarán készült jelentéséből 
következtetünk.24

A plébános a tanítói lakásban lakott, hihetetlen szegényes 
körülmények között. Farkas Antal 1847-ben így panaszkodott a

21 SzTL, aec. 20.C. 229/1842.
22 TORMÁSY 1883. 161
23 SzTL, pol. 5037/1871, és 4837/1912.
24 SzTL, aec, 16. B. 96/1843 és 16. B. 71/1843
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tanácsnak: „Házam lakhatatlansága mellett se kapum, se kutam, 
se istállóm, a mi gyógyíthatatlan sebre üti a szívemet még csak 
egy sertéskét hizlaló kórterem sincsen. Itten Ludason még a 
legutolsó kertésznek is jobb, mint papjának,,25 Számunkra azért 
érdekes Farkas lelkész siránkozása, mert pontos képet kapunk a 
ludasi lakosság társadalmi helyzetéről. Már a XIX. század elején 
a tanyasiak állandóan a pusztán laktak, ezért volt szükség a temp
lomra, az iskolára, a temetőre. A Szegedről ideköltözött gányók 
haszonbérlők voltak, nemcsak a dohányföldet bérelték, hanem 
sok esetben a tanyaépületet is. Ezt igazolják azok a XIX. század 
elején kötött bérleti szerződések, melyek másolatát a Szabadkai 
Történelmi Levéltárban őrzik. Már ebben a korai időszakban a

A ludasi templom

25 SzTL, aec. 18. a.42/1847
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dohány volt a fő megélhetési forrásuk. Ezek a tanyák a kertész
kedésre voltak berendezkedve. Ebben különbözött ez a határrész 
a többi szabadkai pusztától.

A káplán helyzete csak akkor változott meg jelentősen, 
amikor Ludason megszervezték a plébániát is, amint arra korábba 
már utaltunk. Erre 1860-ban került sor, de az új paplakot csak két 
év múlva építették fel az iskolával együtt a templom közvetlen 
szomszédságában. A plébánia létesítésekor az itt működő pap 25 
lánc földet kapott. Ez lényegesen kevesebb volt, mint a század 
végén létesített többi tanyai: a nagyfényi és tavankúti plébánia 
esetében.26 Az papiak tervezését a tanács Skultety Jánosra bízta, 
aki a jelentéktelen templom mellé impozáns épületet irányzott 
elő. Az építkező vállalkozó Basch Jakab csantavéri építő volt, 
akit ebben az időben sokat foglalkoztat a város a külterületi 
beruházásokon.27 A klasszicista stílusban készült építmény 6530 
forintjába került a Szabadkának. 1863-ban nemcsak a plébániát 
építették fel, hanem a templomot is kijavították.

Jelentős invesztíció volt ez a múlt század második felében, 
ezért érthetetlen számunkra, hogy a városi tanács néhány évvel 
később a ludasiakat ki akarja telepíteni ősi fészkükből, mégpedig 
az újonnan létesített Szeged-Szabadka vasútvonalhoz, a palicsi 
indóház, állomás mellé, Orbánfalvára. A tanácsnak erről az elha
tározásáról ugyancsak a templommal kapcsolatosan értesülünk. 
1871. július 4-én óriási vihar pusztított a településen, ennek kö
vetkeztében nagy károk keletkeztek. A ludasi hívők a városhoz 
fordultak segítségért. Valószínűleg ekkor értesültek arról, hogy a 
még mindig haszonbérben élő kertészeket a tó partjáról át akar
ják telepíteni. A dohányosok nem kívántak Palicsra költözni, 
ezért beadvánnyal fordultak a tanácshoz. Ebben kijelentik: „A 
ludasi kertészségnek zöme ősi fészkét, melyhez oly sok keserves

26 A ludasi plébános egy káplán alkalmazását kéri, tekintettel a plébánia nagy 
kiterjedésére, valamint a hívők számára. A 25 lánc föld mellé még 15 lán
cot kér, a káplán számára pedig egy szobát szeretne építtetni. A kalocsai 
érsek támogatja a kérelmét, de a szabadkai városi tanács elveti. SzTL, 
6456/1890

27 SzTL, F: 275. 10.1.1.1.10. és aec. 499/1863.
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emlék köti, és melyhez hosszú évi fáradozásainak gyümölcsét 
immár beruházta, ez életben elhagyni nem fogja soha. ” A 
kérvényből a továbbiakban arról is értesülhetünk, hogy a la
kosság száma megháromszorozódott: 3-4000 hívő tartozott a 
ludasi plébániához. Ide jártak templomba a suplyáki, a marto- 
nosi, a horgosi, a szegedi tanyák lakói is, tehát az alsóludasiak, a 
királyhalmiak, a kispiaciak, valamint a Hegyeken élők. A temp
lomba 7-800 hívőnek volt hely, az ünnepeken a misékre pedig 
1600-an is összejöttek. A tanács méltányolta a kertészek kérését, 
és megbízta Hoffman Sándor építésfelügyelőt, hogy 3 öllel 
hosszabbítsa meg a régi objektumot. A javítás költségeit a város 
állta, a toronyra a pénzt a ludasiaknak kellett összegyűjteniük.28 
Az épület mai formáját az 1889-ben történt tatarozás után nyerte 
el. A templomhajót ekkor már nem nagyobbították meg, csak a 
korábbi szerény tornyot magasították meg és a régi harangokat 
öntötték újra. A tervező a szabadkai Salga Mátyás építész volt.29

A múlt század utolsó évtizede viszonylag békésen múlt el a 
tanyavilágban. Fontosabb eseményekről alig értesülünk. A le
véltárban a nádvágással, halászással, széksósöpréssel, piócagyűj
téssel kapcsolatos kérvényeket találtunk. Ezek ugyan nem lebe
csülendő adatok, hiszen azt bizonyítják hogy a gyűjtögetésnek és 
a halászásnak fontos szerepe volt a tóparton élők megélheté
sében. 1891-ben új papot választanak a plébánia élére. 1896-ban 
pedig két új Jézus Szíve- és a lourdes-i Mária-szoborral szépítik 
a templomot.30

28 SzTL, F:2, 5037. polg/1871, és polg 5820/1872.
29 SzTL, F:2. tan. 3180, 7283, 7098/1889. F275. 10.2/1889.
30 Szabadka és Vidéke, 1896. nov. 22.

Ludason is közkedveltek voltak a csütörtöki éji ájtatosságok, a két 
világháború közötti időszakban sokan végezték az éjszakai szentség
imádást. Napjainkban már csak néhány idősebb asszony emlékezett az 
egykori imaegyesületre. A lourdes-i kilencedet házaknál tartják. A soron a 
századelőn kiadott Arany lourdes-i kilencedet szeretik az asszonyok. A 
Kanizsai úton már a legújabb változatot végzik. 1999-ben a kilenced 
részvevői új Mária Szíve-szoborral ajándékozták meg templomukat.
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A századfordulón, amikor a többi szabadkai tanyán szóba 
került a templomok építése, a ludasiak is újat szerettek volna a 
rozzant kicsi épület helyett. A soron lakó szegény kertészek és 
nagygazda tanyasiak nem tudtak békésen megegyezni, ezért az 
elgondolás itt is aláírásgyűjtéssel végződött, hasonlóan, mint 
Tavankúton. A Cvijin soron lakó gazdák a Halomi sornál, a 
csendőrlaktanya, az orvosi rendelő és a Bugyi iskola szomszéd
ságában szerették volna felépíteni az új létesítményt, ahol szerin
tük új faluközpont alakult volna ki. Erre vezetett ugyanis a régi 
Kanizsai postaút, a túlátiak is könnyebben megközelíthették, de 
a Cvijin soriaknak vagy -  ahogy a ludasiak nevezik -  a Cvijó 
soriaknak is közelebb lett volna. A régi templomhoz vezető út 
rossz volt, ősszel a sártól, nyáron a gödrök, illetve a por miatt szinte 
megközelíthetetlen a kocsikon közlekedő tanyasi gazdák számára. 
Az érseknek és Biró Károlynak, Szabadka polgármesterének két 
beadványt is küldtek. Az egyikben a régi helyén akartak újat 
építeni, „mert a még 1830-ban apáink számára eleink által épített 
9 méter széles, 20 méter hosszú templomba be nem férhetünk, így 
nem csak elcsigázott testünket nem pihentetjük, hanem lelkünket 
sem erősíthetjük istenfélő becsületes munkás életre... ” A beadványt 
a plébános mellett még 256 gazda írta alá.

