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VALLÁSI SZOBROK

A mintegy hatszáz szabadkai vallási kisem léknek a je lentős része szenteket 
ábrázoló köztéri szobor. A kétszáz éve felállított első ilyen típusút mintegy 
harminc követte az elm últ két évszázadban. Ismerve a szabadkaiak vallási életét, 
illetve a különféle szenteknek a három évszázad alatt kialakult helyi kultuszát, 
feltételezhető lenne, hogy a szobrok többsége Szent Rókust, Szent M ihályt, Szent 
Antalt, valam int a Szüzanyát ábrázolja. Ezeknek az elvárásoknak azonban ellent
mondanak az ábrázolások elemzésével nyert adatok.

Öt alkalom m al, illetve öt helyen Nepomuki Szent Jánosnak em eltettek 
em lékm űvet Szabadka község területén, illetve az általunk vizsgált térségben. 
Számuk tekintetében e szentet a M ária-szobrok és a M ária-képes em lékm űvek 
követik. A m íg a csehországi szentnek sosem alakult ki kultusza a szabadkai hívek 
körében, addig a Boldogasszony tisztelete folyam atos volt a török hódoltságtól 
napjainkig.

Az alábbiakban az ábrázolt szentek szerinti csoportosítás alapján m utatjuk be 
a városnak és környékének vallási szobrait.

Szentháromság 

A szabadkai Szentháromság-szobor
A Tormásy G ábornak és Iványi Istvánnak, a város közism ert helytörténésze

inek 1883-ban, illetve 1892-ben m egjelentetett m onográfiáiban olvasható adatok 
hitelességét a közelm últig nem kérdőjelezték m eg a szabadkai Szenthárom ság
szoborról író szerzők. Az 1815-ben felszentelt szobor em eltetésének körülm é
nyeit taglaló m unkáikban a Tormásy-féle adatokra hivatkoztak, m ég Iványi is. 
A Szenthárom ság szobra a főtér közepén 1815-ben em eltetett bajsai Vojnits 
Mátyás költségén, m elyet ugyanazon év augusztus 20-án szent István király  
ünnepén Szucsich Pál lelkész áldott meg, ki ugyanekkor a szobor előtt felál
lított oltáron ünnepélyes szent misét m ondott. Eredetileg ily szobrot a város 
tanácsa szándékozott állíttatni, mely célból 1798-ban alkudozásba lépett 
Held Frigyes pesti kőfaragóval, mivel azonban a tanács ennek 1763 frtnyi 
előirányzatát m agasnak találta, a kőfaragó pedig engedni nem akart, az 
egész terv abbahagyatott. Bajsai Vojnits M átyás azonban, ki vallási célokra  
igen sokat áldozott, felfogta a tervet és a szobrot felállíttatta s a városnak  
ajándékozta, miután a tanács Ígéretet tett, hogy fentartásáról gondoskodik
-  írja Tormásy.
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A felületes szövegelem zés azt sugallja, hogy a város m integy másfél évtizedig 
kitartott az eredeti mester, Held Frigyes1 ajánlata m ellett, és am ikor 1815-ben 
bajsai Vojnits M áté (M átyás) nyilvánosan is vállalta a szoborállítás költségeinek 
fedezését, újra a pesti mesterhez fordult a város.

A szoboravatás 180. évfordulója kapcsán M agyar László (1937-1998), a 
Szabadkai Történelm i Levéltár m unkatársa egy több évnyi kutatás eredm ényeit 
összefoglaló írást közölt, amelyben számos tévhitet eloszlatott a szabadkai 
Szenthárom ság-szobor em eltetésének körülményeivel kapcsolatban. Kutatásai 
során rábukkant a kortárs, a szobrot megáldó Szuchich Pál nyilatkozatára, amely 
a legnagyobb részletességgel megvilágítja az 1820. évi szoborállítás körülményeit. 
Az 1995-ben közölt értekezés az Iratvallatóban is megjelent: Iványival ellentét
ben a városi levéltárban rábukkantunk Szuchich Pál apát kalocsai keltezésű  
bizonyságlevelére, am elyből kitűnik, hogy a szabadkai Szénthárom ság-szob- 
rot 1814-ben m ár felépítették (Szabadkai Történelm i Levéltár, 18.B.41/ 
aec.1820). Továbbá m egtudtuk, hogy a Kari Salzer zom bori építőm ester 
(kőm űves) által m ellékelt és későbbi évszám m al ellátott tervrajzok több  
vonatkozásban különböznek a mai m űalkotástól.2

M agyar László a továbbiakban részletezi a fellelt okiratok idevágó tartalmát: 
A Szabadkai Történelm i Levéltárban levő iratok bizonysága szerint a Szent- 
három ság-szobor felállítását a kalocsai érsekség engedélyezte és Szabadka  
tiszteletben tartotta bajsai Vojnits (Iványinál: Vojnics) M átyás óhaját, hogy 
a m űem léket a város főterén állítsák fel. A zom bori építőm esterrel kötött 
részletes szerződés, az alapos költségjegyzék, a terjedelm esebb tudósítások, 
a tervrajzok csakis a m unkálatok komolyságára utalnak.

Szabadka főtere a XX század elején.
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A szobor 1966-ig az eredeti helyén maradt, a térképek zöm én bejelölték, 
ugyancsak számos, XIX. századi festményen (Lám Sándor akvarellje, 1863), 
XX. századi fényképen, képeslapon is látható. A korabeli János utca (később 
Batthyány, m a Dimitrije Tucović) középvonalának déli folytatásában, 35 méterre 

a Deák utca házfrontjától állt, a mindenkori városházák felé fordítva.
A Duránci— Počuča szerzőpáros a következőket írja az eredeti szoborról 

(2001): Az em lékm ű három lépcsős és alapra épült, am elynek első oldalára  
feliratos táblát helyezett a művész. Erre az alapzatra kerültek a szentek szob
rai. A központi figura a Szeplőtelen fogantatást ábrázolja, oldalán egy-egy  
angyallal (balra a Hit, jobbra pedig a Szeretet angyalával), a háttérben  
pedig ott áll Szent M áté alakja. A három oldalú oszlopot felhők díszítik, 
csúcsán pedig ott van az Atya, a Fiú és a Szentlélek szobra, fém ből készült 
sugarakkal és kereszttel. Az em lékm űvet kovácsolt vasból készült kerítés 
védi. A Szűzanya m egjelenése előtti részt az oltár szám ára alakították ki. 
Eredetileg festett volt az em lékm ű. A foldgöm b világoskék, a felhők ham u
szürkék, a szentek attribútum ait arannyal vonták be. Am ikor 1912-ben  
fel kellett újítani az em lékm űvet, a szobrokat nem festették újra, m ert a 
szabadkaiak azt nem helyeselték.

N oha a XIX. századi helyi szerzők gyakran hivatkoznak a szabadkai pol
gárok nagyfokú hitbuzgalmára, a Szenthárom ság-szobor története ezt mégis 
m egkérdőjelezi. A korabeli piactéren (Főtéren) felállított szobor m ár az első 
évtizedekben állandó rongálásnak volt kitéve. A lig húsz év elteltével, 1833-ban 
egyes tanácstagok és a város főmérnöke m ár nagyobb m éretű javítását, illetve az 
áthelyezését kérték, azzal az indokkal, hogy zavarja a piacozókat a m indennapi 
tevékenységükben -  a rongálásokat is ennek tulajdonították (M agyar László). A 
m érnök által javaso lt új helyszínt -  a Szent Teréz-templom térsége a Zombori 
út m ellett -  a városi hatóságok el is fogadták, az áthelyezés azonban elm aradt, 
ahogyan kudarcba fulladt a több évtized múltán, 1878-79 folyam án tett újabb 
kezdem ényezés is.

Iványi István és M agyar László részletesen taglalják az 1879. évi áthelyezési 
kísérlet m ozzanatait, am elyekkel kapcsolatban számos okirat gazdagítja a város 
levéltárának anyagát.3 Az események lényege az, hogy a Főtér kikövezése miatt 
a teret mintegy másfél méterrel fel kellett tölteni és ezzel a szobor egy része és 
az oltárához vezető lépcsők a felszín alá kerültek volna. A tanács által elfogadott, 
ésszerű m egoldás -  a szobornak a ferencesek tem plom a előtti, Teleki térre való 
áthelyezése -  helyett, a közvélemény újabb nyomására, a régi helyén maradt.

Az 1870-es években a helyi sajtó beszám olt a nagy esem ényeiről. SZENT  
HÁROM SÁG ÉS BAZÁR. Régóta m éregetik helytelenítő szem élyek a piac 
közepén m ég 1816-ban (1814/15) a Vojnich -  család által felállított szt.
-  H árom ság szobrát, mely több mint félszázadon keresztül ném a hirdetője 
volt a város katholikus jellegének, s m ost az ősök vallásos kegyelete em elte 
szobrot az unokák elhordani akarják az elévülés által is szentesített jogos 
helyről. M iért? Az igazi okot nem mondják, de gyanítható - ,  okul felhozzák, 
hogy a közlekedést akadályozza... Ezen ok ellenére a tanács közben Sórak
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tár építésére adott engedélyt a szobor közelében -  a gym n. és a gom bkötő  
utca k özött.- Hová helyezik? Teleki tér -  arra a helyre, mely közönségesen  
rongypiacnak neveztetik -  írja 1879. április 3-án a Szabadkai Ellenőr.

20937.s z - . 
tan.1912*

Tárg': 1 •' Kofára^ és MárványifSar r .t ."  szár-aSja a “ azont há

romság" sr ,bor helyreállítási munkálatai#«.

H a t á r o z a t  :

A ta: áos a " üzent háromság" szobor helyreállítási munkálataiért 
a házipénz írbál a - Városi k ö z jó k  lé tesítésé alapja" s z á d j á tó l  a 

"KSfaragé 3 márványipar r .t ."  javára 18C0 kor.,azaz Bgyezernyolozszáz 
koronát ki tál azzal, hogy mintán a szobornak sy iioattal tortán« egysze
ri bevonás. a nevezett részvény társaság ; l t e l  benyújtott költségvetés 
szerint is  csak 100 koronába került, a st.sodijt áa.harmadik bevonásért 
kUlön fo ls ín ito tt 30ü korona helyett esi* jg ö sk m w ' vagyis összsen 
200 kor, veit utalványozható.

3Ür i a számvevőség, a mérnöki hivatal ós a M kőfaragó és 
márvanyipai r .t .  " a jelen határozattal nyemoko ér tes ítés t.

•izabarcdn,1912. évi november hé 9 . -én tartott tanácsülésből.

X i a d t a:

J*SSr8ö.

A Kőfaragó és Márvány ipar R.t. számlájának kiegyenlítése (1912)

1879. április 6-án mintegy 550 aláírással ellátott kérelmet4 juttattak el a 
szabadkai polgárok a Tanácshoz: Alulírott szabadkai polgárok kérelm ezzük, 
hogy a Sz. H árom ság szobra jelenlegi helyén m eghagyassék; vagy ha az 
áthelyezés elkerülhetetlen, újólag a városház és főgym násium  előtti téren  
állitassék fel: Szabadkán 1879, April hó 6 án. Néhány hónap múlva a Szabad
kai Közlöny (1879. június 8.) újságírója már az áthelyezés elodázását üdvözli a 
lapban, egyúttal azonban a felháborodásnak is helyt ad: A SZENT H Á R O M 
SÁG HELYÉN M ARAD Csak m aradjon, ehhez sem m i szavunk, de hogy oly 
botrányosan elhagyatott állapotban em elkedik az égnek, egy kissé sajnálatos 
dolog. Vagy em eljék fel az egészet, vagy tem essék be a gödröt körötte, mert 
a mig a közlekedést akadályozza addig szem étgödörként is használják egy
néhányszor.
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Átfogóbb, nagyobb méretű felújítására a Rókus-kápolna restaurálása után 
került sor 1884 és 1887 között. A tanács a versenypályázaton a kápolna festését 
kivitelező Szaurer Károly szabadkai festő és szobrász ajánlatát fogadta el és az 
1887 augusztusára befejezett m unkálatokkal (kép- és kőfaragó, aranyozó, m ázoló) 
minden téren elégedett volt. A mester költségvetéséből m erített adatok alapján 
M agyar László részletesen leírja az elvégzett felújítást: több új kő beillesztése és 
csiszolása, a felirat kifaragása, a rozetta megújítása, a csigadíszítm énynek és egy 
angyalfejnek újbóli kifaragása, valamint számos apróbb javítás.

A szobor term éskőből (homokkőből) készült töm bjeinek m inősége, állaga 
azonban tovább romlott, így 1912-ben5 újabb felújítást eszközöltek rajta. Ezút
tal a városszerte számos vallási kisemléket felállító Lőwy-féle Kőfaragó és 
M árványipar Részvénytársaság szerezte meg a munkát. A cég a je lze tt év jú lius 
20-án benyújtott költségvetésének betühű másolata:6

Kőfaragó és M árványipar részvénytársaság Szabadka
Szabadka, 1912. julius 20.

Szabadka szab. kir. város tekintetes Tanácsának
Van szerencsénk csatoltan a Szent István téren levő szobor helyreállí

tására vonatkozó költségvetésünket benyújtani. Nem m ulaszthatjuk el azon
ban tisztelettel m egjegyezni, hogy ily régi állott kőnek silicattal való egyszeri 
beeresztése nem elegendő, hanem azt m inimálisan három szor kell szilicattal 
beereszteni és ezen m ásodik és harmadik beeresztésért külön K. 3 0 0 .-  azaz 
H árom száz koronát szám ítunk.

Azon rem ényben, hogy igen kedvező ajánlatunk a tekintetes Tanácsnak  
m egfelel, kérjük nagybecsű m egbízását és vagyunk

teljes tisztelettel (olvashatatlan aláírás)

Szeptem berben a helyi lapokban m ár m egjelennek a tudósítások az elvégzett 
munkáról: A RESTAURÁLT SZENT-HÁROM SÁG Szabadka főterén, a 
díszes városi színház előtt áll a Szenthárom ság szobra. -  1815 óta áll itt - . . .
(Bácsm egyei Napló , 1912. szept. 25.).

A november 9-i tanácsi határozat pedig a munkálatok zárszámadását tag lalja:7

H a t á r o z a t :
A tanács a „Szent háromság" szobor helyreállítási munkálataiért a házi

pénztárból a „Városi közmüvek létesítési alapja" számlájánál a „Kőfaragó 
és márványipar r.t.” javára 1800 kor., azaz Egyezernyolcszáz koronát kiutal 
azzal, hogy miután a szobornak sylicattal történő egyszeri bevonása a nevezett 
részvénytársaság által benyújtott költségvetés szerint is csak 100 koronába 
került, a m ásodik és harm adik bevonásért külön felszám ított 300 korona 
helyett, csak 100-100 kor. vagyis összesen 200 kor. volt utalványozható.

M iről a szám vevőség, a mérnöki hivatal és a „K őfaragó és m árványipar 
r.t." a jelen határozattal nyernek értesítést.

Szabadkán, 1912. évi novem ber hó 9.-én tartott tanácsülésből.
K i a d t a

jegyző.
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N incs tudom ásunk arról, hogy a két világháború között végeztek-e felújítási 
m unkálatokat e kisemléken.

Főtér (1906)

1941-ben az új hatalom nagyobb városrendezésre készült. A z ún. ország
zászló helyének a kijelölését elsődleges feladatnak tartották, s szám ba vették a 
lehetséges helyszíneket. Az 1941. novem ber 17-én Szabadkára leutazott m inisz
teri tanácsos je lentést írt az elvégzett munkáról a M agyar Királyi Iparügyi M inisz
térium nak.8 A vallási kisemlékekkel, történelmi m űemlékekkel kapcsolatos rész
ben többek között ez áll: A v áro sn ak  egy m űem lékszerű  sz en th á ro m ság  szob ra  
van  s a városrendezéssel kapcso la tban  m űem léknek  ó h a jtjá k  ny ilván ítan i.
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Vegyük jo b b a n  szem ügyre a Szent István té ri 1817-ben (1814/15) épü lt Szent- 
h á rom ság  szobro t. Ez az ép ítm ény a városháza  és a B a tth y á n y -u tc a  tenge
lyei közö tt fekszik , a té rre  ugyan nem gyakoro l kü lönösebb  kedvező h a tást, 
azonban  a város vallásos közönsége nem szívesen venné a n n a k  elm ozd ításá t. 
H a a té r  rendezése a szobor e ltávo lítását fö lté tlenü l m egkövetelei, úgy a szo
b o r ú jbó li felép ítésének  helyét a közelben ki kell je lö ln i.

A szoborhoz kapcsolódó következő esemény, szocialista Jugoszláviában 
történt, am ikor nem volt kötelező kikérni a lakosság vélem ényét egy-egy 
közérdekű, városrendezési határozat meghozatalához. így került sor, szinte 
minden ellenvetés nélkül, 1964 és 1966 között a Szenthárom ság-szobor áthe
lyezésére a mai Köztársaság térről az egykori Teréz (mai Fasizmus áldozatai) 
térre, illetve a Szent Teréz-templom északi oldala és a püspökségi telek kerítése 
között kialakult, kisebb térre, am elyet napjainkban ism ét Teréz térnek neveznek. 
A m unkálatokat a szlovéniai műem lékvédelm i intézet m unkatársaira bízták9
-  mellékesen szólva alapos szakmunkát végeztek, hiszen a szobor állaga azóta 
sem rom lott jelentősen.

A felújítás során egyetlen hibát követtek el a szakemberek: az új, feliratos 
márvány tábla szövegében kihagytak egy eredeti sort -  a mai harmadikat. Magyar 
László volt az első, aki az 1995-ben írt értekezésében felhívta a figyelmet a fentiekre
-  valószínűleg ennek hatására, azóta már kiegészítették a hiányos feliratot.

A z áthelyezését és felújítását követő évben m ár m egrongálták a szobrot. A 
helyi lapok beszám oltak az 1967. novem ber 30-án és decem ber elején lezajlott 
esem énysorozatról, m elyek egyik mozzanata a Szenthárom ság M ária-szobrának 
a m egrongálása volt -  az elkövető letörte a Szűzanya feje fölé szerelt aureolát. 
A Subotičke novine  cikke szerint a néhány nap m úlva letartóztatott elkövető 
novem ber 30-a éjjelén m egrongálta a Fasizmus áldozatainak terén levő, II. 
világháborús em lékm űvet, majd felm ászott a Szenthárom ság-szobor m ellékszob
rainak talapzatára, és letörte a m ár em lített fém aureolát, utána pedig a Belgrádi 
úton déli irányba haladva, további vallási kisem lékeket rongált m eg .10

Az északi templomoldal közepének vonalában, a templomot övező, magasított, 
aszfaltozott szegélytől hét méterre látható déli tájolású emlékmű. A betonala
pba ágyazott, vasból készült alacsony kerítéssel övezett tér közepén álló szobor 
3,5x3,5x3,5 méteres, háromszögletű alapzatát és többlépcsős, négy-szintes talapza
tát terméskőtömbökből alakították ki, melyeket vizuálisan összeköt a spirál formájú 
terméskő csiga.

Az alapzat déli oldalához kisebb m árványoltárt helyeztek, am ely fölött az 
alapzatba ágyazott, szintén fehér márványtáblán a következő felirat olvasható 
(feltehetőleg az eredeti, 1815-ben íródott szöveg korhű m ásolata):11

AZ EG Y  M E G O SZ O L H A T L A N  TEL LY E S S Z E N T H Á R O M S Á G  EGY 
IST E N N E K  D IC S Ő ÍT É S É R E

Á LD Á SÁ R A  M A G A SZTA LÁ SÁ R A  ADTA A JÁ N L O T T A  Á LD O ZTA
M A R IA  T H E R E S IO P IL IS , SZABAD K IR Á LY I V Á R O SÁ N A K  S O K  

E S Z T E N D Ő K IG  V O LT B ÍR Á JÁ N A K
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NÉHAI BOLDOG EM LÉKEZETŰ T. N. VITÉZLŐ  BAJSAI VOJNITS
LUKÁCS ÚR

M EGBO LDOGULT M ÁTYÁS FIÁNAK A FIA T. N. VITÉZLŐ  BAJSAI
VOJNITS M ÁTÉ ÚR  

T. N. BÁTS ÉS BODROG TÖ RVÉNYESEN EGYESÜLT V Á RM EG Y ÉK
TÁBLA BÍRÁJA  

M DCCCXV
KIJAVÍTATTA SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁRO S 1860 ÉVBEN, 

ÚJABBAN PEDIG 1912 ÉVBEN

A három szögletű alsó szint keleti oldalán pedig az áthelyezést örökítették m eg 
két nyelven, magyarul és horvát nyelven.

OVAJ SPO M ENIK PRESVETOM  TR O JSTVU  
PO SPO RAZUM U M JESNIH GRAĐANSKIH I CRK VENIH  VLASTI 

PRENESEN JE NA OVO M JESTO SA TRGA R EPUBLIK E  
1 9 6 4 -1 9 6 6 .

RESTAURACIJU KIPOVA IZVRŠIO  
„ZAVOD ZA SPO M ENIŠKO VARSTVO SRS” IZ LJUBLJANE  

O BNO VLJEN SPO M ENIK  BLAG O SLO VLJEN JE  
DANA 30. LISTOPADA 1966.

A SZENTH ÁRO M SÁG  TISZTELETÉRE EMELT EM LÉK M ŰVET,
A HELYI VILÁGI ÉS EGYHÁZI HATÓSÁGOK KÖZÖS MEGEGYEZÉSÉVEL 

H O ZTÁK  ÁT A KÖZTÁRSASÁG TERÉRŐ L E HELYRE  
1 9 6 4 -1 9 6 6 .

A SZOBRO K M EGÚJÍTÁSÁT  
A LJUBLJANAI ”ZAVOD ZA SPOMENIŠKO VARSTVO SRS” VÉGEZTE  

A M EGÚJÍTOTT EM LÉKM Ű M EGÁLDÁSA  
1966 O KTOBER 30-ÁN TÖRTÉNT.

M ivel a szobor kétszáz évnyi történetének leírói sehol sem em lítik, hogy 
a talapzat alapszegélyén elhelyezett m ellékszobrokat kicserélték volna, azok 
feltehetőleg ma is az eredeti kőszobrok, am elyeket többször felújítottak az elm últ 
két évszázadban. A déli oldalon álló M ária-szobor enyhén a többi fölé em elkedik. 
(206 centim éter magas, az angyalszobrok pedig 172 centim éteresek.) Tehát a két 
oldalt, a háromszög csúcsain elhelyezett angyalszobrok és a könyvvel és a gyermek
kel ábrázolt Szent Máté-szobor a hátsó csúcson, valamivel alacsonyabbak. Ma már 
hiányoznak az angyalok attribútumai, balról a kereszt, jobbról pedig a hor
gony, am elyek valószínűleg fémből készültek, és eredetileg azokat is arannyal 
vonhatták be. (Duranci-Počuča).

A csúcsrész is a megszokott kivitelezésben készült: a kőfelhőkön nyugvó kőgömb 
mellett az Atya és Fiú ülő alakjai, fölöttük pedig a fémből készült, Szentlelket ábrázoló 
galamb figurája a fémszálakból kialakított napsugárdísz közepén.

Sem az egyház, sem a város M űemlékvédelmi Intézete nem szándékozza 
áthelyezni a szoborcsoportot, tehát valószínűleg a jelenlegi helyén fog maradni a
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szobor a következő évtizedekben is. Az új műszaki m egoldásokkal valószínűleg 
tartósítani lehet az állagát, és így megőrizhető a további századok szám ára is. A 
szoborcsoport a védett városközpontban áll.

Számos szerző foglakozott e barokk em lékm űvel, de a szabadkaiak vallási 
életében betöltött szerepéről alig írtak valamit. Csupán azt em lítették, hogy az 
úmapi körm enet egyik állom ása volt az 1940-es évekig -  az alapzatánál kia
lakított oltárnál egy rövid istentiszteletre leállt a körmenet. A tábori oltárról 
tudósít az úm api körm enetek kapcsán a Szabadkai E llenőr 1880. m ájus 30-i 
száma: Csinosak voltak a rögtönzött oltárok is, különösen díszes volt a szt.- 
három ság oltára, m elyet gyöngéd női kéz díszített fel pazar fénnyel. Részlet 
a Szabadkai H írlap  egy 1889. évi számából: A városi tisztviselők az urnapi 
körm enetről tüntetőleg elm aradtak. Hogy mentek-e és m ennyien m entek a 
tem plom ba a polgárm esterrel? azt nem tudjuk, de hogy a Rádits-ház előtti, 
a szt.-Ferenc-rendi tem plom ban és a szenthárom ságnál felállított sátrakhoz 
a polgárm esteren kívül a szentség után, -  csak Vojnits Félix árvaszéki ülnök  
ment egyedül, ezt láttuk.12 A közelmúltban megnyílt, Kosztolányi nevét viselő 
tehetséggondozó gim názium  tanulói és tanárai a m árcius 15-i ünnepségsorozat 
részeként ezt a szobrot is megkoszorúzzák.

Legutóbb 2006 októberének végén rongálták m eg ism eretlen tettesek. Tudósí
tás a M agyar Szó  2006. október 27-i, pénteki számából: Tegnap reggel 6 óra 30  
perc táján a Fasizm us áldozatainak terén a Katedrálisnál levő em lékm űről 
leválasztották az angyalszobrokat. A belügyi titkárság szabadkai csapa
tának vizsgálata során m egállapították, hogy egy ism eretlen szem ély fizikai 
erejét használta arra, hogy a Katedrális m ögött levő em lékm űről letörje az 
angyalokat ábrázoló szobrot. A rendőrség ism eretlen elkövető után nyomoz, 
(mh) A kissé m egsérült, keleti oldalon álló szobor napokig a járdán hevert, m ajd 
feltehetőleg átvitték a püspöki hivatal udvarába. (Decem ber elején m ég nem 
állították vissza az eredeti helyére.)13

1 1798-ban a városban már volt egy vallási emlékmű, amely Held Frigyes budai
(Tormásy szerint pesti) műhelyében készült -  1797-ben helyezték el a Szent 
Teréz-templom két tornya közé a jelzett mester által készített Szeplőtelen Boldog- 
asszony-szobrot (Iványi István).

2 A betűhíven közölt szövegrész valószínűleg úgy értelmezhető, hogy a tervek 
alapján felépített szobor több vonatkozásban is eltér a mai küllemétől, ami persze 
nem zárja ki a lehetőséget, hogy már az építéskor is eltértek némileg a terv
rajzoktól. Többek között az Iratvallatóban közölt mellékletben látható tervrajzon 
a szoboregyüttes felső része, a csúcsszobrok alatti összekötő rész lényegesen 
karcsúbb a mainál.

3 SzTL, 1024/polg. 1879 és 3431 /polg. 1879.
4 SzTL, 3431/polg. 1879.
5 Időközben újabb, sikertelen áthelyezési kísérlet történt 1893-ban. A Szabadság az 

1893. november 1-jén megjelent számában egy rövid hírt közölt: A Szent-három
ság szobrát áthelyeznék a Teleki-, vagy a Teréz-térre. Az 1912-es felújítását az 
előző évben, 1911. november 20-án kezdeményezte dr. Bíró Károly polgármester 
(SzTL, III 727/1911.).
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6 Az okirat mellékletként megjelent a forrásban feltüntetett Iratvallatóban.
7 SzTL, 1694/mém.l912.
8 SzTL, L: 10.
9 Zavod za spomeniško varstvo SRS. Béla Duránci szabadkai művészettörténész 

személyes közlése, hogy a majdnem szétmálló mellékszobrokat leszerelték és 
Ljubljanába, a restaurálás helyszínére szállították. Az alapzat és az obeliszk 
homokkő tömbjeit Szabadkán vonták be a szilikonos tartósítórétegekkel.

10 Subotičke novine 1967., a 47-es és 48-as számok.
11 A mai felirat utolsó sorában, a felújításokra vonatkozó adat nem az eredetinek 

a része, és valószínűleg hibás az 1860-as évszám -  az 1887. év lenne a helyes. 
Az eredeti feliratát 1912-ben Váli Gyula mérnök betűhíven lemásolta -  Magyar 
László is erre hivatkozhatott az értekezésében.

12 Szabadkai Hírlap, 1889. június 23. Az újság részletes tudósítást közöl az ünnepség
ről: Urnapi körmenet Űrnapját a katholikus világ e dicső ünnepét nálunk is 
nagy fénynyel és a szokott kegyelettel ülték meg. A beltéri egyházban mondott 
szentmise után a körmenet, melyben a világi és katonai méltóságok, a pol
gárság szine-java, növendékek, az összes iparegyletek testületileg, diszzászlók- 
kal és beláthatlan embertömeg vett részt,- 9  órakor megindult és a szent János 
szobra, a szt.-Ferencziek zárdája, a szentháromság és a szt.-Rókusi kápolnában 
felállított oltárok előtt meghallgatta az evangéliumok felolvasását és fogadta 
a prépost-plébánostól az oltári szentséggel osztott áldását s így visszatért a 
főtemplomba, hol a szertartás 11 órakor befejeztetett Ma az urnapi körmene
tek a külvárosi templomokban tartatnak.

13 Subotičke novine, 2006. október 27.: ŽUPNIK BERETIĆ PIŠE KUČERI -  
SRUŠEN JEDAN OD KIPOVA SVETOG TROJSTVA Pokraj subotičke 
katedrale nađen je u četvrtak ujutro srušen jedan od kipova sa spomenika svetom 
Trojstvu. Pri padu kipa oštećena je betonska staza i gvozdena ograda oko spomeni
ka. Bio je to povod da župnik Stjepan Beretić uputi sledeće pismo gradonačelniku 
Gézi Kučeri: Mramorne i granitne stepenice pred katedralom, kao i postolje 
mramornog križa pred katedralom više ne možemo zaštititi od momaka koji na 
koturaljkama oštećuju i príj aj u mramor. To traje godinama. Ista ta banda oštećuje 
na isti način i spomenik u središtu trga. Protiv njih néma lijeka... U noći između 
25. i 26. listopada netko je srušio kip anđela sa spomenika pokraj katedrale. Kip je 
manje oštećen, ali je oštećena betonska staza oko spomenika i ograda od lijevanog 
željeza. To je ograda ista kao ona pred gradskom kućom. Kao da počinje neko 
stanje kao za vrijeme rata. Što će reći vjernici koji se u katedrali okupljaju. Oni se 
više ne usude dolaziti biciklom ni nedjeljom na svetu misu. Nekima je ukradeno po 
dva-tri bicikla. Néma nikakve sigurnosti oko katedrale. Svaki puta smo štetu, tako
i danas prijavili policiji. Sada se osjećam bespomoćno. Nisam Vám se obraćao zbog 
pojedinačnih šteta. Ovo je malo previše. U nádi, da ćete i Vi, ali i Skupština općine 
nešto poduzeti ostajem s poštovanjem.
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A csantavéri Szentháromság-szobor
1893-ban, az egykori templom északi sarkától mintegy tizenöt m éternyire, 

Szenthárom ság-szobrot emeltettek közpénzen a csantavériek. A közadakozást a 
szobor talapzatának északi oldalába ágyazott m árványtáblába vésett ajánlásban 
is hangsúlyozzák:

A KÉR. KATHOLIKUS HIT.
LEGMÉLYEBB TITKÁNAK 

E LEGSZENTEBB EMLÉKKÖVÉT 
EMELTETTÉK KÖZADAKOZÁSBÓL 

A CSANTAVÉRI KATH. HÍVEK 
1893 ÉVBEN

KÉSZÍTETTE KOVÁCS

Kőoszlopok közé szerelt, kovácsoltvas kerítéssel övezett 3,8x3,8 méteres 
négyszög közepén áll a hom okkőből készült szobor a m egszokott elemekkel: 
m ellékszobrok és a kőfelhőkön az Atya és Fiú szobrai.

Leromlott állaga miatt nehezen azonosítható a négy, 90 centim éter magas 
mellékszobor. A keleti oldalon látható fejetlen alakzatot női ruhában ábrázolták, 
ez lehet a M ária-szobor. A nyugati oldalon, a barátcsuhában ábrázolt alakban 
még felism erhető a Remete Szent Antal-szobor, m int ahogyan a gyerm eket tartó 
déliben Szent József alakja a Kisjézussal, az északi oldalon pedig Szent Flórián
nak a m egszokott alakja (római katona) dereng fel a szem lélőben.

A Nepomuki Szent János- és a Szentháromság-szobor (1918)
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2001 -ben a Duránci— Počuča szerzőpáros ezt írja a csantavéri Szenthárom ság
szoborról: A ta lap z a to n  ovális oszlop áll, am elynek  oszlopfője nyolcszögletű 
és p ro filé it s ezen ta lá lh a tó  az A tya, a Fiú és a S zentlélek  szob ra . Az oszlop 
a l já n a k  elülső részén Szűz M á ria  szob ra  áll a K isjézussal a k a r já b a n , b a lró l 
S zent Jó z se f  és a K isjézus, jo b b ró l Szent F ló rián , a h á tté rb e n  pedig  S zent 
A n tal R em ete  szo b ra  lá tható .

A szobor különleges színfoltja volt az 1947-ig m egtartott úm api ünneplés
nek is -  a két világháború közötti években lebonyolított körm enetekre még 
em lékeznek a helybeliek. Az ideiglenes oltárok egyikét a szobor m ögött alakítot
ták ki a hívők -  ez volt a körmenet első állomása.

Az elm últ évtizedben számos csantavéri fórumon tém a volt a szobor felújí
tása, de napjainkig semmi sem történt ezen a téren.

A bajmoki Szentháromság-szobor
A bajmoki Szent Péter és Pál-plébánia önállósulásának centenárium ára 

készülődve, 1878-ban Szenthárom ság-szobrot em eltetett a jóm ódú W olf család 
az egykori Főtéren, a teret a templomtól elválasztó Szabadkai út déli oldalán.

Georg N uber szerint a szobor ala
pítóinak felm enője -  Jákob W olf -  1764- 
ben települt négy családtaggal a ném e
tországi Offenburgból (Baden) a közeli 
Gákovára, onnan pedig 1780-ban Baj- 
m okra k ö ltözö tt.1 A szoborépítéskor 
Wolfék a m ódosabb bajm oki családok 
közé tartoztak -  vendéglősök,2 m ozi
tulajdonosok és földbirtokosok voltak 
(M ojzes Antal).

A budapesti Jablonszky-féle kőfaragó- 
m űhelyben term éskőből elkészített szo
boregyüttest a helyszínen díszes, ková
csoltvas kerítéssel övezték és a felirata 
szerint novem ber 10-én szentelték fel. 
A korabeli térnek (amely napjainkban 
is m egtartotta az eredeti nagyságát) az 
északnyugati részében (öt m éternyire az 
út déli szegélyétől) álló, a tem plom  felé 
fordított szobor talapzatának északi és 
déli oldalán egy-egy sekély bem élyedés

be süllyesztett feliratos táblát helyeztek el a családra és az em eltetésre vonatkozó 
adatokkal.

A z északi oldalon a m agyar nyelvű szöveg:
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NÉHAI WOLF JÓZSEF 
I-SŐ  NEJE WOLF SZÜL. RITTGASSER DOROTYA 

i i- iK  n e j e  WOLF s z ü l . MÁRTIN ROZÁLIA
ÉS GYERM EK EIK

WOLF ANNA MÁRIA,3 WOLF ERZSÉBET, 
WOLF JÓZSEF, WOLF JÁNOS 

WOLF FERENCZ, WOLF ANTAL
1878-1K ÉVBEN NOVEM BER  10-ÉN.

Jablonszky
Budapest

A déli oldal gót betűs, ném et nyelvű felirata:

3 ur (Sfyre ©ottef
(U lfflc ftc ít

qcrucfenen <̂5 ofef SB oíf  
ítrau net>. £)orotf)ea SRittgaffer 

vso. B'rait ncb. JRofaíta SRartin
u n t  SX\nbcrn

2Crma 9Raria, Síifabetí), 5̂ofef, 
£$of)ann, {5tan3, 2fnton SSoíf,

ben IIT. ÜRoücmbcr

A talapzatra állított, egész alakos szobrok: az északi oldalon M ária-, a keletin 
Szent Péter-, a nyugatin Szent Pál-, valamint a déli oldalon a közelm últban eltűnt 
Keresztelő Szent János-szobor.

Egyes források adatai azt sugallják, hogy eredetileg a tem plom  m ögötti (a 
korabeli nyugati oldal) téren lett felállítva -  a mai tem plom bejárattal szemben. 
Duranciék is azt írják, hogy a negyvenes évek elején helyezték a mai helyére
-  nem részletezik azonban, hogy hol állt eredetileg. Stipan Kopilović 1898-ban 
készült festm ényén azonban a mai helyén ábrázolta -  talán egy kicsit keletebbre 
Szabadka felé, de csak néhány méternyivel.

A kezdetektől a falu hívő közössége gondozta, többször is felújította az elm últ 
130 évben történt néhányszori, szándékos rongálását követően. A legutóbbi 
alkalom m al, m integy tizenöt éve, 1992-ben a rongálok letörték a szobortalap
zatról a Keresztelő Szent János-szobrot, majd az egyháziak bevitték a plébánia 
udvarába, azóta a talapzati kő-csonk üresen m eredezik a déli oldalon. Legutóbb 
néhány éve restaurálták az önkorm ányzat költségén, a hiányzó részét azonban 
nem pótolták.4
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A szobrot 2001-ben műemlékké nyilvánították.

1 A másik család, aki ugyanonnan és ugyanakkor került Bajmokra, Volfként írta a 
nevét (Georg Nuber).

2 A Doborzóhoz címzett vendéglő tulajdonosai -  földbirtokuk egy nagyobb tanyá
val a Tarackos határrészben, az Őrszállási út mellett (Mojzes Antal).

3 A szoboralapító Anna Wolf a későbbiekben a Főutcán keresztet emeltető Paul 
Ritscher felesége volt (Csúszó Dezső).

4 2001-ben új íttatta fel az önkormányzat Sava Halugin szobrász vezetésével 
(Mojzes Antal).

Szent Rókus 

A szabadkai Szent Rókus-szobor
A XIX. század is ismétlődő járványai tovább fokozták a város polgáraiban 

a m ár addig is m élyen gyökerező Szent Rókus-tiszteletet. M inden nagyobb 
járvány hozott valami újat e szentnek az ünneplésében. Az 1855-ös kolerajárvány 
megszűntével egy kőkeresztet em eltettek Katona Sörke György hagyatékából a 
Rókus-kápolnánál és egyben kezdem ényezték a kápolna felújításához szükséges 
pénz adom ányok útján való összegyűjtését.

A z 1854-ben elhunyt Pertits M átyás özvegye, M arkovits A ntónia, aki a Bajai 
Temetőben egy közkeresztet emeltetett a járvány alatt, 1855-ben (Csúszó Dezső), 
a következő évben pedig egy Szent Rókust ábrázoló szobor felállításának engedély
ezéséért, illetve a helyének meghatározásáért folyamodott a Tanácshoz.

A z 1856. augusztus 4-én tartott tanácsülés jegyzőkönyvéből: 1198. -  Felvé
tetett özvegy Pertits M átyásnő született: M arkovits A ntóniának folyam od
ványa, m elyben egy szt Rókus szobor felállítására illő helyet kijelöltetni 
kér. -  Tanácsi határozat: Folyam odónő kérelm éhez képest a sz. Rókus szobor  
szándékolt felállítása helyéül a városi sétakert szegletén fekvő helység ezen
nel kitüzetik. - S e  helyen a szobor felállítása im itt m egengedtetik. -

Tormásy G ábor a következőket írja a szoborról: Szent Rókus szobrát 
Pertich M átyás özvegye M arkovics Antónia állíttatta 1855-ben (téves) a 
városliget m elletti téren. Ehhez évenkint sz. Rókus napján igen látogatott 
körm enet vezettetik .1

Felvetődött a kérdés, hogy miért a városon kívülre, a sánc északi olda
lára emeltették a kis kápolnát, amelynek fülkéjében elhelyezték a szobrot és az 
előtte kiképzett kőoliárt. A városatyák egy évvel a nagy kolerajárvány után, 
valószínűleg m ár a jövőbeni, Rókus-napi körm enet útját próbálták m eghatározni, 
illetve a korabeli főutcára terelni azt a szoborhely m egválasztásával. Beszédes 
Valéria erről így vélekedik a 2001-ben m egjelentetett m unkájában ( Ünnep ez 
minekünk): Ha viszont a város akkori úthálózatát vesszük figyelembe, akkor
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kitűnik, hogy nem véletlenül választotta ezt a helyet a város. A kiskápolnától 
a szoborig csaknem  egyenes az út. Az egykori Rudics (ma Október 10.) utca, 
valam int a m ostani p iactér a XIX. század közepén a város főu tcája volt. A kellő 
távolság is megvolt, így illő processziót vezethettek a kegy helyig.

A M agyar (a mai Zrínyi és Frangepán) utca végén, a nyugat-keleti irányban 
húzódó városárok (sánc) fölött egy deszkahídon át bonyolódott le a közlekedés 
a szőlők felé. A nyugati hídláb közelében, a mai Gorenje és a Kozara utcák 
kezdetének északnyugati szögletén egy kisebb téglaépítm ényt (kápolnát) csinál
tattak, bádogtetővel fedték be, és a déli irányba nyitott fülkéjében elhelyezték 
Szent Rókus kőszobrát. M indez jó l látszik az 1915-ben kiadott, részletes város
térképen. A 160 centim éter magas szobor a m egszokott módon ábrázolja a szen
tet: bal kezével felhúzza térden felülre 
a csuháját, m utatva így a sebes lábát, a 
jobb lábfejénél ül a kutyája, amely beteg
ségében kenyérrel látta el. A jobb  keze 
könyökben behajlítva a csuháját fogja 
össze a m ellkasán, az övén pedig a jobb 
csípőjénél vizeskulacs (tök) lóg. A lac
sony talapzaton állt, és előtte egy kőoltárt 
alakítottak ki. Az építm ényt díszes ková
csoltvas kerítéssel vették körül, s kitég- 
lázták a belterét. M a m ár nem tudni, hogy 
a kápolna falán vagy a szobor talapzatán 
helyezték-e el a táblát, amelyen magyar 
nyelvű felirat volt látható. Mivel ezt a 
későbbiekben m egsem m isítették, csak 
feltételezzük, hogy az 1926-ban készült, 
horvát nyelvű felirat m agyar megfelelője 
lehetett rajta. (Lásd alább.)

Néhány évtized után m ár tájékozódási 
pontként szerepel a városi adm iniszt
rációban. Részlet egy 1872-ben írt bead
ványból:2 A lo liro ttak  a ’ nag y ré th  vizét levezető á rk o n  a ’ barom  v á sá rró l a ’ 
Sznt: R okushoz vezeíő u tón  (a későbbi Felsősánc, illetve a mai Gorenje utca) 
tu la jd o n  k e rti te lk ü k ö n ... A fenntartási alapítványának köszönhetően a Szent 
Teréz-plébánia évi leltárában is feltüntetik, így az 1901-ben készült Mokossay-féle 
jegyzékben is szerepel (116-os szám alatti objektum).

A közvetlen közelében, illetve a szobor mellett, a sáncon átívelő deszkahidat 
gyakran javítani kellett. E munkálatok kapcsán em lítették a vallási kisem léket 
is -  néha szobornak, néha keresztnek nevezve. M alusev Sándor városi rendőr 
jelentése 1902 m árciusában:3
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Hivatalos jelentés
(1902 évi M árczius hó 5-ik napján)
Alulírott tisztelettel jelenti, hogy a Szent Rókus szobornál levő gyalog  

átjáró fa híd pusztulóba van, hiányzik két szál egész deszka és a harm adik  
még meg van de ketőbe van törve, a mi a közlekedésre különösen ejjel igen 
veszélyes, ennél fogva ezt a további intézkedésig a Tettes m érnöki hivatalnak  
jelentem  fel

M alusev Sándor v. rendőr

1907-ben a híd újabb javításra szorult. Horváth őrsvezető jelentése egy 

járőrözés után:4
Tekintetes rendőr kapitányi hivatalnak

Szabadka
Szabadka, 1907. évi julius hó 25-én

Jelentem , hogy a mai napon alulírott őrsvezető és Néb M ihály csendőrből 
állott járőr észlelte, hogy a halasi szöllő 1 számú ház irányában a Rókus szo
bor közelében a sáncz utczán levő deszka kereszt hídnak egy deszkája felvan  
szakadva, m iáltal azon a közlekedés veszélynek van kitéve. -

M egjegyeztetik, hogy a híd Szabadka város tulajdonát képezi. -
Horváth őrsvezető

A környező utcák, utak sokáig nem kaptak kőburkolatot, így hol a fullasztó 
por, hol a mély sár keserítette a környéken lakók életét. Ezzel kapcsolatban 
élcelődik egy, a Bácsmegyei Naplóban (1910. december 6-án) megjelent cikk. A 
Magyar utca folytatásának környékén levő feneketlen sár kapcsán írja a tudósító: 
...G yakran  látni em bert, aki a Szent Rókusnál megáll és gondolkozik, hogy 
mit csináljon m ost? Végre arra határozta el magát, hogy leveti a cipőjét és 
akkor aztán m ezítláb indul a pocsolyának...

A háborúban és az országváltást követő években nagyon leromlott a vallási 
kisemlék állaga -  a magyar feliratot viselő tábla miatt feltehetően szándékos 
rongálásnak is ki volt téve. 1926 tavaszán a közelben lakó Bubori5 házaspár, Péter 
(1857— 1942) és Ürge Cecília (1859— 1951) a Tanácshoz folyamodott a szobor 
és környéke felújításának engedélyezéséért. Részlet a szenátus 1926. június 19-én 
tartott ülésén hozott határozatból:

S Z A B A D K A  V Á R O S  S Z E N Á T U S A

Szén. 9939/926. sz.
Mérn. 1396/926. sz.
Tárgy.
Bubori Péter szabadkai lakos kérvénye a városi hatóságokhoz, hogy enge

délyezzék az Epreserdő melletti Szent Rókus-kápolna m egjavítását

HATÁROZAT

Az Építészeti Bizottság véleménye alapján a város Szenátusa ezen határo
zattal engedélyezi a kérelmező Bubori Péternek, hogy megjavítsa az Epreserdő 
melletti Szent R ókus-kápolnát
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Szent Rókus-szobor (1915)

M ajd kitérnek a m unkálatok pontos leírására: a tetőt eternit-azbeszt lapok
kal kell befedni -  a kápolna vakolatát teljesen el kell távolítani és cem entes 
m alterral újravakolni, majd három szor fehérre m eszelni, a kápolnát övező já rdá t 
eltávolítani és cem entlapokkal vagy téglával kirakni az újat, a kovácsoltvas 
kerítést m egtisztítani és feketére festeni. Engedélyezik továbbá, hogy a m unkála
tok befejeztével egy 20x30 cm-es bádoglem ezt helyezzenek a kápolna falára, 
am elyre felírhatják az eredeti szöveget, a felújítás évét és a kivitelező nevét.

A nyár folyam án befejezték a felújítást, és a búcsú napján a kápolna újra a 
régi fényében várta az idelátogató tömeget. A felirattal azonban gondok voltak, 
m ert a szenátus augusztus 25-én tartott ülésén újabb határozat született, am ely 
elrendeli a m agyar nyelvű feliratos tábla eltávolítását és pontosan m eghatározza 
az új, állam nyelven írt felirat szövegét:6
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1./ Blaženi sv. Roko moli za nas i čuvaj nas kuge!
Podigla:
ud. M atije Prčića Antonija rodj. M arkovié
2./ Renovirali Petar Bubori i supr. Cecilija rodj. Irge. 1926.

Vagyis: Á ldott Szent Rókus, könyörögj érettünk, és védj bennünket a 
pestistől! Em eltette Pertits Mihály özvegye, M arkovits Antónia. Felújíttatták 
1926-ban Bubori Péter és neje, Ürge Cecília.

1957-ben, azzal az ürüggyel, hogy zavarja a forgalmat, áthelyezték a szobrot 
a Szent Kereszt-tem plom  kertjébe. A lebontott kápolnácskát és a kerítést nem 
építették fel az új helyen: a Szép Ferenc utcai bejárattól a tem plom hoz vezető főút 
nyugati oldalán, a M ikuska-kereszt mai helyének vonalában, tizenöt m éternyire a 
temető utcai kerítéstől. Műkő alapon nyugvó, szintén műkőből készült talapzatra 
helyezték a déli irányba fordított szobrot, a talapzatára pedig kétnyelvű feliratot 
véstek. A z északi oldal feliratában két hiba is van -  a szobrot 1856-ban em eltette 
M arkovits Antónia, és nem 1855-ben M erkovits Antónia:

SPO M EN IK  SV. ROKE  
PODIGLA  

M ERK O VIĆ ANTONIJA  
GOD. 1S55

SZENT RÓKUS  
SZOBRÁT 1855-BEN  

M ERKOVICS ANTÓ NIA  
EM ELTETTE

O BNO VILI 
BUBORI PETAR

I ÜRGE CECÍLIJA  
GOD. 1926

PREM EŠTEN NA OVO  
M ESTO 1957

BUBORI PÉTER  
ÉS ÜRGE CECÍLIA  

1926-BAN  
M EG ÚJÍTO TTÁK

1957-BEN ERRE A HELYRE  
Á TTÉTETETT

A déli oldal szintén kétnyelvű felirata:
SVETI ROKO SZENT RÓKUS

M OLI Z A  K Ö NYÖ RÖ G J
NAS ÉRETTÜNK

Beszédes Valéria foglalkozik a város Szent Rókus-tiszteletével, am ely 1738-tól 
napjainkig jelen  van a szabadkaiak vallási életében. A szent ünneplésének egyik 
helyszíne a M agyar utca végén felállított szobor és környéke volt, ahol a tágabb 
földrajzi körzetben is egyedinek számító Rókus-napi búcsút tartottak a szent 
egyházi ünnepének napján, augusztus 16-án. Részlet az Ünnep ez m inékünk című 
munkából: 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 borították. Arra ügyeltek, hogy m inél több 
legyen az aranykirály, ezt tartották ugyanis a szent virágjának. A virág
adom ányt a város védszentjének ajánlották fel az asszonyok. A központi
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részre m inden évben más család csokra került. A virágokat a környéken  
lakók adom ányozták. A továbbiakban a szerző leírja, hogy az egyházi 
körm enet7 a kápolnánál celebrált reggeli istentisztelet után indult a szoborhoz 
a m egszokott útvonalon -  a korabeli Széchenyi téren át, m ajd a M agyar utcán 
végig a V árosliget délnyugati sarkán álló, feldíszített kegyhelyig haladt. A két 
nyelven, külön-külön magyarul és bunyevácul elhangzott istentisztelet után a nép 
még órákig a helyszínen maradt, kihasználva a búcsú kötelező kísérőiként sátort 
verő cukorkaárusok, dinnyeárusok, körhintások, kegytárgyárusok és m ások által 
biztosított szórakozási lehetőséget.8

Az I. világháború előtti években a M agyar utca közepe táján lakó Zim m er 
Sarolta gyerekként élte m eg az utcájukon átvonuló körm enet hangulatát, am ely
ről így ír a visszaem lékezéseiben: Poros, sáros alföldi utcánkban évenként 
három esem ény játszódott le. M indhárom nekünk, gyerekeknek szenzációt 
jelentett. Ő sszel -  Rókus napján -  korán reggel keltünk, a lányok összeta
karították az utcát, az egyik söpörte, a másik locsolta, aztán kiálltunk a 
kapuba és vártuk a körm enetet. Városunkban sok-sok évvel ezelőtt kolera- 
járvány volt. A kétségbeesett lakosság térden járva hordta a téglát és épített 
oltárt Szent Rókusnak az erdő mellé, és kérte égi segítségét, szűnjék m eg a 
járvány. A város közepén, a Zom bori út elején ugyanilyen m ódon kápolnát 
építettek tiszteletére. Itt volt aztán évenként ism ételve reggel korán szent 
mise, és innen indult a hívő töm eg utcánkon keresztül az erdő m elletti 
szoborhoz. Énekelve és im ádkozva. Elöl a m agyarok, utánuk a bunyevác 
töm eg -  rengeteg em ber -  anyanyelvükön énekelve, im ádkozva.9

A II. világháború után ezt az egyházi gyülekezést betiltották a tem plom kertbe 
áthelyezett szobornál m ég napjainkban is ünnepelnek augusztus 16-án a hívők, 
sőt továbbra is hisznek a szent betegségelhárító erejében.

1 Tormásy felcserélhette a Szent Teréz-plébániának befizetett két, Markovits-féle 
alapítvány (kereszt- és szoborfenntartási) évszámát, a későbbi szerzők pedig 
minden ellenőrzés nélkül elfogadták az 1955. évet.

2 SzTL, 2988/polg. 1872.
3 SzTL, 239/mćm. 1902.
4 A városi hivatalok lassúságára vall, hogy a jelentés után fél év is elmúlt, mígnem 

a hidat megjavították. Gáli Adolf építőmérnöknek a Tanácshoz írt jelentése (1908. 
február 11.): 17571/907 számú meghagyása értelmében teljesen jókarba lett 
helyezve a Szt Rókusi keresztnél levő híd s panaszra ott most ok nincsen
(SzTL, III 64/1907).

5 1842. január 22-én esküdött meg a Szent Teréz-templomban Bubori Pál, Ignác 
és Nagy Anna 19 éves fia Csajkás Magdolnával, Mihály és Görög Rózsa 16 
éves leányával. Ezek fia, Péter pedig 1881. január 24-én, szintén a Szent Teréz- 
templomban Ürge János és Balázs Rozália Cecília nevű leányával.

6 SzTL, 1924/926 mérnöki (13640/926 szén.).
7 Beszédes Valéria a körmenetről: 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 cso
portban vonultak a magyarok, külön a bunyevácok, s ügyeltek arra, hogy 
egymás áhítatát ne zavarják (Ünnep ez minékünk, 2001).
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8 Megjegyzendő továbbá, hogy szokásként szinte kötelező volt a búcsúban 
vásárolt dinnyének a helyszínen való elfogyasztása, valamint legalább két szál 
virág vásárlása, amelyet hazavittek és megőriztek, mert bajelhárító szerepet tulaj
donítottak a szentrókusi virágoknak (Beszédes Valéria).

9 Damjanovné Zimmer Sarolta emlékiratai: így éltünk Szabadkán, Buda
pest—Zágráb, 2003. A szerző összecserélte az eseményeket, a kápolnaépítés 
az 1738-as pestisjárványhoz, a Rókus-szobor az oltárral pedig az 1855-ös kolera- 
járványhoz kapcsolódik.

Szent Flórián 

A szabadkai Szent Flórián-szobor
Szabadkán az elm últ három száz évben nem volt nagyobb károkat okozó, 

egész városrészeket m egsem m isítő tűzvész, így az e csapástól védő szentnek, 
Flóriánnak1 sem alakult ki jelentősebb kultusza a városban és környékén.

N inkov Kovačev O lga m űvészettörténész néhány éve feldolgozta a szabadkai 
Flórián-szobor történetét2 és a m egjelentetett cikkben Gajdos Tibor3 m unkájára 
hivatkozva em líti, hogy Varga Mátyás özvegye 1850 júniusában a tanácsnál 
kérvényezte egy Szent Flóriánt ábrázoló szobor felállításának engedélyezését
-  indokként hozta fel, hogy hálából tenné, m ert a szabadságharc alatt a város 
m egm enekült a felgyújtástól, a kifosztástól. Nem  tudni, hogy a helym eghatározás 
és az engedélyezés (a Szent Teréz-templom környéke) után m iért nem em elték 
fel az em lékm űvet.

A város tűzoltói, illetve az 1924 óta testületi lelkész, Vazul atya (páter Vasilije) 
ferencrendi áldozár 1925-ben kezdeményezték a városi hatóságoknál Szent Flórián 
szobrának a felállítását, az anyagiakat hozzá önkéntes adományokból tervezték 
előteremteni. A folyamodványban részletezték a leendő szobor helyét is -  a kora
beli Zrínyi teret (a volt Széchenyi tér, illetve a mai Tejpiac környéke) vélték a 
legmegfelelőbbnek erre a célra -  a Pui^ly-féle ház mellett. Egyben a felszentelés 
napját is meghatározták -  1926. május 4-e, Szent Flórián (Virág, Cvetko) napja - ,  
amikor a szobornál évi ünnepségeket is szándékoztak tartani.4

Szám: 23018/1925 tanácsi
2875/1925 m érnöki

Szabadka város Tanácsa
Tárgy: Vazul atya kérvénye a Szent Flórián-szobor felállításának enge

délyezése és helyének kijelölése iránt.
DÖNTÉS:

Vazul atya kérelm ére a városi szenátus a következőket határozta:
1.) Elvileg engedélyezi Szent Flórián-szobrának a Zrínyi téren, a 

Kereskedelm i Akadém ia épülete elé való felállítását.
A végleges engedélyt azután fogja kiadni, miután a kérelm ező eljuttatja  

a szenátushoz a felállítandó szobor tervrajzát.
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2.) A kére lm ezett a szobor felá llításához szükséges követ, am ely  az  ún. 
Z entai Tem ető elő tt hever, nem tu d ja  á tad n i a városi szenátus, m e rt az t m á r  
á ta d tá k  a helyi p a ra n csn o k sá g n ak  (ko m an d a  m esta) a k a to n a i síro k  ren 
dezése é rdekében .

A városi Tanács 1925. novem ber 28-án, Szabadkán tartott üléséről.

Tehát ném ileg m ódosították a szobor helyét: szintén a Zrínyi teret ajánlották 
számára, csak a Kereskedelmi Akadémia épülete elé helyezték volna.

Az év végéig elkészültek a tervrajzok5, és novem berben elkezdték az 
adom ányok gyűjtését -  szoboralapot hoztak létre majd a szobor helyét is 
véglegesítették. Mivel az atya nem értett egyet a tanács ajánlatával (szerinte a 
városi kút környékén állandóan nedves a talaj, a közeli inasiskola diákjai pedig 
valószínűleg rongálnák a szobrot), kapott egy újabbat: a tem plom  előtti Fra Jese 
tér (korábbi Teleki tér) is megfelelő lenne az impozáns m agasságú em lékm ű 
felállítására, m ondták. Ezzel sem volt teljesen elégedett a kezdem ényező, hiszen 
abban az időben eléggé el volt hanyagolva a tér -  az ajánlás idejében a szo
bor tervezett helyét m ég fiákerm egálló foglalta el, s ennek az áthelyezésére is 
megoldást kellett találnia a városnak. Miután elhárultak az akadályok, a tanács az 
1926 m árciusában m egtartott ülésén a következő döntést hozta a tárgyban:6

SZABADK A VÁRO S TANÁCSA  
Ügyv. szám: 2912/1926  
368/1926 m érnöki

TÁRGY:
Vasilije atya kérelm e a Szent Flórián-em lékm űnek a Fra Jese téren, a 

zárdái tem plom  előtti parkban való felállításához szükséges engedélyért.
Döntés:
A 894/926-os szám ú szenátusi döntéssel kapcsolatban ezen döntéssel 

engedélyeztetik Szent Flórián-em lékm űvének felállítása a Fra Jese téren, a 
parkban.

Az engedély a következő feltételekkel adatik meg:
1.) Az em lékm űvet a park közepére kell felállítani,
2.) Az em lékm űvet a benyújtott tervrajz szerint kell kivitelezni,
3.) Ha a kivitelezésben fákat is kell kivágni, illetve m egm etszeni, ezt 

csakis a városi M érn. O sztállyal és a városi G azdasági O sztállyal való egyez
tetés után lehet m egtenni.

4.) Az em lékm ű pontos helyét a városi Mérn. O sztály fogja m eghatáro
zni, m elynek a kérvényező kötelezően be kell hogy jelentse a m unkálatok  
kezdetét.

5.) Az em lékm ű fenntartását Szabadka város nem vállalja.
A fentiekről értesítendő 1.) A kérvényező, azzal a m egjegyzéssel, hogy a 

Fra Jese téren lévő fiákerállcm ást át fogják helyezni miután m egépül a váro
si színház. 2.) A város M érnöki Osztálya és 3.) A város G azdasági O sztálya.

A városi Tanács 1926. m árcius 3-án, Szabadkán m egtartott üléséről.

25



M indezek után m ár csak az anyagiak előterem tése maradt hátra. Jóllehet elég 
lassan szaporodott a pénz, azért megbízták Palatínus János kőfaragót az em lékm ű 
alapjának és alapzatának a kivitelezésével. Rövid időn belül elő is készítette a 
terepet az alapkő elhelyezésére. Az 1926. április 18-án (vasárnap) tartott díszes 
ünnepségről a helyi újságok így tudósítottak:7

S zen t-F ló rián  szuboticai sz o b rá n ak  a lapkő le té te le  
P á te r  Vazul fá ra d h a ta tla n  m u n k ásság án ak  és b u zg a lm án ak  egyik szép 

e redm ényé t ünnepe lte  v a sá rn ap  S zubotica nagyközönsége: a S zent F ló rián  
szobor a lap k ö v é t díszes ünnepségek  keretében  helyezték  el a F ra  Jese  té ren .

D élu tán  3 ó ra k o r  ez rek re  m enő töm eg vonu lt fel a F erenciek  te m p 
lom ából a S zent T eréz tem plom hoz. A m enet élén a tűzo ltó  ze n ek a r és a két
tű zo ltó testü le t (önkén tes és h ivatásos) d ísz-szakasza h a lad t. A S zent Teréz 
tem plom ból k ö rm en e tté  a lak u ltan  in d u lt vissza az ünnep lő  közönség, a zene 
és a tem plom i zászlók u tán  pedig B udánovics L ajos aposto li a d m in isz trá to r  
m en t teljes pap i k ísére tte l.

A z á sz ló k k a l és d r a p é r iá k k a l  
p o m p ásan  fe ld ísz íte tt té re n  m in tegy  
3 -4 0 0 0  fős közönség  e lő tt p ro g ra m  
szerin t folyt az  ünnepség , m e g tö rtén t 
az  a lapkő  elhelyezése és e lh an g zo ttak  
az ünnep i beszédek, am elyek  so rá t a 
ce leb rá ló  B udánov ics L ajo s aposto li 
ad m in isz trá to r  sz ak íto tta  m eg. A város 
nevében dr. Evetovics M átyás helyet
tes polgárm ester, a tűzoltóság részéről 
Ispánovics M átyás, végül Sztip ics A lbe 
szobo rkom a és a Sztipics család  m eg
bízásából dr. Sztipics K áro ly  m o n d o tt 
beszédet. A beszédek u tán  a k ö rm en e t 
az előbbi so rren d b en  v isszam ent a S zent 
Teréz tem p lom ba és o tt feloszlott.

Este fényesen s ik e rü lt tá n cm u la tsá g  
volt a N épkörben .

Amint látható, a tűzoltóság (a tes
tületükben szerveződő m entőkkel és 
kém ényseprőkkel), a rendőrség és a 

katonaság szem élyes ügyének tekintette a védszentjük szobrának felállítását. Az 
adom ányok nagyobb része is tőlük származik. Laglerékat8 azonban külön ki kell 
emelni. Lagler M ihály (1842— 1926) nyugalmazott tűzoltóparancsnok és felesége, 
Katona Katalin (1847— 1932) fizették be a szoboralapba a legjelentősebb összeget, 
am ely nélkül valószínűleg évekig elhúzódott volna az em lékm ű elkészítése. A 
szoborállító bizottság ezt úgy jutalmazta, hogy az alapkő elhelyezésekor beharan
gozott szoborkomaságot a Sztipics család képviselőjéről, Sztipics Albéról átruházta 
a legnagy obb adakozóra, Lagler Mihályra, amit közfeliratokkal is megerősítettek (a 
szobor talapzatán és a Bajai temetőben álló sír felirata).
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Az alapkő elhelyezése utáni négy hónapban lázas m unka folyt a téren. Végül 
is augusztus közepére elkészült a minőségi, fehér term éskőből faragott, hétlép
csős alapzat és a ráhelyezett, többszintű talapzat. Egyben a közvetlen környékét 
is rendezték, virágoskertet alakítottak ki körülötte. A talapzat alsó elem ének délre 
néző oldalát a fentiek szellemében a következő felirattal látták el:

SV. FLORIJANE ZAŠTITNIČE NAS  
STRAŠNA OGNJA BRANI NAS

SPO M EN IK  POSTAVLJEN SAK UPLJAN JEM  
M ILO DARA I UZ VELIKI NOVČANI DO PRINO S

MIHAJLA LAGLLER 
i s u p r u g e  m u  KATARINE KATONA 

1926.
PALATÍNUS

Vagyis: O ltalm azónk, Szent Flórián, a szörnyű tűzvésztől védj m eg minket! 
Az em lékm ű közadakozásból és Lagler Mihály, valam int neje, Katona Katalin 
jelentős pénzadom ányából lett felállítva 1926-ban.

M iután elkészült a talapzat, felhelyezték rá a külföldről m egrendelt és június 
folyamán a városba érkezett kőszobrot. A déli tájolású szobor a szokásos módon 
ábrázolja a szentet: római katonai egyenruhában, am int a jobb  kezében tartott 
vödörből vizet önt egy égő ház kicsinyített mására.9

M indezek után kitűzték a felszentelésének napját. 1926. augusztus 15-ének 
előestéjén m inden készen állt az ünnepségre: a program összeállítva, a m eghívók 
elküldve, az utolsó sim ítások elvégezve, majd végül egy nagym éretű, rózsaszínű 
selyem lepellel lefedték a kész müvet.

Az ünnepségről is aprólékosan beszám olt a helyi m agyar nyelvű sajtó :10

Fényes ünnepségek között leplezték le 
a szuboticai Szent Flórián-szobrot

Fényes külső keretek között, több mint ötezer hívő részvételével szentelte 
fel Páter Vazul Szent Flóriánnak, a tűzoltók védszentjének, a Ferencrendiek  
tem plom a előtt felállított szobrát. A szobor felszentelési ünnepségek szom 
bat este kezdődtek. Több száz főnyi tömeg Páter Vazul Ferencrendi atyával az 
élén fáklyamenetben vonult a városon keresztül Lagler Mihály háza elé, aki a 
legtöbbet adakozott a szoboralapra és a leleplezésen a komái tisztet vállalta el. 
Vasárnap a Fra Jese teret már a kora reggeli órákban több ezer főnyi tömeg 
lepte el. Kivonult a szuboticai önkéntes és hivatásos tűzoltók díszszázada, a 
katonaság részéről egy szakasz lovasság és gyalogság, a rendőrség részéről 
pedig két szakasz rendőr vonult ki, hogy a rendet fentartsa.

A tem plom  főbejárata előtt rögtönzött oltárt em eltek, am ely előtt 
Páter Vazul nagy segédlettel ünnepi misét celebrált. Az ünnepi misén a 
katonai hatóságok részéről Peírovics tábornok, a Tisza-divizio helyettes
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parancsnoka vett részt több törzstiszttel, a városi tanács részéről Csupur- 
dia Milán rendőrfelügyelő jelent meg. Az ünnepélyen résztvettek Szubotica  
társadalm ának előkelő reprezentánsai. Budánovics Lajos apostoli adm inisz
trátort Szkenderovics titkár képviselte. Többek között m egjelentek dr. Nagy 
Ö dön, a m agyar párt társelnöke, Milassin Andor tűzoltó főparancsnok, 
Csedics M ilán, az önkéntes tűzoltók parancsnoka, dr. Teleki Antal szentai 
tűzoltó főparancsnok, a tűzoltószövetség alelnöke, Szigeti M iklós topolai 
tűzoltóparancsnok és mások.

Az ünnepi mise alatt a Ferencrendiek tem plom ának férfi és nói ének
kara Fehér Ödön karm ester vezetése alatt szebbnél-szebb egyházi énekeket 
adott elő, majd Fehér karm ester több saját szerzem ényű darabját dirigálta, 
am elyek nagyon tetszettek a közönségnek. A templom előtti teret fehér ruhás 
kislányok százai tarkították. A templom virággal volt díszítve és az utón, 
am elyen a m enet elhaladt, m indenütt virágerdő várt az ünneplőkre.

A szobrot rózsaszínű selyem lepel borította, am elyet Lagler M ihály vett le 
a szoborról ünnepi harangzúgás és m ozsárlövések között. A felszentelés előtt 
egy ferencrendi szerzetes szláv nyelvű beszédet mondott, am elyben m eg
köszönte a szuboticai katholikusok áldozatkészségét, am ely lehetővé tette, 
hogy a tűzoltók védszentjének szobrot em eljenek. A beszéd után Páter Vazul 
felszentelte a szobrot. A szoborfelszentelés után dr. Nagy Ö dön, a m a-gyar 
párt társelnöke m agyar nyelvű beszédben ism ertette a szoborleleplezés nagy 
fontosságát. Beszéde után az ünnepély véget ért és Páter Vazul a késő esti 
órákig a szobor előtt fogadta az üdvözléseket.

A Szent Flórián szobor körül csinos kis kertet em eltek és a városnak ez az 
elhagyatott tere Szubotica legszebb és leggondozottabb része lett.

Röviddel a felszentelés után elhunyt az alapító Lagler Mihály is. A később 
állított sírkeresztjén, feliratban tüntették fel a Flórián-szobor emeltetésében 
játszott szerepét:

SUBOTICA VÁROS  
TŰZELLENI VÉDSZENTJÉNEK  

SZ. FLÓRIÁN  
SZO BO R KERESZTKO M ÁJA

A laptudósítások emelkedett hangneme ellenére azonban a polgárok körében 
nem aratott osztatlan sikert a szobor felállítása. Az 1934. évi Subotička Dani- 
cábán, melyben röviden ismertetik a város köztéri szobrait, m eg is jegyzi a 
szerző, hogy Szabadkán és környékén nem különösen kedvelt e szent és ész
szerűbb lett volna, ha Szent Antalnak, a földművesek védszentjének emeltek 
volna szobrot 1926-ban.

A szobor 1975-ig a tér átrendezéséig az eredeti helyén maradt. A Centrum 
Áruház építésekor helyezték át a mai helyére, a Szent Teréz-templom hátsó 
oldalához. Duranciék erről így írnak: A Szent Flóriánnak szentelt fogadalm i 
em lékm ű áthelyezését annak idején a Szabadkai M unkásegyetem  előtti tér
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átrendezésével indokolták. Állítólag „a különböző m anifesztációk számára" 
akartak ott egy tágas teret kialakítani. Ezen a téren egy m onum entális 
em lékm ű felállításáról is szó volt, am ely sem m iképpen sem lett volna össz
hangban az akkor még ott álló fogadalm i em lékm űvel. A tervekből azonban  
semm i sem valósult meg. M egm aradt a park, im m ár egy esztétikai élm ényt 
nyújtó em lékm űvel szegényebben: gépkocsik parkolóhelye lett belőle, de a 
szélén azért mégis áll egy szobor, am elyet később, 1982-ben állítottak fel. 
(Sava Haluginnak a Csírázás nevet viselő alkotása.)

Nem vitték át a teljes emlékművet. Az új helyen, a templom hátsó oldalán 
levő kriptalejárattól néhány méternyire északnyugatra, már csak háromlépcsős az 
alapzata és az elemek közül kettőt nem építettek be a mai talapzatába -  mintegy 
két méterrel rövidítve meg ezzel a szakrális kisemléket. A betonalapra helyezett, 
nyugati irányba fordított szobor közvetlen környékét is rendezték, aszfaltozott parki 
út vezet hozzá. A továbbiakban is a Szent Teréz-plébánia vállalja a gondozását.

1 A katonatiszti családban, Noricumban (mai Ausztria) született Flórián maga is 
tiszt lett a római császári hadseregben. Már a seregben megkeresztelkedett, s 
miután a 3. és a 4. század fordulóján leszerelt, a noricumi Mantemban telepedett 
le. A 303. évi keresztényüldözés alatt önként jelentkezett a tartományi hely
tartónál, nyilvánosan elismerve kereszténységét. A helytartó nem tudta rávenni, 
hogy visszatérjen a régi valláshoz, így a kínzások után malomkővel a nyakában 
az Enns folyóba ölték. Tisztelete már a középkorban elterjedt Bajorországban, 
Ausztriában és Magyarországon is. A kezdetektől a tűzzel kapcsolatos mester
ségek -  tűzoltók, kéményseprők, kályhások, pékek -  védszentjévé vált. A meg
szokott ábrázolása az egyenruhás római katonaalak, aki a jobb kezéből dézsából 
vizet önt egy lángoló, kisméretű házra (Varró Zsuzsanna után).

2 A továbbiakban is zömmel a Rukovet 1999-ben megjelent, 1-2-3-4-es egységes 
számában közölt cikkre fogok támaszkodni.

3 Gajdos Tibor: Szabadka képzőművészete, Szabadka, 1995.
4 SzTL, 2875/mémöki 1925.
5 Vidaković II. Koloman 1925. december 23-án készítette el a tervrajzot, amely 

szerint a többlépcsős alapzaton nyugvó talapzatra, illetve az obeliszkre egy már 
elkészült, 2 méter magas szobrot helyeznének. A tervrajzhoz a szobor fényképét 
is mellékelte.

6 SzTL, 241/1926.
7 Hírlap, 1926. április 19.
8 1868. február 17-én esküdött meg a Szent Teréz-templomban Lagler (Lagner) 

Mihály, Antal és Rózsa Mária fia a 20 éves Katona Katalinnal, Mihály és Nagy 
Torma Katalin leányával. A tűzoltóparancsnok Lagler Mihály egyik háza a 
századforduló lakossági és névjegyzékei szerint a VI. kör 606-os számú telkén 
volt a Magyar utcában (a Torma utca sarkán), a másik pedig a VIII. kör 382- 
es számú telken a Csemovits utcában. A szoborkomának csak egy testvéréről 
tudunk: 1850. október 24-én keresztelték meg Lagner Jánost, Antal és Rózsa 
Mária fiát a Szent Teréz-templomban.

9 A szobor művészi értékéről megoszlanak a vélemények. A Duránci—Počuča 
szerzőpáros szerint egy ismeretien alkotó értékes, egyedi munkájáról van szó, 
mások szerint azonban nem más, mint egy tömeggyártási sorozat darabja.

10 Hírlap, 1926. augusztus 17.
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A bajmoki Flórián (Kristóf)-szobor
M ojzes Antal helytörténész több helyen is említi munkáiban a Schm idt Antal- 

féle szobrot, am elyet Szent Flóriánt, a tűzvész elleni védszentet ábrázolta -  a 
bajm okiak zöm mel Kristóf-szoborként ismertek.

A településen kívül, az Őrszállási országút és a vasút kereszteződésének 
nyugati szögletében egy selyem téglából készült szoborfülkét em eltetett Schmidt 
A nton1 a saját birtokán, am elybe egy kisebb méretű, Szent Flóriánt ábrázoló 
kő-szobrot állíttatott. Hogy m ikor és m iért állították e szobrot, azt nem sikerűit 
m egállapítani.

A világháború viharai után tulajdonost váltott a Schm idt-féle birtok is. A z új 
tulajdonosok 1945-ben lebontották az építményt, a tégláit széthordták, a szobrot 
pedig bevitték a tűzoltólaktanyába. Évekig szem előtt volt, majd -  valószínűleg a 
szertár többi lim lomjával -  ezt is felvitték a laktanya padlására. Tüzetesebb kuta
tás révén m ég előkerülhetne, és a mai idők szellemében ism ét köztérre lehetne 
helyezni.

1 Helybeli rőfös, gazdálkodó és mozirészvényes (Mojzes Antal).

Szűzanya 

A palicsi Rohonczy-féle Mária-emlék1
A z idősebb palicsiak m ég em lékeznek egy kálváriái stációállom áshoz 

hasonló, hom okkőből készült vallási em lékm űre, amely a negyvenes évek végéig 
m egvolt a fiirdőparkban. Az em lékezők szerint a mai teniszpályák közelében állt, 
a víztoronynál levő főbejáratot a pályákkal összekötő egyenes út közepe táján, az 
út déli oldalán kialakított alacsony dombon. A bádogtetővel ellátott talapzatában 
kialakított fülkében egy M ária-képet helyeztek el az építők.

A két világháború között a palicsi imaházban ministráló adatközlőm  (a város
ban élő, 1930-ban született Kasziba Antal) szerint az úm api körm enet egyik 
kötelező állom ása volt a kisemlék, de más alkalm akkor is töm egesen látogatták 
(keresztjáró napok, húsvét, halottak nap ja...). Egyesek szerint akkor sem m isült 
meg, am ikor az orosz csapatok kiürítették a szabadtéri lőszerraktárként használt 
parkot 44^45-ben, mások szerint a negyvenes évek végén szedték darabjaira az 
új hatalom képviselői.

Sikerült az építéséhez, alapításához kapcsolódó okiratokra rábukkannom  
a szabadkai levéltárban. Ebben részletezve vannak az em eltetés céljai és 
körülm ényei.

Dr. Révfy Jenő palicsi fürdőorvos a következő levéllel fordult 1908 jún iusá
ban Szabadka polgárm esteréhez:2
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ljj. bajsai Vojnich Sándor né (1897)

Nagyságos polgárm ester Ú r !
Vojnits Sándorné, Rohonczy Szilárda3 úrnő m ég a múlt év folyam án 200 

koronát adott át nekem azzal a m egbízással, hogy Palícsfürdő parkjának  
egyik e célra alkalm as és m egfelelő erdős részében M áriaképet óhajtván  
fölállítani, a terv valam int a részletek kivitelében s a parkban való fölál
lításhoz szükséges engedély m egszerzésében járjak el.
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Tekintve azt, hogy ilynem ű, áhítatem elő jelnek fürdőhelyen való fölállí
tása a fürdőközönség lelkületére jótékonyan hat, továbbá hogy a fölállítandó  
M adonnakép foglalatát Váli Gyula épit.m érnök úr terve szerint helybeli 
kőfaragó vállalat készíti, s a M áriaképpel együtt m űbeccsel fog bírni:

T isztelettel kérem Nagyságodat, m éltóztassék a képnek a park kiválasz
tandó helyén való fölállítására nekem az engedélyt m egadni, egyben Váli 
Gyula é.m érnök urat a hely kijelölésével m egbízni, hogy a term éskőből 
készítendő képfoglalat alapozása mielőbb m egkezdhető legyen

Nagyságos Polgárm ester úrnak: alázatos szolgája,
Palicsfürdő, 1908 évi junius 1-én Révfy Jenő fürdőorvos

Dr. Revfy Jenő palicsi fürdoorvos levele a polgármesterhez (1908)
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A polgárm ester, dr. Bíró Károly néhány nap m úlva a következő határozatot 
hozta:

955 szám  
eln. 1908
Dr Révfy Jenő palicsi fürdőorvos jelentése a bajsai Vojnich Sándorné 

költségére készülő M ária-képnek a palicsfürdői parkban való felállítása  
tárgyában.

Ezen jelentés alapján a bajsai Vojnich Sándorné4 költségére készülő  
M ária-képnek a palicsfürdői parkban való felállítását engedélyezem  és 
e célra szükséges m egfelelő helynek a fürdőorvos közben jöttével leendő  
kijelölésével Váli Gyula városi építészt m egbízom .

M iről Dr Révfy Jenő palicsi fürdőorvos és Váli G yula városi építész a 
jelen határozatom  utján nyernek értesítést.

S z a b a d k á n  1908 évi junius hó 5-én

Dr Bévfy iTenő p a lic s i  fíirdőorvos je le n te s s  a ba jsa i Voj
nich Sándorné kö ltségére késstiiló Mária-képnek a p a lic sfü rd ő i park

ban való f e lá l l í t á s a  tárgyában.

Sten je len tén  alapján a ba jsa i Vojnich Sándorné költségé
re hésxiilő Mária-képnek a pa lio sfördő í parkahan való f e l á l l í t á s á t  
engedélyesem és e cé lra  szükséges m egfeleld helynek a fiirdőorvos 
kőiben jö t t é v e l  leendő k ije lö lé sé v e l Váli Gyula városi é p í t é s i t  meg.

Miről Dr Bévfy JenS p a l ic s i  fürdóoroos és Váli Gyula váro
s i  é p íté s z  a j e l e n 'határozatom utján nyernek é r te s í t é s t .

S z a b a d  *  a  n 1908 é v i junins hé S-én

H a t á r o z a t  :

Dr Bíró Károly  
kir. tanácsos, polgármester.

polgárm ester .

Polgármesteri határozat (1908)
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Más adatunk nincs a vallási kisemlék további sorsáról, de feltehetően néhány 
hét után, m ég az 1908. évi flirdőidény elején megépítették az em lített helyen, és 
az egyház m egáldotta. A település vallási életében is szerepet já tszó  em lékm ű 
további fenntartásáról az alapítványozó, báró Vojnits Sándorné Rohonczy Szilár- 
da (Constanca) gondoskodott -  a megsem m isítése véletlenszerűen egybeesik az 
adom ányozók 1947-ben, illetve 1948-ban, Budapesten bekövetkezett halálával.5

1 A város mai területén több Mária-képes emléket ismerünk, amelyeket a megfelelő 
helyeken már feldolgoztunk, pl. az I. könyvben a Teleki-féle emléket és ebben a 
kötetben a Szentkúton elhelyezett Mária-képet.

2 SzTL, 955/elnöki 1908.
3 A törökbecsei születésű felsőpulyai Rohonczy Aladár (1845— 1902, Lipót és Sis- 

sányi Klára fia) 1871-ben nősült meg Szabadkán. Bajsai Vojnits Alajos és bajsai 
Vojnits Etelka leányát, Etelkát (1852— 1880) vette feleségül. Három gyermekük 
érte meg a felnőttkort: Lőrinc (Lenczi), Szilárda és Elemér. Az 1872. november 
7-én, Törökkanizsán született Konstancia (Szilárda) leányuk 1889-ben ment 
férj-hez Szabadkán ifjú bajsai Vojnits Sándorhoz (1865— 1948), Sándor és bajsai 
Vojnits Olga fiához, aki 1911-ben elnyerte a bárói rangot. Szluha Márton: Fe
renc József király 1911. január 4-én Bécsben bárói rangra emeli V. Sándor 
országgyűlési képviselőt, feleségét Rohonczy Konstanciát és Miklós, Margit 
és Konstancia gyermekeit. Ága fiában, Miklósban 1972-ben kihalt. Több 
házuk is volt a városban, melyeket a Vojnits szülőktől, nagyszülőktől, illetve 
testvérektől örököltek -  a VIII. kör 22-es számú, a Kossuth utcában (a mai Korzó
5. alatti banképület), a VI. kör 99-es számú (a nagyapai, Vojnits Alajos-féle ház a 
Széchenyi téren) és a férj, báró Vojnits Sándor szüleinek a háza, az V. kör 517-es, 
az egykori Arany János téren, melynek az egyedüli tulajdonosai lettek, miután 
Sándornak egyetlen élő testvére, a híres Afrika-utazó és vadász, Vojnits Oszkár 
1914-ben tragikusan elhunyt Port Saidban (Dévavári Zoltán).

4 Az Ómoravicán született és 1911-ben bárói rangot nyert bajsai Vojnits Sándor 
(1865— 1948) a nemességszerző Vojnits Istvánnak András fiától származó szép
unokája volt. A felmenői: István (1687— 1749) -  András (1720— 1806) -  József 
(1767— 1833) -  Dániel (1798— 1856) és az édesapja, Sándor (1835— 1906, bajsai 
Vojnits Olga férje). Két testvére volt, Margit (1865— 1888) és az említett Oszkár 
(1864— 1914), ukik nem alapítottak családot. Ezért a szülők által épített családi 
házat a Vér-keresztnél, 1914 után Sándor örökölte.

5 A házaspár gyermekei Szabadkán születtek (Margit 1890-ben, Konstancia 1893- 
ban és Miklós 1895-ben), de a háború után Budapestre költözött a család, tagjai 
halálukig ott éltek (Szluha Márton). A két háború között kettős birtokosokként, 
gyakran tartózkodtak Szabadkán, tehát felügyelhettek a Mária-képes emlékmű 
karbantartására. Nincs tudomásunk arról, hogy az alapítványozó Budapesten, 
illetve Innsbruckban élő gyermekei, Vest Fedőmé Vojnits Margit, Wettstein 
Károlyné Vojnits Konstancia és Vojnits Miklós bármikor is keresték, illetve szá
mon kérték volna a várostól az édesanyjuk által építtetett vallási emléket.
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A szabadkai Boldogságos Szűzmária-kép
A Jovan M ikić és a Šantić utcák kereszteződésének déli sarkán levő telek 

északkeleti szögletében egy képfulképben, jelöletlen vallási kisem lékm ű áll, 
am elynek az alapítóiról semmit sem tudnak a telek mai tulajdonosai, ahogyan a 
környék lakói sem.

A mintegy 4 m éter magas, 165x80 centim éteres alapon nyugvó téglaépítm ény 
talapzatának nyugati oldalán kialakított fülkében egy fémráccsal és üveglappal 
védett, M áriát a kisded Jézussal ábrázoló kép látható. A neoklasszicizm us jegyeit 
magán viselő em lékm ű napjainkban is gondozva van, az adatközlők szerint a 
helyi plébánia a karbantartója.

A kutatásokat m egkönnyítette Mokossay M átyás 1901-ben készült, tem plom 
pénztári jegyzéke, am elynek a 128-as számú objektum a a következő: 128. Sta- 
tua a regulis im aginem  BM V sub vitro continem cum teritorio 100 in vin. 
Szeged a. Luca Ladisl. Vojnich a 1885 18/VII aedif. et 80 cor provisa. Tehát 
a Szent Teréz-plébánián 1885. július 18-án alapítványt hoztak létre a Vojnich 
Lukács László által a Szegedi szőlőkben felállított Szűzanya-kép fenntartására.

A z 1800-as évek első felében készült várostérképeken (pl. W üstinger, 1823) 
látható, hogy a Szegedi szőlőknek ezt a részét a közeli kálváriáról Kálváriái 
szőlőknek nevezték. A későbbi telekkönyvi összeírások szerint a kálváriától egy, 
a szőlőkbe vezető út mentén terült el bajsai Vojnics Lukács (1825-1892) szőleje 
(gyüm ölcsöse), am ely az alföldi vasútnak kihasított pályaudvarral el lett vágva a 
város központjától, a szőlőkbe vezető út pedig elveszítette addigi szerepét.1

1864 márciusában Mánich Péter ügyvéd közvetítésével levél érkezett a tanács
hoz Vojnits Lukácstól, amelyben elpanaszolja, hogy a vasúti töltés építése előtt a 
Kálváriái szőlőkben levő szőlejét, illetve gyüm ölcsösét egy közúton közelíthette 
meg, am ely hozzávetőleg a későbbi vasútállomás környékéről indulva ju to tt el 
a mai Šantić utca vonalában a szőlőkbe.2 A vasúti telek keleti oldalának m agas
ságában, a leírt út déli oldalán levő Vojnics Lukács-féle szőlővel szemben, az út 
északi oldalán levő parcella pedig Antunovits Istváné volt -  innen az út kissé 
kacskaringósan haladt tovább keleti irányba a Szegedi szőlők közt. A levél egy 
részletének betűhű másolata: A legközelebbi napokban a ’ vasúti „töltés” 
érdekében, az én, 's  T Kiefing (Giffing,Giefing alakban is írták) Vincze Úr 
K álváriái szőllönk mellett, közhasználatban volt út végkép elzáratott, ’s 
helyette nekünk, ’s m ásoknak , hogy szőllőinkbe bem ehessünk egy m ás, a 9 
szegedi útról -  Tettes K ovacsics Ágoston Úr szőllője m ellett, egy m ásik közút 
m egn yitta to tt,. ..

A májusban tarro.t ülésre Lálits Péter városi mérnök készített egy helyrajzot, 
amelynek alapján a tanács megengedte, hogy az 52 és XA  -nyi területű közutat 
megvásárolja Vojnits Lukács, hisz az ilyen formában másra nem, csupán szőlő és 
gyümölcs termesztésére való. A rajzon a szőlőskert nyugati oldalához, út nélkül, 
közvetlen kötődik az indóház udvara. A megsemmisített út helyett egy másikon, a 
Szegedi útról leválón közelíthették meg a kertet, amely út valószínűleg a mai Vojnić 
Tošinica utca nyomvonalán jutott el a Šantić utcáig, majd röviden nyugatnak fordult 
a Majakovszkijig, és ismét északnak vette az irányt. A leírt állapotok jó l szemlélhetők
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az 1882-ből származó telekkönyvi térképen is, amelyen a jelenlegi Šantić utca kezde
tén, illetve a vallási kisemlék helyén még nem volt sem út, sem utca.

A telektulajdonos Lukácsnak és feleségének, kam jonkai Szem ző Jozefának 
a legfiatalabb gyerm eke az 1866. február 2-án született, Lukács László névre 
keresztelt fiú volt, aki a szülővárosában befejezett gim názium  után beiratkozott a 
pécsi jog i egyetem re (Czuczu volt a gimnáziumi beceneve.) Kevés időt tölthetett 
a tanulm ányaival, m ert súlyosan m egbetegedett (valószínűleg tébécében) és az 
élete utolsó hónapjait idehaza töltötte. 1885 tavaszán a lakhelyéhez közeli Szegedi 
szőlőkben található birtokán, valószínűleg a gyógyulás rem ényében, egy szobor
fülkét építtetett, am elynek fülkéjébe egy M ária-képet helyeztetett. A z em lékm ű
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felszentelését már nem érhette meg, mert 1885. június 21-én végzett vele a súlyos 
betegség. A temetése utáni egy hónap elmúltával a szülők befizették a kötelező 
alapítványpénzt a Szent Teréz-plébánián (július 18.), és a következő napon már 
fel is szentelték a napjainkban is m eglevő kisemléket. A Szabadka című helyi lap 
hűen tudósított a temetésről, majd a júliusi eseményről is: -  Em lék felszentelés. 
Városunk im ént elhunyt szép rem ényekre jogosító ifja: Vojnics Lukács 
László életének utolsó idejében a Szegedi szőllőkben a Szent Szűz tiszteletére 
em léket állított, m elynek fölszentelése vasárnap, folyó hó 19-én este 6 órakor 
fog végbem enni. A szertartást Szécsenyi Jenő kanonok, kit a m egboldogult 
családjához régóta szoros baráti kötelék fűz, volt szives elvállalni.3

Az emeltetésének évében alakíthatták ki a mai Párhuzamos utat4 és ennek keleti 
oldalára építették a Mária-képes emléket, amelynek néhány évtized után már hely- 
meghatározó szerepe volt.

1908-ban, az egykori út újbóli megnyitásának tervezésekor fordult György 
Mór városi bizottsági tag a saját és társainak nevében a törvényhatósági bizott
sághoz egy folyamodvánnyal:5 Tisztelt Törvényhatósági Bizottság! Az u. n. 
„Parallel-út”-on elfekvő, Mária képpel felism erhető 7548 tkvi betéti számú  
és 7832/ab hvsz., illetve: 7831 hvsz. és 39177 sz alatti összekötő vonalon fekvő  
szekérutat a hatóság az idén tavaszkor, miután sok éven át el volt zárva, a 
közlekedésnek újra m egnyitotta, azonban em lített útvonalon, m integy 30 öl 
területet egy ottani szőlőbirtokos saját tulajdonának jelentvén ki, azt újólag  
elkarózta és az átjárást szekéren lehetetlenné tette. -  Tekintettel azon körül
m ényre, m iszerint az u. n. „szegedi szöllők” ma m ár valóságos külváros 
és ott nem csak szöllőbirtokosok, hanem háztulajdonosaok is vannak -  a 
közlekedési utak szaporítása, a rövidebb útvonalak kihasználása elkerül
hetetlen : indítványozzuk, m iszerint a fennevezett útvonal kiegészítésére 
érintett 30 öl a város által kisajátíttassék s így a nevezett útvonal szekéren  
és gyalog m indenki által használható legyen. -  M ellékelve van szerencsénk  
az illető útvonal tervrajzát mellékelni. -  T iszte lette l... (És következik György 
Mórnak, valamint 11 társának saját kezű aláírása.)

A folyamodvány augusztus 3-i átadása utáni hónapokban a város kezdemé
nyezte és kivitelezte az ajánlott kisajátítást és a jelzett év végéig megnyithat
ták az egykori utat, amely mentén gyorsan kialakult egy új utca is. A későbbi 
várostérképek Miasszonyunk útjának jelölik (Šantić utca) az utat. A kérvényhez 
mellékelt kataszteri térképen jól látható a 7817-es telekkönyvi szám alatt vezetett 
telken berajzolt emlékmű alapja. Maga az emlékműves és a szomszédos telek 
(7819/1 sz.) m ég ebben az időben is özvegy Vojnits Lukácsné nevén volt vezetve, 
a vele szemben, az út északi oldalán elterülő telek pedig özvegy Pénzesné tulaj
donában volt 1908-ban.6

Néhány év után a városrész rohamos fejlődése indokolta az akkor még Szegedi 
szőlők megnevezésű városrész újbóli felmérését. A közgyűlés 1912. május 29-én 
tartott ülésén hozott határozat alapján a mérnöki hivatalt bízták meg a kivitelezés
sel.7 Részlet a határozat indoklásából: Az a rohamos fejlődés, am elyet a „Szegedi 
szöllők” nevezetű külterület különösen az utóbbi években felmutat, arra indítja 
a törvényhatósági bizottságot, hogy az 1899. évben ezen területre tájékoztató
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ú tm utatásu l m egállapíto tt szabályozási 
tervet kötelező ere jűnek  k im ondja és 
az épittetőket kötelezze, hogy további 
intézkedésig ezen szabályozási te rve t 
zsinórm értékül tekintsék. A levéltárban 
elhelyezett okiratok szerint a szabályozás 
évekig elhúzódott és még az új államban, 
a húszas években is tartott.

A MÁV (M agyar Állam i Vasutak) által 
a negyvenes években használt részleges 
térképen m ár a mai állapotok vannak 
bejelölve: látható a Párhuzam os út és a 
M iasszonyunk útjának kereszteződése és 
ennek déli szögletébe berajzolt 10x10 
öles térségben az em lékm ű alaprajza (a 
mai Jovan M ikié és Šantić utcák).8

A környéken lakók m a m ár sem m it 
sem tudnak az em lékm ű em eltetőjéről és a 
tulajdonosáról, illetve ennek örököseiről. 
A mai telek tulajdonosai több alkalom 
mal is m egkísérelték felkutatni az e val

lási em lékünk történetéhez fűződő eseményeket, személyeket, de sem a levéltári, 
sem az egyházi kutatásaik nem jártak  eredménnyel. Az elm últ évtizedekben az 
em lékm űvet az ott lakó Buljovčić Géza tartotta karban, majd 1993-tól a telek és 
ház új lakói, Jakšić Terézia és családja gondoskodnak róla. A m ikor 1999-ben, 
egy vihar során m egsérült a tetőzete, a Palicsi úti plébánia jav ítta tta  meg.

A szerző a M unkás Jézus-plébánia történetének m egírása kapcsán feldolgozta 
a plébánián m egőrzött okiratokat is, melyekben több, erre a vallási kisem lékre 
vonatkozó bejegyzést is talált. A plébánia História dom usában álló bejegyzések 
szerint 1961-ben a községi önkorm ányzat eltávolíttatta a tönkrem ent eredeti 
képet és Kulunčič A ndor festővel csináltattak egy Raffaelló-féle M adonna-kópiát
-  az ún. Székes M adonna-kép m ásolata (M adonna dela Sedia). A z (1961-ben) 
elkészült m unkát azonban mégsem engedték elhelyezni az em lékm ű fülkéjében
-  azóta is a templom tulajdonában van. Jelenleg a kórus, illetve a tem plom hajó 
keleti falát díszíti. 1985-ben mégis megadták az engedélyt az építm ény teljes 
felújítására és egy kép elhelyezésére -  ezúttal is a Raffaello által festett Székes 
Madonna-kép 75x50 cm-es másolata került az eredetinek a helyére. (Csúszó Dezső: 
A Munkás Jézus-templom története 1931—2006 , Szabadka, 2007).

Az em lékm űvel kapcsolatban két legendát is mesélnek a környéken élők. Az 
egyik a következő: a hagyom ány szerint apa és fia szekéren tartott hazafelé a 
nem régiben m egnyitott Párhuzamos úton, am ikor hirtelen vihar tám adt, és a vil
lám belecsapott a szekérbe. Az édesapa az eszm életét vesztett gyerekről azt hitte, 
hogy halott és a Szűz M áriához kezdett fohászkodni. M iután a gyereke m agához 
tért, megígérte: hálából em léket állít ezen a helyen M áriának, hiszen m eg volt 
győződve róla, hogy a fia halottaiból tám adt fel.
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A másik m onda újabb keletű, és a kisemlék háború utáni m egrongálásához 
kapcsolódik. Eredetileg csupán üveglappal védték a képet az időjárás viszontag
ságaitól, s ezt az üveget virtusból betörte egy egyén, m ajd a képet is m egrongálta. 
A helyi plébánia ezután helyrehozatta az em lékm űvet és az üvegtábla elé egy 
vastagabb, drótból font fém rácsot csináltatott, am it a továbbiakban lakattal 
zártak. A legenda szerint a rongáló elnyerte méltó büntetését, m ert m egbénult a 
jobb keze.

1 A nemességet megszerző Vojnits Istvánnak Simon fiától, illetve Lőrinc unokájától 
származó Lukács (1825— 1892) nevű dédunokáját az idősb (id.) megjelöléssel 
különböztették meg az azonos nevű, más ági családtagtól. A város VIII. körében 
(a mai Korzón) lakó házaspár, bajsai Vojnits Lukács és kamjonkai Szemző Jozefa 
(1825— 1921) felnőttkort megért gyermekei: Olga (1847— 1878, bajsai Vojnits 
Sándomé), Mária (1850, komoróczi Bicskey Kálmánné), Erzsébet (1852— 1917, 
Csáth Károlyné), Róza (1853— 1912, báró tőrei Hoeller Bertram Istvánné), 
István (1856— 1921, Szobovljevits Danica férje), Imre (1858— 1897, csepini 
Adamovich Olivia férje) és Lukács László (1866— 1885).

2 SzTL, 1511/polg. 1864.
3 Szabadka, I. évf. 8. szám, 1885. július 19., vasárnap.
4 1885-ben készül a vasúti felüljáró a Szegedi út fölött (Szegedi úti aluljáró)

-  valószínűleg ekkor alakítják ki a Párhuzamos utat is. A SzTL, I 589/1885-ös 
jelzésű levéltári anyagban olvasható, hogy a tanács kötelezné Braun Ignácz 
és Beutum Salamon cégét, hogy kijavítsák az általuk végzett kövezés hibáit a 
Szegedi úti vasúti átjárónál. Ugyanebből az évből, a tanácsi 14134-es szám alatt 
található a Szegedi úti aluljáró végleges átvételének anyaga.

5 SzTL, 1986/mémöki 1908.
6 Az 1943-ból származó várostérképen a Párhuzamos utat Gyóni, a Šantić utcát 

pedig Miasszonyunk utcának jelzik (SzTL, 3.2.1.41).
7 SzTL, XVI 83/1908.
8 A SzTL-ban őrzött, jelzés nélküli térképen látható, hogy időközben a vasútál

lomás kísérőépületei (különféle műhelyek, az 1906-ban épült víztorony stb.) is 
felépültek.

A csantavéri Lourdes-i Szűzanya-szobor
1911-ben, közadakozásból egy Szűzanya-szobrot em eltettek a csantavé- 

riek a faluközpontban, a plébánia épületénél. A z 1976-ban készült helynévtár is 
megemlíti: Lurdesi Mária; szobor, a parókia előtt (Penavin— M atijevics).

A Palatínus— B artus-féle szabadkai kőfaragóm űhelyben m egrendelt és 
elkészített kisem léket a Szentháromság-szobortól 35 m éternyire nyugati irányba 
állították fel -  a mai postaépület közelében.

A m űkő alapzaton nyugvó, szintén műkő talapzat északi oldalán az ajánlás 
szövege a következő:
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SZEPLŐTELEN SZENT SZŰZ 
IMÁDKOZZÁL 

HŰ MAGYAR NÉPEDÉRT 
KÖZADAKOZÁSBÓL ÁLLÍTTATOTT 

1911. ÉVBEN
PALATÍNUS é s  BARTUS 

SZABADKA

A talapzatra helyezett, 1,85 m éter magas fém szobor a Lourdes-i Bol
dogasszonyt kék ruhában ábrázolja. A csantavériek a szobrot csak egyszerűen 
Szűzanyának nevezik még napjainkban is. Egy, a negyvenes években készült 
fényképen jó l látható a szilárd alapon, szabadon álló szobor, am ely kovácsoltvas 
kerítéssel övezett, futórózsával benőtt térségben állt.1

A hatvanas-hetvenes évek fordulóján gyökeresen átrendezték az egykori temp
lom tér északnyugati részét. Lebontották az ún. Csengettyűs iskolát, s a helyére 
felépítették a mai üzletházat és postát, majd a hetvenes évek elején felépült az új 
plébánia is -  a régit lebontották az átköltözés után. Ekkor helyezték át a szobrot 
a jelenlegi helyére.

Napjainkban a parókia udvarában -  a plébániaépület déli sarkánál egy 
kőtömbökből kialakított barlangimitáció fülkéjében áll. Nyugati irányba fordították 
a szobrot, illetve a barlangbejáratot. Mivel túl magas lett volna az eredeti feliratos 
talapzaton, azt nem építették be az új létesítménybe. A kisemlékkel szemben, tizenöt 
méternyire ettől található a különálló kőtömb, az udvar nyugati oldalán.

1 A Surányi testvéreket (Kálmán, Marcella, Lajos) ábrázoló, a szobor előtt készített 
fényképhez Ózsvár Vilmos szíves segítségével jutottam hozzá, köszönet érte.

A nagyfényi Lourdes-i Szűzanya-szobor
2003 folyam án a helyi plébános és az egyházközségi tanács kezdem ényezé

sére egy barlangszerű építm ényt em eltek a nagyfényi plébániákért déli végében, 
s elhelyezték benne a plébánia padlásán álló, m integy 110 cm m agas Lourdes-i 
Szűzanya szobrát.

A régi tem plom i kőoltár darabjait felhasználva1 építette fel az új vallási 
kisem léket három nagyfényi hívő: Gabrić Stipan (1933), Crvenkovity József 
(1946) és Csipak Mirko.

A következő évben, 2004-ben már vallási tartalm at is kapott az északnak, a 
tem plom  felé fordított szakrális kisépítmény. Szép idő esetén a tavaszi és a nyári 
hónapokban néhány istentisztelet részben vagy egészben a szabad ég alatt, a 
kőbarlangnál celebrál a nagyfényi plébános.
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1 A régi kőoltár az Újzsedniknél 
fake-resztet állító Faragó család 
adományából épült az 1900-as évek 
elején. A második világháború után 
új főoltár került a temp-lomba, az 
addiginak a kődarabjait pedig átvit
ték a plébánia udvarába, s ott az 
újabb felhasználásig a plébániaépület 
mellett, a fűben hevertek. A szobor 
is a templom első berendezésének a 
része volt.

A bajmoki Szeplőtelen 
Szűzanya-szobor

A B ajm ok közigazgatásában is 
szerepet vállaló, jóm ódú Tomas Schön 
egy M ária-szobrot ajándékozott 1905- 
ben a falunak.1 A tem plom kerti szobor
vonal keleti objektum a, a Schön-féle2 
szobor a parókia épülete előtt áll. A zom- 
bori kőfaragó által készített, napjainkban 
már közepes állagú kőszobor term éskő 
talapzatának déli oldalán elhelyezett, ném et nyelvű felirat a következő:

©ott au (Sf)ren f)aben roir 
biefe Unbefíecfte SJlaria 

gefpenöet:
TOMAS SCHÖN 
unb bejjen © attin  

KATHARINA NUSPL 
1905.

HARPF. L. ZOMBOR

Vagyis: Tomas Schön és felesége, Katharina N uspl az Isten dicsőségére 
adom ányozta ezen Szeplőtelen Szűz M áriát 1905-ben.

A helytörténészek véleménye megosz-lik a szobor eredeti helyével kapcsolat
ban. H abár egyesek úgy em lékeznek, hogy kezdettől fogva, tehát 1905-től ezen 
a helyen állt, a többség m égis azt vallja, hogy az első évtizedekben a tem plom  
belterét díszítette, m ajd tisztázatlan okokból kihelyezték a tem plom kertbe. 
Néhány évtizede ledöntötték, majd bevitték a plébánia udvarába -  innen került 
a mai helyére mintegy tíz éve. A felújításakor leszedték a szoborruháról az eredeti 
kék festék maradványait, és a napjainkban látható állapotában emeltették rá ismét a 
szintén felújított, egykori alapzatára.
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1 Tomas Schön 1892 és 1905 között vállalt 
szerepet a falu közigazgatásában -  1899- 
től négy éven át a községi bíró hivatalát is 
betöltötte. Jelentős nagyságú szántói voltak 
egy nagyobb tanyával együtt a Tarackos 
határrészben. Falusi lakóháza a Főutca 30. 
alatt, az utca nyugati oldalán állt.
2 A szoboradományozó felmenőit az 
1780-as években települt két Schön család 
egyikében kell keresni. Georg Nuber szerint 
a földműves és molnármester, Georg Schön 
1784-ben Németországból, Battweiler bei 
Zweibrückenből települt öt családtaggal Baj- 
mokra. A másik betelepülő két év múlva 
érkezett a faluba hét családtaggal -  Schön 
Valentin földművesről és cipészről van 
szó, aki a hesseni körzetből, Buchenau bei 
Hünfeldből települt először Almásra, majd 
onnan Bajmokra.

A kelebiai Mária-szo- 
bor

Csupán egyetlen utalás -  egy rövid újsághír -  maradt fenn a valahol Kelebia- 
pusztán 1882-ben em eltetett M ária-szoborról.

A Zom borban kiadott, m egyei jelentőségű hetilap, a Bácska  közölt róla az 
1882. jún ius 20-i számában néhány soros tudósítást: K elebián  B alázs P. A n tal 
sz ab a d k a i lakos M á ria  szob ro t, Topolyán P rokecz A n ta l b irto k o s pedig  a 
tem p lo m -té ren  szép keresz te t em elt.

A tudósítás szerint tehát Balázs Piri Antal (1842— 1918, M árton és Körtvélyesi 
Katalin fia) földbirtokos és szabadkai lakos valószínűleg a feleségével, Piukovits 
Katalinnal 1882 nyárelején egy Mária-szobrot emeltetett Kelebián.

K utatásunk során nem találtunk más adatot e vallási kisem lékről -  bizo
nyos azonban, hogy határban állt. A szobor helye feltehetőleg Felsőkelebián, az 
egykori Balázs Piri-szállás környékén keresendő, de nem zárható ki a m ai m a
gyarországi Tompa település, esetleg az országhatár szerbiai oldalán kifejlődött 
K elebia falu területe sem .1

1 A szoborállító egy kápolnát is épített a szállásán -  a családra vonatkozó adatokat 
lásd ott.
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Szent Antal

Szent Antal-kép
A Szent Teréz-plébánia az első világháborúig rendszeresen, évenként 

vezetett, kegyes alapítványok jegyzékein rendre feltüntet egy alapítványt, m elyet 
a városi szabócéh hozott létre 1830-ban egy általuk felállított, Paduai Szent 
Antalt ábrázoló kép fenntartására. Az 1854/55. évi alapítványi jegyzéken1 a 3. 
Szabó C éh sz. A n tal K épe fundatio . Az 1856-os jegyzéken: 3. S zabó C zéh sz. 
A ntal képe fe n ta r tá sá ra  -  1830 fe b ru á r  6.2

M okossay M átyás is jegyzékbe vette 1901-ben: 129. Im ago s. A ntonii de 
P adua p e r  coetum  sa rto ru m  84 coronis fu n d a ta  et in sa n c tu rio  p rovisa 1830 
6/II. Nem sikerült tisztázni a vallási kisemlék 1830. évi alapítványozási körül
ményeit, ahogyan a képre vonatkozó más adatot sem .3

1 A plébánián található, jelzés nélküli okirat.
2 A plébánián található, 9-es leltári számú okirat.
3 Valószínűleg a Szent Teréz-templomban lett (volt, van) kiállítva a céh által

megrendelt (vásárolt) szentkép és feltehetőleg ma is a templomi leltár része.

A vámteleki Szent
Páduai Szent Antal Szabad

kán a közkedvelt szentek közé 
tartozik, sem a városban, sem a 
környékén szobrot nem állítottak 
neki. Csupán egyetlen kerekszo
brot emeltettek a tisz-teletére. 
Tette ezt Skenderovié Antun 
1929-ben, a vámteleki pusztán 
levő családi birtokán.1

A Bajmoki útról déli irány
ba leváló, ún. Kujundzsity sor 
és a Krivaja patak Vámteleki 
völgy2 néven közism ert sza
kasza között egy É -D  irányú 
dülőút húzódik. A z út nyugati 
oldalán, az em lített sor déli 
végén elterülő szántók, rétek, 
legelők m ár évszázadok óta 
a Lésó m elléknevű Szkende- 
rovich család birtokában van
nak. A mai családtagok egyik 
felm enője, Iván, 1894-ben egy 
határbéli közkeresztet em el-

Antal-szobor

Vámtelek (1956)
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tetett a birtokon, a leírt dűlőút nyugati oldalán (Csúszó Dezső).3 A keresztállító 
Skenderovich Iván és Marga Prčić házaspárnak Antun (1894— 1964) nevű fia 
ottm aradt az ősi szálláson, aki egyben a több száz láncos szülői birtok egyetlen 
örököse volt.

A világháború elején őt is besorozták, és rövid idő után már a kárpáti fronton 
harcolt. Ekkor és ott tette az ígéretet, hogy ha szerencsésen hazatér, egy Szent Antal- 
szobrot fog emeltetni a családi birtokon, az ott levő kereszt közelében. A közismert 
események miatt azonban csak tíz év után kerülhetett sor a szoborállításra, amikor 
már népes családja volt Skenderović Antunnak: a felesége, K rm potić Etelka 
(1894— 1932) már a hatodik gyermeküket hordozta a szíve alatt.4

A Moć Jovan zombori szobrásznál (egyesek szerint kőfaragónál) megrendelt 
kőszobrot 1929-ben egy díszesen kiképzett, 135 cm magas kőtalapzatra helyezték. 
A megszokott ábrázolásban -  a kisgyermek Jézust és a könyvet a kezében tartó Padu- 
ai Szent Antal -  készült szobor napjainkban is az eredeti helyén, a szántók között áll
-  az ősi, ma már elhagyatott szállás közelében, a kereszt vonalában, hatvan méternyire 
a dűlőút nyugati szegélyétől. Talapzatának déli oldalára egy fehér márványtáblát he
lyeztek a következő, horvát nyelvű felirattal:

OVAJ SPOMENIK SE PODIŽE 
IZ VELIKE ZAHVALNOSTI 

ZA DOBROČINSTVO BOŽJE 
PREMA OBEĆANJU U SVITSKOM RATU 

1917. GODINE SVE NA VEĆU SLAVU 
BOŽJU I SVETOME ANTUNU U ČAST 

ANTUN SKENDEROVIĆ 
I SUPRUGA MU 

ETUŠKA KRMPOTIĆ
1929.

JOVAN MOĆ 

SOMBOR

Vagyis: Ezen em lékm űvet, hálából Isten nagy jóságáért em eli az 1917-ben 
tett fogadalom ból Isten nagyobb dicsőségére és Szent Antal tiszteletére Antun 
Skenderović és felesége, Krmpotić Etuška 1929-ben.

Eredetileg is festett volt a szobor -  fehér az öv és az olvasó, testszínű az arc, 
a többi pedig barna, a gyerm ekszobor ruhája szintén fehér. Fém rudakkal össze
kötött vékony faoszlopokból alakították ki a kerítését és szeptem ber elején fel is 
szentelték a helyszínen celebrált istentiszteleten.

Kezdetektől a szobor állító házaspár tartotta karban, még akkor is, amikor a 
világháború után a földbirtok nagyobb részét kisajátították -  csak az ősi szállás és 
a közvetlen körülötte elterülő szántók maradtak a család birtokában. Az alapítók 
halála után az 1928-ban született Albe (Albert, Markovié Kata félje) fiuk maradt a 
szálláson. Néhány év után elköltöztek a tanyáról, de a szántókat tovább művelték és 
a két vallási kisemléket, a keresztet és a szobrot is tovább gondozták.
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A családtagok nem tudnak a háború 
utáni szándékos megrongálásáról, szerin
tük a feliratos tábla is egy viharban esett 
ki a kőágyából -  a tanyára vitték és évtize
dekig a padláson őrizték.

A gondos törődés ellenére is leromlott 
az építm ény állaga, repedések keletkez
tek a talapzaton, a szobron, a festék m eg
kopott rajta és a kerítése is tönkrem ent.
Habár a szálláson m ár senki sem lakott, 
az em eltetők utódainak népes család
ja i4 évenként összejöttek, illetve -jönnek.
Húsvét táján a keresztnél és a szobornál 
rövidebb-hosszabb ideig elidőznek. Az 
ezredforduló évében is összefogott a Lésó 
család, és néhány évvel a kereszt után a 
szobrot is felújították. Kijavíttatták, eltün
tették róla a repedéseket, újrafestették, 
visszahelyezték a m árványtáblát (nem 
bővítették ki a feliratát a legújabb ese
ményekre vonatkozó adatokkal), és rendezték a közvetlen környékét. 2000. június 
25-én a helyszínen tartott tábori misén újraszentelték -  az eseményről a Zvonik is 
beszámolt. A család -  számos unoka és dédunoka -  jelenleg is sajátjának tekinti a 
szobrot és vállalja a további karbantartását.

1 A györgyéni Szent Antal-szobor kevésbé látványos.
2 Egyes térképeken Lésóvölgyként jelölik a pataknak ezt a szakaszát.
3 Csúszó Dezső: Könyörgésünk színhelyei II.
4 A családi hagyomány szerint 1918 nyarán ún. aratási szabadságot kapott. Amíg 

itthon volt, megnősült és mivel a háború már a befejezéséhez közeledett, nem tért 
vissza a frontra. Az adatközlő fiuk szerint a feleség, Etelka 1896-ban született.

5 Skenderović Antunnak az első házasságában hat, felnőttkort megért gyermeke 
született: Iván (1919), Nestor (1921—2001), Vince (1924), Margit (1926— 1950, 
Križan Markóné), Albert (1928) és Gábor (1930). Miután megözvegyült, rövide
sen újranősült és a Vojnić Purčar Rózával (1902— 1993) kötött házasságában 
még négy gyermeke született: Antun, Janja, Nikola (1941) és Marko (1943).

A györgyéni Szent Antal-szobor
Križan Antun (1863— 1933) családja1 a Györgyén és Bajm ok közötti, északi 

határút déli -  györgyéni -  oldalán, a saját birtokán 1930 novem berében egy 
kápolnaszerű kisépítm ény fülkéjébe kisebb méretű, Paduai Szent A ntalt ábrázoló 
szobrot állított.
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A családi hagyom ány szerint a múlt század húszas éveiben a mai kisem lékkel 
és szállással szemben, a határút bajmoki oldalán levő tanyán lakó Križan Antun 
jelentős nagyságú parcellát vásárolt az út déli oldalán a nagybirtokos, Čvarak 
(Töpörtyű) m elléknevü Dulić családtól.

Az idős házaspár, Antun és Anna (1866— 1937) az ősi szálláson m aradtak 
Lazar fiuk családjával, a másik fiuknak, a m ár szintén nős Bartulnak (Bašo) pedig 
egy új tanyaházat építettek az újonnan szerzett birtokon.3 Az 1928 és 1930 között 
felépült tanyára való átköltözéskor, hálából a birtokszerzésért, egy Szent Antal 
tiszteletére felszentelt vallási kisem léket épített a család a tanya bejáratánál.

A K rivaja patak egyik szakaszának, az ún. Bajmoki völgynek és a határúinak
a kereszteződésében, a patakon átívelő 
hídtól 120 m éternyire keletre álló mai 
szállásnál -  a tanyaépületekhez vezető út 
és a határút nyugati szögében, ez utób
bit szegélyező cserjésben áll a kálváriái 
stációhoz hasonló, sárga selyem téglából 
készült építmény. Az északi oldalában 
kialakított, kékre festett, barlangszerü 
fülkébe egy 0,6 m éter m agas Szent 
Antal-szobrot helyeztek. A fülke alatti, 
kisebb méretű, fehér m árványtáblán a 
kisépítm ény horvát nyelvű ajánlása a 
következő:

PODIGLA 
IZ ZAHVALNOSTI SV. 

ANTUNU 
FAMILIJA

ANTUNA KRIŽAN
1930. XI 23.

Vagyis: Hálából Szent Antalnak emeltette Antun Križan családja 1930. XI. 23-án.
A vallási kisemléket 2005-ig a szálláson lakó családtagok gondozták. A z első 

évtizedekben Bartul és felesége, Amalija Stantić (1902— 1978), majd a tanyán 
maradó fiuk, Marko (1927— 2005) a családjával -  feleségével, Matković Margával 
(1933) és Ana (1960, Milanković Ivanné) leányával.4

A világháború után nem rongálták meg, a hatvanas évek közepe táján azonban 
valaki ellopta belőle a szobrot. Mintegy harminc évig üresen állt a fülkéje, de ez nem 
zavarta a környékbeli szállások lakóit, hogy továbbra is el-eljáijanak a kisépítmény- 
hez, ha valami okból Szent Antalhoz akartak fohászkodni, hálájukat kifejezni. Az 
ilyenkor szokásos, a fülkében hagyott aprópénzes adományokat a környék szegé
nyeinek valamelyike mindig megkereste és magához vette.
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Az építmény az 1995-beli felú
jításával jutott a mai állapotába. A 
mostani szobor, a györgyéni plébá
nos ajándéka is ekkor került az 
ismét kékre festett fülkébe, amely 
elé egy kisebb, könnyen nyitható 
vasrácsot helyeztek. A Szent Antal 
halálának 800. évfordulóján elvég
zett felújítást a család és a plébá
nos kezdeményezte, az anyagiakat 
azonban a család teremtette elő.

Miután a szoborállító unokája,
Križan Marko elhalálozott, az öz
vegye beköltözött a faluban levő, 
ősi családi házba, ezért a szállás 
jelenleg lakatlan. A szántófölde
ket a szintén Bajmokon lakó Anna 
(1960) leányuk és családja5 műveli 
a továbbiakban, vállalva a kegyes 
örökségnek tekintett vallási kisem- 
lék gondozását is.

1 Az emeltetés évében Križan Antun családját a felesége, Mandić Ana (1866-1937) 
és két fiának, Lazamak (Stantić Elizabeta férje) és Bartulnak a gyerekei jelentet
ték. Bajmoki háza a Probojčević-keresztnćl ma is meglévő ház (Radić fivérek 
utca 14.), amelyben napjainkban Antun unokamenye, Matković Marga lakik.

2 Az 1800-as évek végén készült telekkönyvi összeírás szerint a későbbi Križan- 
birtok (a Györgyén 36452-es telekkönyvi szám alatt vezetett parcella nyugati 
része) még Dulich Antalnak és nejének, Vujkovich Lámics Magdolnának a tulaj
donában volt (SzTL, F.377.7).

3 Az új birtokos, Križan Bartul (1902— 1940) a húszas évek közepén vette nőül 
Stantić Amaliját (1902— 1978), és a szállás építésekor már három gyermekük 
volt, két kisleány, Ruža és Ana, valamint az 1927-ben született Marko fiuk. A 
városi tanács az 1930. április 7-én tartott ülésén engedélyezte Križan Bartulnak 
a györgyénpusztai 36452-es telekkönyvi szám alatt vezetett földbirtokán egy 
lakóház (szállás) építését (SzTL, 1028/mém.l930).

4 A szoborállító unokájának, Križan Markónak a Skenderović Margittal (a Vám
teleken, szintén Szent Antal-szobrot emeltető Skenderović Antun leánya, 1926— 
1950) kötött első házasságában egy leánya született: a Békován élő Tonković 
Markóné Križan Etelka. A második házasságában született két leánya közül csak 
Ana (1960) érte meg a felnőttkort.

5 Križan Ana férje, Milanković Iván (1958), valamint a gyermekeik: Bojana (1986) 
és Srdan (1989).

Krizán szállások (1956)
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A szabadkai Nepomuki Szent János

A Vermes-féle Nepomuki Szent János-szobor
V árosunkra ugyancsak érvényes Bálint Sándor meglátása, mely szerint térsé

günkben, a közép-európai városok mintájára, a Nepomuki Szent János-szobrok 
a barokk városképek egyik legjellegzetesebb téralkotó elem ei.1 A történelm i 
községhatáron belül hét szobrot állítottak e szentnek, ebből kettőt a XIX. századi 
városárkon belüli térségben. Mindettől függetlenül a városban és környékén 
sosem fejlődött ki jelentősebb mértékben e szentnek a tisztelete, habár az 1700- 
as évek m ásodik felében közkedvelt búcsújáró hely volt Hajós, ahova töm ege
sebben zarándokoltak a szabadkaiak N. Sz. János ünnepén. Tormásy Gábor 
írja 1883-ban a szabadkaiak (szentm áriaiak) búcsújárása kapcsán: U gyanis az 
1767-ki k án o n i v izsgálat jegyzőkönyve em líti, hogy n ap o m u k i szen t Já n o s  
ü n n ep én ek  nyo lcadába  eső v asá rn ap o n  H ajó sra , p ü n k ö st ü n n ep é re  pedig  a 
tizen h á ro m  m értfö ldny i tá v o lra  eső M ária  -  G y ü d re  z a rá n d o k o lta k  a szent- 
m á ria i h ívek és pedig  igen sokan.