A vitát végül a kalocsai érsek zárta le. 1912 szeptemberében 
keltezett levélében a régi templom lebontását javasolja. Dönté
sének meghozatalában elsősorban gazdasági szempontokat vett 
figyelembe, de tekintettel volt a ludasi szegény nép körül
ményeire is. Az 1821-ben épült objektum a terület földrajzi köz
pontjában volt. Közvetlen szomszédságában 1184-en éltek, a 
közelebb fekvő területeken 1805-en. A város által kiparcellázott 
Hajdújárásnak és Kistompának 857, illetve 593 állandó lakosa 
ide járt istentiszteletre.31 A Cvijin soron 991 tanyasi volt. Az 
érseknek két megállapítása tanulságos a település szerkezete 
szempontjából: J9Á Czvijin és társai által képviselt lakosság

311906-ban, hogy fölépíthessék a városházát, a város áruba bocsátotta 
közlegelőinek jelentős részét, többek között a hajdújárásit és a kistompait. 
Ezeken az új telepeken a szegedi és a szabadkai magyarok vásároltak 
homoki földeket.
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sokkal gazdagabb, kocsikkal rendelkezik és rendszeresen 
Szabadkára jár  ” Ezek szerint a pusztának ezen a részén éltek a 
klasszikus értelemben vett szállásiak, az elmagyarosodott bu
nyevác gazdák szorosabban kötődtek Szabadkához, mint azoknak a 
szegedi kirajzású szegény kertészeknek a leszármazottjai, akik a 
templom melletti tanyasoron laktak. Találó a tanyasiak építkezési 
szokására vonatkozió észrevétele is: „a szállási nép az eddigi 
tapasztalat szerint a tulajdon földjén egymástól távol szeret 
építkezni, hogy a jószág ne tegyen kárt a szomszédja földjén. 3̂2

A templom helyének kijelölésekor az érsek javaslatát vették 
figyelembe. 1912-ben a közgyűlés a régi templom helyén kíván
ja felépíteni az újat. A pályázatra megérkezik Forek Ernő ötlet
terve, mely a fajszi, illetve tompái épületek alapján készült el. A 
beruházás 130 000 koronába került volna. Az első világháború 
miatt azonban az építkezés elmaradt. Budanovié püspöksége ide
jén a tanyasiak nem kaptak új templomot, csak a régit állították 
helyre.

A századelőre a nagy múltú pusztában két jól elkülöníthető 
települési szerkezet alakult ki. A templom környékén a soron a 
kertészek, a település többi részén viszont farmtanyákon éltek a 
szállásiak. A Ludasi-tó határt is jelentett és jelent manapság is a 
lösz és a homok között. A település huszadik századi fejlődése az 
egykori nagygazdák elképzelését igazolta. Suplyák, ahová a temp
lomot akarták építeni, valóban egy kisebb településsé alakult át 
az elmúlt évszázadban, míg az egykori település központja, a 
Templom sor folyamatosan visszafejlődött, mivel betonutat csak 
a nyolcvanas évek közepén kapott.

A tó keleti részén elterülő homokos és a szikes terület a XIX. 
század második felében kezd benépesülni. Ide költöznek a szege
di és szabadkai szegények. Házakat építenek, tanyasorokat alakí
tanak ki: a Noszát, a Fodor dűlőt, a Hegyeket, a Szalatomyát. A 
város által kiparcellázott területen is megindul a letelepedés, emi
att 1926-ban Királyhalmán, 1936-ban pedig Hajdujáráson új 
templomot építenek, mert annyira elszaporodott a lakosság, hogy

32 SzTL, pol, II. 328/1912.
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az iskolák már nem voltak alkalmasak a vasárnapi istentisztelet
re. A túlátiak egy része még mindig az öreg templomba jár. A 
noszaiak és a szalatomyaiak 1998-ban határozták el, hogy kápol
nát építtetnek. Temető viszont csak Bácsszőlősön van. Ennek 
következtében a túlátiak már nem az öreg templomba fognak 
járni. Az egykori központra csak az emlékezteti az itt élő szállá
siakat, hogy a homokpuszta népének végső nyughelye az öreg 
temetőben van.
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1994 Emberek és otthonok Néprajzi tanulmányok. Szabadka
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A TANYAI TEMETŐK ÉS A 
TELEPÜLÉSEK FEJLŐDÉSE

A századfordulóig a szabadkai határban gomba módra sza
porodtak a tanyák, a város lakóinak csaknem fele a környező 
pusztákon élt. Az 1890-es statisztikai kimutatások szerint a város 
belterületén 38 573-an, a tanyákon pedig 34 110-en laktak. 
Ebben az időben a számlálási biztosok 5355 szállást írtak össze a 
külterületen. Viszonylag sokan (Verusiéon 4233-an, Tavankúton 
3388-an, Kelebián 4108-an, Ludason 4283-an) éltek elszórtan a 
szabadkai pusztákon. Érthető volt a felsőbb hatóságok törekvése, 
hogy megpróbálják központosítani a tanyákat, hogy azok kisebb- 
nagyobb falvakká alakuljanak át. Végeredményben a XVIII. 
század nyolcvanas éveiben is a tanyák összevonásával alapították 
meg Szabadkától egynapi járásra Bajmokot és Csantavért.

A múlt század nyolcvanas éveiben a vasúti forgalom meg
szervezése, valamint az iskolahálózat kiépítése, a csendőrlak
tanyák létesítése ezt a központosítási törekvést szolgálta. A 
tanyai templomok, plébániák és temetők csak befejezték volna a 
szállások átszervezését. A plébániák és temetők alapítása rend
kívüli nagy ellenállásba ütközött, pedig a városnak már volt 
tapasztalata a pusztai templom és temető létesítésével.

A szabadkai határ legnépesebb pusztája Ludas volt. Már a
XIX. század első negyedében kétezernél is többen éltek a 
tanyákon. 1818-ban az esztergomi érsek csak olyan feltétellel 
akart plébánost kinevezni Szabadkára, ha a városi magisztrátus 
megszervezi a ludasi lakosság lelki gondozását is. A templomot 
és az iskolát viszonylag gyorsan felépítették, 1821-ben már állt, 
de a plébánia felépítésére több mint tíz évet kellett várni, mert 
csak 1832 tavaszán szentelték fel. A városatyák a késést a Szent 
Teréz-plébánia szervezési gondjaival magyarázták.

A plébániaalapításokkal párhuzamosan oldották meg a 
tavankúti, nagyfényi temető gondját is. Minden bizonnyal így 
volt ez korábban is, a ludasi temető alapításakor. Arról nincsenek
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adataink, hogyan jelölték ki a helyét, való igaz viszont, hogy a
XVIII. században is élő szokás szerint a templom portájára 
temették el az elhunyt ludasi hívőket. Ez a temető 1872-ig annyi
ra megtelt, hogy a városi tanács új temetési hely kiválasztásáról 
hozott határozatot. A múlt század hetvenes éveiben kijelölt 
helyen van ma is a temető. Manapság is ide temetkeznek a luda
siak, noszaiak, részben a hajdújárásiak. A temetőt 1872 júniusá
ban szentelhették fel, mert a tanács május 29-án döntött arról, 
hogy a Váli Antal-féle vaskereskedésben vásároltatja meg a sír
kert központi öntöttvas feszületét.