A környező, Tisza menti helységekben (Horgos, Kanizsa, Zenta), ahol a 
lakosság nagy hányada a víz m ellett és a vízből élt (halászok, révészek, vízi
m olnárok), term észetesen kialakult e szentnek a tisztelete. Ám a XVIII. század 
Szabadkáján (Szent-M ária, majd M ariatheresiopolis) sem folyó, sem jelentősebb 
vízfolyás nem volt -  a várost átszelő vízfolyások, erek, „barák” pedig inkább 
gondot okoztak, sem m int hogy m egélhetést biztosítottak volna a polgároknak. A 
nepom uki szentnek a tiszteletét a Csehország (Schmidt, Pukkel) térségéből és a 
Hajóshoz, valam int a Dunához (Vermes) közeli területekről betelepülők hozták 
m agukkal városunkba. így kerülhetett sor az első ilyen jellegű szobor állítására is 
az 1800-as évek elején: Somorjáról a városba költözött Vermes M ihálynak a fia, 
Lajos, szabadkai főbíró a piactéri házának közelében folydogáló patak Füzfás-ér 
partjára vagy föléje em eltetett egy N epom uki Szent Jánost ábrázoló, term éskőből 
készült szobrot.2

A XIX. század elején városközpontnak két meghatározó téreleme volt a Fűzfás- 
ér és a rajta átvezető töltésűt. A város északkeleti részében a csapadék- és talajvize
ket levezető vízfolyás (Füzfás-ér), amely a megelőző századokban fokrendszerként 
működött (Iványi István, Györe Kornél, Hovány Lajos), a szoborállítást megelőző 
évtizedek vízlecsapolási és csatornázási munkálatainak következtében egy keskeny 
medrű patakká „szelídült” , amely a kialakuló városközpontban két telek között 
húzódott lásd a 1799-es térképen. A Szent M ihály-templomot és a régi temetőt 
összekötő utat, amely a Füzfás-ér vizenyős völgyén keresztül vezetett, feltöltötték 
a XVIII. sz. közepe táján, és „barátok hídja” néven emlegették. A „ b a rá to k  h íd
já n a k ” nevezett tö ltésűt (a mai Borovo és Autooprema üzletek vonalán) a XVIII. 
századi város első ilyen építm énye le h e te t t ... (Györe Kornél).3

E két térelem  kereszteződésében 1807-ben állították a sz o b ro t,. ..  a p iac té ren  
a k k o r  átfo lyó fok vagy p a tak  p a r t já ra ,  a M arkovics M átyás városi ügyész 
háza m ellé (Iványi István).4 Fenntartására alapítványt is létesített az em eltetője
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az egyetlen városi plébánián, a Szent Teréz-templomban. A z alapítványi források 
már néhány évtized után elapadtak, de az egyház továbbra is vállalta a karban
tartását.

Az 1880-as években a jelenlegi városképet meghatározó építkezések alatt huza
mosabb időre a közérdeklődés gyújtópontjába került Nepomuki Szent János szobra 
is. Az időközben a pravoszláv vallású Rádits fivérek5 birtokába került, szobor mel
letti házakat az új tulajdonosok le akarták bontani és emeletes házak építésének 
engedélyezését kérték a tanácstól. A tervezett építkezésnek azonban két kerékkötője 
is volt: a telkeken húzódó nyitott csatorna és a szobor további sorsa.

Főtér 1838-ban (Iványi István után)

A tanács 1883. február 24-én tárgyalta m eg Rádits János helybeli lakos terv
rajzokkal ellátott folyam odványát, melyben a VII. köri 8-as számú, sarki telkén 
való építkezésre kért tanácsi engedélyt. Az 1196/185-ös határozat értelm ében az 
építkezést engedélyezték, volt azonban egy kikötésük is: A főp lébán iai h iva ta l 
pedig m eg k ereste tik  az  irán t, hogy a rró l, váljon  az  em líte tt R ád ity  féle 
házban  lévő szt. Já n o s  szobor, ki á lta l, m ikor, m ily a lap p a l s m ily feltéte lek  
lett felállítva, s város ta n á c sá t m iélőbb értesítse . Két hét m úlva m egérkezett a 
plébánosi jelentés, am elyet felolvastak a m árcius 12-én tartott tanácsülésen, de 
csupán tudom ásul vették a hallottakat, m ert a szobor valójában a m ásik fivérnek, 
Dusánnak a szom szédos telkén épült ház falában, az abban kialakított fülkében 
állt. A jegyzőkönyv betűhű másolata: 1196/232 O lv as ta to tt a  helybeli szt. T eréz
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városi plébániai hivatalnak f. évi martius hó 8-án 189 sz. alatt kelt átirata, 
melyben ez évi 1196 sz. alatt kelt m egkeresésre vonatkozólag értesíti e város 
hatóságát, hogy Rádits féle házban lévő szt. János szobrának alapítványára  
vonatkozólag nincs semm i feljegyezve s így nincs is alapítványa, de azért 
nem kellene m egsem m isíteni, mert ha ott nem m aradhatna, úgy más helyet 
kell keresni szám ára.6 A tanácsi határozat: M ivelhogy a nevezett szt. János 
szobor nem esik Rádits építkező helybeli lakos házrészébe s úgy a jelenlegi 
helyen m aradhat, ennélfogva ezen átirat tudom ásul vétetik.

A telken levő nyitott csatorna azonban további gondot okozott az építkezőnek. 
A júniusi kövezési munkálatokkal a város új mederbe vezette volna az ér vizét és 
az új csatornát le is fedte volna. Ám Rádits Jánosnak sürgősebb volt a kérdés ren
dezése, m ert m ég a tavasz folyam án szerette volna elkezdeni az építést. Ezért azt 
ajánlotta a városnak, hogy saját tervezésében és kivitelezésében egy csatornát épít 
a Vermes-féle háztól a Széchenyi térig, így terelve el telkéről és egyben a szobor 
talpa alól is a vizet. A kivitelezésre az április 29-én tartott tanácsi ülésen született 
határozat értelm ében kapott engedélyt: 3801/375 Az építész m érnöki hivatal 
3801 sz. alatti jelentése f. é. Április 27-éről. -  Radits János helybeli lakos és 
földbirtokos telkén nyílt csatorna húzódik, m elyet alkalm assabb helyre kel
lene áttenni. -  A közgyűlés boltozott (boltozatos) csatornát építettne itt -  de 
az csak a juniusi kövezési m unkálatokban lehet kivitelezhető -  Rádits pedig  
m ár előbb építkezne -  ezért egy ideiglenes levezető csatornát építene a Ver
ni es-háztól a Szécsényi térig -  amire engedélyt kér. A tanács ezúttal m egadta 
a kérvényezett engedélyt.

A z építkezés alatt azonban a víz elvezetése m égis gondot okozott a szom széd
ságnak. Tudósítás a Bácskai Ellenőr május 20-i számából (1883): A főm érnöki 
hivatal a szt. János melletti csatornát -  az ott folyam atba vett építkezés 
folytán -  elzárta s ezáltal a csatorna mentén lévő házakat a legveszélyesebb  
vízveszélynek tette ki, mint ezt a f. hó 17-ki éjjeli vihar be is bizonyította, 
m ert a víz az alantabb fekvő pincéket egészen elborította.

A rom lott állagú szobor az új ház fala m ellett továbbra is háborítatlan maradt, 
de m indez csupán néhány évig tartott, m ert 1888 folyam án a m ásik testvér, 
Dusán is építkezésbe kezdett ezen a helyen, a 9-es számú telken. A z áprilisban 
elkezdett m unkálatokról és a szobor körüli huzavonáról kiadósan tájékoztattak a 
helyi lapok.

Bácskai Ellenőr, 1888. április 25. (19. szám): SZENT JÁ N O S SZOBRA: 
Rádits Dušan földbirtokos, a főtéren levő düledező háza helyére egy díszes 
em eletes házat akarván építeni s e célból a régi épületet m ost bontogatja; ez 
alkalom ból egyúttal felhívta M am uzsich M átyás prépostot, hogy az épület 
fülkéjében levő szt. János szobor elszállítása iránt intézkedjék. A prépost 
ur Ráditsnak azt válaszolta, hogy a szent János szobor azon a helyen m ár 
81 éve, hogy áll, eszerint ahoz a fundushoz a szt. Jánosnak jussa van, ha 
azonban Rádits ur biztosítja őt, hogy az újonnan építendő házában a szobor 
részére m egfelelő fülkét épít, akkor gondoskodni fog, annak elszállításáról, 
illetőleg jövőbeli gondoskodásáról is, ellenben nem engedi a szobrot onnan  
elvitetni. Rádits ur -  úgy halljuk -  a bíróság elé vitte ezt a kényes ügyet.
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Szabadkai Hírlap, 1888. április 29. (18. szám): Nepom uki Szent János. 
Aki a piacon elhalad a Rádits-féle házlerom bolás előtt, lehetetlen, hogy 
önm agához kérdést ne intézzen, hogy mi történik majd a Nepom uki Szent 
János szobrával? Elteszik, ott hagyják és ha elhelyezik, hova helyezik el? 
Nem akarunk hozzájárulni a sok rósz tréféhoz, am it ez alkalom m al az 
arram enők az ódon szoborra csinálnak, hanem inkább annak történetét 
azokkal, akiket érdekel, m egism ertetni, annál is inkább, mivel ez az ügy, 
úgyis a bíróság elé fog kerülni. Nepom uki Szent János ügye nagyon sok  
em bernek csinál főfájást; -  M amusich Mátyás prépostnak, a házi gazdának, 
a kapitányi hivatalnak, a városi tanácsnak. Ezeknek eddig és nem sokára a 
járásbíróságnak, azután az ítélő Táblának és végre a K úriának ad majd 
gondolkodni valót, hacsak ég és föld össze nem ölelkezik és az ügy békés 
m egoldást nem nyer. M ielőtt még ez ügy jelenlegi stádium ára áttérnénk, 
elm ondjuk a szobor történetét röviden és vázlatosan. Nepom uki Szent 
János szobra 1807-ben állíttatott fel, tehát nem kevesebb m int 81 éves, felál
lítatta pedig Vermes Lajos és állását alaptőke által biztosította. Talapzata 
alatt akkoriban m ég patak csergedezett, úgy, am int a szenteknél az lenni 
szokott. M időn később a folyó vizét elszorították és hom okkal feltöltötték, 
kénytelenek voltak Nepom uki Szent Jánost is felem elni és így tűnt el a víz 
a lábai alól. Az alaptőke Villov tanácsnok kezelése alatt eltűnt. Az egyház a 
szobrot saját gondjaira és ápolására bízott tulajdonjognak tekintette. Isten
tiszteletek alkalm ával a háztulajdonos m egkérdeztetése nélkül igénybe vette 
s midőn a piac feltöltetvén eltem ettetett, az egyház kiem elte és vasráccsal 
biztosította a profonáció ellen. Ez tehát a történeti tény azon része, am elyhez  
képest a tulajdonjog a szt. Egyház részére volna ítélendő. Az egyház továbbá  
a szolgalm i jogot 1807 óta gyakorolja Nepom uki Szent János felett. 1879-ben 
pedig a vízcsatornának az utcára való kihasitása után ezen árok korlátlan  
tulajdonjoga, habár ingyen, a házi gazdára szállott. A háziúr pedig midőn  
tűrte, hogy az egyház -  m egkérdeztetése nélkül -  a szobrot igénybe veszi
-  az egyházfi nézete szerint -  elism erte annak tulajdonjogát. Az egyházfi 
további argum entum a az, hogy tulajdonjoga kétségtelen, m ert ő em elte 
ki a porból és látta el vasráccsal Nepom uki Szent Jánost. Eddig a történet 
M úzsája. Ami ezután következik az a pprts, $$-ait és a corpus jurist illeti. 
A szegény városi tanács most csakugyan nem tudja, m itévő legyen. A pré
post folyam odik, hogy a házi gazda tanítassék m óresre, a házi gazda m eg a 
prépostot kéri utasítani, hogy tegye el Nepom uki Szent Jánost, vagy ha nem  
teszi el, adjon neki legalább egy inteligensebb külsejű Szent Jánost, mert 
az uj házhoz, illetve palotához ilyen külsejű szobrot nem acceptálhat. S mit 
határozott a tanács? Azzal oldotta meg a kérdést, hogy nem oldotta meg. 
Pénteken hozta a verdiktet, mely akkép hangzik: „A városi tanács jelen ügy
ben határozni m agát illetékesnek nem tartja és a feleket a polgári per útjára 
utasítja.” Indokolta pedig ezzel: A felek között vitás dolgot azon körülm ény  
képez, hogy az a jelen helyről eltávolittassék - e  avagy nem. Rádits Dusán  
kérvényében maga kijelenti, hogy az eltávolítást csak az építkezés tar
tamára kéri akként, hogy a ház falában egy ujabb készítendő kisebb szobor
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részére helyet adni hajlandó, míg a prépost-plébános ragaszkodik ahhoz, 
hogy ugyanaz helyeztessék vissza, mely jelenleg ott áll és a kellő renoválást ő 
fogja eszközölni. Tekintettel azon körülményre, hogy a prépost-plébános az 
1881. évben fennállott állandó gyakorlat utján szerzett jogra hivatkozva, az 
eltávolításba a Rádits által ajánlott módon beleegyezni nem hajlandó, sőt ez 
ellen tiltakozik; - tekintettel arra, hogy Rádits maga is elism eri e jogot -  igy 
tehát a vitás kérdés eldöntése a bírói ut m ellőzésével közigazgatási utón nem  
eszközölhető és pedig annál kevésbbé, mert a r. kath. szt. Teréz egyház által 
szerzett jogok felett intézkedni Szabadka város tanácsának hatáskörén kívül 
esik. Am ennyiben tehát az érdekelt felek és pedig Rádits Dusán és a s z t  
Teréz-egyház képviselője között magán egyesség létre nem jöhet, a kérdéses 
ügy eldöntése csakis a bírói ut igénybe vételével oldható meg. Rósz időket 
élünk, m ég a szenteket is bíróság elé viszik.

A több szerző m unkája és az újságcikkekben közölt számos adat ellenére is 
nehéz nyomon követni a szobor pontos „életrajz”-át a XIX. században. M ár a 
felállítási éve is kérdéses, hiszen Iványi István és legújabban a Duránci— Počuča 
szerzőpáros is az 1810-es évet jelöli meg, mi inkább a cikkben közölt, M am uzsich- 
féle évszám ot tartja reálisnak, amely Tormásy Gábor 1883-ban közölt adatain ala
pulhat: Nepom uki szent Jánosnak a város területén két szobra van; az egyiket 
Vermes Lajos állíttatta a főtéren 1807-ben, ez utóbb a R ádics-féle ház fala
zatába vágott fülkében helyeztetett el. Kérdéses továbbá a je lze tt patakhoz való 
közvetlen viszonya is. Iványi szerint a szobor a patak partján állt (valószínűleg a 
keletin -  M arkovics M átyás városi ügyész sarokháza udvarának nyugati szélén), 
de a cikkből ítélve (talapzata alatt patak csörgedezett). Á llhatott a patakon átívelő 
alapzaton is, m int ahogyan napjainkban is láthatjuk Európaszerte (pl. Karlsruhe 
közelében, Pfinztalban, a Pfinz-patak felett átívelő hídon, vagy gondolhatunk 
akár a Z im onyi úti Pukkel-féle Szent János-szobor jelenlegi elhelyezésére is). 
Tisztázatlan m arad az is, hogy milyen volt a szobor tájolása. Egyes feltételezések 
szerint a korabeli vízfolyással szemben, a forrás felé, északnak volt fordítva. Ha 
így volt, ez külön gondot okozott 1835-ben a fülkébe való elhelyezésekor, hiszen 
m eg kellett fordítani, hogy ne háttal álljon a piactérnek.

Iványi István, a kései szemtanú nem említi a vasráccsal való körülkerítését, 
csupán az 1835-beli áthelyezését a piactérre, illetve az akkor m ég sarokháznak 
szám ító Rádits-féle ház falában kiképzett fűikébe. Ez a szituáció látszik a könyvé
ben m egjelentetett (II. kötet 297. oldal), a piactérről 1838-ban készült rajzon is, 
melyen jó l kivehető a fülkében álló szobor. M indenesetre csak néhány méterrel 
arrább helyezéséről és esetleges elfordításáról lehet szó, m ert M am uzsits plébá
nos érvelése 1888-ban éppen azon alapszik, hogy a szobor m ár 81 éve ezen a 
helyen áll. A z 1879. évi piacfeltöltés (Iványi István) is változtatott a ház és a 
szobor előtti terepszinten, ám ekkor m ár előrevetítődött a mai házak 1883(88). 
évi felépítése és az előbbiekben leírt, szobor körüli huzavona.

N incsenek adataim  a bírósági per kimeneteléről, de valószínűleg m egegyezés 
született az esperes és Ráditsék között, m ert a továbbiakban m ár azonosan a for
rások adatai: . ..  a háztulajdonos a régi helyre, a maga és a szom széd m ásik  
Rádics ház között kis fülkét vágatott egy kisebb, díszesebb János-szobor
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számára (Iványi István) -  tehát 1892 októbere, az Iványi-féle m onográfia 
megjelenése előtt. Továbbra sem tisztázódott azonban, hogy ki vásárolta meg 
a jelenleg is m eglevő fém szobrot -  valószínűleg a római katolikus egyház. A 
Mokossay M átyás-féle jegyzék 1901-ben m ár ezt, a fémből készültet je lzi a 
Szent Teréz-plébánia leltárában: 126. Statuae ferrea S. Joannis Nép.

A mai K öztársaság tér 16-os számú ikerépületének hom lokzati részén kialakí
tott, sárgára festett szoborfülkébe (58x30x185 cm) áll a 163 cm magas, barnára 
festett fémszobor. A szoborfej körül 5 fémcsillagból kialakított aureolaban. A 
karingben és papi sapkában ábrázolt szent a jobb  kezében, a vértanúság je lképe
ként, babérágat tart. A könyökben behajlított balkéz felfelé fordított tenyere az 
enyhén behajlított ujjakkal arra enged következtetni, hogy eredetileg kereszt volt 
ebben a kézben, am ely rongálás következtében tűnhetett el -  a tenyérben m a is 
látható a rögzítésére szolgáló fémlap.

N incs tudom ásunk arról, hogy az 1800-as években a szobornál tartottak volna 
kötelező szabadtéri istentiszteleteket, habár a közölt cikkben a plébános arra is 
hivatkozik, hogy a r. k. egyház, tulajdonosi jogon, a ház gazdáját nem kérdezve 
többször is igénybe vette a szobrot az istentiszteletek celebrálásakor a helyszínen. 
Az egyháztörténeti m onográfiák nem említik, hogy a szent m ájus 16-ai ünnepén 
körmenet vonult volna a szoborhoz, így a fent említett, valószínűleg a Szent 
Teréz-templomtól a Kálváriára vezetett körm enetek egyik állom ása lehetett. Ami 
bizonyos: az úm api körm enetek egyik állom ása volt a XIX. században. Részlet 
a Szabadkai Hírlapban  az 1889. évi ünnepségről m egjelent olvasói levélből: 
Az urnapi körm enet alkalm ával a szt.-János szobortól indult körm enetben  
a zászlók, lobogók m ár a Vermes-ház elé értek, hogy a körm enetet a szt.- 
Ferencziek tem plom ába vezessék, a midőn közvetlenül a zenészek, tehát az 
előlvitt szentség előtt, a Batthyány-utcából a szt.-három ság felé a néptöm e
gen keresztül m ent dr W eisz kórházi főorvos fedett fővel, kalappal a fején.7 
A huszadik század harm incas éveiben is e körm enet egyik állom ása volt. Gyer
mekkori visszaem lékezés az ünnepségre: Hanem voltak olyan körmenetek száz 
pappal, zászlóval, apácákkal, diákokkal, amelyeknek se vége, se hossza nem 
volt Egyszer nagyon rosszul lettem, mert irtó hőség volt. Mi, harm adik elemis
ták az előző évi elsőáldozó ruhában voltunk, kezünkben fehér krepp-papírral 
bevont kis kosárkák és bennük rózsaszirmok. Először a nagytemplomban volt 
valami hosszú szertartás, utána még négy helyen álltunk meg, ahol oltárok 
voltak felállítva, a Bata mellett, egy szent szobránál, a Szent-háromságnál és 
még nem tudom, hol,8 mert a végen a rózsaillattól, tömjéntől, naptól, félájultan 
ténferegtem, mint akit fejbe kólintottak (Ljerka Damjanov).

Az első szobor em eltetőjének, Vermes Lajosnak kései utódai napjainkban 
is a városban élnek, de a családi hagyomány nem őrzött m eg sem m it a szobor
ral kapcsolatban, illetve annak fenntartásáról, gondozásáról, tulajdonjogi vi
szonyairól a tizenkilencedik században.9

1947 óta nem vonulnak ezen az úton egyházi körmenetek és más jellegű val
lási manifesztáció sincs a szobornál, mégis évenként, május közepe táján virágba 
borítják a hívő katolikusok, akik a fülke és a szobor időnkénti befestéséről sem 
feledkeznek meg.
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1 A csehországi Nepomukban (Pomuk) 1340 körül született Wolfflin János a jogi 
diplomájának köszönhetően gyorsan haladt felfelé a hivatali ranglétrán: kanonok, 
majd érseki helynök lett. 1393 május 16-án szenvedett vértanúságot. Vencel király a 
felesége gyónási titkait el nem áruló papot a kínzások után a prágai Károly-hídról 
a Moldva folyóba dobatta. A legenda szerint a víz tükrén lebegő test körül öt (hét) 
csillagból álló koszorú jelent meg, amely bevilágította a környéket. 1729-ben 
nyilvánította szentté a r. k. egyház. Azóta tisztelik mint a gyónási titkok, a vízen 
járók (a hidakon átkelők, halászok, hajósok) és az ártatlanul megrágalmazottak 
védszentjét (Józsa László). Mivel külön tisztelet övezte Közép-Európában, és 
ezen belül Csehországban és Magyarországon (az 1700-as években vált nép
szerűvé), térségünk folyó menti helységeiben is szobrot állítottak a tiszteletére. A 
megszokott ábrázolásmód a karing és papi sapka, feje körül az öt (hét) csillagos 
aureola, kezében pedig keresztet tart vagy a jobb kezének a mutatóujját, mintegy 
hallgatást parancsolva az ajkai elé helyezi.

2 Nagybudafai (budafalvi) Vermes Lajos (1761. január 4., Szabadka -  1831. április 
5., Szabadka) -  egy időben szabadkai főbíró -  a Somorjáról városunkba költözött 
Vermes Mihálynak (1725— 1804) és almási Antunovits Máriának (1731— 1800) 
az egyetlen, felnőttkort megért fia volt. A Vermes fivérek, Mihály és László 1755- 
ben hirdették ki a nemességüket Bács-Bodrog vármegyében, amit Mária Terézia 
1762-ben igazolt is, attól függetlenül, hogy nem tudták hihetően bizonyítani az 
ősi, Pozsony megyei, budafalvi nemesi családdal való azonosságukat. Vermes 
Mihálynak Lajos fiától származó néhány utóda ma is a városunkban él -  dr. Ver
mes Mihály (1943) és fiai: Tibor, valamint Attila. A szoborállításkor az emeltető 
az első feleségével, a pesti születésű nemes Biankovits Katalinnal (1761— 1811) 
és gyermekeivel (Anna 1793— 1862, Erzsébet 1795— 1855, Júlia 1800— 1848 
és Fábián 1802— 1878) a ferencrendiek templomának nyugati oldalától húzódó 
telken álló városi házukban élt. A környező pusztákon -  Ludas, Sebesics, Tavankút
-  tetemes földbirtokok voltak a tulajdonában, az utóbbi pusztán egy közkeresztet 
is emeltetett 1820-ban (Csúszó Dezső). A ferencrendiek templomának sírkam
rájába temették 1831-ben, amiről a templombejárat melletti falon elhelyezett 
márványtábla is vall.

3 A középkori vár -  a hódoltság után is várként működött néhány évtizedig
-  árokrendszerét valószínűleg egyedül tápláló természetes vízfolyás, a Fűzfás-ér, 
fokrendszerként volt működtetve, azzal, hogy ez esetben a vízgazdálkodás nem a 
termelést, hanem a vár- és városvédelmet szolgálta (Iványi István, Hovány Lajos). 
A városközpontban a XIX. század folyamán elvégzett különböző csatornázások, 
mederrendezések, lefedések ellenére az 1880-as években még gondot okozott 
a telkeken felgyülemlett víz az építkezni szándékozó tulajdonosnak. Mindez az 
1883. évi utcakövezés és az azt megelőző vízelterelési (csatornázási) munkálatok
kal szűnt meg.

4 Az 1799-es várostérkép elemzéséből látható, hogy a patak a korabeli III. kerül
etben, a 489-es és a 490-es számot viselő telkek között éri el a piacteret, amely 
telkeken egy-egy épület is volt a térre néző oldalon, de nem közvetlenül a 
vízfolyás partján. A nyugati, 489-es számúnak a tulajdonosa Horecsni János, 
a keleti, 490-es telek pedig Markovics Mátyás birtoka. Egy századdal később 
mindkét telek tulajdonosai a Rádits fivérek. A Vermes-féle telek a templomtól a 
Markovics-házig húzódó, korabeli 5-ös számú a III. kerületben (Iványi István).
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5 Rádits Timót (1812— 1867) kereskedőnek és feleségének, a szerb temető mellett 
1868-ban kápolnát építő Manojlovits Máriának (1820— 1879) nyolc gyermekéből 
csak kettő volt fiú, a későbbiekben közismertté váló Radić fivérek, Dušan és 
Jovan. Miután felnőttek és önállósultak a fiúk, beköltöztek a mai Köztársaság 
tér 16-os számú telken álló régi házakba (VII. kör 8-as és 9-es szám), amelyek az 
1838. évi összeírás szerint Markovits Sándor és Vilov György birtokában voltak. 
Radié Jovannak (1856— 1916) Sarajlić Milica (1862— 1960) volt a felesége, 
Dušan 1894-ben nősült meg Szentendrén, Olga Ignjatovićot vette feleségül. A 
fivérek a szabadkai szerb közösségnek közismert tagjai és aktivistái voltak, de az 
egész várost érintő szervezetek és intézmények vezetésében is szerepet vállaltak, 
Jovan például tagja volt az 1869-ben alapított Szabadkai Pénztár és Népbank 
vezetőségének. A házaspároknak nem maradtak természetes utódaik és a házukat 
mindketten, szerb nemzeti alapítványként, a pravoszláv egyház gondjaira bízták. 
Az egyháziak a II. világháború végéig gazdálkodtak az alapítványokkal és gond
ját viselték a fülkében levő, római katolikus jellegű emlékműnek is.

6 A szabadkai plébániákon csak azokról a műemlékekről találunk írásbeli adatokat, 
amelyek fenntartási alapítvánnyal rendelkeztek. Az összeírok kizárólag ezekre 
a jegyzékekre támaszkodtak, több emlékmű is kimaradt a feldolgozásukból (pl. 
a Vojnits Etelka-féle közkeresztek) -  ez megnehezíti a mai kutatók munkáját. 
Megjegyzendő azonban, hogy kivételek is vannak -  Demerácz Alajos tanács
nok munkássága példaértékű, ő világi, tanácsnoki megbízatásból foglalkozott a 
szabadkai közkeresztekkel és inkább a helyszínen, a terepen begyűjtött adatokra 
támaszkodott.

7 Szabadkai Hírlap, IV. évf., 25. szám -  1889. június 23.
8 Ez alkalomra három helyen állítottak fel ideiglenes oltárt a városban: a Rádits- 

ház előtt, a Szentháromság-szobornál és a Barátok templomában.
9 Vermes Lajosnak harmadik feleségétől, nemes Biankovics Borbálától (1790, 

Pest— 1876, Szabadka, a szabadkai Bajai úti temetőben található sírkereszt feli
ratán Vermes Beankovics Borbála alakban van írva a neve) származó Ferdinánd 
(1821— 1882) fiának és feleségének, Hippmann Alojziának (1836— 1911) a 
dédunokája, Vermes Mihály (1943) az egykor népes Vermes családnak az egy
etlen, Szabadkán élő tagja a XXI. század elején.

A Pukkel-féle Nepomuki Szent János-szobor
Györe Kornél Szabadka településföldrajzát feldolgozó m unkájában a város 

felszíni elem eit taglalva ezt írja a Gáti vízfolyásról: A v á ro s t észak-dél irán y 
ban  átszelő  d ep ressz ió ra , fővölgyre keletrő l és n y u g a tró l is m ellékvölgyek 
ny íltak . Ilyen vo lt példáu l a  F űzfás é r  és a G áti vízfolyás völgye. A M lakáról 
pedig: A S öm lyék és a F űzfás é r  összefolyásából (a főposta közelében) kelet
kezett a m in tegy  2,5 km hosszú M laka, am ely  jo b b  o lda lró l a m ásfél km  
hosszú G á ti v ízfo lyást vette  fel.

A vízfolyás és a Zim onyi út kereszteződése m a m ár be van építve, de a XIX. 
század m ásodik felében, az 1874-es várostérkép szerin t1 m ég a mai szoborhely 
környékén, az út nyugati oldalán, szemben az egykori Pipa utcával2 egy ingová
nyos teret je lö lnek, am elynek északi oldalán nyitott csatornában folydogált a gáti

55



Gršić Lj. Lajčo tervrajza (1938)

völgy vize. A csatorna két oldalán elterülő, egységes telek kertként volt vezetve a 
telekkönyvekben és Pukkel Sándor3 tulajdonát képezte.4

A kerttulajdonos 1871-ben egy Nepomuki Szent János-szobrot em eltetett az 
út és a vízfolyás kereszteződésébe, melyről Iványi István is beszámolt 1892-ben: 
M ás Nép. János  szo b o rt P ukkel S án d o r á l lítta to tt fel a zim onyi u tón  1870- 
ben (téves) s a já t k e r tje  m ellett. A szobor pontos helyéről és m ilyenségéről 
nincs korabeli leírásunk, csupán a helyét illetően feltételezhetjük, hogy pontos
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az 1915-ös térkép, amely szerint a házak frontvonalában, a csatorna fölé épített 
talapzaton állt e vallási kisemlék.

A XIX. században a szobor közvetlen környéke, illetve az itt húzódó nyitott 
kanális állandó gondot okozott a városnak. A Szabadkai Ellenőr 1879-ben, a 
március 6-i számában a következőket írja: A R ó k u s -k ü lv á ro sb a  vezető főúton 
a P ukkel S ándor-fé le  szt. Já n o s  szobor elő tt van két öl széles s m ajd  egy öl 
mély á ro k ; -  azelő tt ezen á ro k  s a kocsiú t között volt a keskeny  deszka já rd a ,  
m elynek e lp u sz tu lása  a gyalogút a h ázak  a la tt, az  á ro k  s a h ázso r között visz 
a belváros felé egész a P ukkel-féle telek  innenső sa rk á ig , itt a z tán  m egsza
kad, s 15-20 ö lny ire  nincs já rd a  sem az á rk o n  innen sem tú l; . ..  S zab ad k a , 
1879. évi m árc iu s  3-án  tiszte lettel V.L.

A századforduló éveiben beépítették a közvetlen környékét. A csatorna továbbra 
is a város tulajdonában maradt, de mindkét partján felépült egy-egy magánház. A 
déli oldalháznak a fala közvetlenül a szobor mellé épült. Ez a szituáció látható egy 
1930-ban készült tervrajzon5 is, amelyen berajzolták a szobrot. A csatorna fölé emel
kedő, a házak utcafrontjának vonalában levő alacsony talapzaton szabadon, csupán 
egy a szobor magasságának feléig érő kovácsoltvas kerítéssel védve állt az emlékmű. 
A szent mellkasán imára kulcsolt ke-zeiben egy keresztet tartott. Fején, a megszokott, 
csillagokból kialakított aureola helyett, kereszttel ellátott korona látszik.

Az I. világháború után új tulajdonosuk6 lett a szom szédos házaknak, és a szá
mozásuk is m egváltozott. A Belgrádi út 32-es és 34-es szám ot viselő telkei között 
húzódott a csatorna, m elyet a 34-es számú ház tulajdonosa, Antun M ihajlović 
1930-ban ki akart igazítani és a szobor 
alatt levő vízáteresztő nyílást is újra- 
fa-lazta volna.7 A benyújtott tervrajzon 
látható a fentiekben leírt szoborrajz, m e
lyen az em lékm ű egészben, sértetlenül van 
ábrázolva. Tudjuk azonban, hogy 1918 és 
1938 között többször is m egrongálták.
A helyi plébánia néhányszor helyreállít
tatta, de volt valami a szobron (a m agyar 
nyelvű felirata vagy a korona a fején), 
ami állandóan ingerelte az új hatalom 
képviselőit, m ert az em lített években 
ötször is m egcsonkították. Blaško Rajié, 
a helyi Szent Rókus-plébánia lelkésze 
végül is egy teljesen új szobor felállítását 
kezdem ényezte. A városi vezetőségnek 
benyújtott folyam odványában részletezte 
a szobor rövid történetét is:8
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Szent Rókus-tem plom  római katolikus 
plébániahivatala, Szabadka  
718-szám
1938. október 22-én
Tárgy: A Szent János-szobor renoválása

A Város Tisztelt Vezetőségének
Szabadka

Szabadkán, a Belgrádi úton, a 34-es és a 36-os számú telkek között lévő 
csatornán 1871-től áll a hidak védszentjének, Nepom uki Szent Jánosnak a 
fenntartási alapítvánnyal rendelkező szobra. Háborítatlanul állt az 1918-as év 
végéig, am ikor a bizonytalan, viharos időkben, a polgári biztonság hiányában  
felelőtlen elem ek, hitetlen egyének lerom bolták a szobrot. Az egyház akkor 
úgy-ahogy helyreállította, de a rombolás azóta négyszer m egism étlődött, 
tehát összesen ö tsz ö r -je le n le g  is fejetlenül áll a város szégyenére.

M ost a Szent Rókus-plébánia egy nemes lelkű hívő9 anyagi segítségéve] 
felújítaná a szobrot a m ellékelt tervrajz szerint és kéri a városi vezetőséget, 
hogy m indezt vegye tudom ásul.

A szoborhely, m elyet m ég 1871-ben adom ányozott a város vezetősége, ma 
egy kis bem élyedés két ház között a házak frontvonalában.

A tudom ásulvételt, illetve az engedélyt kérem minél előbb, hogy ezt a 
szobornak csúfolt szörnyszülöttet, a gyűlölet és a gonoszság jelét a fentiek  
értelm ében minél előbb eltüntessük.10

Tisztelettel D1 X1 . . . .
Blasko Rajic plébános

G ršić Lj. Lajčo

A m ellékelt, 1938. október 25-én Gršić Lajčo által elkészített tervek alap
ján a két telek között húzódó, három méternyi széles csatorna fölé építették a 
3,2x1,05 m alapm éretű kápolnaszerüséget, am elynek fülkéjében elhelyezték a 
szobrot. A fenékről induló téglaalapzat a 80 centim éter átm érőjű vízáteresztő 
nyílás kivételével egészében elzárja a csatornát -  a járdaszinttől szám ítva 3,88 
m éter m agasan van a kétvizes bádogtető csúcsa. A neoklasszicizm us elem eit fel
használva alakították ki a fülkét, belehelyezve a ma is látható, 1,65 m éter magas 
kőszobrot.11 A m egszokott papi ruhában és süvegben ábrázolták a szentet, a m ell
kasán összetett kezeiben keresztet tartva, amely napjainkban hiányzik a szoborról. 
A II. világháború utáni években is megsértették: leverték a fejét és letörték a két 
kézfejét. (Jelenleg is látható a visszahelyezett fej alatt, a nyaki részen a törésvonal
-  a kézfejekből csak a balt újították fel a később iekben .)12

A talapzati részen, amely elé kovácsoltvas rácsot helyeztek, egy m árványtáb
lán m a is olvasható az 1939-ben bevésett, horvát nyelvű felirat:
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Rajié plébános levele (1938)
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OVAJ SPOMENIK 
NAMESTU PORUŠENOG KffAKOJISU BEZBOŽNILJUDIORUBIU 
O SVOME TROŠKU IZNOVA PODIGAO SA OVOM KAPEUCOM

MfflOVIL NOVAKOVIĆ 
ISUPRUGA

GODINE 1939 
ZADUŽBINU SU SAZDALI 

VJERNICI ŽUPE SVETOG ROKE
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Vagyis: Ezen em lékm űvet, a kápolnát és a ledöntött szobrot, melyet az 
istentelen em berek lefejeztek, Mihovil Novaković a feleségével 1939-ben saját 
költségén újraállíttatta. Az alapítványa a Szent Rókus-plébánia híveinek  
adom ányából jött létre.

A virágvasárnapi felszenteléséről csupán néhány sorban tudósítottak a Subo- 
tička D anica  1940-es szám ának Krónika  című rovatában: Növi kip svetog  
Ivana. Na Cvjetnu nedelju blagoslovio je növi kip sv. Ivana Nepom uka  
presvj. msgr. Blaško Rajié. Spom enik je podigao g. M ijo N ovakovié. 13

Az elm últ hét évtizedben építészetileg nem változott lényegesen a szobor 
és környéke. A huszadik század elején felépített házak állnak napjainkban is 
körülötte, a község tulajdonában levő csatorna pedig a Belgrádi úti rövid szakasz 
kivételével továbbra is nyitott.14 A m ár em lített sérülésekkel álló em lékm űvet 
a Szent Rókus-plébánia hívei és -  felekezeti hovatartozásuktól függetlenül -  a 
szomszédos házak lakói gondozzák.

1 SzTL, 3.1.1.25.
2 A két világháború között Szent Jánosról (Iván utca), ma pedig O. Župančičrol 

nevezték el a szoborral szemben kezdődő utcát.
3 Pukkel Sándor (1820— 1895) Újságírói kommentár a gyászjelentésében: Az 

elhunyt „Sándor bácsi” mint szabadkai akvizitor szép hírnévvel birt). Ere
deti foglalkozása szerint szűcsmester volt, majd kereskedő (egy időben 
kizárólagosan sóval kereskedett -  SzTL, 6346/polg.l864: Pukkel Sándor 
helybeli kereskedő 50 font sót szállított le a város részére). A ludasi templom 
előtt 1845-ben keresztet állító Pukkel István egyik fia a nyolc közül, aki a VI. 
köri szülői ház mellett, a ludasi földbirtok nagyobb részét is örökölte (Csúszó 
Dezső), de ehhez még vásárolt földet is 1865-ben (SzTL, 6165/polg. 1865). 
A XIX. század végén történt telekkönyvi összeírás szerint Pukkel Sándornak 
és feleségének, Hoffmann Teréznek (Mátyás és Mukics Julianna 1800— 1888 
leánya) Ludason kívül további szállásföldjeik találhatók Verusicson -  31344-es 
és 3 1354-es telekkönyvi szám alatti parcellák. A család temetkezési helye a Szent 
Rókus-temető, ide temették a szoborállító anyósát, Mukics Juliannát is, aki 1880. 
március 30-án hunyt el 80 évesen, házasságának 59. évében (ekkor még él a férje, 
a gyermekei pedig: Antal, Jozefa és Teréz). Pukkel Sándor felmenői már a XVIII. 
században a városban éltek -  Antun Pukli pl. rákerült egy 1790-es lakossági 
jegyzékre is (SzTL, 24-N-105/glud.l790., 675-ös sorszám).

4 Az 1915-ös telekkönyvi térkép szerint a III. kör 152-es telekén egy, 36 m széles 
kert közepén húzódott egy nyitott csatorna, maga a kert pedig a szomszédos 
Zarándok (ma Dosztojevszkij) utcáig terjedt. A telket az 1898-as összeírásban 
Pukkel Kálmán tulajdonaként jegyzik, de néhány év múlva -  a Malusev-féle 
összeírásban 1906-ban már Rieger Mihály iskolaszéki alelnök, Pukkel Sándor 
vejének kertjeként van feltüntetve.

5 SzTL, 969/mémöki 1930. -  Antun Kovačević kőművesmester által készített terv
rajz (1930. március 16.).

6 1926-ban kérték Antun Mihajlović és felesége, Josipa Francišković a Belgrádi 
út 34-es számú házuk tulaj dón viszonyi rendezését (SzTL, 1159/mém.l926.). A 
jelzett házat 1921-ben építették Mihajlovićek az április 5-i tanácsi döntés alapján 
megadott építési engedély értelmében (SzTL, 381/ tan. 1921.).
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7 SzTL, 969/mém. 1930. -  A csatomameder kiigazítását a benyújtott tervrajz hiá
nyosságai miatt nem engedélyezte a mérnöki hivatal.

8 SzTL, V 3361/1938.
9 A plébánosi levélben említett hívő, Mihovil Novaković (1891— 1968) szobafestő 

(festő és mázoló) volt, aki a harmincas években a városháza karbantartását is 
ellátta (SzTL, V 3520/1939.).

10 A folyamodvány utolsó bekezdésének eredeti, horvát nyelvű megfogalmazása: 
Odobrenje, odnosno primanje k znanju molim što hitnije, da ovu nakazu od 
kipa, znak mržnje i zlobe, mognemo što prije odstraniti kao gore. Érdemes 
megjegyezni, hogy a plébános nem a rombolókat ítéli el, hanem a bizonytalan 
időket és a szobrot teszi felelőssé a gyűlöletszításért, ugyanakkor nem jelzi, hogy 
az 1871 és 1918 között háborítatlanul álló szobrot Pukkel Sándor emeltette, aki 
pénzbeli alapítványt is létrehozott a fenntartására a Szent Rókus-plébánián.

11 Szabadka község emlékművei című munkában a szerzők (Béla Duránci és Vera 
Gabrić Počuča 2001-ben) így írják le a tervrajz alapján építendő emlékművet: 
A tervben szereplő (1938) műszaki leírás szerint új szobor készítésére kerül 
sor, mégpedig fehér műkőből. Falmélyedéses kis kápolnában állítják fel, 
amelyet műkővel borítanak. A szobor előtt falazott oszlopokból és kovácsolt 
vasból rácsos kerítést alakítanak ki. A falmélyedést, illetve fülkét pilasz- 
terekkel és megmunkált ívekkel díszítik. Kétvizes tetőt építenek föléje, az 
ív alapja felett, továbbá a kerítés oldalán rozettából kialakított kereszteket 
helyeznek el.

12 Legutóbb 1968-ban is fel kellett újítani, mert néhány hónappal előbb ledöntöt- 
ték. A Subotičke novine az 1967. december 15-i számában ír a november 30-árra 
virradó éjszakai történésekről, amikor Ilija Marinko szabadkai elmebeteg több 
köztéri emlékművet is megrongált, többek között a kéri Nepomuki Szent János- 
szobrot is: Ljudi iz SUP-a konstatovali su u produžetku iste ulice još jedan 
razbojnički poduhvat. Kod skladišta Otpada u ulici Ivana Milutinovića našli 
su oboren i padom na asfalt u znatnoj meri oštećeni kip svetog Ivana.

13 Szabad fordításban: Szent János új szobra. Virágvasámap áldotta meg Nepomuki 
Szent Jánosnak az új szobrát tekintetes Blaško Rajié. A szobrot Mijo Novaković 
úr emeltetette.

14 A szobortól keletre és nyugatra ma is a házak között, a kertekben húzódik a nyi
tott csatorna.

A Vojnits Fábián-féle Nepomuki Szent János-szobor
A szabadkai határban az első két Nepom uki Szent János-szobor egyikét 

1809-ben em eltették. Tormásy Gábor 1883-ban e szent szobrainak felsorolásakor 
m egjegyzi, hogy „Vojnits Fábián alispán is állíttatott egyet 1809-ben saját 
tanyáján, de erről jelenleg mit sem tudunk".

Tehát a je lze tt közszobor a városi puszták valam elyikén lett felállítva, ám 
hetven év elm últával m ár senki sem tudott róla. Az em eltető szem élyének és a 
korabeli szokásoknak az ism eretében, hogy e szentnek a szobrát m indig vízfolyás 
mellé állítják (hidak, átjárók), valam int annak az adatnak a birtokában, hogy a 
saját tanyájánál (annak közvetlen közelében) állt, m egkíséreljük kideríteni hol 
állhatott a szobor.
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Vojnits Fábián (1757— 1819) bácsi alispán a nem ességszerző Vojnits Ist
vánnak (1687— 1749) András (1720— 1806) fiától szárm azó unokája volt. A 
bajsai előnevet a család többi tagjával egyetemben 1793-tól használta. A nem es 
Piukovits Annával N em esm iliticsen kötött házasságában három leánya és egy fia 
született. Egyetlen fiuk, Hugó (1802— 1827) fiatalon halálozott el, akárcsak Her
mina leányuk is (1805— 1812), így férfiágon kihalt a bajsai Vojnits család ezen 
ága. Két leányuk megérte a felnőttkort, és féijhez is mentek, Szidónia (1800— 1836) 
Erba-Odescalchi Sándorhoz, Laura (1809— 1842) pedig m ácsai és kisoroszi 
Csem ovits Péterhez (1813— 1892).

Elemezve a városnak és pusztáinak korabeli, valam int az 1817 és 1845 
közötti években készült telekkönyvi felm éréseit, m egállapítható, hogy bajsai 
Vojnits A ndrásnak és fiainak (József, János, István, Sándor és Fábián) két városi 
pusztán volt szám ottevő nagyságú birtokuk (szállásföld m ajorsági épületekkel), 
m égpedig Ludas- és Zobnatica-pusztán.1

A ludaspusztai birtok a Ludasi-tóból keleti irányba kifolyó K őrös-ér kezde
ténél volt, ide az egykori térképek egy, az éren átívelő hidat is berajzoltak. Ez 
a hely m egegyezik a jelenlegi ládagyámál levő zsilip közvetlen környékével és 
az ettől délre eső területtel, mely magában foglalja a Hingatetőt és környékét. A 
Vlassich-féle, 1817-ben készült térképen2 az apát és fiát, a fent em lített A ndrást 
és Fábiánt je lö lték  m eg e több száz láncnyi birtok egyedüli tulajdonosaiként, s 
a hídtól délre húzódó (a mai Noszai) út keleti oldalán, az út és a tó szögletében 
elterülő bírtok volt Fábián nevén vezetve.

Mivel Vojnits Fábián férfiutódok nélkül maradt, a földvagyon a testvérének, 
Józsefiek  (1767— 1833) a birtokába került, az apai örökségből kifolyólag ő lett 
az egyedüli tulajdonosa a mintegy 450 láncnyi szállásföldnek ezen a helyen, 
ahol egy, az 1830-as években készült térkép Vojnits József-féle birtokot jelöl. A z 
1845-beli telekkönyvi felm érések viszont az akkorra újra egységessé vált birtok 
(422 lánc majorral) egyedüli tulajdonosaként bajsai Vojnits Jakabot (1803— 1855) 
nevezik m eg, az alispán unokaöccsét, Józsefnek a fiát.3

Az 1820-as, 30-as években készült térképeken4 néhány száz méternyire a hídtól 
délnyugatra, az egykori Fábián-féle birtokrészen a tanyaépületek is be vannak 
jelölve, amelyek valószínűleg az eredeti Fábián-féle tanya részei voltak. Ugyanígy 
az 1845-ös Tótth Sándor-féle térképen is5, amelyen az átjáró közvetlen közelében 
(tőle délnyugatra) egy gémeskút és -  bokorszerüen -  öt tanyaépület van berajzolva.

A fentiek tükrében vizsgálva az 1809-ben em eltetett szobor lehetséges helyét: 
ha Ludaspusztán em eltették a szobrot, akkor csakis itt állhatott, a tó, illetve híd 
közelében -  szem ben a je lenlegi szoborral, a régi út nyom vonalán vezető mai út 
nyugati oldalán.

A m ásik lehetséges helyszín, a zobnaticapusztai puszta. Ezen a pusztán 400 
holdas földbirtoka és tanyája volt bajsai Vojnits Fábiánnak. Itt is vízfolyás m ellett
-  a Krivaja-völgy nyugati partján futó út m entén, a puszta központi térségében. 
Fábián 1819-ben bekövetkezett elhalálozása után, az 1817-ben kelt végrendelete 
értelmében a birtokot özvegye, nem es Piukovits A nna és gyerm ekeik (Szidónia, 
Hugó és Laura) örökölték.6 Bajsai Vojnits Hugó 1827-ben utódok nélkül elhu
nyt, az özvegy és Szidónia pedig Laura javára lem ondtak a birtokrészükről. Ez
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utóbbitól szerezte m eg 1832-ben az egységes, 400 holdas birtokot a nagybátyja, 
József (1767— 1833), aki után a későbbiekben Dániel (1798— 1856) fia, illetve 
a tőle szárm azó Sándor (1835— 1906) unokája lett a birtokos. A z 1881-beli fel
m érések alapján készült katonai térképen a fentiekben leírt helyen Vojnits Sándor 
tanyája található. E tanya közelében, néhány száz méternyire tőle keletre is áll
hatott a szobor, a Kri vaja-völgy ön átívelő híd valam elyik lábánál.7

A szerző ez utóbbi helyszínt, a zobnaticait tartja valószínűbbnek. (A szob
rot 1809-ben, Fábián legfiatalabb leányának születési évében em elték.) Mivel 
nincsenek levéltári adataink (okiratok, gazdasági és tanácsi jegyzőkönyvek, 
térképek), am elyekben bármiféle utalást, választ találhatnánk e kérdésre, a szo
bor további sorsa (eltűnése) fontos tényező lehet a vita eldöntésében. A kérdés 
az, hogy mely térségben tűnhet el néhány évtized után -  valószínűleg a 48-as 
szabadságharcban -  nyomtalanul egy szakrális kisemlék. A nnyira nyom talanul, 
hogy 1883-ban m ár Tormásy Gábor adatközlői sem em lékeztek rá, jó llehet 
néhányan közülük m ár élhettek a szoborállítás évében.

A z ezutáni évtizedekben Ludas m ár virágzó puszta volt, csaknem  3500 lakos
sal, szervezett vallási élettel. Az 1820-as években m ár tem plom ot építettek, a 
harm incas évektől pedig iskolájuk és állandó lelkészük volt. A pusztát m ár 1817- 
ben feltérképezték, és a további években is gyakori volt a térképkészítés (pl. a 40- 
es évek közepén). M indez arra enged következtetni, hogy ha e pusztán állt volna 
a szobor, valam ilyen formában (térkép, okirat, tem plom i leltár) ezt is m egjelölték 
volna, m int ahogyan nem m aradt jelöletlen a templom, a tem ető és több, 1852-ig 
em eltetett út menti kereszt sem (Varga-, Laczkó- és Kádár-kereszt). Tehát kicsi a 
lehetősége annak, hogy ilyen környezetből eltűnhet egy szobor anélkül, hogy ezt 
valam ilyen világi, illetve egyházi szinten ne jelezték  volna. M árpedig ha m arad 
írásos nyom, Tormásy Gábor ráakadt volna az akkor m ég érintetlen plébániai, 
esetleg a városi levéltárban.

A fentiekből az következik, hogy a szobor a zobnaticai tanya közelében áll
hatott. A pusztának a XIX. század első évtizedeiben igen gyér volt a lélekszám a, 
alig 1000 ember, azok is zömmel a nagybirtokok majorsági cselédek, akik 
Topolyára jártak  tem plom ba. A távolabbi szabadkai plébánia kevésbé törődött 
e cselédekkel -  nem volt egyházszervezés, nem történt m eg az egyházi javak  
leltárba vétele, ahogyan hiányoztak a korabeli birtokpörök is, am elyek anyagá
ban gyakoriak a részletes helyi térképek.8 Ilyen körülm ények közepette kevésbé 
feltűnő egy szakrális m űem lék eltűnése (m egsem m isítése), am it a szerző az 
1848-49-es esem ényekhez köt. A kóbor szerb szabadcsapatok tehették tönkre 
vagy a m enekülni készülő m ajorsági lakók rejthették el (pl. a völgy iszapjába sül
lyeszthették), és a későbbiekben nem em eltették újra, hiszen továbbra sem volt 
biztonságos a közism erten betyár já rta  térség. (Bogár Imre vagy Angyal Bandi 
betyárjai gyakran m egfordultak ezen a vidéken.) így m erülhetett feledésbe az 
egykori szakrális kisem lék, am elynek azután a helyét sem keresték.
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Ha a szobor ezen a pusztán állt, akkor az 1844. évi telekkönyvekben feltün
tetett, m integy 1500 láncnyi birtoktesten lehetett, am ely a felm érések évében 
Vojnits József (az alispán testvére) fiainak: Jakabnak, Dánielnek és Ottó János
nak a tulajdonában volt. M aga a birtok a puszta központi térségében, a Krivajától 
a község nyugati hátáráig terjedt, és m agában foglalta a patakot (több átjáróval 
együtt) és a nyugatról húzódó, majd a patakba torkolló völgyet is.9

1 Ulmer Gáspár a közismert munkájában leírta, hogy a nemességszerző Vojnits 
István és fiai (Lukács, Jakab, András, Simon, Mihály és József) által vásárolt 
és gyarapítóit egységes bajsai és dubokai, csaknem 5500 holdnyi összterületű 
földbirtokot az 1800-as évek elején osztotta szét a család -  öt egyenlő részre a 
fiúk örökösei között, mert József utódok nélkül elhunyt 1793-ban. Nem képezték 
a közös osztozkodás tárgyát a Vojnits fiúk által a XVIII. században a városban 
és pusztáin szerzett vagyonrészek, így Andrásnak (1720— 1806) és feleségének, 
Csiszár alias Czvetovics Katának (1726— 1781) ludaspusztai és zobnaticai 
birtokai sem. E két birtokrészt András még az életében, 1797-ben szétosztotta a 
fiai között. így a későbbiekben már telekkönyvileg és térképészeti lég is András 
fiainak nevén jegyzett és jelzett birtokrészek (szállásföldek és majorságok) 
szomszédosak voltak.

2 SzTL, térképkészlet 3.1.3.23.
3 A XIX. és a XX. század fordulóján is a család tulajdonában van a birtok. A 

telekkönyvi összeírás szerint bajsai Vojnits Jakabnak Jakab (1846— 1886) fiától 
származó kiskorú unokáinak, Józsefhak (1882— 1943) és Andrásnak (1884— 1964) 
a birtoka.

4 Tótth Alexander 1828-as térképén az utak, a zsilip és a Vojnits József-féle birtok 
majorsági épületei is be vannak rajzolva (SzTL, 12-C-206/pol 1829).

5 SzTL, 3.1.3.39.
6 Bajsai Vojnits Fábián bácsi alispán és a nemesmiliticsi születésű nemes Piukovits 

Anna házasságában négy gyermek született, akik közül Hugó és Hermina utódok 
nélkül haltak el. Az elsőszülött Szidónia, Erba-Odescalchi Sándor olaszországi 
nemes felesége lett, a szoborállítás évében (szeptember 24-én) született Laura 
pedig 1831-ben férjhez ment mácsai és kisoroszi Csemovits Péterhez, a 48-as 
szabadságharc közismert szereplőjéhez, az Aradon élő temesi főispánhoz.

7 Három kilométernyire délre a Vojnits Lukács-féle nagyfényi kereszttől (Csúszó 
Dezső), a völgy nyugati oldalán húzódó, É-D irányú dűlőút mellett (SzTL, 
3.2.2.24).

8 Zömmel a bajsai Vojnits család nagybirtokai voltak a pusztán -  az pedig köztu
domású, hogy a birtokviszonyból eredő pereskedést a XIX. sz. első évtizedeiben 
a családon belül, külső tényezők (tanács, törvényszék) bevonása nélkül intézte el 
a család.

9 SzTL, F 272.1052 -  a 22-es számú parcellára, amely bajsai Vojnits Dániel birtoka 
volt, a két vízfolyás közé egy malmot is bejelöltek a Krivaja bal partján húzódó 
keresztút mellé. A környéken egy 1789-ből származó térképre három nagyobb 
majorságot is berajzoltak a patakon és a völgyön átívelő átjárók közelébe. E 
tanyák egyike abban az időben bajsai Vojnits Fábián (Szebasztián) tulajdona volt
-  tehát állhatott a szobor ebben a térségben is (SzTL, 3.1.3.19).
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A noszai Nepomuki Szent János-szobor
A ládagyári zsilipnél napjainkban látható N epom uki Szent János-szobor 

évtizedekig a Ludasi-tó keleti partján, az egykori csónakátjárónál1 állt, a Tán- 
cos-féle birtok délnyugati szögletében. Felállításának időpontját szám os szerző, 
helytörténész és adatközlő az 1920 körüli évek valam elyikére teszi. A Táncos 
családnak napjainkban is a környéken élő tagjai azonban m ásként tudják. Sze
rintük az egyik elődjük, Táncos István és felesége, Sebők Rozália em eltették a 
szobrot a századforduló tájékán, am ikor a csónakátjáró többé-kevésbé hivata
losan is m űködni kezdett, illetve am ikor a birtokukon felépítettek egy kisebb 
házat a tó keleti partján.

A ludasi Táncos család felm enőit 
1832-ben em lítik először. Sem az 
1817., sem az 1844. évi birtokössze
írások jegyzékén nincs ilyen nevű 
családfő a birtokosok között, az 1832. 
évi összeírás2 azonban jegyzi az 55 
éves Tántzos Jósefet (szül. 1777 
körül) és feleségét m int a Varga 
Tamás földjén gazdálkodó, a szegedi 
földekről betelepült kertészeket. Az 
1800-as évek közepe táján született 
szoborállító, Táncos István, feltehető
leg az említett Józsefnek, szintén József 
névre keresztelt fiától (1817— 1874) 
és Török Mártától (1816— 1888) 
szárm azó unokája volt, aki m ár
je len tős nagyságú birtokkal ren
delkezett Ludason, az ún. Túlláton.3 

A birtok északkeleti szögletében 
levő N agyszállással szemben egy kisebb épületet em eltettek a tóparton, az ún. 
Kistanyát, ami a későbbiekben a csónakház szerepét is betöltötte. A család szerint 
a századfordulón kialakult csónakátjáró üzem eltetésének kezdetén Táncos István 
és felesége egy m űkőből készült, 140 centim éter magas szobrot szereztek, és a 
tanya közelében felállították egy alacsony talapzatra.4

Vannak olyan vélem ények is, hogy a szobor sokkal régebbi keletű a leírtnál
-  egyesek a Vojnits Fábián-féle, 1809-ben em eltetett, m ajd a későbbiekben
nyom a veszett kisem léket látják benne. Ha ez így van, ha a Vojnits-féle szobor 
egyáltalán a Ludasi-tó partján állt a XIX. század első felében, akkor a későbbi 
em eltető, Táncos István m ég láthatta az eredeti helyén, illetve a kortársaktól 
hallhatta a szám unkra ismeretlen történetét.

A z adatközlők szerint a mai Róka-tanya déli szom szédságában levő, a vízre 
néző két ablak előtti virágoskertben, a kerítésen belül, alacsony talapzaton állt 
a nyugati tájolású szobor. A tanyára, amelyen a mindenkori csónakosok, révé
szek laktak, 1937-ben költözött bérlőként a Paca m elléknevű Szalm a József

Nosza (1956, a szerző bejelölése)
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(1911— 1995) és felesége, Csipak Erzsé
bet (1912). Az új bérlők voltak az utolsó 
csónakosok, mert a harmincas években 
megépült hajdújárási templom és a meg
nyílt Noszai út fokozatosan kiszorította a 
forgalomból ezt a közlekedési módot és 
egyre kevesebben igényelték a csónakon 
való átkelést a tavon. 1954-ben, amikor 
Szalmáék megvásárolták a tanyát vala
mennyi szántófölddel együtt, már nem 
kellett révészkedniük.5 A szobrot azonban 
sajátjukként gondozták a továbbiakban, 
léckerítést csináltattak köréje és többször 
is felújították.

A hetvenes évek elejére gyökere
sen m egváltozott a környék arculata, a 
többszöri határrendezés következtében 
elzárták a túlláti6 tanyák kijáratait, így 
kényszerítve a lakóikat az ősi fészkek 
elhagyására. Szalm áék sokáig ellenáll
tak e kényszernek, de végül nekik is költözködniük kellett a kilátástalanságból. 
1977-ben áttelepültek Királyhalomra, és így lakatlanná vált a tanya, gondozók 
nélkül m aradt a vallási kisemlék. Fokozatosan enyészetnek indult a környéke
-  benőtte a gaz, elkorhadt a kerítése - ,  a szobor pedig kidőlt. Valaki, hogy a 
látszatot mentse, övig földbe ásta, és így legalább állva maradt.