Az új temetőt már nem a település központjában, a templom 
környékén bővítik, hanem olyan helyre telepítik, amely viszony
lag könnyen megközelíthető a pusztában élők számára. Hogy a 
túlátiak csónakon hozták-e halottaikat a régi és az új temetőbe, 
arról nincs tudomásunk. Templomba viszont csónakkal jártak.

A templom körüli régi temetőt megszüntették. Hogy mikor, 
arról sincsenek adataink, akárcsak létesítésének körülményeiről. 
Egy 1881-ben keletkezett írat tanulsága szerint, hiába kutattak a 
városi tisztviselők az irattárban, nem találtak erre vonatkozó ira
tot. Ezért a tanács Karvási Pál mérnököt a helyszínre küldte. A 
8858/881 szám alatt készült jelentésben a következőket írta: 
„Miszerint Ludason a templom és iskola és papiak a város tulaj
donát képező 1,63 láncnyi térségen van elhelyezve és hogy azon 
telek, mely a papiak keleti részén fekszik, csakugyan a régi ludasi 
temetőhöz tartozott, hogy azonban a kérdéses régi temetőhely 
mikor bocsáttatott a ludasi lelkész használatára, arról kellő 
felvilágosítást nem adhat.”

A fenti feljegyzés is azt bizonyítja, hogy a tanyai temetőket is 
az egyház kezelte, míg a helyről az alapítónak, a városnak kellett 
gondoskodnia. Ezért is okozott nagy feszültséget a tavankúti 
templom helyének a meghatározása. A szállási gazdák még 
aláírásokat is gyűjtöttek, mert nem tudtak megbarátkozni azzal a 
hellyel, melyet kijelöltek a templom számára. Petíciójukban 
1904-ben egyebek között a következőket írták. „Tavankút és 
Sebesity puszta nem áll természetesen úgy, mint egy falu, hanem 
ez egy puszta és a hivatalnokainknak a helyszínen kell a helyet
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kijelölnie, nem pedig a térképről. A Hatóság (azt állítja), ahol az 
állami főnökség, a csendőrség, az orvos, ott kell lenni a temp
lomnak. Az isten háza nem épül a rendőrségnek, sem az orvos
nak, aki zsidó, hanem a köznépnek, amely könyörög a lelki- 
gyakorlat elvégzése végett a templomban, hogy az isten házához 
elmehessen.” Csaknem három évig vitatkoztak a templom 
helyéről. 1908-ban abban állapodtak meg, hogy előbb Felső- 
tavankúton, később pedig Alsótavankúton fognak építkezni. Az 
utóbbit, a mai Szent Anna-kápolnát csak 1923-ban építették fel. 
A Jézus Szíve-templom 1909 októberében elkészült. Már 1910 
áprilisában kijelölték a temető helyét, de felszentelésére több 
mint egy esztendőt kellett várni, mert nem készült el a központi 
feszület.

A nagyfényi templom építése is igen sok bonyodalommal járt. 
Reichle Ferenc volt az építkezési vállalkozó, aki az építés idején 
csődbe jutott. Az épületet mással fejeztette be a város. A templom 
1912-ben készült el. Ekkor jelölték ki a temető helyét is öt 
katasztrális holdon, mert a továbbiakban ide temették Nagyfény, 
Zobnatica, Györgyén és Verušić elhunyt lakóinak egy részét.

A tanyai temetők létesítésének korszaka az első világhá
borúig lezárult. A később központosított településeken, Bács- 
szölős kivételével, temetőt nem alapítottak. Ezért a szabadkai 
puszták, szállások lakói manapság is részben a városban, részben 
pedig a már meglévő tanyai temetőkben temetik el hozzátar
tozóikat. Állítólag Györgyénben is kijelölték a temető helyét, de 
azt nem akarják használni a helybeliek. Valószínűleg azért, mert 
senki sem szeretné, ha az ő halottja lenne az első, mert a néphit 
szerint az idők végtelenjéig a „temető kapusa” lenne, s nem lelné 
meg örök nyugalmát, ezt a szerepet pedig senki sem kívánja 
szerettének.
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BAJELHÁRÍTÓ SZENT LEVELEK ÉS 
MÁS HASZNOS IMÁDSÁGOK 

SZABADKÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

A jugoszláviai magyar néprajzkutatásban Jung Károly hívta 
fel először a figyelmet a szent levelek kérdéskörére.1 Későbbi írá
saiban pontos tudománytörténeti áttekintést ad, valamint számba 
veszi a legújabb kutatások eredményét.2 Az „égből jött levelek” 
nemzetközi vonatkozásait pedig Újváry Zoltán tekintette át.3 
Nem véletlen, hogy Jung Károlyon kívül a utóbbi időben más 
kutatók is a Vajdaságból előkerült szakrális szövegeket teszik 
közzé.4 Az utóbbi tíz esztendőben a háborús veszélyeztetettség 
következményeként reneszánszát élik ezek az imádságok a 
Délvidéken. A néphagyomány újjáéledését figyelhetjük meg, 
melyet Marót Károly nyomán a folklórtudományban revivalnak 
neveznek.5

A századfordulón nyomtatott iratok Jung Károly megfogal
mazása szerint az oltalmat hozó tárgyak sorába tartoznak, a népi 
hitvilág szerint pedig mágikus varázserejük van. Tulajdonosuk
nak magánál kell hordania őket, s így a szent levelek bizonyos 
veszélyektől megvédik viselőjét.

Szabadkán és környékén -  elsősorban Ludasra gondolunk -  
az eddig ismert valamennyi szent levél nyomtatott, de kézzel, 
géppel írott változatát is megtaláltuk. Olyan szövegre is 
rábukkantunk, amelyeket eddig nem láttak a folkloristák, sőt 
újabb keletű szent leveleket, szakrális ponyvákat is felfedeztünk. 
Meggyőződésünk azonban, hogy az eddig szent leveleknek 
minősített „égi levelek” nem mindegyike tartozik ebbe a cso

1 JUNG 1978.
2 JUNG 1994.
3 UJVÁRY. 1965.
4 SILLING 1992, BARTHA 1998.
5 MARÓTH 1944.
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portba. Az „égi levelek” mindegyikénél az ismeretlen szerző 
fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az Isten üzenetét foglalja 
magába, mely valamilyen csoda folytán került az emberekhez: 
Eme könyv valami olajfák között találtatott, s aki érteni avagy 
olvasni akará, azon egyénnek magától nyitott meg, s amelyen 
eme szavak valának olvashatók. (Buzgó Gábor-féle szöveg) A 
csodálatos kép bevezető sorai a következő: Ez a levél a 
Michaelis-hegyen függ és senkit el nem hagy, aki hozzá 
folyamodik, vagy a Hét menyei zár imádságban a Tudósító rész 
bevezetőjében olvasható: E levél Betániában találtatott, Szent 
Mihály képe mellett, maga Krisztus Urunk küldötte, arany 
betűkkel írta stb. A legújabb szent levél ugyancsak égi 
közvetítéssel került a hívőkhöz: a Szűz Anya Fatimából üzent 
Luciána karmelita nővér áltat.

A napjainkban szent levélként ismert kegyes iratok közked
veltek Szabadkán. Egy részük ugyan elmélkedésre is alkalmas, 
de inkább talizmánként, bajelhárítóként használatosak.