Ilyen állapotban látta m eg 1979-ben Konc Dezső (1928) noszai lakos, majd 
a hajdújárási plébánossal m egbeszélte az áthelyezését a környék valamely 
népesebb térségébe. A mai helyét, a ládagyári zsilip környékét gondolták a 
legmegfelelőbbnek. Am íg tartottak az előkészületek, valaki ellopta a szobrot, de 
a rendőri feljelentés után ham arosan megkerült. A feljelentésben részletezték az 
előirányzott új helyét és néhány nap után éppen ott találtak rá egy reggel: kisebb 
sérülésekkel (letört keresztvégekkel) hevert egy fa alatt.

A végleges helyéről már az előbb megkezdődtek a tárgyalások a zsilip déli olda
lán levő szállás tulajdonosával, Török Illéssel (1914— 1980), aki örömmel felaján
lotta és engedélyezte az áthelyezését a birtokára, néhány méternyire a zsiliptől, a 
műút keleti oldalára. A Török család egyben vállalta a további gondozását is.

M iután m egkerült a kőszobor, Konc Dezső és néhány noszai hívő saját költ
ségén és közm unkában kiöntötték egy alacsony betonalapzatot és -talapzatot, 
vasrudakból és láncokból kialakított kerítéssel övezték, és ráhelyezték a szentet a 
m egszokott m ódon (karingben, papi sapkával a fején, fekvő kereszttel a kezében) 
ábrázoló szobrot. A m unkálatok befejezése után a helyi, hajdújárási plébános 
felszentelte a helyszínen celebrált istentisztelet keretében.

Napjainkban kizárólag a birtok tulajdonosa, özvegy Török Illésné Bité Anna 
(1925) a karbantartója.7 Az elmúlt, harminc évben többször is átfestette, legutóbb, 
1998-ban, fehérre a karinget, feketére a papi sapkát, barnára a talapzatát.
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A Ludas parti Szalma-tanya a 70-es évek elején.
Az előtérben Szalma Zoltán (1967)

1 A tó két partját összekötő ludasi révvel, az egykori Egyleti iskolánál kialakult 
csónakátjáróval Hovány Lajos, vízügyi szakember behatóbban foglalkozott az 
elmúlt években. A rövid ideig megjelenő Palics és Környéke c. kiadványban köz
readta kutatási eredményeit, s többek között idézi az egyik, 1908-ban született 
adatközlőjét, aki szerint az átjárónál levő szobrot 1920 körül állították, illetve 
amikor ő 10-12 éves volt.

2 SzTL, 12-C-210/pol. 1832.
3 A tó középső részének keleti oldalán sorakozó szállások és a hozzájuk tartozó 

szántók.
4 A Duránci— Počuča-fćle munkában leírtak szerint az ilyen és hasonló, műkőből 

készült szobrokat a XIX. század végén tömegesen gyártották a délvidéki kőfaragó 
műhelyekben (Apatin, Zombor).

5 Szalma Józsefné még gyakran találkozott a szoborállító Táncos István Illés fiával 
(1876— 1946), illetve annak második feleségével, Szalma Piroskával (1893— 1970), 
aki közvetlen az első feleség, Faragó Borbála (1882— 1912) elhalálozása után (1912 
végén vagy 1913 elején) került a Táncos-féle birtokra. Piroska gyakran említette, 
hogy a szobor már állt a kiskertben, amikor ő férjhez ment az özvegyhez.
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6 Penavin— Matijevics-féle helynévtár (1976): Túllát; településrész, a tó keleti 
partján és Táncos-szállás; szállás, aTúlláton.

7 Az eredeti emeltetők utódai zömmel elköltöztek Noszáról és nem tartanak igényt 
a szoborra. Táncos Illésnek és Szalma Piroskának négy, felnőttkort megért gyer
meke született: Rozália (1913— 1992, hajadon maradt), Matild (1914— 1997, 
Baka Józsefné), Erzsébet (1919— ..., Tóth Mihályné) és Illés (1917— 1999, két 
gyermek, Ilona, 1949, és Ernő, 1953, édesapja).

A sebesicsi Nepomuki Szent János-szobor
A XIX. század második felében vezetett kataszteri könyvek szerint az Alsóta- 

vankúti út és a Csík-ér nyugati ágának kereszteződésénél sorakoztak a sebesicsi 
Gabrić család szállásföldjei. A szélesebb völgyként húzódó, észak-dél irányú víz
folyás és az út által bezárt északkeleti szögletben -  ahol napjainkban egy kőszobor 
maradványai láthatók -  terült el a későbbi szoborállító, Gabrić Antun nagyszü
leinek, Gábrity Alajosnak (1840— 1913) és Romits Rozáliának a b irto k a -m in teg y  
nyolcvan lánc területü szállásföld egy nagyobb tanyával. Ezzel szemben, az út déli 
oldalán levő szántók is az ő tulajdonukban voltak. (Összesen 65 lánc.) Ebben az 
időben már a szoborállító szüleinek, Mihálynak és Cmkovity Jocának (Cecília) a 
nevén is vezettek birtokrészt ebben a térségben -  az út déli oldalán levőnek a keleti 
szegélyén elterülő parcella.

Az elmúlt évekig a kanálist1 átívelő híd közelében, tizenöt méternyire tőle észak
keleti irányban (hat méterre az út északi szegélyétől), a hereföldön egy megrongált, 
műkőszobor állt a téglalapra helyezett, szintén téglából felépített talapzaton.

A délnek, az út felé fordított és Nepomuki Szent Jánost a megszokott módon -  kar
ingben és papi sapkában, kereszttel a kezében -  ábrázolt szobor eredeti, kék és sárga 
festése is igen megkopott az ezredfordulóra. A világháború utáni vandál rongálások 
nyomait -  letört kézfejek, megrongált arc -  nem tüntették el az elmúlt évtizedekben 
végzett felújítások során.
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A szabadkai levéltárban nem akadtunk írásos nyomára annak, hogy ezen a 
helyen2 szobrot emeltetett volna a Gabrić család, így csupán az adatközlők közlé
seire tudunk támaszkodni a további leírásban.3 Az emeltetők unokája, Gabrić Antun 
szerint a családban sosem meséltek arról, hogy a nagyszülei, Gabrić Antun 
(1887— 1928) és Romié Milka (1891— 1961) miért is állították fel a szállásuk mel
lett 1923-ban a kőszobrot. Egyes feltevések szerint az I. világháborúban tett foga
dalmát teljesítette -  megkésve ugyan -  a hatgyermekes családapa a jelzett évben.

A talapzatába ágyazott fehér márvány tábla szövegében sincs utalás a 
szoborállítás indítékára:

NA SLAVU BOŽIJU 
PODIŽU

ANTUN GABRIĆ 
ISUPRUGA

MILKA ROMIĆ 
SA OBITELJOM

1923.
Vagyis: Isten d icsőségére em elik 

Gabrić Antun és neje, Rom ié M ilka a 
családjával 1923-ban .

A szoborállítók hat gyerm ekéből 
Lojzija (1919— 1990) fiuk maradt a szülői 
szálláson -  Sinkovits Erzsébetet (1922—  
1995) vette nőül és két, felnőttkort megért 
fia született: Antun (1943) és Joso (1946—  
2006). A család az ősi fészket jelentő, 
a szobortól mintegy kétszáz méternyire 
északra, a napjainkban is meglevő tanyán 
lakott.4

A szomszédos szállás egykori lakója, 
Jurié Vince szerint a mai kanális kiásásáig 
a szobor gyakran hetekig, hónapokig 
vízben állt és nagym értékben rongáló
dott a téglatalapzata. M ivel a hatvanas 
évek végén m ár ledőléssel fenyegetett, 
ő és az em eltetők Lojzia fia 1970-ben 
lebontották, majd új, szintén téglatala
pzatot építettek az újrafestett szobornak. 

A régi talapzat déli oldalába ágyazott feliratos márványtáblát is, habár sérült volt 
(állítólag a háború végén többször belelőttek), visszahelyezték az új talapzatba. A 
nyolvanas évek végén a tábla kiesett az ágyából és kettétört. A darabokat Lojzija 
bevitte a szállásra, és a padláson helyezte el.
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Lojzija halála után a szállást Joso fia örökölte, a környező szántókat pedig 
Antun fia. A fiúk a szüleik halála után a városba költöztek, és ritkán tartóz
kodnak a birtokon. A környező szállások lebontásával elnéptelendett az egykor 
sűrűn lakott környék. A szobor is, m elyhez az adatközlők szerint nem fűződött 
különösebb vallási tartalom , gondozók nélkül maradt, és enyészetnek indult -  a 
máló rétegek darabokban hullottak róla, a környékét felverte a gaz.

2003 folyamán felelőtlen személyek ledöntötték, és összetörték e vallási kisem
léket. A letört fejet, a kézmaradványokat és a tanyapadlásról a tábladarabokat Antun 
(1943) behozta a városi házának udvarába, jelenleg is ott vannak (Sziváci út 90/a). 
A megcsonkított szobortest napjainkban is a helyszínen, a szintén megrongált tala
pzat tövében, a talapzati tégladarabokkal egy kupacban hever a fűben.

A család5 szeretné újra felállítani a szobrot, de nincsenek rá anyagi 
lehetőségei. Feltehetőleg ez a vallási kisemlékünk is végleg eltűnik a sebesicsi 
tájból, pedig a közelében levő, felújított és újra lakott tanyai iskolaépület az előtte 
álló Futó-féle kereszttel, valam int a középkori tem plom rom  m ajdani m egjelölé
sére szolgáló, valam ilyen szakrális kisemlékkel egy nagyobb érdeklődést kiváltó 
em lékegyüttest alkothatna.

1 A Csík-ér vízfolyás rendezését, a gyakran víz alá kerülő széles völgyeinek 
le-csapolását a XIX. és a XX. század fordulóján kezdeményezte a város 
(Szabadka és Vidéke, 1899. május 7-i szám). A Bácskai Ellenőr is az 1899. 
október 30-i számában leírja, hogy kezdeményezték a Csík-ér szabályozását, az 
előmunkálatokhoz készülődnek és ennek keretében a helyszínelő szakemberek a 
gróf Teleky József-féle majorságban fognak találkozni (ami azelőtt báró Rudich 
József birtoka volt, amit az özvegye örökölt, aki Telekyhez ment férjhez). 
A tervek szerint a lecsapoláshoz árkot fognak ásni, amivel jelentős területek 
szabadulhatnak fel szántóföldként. A végleges munkálatok azonban elhúzódtak 
és a mai állapot -  a kanális az egykori völgy mélyén és a napjainkban is meglevő 
kőhíd -  csak a múlt század második felében alakult ki, feltehetőleg a hetvenes 
évek elején.

2 A ma is meglévő szállással szemben, a Csík-ér jobb partján (nyugati oldal) 
emelkedő impozáns domb tetején gyakran láthatók az eke által felszínre hozott 
kő- és tégladarabok, valamint emberi csontok -  a régészek szerint e domb rejti 
magában a középkori Sebestyénegyháza település templomának és temetőjének 
maradványait.

3 Az egyetlen újságtudósítás -  amelyre ráakadtunk a kutatásunk során. A Zvonik 
c. vallási lap 2006. júliusi száma (XIII. évf., 7. szám) közöl egy rövid cikket 
a ledöntéséről. A tudósító jelzi a pontos szoborhelyet, de nem azonosítja az 
emeltetőjét. A cikk egy részének betűhű másolata: ... dók u gradskoj okolici 
postoji kip na obali rječice Kireš u okolici Hajdukova, kao i na tzv. Malomé 
tavankutskom putu pokraj ćuprije kod rječice Čik. Ovaj poslednji kip sv. 
Ivana Nepomuka, koji se nalazi između sela Mala Bosna i željezničke pruge 
Subotica— Sombor, nije zabilježen u knjizi Bele Durancija i Vere Gabrić—  
Počuča Javni spomenici Opštine Subotica (Subotica, 2001.), koja sadržava 
inače iscrpne podatke o svim spomenicima, uključujući i sakralne, na 
subotičkome području. Međutim, ovaj je spomenik već dűlje vremena teško 
zapušten -  obrastao je u grmlje, a kip je srušen s postolja i obezglavljen. Ne 
zna se pouzdano kada je došlo do ovako teškoga oštećenja kipa, no ono Sto
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je potrebno jest njegovo obnavljanje, jer je on svjedočanstvo višestoljetnoga 
katoličkog prisustva u ovom dijelu Bačke i uopće srednjoeuropske civilizaci- 
je na ovome prostoru. A Duna menti horvátok nemrégiben megjelent lexikonja 
a másik forrás (2006, 5. füzet), amely a hidak (éuprije) címszó alatt említi. A 
hidaknál emeltetett Nepomuki Szent János-szobrok felsorolását így fejezi be a 
címszó szerzője, Ante Rudinski: ... te jedan teSko oštećen kip na tzv. Starome 
tavankutskom putu kod rječice Cik.

4 Gabrić Antun (Mićo és Cmković Joca fia) és Romié Milka (Antun és Stantić 
Marija leánya) gyermekei: Jovana (1913— 1995, nem ment férjhez), Marija 
(1915— 1980, Francišković Grgoné), Mićo (1917— 1927), Lojzija, Marga (1921— 
1982, Jaramazović Matené) és Justina (1923— 1990, Vakleher Józsefné).

5 Gabrić Joso, az egyik örökös gyermektelenül elhunyt 2006-ban. Gabrić Antun, a 
másik örökös a városban él a családjával: feleségével, Stantić Marijával (1949) 
és az ikerleányaival, Mirjanával (1971, Dulić Nikoláné, két gyermek, Mario 1993 
és Sandra 1995 édesanyja) és Valerijával (1971, Tikvicki Petamé, egy gyermek, 
Sladana 1994 édesanyja). A családnak van egy olyan elképzelése is, hogy miután 
megjavítanák a szobrot, a Sziváci úti házuknál kialakított új talapzatra állítanák, 
és így megőrizhetnék e kegyes, nagyszülői örökséget a további rongálásoktól.

A bajmoki Nepomuki Szent János-szobor
A Főutcát a tem plom  közelében átszelő Völgy déli partján, a keleti utcafront 

vonalában évtizedekig állt egy kisépítm ény fülkéjében a Schm idt-féle N epo
m uki Szent János-szobor. A nyugatnak fordított, fém öntvény szobor tényleges 
em eltetőjéről és az állítás körülményeiről nincsenek levéltári adataink, és csak az 
adatközlők közléseire hagyatkozhatunk.

A z idősebb bajm okiak úgy tudják, hogy a Csehországból (m ások szerint Po
zsony környékéről) Bajm okra települt Schmidt kereskedőcsalád a kibocsátó hazá
ban különösen népszerű szentnek, Nepomuki Jánosnak a tiszteletét is m agával 
hozta az új hazába.1 Miután Anton Schmidt beilleszkedett az új környezetbe, 
felépítette a patakparton levő kertjében az em lített fülkés építm ényt, ebben pedig 
felállíttatta az óhazában m egrendelt és kiöntött, 1,85 m éter m agas szobrot.2

A későbbi Borovo üzlet m elletti szobrot a II. világháború utáni években kétsz
er is m egrongálták. A m ásodik alkalom mal a fejét is letörték. Az ötvenes években 
lebontották a fülkés építményt, a szobrot pedig bevitték a plébánia udvarába. 
M integy tíz év után megjavították, visszahegesztették3 a fejét, és kihelyezték a 
tem plom kertben kialakított szoborcsoport közepére. A délnek fordított, alacsony 
m űkő alapzatra állított, jelölés nélküli szobor azóta háborítatlanul áll a m ásik 
kettővel kialakított szakrális együttes közepén.

1 A Georg Nuber által említett, az 1780-as években Bajmokra települt három, 
németországi Schmidt családnak semmi köze sem volt a szoborállító család 
felmenőihez.

2 Ugyanez a család emeltette az alábbiakban ismertetett Flórián-szobrot is. Többen is 
hangoztatták azonban, hogy a Szent János-szobrot nem Schmidt Anton, hanem a szin
tén kereskedő Schmidt Johann emeltette a feleségével. A házaspárnak csak egy nevelt 
gyermeke volt -  a korán elhunyt Jákob Kupferschmidt (1902— 1940) - , a háború végén 
átköltöztek Magyarországra. Bácsalmáson telepedtek le, ott is vannak eltemetve.



A Szent János- és a Szentháromság-szobor eredeti helye (1907, a szerző bejelölése).

3 Az adatközlők szerint az eredeti szobor alsó szegélyén látható volt az öntőműhely 
cégjelzése, valamint a szoboröntés éve. A rongálásban ezek az adatok megsemmis
ültek.

A csantavéri Nepomuki Szent János-szobor
A helytörténészek szerint valószínűleg az 1860-as évek elején (talán 1863- 

ban, a település nagyközségi rangra em elésének évében) em eltették a mai, eset
leg az előbbi szobrot. Ezt látszanak igazolni egyes adatközlők is: N ém et Imre 
(1919) a nagyapja, N ém et Fábián (1845— 1938) elbeszélésére hagyatkozva azt 
állítja, hogy a szobrot a nagyapja legénykorában emeltették.

160 centim éter m agas, téglából épült talapzaton áll a m űkőből készült, 1,4 
m éter m agas szobor. A faluközpont közelében, m agasabb vízparton, a Topolyai 
út és a C sík-ér kereszteződésében -  néhány m éternyire a déli hídfő keleti 
oldalától.
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A világháború után m erongálták -  
összetörték a kezeiben tartott keresztet 
és az arcát is megsértették. A kilencvenes 
évek elején M atuska János (1935) 
kőfaragó felújította, de néhány nap m úlva 
ismét megrongálták.

A közelben lakó (Kiss Ferenc utca 27.) 
vállalkozó, Vékony Kálmán (1947, Kál
mán és Budemac Ilona fia) a feleségével, 
Samyai Eszterrel és fiával, Zsolttal 1998- 
ban vállalták a szobor teljes felújításának 
(összevert arc, hiányzó kereszt) pénze
lését. A régi fényébe visszaállított (újra
festett) szobrot a helyi plébános fel is 
szentelte a je lze tt évben. A lig négy évig 
maradt háborítatlan, m ert 2002-ben valaki 
leverte a fejét és eltüntette a helyszínről. 
(Valószínűleg a patak iszapjának mélyén 
hever napjainkban is.)

A jelenleg  is fejetlen szobrot Duránci 
Belaék m ég lefényképezhették a Vékony 

Kálm án-féle felújítás utáni állapotában.

Egyéb szobrok

Angyalszobrok -  városi 
Szerbtemető

A pravoszláv temető keleti részén nap
jainkban két, angyalt ábrázoló, műkő szobor 
látható, melyek függetlenek a síroktól.1

A tem etőrész déli oldalán, a római 
katolikus telek közvetlen folytatásában 
egy különálló, téglakerítéssel övezett, 
20x50 m éternyi parcella található, amely 
a két világháború között, m agántelekként 
a M iladanović család tulajdonában volt.

A két fenyősorral parkosított tér 
keleti részén alakították ki a huszadik 
század harm incas éveiben az egykor 
díszes2 családi sírboltot, m elybe a feli
ratozás szerint dr. Milivoj M iladinović 
(1859— 1933) szabadkai ügyvéd és neje,
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Kmajski Darinka (1863— 1935) földi maradványait helyezték örök nyugalomra.
A parcella közepén húzódó, fenyőkkel övezett főút elején, 7 m éternyire a 

bejárattól két, m űkőből készült angyalszobrot em eltettek egym ástól 4 m éter
nyire, a két fasor kezdetén. Alacsony téglaalapzatra helyezték a töm egcikknek3 
számító szobrokat, m elyek napjainkban már sérültek (hiányoznak egyes darab
jaik) és igen m egkopottak. Az utóbbi évtizedekben az állandó sírhelyhiánnyal 
küzdő tem etőgondozó ezt a parcellát is tem etkezésre használja -  m egjegyzendő 
azonban, hogy a hely archaikus hangulatát m egőrizendő, rendre díszes sírem 
lékekkel ellátott sírok csupán a téglakerítés m ellett sorakoznak.

1 Van a Szerbtemetőben még egy angyalszobor, a Halál Angyalát ábrázoló. Az 
Ostojié-kápolnánál levő harangláb mögött, a huszadik század elején kialakított, 
fehér márvány síremlék egyik eleme a feltámadást szimbolizáló, harsonás an
gyalszobor. Antun Rudinski műépítész szerint az előzőekben külön talapzaton 
állt a kápolna mellett és valószínűleg a huszadik század első évtizedeiben emel
tették (a Subotičke novine 2000. február 25-i számában megjelent értekezés). Az 
1980-as években új tulajdonosai lettek a sírboltnak -  a síremlék akkori felújítá
sakor kerülhetett a szobor a mai helyére, a Német család birtokában levő sírbolt 
fölött emelkedő, fehér márványtalapzatra. Német József (1937— 1994) és neje, 
Milka Konjević (1939— 1985) földi maradványai nyugszanak a Márványipar 
nevet viselő kőfaragó cég által készített sírboltban -  a cég az 1900-as évek elején 
volt ezen a néven bejegyezve.

2 A mára már megkopott síremlék egyetlen megmaradt dísze a kovácsoltvas ablakzáró, 
valamint az egykor két, szintén díszes, kovácsoltvas gyertyatartó egyike.

3 A Palatínus János kőfaragó által használt képes ajánlóban megtalálható a 
szoborkép.

Fohászkodó Jézus-szo- 
bor — a Bajai úti temetőben

A Bajai úti temető északi részének gon
dozója, a temetkezési közvállalat mintegy 
húsz éve egy kis parkot alakított ki a ra
vatalozó épületének délnyugati sarkánál, 
m elynek közepére felállítottak egy vallási 
jellegű szobrot.

A Faragó család egyik sírboltjánál állt 
eredetileg ez a szobor, Faragó Viktória 
em eltette, feltehetőleg a két világháború 
között. A kálváriákon kívül, köztéri 
szoborként ritkán je len ik  meg tájainkon 
bármiféle kálváriajelenet ábrázolása, de 
hát ezt eredetileg nem is köztérinek szán
ták.
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A z alacsony alapzatra és talapzatra helyezett, kism éretű m ükőszobor Jézust 
ábrázolja a római börtönben -  félig ülő (guggoló), könyökeivel a térdeire 
tám aszkodó, fohászkodó helyzetben. A talapzati kőtömb (műkő) északi olda
lán, az egyedüli jelölésként, az eredeti állítójának, Faragó V ik tó riának  a neve 
olvasható.

A z északnak, a ravatalozó felé fordított, sérült (hiányzó kézfejü) szobor 
je lenleg  a gondozottság benyom ását kelti: időnként fehérre festik a talapzatával 
együtt. A hely szellemében pedig a közvetlen környezete is rendezett.

rr
A bajmoki Őrangyal-szobor

A bajmoki templomkertben, a helyi 
önkormányzat és a plébánia épületei előtt 
három vallási kisemlék, három szobor áll 
már több évtizede. Az adatközlők szerint 
ezek eredetileg más-m ás helyen álltak 
(Főutca, templombelső), és csak a m últ 
század ötvenes éveiben kerültek a mai 
helyükre. Ezek az adatok azonban, a Szent 
János-szoborra vonatkozóknak a kivételé
vel, napjainkban már ellenőrizhetetlenek, 
mert a kortársak közül senki sem tartotta 
fontosnak feljegyezni az Őrangyal-szobor
ral kapcsolatos történéseket.

A tem plom kert hossztengelyével 
párhuzamosan (18 méterre a tem plom  
északi oldalától) k ialakíto tt, három - 
objektumos szoborvonal nyugati szélén 
a Schölm-féle Ő rangyal-szobor látható, 
m elyet 1890-ben em eltete tt M atheas 
Schölm és felesége, K atharina Mleh. A z 
idősebb bajm okiak úgy tudják, hogy a 

szerencsétlenségben elhunyt, egyetlen kisleányuk em lékére alapította a házaspár 
e vallási kisem léket, m elyet eredetileg is a mai helyén állítottak fel.1

A Gargvan-féle szegedi kőfaragóműhelyben készült, term éskő talapzaton áll 
a kisgyerm ekkel ábrázolt, m űkő Őrangyal-szobor. A 0,7 m éter m agas talapzat 
déli oldalán ném et nyelvű és gótbetűs az ajánlása:
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Vagyis: M atheas Schölm és felesége, Katharina Mleh által adom ányozva 
1890-ben.

Az elm últ évtizedekben (és valószínűleg m ár előbb is) a plébánia dolgozói, 
illetve a bajm oki hívők gondozták a napjainkban is aránylag jó  állapotban levő 
szakrális kisem léket.

1 Sem az 1907-es templomfelújítás, sem a következő években elvégzett temp
lomkert rendezésének levéltári anyagában nem található e szoborról semmiféle 
adat.

A györgyéni Szent József-szobor
Egyetlen adatot találtunk a forrásm unkákban, am ely azt sugallja, hogy a 

györgyéniek között nagy népszerűségnek örvendő Szent Józsefnek egy köztéri 
szobrot em eltettek a hívők. Az 1976-ban m egjelent Penavin— M atijevics-féle 
helynévtárban tesznek róla említést: Szent József; szobor, Szent Józsefet 
ábrázolja. A kutatásainkban semmit sem sikerült megtudni róla, így feltehető, 
hogy a M unkás Szent József tiszteletére felszentelt györgyéni tem plom  bel- 
terében álló szoborról lehet szó.

A szabadkai Szent István-szobor
A legújabb köztéri vallási kisem lék a városban a 2005. évi Szent István-i 

ünnepkör részeként a Kisboldogasszony-plébánia udvarában felállított és m egál
dott Szent István-szobor.

A tem plom tér nyugati oldalában levő keskeny udvar közepén alakították ki a 
2x2 méteres betonalapot. Az alap négy sarkába ágyazták a kettős, díszesen m eg
munkált faoszlopokat, am elyek egy négyvizes, cseréppel fedett, szintén fából 
konstruált, négyszögletes pavilon tetőzetet tartanak. Szalm a János szabadkai épí
tész m unkája a pavilon, m elynek központi részébe, egy négysoros téglaalapzatra 
helyezték az 1,9 méteres, Szent Istvánt a m egszokott m ódon ábrázoló, keleti 
irányba fordított faszobrot.1 A kisem lék egyetlen m egjelölése a szobor aljára 
bevésett és csupán a művész nevét, valam int a keltezést je lző  felirat:

MEZEI 
ISTVÁN 

2005 VIII 20
A szobor M ezei István szabadkai fafaragó m unkája és ajándéka a plébániának, 

illetve az egész szabadkai közösségnek.
Ezt hangsúlyozták a m agyar nyelvű újságokban m egjelent cikkek. Neves 

népm űvészünk, a szabadkai M ezei István a mai ünnepre készítette el szent 
királyunk, I. István életnagyságú szobrát. Az akácból készült alkotás 190 cm 
magas, és a szabadkai Halasi úti K isboldogasszony-tem plom ban kerül m éltó 
helyre. Két nap múlva már az eseményről is beszámoltak a napilapban Szent Ist
ván-szobor szentelése Kelebián és Szabadkán címmel.2 Vasárnap a H alasi úti
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Kisboldogasszony-tem plom  u dvarában  
áldo tta  m eg E h m an n  Im re  plébános 
a szintén M ezei István  fafarag ó  á lta l 
készített S zent István -szob ro t, am ely 
190 cen tim éte r m agas, és akácfábó l 
készült. -  A szobor m éltó  helyre k e rü lt, 
a S zalm a Já n o s3 építész á lta l készített 
pav ilonba -  m ond ta  M ezei István . A 
K isb o ld o g asszo n y -tem p lo m  u d v a ra  
nyitva áll a hívők elő tt, b á rm ik o r  m eg
nézhetik , és im á d k o zh a tn a k  á llam a la 
p ító n k  szob ra  előtt.

1 A pavilon és a szobor anyaga, a fa öss
zhangban van a templombelsővel, hiszen a 
templomban látható kereszt-út és a szakrális 
szobrok is rendre fafaragások.
2 A cikk első részében a tudósító a kele- 
biai templomban felállított és megáldott Szent 
István-szoborról számol be, amely szintén 
Mezei István munkája és a felszentelő is azo
nos, Ehmann Imre plébános. Mivel ez a szo

bor a templombelsőben lett felállítva és nem köztéren, nem képezheti e munka 
tárgyát.

3 A szakrális kisépítmény felállítását Szungyi Károly helyi plébános kezdeményez
te, a két művész, Mezei István és Szalma János alkotásának méltó elhelyezését 
pedig Rafifai Gyula (1962) vállalta.

A hadújárási Szent Orbán-szobor
Szabadka község legújabb szakrális szobrát állította fel 2006 decem berében 

Huppert László (1943) és Fodor Erika (1953) Hajdújáráson. A település nyugati 
bejáratának közelében -  néhány száz méterre északkeletre a G ólyafészek néven 
közism ert autóúti felüljárótól -  a nem régiben m egnyílt Borkastély díszkertjében 
áll a M ezei István fafaragó által készített farönkszobor.

A 2000-ben m egnyílt Borkastély pincéjét az egyház is m egáldotta -  ez alka
lommal a pince bejárata fölé egy fából készült pajzsdíszt is elhelyeztek, melyen 
a K isdedet a karjaiban tartó M ária látható. Mivel a tulajdonosok a pincéhez 
hozzáépített étterem , valam int az épületet övező szőlők alkotta birtok egysé
ges védőszentjéül Szent Orbánt választották, néhány év után m egrendelték az 
em lített szabadkai faszobrásznál a védőszentjük környezetbe illő szobrát.

A m odem  felfogásban elkészült mű magán viseli a szent m egszokott attribú
tumait: a négym éteres rönkalapzat boroshordószerüen van kiképezve, melyből 
a szobortestet belepő szőlőindák nyúlnak felfelé, a püspöki sapkában ábrázolt 
szoborfőig. Egyetlen megjelölése a derékmagasságban elhelyezett S Z E N T  
O R B Á N  felirat.
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A vendéglőkertjében néhány méternyire a járdától helyezték el a keletre néző 
szobrot. A tulajdonosok úgy tervezik, hogy felcserélik egy újabb faszoborral, ezt 
pedig kihelyezik a házat övező szőlőültetvény valam elyik szögletébe.
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HARANGOK -  HARANGLÁBAK

A kutatásunk tárgyköre csupán a templomok, imaházak és kápolnák épületeitől 
független haranglábakra helyezett harangokra terjed ki, ezeket szándékozzuk 
bem utatni. E kisépítm ények szerves részei a települések és tanyák vallási életé
nek, m ég akkor is, ha néha más szerepet is betöltötték, betöltenek.

A fentiek értelm ében szólunk a tem etőkben felállított lélekharangokról, a 
pusztákon elhelyezett viharharangokról, a vallási létesítm ények közelében épült, 
különálló haranglábakról, valam int a m ajorságok kisebb harangjairól. Végül 
pedig a közelm últban kialakult em lékhelyek haranglábairól is em lítést teszünk, 
akárcsak a pravoszláv templom hiányát pótló miSiéevóiról. A szentkúti haranglá
bat a m egfelelő fejezetben dolgozzuk fel.

Szabadkán és környékén a többi vallási kisem lékhez viszonyítva kevés számú 
harangláb van, így a felosztásukat és bem utatásukat nem a területi hovatartozá
suk, hanem a funkciójuk határozta meg.

LÉLEKHARANGOK

A zokban a tem etőkben, ahol nincs haranggal ellátott tem etőkápolna, és 
a helyi tem plom tól messzebb esőkben, néhány kivétellel a XX. században 
felépítettek egy-egy haranglábat, am elyre kisebb-nagyobb harangokat szereltek 
fel. Ezeket kizárólag a tem etések alkalm ával és a tem etőbúcsúkon kongatták 
meg, tehát lélekharangként szolgálnak.

K utatásaink folyam án nem akadtunk arra vonatkozó adatokra, hogy a XVIII. 
és a XIX. századi szabadkai tem etőkben (a városban és a pusztákon) a tem etések 
idején szóltak-e a helyszínen lélekharangok, vagy csak a közeli-távoli tem plom  
kisharangjának kongatása kísérte a halotti menetet -  néha több kilom éteres távol
ságból. Levéltári adatok híján csupán a napjainkban is m eglevő tem etői harang
lábakat, harangokat tudjuk jegyzékbe venni és a más vallási kisem lékekhez 
hasonlóan bem utatni.
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Bajmoki Alsótemető
A bejárat közelében álló tem etőgond

noki ház és az első sírok közötti téren, 
a főút keleti oldalán látható a mintegy 
tizenöt év e1 felállított, fémkonstrukciós 
harangláb egy kisebb méretű harang
gal. Az öt m éter m agas két tartórúd 
(vastagabb fém cső) négy szál 8 mm-es 
betonvassal van a földhöz erősítve. A 
töm egáruként beszerzett kis harang fölé 
vastagabb bádogból kialakított, sátortetőt.

1 A temetőgondnok, Mirkov Juli
anna (1938) szerint 1980-ban 
építették a mai, fémből készült 
haranglábat.

Kistemető, Bajmok (1907, a szerző bejelölése).
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Felsőtavankúti temető
A közelm últban, 2003 folyamán újították fel a felsőtavankúti tem etőben levő 

lélekharangot tartó haranglábat. Új keresztgerendákkal erősítették meg a négy 
falábat és teljesen új, pirosra festett hullámos lemezekkel fedett tetőzetet kapott.

N em  tudjuk pontosan, m ikor épült a fakonstrukciós harangláb a tem ető déli 
részének északkeleti sarkában, a temetőt a középen átszelő út melletti m ester
séges dombon. A m egem elt platón, 1,4x1,6 méteres négyszögletű tér sarkain, 
betonalapba ágyazták a farönkökből kialakított négy tartóoszlopot, középtájon 
pedig két-két keresztgerendával kötötték őket össze. A harang fölé kétvizes 
cseréptetőt húztak. A múlt század kilencvenes éveiben készült fényképen látható 
mitegy hat m éter magas kisemlék, leromlott állagából ítélve, m integy 60-70 
éves lehetett, tehát a két világháború között épülhetett. A közepes nagyságú (75 
cm -es aljátm érőjü) harangot feltehetőleg eredetileg is ide szánták, mert a felirata 
— IZ L IO  F E R R U M  A. D. SU B O T IC A  -  szerint az 1920-as években önthették 
Szabadkán.1

1 Az 1923-tól a II. világháborút követő néhány évig ezen a néven (Ferrum A. D.) 
működött szabadkai vállalatban készült harangok zömét 1926/27-ben öntötték 
(Mačković Stevan).

Alsótavankúti temető
A nem régiben felépült ravatalozó előtt, 30 méternyire a tem etőbejárattól, 8 

méterre a temetői főút északi oldalától áll a fából készült harangláb. A másfél 
méteres, négyszögletű betonalapba négy faoszlop van ágyazva, s cseréppel 
fedett tetőzet védi a harangot. A tető közepéből, a m egszokott kereszt helyett, 
egy kisebb kopjafa m agasodik az építmény fölé. Nem  tudni, hogy a mai, 1888- 
ban öntött, kisebb (35 cm aljátm érőjű) harang honnan került lélekharangként a 
tem etőbe. A felirata: Ö N T E T T E . FER EN N EY . JÁ N O S . SZA B A D K Á N . 1888. 
ÉV BEN .

Királyhalmi temető
A ravatalozó déli oldalán, alig 2 méterre a faltól, 1990-ben egy betonalapra 

két fémcsőből és vasszerkezetű (hullámos szürke palával fedett, kétvizes) tetőből 
álló, négy m éter magas haranglábat készítettek a királyhalm iak. A betonalapba 
bevésték az építés pontos dátumát: 1990. V II 28.

A lélekharang felirata:

ÖNTETTE SZEGED VÁROSA A SZENT HÁROMSÁG TI. 
ÉS A KEGYES RENDI NAGY GYMNASIUM HASZNÁLATÁRA 
BOGNÁR LAJOS ÁLTAL SZEGED JANUÁRIUS 2Q-DIK 18521

82



A munkálatok fő kivitelezője a kiso
roszi származású Berta Vilmos (1942) 
villanyszerelő volt, aki 1964 óta él a falu
ban. Az őslakosokra hivatkozó mester 
szerint a harang eredetileg a huszadik 
század elején megnyílt Kladek-féle isko
lának2 a harangja volt, de hogy honnan, 
milyen módon és időben került oda, arról 
semmit sem tud. A hagyomány szerint a 
templom felépítése után, 1940-ben áthoz
ták az iskolából, és évtizedekig a templom 
egyetlen harangja volt. A hatvanas évek 
elején az egyháziak új harangot (nagyha
rangot) szereztek, azaz a gákovai temp
lom nagyharangja került át a királyhalmi 
templom tornyába. A leszerelt kisharangot 
valahol a templom mellett őrizték, majd 
néhány év múltán felvitték a templom
padlásra.

Az 1980-as években vetődött fel a 
gondolat, hogy az autópályával a falu 
fő ütőereitől elvágott temetőben haranglábat em elnek, s erre rászerelik a tem p
lompadláson levő harangot. Az egyházközség kezdem ényezésére, Berta Vilmos 
szervezésében, 1990 nyarán, közköltségen és közös munkával kiépítették a 
temetői, kétlábas haranglábat, s felszerelték rá a harangot. A zóta is lélekharang
ként szolgál a temetői szertartások idején.

1 Az ajánlásban olvashatatlan szám lehet 0, 5, 6 vagy 8.
2 A Szabadkai utca -  a mai, központi iskola északi oldalán húzódó -  végén, a

Kladek-féle házban levő iskola kaphatta ajándékba a harangot a szegediektől. 
(A megnyitásakor még Csongrád megyéhez tartozott település és az iskola. 
A Penavin— Matijevics-féle helynévtárban Kladek-féle utcát, szőlőt és házat 
említenek az iskola mellett.)

Szerbtemető
A mai lélekharangot 1914-ben vásárolta m eg a szabadkai szerb pravoszláv 

egyházközség Temesvárott. Nem  tudni, hogy mi történt az addigi, Ostojié-féle 
haranggal, habár az sem biztos, hogy a mai már 1914 óta a tem etőben van, vagy 
csak később helyezték el a különálló haranglábon.

A félm éteres aljátm érőjű harangon a megrendelő kérésére cirill betűkkel író
dott, szerb nyelvű szöveg olvasható: KyiIHJIA CPIICKA nPABOCJIABHA 
U PK B E H A  O n iU T H H A  Y C Y B O T H U H  1914. Ü PO H A JIA 3A K  A H TO H A  
H O B O T H M JA  J1H B E H O  OA C H H A  A H T O H A  H O B O T H H JA  Y 
TEMHIllBAPY BP. 3868. Vagyis: A Szabadkai Szerb Pravoszláv Egyház
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község vásárolta 1914-ben. N ovotni 
Antal találmánya, öntve Novotni Antal 
fiánál Temesvárott, 3868-as sorszámon.

VIHARHARANGOK

Évezredek óta ism ert az a nézet, 
hogy megfelelő harangozással szét lehet 
oszlatni a jégverést okozó viharfelhőket. 
Mivel vidékünkön a jelentős nagyságú 
harangok a XVIII. században kizárólag 
a tem plom okban voltak, egyházi rende
lettel is szabályozni kellett ezt a védel
met. Tormásy Gábor 1883-ban kiadott 
munkájában beszámol Patachich G ábor 
kalocsai érsek 1738. május 18-án kelt 

szabályzatáról, amely hosszú évtizedeken át az egyháziak működési szabály
zataként szolgált. Ennek második részében a templomtoronyra és a harangozó 
kötelességére vonat-kozóan ez áll: 4. a harangozó v iharok  közeledésekor ébren 
legyen s harangozással hárítsa  el a lég veszélyeit.

A szabad királyi városunk területére a viharfelhők zöm mel északnyugatról 
érkeztek (érkeznek napjainkban is), tehát a város jégvédelm ében különösen 
jelentős szerepet já tszottak a bajmoki és a kunbajai templom harangjai.

A huszadik század első felében, külországi tapasztalatokra hivatkozva a város 
vezetősége elrendelte a műszaki osztálynak, hogy a tudományos eredmények 
felhasználásával fejlesszen ki egy hathatós jégvédelmi rendszert. A szakemberek 
több kisebb harang felállítását javasolták a városnak, 5-6 kilométeres körzetekben, 
a község nyugat-északnyugati részén. Ezeknek és a térségben ekkor m ár számos 
új templom harangjának az összehangolt működtetésével, a fennmaradt adatok 
bizonysága szerint, évtizedekig sikeresen küzdöttek a jégkárok ellen. Ennek a 
rendszernek a része volt az alábbiakban feldolgozásra kerülő négy, templomtól és 
temetőtől független, ún. viharharang.

Néhány adatközlő szerint a római katolikus hívők körében az a hiedelem, hogy 
a szakrális szerepet betöltő templomi, de egyesek szerint a temetői lélekharangokat 
is csak akkor lehet eredményesen alkalmazni a viharfelhők elleni küzdelemben, ha 
külön erre a szerepkörre is fel vannak szentelve, mint pl. a bajmoki templomharan
gok. A pravoszláv hívők hiedelemvilága nem ismeri ezt a megkülönböztetést.
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Felsőtavankúti Horvát-szállás
A Szent A nna-kápolnával szemben -  száz m éternyire északra ettől a 

Horvát-féle szálláson is felállítottak egy viharharangot a m últ század harmincas 
éveiben. Az alsócsikériai és a Jakobcsics-szállási harangokkal együtt a jégesővel 
fenyegető viharfelhők eloszlatására szolgált. A környező tem plom harangokkal 
(Bajmok, Tavankút, Kunbaja, Felsőcsikéria) kiegészítve sikeresen ellátta felada
tát, m ert az idős helybeliek szerint a harmincas évek m ásodik felétől szám ítva 
évtizedekig nem volt jelentős jégkár a térségben. Mivel a veszélyes felhők leg
gyakrabban északnyugatról fenyegették a várost és környékét -  ezek a harangok 
a várost is m egvédték a jégveszélytől.

A csikériaiak m ár a tizenkilencedik század második felében szervezkedni 
kezdtek a károk m egelőzésére. A fogadalom, hogy Szent György-naptól Péter 
Pálig nem dolgoznak a határban szombat déltől hétfőig, valam int a közism ert 
alsócsikériai közkereszt em eltetése nem bizonyultak m egfelelő m egoldás
nak -  a viharkárok továbbra is rendszeresek voltak a térségben. Ezért a két 
világháború között a község északnyugati térségének lakói is kiépítették az 
akkoriban korszerűnek számító jégvédelm i rendszert, am elynek egyik eleme volt 
a felsőtavankúti harang.

Az említett három pusztai viharharang 
egyenként mintegy tíz kilométeres kör
zetet védett. A már meglevők egészében 
fedték a környéket, csupán a Szent Anna- 
kápolna körüli térség maradt ebből a 
szempontból védtelen. A kápolna egyetlen 
harangját lélekharangként is használták, 
így a néphit és -hagyomány szerint alkal
matlan volt a viharfelhők eloszlatására, 
tehát egy másikat kellett üzemeltetni erre a 
célra. Mivel a számítások szerint a kápolna 
közvetlen környékén kellett kongania a 
harangnak, a közelben levő Horvát-szál
lás helye (Felsőtavankút, a mai 970-es 
számú telek) nagyon is megfelelt a harang
láb kiépítésére. A hely meghatározásán 
kívül fontos volt az üzemeltető személy 
kiválasztása is -  hiszen a feladat olyan 
hozzáértő embert igényelt, aki vállalja az 
éjjel-nappali állandó megfigyelést és a 
helyhezkötöttséget.

A ház mai tulajdonosa, Horvát M irko (1951) szerint a nagyapja nem csak a 
feladatot vállalta el, hanem a harangot is a saját zsebéből fizette ki, m ajd szintén 
saját költségén beszerezte a megfelelő akácrönköt, hogy a m egm unkálás után 
haranglábként leássák a lakóépület északkeleti sarkánál. A z Y végű csúcsrész 
szárai közé szerelt, kisebb méretű harang valószínűleg töm egáru, m elynek olda
lára ügyetlen kézvonással néhány je let karcolt a készítője. Nem  tudtuk m egfej
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teni ezek pontos jelentését, így csupán valószínűsítjük, hogy a készítő nevének 
kezdőbetűit -  a cirill „N y” és „L” (esetleg „Z”) -  és a harang hangzásának a 
jelö lését -  3 1/8, illetve csak az 1/8 -  rejtik magukban. A szerző által készített 
fényképen látható jelek  lehetséges olvasata:

H> J1 3 1/8, illetve H> JI 3 1/8
A z adatközlőm  szerint a „viharharangozó” a kora gyerm ekkorától az édes

apja, Horvát Jovo (1926— 1995) volt, aki a későbbiekben is ingyen vállalta a 
feladatot. Nagy tapasztalatot szerzett a potenciális jégesőt jelentő  viharfelhők 
felism erésében -  kora tavasztól késő nyárig kém lelte az eget, s a felhők közeled
tével csapot-papot otthagyva rohant a harangkötélhez, és a szükséges ideig egy
folytában harangozott.

M iután néhány évtizede kiépítették a m odem  jégvédelm i rakétarendszert, a 
szerepét vesztett harangot m ár nem szólaltatták meg. Néhány évvel ezelőtt az 
elkorhardt és kidőléssel fenyegető haranglábról leszerelték, de a Horvát házaspár, 
M irko és M arija (1956) továbbra is féltve őrzi a házában. Szeretnék újraállítani 
a szülői örökséget és időnként, m eghatározott alkalm akkor újra m egszólaltatni, 
hiszen a hangja 4-5 kilom éter távolságra is elhallatszott.

Alsócsikéria
Csikéria és Kelebia viszonylag távol esett a bajmoki és a kunbajai templomoktól, 

illetve a harangjaik által védett zónától, aminek következményei is voltak. A XVIII. 
század második feléből már újságtudósítások számolnak be a gyakori jégverésekről 
ebben a térségben -  pl. a hatvanas években három egymás utáni évben is elverte a 
jég  a termést. Többek között ez is hozzájárult a napjainkban is meglevő közkereszt 
felállításához Alsócsikérián. Ezenkívül fogadalmat tettek a szállásiak, hogy Szent 
Mihály napjától Péter Pálig szombat déltől hétfő reggelig nem dolgoznak és minden 
parancsolt ünnepet szigorúan megtartanak.

A várt eredmény azonban elmaradt -  továbbra sem kerülte el a jégeső a pusztát. 
Egészen addig, amíg az iskolanyitás alkalmából beszerzett, mintegy húsz kg-os haran
got nem szerelték fel az iskola közelében és nem kezdték el a harangozást a sötét, 
jeget hozó felhők közeledtével. Az idősebb csikériaiak még emlékeznek arra, hogy a 
kereszt közelében, az út mellett, egy Y végű oszlopra szerelték a harangot, és naponta 
háromszor harangoztak, ezenkívül haláleset alkalmával (ha településbeli halt meg 
távoli vidéken, szintén), ahogyan a viharfelhők közeledtével is.

Egy időben kérdéses volt az iskola további működtetése, és a város a harangot is 
áthelyeztette volna a Bajai út csikériai szakaszán levő pusztai iskolához, de mivel azt 
az alsócsikériaiak a saját pénzükön szerezték be, meghagyták az eredeti helyén.

1934-ben elrepedt, és elvitték a maribori Zvonoglas harangöntödébe. Ott 
beolvasztották, m egtoldották 30 kg nyersanyaggal, és így 50 kg-os harang 
érkezett vissza Szabadkára. Az adatközlők szerint a felirata hasonlít a közke
reszten levőre. OVO ZVONO JE DAR NARO DA ČIK ERIJANSK O G  1934 
ZVO NO G LAS -  M ARIBOR (A felirat nem betűhü, nem volt m ódom ban a 
helyszínen ellenőrizni.)
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A város műszaki osztályának szakemberei 1934. október 12-én kimentek a 
helyszínre, és kimérték a fából készítendő harangláb pontos helyét1 -  a mai kőzke- 
reszttől mintegy 350 méterre délre, szemben az iskolával, amelynek közvetlen 
közelében egy kis településközpontot terveztek létrehozni kocsmával, üzlettel és 
templommal. A harangláb elhelyezésére a tanyasor keleti oldalán lakó Macskovi- 
csok egyike felajánlotta telkének egy részét. A meglevő tanyaépület északi sarkánál, 
néhány méternyire az úttól állították fel az öt méter magas építményt, s 1935. május 
25-én felszerelték rá az új harangot. Mivel a harangnak többszörös funkciót szántak, 
a szokásokhoz híven az egyháziak is megáldották. A helyszínen celebrált istentisz
teleten a harang keresztkomaságát a nép körében Ifiúrként emlegetett Jurić Marko, 
egy Mamuzsics-sori gazdagabb birtokos vállalta.2

A harangláb ötm éteres magassága nem bizonyult elégségesnek -  nem hal
latszott m esszire a harangszó - ,  ezért 1960-ban M acskovics G éza (1922— 2005) 
kezdem ényezésére összefogott a kis település lakossága, s közös költségen meg 
munkával egy 11 méteres haranglábat csináltattak, szintén fából. Ezután m ár 
messzire elhallatszott a harangzúgás.

M acskovics G éza a m últ század hetvenes éveitől nem vállalta tovább a rend
szeres harangozást. A 2005-ben bekövetkezett halála után a helybeliek felújítot
ták volna az állandó harangozásokat, de senki sem vállalta e felelősségteljes, 
állandó lekötöttséggel já ró  munkát. így továbbra sem harangoznak a m indinkább 
fogyó település lakóinak, ahogyan a sötét viharfelhőket is m ás m ódon oszlatják 
szét napjainkban.

1 A műszaki osztály jelentése 1935 elején az 1934-ben elvégzett jelentősebb 
munkákról (SzTL, V 3870/1934).

2 Eredetileg a sor elején nagyobb földbirtokkal rendelkező, Božankćnt ismert 
Vidaković nagybirtokost kérték fel erre a tisztségre, de ő elutasította, mert nehez
telt a sorbéliekre, mivel azok továbbra is tartották magukat a leírt fogadalmakhoz 
és nem voltak hajlandók dolgozni a nagybirtokos földjein sem.

Szent Pál-harang a verusicsi Gabric-szálláson
A z egykori Verusicspuszta északnyugati csücskében, a város felöli határút 

és a Pacséri út délkeleti szögletében levő G abrié-szállásoknál napjainkban is áll 
egy fém harangláb a rászerelt kisebb haranggal. N yolcszáz m éternyire a Pacséri 
úttól, ezer m éternyire a határúitól, egy szeszélyesen kanyargó dűlőút északi olda
lán található, Gabrié Joso-féle (1932) tanya udvarán látható a vallási kisem lék
-  kerítésen belül, öt m éternyire a lakóépület előtt.1

A családi hagyom ány szerint a két világháború között az egyik közeli 
m ajorságon volt egy harang, m elyet nem csupán a viharfelhők eloszlatására 
használtak, hanem  napjában három szor is m egkongatták. A z 1945. évi állam o
sítás folyam án társadalm i tulajdonba került majorságban leszerelték a harangot 
és lebontották a fából készült haranglábat is. A tanyákkal sűrűn tűzdelt környék 
lakóinak hiányzott a m egszokott harangszó, és 1954-ben, a M ária-évben 
kezdem ényezték a hatóságoknál a harangláb visszaállítását. M ivel kizárólag
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a jégeső elleni védekezést tüntették fel a kérvényükben célnak, az engedély nem 
késett sokáig. A szállássoriak közös költségen vásároltak egy kisebb je lz é s  nélküli 
harangot (vásári tömegáru), s rávésették a következő szöveget: SV ETI PAVLE 
U SPO M EN A  NA M A RIJA N SK U  G ODINU (Szent Pál. A Mária-év emlékére.) 
A harang felállításában leginkább jeleskedő, a soron lakó Budinčević Pajo vállalta a 
harang keresztkomaságát a püspökségen lebonyolított felszentelési istentiszteleten. 
Ezt követően felszerelték az időközben Gabrić Mate (1929) szállásának udvarán, a 
tanyaépület mögött felépített, fából készült haranglábra.

A kérvényezésben feltüntetett hasz
nálaton kívül kezdettől fogva napjában 
három szor, a tem plom i harangozások 
idejében is m egkongatták a harangot. A 
m indenkori gondozója és a harangozó 
a szállás tulajdonosának a családja volt.
M iután Gabrié Mate a kilencvenes évek
ben a városba költözött (tanyája azóta is 
lakatlan), m egszűnt a harangozás, amit 
az elnéptelenedő környék m egm aradt 
lakói m ár kevésbé igényeltek, mint fél 
évszázaddal előbb.

A család azonban továbbra is kötődött 
hozzá, és mivel a faépítmény már ledőléssel 
fenyegetett, az út túloldalán levő, a haranglá
bas szállással szembeni tanya mai tulajdon
osa, Gabrié Joso (1932, Mate unokaöccse)2 
elhatározta, hogy átviteti a saját birtokára és 
legalább részben visszaállítja a harangozást 
is -  vasárnap és ünnepnapokon délben nap
jainkban is megszólaltatják. (Halottnak sosem harangoztak vele.)

A tanyasor megmaradt lakói ezúttal is összefogtak és 1997-ben közös költségen 
egy 11,5 méteres haranglábat készítettek fémrudakból -  kétvizes bádogtetőzettel. 
A helyszínen celebrált istentiszteleten Kopilović Andrija sándori plébános megál
dotta, és néhány évnyi szünet után újra harangzúgást nyugtázhattak a körzet lakói.3 
A következő években a család áramot vezetett a haranghoz, és azóta elektromos 
üzemeltetésű e vallási kisemlék, melynek karbantartását Joso és gyermekei, illetve 
a tanyán maradó unokái a továbbiakban is vállalják.

1 A Verusics 19/a alatt, Gabrić Joso nevén vezetett szállás.
2 A horvátmajori közkereszt emeltetőjének, Gabrić Ivannak a dédunokája.
3 Alojzije Stantić a Rukovetben (1999) kimerítő cikket írt a szabadkai viharha

rangokról. Az értekezésében megjegyzi, hogy a harang áthelyezése utáni évben, 
1998-ban három alkalommal is harangoztak a viharfelhők közeledtével. Az 
eredményről is beszámol: a szállás körüli négy kilométeres körzetben csak eső 
esett, a szomszédos térség viszont jelentős jégkárokat szenvedett.



A Jakobcsics-szállás harangja
A Zom bori út tavankúti szakaszán, a Jakobcsics József-féle szállásnál is felál

lítottak egy viharharangot a m últ század harmincas éveiben.
A szerző a Jakobcsits-kereszt kapcsán már írt róla a közkeresztekről szóló 

m unkájának II. kötetében: A harmincas években egy harangot is elhelyeztek a 
közelében (a közkereszt közelében). Nem építettek külön haranglábat, hanem  
a kereszt m ögött levő galagonyafára szerelték és a vasár-, illetve ünnepnapi 
harangozások m ellett a viharfelhők szétkergetésére is m egszólaltatták. A 
lábjegyzetben pedig: Az 50-es években leszerelték a harangot és a kisbosz- 
niai helyi közösség épületének a padlására vitték. A haranglábként szolgáló  
galagonyát pedig a jelenlegi tulajdonos (Dulić Lovro a 70-es években) kivágta a 
tanyaudvar rendezésekor.

Tehát a Zom bori út északi oldalán levő tanyaudvar sarkában, a Tavankúti 
bekötőút kezdetétől 900 m éternyire keletre szerelték fel a harangot egy Y-szerü 
fanyakba. A kezdetektől mintegy húsz éven át használták a jégverés elleni 
küzdelemben. A harangozó mindig a szállás aktuális lakóinak (tulajdonos vagy 
bérlő) egyike vo lt.1

1 A XIX. század második felében, illetve az első világháború kezdetéig rendezett, 
máriagyűdi búcsúról hazatérő hívek megvendégeléséről bővebben írtam munkám 
II. kötetében. A világháború alatt megcsappantak az erre a célra létrehozott ala
pítvány pénzei, de a búcsújárok száma sem volt a régi (az új országhatárok 
meghúzásával a szabadkaiak az Eszék környéki Beli Almašon tartott búcsúra 
kezdtek járni, de sokkal kisebb számban), így a viharharang felszerelésének 
éveiben szinte már nyoma sem volt az egykori ünnepségeknek. Ennek ellenére 
egyes adatközlők szerint a harang elsődleges szerepe az volt, hogy a szállásnál 
meglevő közkereszttel és a vendégváró fészerekkel igazi vallási emlékegyüttest 
alkosson.

TEMPLOM MELLETTI HARANGLÁBAK 

Ferencesek temploma
A hódoltság utáni első haranglábat 1720-ban építették a korabeli vár (kula, 

kastély) elé, am elynek a földszinten kialakított kápolnájában 1686 óta istentisz
teleteket tartottak.

A vár tulajdonjogi huzavonájában -  a Ferenc-rendi barátok egészében 
m aguknak követelték a kastély épületét, am elyen abban az időben még osz
tozniuk kellett a várkapitányokkal -  külön szerepet szántak a kastély elé épített 
haranglábnak. Addig pedig (am íg a várkapitányok császári-királyi rendeletre 
nem távoznak a várból) a kastély elé 1720-ban haranglábat állítottak két kis 
haranggal, és a nép rem ényteljes öröm m el mondá: majd kim ennek most a 
kapitányok! -  írja Iványi István.
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A valószínűleg fából készült haranglábra két kisebb harangot szereltek föl, 
melyeket a továbbiakban beszerzett hárommal egyetemben a templom felszentelése 
előtt, 1736 áprilisában még egyszer megáldottak és felhúztak a kialakított toronyba (a 
mai keletibe). A szerepét vesztett haranglábat ezután lebontották. Mivel a pontos helyét 
nem jelölték meg a korabeli okiratok, térképek, csak valószínűsíthetjük, hogy a temp
lom előtti Kujundzsich-féle kereszt mai helyén vagy annak a közelében állhatott.

Fenyves-sori templomok Palicson
Az 1930-as évek közepén, mivel a Szép-féle kápolna már régóta szűknek 

bizonyult az egyre szaporodó palicsi hívőknek -  mind többen választották ugyanis 
állandó lakhelyükül a fürdőhelyet (a temetőnyitást is ezzel indokolják) - ,  ideiglenes 
megoldásként egy új imaházat nyitottak a római katolikus hívők részére a Fenyves
soron (a két háború között Mamuzsich sugárút, napjainkban Kizúr István utca). Az 
egykori Földmívesiskola, az országváltás után Városi Gazdaság (Gradski ekonomi- 
jat) egyik épületét alakították át vallási célokra (Csúszó Dezső).

A z egyházi hatóságok előtt ham arosan nyilvánvalóvá vált, hogy az „ideigle
nesség” évekig is elhúzódhat, és mivel az épületen nem volt harangláb, illetve 
harang ,1 Budanovié püspök 1936 nyarán kezdem ényezte egy, a tem plom  
épületétől független haranglábnak a kiépítését.2

A július 11-én átadott folyamodványban a püspök kéri a városi hatóságokat, 
hogy a Mamuzsich sugárút 23. alatti telken engedélyezzék a római katolikus hívek
nek imaházként átengedett gazdasági épület mögötti kam ra átalakítását, illetve 
annak a magasításával és új tető kiépítésével egy haranglábnak a kialakítását.

A folyam odványhoz csatolt, Tivicki Blaško kőm űvesm ester által 1936. 
jú lius 8-án elkészített tervrajzon jó l látható az imaház nyugati oldalától mintegy 
öt m éterre álló, 5,5 m éter magas, 3,1x4,8 m éter alaprajzú kam raépület. A terv 
szerint 2,5 m éterrel m agasítanák a falakat, majd 1,77 m éter magas, sátortetős 
tetőt építenének rájuk, ennek a csúcsára pedig rászerelnék az 1,7 m éteres keresz
tet. A harangláb tervezett m agassága tehát a kereszt csúcsáig mérve 11,67 m éter 
lenne. A beadványt követő hetekben, 1936. jú lius 29-én engedélyezte a város az 
építkezést a benyújtott terv alapján. Az elkészült harangláb tornyába m ég abban 
az évben felhúzták a harangot,3 s néhány évig kizárólag a római katolikus egyház 
előírásai szerint szólaltatták meg.

A palicsi pravoszláv hívők a katolikusokkal egyidejűleg, még 1935-ben 
Irinej bácskai pravoszláv érsekhez folyam odtak az önálló palicsi egyházközség 
ügyében. Az érsek csak 1939-ben válaszolt a beadványra, engedélyezve egy ideig
lenes im aháznak a m egnyitását, am elyben vasárnap és ünnepnapokon istentisz
teleteket tarthatnak a palicsi és Palics környéki pravoszláv hívőknek, m eghagyta 
viszont, hogy más egyházi igényeiket továbbra is a városi tem plom ban elégítsék 
ki. A városi hatóságok a Fenyves-sori római katolikus templom melletti épületet 
je lö lték  ki a részükre. Az érseki engedélyezés szellemében csak vasár- és ünnep
napokon tartottak itt istentiszteleteket (Svetislav Rajšić).