A LUDASI SZENT LEVELEK

A ludasiak szent levele az első világháborúban megjelent 
szöveg, melyhez hasonló szöveget Inczefi Géza Ellenséges golyó 
ellen védő imádság címen publikált az Etnográfiában.6 Jung 
Károly az első világháború idején másolt gombosi szövegeket, 
majd az első világháború idején Szegeden kiadott ponyva
nyomtatványt is közzétette.7 Ludasra Szegedről került, mai ter
jesztője Sebők Dobre Erzsébet. Jó szívvel adja mindenkinek, ha 
úgy véli, segíthet a bajbajutottnak. A családhoz Szegedről került 
még az első világháború idején. Az adatközlőnek az édesapja a 
galíciai fronton szolgált, neki küldte ki a Szegeden élő testvér- 
nénje. Az eredeti szöveg, amely megjárta az I. világháborút, még 
az eredeti nyomtatott változat lehetett, de az annyira elrongyoló- 
dott, hogy később átírták. Erzsi néni lánykorában ezeket küldte

6 INCZEFI 1942.
7 JUNG. 1994.
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frontszolgálatos ludasi kortársainak most már a II. világháború 
idején. A családi hagyomány szerint egy jószívű szegedi apácától 
kapta a szegedi rokon az eredeti szent levelet. Maga a levél is 
szegedi lehetett a ludasiak tudomása szerint, mert a levélen talál
ható kétszer kilenc szent betű: a B, Z, E, K, L, K, N, K, G, illetve 
G, E, X, R, N, W, E, I, P is Szegeden jelent meg a ludasiak által 
is közkedvelt Havi Boldogasszony-templomban. „Lebögött a 
zoltáron, de nem bírták lemásóni, mert mikó akartuk, akkor mán 
etünt. Csak ez a szent életű apáca bírta lemásóni ezt a kilenc 
betűt, de rajta van a pápai áldás is, hogy a pápa jóváhagyta, ezt 
egész biztos viselhetik, mert biztos jó, a golyó nem éri. Az 
többet ér száz aranyná, kincsné.” ‘A második világháború, 
vagy -  ahogy az itteniek emlegetik -  a Tito háborúja alatt több 
mint húsz fiatal ember -  a ludasi hagyomány szerint -  e levélnek 
köszönheti életét, mert Erzsiké mindenkinek elküldte. A batinai 
fronton a Petőfi brigádban szolgáló legények közül csak egy nem 
akarta elfogadni a szent szöveget, kinevette az akkor még fiatal 
lányt. Ez a legény odaveszett a háborúban. A Dobre családban 
nagy tiszteletnek örvend az égi levél. Mindenki magánál hordja 
talizmánként, nem az egész szöveget, csak a kétszer kilenc betűt. 
Erzsi néni gyakran olvasgatja, szinte szó szerint ismeri a szöve
get. Amikor valakinek figyelmébe ajánlja jótékony hatását, 
érzékletesen adja elő a levélnek azt a részét, melyben az előbb 
hitetlen gróf arra kényszeríti családját és személyzetét, hogy 
magánál hordja a szent betűket, miután meggyőződött azok 
jótékony hatásáról. Hogy mit jelképeznek a betűk, van-e valami 
olvasatuk, arra nem tudott feleletet adni. Azért szentek, mert az 
oltáron lebegtek.

A ludasiak nem az egész szakrális szövegnek, hanem csak a 
levélben található kétszer kilenc betűnek tulajdonítanak bajel
hárító funkciót, hiszen ezek lebegtek a fogadalmi templomban, 
ezért elegendőnek tartják, ha csak a betűket viselik maguknál ta
lizmánként. Maga a szöveg elsősorban a lőfegyvertől védi meg 
viselőjét, tehát a háborúban nyújt védelmet a katonáknak, a 
békeidőben azonban más esetekben is segíthetett: a szülőasz- 
szonyokon, a törvényszéken. Jótékony hatását a szöveg már
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bebizonyította. Amikor az asszonyok még otthon szültek, az 
egyik kismama mindaddig nem tudta megszülni a gyermekét, 
míg a hasára nem tették a szent betűket. Az utóbbi időben még 
dolgozatíráskor, feleléskor is magukkal vitték a diákok, mert 
szerencsét hozott a kétszer kilenc betű. A békeidőben az eredeti 
funkciója csaknem teljesen feledésbe merült. Hogy a háborúban

is jó  hatással lehet, az a 
legutóbbi háborús konflik
tusok idején került ismét 
előtérbe.

Sebők Dobre Bözse 
néninek kiterjedt az isme
retségi köre, évtizedek óta 
temetőcsőszök a tanyaso
ron. Előtte apósa végezte 
ezt a feladatot, most a fia 
örökölte édesapja munkáját. 
Köztiszteletnek örvend a 
család, mivel a környező 
tanyacsoportok is Ludasra 
viszik elhunyt hozzátar
tozójukat. Bözse nénit nem
csak Ludason, hanem No
szán, Hajdújáráson, Szala- 
tomyán, Királyhalmán is 
jól ismerik, tudják róla, 

A Szabadkán nyomtatott hogy vallásos asszony, szí-
szent levél vesen ajándékoz hasznos

imádságokat másoknak is, sőt még arra is vállalkozik, hogy 
mások egészségéért imádkozik minden ellenszolgáltatás nélkül. 
Különösen jó  hatásúnak tartja a Könnyek anyja olvasót. Ahogy 
nyilatkozott, idejéből kitelik, miért ne tegyen jót az emberekért. 
Természetes tehát, hogy a szent levéllel is ellátta a Ludas környéki 
tanyavilágot. Mivel a ludasiak Szabadkára járnak piacozni, a szent 
betűk bekerültek a városba is. Én magam az egyik harmadrendű 
asszonytól kaptam meg a kétszer kilenc betűt a szabadkai ference-
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sek templomában azzal a meghagyással, hogy annak jó, aki a 
törvénybe megy.

Ezért csodálkoztam, hogy Erzsi néni nem ismerte a másik, a 
tanyasoron közkedvelt szent levelet, a Csodálatos képet. Ez a 
szent levél megegyezik a Molnár Ambrus által ismertetett szent 
levéllel.8 A ludasi szöveget a két világháború között Szabadkán 
nyomtatták. Keletkezésének idejére abból következtetünk, hogy 
csak ebben az időszakban működött a városban a Glóbusz 
nyomda. A kiadó azonban nem különösen figyelhetett a szöveg
re, mert a nyomtatványra nem Szent Mihály Arkangyalról 
készült metszetet tett, hanem a hét fájdalmú Szűzanyáról készül- 
tett, ami nincs összefüggésben a szöveggel, azzal, hogy a levelet 
Jézus Krisztus Szent Mihály Arkangyal által küldte, s a tiszte
letére is el kell mondani egy miatyánkot, hogy 1000 napi búcsút 
nyerjen.

A nyomtatványt Barát Erzsébet, a legidősebb atyai nagy
nénje kapta ajándékba a városban egy férfitól. Az asszony közis
mert volt vallásosságáról, ezért -  amikor erre lehetősége nyílt -  
több példányban is fénymásolta az iratot, hogy a szöveg 
szellemében cselekedjen: A kinek ez a levél vagyon és ki nem 
nyilatkoztatja, az elátkoztatik, és minden áldásomtól elhagyatik. 
Ezt tehát egyik másiktól leírjátok vagy írassátok, és ha egy vala
ki annyi bűnt cselekedett volna, mint tengernek habja, és földnek 
ágai és füvei, avagy minden az égen a csillagok vannak, meg
bocsátanak neki” így a mi adatközlőnk is, Erzsi néni ugyancsak 
fénymásolatban teijeszti a Csodálatos képet. Arról nincsen 
adatunk, hogy a szöveget a hidasiak közösen vagy magánáhítat
ban olvasgatták-e, arról sem meséltek, hogy valaki végezte-e a 
tanyasoron a levélben előirt pénteki ájtatosságot: jyAki minden 
pénteken hat Miatyánkot és hat Üdvözlégy Máriát és egy Hiszek 
egy Istent elimádkozik, az ezer búcsút nyer, és halála előtt az úr 
Jézus Krisztus az ő szent Anyjával eljön, elviszi annak lelkét a 
szent Atyjához a mennyei dicsőségbe. ” Védő, óvó jellegében 
hisznek. Különösen hasznos -  vélik - ,  ha a szülöasszonyok

8 MOLNÁR. 1986.
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maguknál tartják. Jó, ha ilyen nyomtatvány van a házban, mert azt 
megvédi a villámtól, jégveréstől. Szerintük még a vemhes állatok 
esetében is hasznos, hiszen azok is Isten teremtményei. Máig mesé
lik, hogy az egyik asszony tehene nehezen ellett, ezért a gazdasz- 
szony a nyakába kötötte a levelet, a tehén szerencsésen világra 
hozta a bocit, ám kínjában megette a papírlapot A Csodálatos képet 
a fronton szolgáló katonáknak nem küldték, hiszen velük kapcso
latban a kétszer kilenc betűs szent levelet tartották hatásosnak.

A Traub és társai által kiadott szent levél
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A SZABADKAI SZENT LEVELEK

A harmadik szent levelet az egyik szabadkai plébánostól kap
tam, azzal a feltétellel, hogy nem terjesztem, mert a benne foglal
takat ő maga babonaságnak tarja. Egyik híve vitte el neki a 
plébániára, hogy tanácsot kérjen tőle a benne foglaltakról. Arról 
a nyomtatványról van szó, melyet Jung Károly9 a legkorábbi 
ilyen jellegű szövegnek tekint. Pontos címe: Szent levél, melyet a 
mi urunk Jézus Krisztus csudálatosképpen az ő földön lakó 
népeinek küldött. Régi kézirat után újra kiadta Buzgó Gábor A 
tizenhat oldalas nyomtatványt Szegeden nyomtatták a Traub B. 
és Társánál. A szöveg két fejezetre oszlik, az első: Levél, melyet 
a mi Urunk Jézus az egekből alábocsátott, a második pedig Szűz 
Mária levele. A bevezető részben az olvasóval apokaliptikus 
látomást közöl a szerző, mert a népek nem tértek meg, s nem 
hagyták el gonosz cselekedeteiket. A jó Isten már csaknem hatá
rozott, hogy az egész emberi nemet elpusztítja a földön, de Szűz 
Mária könyörgésére megszánta az embereket, és megbocsátotta a 
vétkeiket. Az írásban tovább is érvényesül a párhuzamos szer
kesztés, egyrészt ráismerhetünk a mózesi törvényekre, valamint 
a bibliai tanításokra, melyek szerint az emberiségnek élnie kel
lene, ezek be nem tartásáért súlyos árat fogunk fizetni, mert nem 
érkezik több levél a földre: „hanem midőn megfogok rólokfeled
kezni, fölnyitom az eget: tüzet s kénköves esőt bocsátók reátok 
február is hónapokban, hogy égni fognak elevenen a fö ld  színéről 
s vadállatokat küldök ellenetek, hogy tépjen szét benneteket, a 
világosságot elveszem a földről, nagy sötétség fog  uralkodni.” A 
levélnek a második részében, a Mária levélben olvashatunk a 
szöveg mágikus erejéről is. Nemcsak azokat kíméli meg a jó 
Isten, aki olvassa az égi levelét és megtartja a törvényeket, hanem 
a terhes anyákat is: a mely terhes állapotban van s e könyvet 
magánál hordja, könnyen szüli gyermekét. A nyomtatvány szinte 
nyomatékként a Szűzanya álmát ismerteti. Ez az álom nem 
azonos a Hét mennyei zárban ismertetett álommal, ebben a

9 JUNG. 1994.
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szövegben a Szűzanya álmában Szent Mihály Arkangyallal alászáll 
a pokolba, és hasonlóan, mint Dante az Isteni színjátékban, megis
meri a pokolbeli keresztények válogatott szenvedéseit. A feloldozás 
azonban ebben a részben elmarad. Bizonyára a nagyobb nyomaték 
kedvéért, hogy a szöveg olvasója és terjesztője valóban a szent le
vélben megfogalmazott szentenciák szerint éljen.

Egy másik szent levél, Az igazi és valódi Hét mennyei szent 
zár imádsága, amely a Szűzanya álmát tartalmazza, az ismertebb 
imádságok közé tartozik. A vallásos öregasszonyok tudnak róla, 
veszélyes imádságnak tekintik. Nemigen szoktak róla beszélni, 
mert titokban végzik A plébánosok tiltják a hívőknek, mert a 
benne foglalt ígéretek nem egyeznek meg az egyház tanításával. 
A jámbor asszonyok a tiltást azonban mással magyarázzak, 
ugyanis a záradékban az is olvasható, hogy aki böjtöt tart a 
tizenkét aranyos pénteken, mindannyiszor 15 miatyánkot, 15 
üdvözlégyet és egy hiszekegyet elvégez, az a szentek ajándé
kában fog részesülni, többek között 12 nappal előbb megtudja 
halála óráját és lelke egyenesen a mennyországba száll. 
Adatközlőim beszámoltak arról, hogy több ismerőse is elvégezte 
a Mennyei zárat, s valóban megálmodták haláluk óráját. Egyesek 
ettől a tudattól eszüket vesztették, egy másik idős bácsi viszont a 
halála órájára szépen felöltözött, s úgy várta, hogy beteljesedjen 
az ima ígérete, és az angyalok a mennyországba vigyék.

1907-ben a szöveget lefordították bunyevác nyelvre és 
Szabadkán kinyomtatták, éppen abban az időben, amikor 
Zvekanovié Matija, a későbbi szabadkai püspök megjelentette 
új horvát nyelvű imakönyvét, vitát is folytatott a szabadkai 
sajtóban, hogy az egyház által el nem ismert szövegeket ne ter
jesszék. Én a horvát nyomtatott és kézzel írott változatra Mo
nostoron akadtam rá a nyolcvanas évek közepén. Pravoszláv 
ponyvanyomtatványát pedig az opovói kolostor nyomtatvány
árusító boltjában találtam meg, később pedig Szabadkán a 
pravoszlávok kegyszerárusító üzletében. Tehát magyarul is, 
horvátul is végezték az említett imádságot, az opovói példa azt 
bizonyítja, hogy a pravoszlávok is. Apokrif imáinkra 
emlékeztet a Szűz Anya álma szövegrész, benne Krisztus
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szenvedéstörténete olvasható. Polner Zoltán esti imádságként 
közli a Názáretbeli Jézus kezdetű ájtatosságot10.