Mintegy két évig az imaházak között álló haranglábra szerelt harangot egyaránt 
használták a két vallási felekezet tagjai. Pravoszláv részről az 1940-ben kinevezett
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Tikvicki Blaško tervrajza (1936. július 8.)

templomgondnok volt a harangozó. 1941 -ben megszüntették a pravoszlávok imaházát, 
majd 45-ben a római katolikusokét is. Az emlékezők szerint a haranglábat még 44 
őszén a huzamosabb ideig Palicson táborozó szovjet hadsereg egységei lebontották, 
az imaház épülete viszont napjainkban is áll. A lesze-relt harangot a kápolnához vitték, 
amely több évtizedig újból az egyedüli temp-loma lett a palicsiaknak.

1 Kérdés, hogy az egykori Földmívesiskola „csengettyűije (kisebb harang lehet
ett) megvolt-e a huszas években.

2 SzTL, V 3852/1936.
3 A napjainkban is meglevő harang felirata szerint Conen Vilmos és neje, Jakob- 

csics Ilona Kis Szent Teréz tiszteletére és gyermekük védelmére ajándékozták az 
1936-ban Zágrábban, a Kvirin LebiS-féle öntőműhelyben készült harangot (Lazar 
Francišković a Rukovet 1 -  2 -  3 -  4/1999-es számában).
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Kisboldogasszony-templom a Halasi úton
A plébánia H istória domusát (História domus S. M ariae in Subotica) 1960- 

ban kezdték vezetni, tehát utólag jegyezték le az előző történéseket:
A tem plom építés (1928/29) előkészítése során, 1928-ban egy fából készült, 

alacsony haranglábat építettek a leendő templom melletti téren Lajčo Krm potić 
építőm ester tervei alapján és kivitelezésében. A Lamić utcában lakó Ződi Pál 
m észáros vállalta a keresztkom aságot a beszerzett, 250 kilogram m nyi (a szabad
kai Ferrum Öntödében készült) harang felszentelésekor -  1928. június 4-én. Az 
istentiszteletet a kirendelt lelkész, dr. Nacsa tiszteletes celebrálta, aki 1929-ig, a 
tem plom  m egnyitásáig látta el az új egyházközségben a lelkészi feladatokat.

A z adatközlők szerint a harangláb egy kicsit távolabb volt a tem plom tól, 
közelebb a Csávolyi utcához és a harangozón kívül a plébánián otthonos gyer
m ekek is gyakran kongatták a harangozási időben.

1971-ben a város egy holdnyi területet kisajátított a templom gyümölcsösét, és 
ennek fejében hozzáépítette a torony nélküli templomépülethez a m a is meglevő, 
piros préselt téglás tornyot. Ződi János ácsmester vezetésével három év után, 1974- 
ben leszerelték a haranglábról a harangot, és felhúzták a toronyba. Három hónap 
múltán, Horváth Géza elektrotechnikus elvégezte a harang villamosítását is.

A bajmoki Szent György (Sveti Georgij)-templom
A központi tér Szenthárom ság-szobor mögötti részén, 1993-ban, Vid napján 

helyezték el a bajmoki pravoszláv hívők a tem plom uk alapkövét, és 1999. május 
6-án fel is szentelhették a dr. Predrag Ristié belgrádi m érnök tervei alapján 
felépült tem plom ot a haranglábbal együtt.

A tér nyugati oldalától, a tem plom hoz vezető út közepén (25 m éterre a 
bejárattól, 10 méterre a tér nyugati oldalától) áll a téglából épült, többszintes 
harangláb -  4x4 m alapterületű, m agassága 15 m, és három különböző nagyságú 
harangot helyeztek el benne.1

1 Futakon, a Milán Vidak vállalatban kiöntött harangok legnagyobbja 432 kg-ot nyom.
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A szabadkai Református templom
A mai Zom bori út 6. alatti telek végében, az im aház bejáratához vezető 

lépcsőknél látható a reform átus felekezet régi harangja. A tem plom bejárat 
előterében kialakított plató nyugati oldalán, egy tartóoszlopra és a falra erősített, 
egy m éternyi fém csőre van szerelve az 1831-ben Pécsett öntött, kisebb méretű 
harang. A jó l olvasható körirata:

VON PETER WEINBERT IN 5 KIRCHEN 1831
Vagyis: Peter W einberttől 1831-ben Pécsett.1
Réti Katalin lelkésznő nem ismeri a harang történetét és a további adatközlők 

is csak annyit tudtak, hogy ez volt a Széchenyi téri (a mai Októberi forradalom 
téri) imaház harangja is. A Zombori úton felépített mai im aházba való átköltözés
kor magukkal vitték a harangot is.

1 Baranya megye fővárosát, Pécset, német nyelven Fünfkirchen, illetve 5 Kirchen 
alakban is említik a XIX. századi okiratok. Egyes forrásokban Weinberg az 
öntőmester neve (Palatínus István).

r
Ujzsednik
Az ag y a fú rt józseffalv iak  ágynem űk és d u n y h ák  között á tcsem pészték  a 

tem plom  h a ra n g ja it , am elyeket később új lakhelyükön  h a ra n g lá b a k ra  állí
to ttak  fel -  írja Szedlár Rudolf a Bácsországbsn  (2001/IX -X II.) az újzsedniki 
vasútállomás történetének kapcsán V asútállom ás egy nép k ere sz tú tján  címmel.

A cikk szerzője kimerítően feldolgozta a bukovinai székely falu, Józseffalva 
lakóinak exodusát a negyvenes években: 1941 nyarán az egész falu a papjuknak, 
Németh Kálmánnak a vezetésével kiköltözött Moldvából, és elfoglalták a magyar 
közigazgatás által felajánlott alig két évtizedes település, Újzsednik zömét képező, 
a kitelepített újzsedniki szerb önkéntesek (dobrovoljacok) által elhagyott házakat. A 
magukkal hozott harang(ok)ról azonban, amely(ek) alá haranglába(ka)t építettek, a 
fenti idézeten kívül mást nem írt a szerző.
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Részletesen leírja, hogy az új helyen, a Bácsjózseffalvára keresztelt faluban 
látványos falurendezés vette kezdetét az első években: új vasútállom ást építettek, 
és az előtte levő teret is átalakították (zenélő kút, virágágyások). A vallási élet 
m egnyilatkozásairól, színhelyeiről (temető, imaház, harangláb) azonban nem 
szolgál további információval. Nem tudni, hogy hol állt a harangláb, merre volt 
az imaház. (Talán a néhány évvel előbb felépült pravoszláv tem plom ot alakítot
ták át?) Nem jegyzi továbbá, hogy a székelyek kiűzetésekor mi lett a Bukovi
nából m agukkal hozott haranggal -  1944 őszén, a M agyarország mai területére 
való „áthajtásuk” alkalm ával feltehetőleg nem volt módjukban továbbvinni.

Munkás Jézus-templom a Szegedi úton
A Szegedi úti M unkás Jézus-templom felépítése után beszereztek egy haran

got is, de mivel sem tornya, sem haranglába nem volt az új épületnek, ideigle
nesen a tem plom kertben állították fel.

A tem plom felszentelését követő hónapokban újabb pénzgyűjtési akciót 
kezdem ényezett az egyházközség képviselő-testülete -  ezúttal a harang
vásárlás és a toronyépítés költségeit kellett fedezni az adom ányokból. 
Szépen szaporodott az összeg, és az 1932. február 14-én tartott ülésen az 
elnök beszám ol a harangvásárlásra indított önkéntes adom ányozásról, 
m elynek keretében már 6500 dinár gyűlt össze. Szabadkára szállítva 40 
dinár kilogram m onkénti áron m egrendeltek egy 195 kg-os harangot -  4000  
dinárt m ár be is fizettek. A gyűjtés folytatódik.

A M ariborban kiöntött harang a következő hónapban m ár meg is érkezett a 
m egrendelőhöz: „Jézus a M unkás” kápolnája harangot kap. A szuboticai ú. 
n. szegedi szőlőkben fennálló „Jézus a M unkás” hitközségének hivei körében  
három hónappal ezelőtt gyűjtési akció indult meg egy harang be-szerzésére. 
A gyűjtés nagyon örvendetes eredm ényt m utat, olyannyira, hogy a harang  
ára m ár össze is gyűlt, csak még a torony építésének a költségeit kell össze
hozni, ami -  tekintve a hivek áldozatkészségét és lelkesedését -  rem élhetőleg  
szintén rövid időn belül meglesz. Közben a harang már el is készült M ari
borban, sőt m ár m eg is érkezett Szuboticára és csak azt várja, hogy a torony  
is elkészüljön. A harang ízléses külsejű, súlya 193 kg. Ez a felirat van rajta: 
A hivek harangja”, annak jeléül, hogy a hivek adakozásából szerezték be. 
M ihelyt a torony elkészül, ünnepélyes keretek között fogják a harangot 
m egáldani és az álványra elhelyezni. A katolikus hivek öröm m el várják ezt a 
pillanatot, am ikor majd megszólal „Jézus a M unkás” új harangja -  olvasható a 
Katolikus Értesítő  1932 márciusi számában (III. évf., 3. szám).

A harang feliratának első részét -  A M unkás Jézus Békéje és Áldása! 
K ísérje a m unkát (ez a harang), am elynek hivatása az örök dicsőség hird
etése -  latin nyelven öntötték az ércbe:
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„PAX ET BENEDICTO IESU OPERANTIS. 
COMITATUR LABOREM QUI PERPETUAE MERÍTŐ PER- 

AGUIT PRAECONIA LAUDIS.” 
Zvono vjernika, Subotica, 1932. -  A hívek harangja. 

MARIBORSKA LIVARNA -  MARIBOR.
A fenti újság áprilisi számában is nyomon követi a haranggal kapcsolatos 

eseményeket: H arangszen telés. A szuboticai “ Jézus a M u n k á s” k áp o ln á ja , 
am in t m á r  m e g írtu k , h a ra n g o t kapo tt. Az új h a ra n g  a k áp o ln a  fölé ép íte tt 
külön to ro n y b an  lesz elhelyezve. A h a ra n g o t P ünkösd  v a sá rn a p já n  d é lu tán
4 ó ra k o r  fog ják  ünnep i kere tek  között fö lszenteln i” . Mivel a torony építése 
késett, a m árcius folyam án Szabadkára érkezett harangot ideiglenes haranglábra 
állították (valahol a tem plom épület közvetlen közelében, a Halasi úti templom 
haranglábához hosonlóan), és pünkösd első napján, a M oullion lelkész által 
celebrált alkalmi istentiszteleten a díszvendég, Budanović püspök felszentelte. A 
felszentelést követő (ugyanaznap délutáni) májusi ájtatosságra m ár harangszóval 
invitálták a híveket. H arangszen telés. P ünkösd  első n a p já n  volt a “ Jézus a 
M u n k ás” tem plom  h a ra n g já n a k  a szentelése. Az ü nnepé ly t M oullion A n d rás  
v ik á riu s  á llam -, m ajd  m agyarnyelvű  beszéde n y ito tta  m eg, ak i a h a ra n g o k  
je len tőségét m é lta tta  a hivők életében. E zu tán  következett a h a ra n g sze n 
telés, am it m aga B udanovics L ajos püspök  ú r  Ö m éltósága végzett fényes 
papi segédlettel. A harangszen telés végeztével m ájusi á jta to sság  volt, m elyre 
m á r a kis h a ra n g  h ívogatta  édesen csengő h an g jáv a l a ka to likus hitközség 
tag ja it. (Katolikus Értesítő , 1932. május -  III. évf., 5. szám).

1932 nyarán felépítették a tem plom tornyot a haranglábbal.
E lkészü lt a to rony  -  k ip ró b á ltá k  a 

h a ra n g o t, de csak  a következő év, 1933. 
m ájus 1-jén h ú z tá k  fel a to ronyba.
Szükség volt e rre  a néhány hónapra , 
hogy ellenőrizzék az esetleges ülepedési 
változásokat, de a közelgő téli hónapok 
idő já rási v iszon tagságainak  (eső, hó, 
szél) ha tásá t sem á r to tt kipróbálni.

A H istória dom us ada ta i és a mel
lékelt fénykép szerin t 1933. m ájus 1-jén, 
a to ronyba való elhelyezése előtt M oul
lion A ndrás ú jra  m egáldotta a virággal 
díszített harango t (ezúttal a püspök nem 
vett részt az istentiszteleten), m ajd  a 
keresztkom a és a képviselőtestület tagjai 
lefényképezkedtek m ellette -  jól lá tható  
a házaspár, valam in t a két elnök: G ršić 
és M oullion. A harangbeszerzés és a 
toronyépítés költségeinek tetem es részét W oschinszky E rnő  és felesége fedezte, 
feltehetőleg ők vállalták  a haran g  m egáldásakor a keresztkom aságot is.
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Radonováci imaház
A Széles átjárón (mai Homokvidéki -  Pešćara -  út), az ún. Kinti iskola 

közelében 1972-ben m egnyílt radonováci imaház udvarában napjainkban is 
látható a Szentcsalád-vikária megalapításakor felállított harangláb. A szerző a 
M unkás Jézus-plébánia történetét feldolgozó m unkájában részletesen leírta a 
harang történetét. A kéziratban levő m onográfia idevágó részleteit közlöm az 
alábbiakban.

Időközben  az  ú jonnan  k inevezett tan ácstag o k  egyike, Beszédes F erenc 
h a ra n g o t is szerze tt a leendő im aháznak . Az idősebb rad o n o v ác iak  m ég 
em lékeztek , hogy a II. v ilághábo rú ig  a puszta dé lnyugati té rségében  egy 
n ád d a l fede tt k ápo lnácska  á llt a Szűts-féle tan y án á l. M ellette pedig  egy 
ak ácfáb ó l k ia lak íto tt h a ran g láb o n  kisebb m ére tű  h a ra n g . Az ad a tk ö z lő k  
sze rin t a későbbi, radonováci K özponti (fakeresztes) iskolátó l n éhány  száz 
m é te rre  észak -ke le tre  levő szállásnál, m ég az  1840-es években k ia lak íto ttá k  
a v e r t falú , k isebb  kápo lná t. H a ran g o t is szerez tek  hozzá -  egy 1844-ben 
P écsett ö n tö tt 26,5 kg-osat a következő fe lira tta l: Ö N T E T E T T  V E IN E R  
K L Á R Á N Á L , PÉ C SE T T , 1844. Az idősebbek  em lékezete sz e rin t a két 
v ilág h áb o rú  között, az egyházi ünnepek  a lka lm áva l rendszeresen  m eg
sz ó la lta tták  a h ara n g o t. Ha m indez így tö rté n t, a k k o r  a k ápo lna  és a h a ra n g  
a lk o tta  sz ak rá lis  együttes volt az első, illetve több  évtizeden á t az egyetlen 
m egszentelt hely a környéken . A II. v ilá g h áb o rú t követően leb o n to ttá k  a 
k áp o ln á t és a h a ra n g lá b a t. A vallási együttes egyetlen érték es d a ra b já t ,  a 
h a ra n g o t, az egykori tu la jdonosok  örökösei m egő-riz ték  és a radonováci 
im ah áz  m eg a la k u lá sán a k  h íré re , Szűcs S án d o r h a jlan d ó  volt á tengedn i a

kegyes örökséget. így k e rü lt 1972-ben 
megfelelő kö rnyezetbe és sze rep k ö rb e
-  az im aház  u d v a rá b a n  ak ácfáb ó l k ia 
lak íto tt négyoszlopos, bádoggal fede tt 
h a ra n g lá b ra  -  a 130 éves radonováci 
haran g .

2002-ben új haranglábra kellett he
lyezni a harangot -  a m egelőző esem é
nyek leírása is a fent em lített m onográfia 
része: A város á lta l az  ún. Z en ta i tem ető  
44-es p a rce llá ján , az 1944-es á r ta tla n  
á ld o za to k  tö m e g s ír já n á l k ia la k íto tt  
em lékhelyen , 2002-ben egy h a ra n g 
láb a t á llítta to tt fel az  em lékb izo ttság . 
A b ék é sc sab a iak  csak  h a ra n g lá b a t  
a ján d ék o z tak , a m egfelelő h a ra n g ró l a 
v á ro sn ak  kellett gondoskodn ia . Kevés 
idő m a ra d v án  a n ovem ber eleji fel
szentelésig, R ehák  p lébános (a Munkás 
Jézus-templom plébánosa) fe la ján lo tta ,
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hogy á tm enetileg , az ünnepség  idejére kö lcsönad ja  a radonováci im aház 
h a ra n g já t. E nnek  érte lm ében  leszerelték a k in ti h a ra n g lá b ró l és tengely
estül á tv itték  a tem etőbe, m ajd  a művészien k ifa rago tt a ján d ék  harang lábhoz  
idom ítva a tengelyét, felszerelték a m egem lékezés előestéjén. Az ünnepség 
elm últával a kölcsönkérők  a plébános hetek m últán  sem sz á rm az ta tták  vissza 
a tu la jdonosnak , szereltette le egy m esterrel. A m egna-gyobbíto tt tengelyű 
h arango t m á r  nem lehetett visszahelyezni a régi h a ra n g láb ra , hanem  azt is 
meg kellett nagyobb ítan i és foléje új tetőzetet csináltatn i.

MAJORSÁGI HARANGLÁBAK

Szabadka pusztáin volt néhány olyan kápolna is, amely a m ajorságok szerves 
részét képezte. Többségük tornyában harangláb is ki volt alakítva, a Balázs Piri- 
féle majorban azonban a kápolnától független haranglábon függött a harang, 
mely többféle szerepet já tszo tt a majorság életvitelében.

Balázs Piri Antal szállásán
A kunbajai határ közelében található felsőcsikériai szállás udvarán, a kápolna 

mellett volt egy harangláb is, melyre egy rézharang volt felszerelve. Habár a 
harangot vasár- és ünnepnapokon a templomi harangozások idejében is m eg
kongatták, az elsődleges szerepe mégiscsak a majorsági m unkások (béresek,

Balázs Piri Antal szállása (1897)
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napszám osok) figyelm eztetése volt, hogy tálalva az ebéd, vacsora. A harangláb 
em eltetőjének, Balázs Piri Antalnak (1842— 1918) az unokája, Dam janovné 
Z im m er Sarolta is ezt a szerepet domborítja ki a visszaem lékezéseiben: A káp o l
na m elle tt volt a h a ra n g láb , nagy ré z h a ran g ja  kongott, a m ik o r eb éd re  vagy 
v ac so rá ra  h ív ta  a m unkásokat.

A szerző visszaemlékezéseihez mellékel egy a tanyáról készült olajfestményt 
is. A Bencze Ferenc naiv festő által 1897-ben készített munkán még nincs lefest
ve a kápolna (valószínűleg néhány évvel később épült), de jól láthatók a rövid, 
gúlaszerüen leásott faoszlopok, a gúla csúcsából pedig néhány méter magas tartó
oszlop emelkedik ki. Ez utóbbinak a tetején a sátortetős, fából készült tető védte a 
harangot. A csúcsára egy kisebb fakeresztet szereltek, mintegy hangsúlyozva, hogy 
a munkások informálásán kívül vallási szerepe is van a kisemléknek.

A z 1920. évi országváltást követő évtizedekben a m ajorsághoz fűződő tör
ténéseket csak gyéren taglalja az em lékirat szerzője, így sem a kápolna, sem a 
harangláb további sorsát nem említi. 1965-ben, am ikor m ár Zágrábban éltek, 
felkeresték az egykori m ajor környékét, de a tanyahelyen az épületekből csupán 
a lerom lott állagú, romos kápolnát találták meg.

MIŠIĆEVO

Az 1920-as évek elején szaloniki 
önkéntesek és néhány helyi lakó bu- 
nyevác, illetve M agyarországról optáns- 
ként áttelepült szerb és bunyevác család 
által alapított falu központjában az elm últ 
évtizedekben egy em lékegyüttest hoztak 
létre. Vojvoda Mišić mellszobra, a falua
lapítók emlékét idéző feliratos kőemlék és 
a 2000-ben felépített harangláb alkotja.

A haranglábat a mišićevoi m űvelődési 
otthon és a helyi hívők költségén építet
ték fel.1 A harangot a futaki Milán Vidak 
Öntödében öntötték ki és a következő, 
szerb nyelvű, cirill betűs felirattal lát
ták el, am elyben csak a helységnevet, 
valamint az öntés évét, „az Úr 2000. 
esztendejét” tüntették fel:
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2000. jún ius 28-án, a pravoszláv Szent Vid-napi ünnepségen tartott helyszíni 
istentiszteleten áldotta és kongatta meg először a pacséri pravoszláv lelkész, 
Veseljko Marié.

1 A munkálatok és a felszentelés fő szervezője, egyben az adatközlő Pero Šunjka 
(1954), a mišićevoi helyi közösség aktivistája volt. Szerinte a temetőben van 
néhány római katolikus sír is, ezért a közeljövőben egy nagykeresztet szeretné
nek felállítani a temető központi részén.

EMLÉKHELYEK

A városban és környékén az elmúlt századokban, elsősorban a huszadiknak a 
második felében több olyan helyet jelöltek meg különböző módon, ahol az idő
szerű társadalm i vezetőség szerint fontos dolgok történtek: csaták, tem etkezések, 
kivégzések, m ozgalm i esem ények...

A számos em lékhely közül csak azt a kettőt fogjuk bem utatni, am elyeken a 
haranglábat is em eltettek. Ezek pedig a 44-es m egtorlások áldozatainak töm eg
sírjai a szabadkai Zentai úti temető mellett és Bajmokon, az ún. Történelmi 
Akácfánál. Az elm últ évtizedben mindkét em lékhelyen felállítottak egy-egy 
haranglábat is, harangjaikat a halottak napi m egem lékezések alkalm ával szokták 
megkongatni. Szerepüket tekintve tehát lélekharangnak számítanak.

A bajmoki Történelmi Akácfa
A li. világháború befejezése óta ismeretes a bajm okiak előtt, hogy mi történt a 

vasút és az északnyugati faluvég közelében ma is m eglévő akácfának a közvetlen 
közelében. 1944 őszén az új hatalom képviselői ezen a helyen a világháborús 
esem ények m egtorlásaként mintegy kétszáz ártatlan em bert kivégeztek, és a 
holttesteket -  töm egsírokba dobálták. Hosszú évtizedekig nyilvánosan beszélni 
sem lehetett ezekről az eseményekről és a helyszínről, a m egem lékezésről pedig 
álmodni sem m ertek a bajmokiak. A szájhagyomány szerint az elhantolás utáni 
években három akácfa nőtt ki a tömegsíroknál, ezek közül egy m ég napjainkban 
is áll, a helybeliek Történelmi Akácfának nevezik.

A közelm últ társadalm i változásai lehetővé tették, hogy az 1944 novem 
berében történt m egtorlásról, a bírósági eljárás és ítélet nélkül kivégzett baj
moki, valam int környékbeli áldozatokról nyilvánosan is m egem lékezzenek a 
hozzátartozók, illetve minden jóhiszem ű bajmoki polgár és közösségi vezető. A 
m egem lékezések kezdem ényezői mindenekelőtt a töm egsírok helyének a hivata
los m egjelölését tűzték ki célul.
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Az em lékhely  k ia lak í
tásának egyik kezdem ényezője, 
M ojzes Antal a több helyen 
m egjelentetett publikációiban, 
illetve a m egem lékezéseken 
elhangzott beszédeiben gyak
ran kitér a kezdetekre. A Vaj
dasági M agyar D em okra
tikus K özösség (V M D K ) 
Szabadkán m egalakította a 
községi Történelm i Em lék- 

bizottságot, m elynek Bajm okról tagja lett M ojzes Antal önkorm ányzati 
képviselő, Szakács Ferenc nyugalm azott tanár és Halász József nyugal
m azott jogász. A bizottság a többi között szorgalm azta, hogy Bajm okon  
szervezzenek kegyeletadást az 1944. novem ber 2-án ártatlanul kivégzettek  
em lékére. Erre 1994. novem ber 2-án került sor, nagy szám ban m egjelent 
hozzátartozó, leszárm azott és polgár részvételével. Ez évben jelent meg 
M ojzes Antal: Halottak napja Bajmokon c. könyve is, am inek bem utatójára  
ekkor került sor. Ettől az évtől kezdve rendszeressé vált a m egem lékezés. Az
1995-ben m egtartott m egemlékezésen már m egjelentek az egyház, valam int
Bácsalm ás képviselői is. (A M ojzes Antal szerkesztésében 2004-ben m egjelent 
Mementó, Bajm oki című munkából.)

A fenti kiadványban közölték Mojzes Antalnak az 1995-ben tartott m egem 
lékezésen elhangzott beszédét is, amelyben ismerteti az 1944-es esem ényeket 
és m egindokolja a helynek az em lékhellyé való kialakítását. Részlet a helyszíni 
beszédből: Lehajtott fővel, ném án, mint amilyen néma ez a három sírgödör, 
állunk őseink sírhantja felett, és em lékezünk! Em lékezünk a halottak napján 
a halottainkra. Bajm okon a halottak napja egy szörnyű esem ény évforduló
ja is. 1944. novem ber 2-án ezen a helyen m integy 150-200 bajm oki, pacséri, 
györgyéni, tavankúti és nagyfényi szem élyt végeztek ki, zöm m el m agyarokat 
és ném eteket. Ez a nap, novem ber 2-a, az itt lezajlott razzia, a m agyarság és 
az ártatlan áldozatok ellen elkövetett esztelen terror és a népirtás napja volt. 
Az ártatlan áldozatok között volt napszám os, földm űves, iparos, hivatalnok, 
gazdálkodó és diák. Az ártatlan áldozatok között van 16 éves béreslegény, 
17 éves diák és 67 éves földbirtokos. Egy bűnük volt, hogy m agyarok voltak. 
Egy ártatlan áldozatnak azt is „bűnéül” rótták fel, hogy vasutas-egyenruhát 
viselt. . .. Em lékezzünk! A naptár 1944. novem ber 2-át mutatott. A faluban  
vészjósló hangulat uralkodott. Pattanásig feszültek az idegek. Sötét felhők  
tornyosultak a falu fölött. Sokan tudtak a razziáról, hiszen néhány nap
pal előbb érkezett meg a faluba egy partizánegység és egy partizánbrigád  
zászlóalja, a szörnyű tett végrehajtására. Ők, a bajm oki népőrség, a helyi 
aktivisták (utcai biztosok) és a más bennfentesek segítségével, a vadászoknál 
szokásos hajtóvadászatszerűen gyűjtötték össze a nem szláv, főleg m agyar és 
ném et férfiakat. Hosszú volt a sor. A védtelen és ártatlan embereket a község
házára és a Berger-féle iskolába hajtották. ... Késő este az Akácfa felől gép

Történelmi Akácfa (1956, a szerző bejelölése).
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fegyverropogás és puskalövések hallatszottak. Minden magyar családban ez 
rossz sejtést keltett. A legrettenetesebb gondolat pedig azokban a családokban  
vetődött fel, ahol az apa, a testvér vagy a fiú nem tért vissza, miután bekísérték 
a kihallgatásra. A családtagok, a feleség, az idősebb gyerekek hajnalban a lövé
sek irányába indultak. A jelenlegi Strossmayer és a Zombori úton mentek, a 
vércseppek, az elhagyott ruhadarabok, kabátok, sapkák, cipők nyomában. Az 
ártatlan áldozatok ilyen módon adtak jelt magukról. Amikor a gyilkosság szín
helyére értek, ahol most vagyunk, szörnyű látvány tárult az özvegyek, árvák 
elé. Három sírgödröt láttak. Körülöttük ruhadarabok, lábbelik. A mélyből még 
lélegzést is hallani lehetett. Mindenütt vértócsa volt. Az ideérkezett emberek 
sírtak, jajveszékeltek, azt kiáltották: „Gyilkosok, mit tettetek?!”. Az elkövetők 
partizánok voltak, akik felszabadítóknak nevezték magukat. Gyilkosok voltak. 
Ártatlan embereket gyilkoltak meg, azokat, akiknek csak egy bűnök volt, hogy 
magyarok voltak. A rémtett elkövetői másnap vonattal Zom bor felé vették 
útjukat.

Az 1990. évi első megemlékezésen, illetve a következő néhány évben a kivén- 
hedt akácfa mellett egy földbe szúrt, alacsony fakereszt körül, a földön helyezték el 
az emlékezés koszorúit. A részvevők évről évre növekedő száma azonban további 
lépésekre ösztönözte a bajmokiakat: 1996 februárjában, a VMSZ (Vajdasági M a
gyar Szövetség) helyi szervezetének alakuló gyűlésén indítványozták az akácfa 
körüli szántó megvásárlását, majd a bajmoki Dózsa György M agyar Művelődési 
Egyesület nevére való telekkönyvezését. Rövidesen sor került az elképzelés 
megvalósítására is: a szabadkai és a helyi önkormányzat hathatós segítségével 
megvásárolták Dulić Antuntól a Tarackos határrészben a 7136-os telekkönyvi szám 
alatt vezetett, 50 ár és 12 négyzetméter területű parcellát, amelynek a közepén áll az 
Akácfa, tövében a három tömegsírral.

A tulajdonjog rendezése után hozzáláthattak az emlékhely tényleges kialakí
tásához. A parcella egyik részét továbbra is művelték, de a közepe táján egy 30x11 
méteres, négyszögletes területet, valamint a keleti oldalon húzódó dűlőútra vezető 
keskeny utat szabadon hagyták és kidolgozták a rendezési terveket. A továbbiakban 
évről évre növelve az objektumok számát, fokozatosan kialakították az emlékhely 
mai küllemét, miközben a megemlékezések tartalmi bővítéséről sem feledkeztek 
meg. 1997-ben már német nyelven is tartottak helyszíni istentiszteletet, bevonták 
a protestáns egyház képviselőit és a Magyar Köztársaság képviseletéről sem feled
keztek meg. A hely elkülönítése végett, kerítésként, tujafákkal övezték a központi 
térséget és a hozzá vezető keskeny utat.

Az első vallási jellegű kisemlékeket: a fából készült nagykeresztet és kop
jafát az 1998. évi m egem lékezésre állították.1 Az 1998. évi m egem lékezéskor  
felállították a keresztet -  Djuro Varadjanin asztalos m unkáját - ,  majd öku
menikus istentiszteletet tartott Móricz Árpád bácskossuthfalvai és Tóth Árpád 
bácsalmási tiszteletes, Bognár Attila bajmoki tisztelendő és Ehmann Imre 
szabadkai plébános. Ezen, a többi között részt vett dr. Tóth János, a Magyar 
Köztársaság belgrádi nagykövete és Hornyák János alezredes, katonai attasé. 
Kasza József, Szabadka polgármestere leplezte le a kopjafát, Erdős János bács
almási fafaragó népművész munkáját. (Mementó, Bajmok!) Mivel állandóan
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bővült a hivatalosan meghívottak (a vajdasági horvátok, bunyevácok, németek 
szervezeteinek képviselői), illetve az elhelyezendő koszorúk száma, 1999-ben fából 
készített virág- és koszorútartókat is fölszereltek a közkeresztnél.

A további kiépítéssel kapcsolatban eltértek az em lékhely fenntartásával 
m egbízottak elképzelései. Egyesek szerint kápolnát2 kellett volna építeni ezen 
a helyen, m ások szerint haranglábat és em lékfalat (siratófalat), am elyen elhe
lyezhetnék az áldozatok nevével ellátott m árványtáblákat. Ez utóbbi elgondolás 
m ellett döntöttek az illetékesek, és 2003 novem berében m ár m egkongathat
ták a haranglábra felszerelt harangot. További részlet az em lékhely történetét 
feldolgozó kiadványból: Ennek (a fentiekben ismertetett) elgondolásnak az 
alapján Varga László szabadkai m űépítész tervet készített. Egy haranglá
bat a haranggal együtt szintén az Akácfa közelében állítanának fel. Ennek  
tervét Horváth Lehel szabadkai fafaragó dolgozta ki, ő vállalta a harangláb  
elkészítését is. A harangot Bácsalm ás önkorm ányzata ajánlotta fel. Ennek  
az elképzelésnek egyik része már m egvalósult. A harangot Ő rbottyánban, 
G om bos M iklós3 harangöntő készítette. Súlya 38 kg, a felirata: „Bajmok, 
1944. nov. 2. Ártatlan áldozatok emlékére. Bácsalmás város adomány a, 2003. 
IX. 2 .” A rajta levő címert két angyal tartja. 2003. november 2-án szentelték 
fel. Ezen a napon 13 órakor Szakács Ferenc nyugalmazott tanár -  akinek az 
édesapja is az ártatlan áldozatok között van -  megkongatta, és ezzel kezdetét 
vette a megemlékezés. A helyszínen elhangzott beszédében Mojzes Antal további 
részleteket közölt a haranglábról és a harangról. Kitért pl. arra is, hogy a harangláb 
a szabadkai önkormányzat anyagi tánogatásával a szabadkai Etnokampban készült a 
tervek szerint, a további építőanyagot pedig a bajmoki helyi közösség adományozta. 
A munkálatokat Klinóczki János bajmoki magánvállalkozó irányításával és egy 
helybeli kőművesmester, Jágity Martin segítségével végezték.

A harang megrendelését, kifizetését és leszállítását megörökítő okiratokat a baj- 
mokiak féltve őrzik a Dózsa György Magyar Művelődési Egyesületben. A melléklet
ként közölt iratok mellett érdemes betűhíven közölni Mojzes Antal levelét, amelyet a 
bajmoki helyi közösség tanácselnökeként küldött a bácsalmásiaknak:

BÁCSALM ÁS VÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Cím !
A bajm ok helyi Közösség Tanácsa a célból, hogy az idén további m éltó 

ápolásban részesítse az Akácfánál Em léktem etőt, az 1944-es ártatlan áldoza
tok sírkertjét, a gyászm egem lékezés helyét haranglábbal és haranggal óhajt
ja ellátni. A haranglábat az 1944-es ártatlan áldozatok em lékére Szabadka  
K épviselő-testülete ajándékozza az Em léktem ető részére. A harang szpon
zorálásáért pedig Bácsalm ás Város Képviselő-testületéhez fordulunk. A Baj
moki Helyi K özösség Tanácsa a kéréssel 2003. július 25.-i ülésen foglalkozott 
és a kérelem irányítását a T. C .-hez egyhangúlag elfogadta.
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I N D O K L Á S

Bajmokra a Vörös Hadsereg 1944. október 19-én jött be. M ásnap pedig a 
magukat felszabadítóknak nevező helyi partizánok vonultak be. Nem sokkal 
később végelláthatatlan listákat készítettek azokról a bajm oki m agyarokról 
és ném etekről, akiket ki akartak végezni. 1944. október végén érkezett is 
két kivégző partizánosztag Bajm okra, hogy végrehajtsa a razziát. Ezt 1944. 
novem ber 2-án meg is tették. Ekkor m integy 184 bajm oki m agyart, ném e
tet és környékbeli, pacséri, györgyéni, nagyfényi és tavankúti m agyart és 
néhány horvát -  bunjevácot végeztek ki. Az im périum váltás helyi szinten is 
sok ártatlan em ber életébe került.

Csupán egy éjszaka 184 védtelen és ártatlan polgárt végeztek ki Bajmokon. 
Három tömegsírba lettek belelőve. Az egy párt rendszer karhatalma évekig 
megtiltotta a tömegsírok látogatását. Nem volt szabad arra sem nézni.

Az egy párt rendszer után m egszűnt a tilalom. M egadatott a lehetőség, 
hogy szabadon m eglátogassák a polgárok a razzia, a töm egsírok helyét. 
Továbbá 1994 óta rendszeresen a leszárm azottak és a dem okratikus érzelm ű  
lakosság minden év novem ber 2-án gyászem lékezés keretében rója le kegye
letét az ártatlan áldozatok iránt az Em léktem etőben.

E szörnyű tett helyét évekig egy akácfa őrizte. Majd 1996-ban Szabadka Köz
ségi Képviselő-testülete a telket a Dózsa György Magyar Művelődési Központ 
részére megvásárolta. Azóta minden évben az Akácfánál levő Emléktemetőt az 
ártatlan áldozatok emlékére és a szörnyű tett, gyalázat lemosására méltóbbá 
óhajtjuk tenni. Az Emléktemetőben 1997-ben fákat ültettünk, majd 1998- 
ban keresztet és kopjafát helyeztünk el. Minden évben a sírhelyeket méltóvá 
tesszük az emlékezésre. Továbbá minden évben ökumenikus tábori mise kere
tében rójuk le kegyeletünket mi bajmokiak és a környékbeli lakosság.

Az idén az Em léktem etőt tovább akarjuk rendezni. Tervünkbe a harang
láb és a harang van beiktatva. Ezt 2003. novem ber 2-án akarjuk ökum eni
kus istentisztelet keretében felszentelni.

Az em lített haranghoz (lélekharang, súlya kb. 25— 35 kg lenne) 
elkészítendő haranglábnak a tervét a kérvényünkhöz m ellékeljük.

M aradunk tisztelettel a további gyüm ölcsöző együttm űködésünk remé
nyében:

Bajmok, 2003. augusztus hó 5-én. Ő szinte tisztelettel a Bajm oki Helyi 
Közösség Tanácsának elnöke: Mojzes Antal s. k.

Mivel a bácsalm ásiak adom ánya a helyi közösségnek lett címezve, a harang 
tulajdonosa is az lett, de még az év novem berében nagylelkűen lem ondott a tu laj
donjogról a parcella jogos birtokosának, a m űvelődési egyesületnek a javára.4

A m egrendelttől ném ileg eltér a harang felirata, illetve kiegészült a mester 
szignójával és a következő alakban látható:

BAJM OK, 1944. NO VEM BER 2.
ÁRTATLAN ÁLDOZATOK EM LÉKÉRE
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B Á C SA LM Á S V Á R O S ADOM ÁNYA 2003. N O V E M B E R  2.

Ö N T Ö T T E  G O M B O S  M IK L Ó S  H A R A N G Ö N T Ő  M E S T E R
Ő R B O T T Y Á N O N

A harang első, helyszíni m egkondítása után elhangzott alkalmi beszédből: A 
k ivénhed t A kácfa m egőrizte  az á r ta tla n u l kivégzett m ag y aro k  és ném etek  
tö m eg m észá rlásán ak  helyét. M ost az A kácfa a h a ra n g ra  bízza, hogy a véres 
esem ény sz ínhelyét h irdesse. Szálljon a h a ra n g  h an g ja  m essze v idékre , kon- 
g a tása  vigye a legyilkolt ifjak , ap ák , nag y ap ák  m élyből felhörgő  segélykiáltó  
h a n g já t szerette ikhez. Legyen ez a h a ra n g  és h an g ja , m in t az A kácfa volt, 
tisztelgés és m egőrzése az á r ta tla n  á ldoza tok  em lékének  és felhívás a jövő 
g en e rác ió k n ak , hogy ilyen és hasonló  ne tö rté n jen  m eg sohasem . Legyen a 
h a ra n g  és a h an g ja  a m egbékélés, az  egym ás tiszte letben  ta r tá s á n a k  ind í
ték a , a razziábó l szárm azó  feszültség feloldása. H irdesse a békét és Isten 
igéjét (M ojzes A ntal).5

Hogy m egvédjék a rongálástól, az eltulajdonítástól, nincs állandóan kinn 
az em lékhelyen, csak a m indenszenteki m egem lékezés idejére szerelik fel a 
haranglábra. Az év többi részében a faluban őrzik. Jelenleg Klinóczki Jánosnál, 
a helyi tem etkezési vállalat tulajdonosánál van elhelyezve a 40 kilogram m os, 39 
centim éter átm érőjű harang.

A 2004. év is jelentős az emlékhely rövid történetében, hiszen az áldozatok 
nevét tartalm azó gránittáblák elhelyezésével úgyszólván személyes, névre szóló 
je lleget kapott az em léktemető. 190 bajmoki, györgyéni, pacséri, nagyfényi és 
tavankúti, zöm m el m agyar és ném et nem zetiségű személy nevét vésték a hét 
táblára, m elyeket az akácfa, a harangláb, a N agykereszt és a kopjafa körül fél 
karéjban em elt faállványokra szereltek rá.6

A középső, középvonali tábla felirata:

IN MEMÓRIÁM 
1944. -  2004. 

A BAJMOKON 1944. NOV. 2-ÁN ÁRTATLANUL 
KIVÉGZETTEK GOLGOTÁJA

HALÁLOM IS E TÁRSAKÉ,
EGY VÉRES ÁLDOZAT,
MELYBŐL A HONNAK ÜDV FAKAD,
HÓHÉRNAK KÁRHOZAT.

GARAY JÓZSEF

Az évenként m egtartandó m egem lékezések helyszínét még tovább kellene 
rendezni. A z 1998. évi tervekben előirányzott feladatok közül még elvégzendő a 
kútfúrás (esetleg a vízvezeték kiépítése), a Zombori útról ide kanyarodó dűlőút 
rövid szakaszának a kiaszfaltozása, a bejáratnál parkolóhelyek kialakítása, a vallási
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kisemlékek elé négy pad elhelyezése, valamint a régóta tervezett emlékfal felállí
tása. Mindez azonban a napjainkig elvégzett munkához viszonyítva szinte csak 
apróság.7

A M agyar Szó  c. napilap és a Hét Nap c. hetilap rendszeresen beszám olt az 
évenkénti m egem lékezésekről, mivel azonban a fentiekben leírtakhoz viszonyít
va semmi újat nem közöltek, eltekintünk az újságcikkek idézésétől.

1 A helyi mester által készített Nagykeresztről, a bácsalmásiak adományáról, 
az Erdős Lajos bácsalmási fafaragó és népművész által készítette kopjafáról 
a szerző bővebben értekezett a Könyörgésünk színhelyei IV. c. munkájában. E 
helyen csupán a kopjafa feliratát közöljük: 1944 ÁRTATLAN ÁLDOZATAI 
EMLÉKÉRE 1944 NOV. 2 1998 NOV. 2. Az emlékhelyre vonatkozó okirato
kat Mojzes Antal bocsátotta rendelkezésemre -  hálás köszönet érte.

2 Antun Rudinski szabadkai építészmérnök a bajmoki Emléktemető 1998 májusá
ban elkészített urbanizációs tervének egyik változatába még emlékkápolnát 
rajzolt be. Ugyanezen a tervrajzon egy kutat és a meglevő, ún. Történelmi Akácfa 
mellé még két új akácfát is bejelölt a tervező (Zavod za urbanizam Subo-tica, 
U-76-98/1998.).

3 Gombos Miklós (1953) Arany Koszorús harangöntő mester Budapesten született. 
Már a felmenői is országszerte közismert harangöntők voltak. Jelenleg Őrboty- 
tyánon (Pest megye), a Rákóczi u. 121. alatt él és dolgozik. Számos országba 
elkerültek a műhelyében öntött harangok, legismertebb azonban az 1992. évi 
sevillai világkiállítás magyar pavilonjában bemutatott 14 bronzharangból álló 
harangjátéka.

4 A bajmoki helyi közösség tanácsának ülése 2003. november 5-én (ügyv. sz.: 
195/2003.).

5 A Mementó, Bajmok!-ban megjelentetett változata a beszédnek némileg eltér 
az eredeti, kéziratos alaktól, de a szerző, számításba véve a szöveg élőszóbeli 
előadását, ezt a változatot találta közlésre méltóbbnak.

6 Bármennyire alapos munkát végeztek is a helytörténészek, nem tekinthető vég
legesnek az ártatlan áldozatok névjegyzéke. Persze nemcsak ezen a helyen, a 
három tömegsírban nyugszanak az áldozatok földi maradványai. A Mementó, 
Bajmok!-ban közöltek szerint van még egy kisebb tömegsír, ahogyan a Ráta 
település szélén is, de ismert annak a 28 bajmokinak a neve is, akiket Szabadkán, 
a Zentai úti temetőben végeztek ki. Az Akácfánál a hat fekete márvány táblán 
megjelölt áldozatok: 134 bajmoki, 9 madarasi tanyák, 6 tavankúti, 5 györgyéni,
9 nagyfényi, 18 pacséri és 9 ismeretlen illetőségű volt.

7 Bajmokon van még egy emléktábla, amelyet a X X . század összes áldozatának 
emlékére helyeztek el 2002-ben a temetőkápolna külső falában.

44 -es parcella a Zentai úti temetőben
Zentai tem ető délnyugati szögletében, a 44-es parcellán az elm últ évtized 

folyam án, a helyi önkorm ányzat hathatós tám ogatásával em lékhelyet hoztak létre 
az 1944 végén kivégzettek tömegsírjánál.

Az em lékbizottság mintegy tíz évig tartó ténykedéséről Sinkovics Ferenc 
nyugdíjas pedagógus több kiadványban m egjelent visszaem lékezését idézzük: 
Hosszú évtizedek után 1989 őszén kezdett óvatosan feloldódni a korábban
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gúzsba kö tö tt po litikai gondolkodás. Az ad a tg y ű jtés  az á ld o za to k  nevének 
fe lk u ta tá sa , a h ozzá tartozók , rokonok, szom szédok, ism erősök  je lzése a la p 
já n  in d u lt el. Nagy b á to rsá g  és k ita r tá s  kellett ab b a n  az időben a m arokny i 
gyű jtő n ek  és az ad a tk ö z lő k n ek  egyarán t. A zá rk ó zo ttság , a félelem a 44-es 
á ldoza tok  tém ájáv a l kapcso la tban  m ég m indig  ta r t .  S zervezett ad a tg y ű jtés  
1990-től in d u lt el az ak k o ri V M D K  részéről. K ésőbb S zab ad k a  város ö n k o r
m án y za ta  vette  á t az irán y ítás t, m egalak ítva a T ö rténe im i-v ik tim ológ ia i 
B izo ttságo t.1

Sinkovics Ferenc 2006-ban, a szerző kérésére eljuttatott egy részletes össze
foglalót is az eseményekről: Az első beszélgetést a vesztőhely á tvéte lé rő l, 
városi tu la jd o n b a  ad ásá ró l a te lek tu la jdonosokkal, Pereié M atijáv a l, A n tun - 
nal és Jo s ip p a l 1989-ben Szekeres László és K o llá r K ároly  b o n y o líto tták  le. 
P ercicék  fe la ján lo tták  te lk ü k et a városnak . így m egkezdődhete tt a 44-es p a r 
cella ta k a r ítá sa , m egtisz títása -  az E m lé k p ark  lé treh o zásán ak  előkészületei. 
A kezdeti tevékenységekben  a következők vettek  részt: B ogner István , Bog- 
n e r József, Dobó G éza, Ju h á sz  Lajos, K ongó T ivadar, K ud lik  G ábor, L oboda 
T ibor, Uzon M iklós, Tonkovié Béla. M ár 1990-ben m egszülete tt egy 44-es 
em lékm ű fe lá llításán ak  a gondo la ta . E k k o r a kezdem ényező kis csap a th o z  a 
következő szem élyek csa tlakoztak : Dégi Em il, F ran cz  László, K asza József, 
M árk i F erenc, M ojzes A ntal, Nagy K anász F erenc, O láh  István , P letl Szil
veszter, R icz Péter, Siflis Z o ltán , S ilák M ária , S inkovics F erenc, S zabó L ajos, 
Szakács F erenc , S zepper Ján o s , D obai István , D udás K ároly, Sepsey C sab a  
és m ég n éhányan . Az em lék p a rk  k ia lak ítása  a 44-es vesztőhelyen évekig 
ta r to tt .  E lőször az  em lékfal, m ajd  a nagykeresz t, a k o p ja fa  le tt felállítva, 
m ajd  a p arce lla  k ö rü lk eríté se  következett. A trag ik u s  esem ények  ö tvened ik  
é v fo rd u ló já ra  -  a K a lm ár Ferenc á lta l m egalko to tt szobor, a V ergődő m a d á r  
felá llításával, v a lam in t az  áldoza tok  nevét m egörökítő , 28 fekete m á rv á n y 
táb la  elhelyezésével az em lékfalon -  1994-re elkészült az em lékhely.

Az új em lékparkban 1994. novem ber 2-án megtartott, sorrendben az ötödik 
m egem lékezésről a M agyar Szó  V égtisztesség címen számolt be a novem ber 
3-i számában. Részletek a beszámolóból: A gyász és a m egbocsátás jegyében  
za jlo tt az  1944-es á r ta tla n  á ldoza tok ró l való m egem lékezés S zab ad k án . Teg
n ap  d é lu tán  3 ó ra k o r  m integy ezer em b er gyűlt össze S zab ad k án , a Z en ta i 
úti tem ető  m elletti e m lék p a rk b a n , hogy m egem lékezzen az 1944 őszén kivé
gzett á r ta tla n  á ldoza tok ró l. A m egem lékezés so rán  a h o zzá ta rto zó k  nevében 
dr. B ogner István  szólalt fel, többek  között köszöneté t m ondva m in d azo k n ak  
a szem élyeknek  és in tézm ényeknek , ak ik  h o zz á já ru lta k  az em lékhely  k iép í
téséhez. K ovács Frigyes színm űvész felolvasta a trag ik u s  év fo rd u ló ra  k iír t 
irodalm i p á ly áza t d íjn y e rtes  a lk o tásá t, az Ü zenet az  é lőknek  cím ű novellát, 
m ajd  L a z a r  M erkovié neves író  és m ű fo rd ító  m ondo tt a lka lm i beszédet hor- 
vá t nyelven, hangsú lyozva, hogy a rendezvény célja a m egem lékezés, m in t 
o rszág szerte  sok helyü tt, és hogy ennyi év u tán  ny ilvánosan , civ ilizált em be
rekhez m éltóan  kifejezzék fá jd a lm u k a t az á r ta tla n  áldozatok, hozzátartozók  
és b a rá to k  elvesztése m iatt. Kasza József, S zabadka po lgárm estere m agyar és 
szerb nyelven szólt az egybegyűltekhez, hangsúlyozva, hogy ötven év táv latából
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emlékeznek a véres eseményekre és akarnak végtisztességet adni az akkori 
ártatlan áldozatoknak. -  A Vergődő madár szimbólum. Ötvözi a fájdalmat, 
a haláltusát és a reményt a túlélésre. Legyen szimbóluma a megbékélésnek, a 
békének. Mi együtt tudunk és együtt akarunk élni ebben a többnemzetiségű 
közösségben, de nem megalázva, hanem egyenrangúan, Legyen szimbóluma 
a reménynek, hogy az ember, felülkerekedve önmagán, megteremti a békét 
ebben a térségben is. Legyen emlék, hogy emlékezzünk. Arra, ami történt, 
de arra is, hogy megbocsátunk -  fejezte be alkalmi beszédét Szabadka pol
gármestere. A megemlékezés keretében a közös magyar és horvát nyelvű ima 
után megszentelték a hétfőn este fölállított Vergődő madár emlékművet, és 
koszorút helyezett elé Szabadka község képviselő-testületének és több társadal
mi szervezetnek a küldöttsége.

Az egyházak képviselői csak a kilencvenes évek második felében kap
csolódtak be a helyszíni ünnepségbe. Az 1997. évi ökumenikus istentiszteletet 
pl. Ehmann Imre római katolikus, Dolinszky Árpád evangélikus és Réti Katalin 
református lelkészek celebrálták. Az elmúlt években (2006) a megemlékezésen  
részt vesznek a szabadkai Zsidó Hitközség és a szabadkai Muzulmán Hitközség 
képviselői is.

2002-ben új objektummal gazdagodott a 44-es emlékegyüttes. A békéscsabai 
fafaragótábor vajdasági részvevőinek indítványára a tábor vezetősége a jelzett 
évben egy haranglábat készíttetett a fafaragókkal, s ezt Szabadkának ajándékozták, 
azzal a kikötéssel, hogy a 44-es Emlékparkban állítsák fel. Részlet a megemlékezést 
követően megjelent újságtudósításból: A békéscsabai fafaragótáborban készült 
egy harangláb, s ezt a művészek, illetve a tábor vezetői Szabadkának ajánlot
ták fel. . ..  Miután Ehmann Imre plébános felszentelte a Horváth Lehel által 
készített, tégla alapzatra felállított haranglábat, Ispánovics István, Szabadka 
polgármestere és Erdmann Gyula békéscsabai képviselő kongatták meg a 
harangot, s ezt követte az ökumenikus istentisztelet az ártatlanul kivégzettek 
emlékére. (Magyar Szó, 2002. november 3.)

Az emlékhely északkeleti sarkánál, a meredek domboldal tetején, néhány 
méternyire az említett szöglettől, magasodik mintegy öt méternyire a díszesen 
kifaragott harangláb. Szabályos hétszög alakú, kitéglázott térben erősítették 
a falábakat az egyenlő szárú, talajon elfekvő betonkereszthez. A két masszív 
falábat további hat támasztógerendával rögzítették az alapzathoz. A felállítását 
követő évben két, feliratos fatáblát helyeztek el az építmény (faragvány) keleti, 
illetve nyugati oldalán.

A keleti tábla szövege:

LEGYEN EZ A HARANGLÁB A NÉPEK 
ÖSSZETARTOZÁSÁNAK JELKÉPE 

MINDEN HARANGKONDULÁS 
EMLÉKEZÉSÜNK JELE 

ÉS TISZTELGÉS AZ ÁLDOZATOK 
EMLÉKE ELŐTT.
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A nyugati oldalon pedig:

EZT A HARANGLÁBAT 
A BÉKÉSCSABAI NÉPMŰVÉSZETI 

TÁBOR NEMZETKÖZI 
FAFARAGÓ CSOPORTJA 
2002-BEN AJÁNDÉKOZTA 
SZABADKA VÁROSÁNAK.

Az ajándékozás évét, 2002-t a falábakat összetartó farönkön is megörökítették.
A kör alakú, zsindellyel fedett tetőzet alatt napjainkban nincs felszerelt 

harang -  legalábbis a m egemlékezések közötti időszakban nincs. A haranggal 
kapcsolatos, 2002. évi történéseket a radonováci harangnál ism ertettük (lásd ott). 
Az elm últ években kitéglázták az alapzata körüli szegélyt, majd az Em lékpark
hoz vezető betonutak kiépítése alkalmával készítettek egy keskeny leágazást a 
haranglábhoz is, amit apró, fehér zúzott kővel fedtek be.

2005 szeptem berében -  ismeretlen tettesek -  vandál módon m egrongálták 
az em lékegyüttest. Ledöntötték a harangláb mellett, a töm egsíroktól északra 
em elkedő dom bra felállított nagykeresztet, valamint festékkel leöntötték a 
Vergődő m adár szobrot. A Vergődő madár is áldozatul esett címmel tudósított 
a Magyar Szó szeptem ber 15-i számában: A jelek szerint nem csupán a nagy 
fakeresztet döntötték ki a Zentai úti tem ető 44-es parcelláján ism eretlen  
tettesek a m inap, hanem festékkel leöntötték magát a Vergődő m adár el
nevezésű em lékm űvet is. A halottak napi m egem lékezésre eltüntették a rongá
lások nyom ait, így a kegyeletadási ünnepség a m egszokott m ederben zajlott le. 
Szabadkáról és környékéről a m ásodik világháború 7032 áldozatot követelt. 
2000 zsidó, 1600 magyar, 1300 horvát, illetve bunyevác, 1300 szerb, 600 
ném et, 150 m ontenegrói és 50 más nem zetiségű áldozata volt a háborúnak. 
Közülük a mai ism eretek szerint 852-en lelték ártatlanul halálukat a megtor
lás napjai alatt. A kivégzettekre emlékeztek tegnap a Vergődő madár szobránál, 
a Zentai úti tem etőben, a 44-es parcellánál a szabadkai vallási, politikai és 
nem korm ányzati szervezetek. A m egem lékezés alkalm ával ökum enikus 
istentiszteletet szolgáltattak a római katolikus, az evangélikus, a reform á
tus, a zsidó és m uzulm án egyházak, hitközségek képviselői. Az egyházak  
képviselői a m egbocsátás, az em lékezés és az ártatlanul szenvedők kiszolgál
tatottságát hangsúlyozták. Az istentiszteletet követően a lélekharangot, az 
áldozatok leszármazottainak nevében Miskolci György kongatta meg. A község 
nevében Kucsera Géza polgármester emlékezett. A beszédében a polgármester 
elmondta, ha a második világháború végére emlékezünk, nemcsak a fasizmus 
feletti győzelemre, hanem az ártatlan áldozatokra is emlékeznünk kell -  írja a 
Magyar Szó tudósítója 2005. november 3-án.

1 A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság kiadványában, Rémuralom a Délvi
déken című értekezés, Újvidék, 2004.
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KÁLVÁRIÁK

Probojcsevits János helyi plébános 1878-ban, a város közgyűléséhez intézett 
levelében a következő módon fogalmazta meg a kálvária lényegét: A M egváltó 
szenvedését előtüntető hely.

A történelmi Magyarország területén a hódoltság után kezdték kialakítani 
az első kálváriákat, azaz a Krisztus szenvedését megörökítő bibliai jeleneteket 
ábrázoló feszületek, illetve kép- és szoborsorok együttesét a településen belüli, 
viszonylag szűk tereken, temetőkben vagy a helységbe vezető országutak men
tén, a külterületen.

Országos viszonylatban a szabadkaiak aránylag későn, 1758-ban alapították 
az első kálváriát. A leírások szerint valószínűleg csak a Golgotát jelképező három 
fakeresztet állítottak fel erre a célra a korabeli egyetlen római katolikus templom, 
a ferencrendiek Szent Mihály-temploma előtti tér közepén.

SZABADKAI KÁLVÁRIÁK

A Fútó-Oskolás-féle kálvária
A magyarországi szakirodalom szerint a hódoltság utáni újjáépítés során a 

kálváriák aránylag gyorsan megjelennek: A török által elfoglalt középső ország
részben csak a felszabadító háborúk után lehetett kálváriák építésére gon
dolni. A legkorábbi létesítm ény itt a jezsuiták budai kálváriája volt, am elyet 
1699-ben szenteltek fel (Szilágyi István). Ahogyan a többi országrészben, 
szűkebb hazánkban, a mai Vajdaságban is a szerzetesrendek kezdem ényezé
sére és kivitelezésében jöttek létre a XVIII. századi kálváriák a délvidéki 
városokban, először is Péterváradon, majd Karlócán, V ersecen ... (Beszédes 
Valéria).1

A ferencrendiek indítványára létrehozott első szabadkai kálváriáról Iványi 
István a következőket írja: A szobrokból első helyen a K risztus szenvedései 
egyes m ozzanatait feltüntető kalvária. Ilyen 1758-ban Fútó és Oskolás Pál2 
költségén a barát tem plom m al szemben állíttatott fel. Idővel a város kiter
jedésével más helyre kellett átvinni, t. i. azon dom bra, ahol m ost az alföldi 
vasút pályaudvara van.3

Nincsenek egykori leírások és térképes ábrázolások a város első kálváriájáról, de 
valószínűleg csupán egy mesterségesen kialakított dombra felállított három fakereszt 
alkotta a keresztutat, keresztúti állomások nélkül. A ferencesek temploma, illetve 
zárdája előtt kialakított (a későbbi Teleki, ma a Jovan Nenad cárról elnevezett) tér mér
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tani közepén az északkeleti részén, közvetlenül a templom előtt állhattak a feszületek 
-  az egykori piac területén. A vallási tartalomról Tormásy Gábor megjegyzi,4 hogy az 
év folyamán szervezett számos körmenetnek kötelező állomása volt a kálvária.5 Az 
1743 és 1773 közötti körmenetek kapcsán ezt írta: Gyertyaszentelő Boldogasszony 
napján -  égő gyertyával a kezükben a menet a piacon felállított kálvária körül 
vezettetett. A keresztjáró hetiről pedig: a harmadik napon a kálváriához vezetett 
a körmenet. A körmenetek 1773 után is, azt követően, hogy a ferencesek átadták a 
plébániát a világi papoknak, ugyanilyen rendben meg lettek tartva.

N em csak vallási, hanem más vonatkozásban is jelentős az első kálvária. 
Valószínűleg a városi közvilágítás kezdetei is hozzá fűződnek.6 Részlet Beszédes 
Valériának a M agyar Szó  húsvéti számában, 2001-ben közölt értekezéséből: Az 
első keresztút a ferencesek tem plom a előtt állt. 1758-ban Oskolás Pál és Futó 
János em eltette. Néhány évvel később a m agyar hívek a dom bra két lám pát 
állítottak, közadakozásból.

1 Beszédes Valéria egy bővebb értekezésben foglalkozott a vajdasági kálváriákkal 
a Magyar Szó 2001. évi. húsvéti számában.

2 Iványi István megfogalmazása azt sugallja, hogy mindkét alapítónak a kereszt
neve Pál volt. a helyi szakirodalom azonban úgy tudja (Beszédes Valéria), hogy 
Futó János volt az egyik alapító. A Halasi kapunál 1761-ben állított közkereszt 
emeltetőjéről van szó, aki idős korában a ferencrendiek zárdájába került kon- 
fráterként, majd 1794-ben szintén a ferencesekhez, a templom sírboltjába temet
ték (Subotička Danica 1941.).