FATIMÁI ÍGÉRETEK ÉS AZ IGAZ ÉS VALÓSÁGOS 
TÓBIÁS ÁLDÁSA

A következő nyomtatványok egyike sem tekinthető szent le
vélnek, szoros értelemben vett égi levélnek, hiszen az előbbi 
három valami csoda folytán az égből érkezett: az első a ludasiak 
szerint a szegedi fogadalmi templomba, a másodikat Német
országban véletlenül találták meg, az utóbbit pedig a jeruzsále- 
mi szent város érseke és püspökei fedezték fel kőbe vésve, mint 
a tízparancsolatot. Ez az újabb szövegünk szorosan kapcsolódik 
a Fatimái Mária-jelenésekhez. A nyolcvanadik évfordulón,

10 Szomorú lett szivem, szegény lelkem ellenkad emiatt. Hogy téged, 
szerelmes Jézusom, a kegyetlen zsidók megfogtak, megkötöztek, 
Jeruzsálem városában utcáról utcára, Annáshoz, Kai fáshoz és Pilátushoz 
megkötözve hurcoltak, Pilátusnál meztelenül oszlophoz kötöztek, 
kegyetlenül megostoroztak, tövisekkel megkoronáztak. Kezedbe nádat 
adtak, mint zsidók királyát csúfoltak, hogy szent testedet véresre verték s 
kereszthalálra ítéltek, Szent Vállaidra a nehéz keresztfát adták s a városból 
a Kálvária hegyére vitették, hogy szent testedet a keresztfára szegezték, 
epével és ecettel itattál, szent oldaladat átlyukasztották, úgyhogy abból Vér 
és Víz kicsurgott, hogy ezek után kezeimből kivetten a koporsóba tettek, 
hogy ezek után a Mi urunk Jézus Krisztus boldogságos Szűz Máriának 
ezeket feleié: kedves szerelmes anyám, igaz álmot láttál, mert ezen álomról 
gondolkodik, vagy magával hordozza, vagy házánál tartja, megszabadul 
minden gonosztól, bármire kéred engem vagy téged, mindenben meghall- 
gattatik. Semmi fogyatkozás házánál nem lészend, hirtelen halállal szent 
gyónás és áldozás nélkül meg nem hal. És te, szerelmes anyám, készen 
leszünk lelkét halála óráján mennyországba vinni, hogy örvendezzen az 
angyalokkal és megdicsőült szentekkel örökkön örökkön ámen.
Názáreti Jézus zsidók királya, Te vagy minden ellen, Légy erősségem 
lefektemkor, s vezérem keltemkor, életeddel, keserves kínszenvedéseddel 
és véreddel őrizd meg mindenű gonosztól. Feltámadt üdvözítőtől ments 
meg minket mindenű kísértettől, minden gonosztól, ördögtől, égi 
háborútól, tűz és háborútól. Szent János, ki úr Jézust megkeresztelted 
Jordán vizében, légy oltalmam, hogy meggyőzhessen a gonosz lélek in- 
cselkedéseit az Atya+fiú és Szent lélek által. Ámen.
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1997-ben kezdték írásba foglalni Mária üzenetét Fatimából. A 
szöveg tanulsága szerint Szent Anya égi üzenetéről már III. 
Piusz, illetve XXIIII. János pápa is tudott, de azok annyira 
megrendültek a látomásoktól, hogy megtiltották nyilvánosságra 
hozatalukat. Csak VI. Pál engedte meg a Fatimái látomások köz
zétételét, mivel az üzenet beteljesülésének az ideje nagyon 
közeledik, s az emberiségnek időt kell hagyni, hogy imádsá
gaikkal, jó cselekedeteikkel megtérjenek.

A legújabb szövegből sem hiányoznak ugyan azok a misz
tikus képek, melyek a korábbi hasonló jellegű szövegeket jelle
mezték, de míg azok általánosságban szóltak az egész embe
riséghez, a legújabb szövegben a látomás már konkrét földrajzi 
helyhez, országokhoz kötődik. Olyan katasztrófákat jósol, mely a 
mai ember számára közérthető, kézzelfogható. Az emberiség 
pusztulását a napi politikától befolyásolva jövendöli: „Egy 
magas rangú férfit meggyilkolnak. Ez lesz az alapja annak, hogy 
kirobbanjon a forradalom. Hideg lesz. A nagyhatalom katonái 
Nyugat-Európába mennek majd, de a páncélosok csak Rómáig 
érnek el, mert az itt kezdődő atomháború megsemmisíti őket. A 
halálos felhőktől mind elesnek, A Dunától az Északi-tengerig 
csupa pusztaság lesz. Itt egyszerre kirobban a kozmikus 
katasztrófa, melynek háromnapos sötétség lesz a vége. Ebben a 
12 órás sötétségben mérgezett gáz következtében elpusztul az 
emberiség egyharmada. Csak a jók nem kerülnek a Sátán kar
maiba. Ok túlélik a katasztrófát. Mindezek következtében kis 
időre (20-25 évig) béke lesz a földön. Ezeknek a borzalmas dol
goknak a hatására visszatér az Egyházba Oroszország, Kína, 
Anglia, a protestánsok, a zsidók. Mindenki hinni fog  Jézus 
Krisztusban, s a Szűzanyában, Máriában. Akik nem pusztulnak el 
a háromnapos sötétségben, új korszakot érnek meg. ”

Természetesen ebben a levélben is megtalálható a feloldozás, 
mert az üzenet utolsó részében tíz ígéret olvasható, azoknak, akik 
az oltári szentséget tisztelik. A ájtatosságnak az a lényege, hogy 
a rózsaftizér mondásával túlélhetjük a katasztrófát. Az üzenet tíz 
ígéretet is tartalmaz, amely ugyancsak alkalmazkodik a XX. 
század végi ember igényéhez. Csupa olyan ígéreteket találunk
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benne, amely megegyezik az egyház tanításával. Ez a szent levél 
nem nyújt védelmet a tűzfegyvertől, nem védi meg házunkat az 
égi háborútól, még a szülő anyán sem kíván segíteni, mint a múlt 
században, illetve a századelőn készült szövegek. Tehát az egy
ház tanítása szellemében ígér a Szüzanya követőinek, de a 
fogyasztói társadalom igényei szerint: Akik különös előszeretettel 
vesznek részt egy szent misén, mely szent áldozással van egy
bekötve, de ez alkalommal az oltáriszentségről szóló litánia vagy 
a szent sebek olvasóját imádkozzák, azok a szentség különös 
fokát nyerik el. Megvédem őket minden vállalkozásukban, áldá
somban, kegyelemben részesítem, vállalkozásukat bő eredmény
nyel jutalmazom.

Az igaz és valóságos Tóbiás áldása XVI. századi utazóknak, 
vállalkozóknak volt az áldásszövege. Az általunk ismert ilyen 
típusú szövegek közül ez tartalmazza a legtöbb archaikus elemet. 
Hasznossága is lényegesen kiterjedtebb, mint a korábbi szent le
veleké: míg az előbbiek a szülőasszonyokon segített, golyótól, 
tűztől, vihartól védte meg viselőjét, a Tóbiás áldása viselőjének 
szinte univerzális biztonságot nyújt. A szabadkai variáns nem 
eredeti nyomtatvány, hanem géppel írt másolat. Készítője nem 
csak arra ügyelt, hogy a szöveg hű másolata legyen a nyomtatott 
variásnak, az ismeretlen másoló még az eredeti tördelési módot is 
megpróbálta betartani, hogy a jobb és a bal oldali ígéretek a 
megfelelő helyre kerüljenek. A pontos átgépelésre minden bizony
nyal azért törekedett a számomra ismeretlen másoló, mert meg 
volt róla győződve, hogy a szöveg csakis így fejtheti ki mágikus 
erejét. A középső hat ígéret oldalain található varázs-, illetve 
átokszavakat ugyan nem tudta értelmezni, viszont fontosnak tar
totta, hogy azok is eredeti helyükre kerüljenek, ezért kézzel 
másolta oda őket, még akkor is, ha a kézzel írt szöveg elfedte az 
áldást tartalmazó részt.

Jung Károly a Tóbiás áldás német-magyar vonatkozzásait 
vizsgálva megállapítja, hogy a magyar szöveg keresztényesített 
formában adja elő a német eredeti változat mágikus vonatkozá
sait.11 Voltaképpen az első hat szakaszában felsorolt áldások

11 JUNG. 1994
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miatt tekinti a szöveget szent levélnek. Meggyőződésem azon
ban, hogy ez a nyomtatvány inkább krisztianizálódott varázs
szövegnek tekinthető, mint szent levélnek. Mert a valóságos 
szent levelek: a Csodálatos kép, illetve a Buzgó Gábor által 
összeállított égi levél elsősorban hitépítő olvasmány, amely a 
szentíráson alapuló egyházi törvények betartására buzdítja 
olvasóját, másodlagos funkciójuk volt, hogy bizonyos feltételek 
mellett varázserőt is kifejtettek. Az égből jött szent levél tulaj
donosát arra kötelezi, hogy a szöveget terjessze, mert csak akkor 
fog rajta is segíteni: Akinél ez a levél vagyon, és ki nem nyi
latkoztatja, az elátkoztatik, és minden éllésomtól (áldásomtól) 
elhagyatik. (Csodálatos kép) Jaj azon pap, remete, tanítvány 
vagy dikakonusnak, ki ezt nem olvassa a népességnek, hogy a ki 
ezt nem fo g a  a tudatlan embereknek fölolvasni, avagy le nem írja, 
hogy tovább terjessze, hogy ezáltal minden ember birtokába juthas
son s azon tájékokra nem fo g a  küldeni, ahol ez nincs, jaj annak, 
mert számot fog róla adni: mivel nagy kincs ez minden ember 
házában, jaj annak is, aki midőn írja, csak egy szót is kihágy belőle. 
(Szent levél). Olyan kitétellel találkozunk a Hét mennyei zár 
szövegében is, ami terjesztésre kötelezi a levél tulajdonosát: Akinél 
e levél van, köteles másoknak leírásra adni. Tóbiás áldás esetében 
a szöveg tulajdonosának nincsen ilyen kötelezettsége.

AMULETTÉ VÁLT IMÁDSÁGOK

A legújabb keletű szent levelek is elkerültek Szabadkára, 
mégpedig az a Misztikus fénykép, amely 1980 nyarán készült az 
olaszországi Montovában. A fénykép a La Saletti keresztet ábrá
zolja. A keresztfát 1846-ban Franciországban látták pásztor
gyerekek, a Szűzanyával együtt. A kereszt történetét, valamint a 
Jézus Szent véréhez szóló új keletű imádságot is talizmánként, 
amulettként tartják az emberek a házukban, pedig a szentkép és a 
szöveg kizárólag csak a nagy megpróbáltatások idején nyújt 
oltalmat.

A Jézus Szíve imádság akkor került elő Szabadkán, amikor 
arról olvashattunk az újságokban, hogy esetleg bombatámadás
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érhet bennünket. A négy lapra nyomtatott imádság valakinek az 
imakönyvében lapult csaknem fél évszázadig. Ötödik-hatodik 
kézből került hozzám. A nyomtatványt a második világháború 
idején Budapesten készítették. A szöveg olvasójának csak lelki 
megnyugvást ígért légiveszély idején. Szabadkán azonban már 
úgy tudták, hogy tulajdonosát megóvja a légitámadás következ
ményeitől. Októberben még fénymásolatban osztogatták egymás
nak az emberek a hasznosnak vélt imádságot. Újévre már kissé 
érdektelenné vált, különösebben nem figyeltek fel, amikor köz
zétettük a szöveget a Szabad Hét Nap Kalendáriumában. Néhány 
hónap múlva, amikor a fenyegetések valósággá váltak, és ezúttal 
a Szabad Hét Nap oldalán ismét olvasható volt a szöveg, az 
olvasók szent levélnek tekintették, még fénymásolatban is tovább 
adták egymásnak, abban a hitben, hogy elkerüli otthonukat a 
bombatalálat.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt egy évben nem túl sok utánajárással kerültek elő 
Szabadkán az imént ismertetett imádságok. Valószínűleg a há
borús körülmények is hozzájárultak, hogy a szokásosnál na
gyobb népszerűségnek örvendenek ezek a szövegek. Jung Károly 
felvetése volt, hogy a századfordulón felbukkanó szent levelek 
összefüggésbe hozhatók a középkori flagellánsoknak felolvasott 
prédikációkkal. A szabadkai példák, különösen a Buzgó Gábor- 
féle kiadvány, talán alátámasztják felvetését. A hét mennyei 
szent zárak bizonyos részei pedig összefüggnek a Mária keresi 
Krisztust csoportba tartozó archaikus imádságokkal.

Az új keletű kegyes olvasmányok pedig azt a feltevésünket 
igazolják, hogy a mai ember gondolkodásmódja hitbeli kérdések
ben nem sokat változott a középkor óta.

Egy részük, a valóságos szent levelek, kegyes olvasmányként is 
szolgálhattak, amikor kinyomtatták őket, de idővel csaknem vala
mennyi elsősorban az oltalmat hozó tárgyak sorába tartozott, a népi 
hitvilág szerint pedig mágikus varázserejük van. A Szabadkán nap
jainkban is közkedvelt égi levelek egy része középkorú gyökerű, de 
mellettük újabb keletű égi levelek is használatosak. Azt is megfi
gyelhettük, hogy egy-egy imádság hogyan alakul át amuletté a 
néphagyományban.
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UTÓSZÓ

Könyvembe azokat az írásokat válogattam össze, melyeket a 
kilencvenes évek közepétől írtam. Egy kivételével valamennyi a 
Szabadka és a környékbeli tanyák népének vallásos életével 
foglalkozik. Az egyes témák megírásakor Bálint Sándor tételéből 
indultam ki, miszerint a vallási néprajz ,feladata annak vizs
gálata, hogy a népiélek hogyan reagál a katolikus előírásokra. ”

Szabadka újkori történetének meghatározója volt a XVIII. 
századtól, hogy több nemzetiség élt együtt. A lakosság nagyob
bik része, a bunyevácok és a magyarok katolikusok voltak, a 
szerbek pedig pravoszlávok. E két felekezet napjainkban is do
minál a városban. A helység népi vallásosságáról eddig ugyan 
nem készült külön tanulmány, de a XIX. században Szabadkán 
plébánoskodó Tormásy Gábor monográfiájában figyelemre 
méltó adatokat találhatunk e témakörből is. A helyi napilapok, a 
Szabadság és a Bácskai Hírlap apró híreiből sok hasznos infor
mációt meríthetünk. Egyebek közt itt olvashatunk először arról, 
hogy Tavankúton a jégesőt harangokkal oszlatták szét; az egyiket 
Pista harangnak nevezték. Az újságok folyamatosan beszámoltak 
a szent helyeken tett zarándokutakról, a Szabadkára érkező 
szegedi búcsúsokról. A nagy heti keresztúti ájtatosságról is jó 
adatokat találunk. Évről évre megemlékeznek a Pilátus-verésről, 
ami a húszas évekig szokásban volt a városban, Bajmokon pedig 
még a negyvenes években is a Jeremiás próféta sirámainak ének
lése után a hittanosok vesszővel ütögették a templom padjait. 
Nagyszombaton napjainkban is sok katolikus család fontosnak 
tartja, hogy megszenteltesse ételeit.

Az írásokban elsősorban a szabadkai magyarság vallásos 
életével kívántam foglalkozni, de az egyes témák földolgo
zásakor érintettem a bunyevácok és az itteni szerbek vallási 
gyakorlatát, az együttélés interetnikus vonatkozásait is.

A migrációnak jelentős szerepe volt a magyar lakosság szám
beli gyarapodásában. A XVIII. századi szegedi kirajzású ludasi-
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ak, mint ahogy azt Szent Rókus kultusza kapcsán megemlítettem, 
a jámbor öregasszonyok még a kilencvenes évek közepén is 
Vasas Szent János napján böjtöltek, amint ezt a szegedi ősök tet
ték. A templomuk patrónusának megválasztásában is az anya
város Katalin-kultusza sejlik fel. Nem lenne érdektelen a bánsá
gi magyarok magánáhítatában a kibocsátó település vallásgya
korlatát is megfigyelni, például azt, hogy megtartják-e a fogadott 
ünnepeket, hazajámak-e a búcsúba stb.