3 Nem tudni, hogy a kálvária 1758. évi alapításához volt-e valami köze a várost 
érzékenyen érintő, a vármegyével évek óta tartó pörösködésnek. Az 1758. szeptem
ber 23-án Zomborban meghozott ítélet szerint a város elvesztette a dézsma nagysága 
miatt folytatott pert, melyet a szóvivők némelyike személyes kálváriaként élhetett 
át. A per folyamán pl. két tanácsnokot (nemes Vojnits Lukácsot és nemes Rudits 
Tamást) be is börtönöztek néhány napra (Iványi István).

4 Tormásy Gábor 1883-ban ezt írja az 1743-tól 1773-ig terjedő időszakra vonat
kozóan a város első kálváriájáról: E korszakban Oskolás Pál és Futó János szent- 
máriai polgárok részint az Ur szenvedése iránti kegyeletből, részint a hívek 
hő kívánaténak engedve, a templom előtti téren 1758-ban az első kálváriát 
állítatták, melyet a hívek főleg a nagybőjti időszakban tömegesen látogattak. A 
kálvária körül vonultak el évközben a körmenetek. Utóbb a kálvárián a felf
eszített Jézus képe elé a magyar ajkú hívek közadakozás utján szerzett pénzből 
két lámpát állítattak, melybe az olaj szintén adakozásból szereztetett be, gon
dozásukat az Oskolás-család vállalta magára. E lámpákat nagyobb ünnepek 
előestéjén meggyújtották s az ünnep alkonyáig égtek.

5 A kalocsai egyházmegyében a plébániák szervezését illetően szinte alkot
mányként tisztelték a gróf Patachich Gábor érsek által 1738-ban kiadott szabály
zatot, amely első részének ötödik pontja szabályozza a plébánosok által vezetett 
kötelező körmeneteket is: A nagyböjt péntekén körmenetet vezet a kálváriára 
s az Ur Jézus szenvedéséről beszédet mond (Tormásy Gábor).

6 Amíg Fábián Borbála, a város közvilágításának kutatója az 1820-as évek végére 
teszi Szabadka első közlámpáinak felszerelését (Bácsország, 2005, 2. szám), 
addig a helytörténészek szerint a kálvárián már az alapítása utáni első években 
két lámpát szereltek fel közadakozásból a szabadkai magyar hívek.

110



A Vojnits-féle kálvária
A helytörténészek szerint a XVIII. és a XIX. század fordulóján végzett, nagyobb 

városrendezés során merült fel a kálvária áthelyezésének a gondolata, miután a 
Rogina bara lecsapolásával és feltöltésével egy nagyobb építményegyüttes kialakí
tására alkalmas tér jött létre a Szegedi kapu környékén. A napóleoni háborúk, melyek 
anyagi kiadásait a város is megsínylette, háttérbe szorították az évek óta tervbe vett új 
kálváriának a felépítését. A költségvetésből való pénzelésről sem lehetett szó, és így a 
2596 koronát kitevő összköltséget bajsai Vojnits Máté (1765— 1834) táblabíró állta.1

A W üstinger városi mérnök által 1817 áprilisában elkészített tervek egyik 
változata szerint a nyár folyamán felépítették a Szegedi és a mai Đ ura Đaković 
utca nyom vonalán haladó, ún. Töltésűt kereszteződésének északkeleti sarkában 
az új kálváriát, s novem ber 17-én fel is avatták (Iványi István). A három feszület 
és a kísérő szobrok egy központi dombon helyezkedtek el, am elyhez két rövid út

A Wüstinger-féle térkép (1823)
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vezetett déli és nyugati irányból. A utak külső oldalán helyezték el a 14 stációt, 
így az együttes egy ómega betűre em lékeztető formát mutatott. A tervező 1823- 
ban készített részletes várostérképén mindez jól látható, de korabeli ábrázolásunk 
is van róla: Váli Gyula az 1860-as években lerajzolta, m egfestette a korabeli 
város egy részletét, amelyen a kálváriarészletek is fel vannak tüntetve. A képen 
elég lehangoló a vallási em lékegyüttes külleme, am elynek alapján Beszédes 
Valéria 2001-ben találóan így fogalmaz: A térnek a fásítása, az a gyanúm , 
elm aradt, m ert az 1860-ban készült Váli Gyula-féle akvarell elég szom orú  
képet fest a Kálváriáról és környékéről. Az állom ások közvetlen közelében  
áll a Szevasztopol vendégfogadó, a stációk nem voltak körülkerítve, ko- 
csiutak szelték át az egész térséget. Az egykori szép parknak, ha egyáltalán  
volt ilyen, m ár a nyomát sem lehet látni.2

A kálváriához kötődő vallási tartalom alig változott. Az előbbihez hasonlóan 
továbbra is gyakoriak voltak a templomi körmenetek, am elyekhez 1858-tól 
társult a Rózsafüzér-társulatok megalakulásának évfordulóján, illetve annak 
előestéjén vezetett körm enet is (Beszédes Valéria).

Gyakran volt azonban a kálvária botrányos, közerkölcsöt sértő esmények szín
helye. Probojcsevits plébános 1862-ben ennek kapcsán egy dörgedelmes levéllel 
fordult a tanácshoz.3 Részlet a tiltakozó levélből: Nincs az a Város, nincs köz
ség, hol e ’ bűn (prostitúció) olly nyilvánosan, oly szem sértőleg űzetik mint 
Szabadkán. Itt a ’ legnyilvánosabb, legnépesebb, és leglátogatottabb utczákon: 
mint Főtemplom tőszomszédságában, Városházához közelebbi utczában, a 
Cassinói helyiség sorában számos illy bordélyházak tartoznak, merre oly 
gyakran a9 buzgó hivek ájtatos körmenetet szoktak tartani a9 bordélyházak  
bérelt hölgyei a ’ legszemtelenebb öltözékben az utczán mindenféle gyalázatos 
állásokban a’jám borok szemeit, és lelkeit a ’ legnagyobb botránnyal sértegetik; 
miután a 9 Kálváriához legközelebb laknak e’ botrányos hölgyek, tapasztal
tatok már, hogy ott is szentségtelenítő botrányok követtettek el á lta lok ,...

Váli Gyula akvrellje (1860)
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Habár már városszerte közismert volt a kálvária áthelyezésének ténye, 1863 
májusában Probojcsevits plébános még megkísérelte az időjárási viszontagságok 
következtében tönkrement Vojnits-féle építmény kijavítását. Levelében köz
vetlenül a polgármesterhez, Flatt Endréhez fordult:4

Nagyságos Polgárm ester Úr

Néhai boldogem lékezetű bajsai Vojnits M áthé úr szép két em léket 
hagyott Szabadkán maga után tulajdon költségén felállítván a ’ Szt. Három 
ság Szobrát és a Kálváriát, de alapítványi tőkét egyikre sem hagyott, és így 
azoknak fentartása a ’ t: sz: egyházi-védnökségre -  patronátus -  háram lik, 
amint ez már a ’ Szt: Háromság szobrára vonatkozólag nagy lelkűen telje
sítve is volt; most a másik alapítvány a ’ Kálvária javítást igényel; Nagyságo
dat tiszteletteljesen megkeresem: m éltóztassék a 9 Kálváriát, m egtekinteni, és 
a szükségelt javítást kegyesen megrendelni.

Egyébiránt m agas Úri hajlamiba ajánlott vagyok

N agyságodnak alázatos szolgája
Szabadkán M ájus 23-án 1863. Probojcsevits János

Prépost, Szt. Teréz városi plébános

A kért hivatalos látogatás valószínűleg elmaradt, mert a város már az év 
októberében megtette a kálvária áthelyezésének előkészületeit.

1 Bajsai Vojnits Máté táblabíró a nemességet megszerző Vojnits Istvánnak 
(1687— 1749) Lukács (1710— 1796) fiától származó dédunokája. Apja szin
tén Vojnits Máté (1736— 1795), anyja kálózi és tordai Sajnovics Erzsébet 
(1740— 1801), a felesége felsőlukaveczi Volarits Antónia (1766— 1851). Mivel 
egyetlen gyermeke. Ludovika leánya volt, férfiágon a kálvária építőjével kihalt 
ez a családi ág. A házaspár számos egyházi létesítményt alapított a mai Észak- 
Bácska területén -  kálváriákat, templomot, közkereszteket, szakrális szobrokat... 
(Csúszó Dezső).

2 A felépítés után bajsai Vojnits Máté nem hozott létre fenntartási alapítványt a 
kálvária számára, hanem még a felszentelésének az évében, 1817-ben a tanács
nak ajándékozta, így a fenntartását is átruházta a városra mint egyházi kegyúrra. 
A későbbiekben a tanács és az egyháziak egymásra hárítgatták a költséges fenn
tartási kötelezettséget, így az valójában el is maradt a csaknem 50 év alatt.

3 SzTL, 4455/polg.l862. A levelet egészében megjelentette a Bácsország 1999 
július-augusztusi száma (Papp Árpád: Magánbűnök, közerkölcsök).

4 SzTL, 2479/pol.l863. Probojcsevits János esperes, aki a kálvária mai helyének 
kiválasztásával és a tér szakralizációjával jelentős érdemeket szerzett, 72 évesen,
1885. július 5-én hunyt el Szabadkán.
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A mai kálvária
M agyar László a szeged— szabadkai vasútvonal építéséről szóló értekezé

sében említi (íratvallató , 1999), hogy a közgyűlés 1863 októberében, a vasútépí
tési élőm unkákkal kapcsolatban tárgyalt többek között a kálvária áthelyezéséről, 
mivel a vasúti töltés a tervek szerint azon a helyen haladt volna át. Egyben m eg
bízta az új kálvária tervének elkészítésével Scultety János építészt.

A különféle fórumokon lebonyolított viták több hónapon át tartottak. A 
legégetőbb kérdés a kálvária új helyszínének a kijelölése volt. A háttérjátéktól 
sem mentes ügyvezetés példájaként az esperesplébános hozzáállását világítanám  
meg. A lelkész, aki habár tagja és aláírója volt a közgyűlés által kinevezett bizott
ságnak, am ely m ár 1964. február 5-én, egyhangúlag elfogadta az erre vonatkozó 
határozatot, mégis egy bizalm as, baráti jellegű levéllel kereste fel a polgárm estert 
február 23-án, m int aki az egész ügyről csupán hivatalon kívül értesü lt:1 N agysá
gos Polgárm ester Úr! Bizalmas jó Uram. Értésemre esett, hogy a ’ K álváriát 
m ostani állom ásáról elm ozdítani parancsolják a 9 körülm ények, ezeknek

Probojcsevits plébános levele (1864)
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engedni kell; hanem sajnosan az is értésemre esett: m iszerint a ’ Tekintetes 
Község -  Tanács végzésileg elhatározta annak egy elvont, félreeső helyrei 
áttételét, tudni illik a ’ bajai Ó tem etőbe. Bocsánatot kérek, hogy ez ellen 
egész Hiedelemmel szót kell em elnem, mert a ’ Kálváriának nyitott helyen  
kell állnia, vagy kivül a ’ városon, vagy ha a’ városon belöl van hely, az az 
országút m ellett legyen, hogy a’ Statzióknak, és az azokhoz gyülekezendő  
ájtatoskodóknak nyilt és tágas tér engedtessék. Igen helyeslem azt a gon
dolatot, m iszerint elhunyt őseink hamvai iránti kegyeletből a ’ Tekintetes 
Tanács tem etőt választott Kálvária helyül; csak hogy árrá á ’ bajai Ó temetőt 
éppen nem találom alkalmasnak; hanem arra czélszerűnek, és alkal-masnak  
egyedül áz úgy nevezett zentai Ó temető tekinthető; vagy ha ez netalán más
nak lenne kiszemelve, akkor a Zombori kapun túl közvetlenül a’ temetőig van 
még annyi üres tér, hova elférne a Kálvária. Ezeket óhajtottam Nagyságodnak  
tudomására juttatni lelki-pásztori kötelességem érzetéből; ki egyebbiránt 
tapasztalt úri hajlamiba zárt megkülönböztetett tisztelettel vagyok.

Szabadkán Február 23-kán 1864. Nagyságodnak kész szolgája Proboj- 
csevits János Prépost-plébános.

Gyorsan híre ment, hogy a plébános a Zentai út melletti lokációt is cél
szerűnek tartja, amit többen is elleneztek a város vezetőségéből. Három nap 
múlva egy újabb levelet írt az esperes a polgármesternek:2 Barátom András! 
(Flatt Endre a polgármester, a szerző megj.) Bocsáss meg, hogy a ’ Kálvária 
áthelyezéséről még m indig habozok; én a ’ m últkor midőn a ’ zentai ó tem etőt 
szemeltem ki Kálvária helységének, csak a 9 Rudits M óricz úrnak és még 
néhány más úrnak óhajtását fejeztem ki; hanem most sokakat a9 népből 
kihallgattam , és vélem ényöket, ’s illetőleg észrevételöket magam is hely- 
behagytam: m iszerint a ’ zentai ó temető a 9 városi lakosságnak legnagyobb  
részétöl igen távol esik; és igy legczélszerübb, és legalkalm assabb helye lesz 
a9 Kálváriának a 9 zom bori kapu mellett a 9 Serház fundusán; az egész térség 
nem lenne szükséges, csak innen az elejéből egy darabot kikeltene hásitani, 
a többit lehetne bárm ire hsználni; és ha ez m egadatnék, jót állok, hogy az 
egész városi lakosságnak óhajtásával találkozom , m ert a 9 város mind a négy 
részéhez egyenlő távolságban lenne. Kérlek légy szives ezt helyben hagyni, a 
mint mondom: ez az egész népség óhajtása, hiszen az fog oda járni ajtatos- 
kodni, legyen m eg az ő kivánata. Isten velünk! 26/2 864 barátod Probojcse- 
vits János Prepost-plebános.3

A levél váltást követő hetekben felgyorsultak az események, amire szükség 
is volt, mert sürgetett az idő, hiszen a vasúti töltés előkészítő munkálatait még 
a tavasz folyamán el kellett kezdeni a Szegedi kapu, illetve a leendő indóház 
környékén. A közgyűlés által alakított bizottság, amely még február 5-én elvé
gezte a Zombori kapu környékén a helyszínelést és elfogadhatónak tartotta a 
térséget az új kálváriatér kialakítására, március 15-én benyújtotta a jelentését a 
tanácshoz:4 Tekintetes Község Tanács! Alolirottak közgyűlésileg kiküldettek  
arra, m iszerint a 9 Kálváriának áthelyezéseére nézve javaslatot szerkesz- 
szenek, és ezt a9 Tekintetes Község Tanácsnak előterjesszék; e m eghagyás 
folytán f. év Február 5-kén mindannyian összejővén e felett tanácskoztunk, és

115



tekintetbe vévén azt, hogy a’ Kálváriának nyílt és szabad részen kell állania; 
tanácskozásunk eredménye oda ment ki: miszerint ezczélra alkalmassabb, és 
czélszerűbb helyiség mintt a’ régi serrház -  térnél; erre kirándulván a’ hely 
színére személyesen, csak ugyan úgy találtuk, mit azután egyhangúlag elis 
fogadtunk, úgy intézkedvén; hogy a sorompótol számítva a’ térnek hosszából 
vágassék ki 30 öl és miútán szélessége 100 öl; e tér befogadja a ’ Kálváriát és 
a’ Kápolnát, -  mit Vér Ferencz képviselő úr kiállítani megígért, miután ezen 
szerény javaslatunkat a ’ Tekintetes Község -  Tanács elibe foganatosítás végett 
mély alázattal ezennel felterjeszteni van szerencsénk, egyszersmind magunkat 
további kegyeibe ajánljuk.

Kelt Szabadkán Marzi-us hó 15-kén 1864. A’ Tekintetes Község -  Tanács
nak alázatos szolgái -  és következik a bizottsági tagok saját kezű aláírása: Sztipits 
Kristóf tanácsnok, Probojcsevits János esperesplebános, Vojnits Purtsar Kuzman, 
valamint Hoffmann Mátyás.

A plébánosi levél szerint a hívők elragadtatással vették tudom ásul az áthe
lyezést, de m indez nem így volt, mert a többek által is (Tormásy Gábor, Iványi 
István, Beszédes Valéria) szinte tragikus hangvétellel leírt március végi kálvária
bontást és a kövek áthordását az új helyre alaposan elő kellett készítenie a világi 
és az egyházi vezetőségnek egyaránt.

Ennek szellemében írásbeli felszólítással fordult a tanács a városi plébániák 
lelkipásztoraihoz, valam int a ferencrendi áldozárhoz, azt kérve, hogy a hívőket 
megfelő módon készítsék elő az esem ényekre:5 A létesítendő Szeged-Szabad ka 
vasút, a Kálváriának jelenlegi helyéről leendő eltávolítását teszi szüksé
gessé. -  Midőn a Községtanács e részben a kellő intézkedéseket m egtette, 
egyszer-sm ind elrendelendőnek találta, m iszerint a jelenlegi Kálvárián létező 
anyagnak az úgynevezett városi serház telekre leendő átszállítása az ínség 
folytán végkép kimerült házi pénztárnak m egkim élése tekintetéből6 -  az 
igavonó m arhák tulajdonosai által kiszolgáltatandó ingyen közfuvarokkal 
eszközöltessék, mely alkalom ból ezennel szerencsém van N agyságos prépost 
urat hivatalos tisztelettel felkérni m iszerint a város lakosságát a szószékről 
serkenteni szíveskednék, hogy a kérdelt közmunka teljesítésében a vallásos 
czél iránti kegyeletből, lehetőleg nagy számban részt vegyen, oly hozzáadás
sal, hogy a közfuvarnak folyó hó 31-én az az husvét után csütörtöki napon 
lesznek kiállítandók. -  17/3 864.

A tanácsi és az esperesi felhívásnak nagyszámban eleget tettek a szabadkai 
hívők.7 A következő 1864. tavaszán el is kezdődött a m unka. M inthogy azon
ban a vasúti töltések iránya épen a kálvárián át terveztettek, előbb ezt kellett 
onnan a város által e célra kitűzött u. n. sörházi telekre a zom bori kapu m el
lett átvinni. A papok buzdítására a nép versenyezve m integy szent ereklyéket 
hordotta el onnan gyalog a legkisebb köveket is az új helyre (Iványi István).8

A m integy félszázados kálváriahely a kálváriaelem ek áthelyezése után, a 
vasúti töltés kivételével, évekig szabadon maradt. Karvázy Pál 1869-ben készült 
várostérképén a szabad teret Régi Kálvária heliség-ként je lö li.9 Három évtized 
után, a századforduló környékén e téren építik fel a törvényszéki palotát, am ely
nek helyét 1889. szeptem ber 25-én határozták m eg.10

116



Karvázy Pál térképe (1869)

Az új helyen, a Sörház tér nyugati oldalán az áthordott kőtöm böket csupán 
kupacokba rakták és várták a városi adm inisztráció további lépéseit. Az 1863-ban 
megbízott Scultety János építész 1864. augusztus 31-én nyújtotta be a leendő 
kálváriatéren építendő 14 stáció tervét, és egyben m egadta a költségvetést11 
is a szeptem ber 23-án lebonyolítandó árlejtéshez: Tekintetes Tanács! Folyo 
1864-es évi 757/48 szra alolirottnak m eghagyatva lévén -  hogy az ujónan  
építendő kálváriának -  tervet s költségvetést készíttsem azt a Ttts tanácsnak  
mutassa be -  M inek következtében van szerencsém  ide -  m ellékelve a tervet, 
előm érést és költségek kiszám íttássát be m utatni, m ely szerint egy statiónak  
felépítéssé 190 ft. 77 k.ba kerülend használható régi téglák beleszám ításával 
= Szabadkán augusztus 31-én 1864. Scultéty János építészi felügyelő. A m eg
tartott árlejtés jegyzőkönyve szerint hárman pályáztak, és Hoffman Mihály tette a 
legkedvezőbb ajánlatot: 2896 forintért elvégezte volna a tervezett m unkálatokat. 
A szabadkai levéltárban található ügyirat a következő cím et viseli: Árlejtési 
Jegyzőkönyv a ’ város részéről az újonnan építendő ’s K álváriához kivántató  
14 Stációnak felállítása alkalm ával felvétetett.12
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Az em lített közgyűlési bizottság Sztipits Kristóf tanácsnok vezetésével, 
kibővítve Scultéty Jánossal, Sztipich Jakabbal és Karvázy Pál mérnökkel foly
tatta a munkáját, s arról 1865. január 25-én jelentést is írt:13

Tekintetes Községi tanács !

sz: alatt kiküldetés folytán, van szerencsénk alolírottaknak jelenteni, 
hogy folyó évi Január 21-én a ’ volt Sörház telkén az új kálvária helységet 
m egvizsgálva, és éretten megfontolva azt következőkép találtuk czélsze- 
rűnek és helyesnek lenni: mellyet is az ide % szám alá zárt térképen láthat
ni, m elyben Vér Ferencz Képviselő Úr által építendő Kápolna a ’ Zom bori 
úttól 14 ölnyire, - a ’ Kálvária pedig, ugyan a kálvária heliség éjszaki részétől 
40. ölnyire közm egállapodással vélem ényezzük czélszerűnek lenni.

Ezen alkalom m al kim éretett a 9 Sörháztelkéből kálvária heliségnek
1 1186/2000 Láncz, mivel pedig a ’ Sörháztelke 6 1340/2000 Lánczot tesz, 
le-vonva a ’ kálvária alá esett térsget meg maradt még a ’ Sörház telke alatt
5 164/2000 Láncz.

Kelt Szabadkán Január 25-én 865.

A m ellékelt rajzon jó l látható, hogy a Sörház tér nyugati oldalán, a városárok 
keleti partján egy szabályos négyszög alakú, 30x98 ölös térséget m értek ki a 
kálvária számára, s ennek a déli, a Zombori út felőli részében irányozták elő a 
kápolna épületét, a mintegy kétharm adát kitevő északi részt pedig a keresztútnak 
és a kálváriadom bnak szánták. Ezután hónapokig semmi érdem leges nem történt 
az ügyben. 1865 augusztusára Scultéty építész elkészítette az egész kálváriának 
és környékének az átfogó, mindent érintő építési tervét a költségvetéssel együtt, 
s augusztus 30-án benyújtotta a tanácsnak.14 E költségvetés szerint a kálvária
domb, a stációk, a kerítés, a bejárati kapuk és a csatornázás m integy 13 ezer 
forintjába került volna a városnak, a kápolnát pedig Véér Ferencz költségén 
építették volna fel.

A fenti erőfeszítéseknek végül is nem lett kézzel fogható eredm ényük. 
Beszédes Valéria a már em lített értekezésében írja (2001): A vasúttársaság az 
építéssel kapcsolatos költségekből sem m it nem térített meg. H iába volt m eg 
a város vezetőiben a jóakarat, azt, hogy közpénzekből em eljék fel Skultéty  
János klasszicista stílusú épületegyüttesét,15 a királyi helytartó tanács nem  
engedélyezte. Olyan utasítást küldött vissza a városi tanácsnak, hogy azt az 
egyház jövedelm eiből, illetve közadakozásból kell felépíteni. A beruházás 
ügye m ásfél évtizedig húzódott.

A z első, tényleges előrelépés az 1877-78-ban özvegy M ukics Ivanné 
M alagurszki Franciska által a kálváriatéren felépített, ma is m eglevő em lék
kápolna volt. Az esperesplébános, aki továbbra is m egszállott híve m aradt a 
kálvária rendezésének, a kápolna alapításával esélyt látott a holtpontról való 
elm ozdulásra, és 1878 áprilisában újra a tanácshoz folyam odott:16
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Plébánost jelentés (1878. április 3.)

Tekintetes városi Tanács !!

Kegyes Uraim

A9 kálvária oly roncsolt állapotban van, hogy az nem szenved kijavítást, 
hanem egészen újbóli kiállítása szükségeltetik; miután pedig köztudomású: 
hogy a9 városi közpénztárt más kiadások igénybe veszik; azért alolirottnak a9 
helybeli katholicus közönség nevében csak oda megy alázatos folyamodása a9 
fenntisztelt Tanácshoz, mint Egyházi Védnökséghez, hogy hatósági engedélylyel 
hatalmazná meg alolirottat: miszerint a kálvária felépítéséhez szükségelt költ
ségek megszerzését önkénytes adakozások utján eszközöltesse.

Kelt Szabadkán 1878 April 3.
Probojcsevits János 
Prépost sz. Terézi plébános.
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Az április 12-én tartott tanácsülésen ism ertették a folyam odványt 
(2882/194-es jelzésű napirendi pont) és engedélyezték a kálvária kiépítéséhez 
szükséges önkéntes adom ányok begyűjtésének megkezdését. A plébános által 
rem élt pénzösszeg azonban nem jö tt össze, így a tér egyetlen, em lítésre méltó 
létesítm énye továbbra is az év folyamán felépült és felszentelt kápolna volt. 
A tervezett m unkálatokra további összegekre lett volna szükség, am it a plébá
nos a városi pénztártól remélt megkapni. Ezért novem ber 3-án közvetlenül a 
közgyűléshez intézte levelét:17

Tekintetes Közgyűlés!

A katholikus hitélet virágzó léte bizonyítékául jelezhető M alagurszki 
Franciska -  néhai Mukich János özvegyének ama kegyeletes ténye, m ely- 
lyel a M egváltó szenvedését előtüntető helyen a kálvárián vallásos lelke 
sugalm át követve tetem es költséggel díszes kápolnát építtetett, mi által ama 
helynek dísze lényegesen em eltetett. Ám a kápolna környezete, a szenve
dés jelzői sem m ikép sem hangzanak össze a kápolna díszével. Észrevették  
ezt városunk kath. hívei, s azért sokan közülök azon óhajukat nyilvániták  
előttem , hogy a szenvedés jelei : az állom ások, a feszületek, s a szobrok  
m egujitassanak s ennek költségei közadakozás útján szereztessenek be. 
Ezen óhajt meghallgattam s magamévá tettem, s a város tettes Tanácsához 
beadott folyamodványomban a gyűjtésre engedélyt kértem és nyertem. A 
gyűjtés eredménye azonban nem felelt meg várakozásomnak s nemcsak nem 
fedezi az 1500 ftban megállapított költségeket, de még a templom pénztárából 
e célra használható összeg hozzáadása után is tetemes hiány mutatkozik. Ezen 
hiánylat fedezése céljából bátorkodom a tekintetes Közgyűléshez folyamodni, 
melynek keblében méltó helyet foglalnak áldozatkész őseinknek lelkes unokái, 
kik miként nem kíméltek áldozatot, ha Isten dicsőségének előmozdításáról volt 
szó, akként -  megvagyok győződve -  tisztes unokáik sem akarhatnak elmarad
ni őseik nemes példájától. Ezen bizalom által indíttatva alázattal kérem a tettes 
Közgyűlést, hogy a kálvária építés költségeinek fedezéséhez a városi pénztárból 
egy bizonyos összeget utalványozni méltóztassék.

Ki egyébiránt mély tisztelettel vagyok  
Szabadkán 1878-ik év novem ber hó 3-án 
a Tekintetes Közgyűlésnek alázatos szolgája

Probojcsevits János 
Prepost-plebános

A következő év elején a februárban tartott tanácsi és közgyűlési üléseken 500 
forintos segélyről hoztak határozatot, s ez az összeg az előirányzott építési költségek 
egyharmadát fedezte volna.18 Az összegyűjtött adományok, a templomi pénzek és 
a városi segély elegendőnek bizonyultak egy egyszerű, igénytelen küllemű kálvária 
kialakításához. A vallási elemek térbeli elhelyezése azonban teljesen eltért a Scultéty 
által ajánlott változattól. A térség közepe táján levő kápolnát már eredetileg is úgy 
építették (déli tájolású), hogy a leendő kálvária elemeit a tér déli részén, a kápolna
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Probojcsevits plébános folyamodványa (1878. november 3.)

és a Zombori út közötti részen fogják kiépíteni. A kálváriadomb a három feszülettel 
a kápolna alapját képező domb dél felé való meghosszabbításával jött létre, ennek a 
déli oldalában alakították ki a Szentsírt. A 14 stációból álló keresztutat a kápolna és 
a Zombori út között, az egész tér déli harmadán állították fel, a mai kerítés mentén. 
Erre az időre már az egész térséget befásították -  a stációkkal bezárt, mai szabad 
téren is magas fák voltak, ami jól látszik az 1908-ban, illetve az 1913-ban készült 
fényképeken is. A korabeli térképek szerint a kápolna mögött egy közkutat is fúrtak. 
A kálváriaelemekkel kitöltött déli részen idővel kivágták a fákat, de az északin még 
napjainkban is állnak.
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Helyrajz a kálváriáról (1877)

Nincs tudomásunk arról, hogy a mai bejárat közelében levő kisebb dombon 
elhelyezett szoboregyüttes -  az Olajfák hegyén kálváriajelenet szoborcsoportja
-  megvolt-e az 1878/79. évi építkezés idején, mert a kálváriáról az 1880-as évek
ben készült részletes térképeken nincs bejelölve. Mokossay Mátyás plébános 
azonban felsorolja az 1901-ben készített leltári jegyzékén.
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A lassan gyűlő pénzekből végül is 1879 folyamán befejezték a fent leírt épít
kezést, és 1880 húsvétja előtt, február 3-án Kubinszky M ihály felszentelt tinnini 
püspök m egáldotta és átadta a köznépnek a szabadkai új kálváriát. Itt (a Zombori 
kapunál) a kalvária eleintén csak ideiglenesen állíttatott fel; midőn azonban  
1877-ben a M ukics-M alagurszki-féle kápolna épült e helyen, pénzgyűjtés 
indult meg és közadakozásból díszesebb kalvária épült, mely 1880 febr. 3-án 
m egáldatott és rendeltetésének átadott (Iványi István).

A környéke továbbra is rendezetlen maradt -  kerítés és bejárati kapuk nélkül, 
nyitott csatornával a Zombori úti oldalán, amelyen keresztül egy egyszerű hídon 
lehetett m egközelíteni. Húsz évig nem történt semmi a térség további rendezé
sére. A század eleji városfejlődésben (ipar- és lakótelepi, valam int városközponti 
m agánépítkezések) azonban újra előtérbe került a kálvária, illetve a környék 
rendezésének szükségessége.

A Szabadka és Vidéke 1903. július 12-i, 28-as számában ezt írja a legújabb 
közgyűlési határozatról: A Kálváriához, vm. az egyes stációkhoz vezető utak  
téglajárdával való ellátását határozta el a közgyűlés M ukics Simon orsz. 
képviselő indítványára. Ugyanakkor M ukics indítványozta a kálvária m el
letti mély árok befedését és az egész kálvária terület valam ilyen tiszteséges 
módon való bekerítését. -  A közgyűlés ezt elfogadta -  M ikor lesz belőle 
valam i? A Bácskai H írlap  szeptem ber 10-i számában bővebben értekezik a 
következő évre előirányzott kálváriarendezésről, többek között az esedékes 
útkövezésről (a Bethlen utcától a Kálváriáig), valamint a stációk által bezárt tér 
rendezéséről, am ire a tanács 564 koronát irányzott elő a következő évi költségve
tésben. 1903-ban tervek is készültek a fentiekről (a kálvária előtt, a Zombori úton 
levő csatorna és kőhid rendezése), tervrajzok, m ellékletként pedig egy színes 
alaprajz is a kálváriáról (kápolna és stációk). A város vezetősége tám ogatta a 
tervezett m unkálatokat és a Bácsmegyei Napló  1904. jú lius 14-i számában egy 
hirdetmény je len t meg, amely szerint: ... a Zom bori -  úton, a kálvária előtt 
nyílt árok beboltozásának céljából f. évi július 24-én d. e. 10 órakor a gaz
dasági ügyosztály hivatalos helyiségében nyilvános, szóbeli versenytárgya
lást fog tartani.

A következő években elvégezték a tervezett munkálatokat és csupán a térség 
körülkerítése maradt hátra. 1910-ben a Neven márciusi számában arról számolt be, 
hogy az év folyamán az egyház kezdeményezésére körül fogják keríteni a kálváriát, 
valamint kialakítják a Scultéty által megálmodott és leírt díszes, háromkapus bejára
tot a déli oldalán.19 Április 13-án folyamodott Mamuzsich Félix címzetes kanonok 
a tanácshoz:20 Tekintetes Tanács! A helybeli kálvária telkét a mellékelt tervek 
szerint a Rákóczy út és a temető felöl a terven megjelölt régi mesgye megha
gyásával bekerittetni szándékozván. Kérem a Tekintetes Tanácsot, hogy az 
építési engedélyt megadni és a határvonalak kitűzését elrendelni méltoztassék. 
Mély tisztelettel Mamuzsich Félix elnök megbízásából Raich Balázs jegyző. A 
mérnöki hivatalhoz eljuttatott folyamodványról néhány nap után tárgyalt a címzett: 
617/mérn. szám .1910. A kerítés felépítésére az engedély megadható azzal, 
hogya bizottság kívánatosnak vélné, hogy ezen kerítés inkább alacsonyabb 
mérettel és hely méltóságának megfelelően díszesebb kivitelben készíttessék.
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Kérvényező a szab. vonal kitűzése végett tartozik a mérnöki hivatalban jelent
kezni az építés megkezdése előtt. Salga Mátyás képesített kőműves mester 
felelős művezetőül elfogadtatik -  Szabadkán 1910 1V/25. Mamuzsits Pál.

A selyem téglából és kovácsoltvasból elkészített kerítés jelentősége a két 
háború közötti években dom borodott ki, mert két piacteret is létrehoztak a köz
vetlen szom szédságában: keleten a gabonapiacot, nyugaton pedig, a tem etőárok 
és a Zombori út között, a disznópiacot.

A z országváltást m ár a mai formájában fogadta a szakrális együttes, s az 
elmúlt, csaknem kilencven évben is folyamatosan rendben tartották.

Jelenleg az egyházi adm inisztrálása és fenntartása a közeli, Jézus Feltá- 
m adása-plébánia hatáskörébe tartozik. Az év folyamán lezárva tartják mind a 
bejárati ajtókat, mind a kápolnát. Évente kétszer azonban benépesül a tér. Hús- 
vétkor a keresztúti ájtatosság idején, de az ezt m egelőző nagyhéten is nyitva van 
a nagyközönség szám ára a nappali órákban, ahogyan a kápolnabúcsú napján, 
Fájdalmas Boldogasszony ünnepén, illetve a Hétfájdalmú Szüzanya napján, 
szeptem ber 15-én is, am ikor a szabadkai hívőknek kétnyelvű szentségim ádást 
szervez a kálváriatéren a helyi plébános.

Érdemes lejegyezni, hogy a XIX. század folyamán a vallási funkció mellett 
gazdaságilag is hasznosítani igyekeztek a tér adottságait -  jó  m inőségű szénát 
nyerhettek a lekaszált fűből, és a lassan m egnőtt fákat is pénzzé tették. A gaz
dasági szem pontokon kívül egészségügyi jelentősége is volt a kápolna m ögött 
az építésekor ásott, jó  vizű kútnak. Erre utal az egyik tanácsnok 1878 jú liusá
ban írt folyam odványa is:21 Tekintetes gazd. tanáts! Azon alkalom m al, hogy  
özv. M ukits Jánosné, helyb. lakos, közgyűlési engedéllyel a kálvária terén  
legközelebb kápolnát építtetett, az építési válalkozó által, a kapolna m egett 
egy -  ivóvizet tartalm azó ideiglenes kút lön kiásva.Több V körbeli lakosnak  
előttem tett azon szóbeli kérelmére, hogy a most em lített kút, közkúttá átala- 
kitassék, a m ennyiben azon környéken az ivóvizet szolgáltató közkutak elég
telenek: alázatos vélem ényem  oda járul, mi szerint a lakosság fentebb jelzett 
kérelm ének hely adatván, a többszöri em lített közkútnak kellő m élységbeni 
kiásatása elrendelendő, és a kiépítéshez szükségelt, m integy 3000 darab I 
osztályú téglának a raktári készletből leendő kiszolgáltatása elrendelendő  
lenne. Kelt Szabadkán júl. 12. 878 M alachovsky László tnok.

Az elmúlt évtizedekben többször is felújították a kálváriát, illetve az egyes ele
meit. Az illetékes, Jézus Feltámadása-plébánia História domusaban korrekt bejegy
zésekkel, fényképekkel illusztrálva rendre megörökítették ezeket a munkálatokat.

1985-ben pl. a hívek adom ányából és kivitelezésében felújították a kerítés 
téglaoszlopait és befestették a fémhálókat.

1988 tavaszán felszám olták a Szentsírt, kialakították a kálváriadom bra 
vezető mai lépcsőt és egészében felújították a keresztúti állom ásokat. Mivel az 
eredeti stációképek tönkrem entek, újakat rendeltek a horvátországi Slavonska 
Poiegából, a napjainkban is meglevő, bádog dombormüveket. Ekkor készítették 
betonból a kápolna m ögötti oltárt is, valamint fölötte, a kápolnafalban kialakított 
XV. keresztúti állom ást a feltámadást ábrázoló stációs domborművel.
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1994-ben aszfaltozták ki a kápolna szegélyét.
1999 nyarán felújították a kápolnát. Kívül-belül befestették a falakat, kijaví

tották a tetőzetet és a tornyot, majd új rézkeresztet helyeztek a toronycsúcsra 
szerelt új toronygom bra. A m unkálatok után, a kápolnabúcsú napján a Jézus 
Feltám adása-tem plom  plébánosa a helyszínen celebrált szentm isén m egáldotta 
a század eleji, régi fényébe visszaállított vallási em lékegyüttest. A z esem ényről 
beszámoltak a helyi, horvát nyelvű egyházi lapok is, a Zvonik  és a Subotička  
Danica 2000.

Legújabban, 2007 tavaszán a bejárati oldal kerítését és a főbejáratot újították 
fel -  újravakolták a bejárat oromzati részét.

1 SzTL, 971 /polg. 1864.
2 SzTL, 1042/polg. 1864
3 Ezúttal is ködösített a város vezetősége, mert a tényleges ok, amiért nem felelt 

meg a Zentai úti lokáció, abban keresendő, hogy a vasútvonal mentén kialakuló 
telkek a vasúti szállítás lehetőségét kiaknázó gazdasági létesítmények számára 
voltak fenntartva. Néhány évtized múltán mindez be is bizonyult (gázgyár, vaj
gyár), sőt a ludasi és verusicsi birtokosok évekig lobbiztak azért, hogy a Barom
vásár is erre a helyre kerüljön.

4 SzTL, 1467/polg. 1864.
5 SzTL, 1467/polg. 1864.
6 A nagyfokú szárazság okozta 1863-64. évi ínségről Iványi István is beszámolt 

a monográfiájában: Az 1863. évi nyár oly forró és száraz volt, hogy a kutak 
is kiszáradtak, a legelőkön és szántóföldeken elhalt a fű s a vetés; sokan 
könyörögtek a városhoz, hogy az elcsigázott szegény barmok tengetésére 
megengedtessék a városi erdőkben a fák gályáit legeltetni. -  A nagy ínség 
enyhítésére városunk a bécsi nemzeti banktól 300 ezer frt kölcsönt vett fel 
(inség-kölcsön), minthogy saját pénztárai is üresek voltak. Az ínségesek 
létszámát itt 21 ezerre teszik. Ezekből legalább négy ezer embert a város 
tartott el télen által kenyérrel, mások egyes vagyonosabbaknál részesültek 
a legszükségesebb élelemben, a szt.-ferencrendű barátok is naponkint 20-30 
szegényt láttak el.

7 Iványi István szerint összefüggés volt az ínség és a vasútépítés kezdetének 
sürgetése között a város részéről, hiszen a mintegy hatszáz helyi napszámost 
igénylő közmunka részben enyhíthette a polgárokra nehezedő nyomort. Ezzel 
ma-gyarázható, hogy a köznép nem tiltakozott különösebben a kálvária áthely
ezése miatt.

8 Iványi István a monográfia második kötetében kissé módosít a leíráson: ..., 
ahová a buzgó nép márc. 31-én a folyvást szakadó eső dacára mintegy szent 
ereklyeként hordta át kocsikon és gyalog az oszlopok legkisebb kövét is.

9 SzTL, 3.1.1.47 -  Karvázy Pál 1869-ben készült térképe a vasútállomás 
környékéről. Az alföld—fiumei vasútvonal Szeged—Zombor részlege 1869. 
szeptember 11 -én lett átadva a személyforgalomnak.

10 SzTL, 531/mérnöki 1889.
11 SzTL, 6501 /polg. 1864. -  Előmérés Bajai sírkert mellett építendő Kálváriáról 

(Státiókrol) és Költségvetés f. 1864. évi 757. Sz: határozat folytán Bajai 
sír-kert /.-Sorház telkén:/ építendő Kálváriának (Statiokrul). SzTL, 4372/ 
polg. 1864 -  kőműves-, kőfaragó-, ács-, cserepezési, kovács- és bádogosmunkála
tokat irányzott elő az építész a stációk kiépítéséhez.
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12 Valamilyen okból a város megsemmisítette az árlejtést, és egy újabbat rendelt el, 
ennek megtartásáról azonban nincs levéltári adatunk.

13 Az 516/polg. 1865-ös jelzésű ügyirat a SzTL, 4532/polg. 1865-ös számú levéltári 
csomóban.

14 SzTL, 4532/polg. 1865.
15 Scultéty szerint a kápolna, valamint a kálváriái „domb” és állomások, görög 

modorban (Stylben) terveztettek. Továbbá megjegyzi, hogy Véér Ferencz a 
kápolnát kegyeletből fogja építtetni (valószínűleg az elhunyt felesége emlékére) 
és a helyét is meghatározza: 14 öl távolságra a Zombori úttól. Ettől északra, 70 
ölnyire a tér északi végétől irányozta elő a kálváriadomb helyét, majd ennél is 
északabbra a 14 stációt a keleti és nyugati oldal mentén. A Zombori út és a tér 
között húzódó csatornán egy tíz ölnyi hosszú kőhidat építene és egy háromkapus 
bejáratot délről, valamint az egész teret minden oldalról árokkal venné körül. A 
tér északi részén fásítást is tervezett az építész (SzTL, 4532/polg. 1865).

16 SzTL, 2882/polg. 1878.
17 SzTL, 793/polg. 1879.
18 SzTL, 793/polg. 1879. Az 1879. március 20-án tartott gazdasági ülés jegyzőkönyve: 

793-39/499 Felvétetett a városi Küzgyűlésnek folyó évi februárius 27-én tar
tott ülésében 793 k/ 39 sz: alatt hozott végzése melyben az illhelyi kálváriának 
újból leendő felépítése körül felmerülő költségek pótlására a’ város hatósága 
mint egyház védnökség résziről 500 frt: segély öszveg, ezennel közgyűlésileg 
megszavaztatik, és ezen öszvegnek szabályszerű utalványozása végett, a’ 
Gazdasági Tanács kivonatilag értesítetik. -  A határozatban jóváhagyják, de 
kikötik, hogy a pénzt Probojcsevits János plébános kezébe adják.

19 Neven, XXVII. évf., 3. szám, 1910. március 15.: ...Našem članku smo dodali i 
sliku öve kalvarije, koja je podignuta ... god. 1879. ... Sada crkvena oblast 
poduzela korake, da se óva krasna kalvarija ogradi i tako sačuva što dalje 
u sadašnjem stanju. Vagyis: Cikkünkhöz mellékeljük az 1879-ben felállított 
kálvária fényképét. Az egyházi kormányzóság most lépéseket tett a gyönyörű 
kálvária körülkerítésére, hogy megőrizze a mai állapotában.

20 SzTL, III 253/1910.
21 SzTL, 5654/polg. 1878.

A mai kálvária szakrális elemei
A XIX. századi m éretekben m egm aradt négyszögletű, 57x172 m éteres té r1 

déli részének teljes szélességében vannak elhelyezve a szakrális elemek, m elyek 
térbeli elrendezése szigorúan követi a jelképezett bibliai történések időrendi 
sorát. így a díszesen kiképzett bejárat közvetlen közelében, a tér középvonalában 
az elfogatás előestéjének történését -  Jézus fohászkodását az O lajfák hegyén
-  m egörökítő szoboregyüttes látható egy alacsony dombon. A 14 keresztúti 
stáció m integy tizenkét-tizenöt méternyi átlagtávolságban, a szám ozás szerint 
követi egym ást a kálváriatér nyugati és keleti oldalán -  az első a tér délnyugati 
sarkában, a 14. pedig a délkeletiben. A dél felé nyitott, stációk által bezárt patkó 
alakú tér bázisában (északon) látható a kálváriadom b a kápolnával, am ely elé a
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keresztre feszítést je lképező három feszületet állították a m egszokott szobrokkal. 
És végül a feszületek előtt, a domboldalban kialakított Szentsír, am elynek két 
oldalán néhány fokos lépcső vezetett a kálváriajelenethez, illetve a kápolnához.

1 A két világháború között az egykori Sörház téren, a selyemtégla-kovácsoltvas 
kombinációjú kerítéssel körülkerített kálvária keleti szomszédságában volt a 
gabonapiac. E téren építették fel a harmincas évek elején a mai Jézus Feltá
madása-, az ún. Mamuzsich-féle templomot. Napjainkban a tér a Cirill és Metód 
nevet viseli, maga a kálvária pedig a 3-as számú telekként van vezetve.

Fájdalmas Boldogasszony-kápolna
A XIX. század hatvanas éveinek közepén, a kálvária áthelyezését követően 

élénk hivatali aktivitás vette kezdetét. A kálváriakápolna építése m egvaló
sulni látszott, m ert Véér Ferenc városi képviselő, az Arany János téri közkereszt 
állítója 1864-ben, m ég a kálvária áthelyezése előtt kifejtette az óhaját néhány 
tanács-noknak, hogy pénzelné egy kápolna felépítését az új téren. Az új hely 
kijelölésé-vel közgyülésileg m egbízott tanácsnokok is erre hivatkoztak a m ár 
közölt, 1864. március 15-én kelt je len tésben .1 Az ígéretet a továbbiakban kész 
ténynek vették (lásd a fentiekben közölt, 1865. január 28-án kelt jelentést), és

Özv. Mukics Malagurszki Francziska kérelme (1877)
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Véér Ferenc tartotta is a szavát, mert 1865. március 21-én a következő kérelem 
mel fordult a tanácshoz:2

Tekintetes Tanács !

Alól írottnak szobelli ígérete szerint Kálvárián kápolnát fog em elni, 
annak feléépitéssére 100 ezer téglát kiégetetni szándékozik:

M inek következtében esedezik, méltatna a Ttts tanács a tégla égetésért 
járó díjt nekie elengedni -  Szabadkán M árcius 21-én 1865

Tekintetes Tanácsnak
alázatos szolgája  

Véér Ferencz: v: polgár

Véér Ferencnek 1866. március 14-én bekövetkezett, váratlan halála azon
ban meghiúsította e kegyes terv kivitelezését. Ezután több éven át nem történt 
előrehaladás a kálváriaépítés ügyében, leszámítva persze az egyházi és a világi 
hatóságok közötti élénk levelézést (Beszédes Valéria, a M agyar Szó  2001. évi, 
húsvéti száma).

Csak a hetvenes évek második felében m ozdult el a holtpontról a kálvária 
ügye. M iután M alagurszki Franciska (Vranka M alagurski, 1825-1883) szabad
kai földbirtokosnő elveszítette a férjét, Mukits Jánost (M ukić Iván, 1829-1969) 
és egyetlen gyerm ekét, Ferencet (Vranje, 1866-1876), a kalocsai érsekséghez 
folyam odott, hogy engedélyezze egy kápolna felépítését az alakulófélben levő 
kálvária terén. M iután m egkapta az egyházi engedélyt, 1877. augusztus 11-én a 
városi tanácshoz fordult kérelm ével:3

Tekintetes Tanács !

A kalocsai főegyházm egyei érsek Ő exelentiájától engedélyt nyertem a 
szabadkai kálvária terén egy sírbolttal ellátandó kápolna építhetésére. Jól 
tudván azt, hogy a tek. Tanács jogköréhez tartozik azon helynek kijelölése, 
m elyre a kérdéses kápolna felállítandó lenne.

M egkérem a Tek. Tanácsot: hogy egy kiküldendő bizottsággot kinevezni
-  m ely a főtisztelendő prépostplébános úrral egyértelm űleg a % alatti terv  
szerint építendő kápolna helyét kijelölje kiküldeni m éltóztassék.

Özv. M ukics M alagurszki 
Francziska.

A folyam odvány átvételének napján tartott tanácsülésen a „szépítészeti” 
bizottsághoz továbbították az ügyiratot és a tervrajzot, hogy minél előbb 
javaslato t nyújthasson be a város IV. körében lakó özvegy által kérelm ezett 
építkezésről a közgyűlésnek.
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A bizottság eleget tett a tanácsi meghagyásnak és két nap után benyújtotta a 
kért javaslatot:

Tekintetes Közgyűlés !

Folyó évi 6155/409 sz. alatt kelt tanácsi m eghagyással Özv. M ukics sz. 
M alagurszky Francziskának a kalvaria térségen egy kápolna felépíthetése 
iránti folyam odványa vélem ényes jelentéstétel végett a szépitészeti bizott
sággal közöltetett; - m ihez képest van szerencsénk tiszteletteljesen jelenteni, 
m iszerint a bizottság e tárgyban azt vélem ényezi, hogy a bem utatott tervezet 
szerinti építkezés elfogadható, -  a kriptának a kápolna alatt leendő készítte
tése -  m iután a tem ető közvetlen közelében fekszik -  folyam odó és családja  
részére kivételképen szinte elfogadható, -  a kápolna pedig a bem utatott 
tervrajzon kitüntetett helyen lenne felállítandó.

Végül folyam odó, a fentartási alapítvány kérdésének eldöntése végett a 
kalocsai érsekséghez utasíttatni vélem ényeztetik.

Szabadkán 1877 évi augusztus hó 13-n tartott szépitészeti biz. ülésből.

M alachovszki László tanácsnok, 
m int biz. elnök  

Vojnics Fábián biz. jegyző.

A közgyűlés a jelentésről és a Tóth mérnök által elkészített helyzetrajzról4 
augusztus 30-án tárgyalt. A jegyzőköny betühü másolata: 6155./92. Tárgyaltatott a 
szépitészeti bizottságnak f. évi 6155/409 szám alatt kelt tanácsi meghagyás foly
tán beadott jelentése, melyben özvegy Mukits szül: Malagurszki Franciskának 
a kálvária térségében egy kápolna felállításához szükséges engedély megadása 
iránt benyújtott folyamodványára vonatkozólag javalja a jelentő bizottság, 
miszerint nevezett folyamodónő részére a kérelmezett engedély egy sírbolttal 
ellátandó kápolnának a kálvária térségen leendő építésére nézve, -  tekintettel 
arra, hogy az említett kápolna a temető közvetlen közelében lészen felállítandó,
-  a bemutatott tervrajz alapján kivételesen közgyűlésileg megadandó lenne oly 
módon azonban, hogy a többször említett kápolna a terv-rajzban kijelölt tér
ségen építenék és a folyamodónő a fenntartási alap kérdésének eldöntése végett
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Tanácsnoki jelentés a kápolnáról (1878. augusztus 13.)

közvetlenül a kalocsai érsekséghez utasítassék. A közgyűlési határozat szerint a 
fentieket tudomásul veszik, és a város mérnöki hivatalát megbízzák az építkezés 
felügyeletével.

A következő év folyamán felépült a kápolna a tervrajz által előirányzott helyen, 
29,3 ölnyi távolságra a Zombori úttól. A fenntartási alapítván pézeit is befizették 
a Szent Teréz-plébánián, amiről Mokossay Mátyás plébános 1901-ben készült 
jegyzékéből értesülhetünk: 117. Mons Calvariae capella “ BMV Dolorance” 
structa et benedicta a 1878 - fundata 1400 cor. Az egyházi sematizmusok a 
továbbiakban is a fenti évszámot jegyzik -  1942-ben a Jézus feltámadása-temp- 
lomhoz tartozó kápolnát így emlegetik: Adsunt capellae: 1. in monte Calvariae a. 
1878. structa et in honorem Dolorosae Matris Dei benedicta;...
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1883-ban Tormásy Gábor is beszámolt a kápolna építéséről, de az építés, 
illetve a felszentelés évét, ahogyan a kálvária külső falán elhelyezett m árvány
tábla felirata is, 1877-re teszi: Az ö tödik  kápo lna a legú jabb  időben 1877-ben 
épült a k á lv á rián  M ukich  M alagurszk i F ran c isk a  fö ldb irtokosnő  költségén s 
ugyanazon év ju liu s  7-én K ubinszky M ihály felszentelt tin n in i püspök  á lta l a 
fá jda lm as Boldogasszony tiszte letére  av a tta to tt.

Többszöri felújítás után, napjainkban is az eredeti helyén áll a bejáratával 
délnek fordított, 11x7 m éter alapterületü kápolna -  az építése előtt kialakított 
alacsonyabb dombon, a kálváriatérnek körülbelül a közepén. A nyugati falára 
feltehetőleg a későbbiekben helyezték el a feliratos kőtáblát:

OVU KAPELU JE GOD. 1877 PODIGLAI LEŽI U GROBNICI 
VRANKA MUKIĆ R. MALAGURSKI 

+ 1883. u 58 G. 
OVDJE SU SAHRANJENI: 

NJEZIN MUŽ: IVÓ MUKIĆ +  1869 u 40 G. 

SESTRE SA DICOM:
MARGA BAJIĆ R  MUKIĆ KATA UPOZENČIĆ RMUKIĆ 
+ 1901 U 38 G. + 1895 U 45 G.
LUJZA BAJIĆ 7 G. KĆI BÉLA LIPOZENČIĆ
GJULA BAJIĆ 2 G. SIN 1882 U 4 G.

Vagyis: Ezt a kápolnát 1877-ben a sírboltban nyugvó, 1883-ban, 58 évesen 
elhunyt M ukiéné M alagurski Vranka emeltette. Itt nyugszik a férje, Ivó Mukié, 
aki 1869-ben, 40 évesen hunyt el, valamint a testvérei a gyerm ekeikkel: Bajiéné 
Mukić Marga, elhunyt 1901-ben, 38 évesen, a hétévesen elhunyt Lujza leányával 
és a kétévesen elhunyt G jula fiával, valamint Lipozenőiéné M ukié Kata, elhunyt 
1895-ben, életének 45. évében az 1882-ben négyévesen elhunyt Béla fiával.

A Subotička D anica  1908. évi kalendárium ában közölt fényképen még jó l 
látható, hogy a külsőleg a mai állapotának teljesen m egfelelő kápolna körül, 
a közvetlen közelében is magas fák álltak, ezeket a Zom bori út felőli térből a 
későbbiek során eltávolították.

A kápolna bejárata előtti teret még az építéskor feltöltötték és kitéglázták, az 
így kapott téren állították fel 1879-ben a kálváriái feszületeket, a domboldal déli 
szegélyénél pedig a Szentsírt rejtő barlangutánzatot.

Az egyhajós, neogótikus kápolna belsejét neogótikus stílusban alakították ki. 
Többször felújították je lenleg  az egyedüli belső díszítése az oszlopait. A keleti 
és a nyugati oldalon kialakított egy-egy karcsú ablakon, valam int az északi falon 
levő rozetta és az oszlopok törik meg a falak monoton síkját. Az északi, szentély- 
részben áll a m árványból készült oltár, amely fölött az egykori oltárképnek a 
rögzítésére szolgáló fém kam pó látható.5

Legutóbb a falakat drappra és fehérre festették, a padlózatot pedig fekete
fehér m intás kőlapokkal borították be.
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A keleti falon látható, feliratos vörös márványlap szövegében az alapító közli, 
hogy e vallási kisem léket a tízévesen elhunyt fia em lékére emeltette:

OVDE LEŽI 
MUKIĆ VRANJE IVANOV

koji je umro 1876-te rujnoga 20-og 
života svoga 10. godine 

koji digla žalostna mater
MALAGURSKI VRANKA

sDomen.

A főkapitány jelentése (1879. február 5.)
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Vagyis: Itt nyugszik Iván fia, Mukić Vranje, aki életének 10. évében, 1876. 
szeptember 20-án hunyt el és akinek em lékére bánatos édesanyja, M alagurski 
Vranka ezen em léket emeltette.

A toronyban valószínűleg ma is a kápolna felszentelésekor állított harang áll 
napjainkban is.
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A kápolna mögötti teret az 1988. évi felújítások alkalmával alakították ki. A 
kálváriadomb északi oldalán, lépcsözet vezet a faltól mintegy másfél méternyire 
felállított szabadtéri oltárhoz. A betonlapból készült oltár kőtömbökből kialakított 
talapzaton nyugszik, melynek északi oldalában egy kisebb fülke látható a „Jézus 
vállára veszi a keresztet” kálváriajelenetet ábrázoló domborművel. Az oltár fölött, a 
kápolna északi falában is kialakítottak egy 40x60x40 cm-es, felül félköríves fülkét, 
amelyben az ún. XV. stáció, Jézus feltámadását ábrázoló, 40x60 cm-es dombormű
vét helyezték el.

A z elm últ 130 évben a kápolnát is többször felújították, legutóbb 1999-ben. 
A felújítást követően megrongálták. A legutóbbi betörésről a M agyar Szó  is 
beszám olt Vandalizm us, vagy valami más címen. Részlet a helyi plébános
nak az újságban közölt nyilatkozatából: A tettes vagy a tettesek átm ásztak az 
ugyancsak m agas, hegyes vaskerítésen, majd feltehetőleg nekiveselkedtek  
a kápolna kapujának, s benyom ták az ajtót. Nem lehetett könnyű dolguk a 
jelekből ítélve. Az ajtót ugyanis belülről egy ujjnyi vastag vasrúd tám asz
totta ki. Ez a feszegetés következtében elgörbült. Nem pillanatnyi indulatról 
lehetett szó, s nem úgy tűnik, hogy részeg em ber tettének a következm énye. A 
zárat nem is feszegették, a kaput nyomták be. O dabent nem régiben újították  
fel a falakat, a szentképet stb. A kápolna több mint százéves, s az évfordulóra  
felfrissítették a helyiség berendezését. A behatoló nekiesett az aranykeretes 
szentképnek. Letörte a keretet, majd a vásznat tépte ki, tette tönkre. Az 1877- 
ben festett alkotás igencsak megsínylette a vandalizmust. Az oltárról lefeszeget
ték a fakeresztet és elvitték. A falra két helyen is a sátán nevét írták fel és egy 
jel éktelenkedik. Ez utal arra, hogy a károkozó a fekete betűkkel felírt szöveggel 
és vandál tettével mit akart elérni. Az oltárkép annyira megrongálódott, hogy azt, 
már restaurálni sem lehetett. Mivel az egyházi szertartások elengedhetetlen kelléke 
a kép, Stantić plébános kérésére Orőiéné Stantić Đurđica elkészítette az eredetinek a 
másolatát (oleográfia) -  jelenleg is ez a kép tölti be a kápolnai oltárkép szerepét.

Subotička danica 1908.

A z utóbbi években m egtartják a kápolnabúcsút, am ely egyben a kálvária 
búcsúja is. A Szabadkai Püspökség horvát nyelvű folyóirata, a Zvonik, Búcsú a 
szabadkai Kálvárián címen számolt be 2003 szeptem berében az eseményről:
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Szeptem ber 15-én, a Fájdalm as Boldogasszony napján tartják a szabadkai 
Kálvárián a búcsúünnepet. így volt ez az idén is. Az ünnepi szentm isét 
mons. dr. Pénzes János püspök celebrálta néhány lelkész segédletével. A 
kétnyelvű misén horvátul a dakovói-szerém ségi püspökség részéről Ivica 
Čatić főtisztelendő, a Gregorianum Római Pápai Egyetem doktora mondott 
szentbeszédet, magyarul pedig Horvát Endre főtisztelendő, a szabadkai Szent 
György-plébánia káplánja. Egy órával a mise előtt, illetve egy órával utána 
kétnyelvű szentségimádást tartottak az Oltáriszentség előtt a káromkodás 
bűne alóli feloldozásért. A fenti istentiszteletet évenként megtartják. Kár, 
hogy a kellemes idő ellenére csak kevesen vettek részt rajta. Reméljük, hogy 
a jövőben is megtartandó ünnepségen majd nagyobb számban jelennek meg a 
hívők. A cikkhez mellékelt fényképen jól kivehető, hogy a virággal díszített oltárt a 
függönnyel lezárt kápolnabejárat előtt, a szabadban állították fel. Erre az alkalomra 
a Jakobey-féle Piéta másolatát erősítették a jelzett függönyre.

1 SzTL, 1467/polg. 1864.
2 SzTL, 4532/polg. 1865. A tanács március 29-i ülésén elfogadta a folyamodvány

ban kérelmezetteket.
3 SzTL, 6155/polg. 1877.
4 Az 1877. augusztus 23-án készült rajzon a kálváriaelemek mai elrendeződését 

láthatjuk. Csak 12 stációt terveztek, és a Vérét hullató Jézus szoborra sem szere
pelt a tervrajzban.