Szabadka lakói a múltban vallásosak voltak. Ezt talán legjob
ban az bizonyítja, hogy a várost egy időben Szent Máriának is 
nevezték, a napjainkban is közhasználatos címerben ott található 
a Szűzanya és Szent Teréz. Nagy kiterjedésű határában és a város 
belterületén száznál is több szabadtéri keresztet állíttattak, ame
lyek fenntartását alapítványokkal biztosították. A nagyböjt idején 
a határbeli kereszteknél jött össze a tanyavilág, közösen végezték 
a keresztúti ájtatosságot. A békovai, csikériai, király halmi 
keresztnél búcsút is tartottak.

Érdekes viszont, hogy a városban és a tanyákon kevés szent
nek állítottak szobrot. A XIX. században csak Nepomuki Szent 
Jánosnak és Szent Rókusnak volt köztéri szobra, a XX. század
ban a harmincas évek legelején Szent Flóriánnak leplezték le a 
szobrát ünnepélyesen. A tanyavilágban Ludason Nepomuki 
Szent Jánosnak, Györgyénben pedig Paduai Szent Antalnak van 
szobra. Képoszlop, vagy -  ahogyan az itteniek nevezik -  Mária- 
kép is csak egy van, a Párhuzamos úton, a Jovan Mikié és az 
Aleksa Šantić utca sarkán. Szakrális emlékműveket a mi vidé
künkön jobbára a németek állítottak. Hatásukra a velük szomszé
dos falvakban több található, például Monostoron, Kupuszinán, 
Bajmokon.

Szabadka első temploma a ferenceseké volt, az egykori vár 
maradványaiban alakították ki, Szent Mihály tiszteletére szen
telték fel. 1718-ban építették a szerb templomot, melyet az Úr 
Mennybemenetelére szenteltek fel. A XVIII. század utolsó éve
iben szentelik fel a Szent Teréz-templomot, 1834-ben az első 
tanyai templomot Ludason Szent Katalin tiszteletére szentelték fel. A
XIX. század negyvenes éveiben alapították a Szent György, illetve a
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Szent Rókus-plébániát. A szép, reprezentatív épületeket az 
ezredéves évfordulóra kívánták felszentelni, de az építkezési 
munkálatok elhúzódtak. A XIX. század végén Mamuzsity 
Mátyás szabadkai prépost plébános hét tanyai templom építését 
szerette volna kieszközölni a városnál, de az első világháborúig 
csak kettő épült fel: a tavankúti Jézus Szent Szíve, illetve a 
nagyfényi Szent Márk tiszteletére. Az első világégés után, 1919- 
ben a békovai szállásiak templomépítéshez kezdtek. Az egyetlen 
vert falú templomunkat Nagyboldogasszony tiszteletére szen
telték fel. A húszas évek végén létesültek a külteleki plébániák és 
templomok. Lazo Mamužić alapítványából a Zombori úti Jézus 
feltámadása-templomot, a Halasi úton pedig a Kis Boldogasz- 
szony, a Kertvárosban viszont a Jézus, a munkás imaházakat 
létesítették. Ebben az időben szentelték templommá Vojnich 
Mária, ismertebb nevén Tosiné kápolnáját, a Szent Kereszt 
Felmagasztalása tiszteletére. A harmincas évek végén folytatták 
a századfordulón megkezdett tanyai templomok létesítését 
Kelebián, Györgyénben, Bácsszőlősön, Hajdújáráson, Felső- 
tavankúton és Kisboszniában.

A szabadkai katolikusok a három, korábban alapított plébánia 
temetőjébe temetkeznek: A Bajaiba, a Rókusiba és a Zentaiba. 
Az első temetői kápolnát a Rókusi temetőben állították fel 1860- 
ban Szent Anna tiszteletére.

A külvárosban álló véges házak vakolatdíszítésű orom
zatainak fülkéjébe leginkább búcsúkon vásárolt miniatűr Szűz- 
anya-, illetve Keresztelő Szent János-szobrot tettek. A deszka- 
oromzatú házakon pedig Jézus szíve, a kereszt, a kehely jelzi, 
hogy az itt lakók Isten oltalmába ajánlották hajlékukat. A régi 
tanyaépületek kéményfején az egész szabadkai hátárban keresz
tet tettek bajelhárítás céljából.

Szabadka vallásos népéletének tanulmányozásakor nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül az itteni nyomdák működését, első
sorban Bittermann Károly műhelyét, hiszen ezek látták el 
hasznos olvasmányokkal és imádságokkal a jámbor magyar, 
szerb és bunyevác olvasókat.

131



A köznapok és ünnepek vallásgyakorlásában meghatározó 
szerepük volt és van az itteni papságnak, a szerzetesrendeknek, a 
Miasszonyunkról elnevezett iskolanővéreknek, akik a II. világhá
ború végéig iskolát tartottak a városban, de a Domonkos- és a 
Ferences-rendi irgalmas nővéreknek is. Csakis a városban műkö
dő kántorok, szent emberek, búcsúvezetők, a két világháború 
közötti időszakban működő vallásos egyesületek feltérké
pezésével, a ferencesek kötelékébe tartozó harmadrendiek 
munkájának megismerésével kaphatunk majd átfogó képet a 
város népi vallásosságáról. A könyvünkben található írások csak 
szemelvényei ennek az összetett kérdésnek.
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Beszédes Valéria legújabb könyve, az Ünnep ez minekünk, 
egyfajta folytatása az Örökség első és második kötetének, melynek 
írásai, m iniatűr tanulmányai méltán váltak népszerűvé, s amelyek 
népi kultúránkról és hagyományainkról rajzolnak megbízható, hiteles 
képet.

Nem is akármilyen folytatása, hiszen az írások a szabadkaiak 
népi vallásosságáról alcímet viselő gyűjtemény tizenkét fejezetében 
múltunk és közelmúltunk jelenünkre is kisugárzó fontos vallási 
eseményeit, szokásait és vonatkozásait veszi szám ba a néprajzkutató 
alaposságával, ugyanakkor olvasmányosan, érdekfeszítő módon.

A szerző egységes kötetbe szerkesztett tanulm ányai 
megbízható és hiteles képet nyújtanak a Szűzanya tiszteletéről 
Szabadkán, a Rózsafüzér Társulatról, a szabadkai Szentkút 
(Bunarié) interetnikus vonatkozásairól, a regionális és lokális 
búcsújáró helyekről a Vajdaságban, Szent Rókus kultuszáról, Szent 
A n ta l és J é z u s  szíve tisz te le té rő l, egy külvárosi k á n to r  
tevékenységéről, a ludasi templom építéséről, a tanyai temetőkről és 
telepítésfejlődésről, a bajelhárító szent levelekről és más hasznos 
imádságokról.

Beszédes Valéria a laikus olvasó szám ára is rendkívül érdekes 
dolgokat közöl például a Maria-lányokról, akik kizárólag a szabadkai 
magyarok körében voltak ismertek, s a rra  a kérdésre, hogy a 
bunyevácok m iért nem szervezték meg a maguk csoportját, a kutató 
ezt a választ kapta: „M ert Szent István csak a magyarokat ajánlotta a 
Szűzanya oltalm ába.”

A tanulmányfüzér külön értéke, hogy a szerző párhuzamba 
helyezi a városban és környékén együtt vagy egymás mellett élő 
magyarok és bunyevácok vallási szokásait és hagyományait, szól a 
szo k áso k  és hagyom ányok egym ásra  gyakorolt h a tá sá ró l, 
összefonódásáról.

Beszédes Valériának ez a legújabb könyve is -  akárcsak előző 
k ö te te i -  a z o n o ss á g tu d a tu n k a t, gyök ere in k et, m eg in g o tt 
önbecsülésünket erősítheti ezekben a vészterhes időkben.

DUDÁS Károly