5 A legutóbbi rongálásban megsértett oltárképet, a Pietát, -  Jakobey Károly 1877- 
ben festette, 120x90 cm-es -  a plébánián őrzik.

A feszületek a szobrokkal
A második, Vojnits-féle kálváriáról 

a három nagykeresztet is áthozták a 
Sörház-telekre, és 1865-ben még ezeket 
tervezték újraállítani. Az új kálváriahely 
kimérésével megbízott tanácsi bizottság 
jelentését meghallgató közgyűlés a követ
kező határozatot hozta az 1865. január 
28-i ülésén: A jelentéshez % alá csa
tolt térképen látható építendő kápolna 
és kálváriának felállítása a9 bémutatott 
térkép szerint elfogadtattván, a költség- 
vetés kiszám ításával Scultéty építész 
felügyellő megbizatik, hogy a ’ térkép 
szerint kiszámítván mutassa be. A kér
déses telekből fenmaradó föld résznek 
tavaszi vetés alá leendő haszonbérbe 
adásával, valam int a volt kálváriái 3 
keresztnek felállításával a m egszen
teléshez, a gazd. ügyosztályt kezellő 
tanácsnok m egbizatik.
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Mivel a tervezett építkezések elmaradtak, az áthozott keresztek sem lettek 
felállítva. M aga a hely sem számított véglegesnek, mert 1878-ig a hivatali 
ügyintézésben rendre ideiglenesnek tituláltak. Iványi István szerint is csupán a 
M alagurszki-féle kápolna felépítése után vált véglegessé a kálvária helye. Erre 
az időre azonban a fentiekben leírt három nagykereszt elkallódott, így az 1878-as 
építéskor teljesen új kereszteket készíttettek Birkáss István (1813 )1 és felesége, 
Kádár Anna (1817— 1897)2 költségén..

A Szent Teréz-templom plébánosa, Mokossay M átyás alapítványi jegyzékén 
1901-ben m ár ez áll: 124. M ons C a lv a riae  in pine civ ita tis verus acciden tem . 
H ab é t trés  cruces cum  3 sta tu is  lapidem  et sepu lch ro  S alva to rem  vren tem  
cum  angelo  ex la p id e , . . .

A feszületek, valam int a két latortest, Krisztus-test és a Jézus-feszület alap
zatán álló három szobor, illetve a kőtömbökből kialakított talapzatok nagyfokú 
azonosságot m utatnak az 1880-ban felépített hajósi (Baja környéki) kálvária 
elem eivel, így valószínű, hogy ugyanabban a műhelyben, feltehetőleg Zombor- 
ban készültek (Szilágyi István, Csúszó Dezső). A helyi szakem berek (Gajdos 
Tibor) szerint a fentiektől csupán a M ária-szobor tér el, am ely valószínűleg a 
Vojnits-féle kálvária egyetlen átm entett darabja lehet.

A kápolnabejárat előtti plató 5x2,5 méteres részén állnak a feszületek -  a 
bejáratnál a szélesebb talapzatú Jézus-feszület a m ellékszobrokkal, két oldalt 
pedig, egy méterrel délre, a latorfeszületek. A Krisztus-test alatti felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

BIRKÁS ISTVÁN
ÉS NEJE

KÁDÁR ANNA 
1879 .

A középső kereszt alapzatára állított szobrok (M ária, Bűnbánó M agdolna 
és Keresztelő Szent János) napjainkban m agukon viselik az elm últ évtizedek 
szándékos rongálásának a nyomait. A M ária-szobor bal kézfején kívül m ind az 
öt kézfej hiányzik (2+2+1), ahogyan a Mária-fej is (Gajdos m unkájában m ég 
egészben látható a szobor). A Jézus-feszület jobb  lábfeje is le van törve. A szob
rok rendre term éskőből készültek és festik őket, ahogyan a K risztus-testet és a 
latortesteket is. Legutóbb a feszületek alapzatát szürkéskékre festették.

A közelm últig a család is besegített a felmenői által em eltetett feszületek 
rendezésébe, díszítésébe.3 Jelenleg azonban az egész kálváriaegyüttest a helyi 
plébánia és a hívők gondozzák.

1 A XIX. századi város közéletében közismert, Rica melléknevű Birkáss fivérek: 
István, József és Ágoston szülei, Birkáss József és Stefkovits Anna a város
VI. körében, illetve a tavankútpusztai szállásukon laktak. Miután a fivérek 
édesanyja, özvegy id. Birkáss Józsefné is elhunyt 1864-ben, ifj. Birkáss József
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beadvánnyal fordult a tanácshoz, hogy adna ki egy bizonylatot a természetes 
örökösökről. A megkapott ügyirat szerint a fentiekben felsorolt fivéreket, illetve 
az elhunyt Ágoston helyett a gyermekeit, Gyulát, Kálmánt és Rózát nevezték 
meg örökösökként (SzTL, 4891/polg. 1864). Birkáss István 1837-ben esküdött 
meg Kádár Annával, György és Lévai Katalin ludasi birtokosok, valamint városi 
polgárok 19 éves leányával.

2 Kádár Anna a XVIII. századi Ludaspusztán jelentős birtokkal rendelkező Kádár 
Mátyás unokája volt -  a szülei. Kádár György és Lévai Katalin Ludason, a 
Kanizsai út melletti birtokuknál 1852-ben egy, ma is meglevő kőkeresztet emel
tettek. Két testvéréről van tudomásunk: Mihályról és Terézről (1814— 1894, az 
1886. március 3-án elhunyt Tikviczky József felesége, gyermektelen, volt egy 
fogadott leánya: Anna testvérének a leánya, Gálfi Györgyné Birkáss Anna).

3 Népes családjuk volt a város VI. körében (a mai József Attila utca 6.) lakó 
emeltetőknek. Az édesanya, Birkássné Kádár Anna elhunytakor -  1897. február 
10-én, 79 évesen -  még nyolc, felnőttkort megért és rendre saját családot alapí
tott gyermeke búcsúzott tőle: Katalin (1838— 1897, Kamer Jánosné), ifj. Birkás 
István (Tary Róza férje), Teréz (Vojnich H. Antalné), Etel (Prokesch Mihályné), 
Lajos (Rudics Mária férje), Anna (Gálfy Györgyné), József (nőtlen 1897-ben) és 
Dániel (1886-ban nősült Balázs Piri István leányával, Ilonával).

A Szentsír
A magyarországi kálváriákhoz hasonlóan, a szabadkain is kialakították a Szent

sírt, amely esetünkben független volt a kálvária más elemeitől.1 Az 1908-ban készült 
fotón jól kivehető a kálváriadomb déli oldalánál álló, terméskőből kialakított, 
higlószerű építmény. A 2,5 m széles, 2 m magas, egy méternyi mélységű kálvária
építmény barlangszerü belsejében helyezték el a kőravatalon fekvő halott Krisztus 
kőszoborát. Középmagasságban, az építmény déli oldalán levő szabad bejáratát 
(nyílását) kovácsoltvas ráccsal látták el, kétoldalt pedig egy-egy keskeny, ötfokos 
lépcső vezetett a feszületekhez, illetve a kápolna bejáratához. A Krisztus-testen 
kívül más melléklet nem volt, sem a Szentsírban, sem a közvetlen közelében.

A kőleplen fekvő, ágyékkötős Jézus-test bal keze könyökben behajlítva a 
mellkasán pihen. A kezdetektől festették a szobrot -  fehérre a leplet és az ágyék
kötőt, sötétbarnára a hajat és szakállat, a többi felületet pedig testszínűre.

A centenáriumon, 1979-ben készült fényképeken még eredeti állapotban látható 
ez a kálváriajelenet, melyet tíz év után, az 1988-as felújítások alkalmával számolták 
fel. A kőravatalt a fekvő szoborral bevitték a kápolnába -  a bejárat mellett jobbról 
helyezték el - ,  addigi helyét feltöltötték, majd egybekapcsolták a kétoldali lépcsőt.

1 A magyarországi kálváriákat feldolgozó munkájában Szilágyi István a következőket 
írja a Szent sírról: Elterjedtségére és fontosságára utal, hogy valamilyen for
mában a legtöbb magyar kálvárián szerepel, jóllehet gyakran független a 
stációk sorától. ... A szentsírok eredete a kálváriákkal közös, de még annál 
is régebbi. ... Persze a tényleges másolás helyett a szent sírok is igazodtak a 
mindenkori vallási igényekhez, és különböző változatokban fejlődtek a barokk 
korban elterjedt, egyszerű megoldásig. ... Sokféleség jellemzi a szent sírokat 
is. Típusaikról ma még nem rajzolható fel összefüggő kép. A legegyszerűbb, 
napjainkban is szokásos forma a halott Krisztus fekvő szobra.
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Az Olajfák hegyén kálváriajelenet1
Amíg a m agyarországi kálváriákon ritka az Olajfák hegyén történteknek a 
kálváriajelenetként való bemutatása, addig a szabadkaiak m indhárom  (város, 
Bajmok, Csantavér) kálváriáján felállították ezt a szoborcsoportot is.2 A jelenet 
bibliai leírása Lukács evangéliumában (részlet):

41. És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira; 
és térdre esvén, imádkozék,

42. Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; 
mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!

43. És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt.
44. És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; 

és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, 
melyek a földre hullanak.

Hét-nyolc m éternyire a főbejárattól, a kálváriatér középvonalában egy 5x5 
méteres, 0,7 m éter magas dombot alakítottak ki, am elyre három oldalról ötfokos 
téglalépcső vezet. A tetején helyezték el az Olajfák hegyén szoborcsoportot, 
illetve az arccal féloldalt a bejáratnak fordított, térdeplő Jézus-szobrot és a vele 
szemben álló angyalszobrot, melyeket a felújítások alkalm ával egyaránt fehérre 
szoktak festeni.

N incsenek adataink arról, hogy m ikor és kinek az adom ányából állították fel 
ezeket a kőszobrokat. M indenesetre az 1879. évi m egnyitáskor m ég nem voltak 
ott, s az 1882-ben és az 1915-ben készített részletes térképeken sem je lö lték  őket. 
M okossay M átyás, Teréz-templomi plébános azonban az 1901-ben elkészített lel
tárjegyzékén utal a M egváltó kőből készült szobrára az angyallal: ... Salvatorem  
vrentem  cum angelo ex lap ide...

1 A szakirodalom Vérét hullató (Vért izzadó) Jézus-szoborként, illetve Jézus 
(Krisztus) az Olajfák hegyén szoborcsoportként is említi e kálváriaelemet.

2 Szilágyi István az 1980-ban bemutatott, ötven legjelentősebb magyarországi 
kálvária egyike kapcsán sem írja le ezt az elemet és a gazdag fényképtárban sem 
közöl ilyen jellegű fotót.

A stációk
A kálváriatér hossztengelyére elhelyezett keresztúti állomások egy elipszis alakú, 

80x50 méteres, szabályos teret zárnak be, amelynek fák nélküli, füves belterében 
helyezték el a kálvária további szakrális elemeit. A délre nyiló patkó alakban sorjázó 
stációk a XIX. századi kálváriákon megszokott sorrendet követik egytől tizenné
gyig.1 Hat-hat állomás a keleti, illetve a nyugati oldal kerítése mellett, valamint két 
állomás a kápolna mögötti parkosított rész peremén.
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Az egységes tervrajz szerint, más-más családok adom ányából épült állom á
sok közötti távolságok különbözőek: 12— 15 m éteresek, hogy ellensúlyozzák 
a nem egészen szabályos négyszögletű tér aszim metriáját. A z építés idejében 
(1879) m ég a szabálytalan rendben elültetetett fák közé kerültek az állomások, 
m elyekhez később téglajárdát készítettek. Miután kivágták a fákat, felszedték a 
járdát, és füvesítették az egész teret, így nem kellett sárban taposniuk a kereszt
úti és szentségim ádási ájtatosságra mindig tömegesen m egjelenő hívőknek. A 
térnek az 1910-es években elvégzett körülkerítése után a stációk közé tujákat 
telepítettek, ezek napjainkban is láthatók -  légi felvételeken szépen kirajzolódik 
az így kialakult zöld, patkóform a alakzat.
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A feltehetőleg M acskovics Titusz által tervezett egyes stációk 100x155 
centim éteres, term éskőből készült, magasított alapzaton-talapzaton nyugvó, 
kápolnaszerű építmények. A téglából épült, korinthoszi oszlopokkal ellátott, 
ógörög kisépítm ényeket utánzó felső részeket hol fehérre, hol okkersárgára, 
hol pedig világosbarnára festették. A nyeregtetőt bádoggal fedték, am elynek 
az oromzati csúcsára egy kisebb keresztet szereltek fel. A tetőzet oromzati 
három szögébe egy-egy angyalfigurát helyeztek. A 45x70x40 centim éteres fül
kék mélyén elhelyezett, bádogból készült, 45x70 cm-es stációs dom borm üveket 
mintegy két évtizede cserélték le a mai réz dombormüvekre. Mivel a fülkék elég 
m élynek bizonyultak, nem védték a bejáratokat sem ráccsal, sem ajtóval-ablakkal 
az időjárás viszontagságai ellen. A stációk szám szerinti m egjelölését a tetőzeti 
három szög alsó pereme alatt, a felülről kerekített fülkék felett elhelyezett római 
számokkal oldották meg. Az egyes építmények magassága 4,6 méter.

Tizenegy stáció talapzatának a beltér felőli oldalán egy-egy vörös m árvá
nytábla látható, m elyekbe -  az eredeti adom ányozók nem zeti hovatartozásától 
függően -  két nyelven: magyarul és horvátul írt szöveget véstek.

I. Az első stációt (Jézust Pilátus halálra ítéli)2 Romity Luka verusicsi föld

birtokos építtette.3 A m árványtáblára vésett felirat részben hiányos:

podigo je
LUKA ROMITY 

1 8 7 9 . godine
II. A m ásodik állomás építését (Jézus vállára veszi a keresztet) a Nagy 

Teleki házaspár, Ferenc és Anna pénzelték. A m árványtábla hiányos felirata:

NAGY TELEKI FERENC
és neje

BALÁZS PIRI ANNA 
1 8 7 9 .

III. A harm adik állomás (Jézus először esik el) szintén hiányos felirata 
szerint Rom ity Vranye költségén épült:

podigo je

VRANYE ROMITY 
1879. godine

140



IV. A negyedik stációt (Jézus találkozik anyjával) a város VI. körében lakó 
Csajkás házaspár, Pál és Mária építtették:

Ezen stacziót 
Isten dicsőségére emeltette

CSAJKÁS PÁL
és neje

TAKÁCS MÁRIA 
1879.

V. A z ötödik állomást (Cirenei Simonnal vitetik a keresztet) özvegy Gabrity 
Marija emeltette:

Ovo stajalište na 
Bozsiju slavu digla je

MARIJA GABRITY 
udovicza 

1879. godine
VI. A hatodik stációt (Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak) Klénó Márton, 

a városi ún. Vörös Kereszt 1874-es felújításának kezdeményezője em eltette.4 A 
feliratos tábla szövege:

Ezen stácziót 
Isten dicsőségére és a Szent 

Veronika tiszteletére 
emeltette

kléno Márton 
1879.

VII. A hetedik állomáson (Jézus m ásodszor esik el) nincs feliratos tábla.5

VIII. A nyolcadik stáció (Jézus szól a síró asszonyokhoz) Szerezlai János és 
neje, Rácsmán Rozália költségén épült:6

Ezen stacziót 
Isten dicsőségére emelték

Szerezlai János
és neje

RÁCSMÁN ROZÁLIA 
1879.
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IX. A kilencedik stáción (Jézus h a rm a d szo r esik el) sincs feliratos tábla.

X. A tizedik állomás (Jézust m egfosztják a ruháitól) építését a VIII. kör 214-ben 
lakó (Hom oki utca, a mai M. Obilić 39.) Berta házaspár, András és Süllei Rozália 
pénzelték.7 A tábla felirata:

Ezen stácziót 
Isten dicsőségére emeltette

BERTA ANDRÁS
és neje

SÜLLEI ROZÁLIA 
1879.

XI. A tizenegyedik állomást (Jézust keresztre  feszítik) a Futos melléknevű 
Vukovity Antun és Joso (Antal és József) építtették, akiknek egym ás mellett 
többszáz láncos földbirtokuk volt Felsőtavankúton.8 A tábla felirata:

Ovo sztajalište 
Na Bozsiju szlavu digoše

a n t u n  f u t o s  v u k o v i t y  
i brat JOSZO 
1879. godine

XII. A tizenkettedik stáció em eltetését (Jézus m eghal a kereszten ) Görög 
Ferenc özvegye, Balog Rozália pénzelte. A felirata:

Ezen stácziót 
Isten dicsőségére emeltette

G ö r ö g  f e r e n c z
özvegye

BALOG ROZÁLIA 
1879.

XIII. A tizenharm adik stáción (Jézust leveszik a keresz trő l) sincs feliratos 
tábla.

XIV. A tizennegyedik, sorrendben az utolsó keresztúti állom ást (Jézu st s írb a  
helyezik) Kovács M ihály özvegye, Czehm ajszter Julianna és József fia (1840) 
költségén építették.9 A m árványtábla felirata:
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Ezen stacziót
Isten dicsőségére emelteié 

KOVÁCS MIHÁLY özvegye 
CZEKMAJSZTER JULIANNA

és fia KOVÁCS JÓZSEF 
1879.

1 A szabadkaiak is tartották magukat az 1731-ben hivatalossá tett 14 keresztúti 
jelenethez, illetve azok sorrendjéhez, amelynek elterjedése Portomauriziói Szent 
Lénárthoz fűződik (Szilágyi István).

2 A zárójelben közölt stáció-megnevezések Szilágyi István leírásának betűhű 
másolata.

3 A stáció építését pénzelő Rómity Lukács (Luka Romié, 1820, János és Stan- 
tich Júlia fia) 1839. november 13-án esküdött meg a Szent Teréz-templomban 
Gabrich Olíviával (1822, Lázár és Rudich Anna leánya). A helyi újság, a Szabad
ság 1889. március 17-i számában közölt gyászjelentés szerint Rómity Lukács
nak, a város ismertebb, jómódú gazdájának 29 évesen elhunyt egy leánya: 
Tumbász L. Lázámé Rómity Anna. 1891. június 22-én pedig a József fiától 
származó unokája, Gábor esküdött meg a Szent György-templomban Kuntits 
Márk leányával, Ágnessel. Városi házuk a Bajai úton volt, az V. kör 230. alatt (az 
út és a Lehel utca kereszteződésének déli sarkán, a mai M. Držić utca 1.), amely 
ház még 1906-ban is a család tulajdonát képezte: Rómity Simon lakott benne.

4 A SzTL-ben őrzött templomi anyakönyvekben egyetlen Kléno Mártont jegyeznek, 
aki 1842. november 24-én esküdött meg a Szent Teréz-templomban 49 évesen, 
Ivátskó Márta özvegyeként a 44 éves Szűts Katalinnal, Takács Márton özvegyével.

5 A hetes, a kilences és a tizenhármas számú állomás valószínűleg városi pénzekből 
épült és ezért nincs rajtuk feliratos tábla.

6 Szerezlai János és felesége egy közkeresztet emeltettek a Bajai kapunál 1871-ben, 
amelyhez 1883-ban az akkor már özvegy Racsmán Rozália egy kápolnát építtetett.

7 A szabadkai anyakönyvek a házaspár hat gyermekéről vallanak: Tekla leányukat 
1839. szeptember 21-én keresztelték -  Mihály fiuk 1843. szeptember 14-én 
született -  Imre fiuk (1845) 1867. november 20-án esküdött meg Takács Annával 
(1849, Bemard és Jáger Mária leánya) -  Máté fiuk 1848. szeptember 16-án szüle
tett -  Mátyás fiuk (1849) 1870. március 31-én esküdött meg Sebestyén Annával 
(1850, József és Göncző Éva leánya) -  Teréz leányuk (1850) 1870. február 7-én 
ment férjhez Csajkás Lajoshoz (1847, Mihály és Görög Rozália fia).

8 A Vukovity fivérek, Antal és József 1854-ben egy fakeresztet emeltettek 
Felsőtavankúton (Csúszó Dezső).

9 Kovács Mihály és Czehmajszter Júlia négy gyermekéről van tudomásunk: András 
fiuk (1839) 1861. november 4-én esküdött meg Balázs Terézzel (1843, József és 
Körtvélyesi Anna leánya) -  József fiuk (1840) 1861. július 29-én esküdött meg 
Futó András és Tamassy Klára 18 éves leányával -  Anna leányuk 1841. augusz
tus 18-án született-Julianna leányukat 1848. március 22-én keresztelték a Szent 
Teréz-templomban.
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CSANTAVÉRI KÁLVÁRIÁK

Az első kálvária
A Könyörgésünk színhelyei IV. munkából idézünk:
„A telepítést követő m ásodik évtizedben kálváriát alapítottak a falu

ban, m elyet Stájer János ferences barát, a telepesek első lelki gondozóinak  
egyike, 1796-ban szentelt fel. A kutatások során nem sikerült m eghatároz
ni a létesítm ény pontos helyét. Téves a helytörténészeknek az a feltevése, 
am ely szerint a bajm ok-csantavéri és a szabadkai utak korabeli nyom vo
nalai kereszteződésének északkeleti szögletében állhatott, ott, ahol a XIX. 
század m ásodik felében készült térképek jelölik. Szedlár R udolf helytörté
nész értekezése a Bácsországban: Két évvel később, az 1796. m árcius 16-án 
elkészült kálváriát szentelték fel. (Ez a kis kápolna a mai bútorgyár bejára
tánál állt 1928-ig, lebontásáig) (Csúszó Dezső).

Feltételezzük az első kálváriát a település valamelyik régi temetőjében 
alakították ki és az csupán egy dombra állított három fakeresztből állt -  stációk 
és kápolna nélkül. Valószínűleg a későbbi bútorgyár közelében található első 
temetőt akarták így megjelölni, amelybe azonban ekkor (1796-ban) már nem 
temettek. A másik lehetséges helyszín a mai Kistemető belterülete a Topolyai út 
mellett, melynek a központi részén még az 1878-as térképek is kálváriára utaló 
megjelölésként rajzolták be az egyik temetői nagykeresztet. Az első kálvária 
fe-születeit minden bizonnyal fából ácsolták, mert a városi tanácsnak 1837-ben 
benyújtott kérvényben Lóósz Balázs plébános felhívja a kegyúr figyelmét arra, 
hogy a Régi Kálvária Körösztyei a ’ rothadástul meg rongáltatván tovább  
fönt nem álhatnának.”

A második kálvária
A Szabadkai út mai nyomvonala mellett kiépített második kálváriát, a 

XIX. század második felében és a huszadik század első évtizedeiben készült 
térképeken rendre berajzolták a jelzett és a Bajmokra vezető országutak 
kereszteződésének északi szögletébe.

1837 júniusában folyamodott Lóósz Balázs csantavéri plébános a kegyúri 
jogokat gyakorló városhoz, kérve a meglevő kálvária keresztjeinek kicserélését, 
illetve egy kálvária helyének kijelölését, amelyen belátható időn belül -  kápolnát 
és a stációkat -  is kiépítenék.
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A gazdasági tanács ülésének május 27-én tartott jegyzőkönyvéből: 540. 
Fölolvastatott Nagytiszteletű Loosz Balázs Úr Csantavéri P léb án osn ak -m ely
ben az új Kálvária éppittésére szükséges fundust kijelelni kéri. A határozat: A’ 
kért végre Szkenderovits Simon Tanácsnok egyszersmind Főkapitány, Gyelmis 
Miklós Szószólló, egy Választott polgár és Tóth Sándor rendes M érnök Úrnak 
adandó tiszti tudósítás terhe alatt kiküldetni javasoltatnak (Csúszó Dezső).

Bizottsági jelentés a leendő kálvária helyéről (1837)

1837. június 23-án, a gazdasági tanács ülésének 653. napirendi pontjaként 
meghallgatták a küldöttek jelentését, tudomásul vették, majd a következő felira
tozással ellátva az ügyiratot, elhelyezték a levéltárban: A Csantavéren építendő  
új kálvária és kápolna helyének 540/837 gazd. szám ra hozott tanácsi Végzés 
következtében történt kijelölésrül hivatalos tudósítás.1 A bizottság jelentésé
nek betűhü másolata: Nem es Városi Tanáts! Nagyon T isztelendő Lóósz Balás
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Csantavéri Plébános Úr, azon Könyörgő levelére, m elyben, mivel a Régi 
kalvaria Körösztyei, a ’ rothadásiul meg rongáltatván tovább fönt nem álhat
nának Új Kálvária, és ugyanott építtendő Kápolna hely ki jelölésére Kikül
döttséget kér; folyo 837 Évi Junius 2-kán tartott Tanátsi Ülésébül 540-ik  
gazd. szám ra m élytoztatott alulírottakat oly meg hagyással kiküldeni, hogy 
a kévánt helet meg visgálván, tüzzük ki; mely végzés következésében folyo 
hó 20-án Csantaverre ki menvén, az ujjonand építendő Kálvária, és Kápolna  
helyét, Szabadkárul Csantavérre vivő út mellett Nyugotnak az úttól mint 
50. öl távolságra legalkalm atossabbnak találván, azt a ’ Nagyon Tisztelendő  
Lóósz Balás Plébános Urnák a ’ leendő építtésre ki m utatván, az Helység  
elöljárói jelen létekben  által adtuk. Szabadkán Junius 22-ikén 837.

Skenderovits Simon tanáts. és kapit. G yelm is M iklós Szószóló. Tóth 
Sándor városi Rendes M érnök. Radnits János valasz. Polgár.

A fent említett munkájában így ír a második csantavéri kálváriáról: A XIX. 
század második felében készült részletes térképek a fenti helyen jelzik a szak
rális együttest, de csak a kápolnát és a stációkat jelölik  meg. Term észetes 
azonban, hogy nem hiányozhatott a három feszület sem, m elyek 1837-ben  
valószínűleg fából készültek. M integy ötven év elteltével azonban kőke
resztről vallanak a levéltári feljegyzések.

A csantavéri kálvária (1918)

146



Nincs tudom ásunk arról, hogy a felszentelés utáni évtizedekben végeztek-e 
a csantavériek bárm iféle javításokat a szakrális együttesen -  kápolna, stációk, 
feszület. Fél évszázad alatt azonban annyira lerom lottak az építmények, hogy 
csak nagyobb felújítással lehetett rendbe hozni őket. A m unkálatok elvégzésére 
versenypályázatot írt ki a község elöljárósága. Négy kivitelező is jelentkezett.

Az 1884 májusában tartott közgyűlési ülés jegyzőkönyvének betűhü másolata:2

1884 máj 18 Csantavér nagyközség K özgyűlése

Tárgy
I. Kálvária javítási m unkálatok árlejtése a csatolt árlejtési hirdetm ény  

alapján.
A kálvária javítási munkák árlejtése kezdetét vette pont 10 órakor, melyre 

nézve a következő árlejtők jelentkeztek s pedig 1-ör Csitári István 2-or Csikós 
Mihály 3-or Gulyás Fábián és 4-er id. Kuncz Ignácz, kik is egyenként a 15% 
bánatpénzt az árlejtés kezdete előtt letették.

A kikiáltási ár -  mivel az engedélyezett 300 forintos árlejtők az árlejtést 
egyáltalán m egkezdeni nem akarták -  400 forintban állapítatott meg.

Az árlejtés megtörténvén, az összes árlejtők között Gulyás Fábián csan
tavéri lakost -  mint legkevesebbet ígérő nyerte el, a munka elkészítését 374 
forintért.

Eme összegért a teljesítendő munka a következő:
a.) a kápolna külső és belső falai valamint a torony külsejének megkapará- 

sa, a rossz tapasz leverése, a téglák közének kitisztítása és rendes bemeszelése, 
egyszóval újbóli teljes kijavítása, vakolása és meszelése és a tető kijavítása.

b) A kápolna külső oldalán levő feljárása lebontása és újbóli felépítése 
olykép, hogy em e újból rakandó lépcsőzet beeresztendő kissé a kápolna  
oldalfalába hogy ezáltal is a lépcső tartosabb legyen s em e feljáró eleje a 
földszinten ajtóval s jó  zárral látandó el.

c) a Kálváriái régi stációk lebontása s újbóli köralakbani felépítése a már 
előbb kijelölt helyeken s ezen stációk jól bem alterozandók s bem eszelendők  
s minden egyes stáció felső részén kis vaskereszttel látandó el. A feszület 
alapzata, illetve annak kerítése felemelendő, kijavítandó a feljáró lépcsővel 
együtt s a talapzaton lévő kövek egyenes síkban kijavítandók.

d) A toronyba a padozat lebontandó s téglával bolthajtás alakjában újból 
elkészítendő s az egész torony belseje újból vakolandó s bem eszelendő.

e) A torony ablakaira 4 új salú (redőny) készítendő és el kell látni 2 új 
ajtóval s ajtófélfákkal -  jól m egvasalva.

f) A kálvária bejáratánál 5 öl lécz kerítés készítendő egy 2 öles kapuval
-  így tehát összesen 7 öles kerítés készítendő 4 láb m agasságban s az oszlo
pokat a kerítéshez jó tölgy vagy akáczfából kell készíteni.

g) A kápolna ajtó, valam int a saluk és a többi ajtók a kerítéssel együtt 
almazöld színű festékkel befestendők.

M egjegyeztetik im itt, hogy a község a kellő m ennyiségű tégla és homokot 
eme m unkálatokhoz ingyen adja s oda is szállítja, valam int az oszlopokhoz  
és karfákhoz szükséglendő fákat a község saját akácz fáiból ingyen odaadja,
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azonkívül pedig a szükséges összes anyagok helyszínre való szállítását díj 
nélkül teljesíti.

Em e nyilvános árlejtésen kiadott m unkálat elkészítése a vállalkozóra  
azonnal a községi elöljáróságra nézve pedig a képviselő testület jóváhagyása  
után válana kötelező erejűvé.

A térképek, a helytörténészek kutatásai és az árlejtési m unkálatok leírásából 
tehát reális képet kaphatunk a csantavériek m ásodik kálváriájáról.

A harmadik kálvária
Az 1928. évi tem plom építéssel egy időben a többi szakrális létesítm ény ren

dezését is tervbe vették a csantavériek. így került sor a Szabadkai út m elletti régi 
kálvária felszám olására és egy egészen újnak a kiépítésére a Topolyai úti tem ető 
északi sarkában.

A réginek a lebontásával nyert, építőanyagot beépítették az új templom 
falaiba, tehát a m ég abban az évben, 1928-ban vagy a következő években az új 
helyen felépített kálváriát új anyagból készítették.

A szabályos négyszög alakú, 30x60 méteres térségben egyedi a szakrális 
elem ek elrendeződése. A keleti oldal középső részén álló kálváriakápolna előtt 
nem alakították ki a megszokott, három feszületből álló együttest, ése hiányzik a 
szintén szokványos Szentsír is.

Mivel aTcápolna sem külsejében, sem berendezésében nem hasonlít a XIX. 
századi kálváriakápolnákra, csupán a stációk és a tér közepén elhelyezett 
Olajfák hegyén szoborcsoport dom borítják ki a tér kálvária-jellegét. A csantavéri 
kálváriának a napjainkban a következő épületekből áll: kápolna, a hiányos szám 
ban m eglevő a és a ledöntött, O lajfák hegyén-szoborcsoport m aradványai.
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A csantavéri kálvária felújítása (1884)
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A csantavéri kálvária felújítása (1884)
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Kálváriakápolna
A préselt téglából épült, nyitott bejáratával nyugati irányba fordított kápolnát 

a gyermektelen Pálity házaspár3 építtette temetkezési célból. Az épület hátsó, 
keleti falán elhelyezett márványtábla felirata:

ITT NYUGSZIK
PÁLITY MIHÁLY 

ÉLT 61 ÉVET 
MEGH. 1947 ÁPRI. 20 

NEJE
TÖRÖCSIK EMÍLIA 

ÉLT 74 . VET 
MEGH. 1960 MÁRCIUS 21.

EZEN KÁPOLNÁT EMELTETTE Ő ÉS 
NEJE 

LEGYEN EMLÉKE ÖRÖK.
A 3,2x2,2 méter alaprajzú épület elülső, nyugati oldala teljesen nyitott, és 

csak egy apró lyukú dróthálóból készült, az egész oldalt lezáró „fal”-lal van 
megvédve a beltér. A bejárati oldal felső részén haranglábat alakították ki, 
amelyen napjainkban is az eredeti harang függ (kötéllel szólaltatják meg) -  s mint
egy védemyőként, a tetőzetből föléje nyúlik egy kupolaszerű, bádoggal fedett 
toldalék. A bejáratot két oldalról alkotó, oszlopszerü falrész tetején kereszttel 
díszített oszlopfők láthatók.

Az északi és a déli oldalfalon egy-egy üvegezett ablakot alakítottak ki. A 
tetőzeti kupola félgömb alakú és bádoggal fedett. A tetőzet oromzati részén levő, 
betonba ágyazott fehér márványkereszt újabb keletű.

A beltér egyetlen berendezése egy kőoltár, amely fölött, egy térdeplő honvédet 
ábrázoló gipszdombormü látható, amint fogadja Jézustól az áldást. E kép alapján 
gyakran Honvéd-kápolnának is nevezik e vallási kisemléket a csantavériek.

A z építéstől kezdve közismert volt a tény, hogy az építtetők mellett, az 
alagsorban kialakított sírboltban akart nyugodni Takács Gáspár, a templom- és 
kálváriaépítő plébános is. Az 1967-ben bekövetkezett halálakor, a kápolna tulaj
donosa -  ahogyan az egyháziak is -  tiszteletben tartották ezt az óhaját. A temetés 
után a bejárati oldal déli oszlopfalára a következő felirattal ellátott kőtáblát hely
ezték: TAKÁCS G ÁSPÁR  C. APÁT-PLÉBÁNOS SZÜLETETT: 1876. 1. 1. 
MEGHALT: 1967. I. 4. CSANTAVÉRI PLÉBÁNOS 1917-1967.
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A kápolnát az építtetők, illetve azok örököse, Kucsera Ferencné Kiscsepegi 
Irénke4 gondozta -  teszi ezt napjainkban is. E gondozói-tulajdonosi állapotot 
a m indenkori plébánosok hallgatólagosan elism erték és m inden esedékes ja v í
táshoz, változtatáshoz kikérték az engedélyét. Néhány évtizede azonban m egsza
kadt e gyüm ölcsöző kapcsolat, és a plébános a tulajdonos beleegyezése nélkül 
átalakította a kápolnát. A bejárati két oszlopfőn levő, eredeti lator-figurákat 
eltávolította, ahogyan a középen álló Jézus-feszületet is -  m indez helyett a tete
jé re  felállíttatta a mai m árványkeresztet. A kápolnabelsőt is átalakíttatta -  kidobta 
a padlózatot képező term éskőtöm böket, azt, csem pékkel helyettesítette. A gipsz 
H onvéd-dom borm űvet átfesttette, a boltozati festm ényről pedig lefesttette az 
angyalfigurákat.

A stációk
A préselt téglából épült tizennégy keresztúti állomás térbeli elrendezése sem 

szokványos a csantavéri kálvárián. Nem egy sorban, hanem  cikcakkban, sora
koznak a stációk. Két állom ásnak m ár csak a feltételezett helye van m eg a téren, 
és a többi is hiányos -  egyesekről hiányzik a m egjelölésére felszerelt m árvány
tábla, m ásokról a fülkékben elhelyezett eredeti gipszdom borm ü (a m eglevők 
között is sok a sérült).

A 75x150 centim éter alapterületű építmények m integy 3 m éter m agasak, a 
középső részükön kialakított, 100x110x40 cm-es fülkében helyezték el a m egszo
kott, szenvedéstörténetet ábrázoló gipszdom borm űveket. A fülkék felett eredeti
leg egy cem entlapon megjelölték a stáció sorszámát is.
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Az adatközlők szerint m ár a m ásodik kálvária állom ásait is önkéntes alapon, 
egy-egy család költségén építették. Az 1928-as alapítók családja az újabb felújí
tásban nem vettek részt, így mások is alkalm at kaptak arra, hogy ilyen formában 
is m egörökíthessék a családneveket. Az 1964. évi felújításkor elhelyezett feliratos 
m árványtáblák szerint az egyes stációkat a következők em eltették:

I. M ilanković András (és) Sandrik M ihály5
II. Pletikoszity M ihályné6
III. M észáros Andrásné
IV. G ogolják András (és) Pál7
V. Utasy Illés (hiányzik a dombormű a fülkéből)
VI. Dér Péter (és) József
VII. László Pál (hiányzik a dombormű a fülkéből)
VIII. O láh Péter (és) Antal
IX. hiányzik a stáció
X. Lassú Ferenc (hiányzik a dombormű a fűikéből)
XI. hiányzik a stáció
XII. Szkenderović Simon
XIII. hiányzik a tábla, ahogyan a dombormű is a fűikéből
XIV. Végeli János (és) R udolf (hiányzik a dom borm ű a fűikéből)
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Az Olajfák hegyén kálváriajelenet szobrai
A kálváriatér mértani közepén állt egy kétalakos, m űkőből készült szo

boregyüttes, am elynek napjainkban csupán az alapja van meg, valam int egy 
szobor-alaknak a közelben fekvő, azonosíthatatlan maradványa. Nem akadtunk 
megbízható adatokra arra vonatkozóan, hogy pontosan m ikor sem m isítették meg 
a szobro(ka)t, feltehetőleg a múlt század negyvenes éveinek végén. Nem tudunk 
róla, hogy bárm ikor is kezdem ényezték volna a felújítását vagy egy m ásiknak a 
felállítását.

Kutatásaink szerint 1964-ben nagyobb méretű felújításokat végeztek a 
kálvárián. Ekkor helyezték el a stációkon a napjainkban is m eglevő m árványl
apocskákat, m elyekre betühűen átmásolták az eredeti szövegeket.

Tavasszal, húsvét előtt m indig rendezik a kálváriateret -  m egtisztítják a 
futónövényzettel benőtt kápolnát és stációkat, lekaszálják a füvet. Ha visszaál
lítanák a hiányzó keresztúti állom ásokat és az Olajfák hegyén kálváriajelenet 
szobrait, újra az eredeti fényében láthatnánk e szakrális együttest -  ha m ásért 
nem, hát az áldott em lékezetű Takács plébános iránti tiszteletből is m egtehetnék 
ezt a mai csantavériek.

1 SzTL, 18-C-120/aec 1837.
2 A jegyzőkönyv fénymásolatához Ózsvár Vilmos szíves segítségével jutottam 

hozzá, köszönet érte.
3 Pálity Mihály és Töröcsik Emília kocsmárosok voltak -  a Templom tér és a 

Kangödrös sarkán levő vendéglőt tartották (lakóházuk is itt volt). Gyermektele
nek lévén, a sok Pálity testvér gyermekei, unokái közül, Mihály nőtestvérének, 
Veronának (Kovács Hegedűs Jánosné) Viktória (Kiscsepegi Józsefné) leányától 
született unokája, Irénke (1928) lett a kedvencük. A közelben lakó kislány töb
bet tartózkodott a vendéglős nagybácsinál, mint odahaza -  amikor pedig telket 
vásároltak a főutcán (Tito marsall u. 48., egykori jegyzőház, amit lebontottak), és 
felépítették a mai házat, átköltözött hozzájuk. Idővel egyedüli örökösükké tették, 
így a temetői kápolna is, habár erről írásos nyom nem maradt, Irénke tulajdona.
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4 Kiscsepegi Irén, Kucsera Ferenchez (1925—2002) ment férjhez, és jelenleg is
az örökölt házban él a Tito marsall utcában. Nyugalmazott pedagógus és két
gyermek, Mária (1949, dr. Takács Gyuláné, aki maga is orvos), valamint Ferenc 
(1962, Pátrik Rózsa férje) édesanyja.

5 A kutatásaink csak azokra az egyénekre (családokra) terjedtek ki, akik, illeteve
amelyek a stációk mellett más vallási kisemlék emeltetésében is részt vettek.
Milánkovics András és Sandrik Mihály sógorok voltak. A családfakutató Veréb 
Gézáné Milánkovics Rozália (1955) adatai szerint Sandrik Mihálynak a felesége 
Milánkovics leány volt. Szerinte a stációt emeltető Milánkovicsok felmenői -  az 
1843-ban született Milánkovics Pál és Bódics Katalin bunyevác házaspár -  az 
1800-as évek második felében költöztek a faluba (egymás között bunyevácul 
beszéltek, az asszony sokáig nem is tudott magyarul). A házaspárnak két, már 
Csantavéren született gyermeke ismert: Mária (1863, Petkovics Dominikné) 
és András (1867— 1898). Milánkovics András a faluból nősült -  Vida Borbálát 
vette el (1869— 1959), és öt gyermekéről vannak ismereteink: Péter (1887-1945, 
Körmös Viktória férje), Cecília (1889— 1977, Hatala Józsefné), József (1893— 
1964, Váradi Matild férje), Albert (1895— 1915, elesett a háborúban) és Ferenc 
(1897— 1915, elesett az olasz fronton). A családnevet továbbvivő két fiú, Péter és 
József utódai csak részben maradtak a faluban. Péternek és Körmös Viktóriának 
egyetlen gyermeke volt, ifj. Milánkovics Péter (1910— 1997), aki Tóth Sarol
tával (1908— 1965) kötött házasságot, és egy gyermeke született, Sarolta (1844, 
Januskó Antalné, zentagunarasi lakos). Milánkovics József és Váradi Matild 
(1901— 1986, Pál és Beszédes Piroska leánya) gyermekei: József (1920, 1938-ban 
áttelepült Magyarországra és Monostorira változtatta nevét), Albert (1924— 1933) 
és Imre (1929—2001, Magossy Rozália 1924-2002 férje). Ez utóbbinak is 
egyetlen gyermeke van: Rozália (1955, az adatközlő Veréb Gézáné). A húszas 
években épült stáció pénzelője özv. Milánkovics Andrásné volt a gyermekeivel 
és csak kegyeletből jelölték meg a mintegy harminc éve elhunyt édesapát, férjet. 
Az 1964-es felújítást is a családok pénzelték: a Milánkovics-féle stációt József 
(1893), Imre (1929) és Péter (1910) költségén újították fel. A feliratban említett 
másik építtető, a családkutató szerint az a Sandrik Mihály (1898-1964) volt, 
akinek a felesége Milánkovics Mária (1913—2000, István és Tóth Bagi Erzsébet 
leánya) és két gyermeke van: Imre (1943— 1997, az 1952-ben született Deák 
Rózsa, postai tisztviselő férje) és László (1948— 1987). Igaz, hogy Mihály a 
húszas évek végén már építhette a stációt, de valószínűleg még nem volt nős a 
tizenéves Máriával, az 1964-es felújításban azonban már részt vehetett a házaspár.

6 Az általa pénzelt stáció mellett áll a Kistemető egyik közkeresztje, melyet Ple- 
tikoszity Mihályné Rudics Erzsébet még a férjével emeltetett 1921-ben (Csúszó 
Dezső: Könyörgésünk színhelyei IV.).

7 Ifj. Gogolyák András (1872— 1936) és Pásztor Rozália (1878— 1952) házaspár
nak Pál fia nőtlen volt, amikor bevonult a világháború első éveiben -  Doberdónál 
esett el és a család sohasem találta meg a sírhelyét. Feltehetőleg kegyeleti okok
ból jelölték meg a nevét a szülők 1928-ban az általuk pénzelt stáción. A Topolyai 
úton emeltetett közkereszt is hasonló indokból lett felállítva a két világháború 
között. A kései utódok, András és Rozália családot alapított gyermekeinek (Cecí
lia, Erzsébet, Amália, Antal és Mihály) leszármazottai számon tartják mindkét 
családi örökséget és vállalják további gondozásukat.
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A BAJMOKI KÁLVÁRIÁK

Az első kálvária

M integy száz évig a településen két, egyidejűleg használatban levő kálvária 
töltött be szakrális szerepet a bajmoki hívők életében. Csantavérhez hasonlóan a 
község első kálváriáját a telepítés első éveitől használatos tem etőben alapították 
a bajm okiak is, feltehetőleg az 1700-as évek utolsó évtizedeiben.1 Nem  m aradt 
fenn róla sem m iféle írott forrás, így csupán az em lékezők közléseire tám aszkod
hattunk a kutatásunk során.

Az idősebb bajm okiak m ég em lékeznek arra, hogy az Akác utca és az 
Őrszállási út szögében, a huszadik század első felében m ég nem felszám olt 
tem ető központi részén, a dombon álló fakereszteket kálváriának nevezték a 
hívők és a környékbeliek itt végezték a húsvéti ájtatosság keresztúti részét.2

A település délnyugati szélén, az Őrszállási út északi oldalán (az út és a 
kelet— nyugati irányba húzódó Krivaja között), a telepítés éveiben kijelölt 
tem etőhelyen valószínűleg m ár az 1770-es években temettek. A nagykereszt a 
kezdetektől betölthette a kálvária szerepét is, s ezt a funkcióját m egtartotta az 
1840-es évek után, az újabb kori temetők és a mai kálvária alapítását követően 
is. Időközben az egyfeszületes kálváriadom bon három fakeresztet em eltettek a 
bajm okiak -  erről beszéltek az adatközlők is.

Az 1800-as évek végén beszüntetett tem etkezések után, a törvényileg biz
tosított negyven év helyett mintegy hatvan évvel szám olták fel véglegesen a 
bajm okiak első tem etőjét -  1963-ban. Ekkor kezdték meg a mai sportközpont 
építését az egykori tem ető és környéke helyén (M ojzes Antal).

1 Kutatásainkban sokat segített a Csantavérrel való párhuzamosság. A kegyúri jogot 
gyakorló városi tanács gyakran egyidőben oldotta meg a két nagyobb település 
vallásgyakorlási gondjait -  templomépítések és -javítások, temetőnyitások és 
-bővítések -  sőt megfigyelhető a Ludaspusztával való ilyen hasonlóság is.

2 Ez a kálvária, a falu nyugati felében lakók között nagy népszerűségnek örvendett
-  a helyi kötődésen kívül lényeges szempont volt a vallási kisemlék közelsége is, 
különösen az idősek és a betegek körében.
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A mai kálvária
A Szabadkai út m ellett napjainkban is fennálló kálvária alapításával és tör

ténetével bővebben foglalkozott a helytörténész M ojzes Antal a Forrásokban 
feltüntetett m unkáiban, ahogyan mi is részletesen dokum entáltuk a bajmoki 
közkereszteket bem utató kötetünkben. Ezen a helyen tehát csak a legfontosabb 
tudnivalókat ism ételjük meg.

1836 húsvétjára, április 5-én szentelték fel a bajm okiak a tem etőtől, tem p
lomtól független helyen kiépített új kálváriát, am elynek szakrális elemei a 
tizennégy stáció és a kálváriatér déli oldalán levő dom bra em eltetett három 
akácfafeszület voltak.

Településen kívül, a Szabadkai út déli oldalán, a Krivaja-patak (Gát, Völgy) és 
az út kereszteződésétől mintegy 300 méterre keletre jelölték ki az új szakrális együt
tes helyét, melyet napjainkra már körülnőtt a falu -  így került a Dudás István- és 
Váci István-féle házak közé a részben drótkerítéssel bekerített kálváriatér.

A későbbi feljegyzésekből tudjuk, hogy az eredeti stációk a hívők adom ányából 
épültek -  egy-egy család költségén a feszületek felállítását pedig az egyház és 
a kegyúr: a város pénzelte.

A z első, nagyobb felújításra ötven év után, 1886-ban került sor M atkovich 
plébános szervezésében (M ojzes Antal). Ezúttal is a hívők adom ányaira szorul
tak, m ert időközben elhunytak az eredeti alapítványozók, az örököseik pedig nem 
vállalták az újabb kiadásokat.

Huszonöt év múltán, 1910-ben Hegedűs Lénárd plébános a következő, 
nagyobb m éretű felújítás kezdem ényezője -  többek között ekkor végezték
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el a beltér fásítását is (80 gyüm ölcsfát és 120 akácfacsem etetét ültettek el a 
kálvárián).1 A harminc év utáni felújító is a fenti plébános volt, aki 1940-ben 
a lerom lott állagú stációkat is rendbe tetette -  a ma is meglevő, bádogra festett 
képek is ekkor készültek.

A háború utáni évtizedben többször is megrongálták a szakrális tér elemeit: 
ledöntötték a központi szoboregyüttest, leverték a nagykeresztek korpuszainak 
beton végtagjait és egyes stációkat sem kíméltek. Az ötven-hatvan éve ekövetett 
vandalizm us nyomai napjainkban is láthatók. A helytörténész (M ojzes Antal) 
szerint 1940 óta nem történt érdemleges felújítás a bajmoki kálvárián -  csupán 
a drótkerítését javítgatták és a stációkat meszelték át néhány alkalom m al. M in
dezek ellenére az év legnagyobb részében a rendezettség benyom ását kelti, mert 
a közelben lakó hívők rendszeresen lekaszálják az akácok aljában dúsan növő 
füvet, és elhordják a szénát a helyszínről.

A patakpart magasabb vonulata (Gát), a Szabadkai út, valam int a 6-os és a 
8-as számú telkek által határolt, 95x40 méteres térségben elrendeződő szakrális 
elem ek a következők: 14 kálváriái stáció, a Vért izzadó Jézus szobra az Angyallal 
és a kálváriadom b a három nagy kereszttel.

Nyugatra nyitott, „G” alakzatot formálva sorakoznak a beltér szegélye mentén 
egyenlő, mintegy nyolc méternyi távolságban elhelyezett, kápolnaszerű építmények, 
a keresztúti állomások. A 140x100 centiméter alapterületű, téglából készült stációk 
feltehetőleg az eredeti, 1836. évi kálvária többször felújított elemei. A beltér felé 
nyíló (80 centiméteres) fülkébe elhelyezett bádogfestmények,2 a tetőzeti bádogfedés 
és a homlokzati, kisebb fémkeresztek az 1940-es felújítás alkalmával kerültek a 
stációkra. A kezdetektől fehérre meszelték (festették) a bevakolt falakat.

A bajm oki plébánia História domusából ismertek e kisépítm ények 1940-ben 
végzett felújítását pénzelő személyek, akik részben az 1836., 1886. és az 1910. 
évi adom ányozók leszárm azottai, örökösei, részben pedig új alapítványozók 
voltak. M ojzes Antal szerint az egyes állom ások felújítását a következő családok 
pénzelték 1940-ben: I. özv. Kollár Jánosné, II. Križan Marko, III. R itscher József 
és a K inder család, IV. Lukács József és Antal, V. Czindel Pál fiai, VI. özv. Berkes 
M ária, VII. Schön Mathias, VIII. Pfeififer Johann, IX. M andić M ate, X. Patarčić 
Bono örökösei: Pajo, Róza és Iván, XI. Vuković Iván örökösei: M ario és Antun,



XII. Bagi Pál örökösei: János és Mária, XIII. M ayer Lorenz örökösei: Valentin és 
Julianna, valam int a XIV. stációt a Besir család helyett a Šokac ragadványnevü 
Bešlić Pajo.

Huszonöt m éternyire a Szabadkai úti bejárattól, egy alacsonyabb -  két lép-cső 
magasságú kerek em elkedésen és közvetlen m ellette összetört szoborm arad
ványok hevernek -  az egykori Vért izzadó Jézus szoboregyüttes kődarabjai. Az
1886. évi felújítás ügyirataiban még nem említik ezt a kálváriaelem et, de 1910- 
ben m ár m int m eglevőt jegyzik. A stációkhoz, valam int A vért izzadó Jézus 
szoborig (ledöntötték) utat vágnak a fűben -  írja Hegedűs Lénárd esperes a 
kalocsai érseknek az elvégzendő m unkálatokról küldött jelentésében (M ojzes 
Antal). Tehát a fent je lzett két évszám közötti időben állíthatták -  feltehetőleg 
a századforduló éveiben. A faluban közkeresztet em eltető Probojčević M arko 
(1867-1954) unokája és más adatközlő szerint a keresztállító az egyik római 
zarándokúját követően határozta el, hogy a Vért izzadó Jézus szoboregyüttes 
elemeit, a térdeplő Jézus és a mellette álló angyal kőszobrát saját költségén fogja 
felállítani a bajmoki kálvárián. A múlt század ötvenes éveiben felelőtlen szem é
lyek ledöntötték, majd darabokra törték a szobrokat -  azóta sem újították őket, a 
már leírt állapotban láthatók napjainkban is.

A bajmoki kálvária (1907)
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A kálváriatér déli oldalán emelkedő kálváriadomb impozáns magasságú, 
ötméteres betonkeresztjeiről a bajmoki közkereszteket feldolgozó munkában 
leírtak mellett az azóta is tartó kutatásunk során nem kerültek elő érdemleges új 
adatok. Továbbra is tisztázatlan a keresztállítás ideje -  1910, illetve 1929. Mojzes 
Antal csak az 1910. és az 1940. évi kálváriarendezést említi, a Jézus-feszület 
alapzatán elhelyezett feliratos táblán feltüntetett 1929-re vonatkozóan semmit 
sem közöl. A táblára vésett szöveg szerint Budanović Lajčo (Budanovich Lajos) 
szabadkai püspök családja, illetve Budanović Albe (1848— 1889) és Dulić Julija 
(1848— 1933) 1929-ben még élő3 gyermekei -  Lajčo (püspök, született 1873-ban), 
Lovro, Ive, Djeno (1874— 1947), Dano és Stipe -  emeltették a feszületeket, de 
továbbra is fennáll a lehetőség, hogy még 1910-ben felállították őket (szintén e 
család költségén) és a jelzett évben csupán a ma is m eglevő alapzatokat és talap
zatokat építették ki.

1 Az egyházközségi tanács napjainkban is gazdálkodik a kálváriatér fáival
-  az újabb kori, elhanyagolt fakeresztek felújításához a kálvárián nőtt akácokat 
használják fel.

2 Boszándli József bajmoki festő és szobafestő 1940-ben készült alkotásai (Mojzes 
Antal).

3 1929-ben már nem élt Grgo fiuk, ahogyan a 42 évesen, 1919-ben elhunyt leányuk, 
Katalin sem.

A NAGYFÉNYI KÁLVÁRIA

Szabadka térségében napjainkban az egyetlen temetőben kialakított kálvária 
Nagyfényen található. A városi, bajmoki és csantavéri kálváriáktól eltérően ez 
kevésbé díszes és csupán 14 stációból áll, minden más, a szakrális emlékegyüttes 
szokásos eleme nélkül.

A nagyfényi plébánia megalapításának (1913/14) idejére tehető a temető 
kialakítása is. A História domus szerint a temetőnyitást követő évek egyikében 
felépítették a kálváriái állomásokat is a temetői főút mentén -  hetet-hetet a keleti, 
illetve a nyugati oldalon. Pontos évet nem említenek, de megjegyzik, hogy a 
kálváriát már az első plébános, Hegedűs Benjámin idejében alapították. Ő pedig 
1913 és 1917 között élt Nagyfényen.

A kisebb, téglából készült stációkat közadakozásból építették -  a História 
domus szerint minden, a faluban élő Vukov család hozzájárult a költségek  
fedezéséhez, de a legnagyobb összeget a Grboš melléknevű Vukov család József 
(Joso, Joško) nevű tagja adományozta, aki azokban az években egyházközségi 
tanácstag volt Nagyfényen.1 Mindezt a stációk első felújításakor, 1926-ban az 
1. és a 14. állomáson elhelyezett feliratos táblával is megerősítették.2 Hét-hét 
családtag nevét vésték kőbe horvát nyelven az Isten dicsőségére emeltetik ezen 
emlékművet szövegrész alá, feltehetőleg az egyes stációk építésének pénzelőiét.
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A nyugati oldal első állomásán elhelyezett tábla feliratában Vukov Marko, 
özv. Ciliké, Vranje, M ate, Stipe, Joso és Martin családtagokat sorolják fel:3

NA SLAVU BOŽIJU
SPOMENIK PODIŽU
VUKOV MARKO

UD. CILIKA 
VRANJE 
MATE 
STIPE 
JOSO 

I MARTIN
A keleti oldalon, az utolsó stáción is hét nevet je lö ltek  a feliratos táblán 

-V u k o v  Dania, Joško, Vranje, özv. Doca, Stipan, Imre, valam int 1926-ban Peret 
részéről Iván és Lozija:4

NA SLAVU BOŽIJU 
SPOMENIK PODIŽU
VUKOV DANIA 

JOŠKO 
VRANJE 

„ ud. DOCA 
STIPAN 
IMRE 

„ OD PERE
1926. IVÁN

I LOZIJA
A mintegy száz méter hosszú útszakasz mentén -  a temetőbejárattól a nagyke

resztig -  egyenlő távolságban elrendeződő útra néző kisépítményekbe bádogra 
festett, szenvedésjeleneteket ábrázoló képeket helyeztek, melyeket az adatközlők 
szerint egy helybeli amatőr festő készített.

2002-ben elkezdték a nagyfényiek a tem ető teljes felújítását, m elynek kere
tében 2003-ban rendbe tették a kálvária állom ásait is -  kijavították őket és 
fehérre festették. A régi képeket is kicserélték -  az újak Liliom Lozika nagyfényi 
naiv festő m unkái, aki lem ásolta a templomban látható „szenvedésképek”-et. A 
fülkék sekélysége miatt, a képek megőrzése érdekében fakeretes üvegablakokkal 
zárták le a fíilkebej áratokat.

Az egykori építők utódaiból már kevesen élnek Nagyfényen -  többségük a 
városba költözött, de húsvétkor és halottak napján sokan kimennek a falusi temetőbe, 
hogy az egyes kálváriastációknál is leróják kegyeletüket a felmenőik iránt.5
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A XIX. század folyamán a népes Vukov család egyik ágának tagjait a GrboS 
(feltehetőleg a púp, púpos horvát megfelelőjéből -  grb, grbav) melléknévvel kü
lönböztették meg a többitől. A család ezen ágának birtokai, szállásföldjei zömmel 
Nagyfényen, a Zimonyi út mellett sorakoztak -  a századelőn megnyitott tanyai 
iskolát (Nagyfény és Zobnotica között az említett országút keleti oldalán), az ún. 
Vörös iskolát is Vukov-iskolának nevezték a pusztaiak. A nagy fényi birtokrészek 
mellett a család ősi fészkének számító Verusicson, a Csantavéri út nyugati olda
lán is voltak jelentős nagyságú szántóföldjeik, városi házaikat pedig rendre a II. 
körben építették fel (a fő temetkezési helyük a Zentai úti temetőben volt).
A kálváriaépítő Vukov Grbošok rendre Vukov Iván (János, 1804— 1883) és 
Szudárevits Anasztázia (Sudarević Stana, 1803-1873) leszármazottai voltak, 
illetve a Gergely (Grgo, 1824— 1896) fiuktól és Liza (Skenderović, 1823— 1892) 
menyüktől származó unokáik, dédunokáik.
Az első hét stáció építési költségeinek zömét Vukov Márk (1848-1922, Marko, 
Malagurski Jaga 1846— 1910 férje), Gergely és Skenderović Liza fia, valamint az 
1861-ben született húga, Duliéné Vukov Cilika fedezte.
E stációk nagyobb részét is Vukov Gergely utódai, illetve a Márk fiától származó 
unokái építtették. Az 1926-os tábla szerint Vukov Dániel (1872— 1951, Romié 
Cecilija 1874— 1949 férje) és testvérei: József (Joško, Joso, 1874— 1969), 
Ferenc (Vranje, 1878), valamint Pere (1867) testvérétől származó két fiú. Iván és 
Lozija.
Vukov Marko és Malagurski Jaga tíz gyermekéből csak néhányan érték meg a 
felnőttkort és alapítottak családot: Pere (1867), Iván (1869, vadászszerencsétlen
ségben vesztette életét 1913-ban), Marija (1871), Dániel (1872), Joso (1874), 
Vranje (1878), Magdalena (1880), Nikola (1883— 1884), Nikola (1886— 1904) 
és Marta (1887). A családra vonatkozó adatokat Vukov Joso és Dániel városban
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élő unokái, Čovićnć Vukov Marija (1931, ifj. Vukov Joso és Vukov Ester leánya), 
valamint Vukov Ruža (1932, Vukov Pajo és Antunović Justina leánya) közölték 
velünk, hálás köszönet érte.

Végül pedig szólni kell arról a három, városon kívüli kálváriáról is, amelyeket a 
két világháború között, a harmincas években terveztek kiépíteni a szabadkaiak, de a 
háború közbeszólt. A közkeresztek kapcsán a megfelelő helyen már említettük őket, 
most csupán a felsorolásukat tartjuk ésszerűnek.

A palicsi tem ető 1935. évi tervezete egy kálváriát irányoz elő a temetőn belüli 
térség nyugati részén, a Vadász és a Dembic utcák kereszteződésének északkeleti
szögletében.1 A tem ető végleges átadására csak két év múlva, 1937-ben került
sor, a kálváriát viszont a továbbiakban nem említi sem az Apostoli Korm ány
zóság, sem a városi adm inisztráció.

A kelebiai tem plom nak M olczer Károly által 1936-ban elkészített tervrajzán, 
a tem plom kert északkeleti sarkában kálvárihely látható.2 Valószínűleg a közelgő 
háború m iatti bizonytalanság, majd a háborús évek oly m értékben elvonták a 
kelebiaiak érdeklődését a tervezett kálváriáról, hogy a továbbiakban már sem 
szóbeli, sem írásos nyom a nem maradt a tervezett kiépítésének.

1938-ban az alsócsikériaiak is kálváriát akartak építeni a soron levő, 1868- 
ban em eltetett közkeresztnél. Az Apostoli Korm ányzóság kezdem ényezése 
azonban elakadt a tervezett földterület rendezetlen tulajdonjoga m iatt.3 A néhány 
évvel később, 1942-ben felújított kezdem ényezés is hasonló sorsra jutott.

1 SzTL, F 275.24.
2 SzTL, V 604/1936 és SzTL, V 3798/1937.
3 SzTL, V 589/1938. 1938. február 24-én kérvényezték az egyházi hatóságok a 

Tanácsnál az alsócsikériai kereszt körül egy kálvária kialakításának engedélyezé
sét. Mivel a területtel az erdőgazdaság rendelkezett, április 7-én egy bizottság 
(az erdőgazdaság és a város műszaki osztályának képviselői) járt a helyszínen. A 
leadott jelentésről csak november 5-én tárgyalt a város vezetősége. Mivel a 439 
hold nagyságú erdőterület tulajdonjogi viszonyai rendezetlenek voltak, a döntést 
a következő évre halasztották. A levéltári anyagban található utolsó okiratot 1939 
májusában keltezték -  még akkor is vitatkoztak a leendő terv-rajzok elkészítése, 
valamint a kérdéses parcella telekkönyvi bejegyzése körül.
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SZENTKUTAK

M atijevics Lajos az alábbiak szerint vezette be a szabadkai szentkutakról 
szóló értekezését (1971): S zabadka  fö ld ra jz i névanyagában  két o lyan a d a t is 
szerepel, am elyből vízi szent helyre következ te thetünk . E gym ástó l távol eső 
fogalm at je lö lnek : az egyik u tcá t -  „S zen tk ú t ucca” a m ásik  pedig  kegy
h e ly e t -  „ S ze n tk ú t” nevükből m égis a r r a  k ö v e tkez te the tünk , hogy m ind a 
kettőnél gyógyerejű  víz já tsz h a to tt szerepet a n év a d ásb an .1 Az öt év múltán 
m egjelentetett helynévtárban is m egkülönbözteti az utcát és a kegyhelyet, de az 
utcához (a korabeli Oldal, illetve a mai Požarevac utca) fűzött m agyarázatban 
megjegyzi: u tca , a H alasi ú ton ágazik  el a G örög -m alom nál. R égen igen 
lá to g a to tt S zen tk ú t volt itt (Penavin— M atijevics). Tehát a város területén, 
illetve a közvetlen közelében két olyan hely is volt (van), amely m egfelel a szak- 
irodalomban feldolgozott szentkúti kritérium oknak (gyógyhatás, vizek forrása 
körüli szakrális tartalom: építmények, istentiszteletek, búcsúk).

1 A Hungarológiai Intézet tudományos közleményei -  III. évf., 7. szám, 1971. 
június

HALASI ÚTI SZENTKÚT

Nem tudni pontosan, hogy a korabeli Pesti út környékén m ég napjainkban 
is időnként feltörő vizek (nehezen nevezhetők forrásoknak) egyikét m ióta kezd
ték Szentkútnak nevezni. A kutatásaink szerint csak két szakember: M atijevics 
Lajos és Hovány Lajos foglalkozott ezzel a Halasi út közelében m ár a XIX. 
század elején Szentkútnak titulált színhellyel. Többé-kevésbé mi is csak az ő 
publikációjukra tám aszkodhatunk Szabadka első szentkútjának bem utatásakor.

Vlassich G ábor 1819-ben terveket készített a Jaszi-bara m indkét ága híd
jainak m egépítésére. A tervekhez m ellékelt helyszínrajzon1 jó l látható, hogy 
abban az időben m ár kialakult a térség mainak majdnem m egfelelő utcahálózata
-  a Prágai-híd utcának a Vörös Kereszt (vörösre festett közkereszt) környéki 
része, akárcsak a mai Miletić és Travnik utcák is. A Jaszi-bara főágával párhu
zamosan berajzolt mellékág ezen a téren kezdődött, pontosan a Prágai híd utca 
és a Jaszi-bara kereszteződésétől mintegy száz m éternyire délnyugati irányban. 
A forráshelyként feltüntetett térséget Sveti Bunar (Szent Kút) m egjelöléssel látta 
el a térképész. A ném et nyelvű m agyarázat kezdősora pedig: P lán  von Zw ej 
u n te re rd isen  quele W asser, Nagj rit und Sveti B u n a r...  (Terv a két föld-alatti 
vízforrás, a N agyrét és a S zentkút...)
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A Halasi út környéke (1908)

A térképen m egjelölt, bunyevác-horvát névalakból arra következtethetünk, 
hogy az időszakos forrás vizének gyógyereje m ár a XVIII. század elején közis
mertté válhatott, tehát a m agyar népesség század közepi, töm egesebb betelepítése, 
illetve a későbbi VI. kör utcahálózatának kialakulása előtt. M ár kezdetben kutat 
építettek a kialakulásának éveiben még szabadon m egközelíthető forrás fölé, és 
élősövény-kerítéssel övezték. Az égi patrónus, Szent D om onkos kiválasztása is 
az első kúthoz kötődik. A forrás időnkénti elzáródása vagy szándékos betömése 
után napok alatt újra feltört a kristálytiszta víz, amit az em lített szent közismert 
víztisztító erejének tulajdonítottak a hívők.

A XVIII. század közepétől fokozatosan körülnőtte a város, és a környező 
utcák teljesen elzárták a forráshoz vezető ösvényeket, csapásokat -  ettől kezdve 
csak a szom szédos házak tulajdonosai jóindulatán múlott, hogy engedélyezték-e 
a m egközelítését a telkükön keresztül.

Nem m aradt fenn korabeli írásos adat a víz esetleges vegyelem zéséről, a 
kigyógyult betegek kórism éjéről, ahogyan az idelátogatók szám áról, nem zeti és 
vallási hovatartozásáról, lakhely szerinti m egoszlásáról sem.

M agáról a kútról, illetve vizének gyógyhatásáról az alábbiakat írja M atijevics 
Lajos az em lített kiadványban: A k ú t vizében m egm osakod tak , és o tth a g y tá k
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a lsó ru h á ju k a t vagy rongyukat, m ert m eggyógyultak. A gyógyvíz tisz ta ság á ró l 
Szent D om onkos gondoskodo tt.2 B árm enny ire  is bep iszko lták  a vizet, S zent 
D om onkos h a rm a d n a p ra  m egtisz títo tta . A k ú t ugyan m ég létezik  (1971), de 
vizének csodála tos h a tása  m á r egészen a feledésbe m erü lt, csak  a következő 
tö red ék ek  em lékezte tnek  gyógyító e re jé re  és nevének születésére. Ezután 
a szerző idézi azoknak a 60-80  éves adatközlőinek a szavait, akik valóságot 
és hiedelem világot gyakran összekeverve elm ondták a Szentkútra vonakozó 
em lékeiket, ismereteiket:

N éköm  a Szögedi Ilka m eséte, az üvéké vót az  a ház, am e jjik n ek  az 
u d v a rá n  vagy k erty ib e  a S zen tkú t fojt. K özönségös áso tt k ú t vót. Á llandó ján  
vód benne víz, m er m indig  ú ja p  fojt, o t fo jt e a S án d o r zs idó jékná  m ög az 
O lajos R óza n én ijékné  a Ja sz i b a rá b a , a Ja sz i b a rá n  pedig  kö rösztű . A Söm - 
léki iskola m elle tt o t m önt az árok .

K ísűbb  a G yörgy i T éru sék  la k tak  ott. A T éru s  m eséte, hogy nagyon sokan  
m ö n tek  ak k o  is a S zen tk ú tra . M indön ú jho ld  p in ték in  gy ü ttek  m esszirű  is. 
K islány  k o rá b a  a ra n y p ízö k e t d o b á tak  a vízbe, evve fizettek . A fájós lábú , 
fájós kezű betegök  m ind  m öggyógyútak. Sok gyönge, m a ró d i g y erökö t is 
odah o sz tak . A k ú tn á  o jan  naty  sönfű kerítés nyőt. A rra  a g g a ttá k  a ru h á t, 
a k in ek  a szöm e fá jt a zsepkendő t, ak in ek  a lába  fá jt a h a r isn y á t h a tta  o tt. 
A m i r a j tu k  vót a betegökön, m ind o ttm a ra tt . Sok fésű is vót, m ög m indön- 
féle rongyok. A g y erököknek  a kisingjei m a ra tta k  a söm fű kerítésön , m ikó 
m öggyógyútak . E lég vót, ha a beteg lém osta m agát, tán  n ém ejjik n ek  azé 
három szó  is köllö tt. M ég nagyobb h íre  lő tt a k ú tn a k , m ikó éggy ö reg em b ö r 
m a n k ó k k a  g y ü tt oda, és m ozsdás u tán ed o p ta  a m ankó jit.

A Prágai és az Oldal utca között eredő forrás az 1915-ben készült felm érések 
alapján m egrajzolt, részletes várostérképen még be van jelölve, és Szentkút néven 
szerepel. Feltehetőleg akkor még látogatták a betegségükre gyógyírt keresők -  a 
Sándorban m ár mintegy harminc éve létező M ária-kegyhely hivatalos elism erése 
ellenére is. A fenti adatközlők életkorát és közléseinek tartalm át véve alapul, m ég 
a két világháború között is tömegesen látogatták. Az em lített Szegedi és Györgyi 
családok, a történések szemtanúi is a háborúk közötti évtizedekben laktak a Szent
kút környékén. A helytörténészek, néprajzkutatók rem élhetőleg előbb-utóbb 
teljes fényt derítenek e kevésbé ismert szabadkai kegyhely, de Szent Dom onkos 
kútjaként m ég napjainkban is em legetett gyógyhely történetére. Különös tekintet
tel arra, hogy az adatközlők többször is hangsúlyozták: zöm mel a beteges, vézna 
kisgyerm ekekkel keresték fel a forrást a rem énykedő szülők.3

» SzTL, 24-A-16/aec. 1819.
2 A környékbeliek időnként, a látogatók által letaposott kertek miatti bosszúság

ból, betemették a kutat (földdel, szeméttel, ágakkal). De a víz rövid időn belül 
(harmadnapra) újra megjelent -  kristálytisztán. Egy éccaka asztán égy erevaló 
öregasszony nagyon kíváncsi vót és kileste mi történik a Szentkútná, mikó 
bétemetik. El is meséte, hogy éty toprongyos öregembörre tanákozott, aki 
át a kútná és az égre nézött. Amikó az öregasszony egész közéért hozzá ászt 
monta néki: -  Én vagyok a Szent Domonkos. Imátkozzá értem, akkó mök-
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tisztítom a té leiködet is éppen így, mög ijen tiszta lösz, mind ennek a Szent
kútnak a vize (Matijevics Lajos adatközlője).

3 A városban mintegy ötven éve jelen levő domonkos nővérek jelenlegi zárdafőnöke 
feladatául tűzte ki Szent Domonkos tisztelete szabadkai vonatkozásának fel
tárását, levéltári felkutatását -  többek között a Halasi úti Szentkút is az 
érdeklődési körébe került.

A SÁNDORI SZENTKÚT -  
MÁRIA-KEGYHELY

A város közelében, a Zentai országút egykori nyomvonalán kiépített mai müút 
keleti oldalán, egy díszes lejárat mellett elhelyezett, többnyelvű (szerb, horvát és 
magyar) tábla figyelmezteti az arra járókat vagy éppen oda igyekvőket, hogy a Szent
kút -  Bunarić -  Vodica1 néven közismert, szabadkai M ária-kegyhelyhez értek.2

Körülbelül egy kilom éterre a m üút és a Zentai vasút kereszteződésétől, 
néhány száz m éterre a Kőhát néven ismert, egy középkori tem plom  és tem ető 
m aradványait magában rejtő dombtól található a szabadkaiak mai, közkedvelt 
búcsúhelye, am elynek különös jelentőséget ad, hogy m ár kialakulásától kezdve 
m ind a szerb pravoszlávok, mind a római katolikusok a m agukénak érzik. A 
napjainkban 360x95 méteres területen fekvő3 kegyhely m integy 130 éves törté
netének átfogó m egírásával m ég adós a helyi szakirodalom , hiszen a M atijevics, 
Hovány-, Rajčić-, Rajšić-, Stantić-, Csúszó-, Veljanovié-féle rövid áttekintések a 
helyi lapokban, különböző kiadványokban csupán e szakrális építm ényegyüttes 
kialakulásáról, kezdeti évtizedeiről, vallási tartalm airól szólnak.

M ár a XIX. század elején közism ert volt a város alá benyúló Palicsi-tó déli 
partjainál napjainkig is m egtalálható kiöntésekben időnként feltörő források 
vizeinek gyógyító hatása. A Sándor környékén legeltető pásztorok révén külön
féle m ondák keltek szárnyra a forrásvizek jótékony hatásáról -  em berre és állat-



ra nézve egyaránt. A vízben gázoló jószág kigyógyult makacs lábbetegségéből, 
sérülései ham arabb benőttek, de őrzői is szívesen áztatták lábukat a hüs vízben
-  m egm osakodva és szom jukat oltva pedig bőr-, szem-, torok- és gyom orbántal- 
m aikra leltek enyhülést. 1879-ben terjedt el a híre, hogy a Szüzanya is megjelent 
az egyik forrásnál, s ezt követően annak vizében m egm osakodva, egy sándori 
szerb férfi vak kislánya visszanyerte a szeme világát. E csodás gyógyulás hírére 
a környéken lakók, zömmel sándori szerbek, saját bajaikra keresve gyógyírt, 
töm egesen zarándokoltak ide, a kislány apja pedig a helyi hatóságoktól egy köz
kereszt felállításának engedélyezését kérte.4

Sándor község világi vezetői elutasították a kérelmet, de az egyháziak, látva 
a hívők töm eges vonulását a forrásokhoz, felkarolták az ügyet: adom ányokat 
gyűjtöttek, és 1883-ban a forrás m ellett felépíttettek egy kisebb kápolnát, hogy 
a pravoszláv naptár szerinti N agyboldogasszony napján fel is szentelje a sándori 
pravoszláv lelkész. Ezután a helyi újságok rendre tudósításokat közöltek az új 
kegyhely m egszületéséről. Kutatásaink szerint attól az évtől, 1883-tól kezdve 
m ár Szentkútnak nevezik. A Bácskai Ellenőr 1883. szeptem ber 9-i szám ában az 
alábbiakat közölte: Van a Sándori szőllök között egy úgy nevezett szent kút, 
m elynek csoda gyógyerőt tulajdonítanak, különösen a szem betegségekben; e 
forráshoz a babonás népség tömegesen zarándokol. így történt ez a m últ hó 
26-án is a délutáni ó rá k b a n ,...

A sándori Szentkút (1929)

A Szabadság  is közölt 1883-ban egy terjedelm es cikket, m elynek bevezetője 
részletesen leírja a két-három évvel előbb történt eseményeket, majd felhívja a 
városi hatóságok figyelmét, hogy ideje lenne vegyileg elem eztetni a források 
vizét. Ha valóban gyógy hatásúak, rendezni kellene a környéküket, kutakat, 
m edencéket kellene építeni, fákat ültetni, s padokat felállításával pihenőhelyeket 
kialakítani, véli az újságíró. A cikk végén pedig figyelmeztet: Ha az itt előadottak  
figyelem be nem fognának vétetni, e „szentkút”-nak nevezett forrásoknak  
állítólagos áldásossága, a nagyszámú látogatóknak összevissza pancsolása  
folytén, átokká válhatik, mert igen sokan nem hogy bajaiknak enyhülését, de 
sőt inkább elmérgese-dését fogják tapasztalhatni, -  nagyobb járványoknak pl. 
a közelgő kolerának, netán felléptekor pedig azoknak hathatós és veszedel
mes közvetítő ivé válhatnak.5
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Igaz, kisebb számban, de a római katolikusok, zöm mel sándoriak, is láto
gatták a Vodica néven em legetett csodaforrást, és a szerbekkel egyidejűleg 
kérelmezték egyházuktól a kegyhely elismerését, illetve felszentelését. Mivel 
a kalocsai érsekség válaszra sem méltatta őket, a szerbek pedig m ár a kápolnát 
is felépítették, volt hol részt venni az istentiszteleteken -  különösen érvényes 
ez a N agyboldogasszony napi búcsúra. Az egyházi elism eréstől függetlenül, tíz 
év után, 1893-ban egy katolikus közkeresztet em eltettek a pravoszláv kápolna 
közelében, s 1900-ban kápolnát is építtettek mögé, valam int a pravoszlávok for
rásától független kutat egy másik forrás fölött. Tehát a századforduló tájékán a 
térség két részre oszlott: a nyugati részre, a szerb pravoszlávok által kialakított 
szakrális együttesre, am elynek elnevezése: Vodica volt és a keleti, katolikus 
jellegű, Bunarićnak nevezett részre.

1 A Szabadkán és tágabb környékén a XIX. században kialakult szentkutak eredeti 
elnevezése rendre szláv alakban jelenik meg -  a szerb Vodica és a horvát-bu- 
nyevác Sve(i)ti bunar vagy Bunarić alakban. A bajai szentkutat Tormásy Gábor 
1883-ban még Vodicza néven említi (...a  bajai vodiczai kápolna). Baján a 
későbbiekben magyarosították az elnevezést (Máriakönnye), de Szabadkán a 
Szentkút névalak vált közismertté.

2 2002-ben, a székelykapus megoldással kialakított lejáratról részletesen írtunk 
az első kötetben. Ezen a helyen csak a közkeresztekről közlünk néhány adatot. 
A kapu déli oldalánál álló, katolikus jellegű fehér márványkereszt Kopilović 
Andrija, sándori plébános ajándéka -  talapzatának nyugati oldalán három nyel
ven (lati-nul, horvátul és magyarul) vésték kőbe a DICSÉRTESSÉK A JÉZUS 
KRISZTUS köszöntést. Az északi kapulábhoz a pravoszláv jellegű, műkő 
keresztet Rajšić Svetislav emeltette a családjával. A talapzatnak az útra néző 
oldalára a keresztállítókról szóló, cirill betűs információ került, a keleti oldalára 
pedig az ajánlás: a Boldogságos Szűzanya dicsőségére és tiszteletére 2002-ben 
(szintén szerb nyelven, cirill betűkkel).

3 A szóban forgó térség három részre tagolódik: a műút melletti, 150x95 méteres 
nyugati rész napjainkig művelve van, a középső, 120x95 méteres résznek mint
egy a fele mocsaras, náddal benőtt, a másik fele pedig az eredeti Szentkút térsége, 
rajta épültek a pravoszláv és a katolikus szakrális elemek, a harmadik, a keleti 
rész, egészében a római katolikusok tulajdona.

4 A Szabadság c. helyi lap 1883-ból származó tudósítása a kislány csodás gyógyu
lását 1881-re teszi. Részlet a cikkből, amelyet 1997-ben Hovány Lajos egészében 
közölt a forrásmunkák között felsorolt könyvében: Az egyik forrásnak vizét a 
beteg testrészek mosogatására, a másikat pedig italul használják. Miként 
beszélik, két évvel ezelőtt egy szabadkai gazdag szerbnek fiacskája makacs 
szembajából e forrásnak vizétől gyógyult meg, mire az apa hálából oda 
keresztet akart állítani, de Sándor község ezt nem engedte meg. Az esemé
nyek szemtanúja tehát úgy tudja, hogy nem veleszületett vakságban szenvedett 
a gyermek, hanem valamilyen szerzett szembajban, talán az akkori-ban gyakori 
trachomában, melynek egyik szövődménye lehetett a teljes vagy rész-leges vakság. 
Ebben a magvilágításban már kevésbé beszélhetünk csodáról, inkább a Palicsi-tó 
vizéhez hasonló antibakteriális, vírusölő vagy gyulladás-csökkentő hatásról lehet 
szó.
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5 Akkor még élénken emlékeztek az emberek a tíz évvel előbbi, 1873. évi kol
erajárvány eseményeire. Noha az adott időben a járványtani szakismeretek 
(terjedés, megelőzés) már majdnem a mai szinten voltak, a járvány mégis a XIX. 
század egyik legjelentősebbike lett Szabadkán és környékén. Ennek vetületében 
érthető az elővigyázatosság, hiszen az újonnan kialakult „vizes" kegyhelynek 
nagy szerepe lehetett volna egy újabb járvány megjelenésében -  közismert a 
történelem folyamán lezajlott számos, világméretű járvány terjedésében a zarán
dokhelyek szerepe (pl. Mekka, Szentföld).

Pravoszláv rész

2002 nyarán a M ária M ennybem enetele-kápolna előtt, a bejárat déli oldalánál 
elhelyezték Svetislav Rajšić egyik adományát, egy cirill betűs felirattal ellátott 
fekete m árványtáblát. A négy fémlábon álló, 1x0,7 m éteres táblán a kegyhely, 
illetve az itt épült pravoszláv kápolna rövid története olvasható:

Kanejia YcneHHja üpecBeTe Eoropoamie
Kanejia YcneHHja Ü p e c B e T e  Eoropo^niie Ha „Boflnuaívfa” T p e h a  je 

y HH3y npaeocjiaBHHX öoroivfojba mrpaljeHHX Ha obom hctom MecTy. 
jí IIoziHrHyTa je y He0BH3aH TiijcK0M CTHJiy 1940. rojxuue no npojeicry 
,HparyTHHa Mojiuepa, 3a Bpeiwe npoTe CraHHiue MnxajjiOBHha, 
n a p o x a  ajieiccaH /ipoB aH K or.

Ilpsa npasocjiaBHa Kanejia Ha „BoAHitaMa” noflnrHyTa je oa 
HaőnjeHHiie 1883. roflHHe. HaKOH uiecTHaecT ro/jHHa Kanejia je 
H3 Heno3HaTHx pa3Jiora cpyuieHa h Ha H>eHOM MecTy 1899. rô HHe 
H3rpal)eHa je Hoea.

Ü3Bop nyaoTBopHe BÔ e h Kanejia nocTajiH cy MecTO MacoBHor 
xo,aoHauiha h OKynjban>a Cpöa H3 obhx Kpajeea h noneTKOM XX 
BeKa jaBHJia ce noTpeöa 3a BehoM KanejiOM. CTapa je cpyuieHa 1939. 
a H a p e ^ H e  roflH He H 3 rp a I )e H a  je HOBa, Koja je npe  ̂ eaivia. Ojx Tâ a 
reHepajiHO je oÖHOBjbeHa 1960. h 1999. rô HHe.

Ha BejiHKy IocnojHHy, 2002.
KpaTaK HCTopiijaT icanejie Harm cao je  

h y KaivieH 3a6ejie>Kno C B eracjiaB  P ajum fi

Vagyis: A Boldogságos Szűz M ária M ennybem enetele-kápolna a Szentkú- 
ton (Vodica), sorrendben a harm adik szerb pravoszláv kápolna ezen a helyen. 
Újbizánci stílusban, 1940-ben épült M olcer Károly tervei alapján, Staniša M ihaj- 
lović sándori lelkész idejében. Az első, vert falu kápolnát a Szentkúton 1883-ban
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emeltették, tizenhat év múltán, ismeretlen okokból lebontották, és a helyén, 1899- 
ben újat építettek. Mivel a csodás erejű víz forrása és a kápolna a környék szerb 
lakosságának tömeges zarándok- és talkozóhelyévé vált, már a XX. század elején 
szükség mutatkozott egy nagyobb kápolna építésére. A régit 1939-ben lebontották, 
majd a rákövetkező évben felépítették az önök előtt állót. Azóta két alkalommal, 
1960-ban és 1999-ben felújították. 2002-ben, Nagy boldogasszony kor. A kápolna 
rövid történetét lejegyezte és kőbe vésve megörökítette Svetislav Rajšić.

A pravoszláv kápolna 1911-ben.

A kegyhely történetének első, vázlatos áttekintését Rajčić Šandor (1884—  
1926)1 tollából olvashatjuk a Subolička danica  című helyi, 1911. évi kiadvá
nyban. A szerző bevezetőjében részletesen leírta az 1870-es évek végén történt 
M ária-jelenéseket, a források vizének régóta ismert gyógyhatását, am it inkább 
a víz tényleges összetételének és nem a csodáknak tulajdonított, majd lejegyzi, 
hogy a pravoszláv és a római katolikus hívek hogyan kezdem ényezték külön- 
külön az egyházi hatóságaiknál a Szentkút elism erését, illetve közkereszttel, 
kápolnával való szakrális megjelölését. A kezdeti eredm ényekről így ír a továb
biakban: A népek (szerbek és horvát-bunyevácok) ezen vetélkedésében az 
egyházaikkal a szerbek szerencsésebbek voltak. A Sándori Szerb Pravosz
láv Egyházközség adom ányok gyűjtésébe kezdett, Ilija M ijatov2 maga 400 
koronát adott, am it az egyházközség még m egtoldott néhány százzal és így, 
1883-ban felhúzhatták egy kápolnácska falait (vert falak). Az építm ényt a 
helyi, görög-keleti egyház megáldotta és egyben m eghatározta a kegyhely  
búcsúnapját -  a naptáruk szerinti Nagyboldogasszony napját. Ez a kápolna  
16 évig fennállt, majd lebontották, és helyébe felépítették a m ait.3

A jelzett helyen, 200 méternyire keletre az országúttól, illetve az 1889-ben 
elkészült Zentai vasúttól, 1883 nyarán, az egyik forrás közvetlen közelében 
fölépült a térség első szakrális objektuma. N incs sem korabeli fényképünk (fest
mény, rajz), sem használható leírásunk erről a kezdettől fogva a Boldogságos 
Szűz tiszteletére felszentelt kápolnáról. Csak annyit tudunk Zorán Veljanović 
értekezéséből, hogy Simeon Majinski szenttamási pravoszláv lelkész áldotta
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meg. A vizes térségben feltehetőleg nem maradhatott fenn huzam osabban a vert 
falú, kétes szigetelésű építmény -  elegendő volt néhány, m agasabb talajvízzel 
járó  év, hogy m egjelenjen az összeomlás veszélye.

Két év múltán engedélyezték a régóta kérvényezett közkereszt felállítását is a 
forrás m ellett -  a fennmaradt adatok szerint a pravoszláv kereszt fából készült és 
1914-ig, a mai kőkereszt em eltetéséig az eredeti helyén maradt.

Az egyházi elismerés után évenként megtartott búcsúknak köszönhetően 
ugrásszerűen m egnövekedett a kegyhely látogatottsága, de továbbra is ren
dezetlen maradt a hely tulajdonviszonya. Telekkönyvileg a kápolna a szerb 
nem zetiségű Kutuzov nővérek, özv. Krnajski Joviéné Kutuzov M ilica és Isa- 
kovné Kutuzov Dragica tulajdonában levő parcellán állt. Nem tudjuk pontosan, 
mikor, de feltehetőleg m ég a m últ század elején a két nővér a Sándori Szerb 
Pravoszláv Egyházközségnek ajándékozta a forrás körüli, m integy 80x80 méteres 
legelőrészt, s egyben úttal tették lehetővé a kegyhelynek a Zentai útról való m eg
közelítését.

1899-ben lebontották a rogyadozó és különben is szűknek bizonyult, egy
szerű építményt, majd még abban az évben felpítettek a helyén egy tartósabb, 
nagyobb, bejáratával nyugati irányba fordított kápolnát. Tudom ásunk szerint a 
régiből csak az oromzatán elhelyezett feliratos m árványtáblát tartották m eg és 
feltehetőleg 1-2 szentképet m entettek át az újba -  a tábla feliratán feltüntették, 
hogy a kápolna Ilija M ijatov és a sándori pravoszláv hívők adom ányaiból épült. 
Az új kápolnáról m ár van egy 1910-ben készült fényképünk, m elyet az em lített 
Subotička danica  közölt 1911-ben. Zorán Veljanović, a szabadkai levéltár m unka
társa a fénykép és a levéltári kutatások alapján a következő leírást adta erről a 
kápolnáról4 a Subotičke novine 2006. decem ber 29-i számában közölt, egész 
oldalas értekezésében: Idővel a kis pravoszláv kápolna szűkké vált szerepének  
betöltésére és 1900-ban le lett bontva, majd a helyén újat, jelentősen nagyobbat 
építettek. Az oromzatára megfestették Mária menybemenetelét. Nyitott előtere 
volt, ebben helyezték el a Boldogasszonyt a Kisjézussal ábrázoló ikont, vala
mint több más szakrális kellék is helyet kapott az oltártérben.

A római katolikus hívek is -  bunyevácok és magyarok egyaránt -  mind tömegeseb
ben vettek részt a kegyhelyi pravoszláv búcsún, majd 1893-ban maguk is emeltettek 
egy közkeresztet, s néhány év múlva kápolnát is építettek -  mindezt a pravoszláv sza
krális együttes közelében, húsz méternyire a kápolna mögött. Mivel a római katolikus 
egyház továbbra sem volt hajlandó elismerni a kegyhelyet, a katolikusok kizárólag a 
pravoszláv kápolnánál hallgathattak istentiszteletet.

A töm eges látogatottság ellenére a kegyhely környéke továbbra is rendezetlen 
maradt. Miután Sándor községet 1904-ben közigazgatásilag a városhoz csatolták, 
a Szentkútnak és környékének a felügyelete is részben áthárult a városra. 1905-ben, 
a búcsú után, augusztus 28-án rendőri jelentés érkezett a város kapitányi hivata
lába: Jelentem , hogy Vodicza szent kúttól m integy 40 lépésnyire a város rétje 
közepén egy m éternyi mély gödör van, m elynek széle meredek s oly szerű, 
m intha ott régebben kutat akartak volna ásni. Tekintettel arra, hogy a gödör 
búcsú járó hely legforgalm asabb helyén van s korláttal nincs körülövezve, az 
arra haladók testi épsége veszélynek van kitéve. E hó 27-én is 4-nél többen
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estek  bele. -  Továbbá kérik a várost, hogy tem essék be a gödröt, illetve addig is 
jelöljék m eg.5

1914-ben a közism ert szabadkai ügyvéd, Vladislav M anojlović felesége, 
M elanija M anojlović, a családját ért tragikus esem ények után kezdem ényezte 
egy kőből készült közkereszt felállítását a sándori Szentkúton -  a pravoszláv 
kápolna elé, a lerom lott állagú fakereszt helyére.6

A mai kápolna bejáratától néhány méterre északnyugatra áll a napjainkban is 
jó  állagú, gondozott kőkereszt, melynek a szerb pravoszláv vallás szellemében 
nincsenek tartozékai. A talapzatának nyugati oldalán ez a cirill betűs ajánlás áll:

y  CJIABY E05KHJA 
MEJIAHHJA 

APA.
BJIA^HCJIABA MAHOJJIOBHüA 

1914.
Vagyis: Isten dicsőségére dr. M anojlović Vladislavné, M elanija 1914-ben.
A z országváltás után még töm egesebbé lett a szentkúti búcsúk látogatottsága, 

így a szerb pravoszláv egyház, annak reményében, hogy az új hatalom nak na
gyobb érzéke lesz a saját egyháza igényei iránt, 1925-ben a tanácshoz fordult, 
hogy a lehetőségekhez mérten, de legalább 1000 négyszögöl területtel bővítse 
ki a Szentkút addigi, szűkös térségét. A címzett csak részben teljesítette a folya
m odványba foglalt kéréseket. M ég abban az évben kim éretett 600 négyszögöl 
területet a szom szédos legelőből -  a kápolnától a Zentai út felé eső részen -  és 
átruházta a tulajdonjogot a Sándori Szerb Pravoszláv Egyházközségre.

A birtokba vett új tulajdont még abban az évben hasznosították. Többek között 
a kápolna előtt, mintegy húsz méterre nyugatra, felépítettek egy kisebb lakóházat 
gazdasági épületekkel a gondnoki család számára.

M integy tizenöt évig nem történt jelentős változás a Szentkút pravoszláv 
részén, m ajd 1939 elején m egkezdődött a kegyhelynek m integy két évig tartó, 
gyökeres átalakítása. Kezdeti lépésként még abban az évben lebontották mindkét 
épületet -  a kápolnát és a gondnoki házat. A Sándor központjában levő, szintén 
lebontott pravoszláv egyházi iskola téglájából új, 11x12 m éteres házat építettek 
az újvidéki Panto Jakovljević tervei szerint a réginek a helyén -  a szakrális tér 
nyugati szegélyén. Új tartalm akat is kapott a lakóház, mivel vendégfogadásra 
(elszállásolásra) is alkalm assá vált, megváltoztatták a nevét -  ettől kezdve konak 
(vendégház, pihenőház) néven emlegetik. A II. világháború végén katonai 
kórházat m űködtettek benne. Idővel bevezették a villanyt a helyiségekbe, és 
a legutóbbi, 2006. évi belső átalakításokkal további kényelm et biztosítottak 
állandó és ideiglenes lakóinak.

1940 tavaszán, április 19-én a Szerb Pravoszláv Egyházközség a következő 
kérelem m el fordult a város vezetőségéhez:7
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Szabadkai Szerb Pravoszláv Egyházközség
208. szám
Szabadkán, 1940. augusztus 19.

A Városi Tanácsnak  
A M űszaki Osztálynak

Szabadkán
A szabadkai Szerb Pravoszláv Egyházközség egy új kistem plom ot épí

tene a Szentkúton. Mivel nyilvános középületként szolgálna a pravoszláv  
vallású polgároknak, a városnak pedig kulturális jelentőségű épülete lenne, 
tisztelettel kérjük a Cím et, hogy a műszaki osztályán dolgozzon ki erre 
vonatkozó elaborátum ot.

Mivel a város civiljei között nincs olyan szakember, aki a szerb bizánci stí
lusban épülendő objektum terveit elkészíthetné, majd felügyelne a kivitelezésre, 
Önökhöz fordulunk, mert a város műszaki osztálya rendelkezik olyan szakem
berrel, aki a fentieken kívül jól ismeri az idevágó építési szabályzatot is.

Szabadkán, 1940. április 19-én.
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Nem tudni, hogy a folyam odványban miért kém ek tervezői segítséget is, 
hiszen M olczer Károly a terveket már április 5-én elkészítette és át is adta az 
egyházközségnek. A kért segítség biztosítása után már az építési engedélyért for
dultak a városhoz.

Szabadkai Szerb Pravoszláv Egyházközség  
Iktatószám: 264/1940  
Szabadkán, 1940. m ájus 23.

A Szabadkai Szerb Pravoszláv Egyházközség kérvénye 
a Szabadka m elletti sándori Szentkúton egy  
kistem plom  építésének engedélyezéséért.

A Városi Tanácsnak
Szabadkán

Alulírott Szerb Pravoszláv Egyházközség tisztelettel kéri a Szabadka  
melletti sándori Szentkúton tervezett kistem plom  építésének engedélyezését 
a 40482-es telekkönyvi szám alatt vezetett parcellán a m ellékelt tervrajzok, 
műszaki leírás, statikai szám ítás és költségvetés szerint. K éretik a Cím , hogy 
műszaki felülvizsgálatra jutassa el az elaborátum ot az építési hatóságokhoz. 

Szabadkán, 1940. m ájus 27-én.
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Az érvényben levő előírások értel
mében az Újvidéken székelő Báni Hivatal 
engedélyére is szükség volt. Miután ezt 
m egszerezte a város, augusztus 20-án 
m egadta a kérvényezőnek az engedélyt.
A helyszíni m unkálatokat azonban már 
jóval az engedélyezés előtt megkezdték
-  az alapkövet m ár a nyárelőn elhelyez
ték és a helyszíni istentiszteleten meg is 
áldották.

A z év folyam án, tehát 1940-ben 
felépült a tervek szerinti 11,50 m magas 
(keresztcsúcs), haranggal ellátott, új kápol
na. A bejárati, nyugati rész (hajó és szentély) 
újbizánci stílusú. A hajó 4,30x4,30 méteres 
közepe három oldalon egy méternyivel 
kibővül, ahogyan a keleti oldalon a majd
nem 3 méteres szentélytérrel is. A hajó 
szerény berendezése: egy asztalka, egy 
gyertyagyújtásra használatos alkalm a
tosság és az istentiszteleteken használatos könyvtartó állvány. A szentélyt valójában 
kitölti az asztaloltár, amely díszes terítővei van letakarva.

A lilára festett, vallási jelképekkel díszített falakon számos, különböző 
nagyságú -  többek között Szent M iklóst és Paraskeva anyát ábrázoló 40x50 cm- 
es -  szentkép. A z északi és déli oldalon két-két ablakkal ellátott tem plom hajó 
fölött m agasodó, nyolcszögletű tornyon ugyanannyi hosszúkás oldalablak. A 
beltérben, a bejárat déli oldalánál elhelyezett, az építést m egörökítő m árványtábla 
cirill betűs felirata:

Y HME OIJA H CHHA H CBETOr £YXA AMHH! 
y  cjiABy EOHCjy h  

HACT ÜPECBETE EOrOPOflHIJE 
IÍPKBHIíy HA “BQUHIJH” 

nOflHEJIA JE JbyEAB H MHJIOCPBE 
nOECttKHOr nPABOCJIABHOr 

HAPQHA CPnCKOr,
3APABHMA PA£H MOJIHTBE H yTEXE ^yiUE  

A C BEPOM H HAJTOM y  HCU,EJEEH>E 
EOJIHHMA H HEBOJBHHMA 

CTAHHLUA nPOTOJEPEJ MHXAJJIOBHTi 
nAPOX y  AJIEKCAHAPOBy

És következik a csaknem húsz adományozó neve, majd a tábla alján az 1940-es 
évszám.
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MwHUCTapcTBO npsĐ.ne 
Ep ♦ 67286/XII

23 jyjia 1940 romíné
Beorpafl. P.

y  Be3M peaeiba MwnwcTpa rpal)eBiwa Őp.27439 o,n 19-VII-19< 
a Ha GCHOBy § 87/4 rpaljeBWHCKor 38Kohb

P e m a b a m :

jia ce ojioópw npojeKaT sa nojmaaive npaBocjiaaHe upKBQ y A^qkcöh; 
KOfl CyóoTwue, c tmm, #a KpaaeBCKa őöHCKa ynpeBa ,nyH8BCKe öanoi 
flajbe río H8.UI8SH0M nocTymt.

MviHHCTop np8Bjne, 
flp.JI. iM8pK0Büh*c , p ,

üa j e  obqj  npennc Bepan opHmniaJiy tbp,dm:

,v.3 /,Av \  no Hape/Uto MwHHCTpa npa
flle<j) XII OTcena, reHepaawitH

Az Igazságügyi Minisztérium engedélye (1940).

A tábla szövegének szabad fordítása: Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, 
ámen! Isten dicsőségére, a Boldogságos Szűzanya tiszteletére a szentkúti kistemp- 
lomot em eltette az istenfélő pravoszláv szerb nép szeretete és kegyessége, az 
egészségesek fohásza és lelki üdve végett, azzal a hittel és rem énnyel, hogy a 
betegeknek és elesetteknek a gyógyulására lesz. Staniša M ihajlović főesperes, 
sándori lelkész.

A bejárattól északra az 1960-as felújítást m egörökítő tábla látható, melyet 
csak hét év után, 1967-ben készítettek és helyeztek el a falon. A felirata:

OEHOBJbEHA CB. BOflHIJA Y CJIABY EOflCJY
nPEOCBEüEHH HHKAHOP EnncKon eahkh 27. vm. 1967.

MHJIOPAfl MHXAJJIOB IIABJIE MHXAJJIOBHTi
ITPOTA IIPOTA

Vagyis: Isten dicsőségére felújítva a Szentkút. Tekintetes N ikanor bácskai 
érsek 1967. novem ber 27-én. M ilorad M ihajlov és Pavle M ihajlović lelkészek
-  majd következik a 12 egyháztanácsnok, valam int a számos adom ányozó nevé
nek m egörökítése, a tábla alján pedig az 1960-as évszám.

A szentély külső falának folytatásában kezdődik egy két részre tagolódó, 
bádoggal fedett (ahogyan a torony is) épülettoldalék -  3,5 m éteres kétoldali 
nyitott oszlopsor (5-5 oszloppal) az 1,8x1,8 méteres, csukott vízgyűjtő házikóval
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'J9 maja I«4U (jód. 
S u b o t i c a

KK; BANSKOJ UHtAVI DUNAVSKE BAHOVINfi 
Tehničkoo odeljenju

N ö v i  S • a d

Srpska praroslavna crkvena opStina u Subotici 
podnela je molbu sa nacrtima fca dozvolu gradnje crkvice n a 
ká t .  č e s t ,  broj 40482 na tako zvanoj "Vodici" na pu s ta r i  
Aleksandrovo kod Subotice.

Zemljište na kojetnu se želi>q podići crkvica ‘pada 
u z a š t i t i n i  pojas grada Subotice,

Poatojeća vodica/izvor/ koja ée b i t i  povezana Bó 
novom crkvicom, smatra 3e kao h i s to r i j s k i  -  r e l ig io z n i  epofnenik 
prema tome Gradsko poglivnr:;*,vo je oii š l je n ja  i  predlaže, dfc: se 
Gradjevinska dozvola iz re l íg io zn ih  razloga izde s tim da ovo 
ne s luž i  za precedenat za izdavanje gradjevinske (lozvuiü kod 
budućih okolnih grednja.

Gradsko poglavarstvo proma propisitna § 87 Gradje- 
vinskog zakona dós tav i ja  Kualovu ce l i  elaborat sa molbom na 
miáifenj# i s p i t iv a n j e i  odobrenje p r i loženih  gradjevinskih nacrta.
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/í Ztáw Hivatalához intézett folyamodvány (1940)

a keleti oldalán. A szentélyen kívül, a toldalék nyugati része fölött egy kézzel 
m űködtetett, 30 cm aljátmérőjű, felirat nélküli haranggal ellátott haranglábat 
alakítottak ki.

A vízgyűjtő külső, egyben az egész kápolna legkeletibb falára csapot he
lyeztek, s díszes perem m el övezték. A csap (m osdó) perem ére a következő, ci
rill betűs feliratot vésték: IIP E C B JA T A JA  E O rO P Q H H U E  C IIA C H  HAC. 
(Boldogságos Szűzanya, m ents meg m inket.)

A m illennium ra készülődve, 1999-ben m egkezdődött az építkezések, felújí
tások és átalakítások egész sora. Ezek még napjainkban is tartanak a kegyhely 
m indkét részén -  mind a pravoszlávon, mind a római katolikuson.8 Először 1999- 
ben a pravoszláv részen épült egy új kút. A neo bizánci stílusú istenházát utánzó, 
kisebb m éretű (1,22x1,22 m) építményt az oldalfalain kialakított négy vízcsappal
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a kápolnához vezető betonút északi oldalára helyezték, körülötte pedig padokkal
ellátott pihenőhelyet alakítottak ki. Ugyanebben az évben egészében felújították
a kápolnát is -  kívül-belül újrafestették és a tetőzetét is rendbe tették.

2002-ben, a kegyhely komaságát egy 
évre vállaló Svetislav Rajšić hathatós 
anyagi segítsége révén jelentős objek
tumokkal bővült a pravoszláv rész. Az 
em lített lejárati közkereszt és a kápolna 
előtti m árványtábla mellett a harmadik 
ajándék az I. Péter királyt ábrázoló mell
szobor volt. Sava Halugin (1946) szob
rászm űvész alkotását vörös műkőalap- 
zatra állították a konak délkeleti sar
kához, a mai kerítés kezdeténél kialakí
tott bejárati kiskapu előtt. Talapzatának 
cirill betűs felirata:

KPAJb IIETAP I 
KAPAT>OPT>EBHTi 
OCJIOEQZJHJIAU,
Kpajb rieTap I Kapaí)opl)eBHh 

pa,a CaBe xajiyrHHa, 2002.
floKjioH CBeTHCjiaBa PajuiHha 

ca nopo^HuoM 
CpncKoj npaBOCJiaBHoj upKBeHoj onuiTHHH 

y AjieKcamipoBy

CyöoTHua, Ha BejiHKy TocnojHHy 28. VIII. 2002. rojx.

Vagyis: I. Petar Karađorđević király, a felszabadító. I. Petar Karađorđević 
király m ellszobra, Sava Halugin 2002-ben készült m unkája Svetislav Rajšić és 
családja ajándéka a Sándori Szerb Pravoszláv Egyházközségnek. Szabadkán, 
2002. augusztus 28-án, N agyboldogasszony napján.

Újabban, 2005-ben két, a búcsúsok kényelm ét szolgáló objektum m al gazda
godott a pravoszláv kegyhely. A kápolna vonalában, a térség északi szegélyén 
egy három oldalról nyitott, a beltér felé fordított, 10x5,5 m éteres étkezőhelyiséget 
építettek. Az északi falát téglából húzták fel, m elynek északi, beltéri oldalán 
három szentkép látható -  a két szélén angyal figurák, középen az áldozó Jézus 
képe. A tetőzettel fedett beltér berendezése: néhány többszem élyes, hosszú asz
tal padokkal. A négylépcsős, szintén nyitott belépőtér tetőzetének orom zatát a 
hely szellem ében kereszttel je lölték meg. Az épület délkeleti sarkánál, két platán 
között egy bádogból készült, alacsony, kápolnaszerű alkalm atosság áll, am ely
nek négy rekesze a biztonságos gyertyagyújtást és -égetést szolgálja. Emellett 
részben körülkerítették a pravoszláv részt -  a konak délkeleti sarkánál egy lécből
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készült kis- és nagykaput (bejárat a kegyhely szükebb térségébe) csináltattak, 
ami elfoglalja a teljes nyugati oldalt és egy keskeny drótkerítés után szervesen 
kötődik a déli oldal élősövényből kialakíto tt kerítéséhez. A kegyhely pravoszláv 
részét évente szinte állandóan alakítgatják -  2006-ban átalakították a vendégház 
belterét, a kápolna bejárata fölötti kép helyére pedig egy nagyobb m ozaikképet 
csináltattak. 2007-ben a kápolna körüli szegélyező teret és a konak bejáratától 
a kápolnáig, illetve a kútig vezető utat kikövezték, a Rajsié-féle tábla előtti térre 
pedig egy márványlapos, fémszerkezetű asztalt állítottak padokkal, a kúthoz vezető, 
kikövezett út mentén pedig néhány padot helyeztek el.

1 A szerző Skender néven gyakran írt a helyi újságokban.
2 Ili ja Mijatov sándori földbirtokos és neje közismerten adakoztak az egyház 

számára 1890-ben ők építették fel a sándori temető máig is egyetlen kápolnáját.
3 A szabadkai szentkutakkal foglalkozó, említett szerzők egyike sem boncolgatta, 

hogy miért éppen 1883-ban kezdődik a búcsúhely szakralizációja, hiszen a sán
dori és szabadkai hívek, pravoszlávok és római katolikusok egyaránt már előtte 
is több éven át nyomást gyakoroltak a világi és az egyházi vezetőikre. Felté
telezésünk szerint a már említett járvány veszélynek meghatározó köze lehetett az 
időponthoz. 1883-ra már nyilvánvalóvá vált, hogy lehetetlen lenne huzamosab
ban távol tartani a látogatók több ezres tömegét a gyógyforrásoktól. Járványtani 
szempontból ellenőrizhetőbb a hely és környéke, ha egy kápolna felépítésével 
búcsút határoznak meg és csak ezeken a napokon engedélyezik a látogatást. 
Ezenkívül a vízzel történő manipulációkat (mosakodás, ivás) is kanali-zálni 
lehetett a járvány tan ilag kifogástalan kutak kiépítésével -  az így összegyűjtött 
forrásvizeket esetenként és szükség szerint fertőtleníteni is lehetett.

4 Zorán Veljanović nem közli, hogy milyen források alapján tette a réginek a leb
ontását és az újnak a felépítését egyaránt 1900-ra.

5 SzTL, XV 424/1905.
6 Jovan Manojlović (1810— 1865) szabadkai ügyvéd öt fia közül csak kettő 

maradt Szabadkán: Samko (1844— 1914) és Đuro (1845— 1895). Samkónak első 
házasságában (Mileva Milosavljević 1851— 1874) két fia született: Vladislav 
(1869— 1938) és Jovan (1871— 1956) -  a Katica RadiSiótyal kötött második 
há-zaságából is volt egy fia, Dušan (1876-1885). 1891. május 24-én esküdtek 
Manoj-lovics Vladislav (Samko fia) tartalékos hadnagy, jogász és Manojlović 
Melanija (Manojlovics Sándor leánya) a városi Szerbtemplomban. Több városi
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házuk közül megemlítendő a férj nagyapjának egykori háza, a mai Korzó 8. alatti 
bérpalota -  házasságukban három gyermek született: Aleksandra (1892), Katinka 
(1895) és Simka (1897). Vladislav az 1906-ban megalakult első szerb takarék- 
pénztár indítványozója és benne van a közvetlen vezetőségben (elnök: dr. Dušan 
Rádió, igazgató: dr. Jovan Manojlović, jogi képviselő: dr. Vladislav Manojlović). 
Ezért és a közéletben betöltött szerepéért az első világháború kitörésekor Kec
skemétre internálták a takarékpénztár néhány vezetőjével (Jovan Manojlović, 
Cvetko Manojlović, Jovan Radić) együtt. 1913 szeptemberének elején az ügyvéd 
és felesége, valamint a leányuk lovas fogattal a palicsi birtokukra tartottak, amikor 
a megbokrosodott lovak elragadták a kocsit -  a férj és a leány szerencsésen 
leugrottak a kocsiról, Melanija azonban olyan szerencsétlenül esett, hogy nehéz 
sérülést szenvedett a keze. Néhány hónap múltán elhunyt a férj édes-apja, majd 
következett a férj 1914-es nyárvégi internálása -  ezután döntött dr. Manojlović 
Vladislavné Manojlović Melanija a keresztállításról.

7 A kápolnaépítés ügyiratai a SzTL, V 1078/1940-es számú iratcsomóban talál
hatók.

8 Évtizedekig nem történt jelentős változás a Szentkút pravoszláv részén -  csupán 
két dolog méltó említésre: 1989-ben kívülről befestették a kápolnát, 1997-ben 
pedig műemlékké nyilvánították.

Római katolikus rész

Az 1880-as évek elején a helyi, római katolikusok is állandó látogatói voltak a 
kialakuló kegyhelynek. A sándori katolikusok zöm ét képező ném et ajkú, valamint 
az elenyészően kevés m agyar ajkú hívők, feltehetőleg a nyelvi különbözőségek 
miatt, csak kis szám ban társultak a szerb pravoszlávok új szentkútjának látoga
tásához, így a kegyhelyi búcsúnapokon, a más vallásúak zöm ét a helyi horvát- 
bunyevácok alkották.

A z 1910-ben kiadott Subotčka danica  hasábjain m egjelentetett történeti átte
kintésben a szerző, Šandor Rajčić lejegyezte, hogy a pravoszlávokkal egyidejűleg, 
m ár az 1880-as évek elején, a katolikus hívők is kérvényezték egyházi feljeb
bvalóiknál a hely megáldását, illetve valamilyen szakrális kisépítménnyel való 
megjelölését. A rendre elmaradó válaszok azonban nem gátolták őket az 1883-as 
pravoszláv elismerést követően kialakult, más vallású nagyboldogasszonyi búcsúk 
látogatásában, illetve a pravoszláv istentiszteleteken való részvételben.

Az egyházuk elutasító hozzáállása ellenére, illetve jóváhagyása nélkül is, 1893- 
ban felállítottak a térségben egy katolikus közkeresztet. A szerb kápolnánál levő 
forrást tápláló, ugyanazon ér felett egy másik forrás is feltört -  az előbbitől húsz 
méternyire keletre. Ezt választották a római katolikusok a jövendő szakrális együt
tesük (kereszt, kápolna, kút) központi részévé és a déli irányba fordított keresztet 
is ennek a közelében emeltették. A napjainkban is meglevő, gondozott kőkereszt 
talapzatának déli oldalán elhelyezett márványtáblán a következő szöveg áll:
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A katolikus kápolna 1911-ben

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE 

SÁNDOR KÖZSÉG 
KATHOLIKUS KÖZÖNSÉGE 

1893.
Az elm últ században folyam atosan gondozták, szám talanszor újrafestették a 

hom okkő részeit, illetve a fémtartozékait. így napjainkban is jó  állapotban van 
a kegyhely első római katolikus kisemléke. A kezdeti években az előtte kia
lakított hom okágyasba helyezték a látogatók a m eggyújtott gyertyákat, majd a 
későbbiekben fém állványt készítettek erre a célra.

N éhány év után, feltehetőleg a századforduló évében, 1900-ban a római 
katolikusok is építettek egy kápolnát -  néhány m éterre a kereszt mögött, a 
„katolikus” forrás mellett. Az em lített Subotička danicábán m egjelentették a 
kápolna 1910-ben készült fényképeit, melyeken minden részlet jó l kivehető. A 
küllem ében a m ainak megfelelő kápolna is a jelenleginek a helyén állt, m integy 
húsz méterre északkeletre a pravoszlávokétól. A délnek fordított, teljesen nyitott 
építm ény belterének északi része -  a szentély -  csupán egy alacsony léckerítés
sel záródott, am ely elé, ahogyan a fotón kivehető, ülő-, illetve térdeplőalkal
matosságot helyeztek. A szentély falán csak néhány szentkép függött: a Szűz Mária 
szívét, a getsemánéi kertet és a Szentcsaládot ábrázoló képek. A falakat kezdettől 
fogva mindig világos színűre (barackszínüre) festették.

1914-ben új darabbal gazdagodott a berendezés: egy kisebb m éretű (53 cm 
magas), a Lourdes-i Boldogasszonyt a m egszokott módon ábrázoló szobrot he
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lyeztek a szintén kism éretű asztaloltárra.
A szobor kőtalapzatába három nyelven 
(magyarul, horvátul és ném etül) bevés
ték a LOURDES-I M ÁRIA megjelölést 
és az 1914 -es évszámot.

Az országváltás után új helyzet 
állt elő a délvidéki katolikus zarán
dok-, illetve búcsúhelyek tekintetében.
A szabadkaiak közkedvelt és egyetlen 
m egszokott búcsúhelye: M áriagyűd -  
M agyarország területén maradt. Néhány 
évig az Eszék közelében levő Be(i)li 
Almašra zarándokoltak a hívek, jóllehet 
ez a hely sosem érte el a gyűdinek a 
népszerűségét. Az 1923-ban, püspök- 
ségi rangban m egalakult Apostoli Kor
m ányzóság székhelyéül Szabadkát je lö l
ték ki -  tehát a püspökség intézm é
nyrendszerét is itt kellett kialakítani. Az 
évekig tartó folyam at egyik kérdése az 
új zarándokhely m eghatározása volt. Mivel a továbbiakban a kalocsai érsekségtől 
független vallás-, illetve egyházpolitikát lehetett folytatni, a sándori hívek ismét 
kérelmezni kezdték a Szentkút elismerését. Az apostoli korm ányzó, Budánovics 
Lajos végre m egtette erre az első lépéseket, s 1926-ban engedélyezte a szűk térség 
keleti részén felépült katolikus kápolna és forrás felszentelését. Az adm inisztrálási 
teendőkkel a Szent Rókus-plébánia keretében éppen alakulófélben levő sándori 
vikária lelkészét bízta meg.

Búcsúnapként, a pravoszlávokhoz hasonlóan, N agyboldogasszony ünnepét 
határozták meg, am ely a katolikus naptár szerint m indig augusztus 15-ére esett. A 
most m ár hivatalosan is elism ert búcsúkon ugrásszerűen m egnövekedett a római 
katolikusok szám a -  ettől kezdve magyarok, ném etek, horvátok, bunyevácok 
ezerszám ra érkeztek a városból és környékéről, de a távolabbi vidékekről is. Mivel 
a pravoszlávoknak 1925-ben földet adom ányozott a város, hogy kényelm esen 
bővíthessék a kegyhely szakrális részét, valamint a búcsúsok elhelyezését szolgáló 
teret, a római katolikusok is kezdem ényezték a saját (keleti) részük kibővítését. 
Blaško Rajié plébános az 1928-ban a városi tanácsnak cím zett kérelem levelében1 
többek között ezt írta: A Szentkúton, ahol a katolikusoknak és a pravosz
lávoknak is áll egy-egy kápolnájuk, ez utóbbiak 3 kapa (600 négyszögöl) 
földet kaptak a várostól... Kérjük a Címet, hogy a Szentkúton, m elyet a kato
likusok is látogatnak és ahol istentiszteleteken vesznek részt, mérjen ki 1 lánc 
(10 kapa) földet és adom ányozza nekünk. M inderre azért van szükségünk, 
hogy nyáron, am ikor nagy tömegekben jönnek a hívek, zöm m el kocsival a 
közeli-távoli térségekből, legyen hol elhelyezni a kocsikat, lovakat -  így majd 
nem okoznak kárt a szom szédos vetésekben. Továbbá kérjük a tisztelt Tanác
sot, hogy legyen segítségünkre a Szentkút m indkét részén, a katolikus és a 
pravoszláv részen elvégzendő (talaj)vízlecsapolásban.
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A kővetkező évben, 1929-ben m egkapták a kért adom ányt, az egy láncos 
parcellát, am ely a katolikus kápolnától keleti irányban húzódott -  a Szentkút mai 
területének keleti oldaláig.

A z új térséget még az év nyarán rendezték -  felépítették a többhelyiségü, 
15x6,5 m éter alapterületű, katolikus gondnoki házat, tábori oltárt készítettek, 
fákat ültettek és több, paddal ellátott pihenőhelyet alakítottak ki, majd az egész 
teret élő sövénnyel körülkerítették.

A térnek körülbelül a közepén -  a katolikus kereszt, kápolna és kút keleti 
oldalán —  egy keskeny sávban húzódó depresszió a lecsapolás után is m egm a
radt. A kápolna vonalában egy fahíd épült, amellyel összekötötték a továbbra is 
vizenyős, kút körüli részt az újonnan kialakított szakrális térrel..

A munkálatok befejezését egy nagyszámú részvevőre tervezett búcsúval, 
ünnepléssel koronázta meg a város katolikus közössége. Az alkalomra nyomtatott 
imakönyvbe a következőket is beírták: H árom  éve, hogy m egáldották  a fo rrást, 
azóta m inden újhold szom batján  a környékrő l töm egesen lá togatják  a hívek, 
ak ik  a Boldogságos Szűzanya im ádására  jönnek  e helyre (Zorán Veljanović).

A további negyven évben kevés em lítésre érdemes történt a Szentkút római 
katolikus részének építésében. A hetvenes évek elején a több egym ás utáni év 
m agas talajvizei nagyon m egrongálták a mintegy hetvenéves kápolna alapjait, s 
m ár-m ár összeom lással fenyegetettek.2

1976-ban, a Palicsi-tó szanálása keretében rendezték a Szentkút térségét is
-  lebontották a régi épületet, feltöltötték a helyét és közvetlen környékét, majd 
téglából felépítették az új, napjainkban is meglevő, 3x3,4 méter alapméretű, 
cseréptetővel fedett kápolnát. A forrás vízgyűjtőjét a kápolna alá helyezték, a víz
pumpát pedig az épület mögött, közvetlen a fal mellett állították fel a csapokkal 
felszerelt csőrendszer alatt kialakított sekély, kibetonozott medence déli pereménél. 
Az épület hátsó falának lekerekített csúcsrészén egy kisméretű kőtábla látható a 
villanylámpa foglalata fölött, melyre rávésték (karcolták) az 1976-os évszámot és a 
HF. D J, iniciálékat, amelyek feltehetőleg a kivitelezők nevének kezdőbetűi.

A továbbra is délre fordított kápolna belterét egészében szabadon és üresen 
hagyták. Csupán az északi falban kialakított, ráccsal védett fülkében elhelyezett 
Lourdes-i Szűz M ária em lített szobra, valamint a falakon látható, néhány kisebb 
m árványtábla em lékeztet az épület vallási jellegére. A táblák rendre az elm últ 
évtizedekben kerültek a falakra és készíttetőik kőbe vésett köszönetét, háláját 
fejezik ki. Az egyik tábla felirata pl. csak ennyi: M Á R IÁ M , K Ö S Z Ö N Ö M  Á. 
K. 1996.

A z elm últ években, a 2000. millenniumi és a 2003. évi búcsúra készülődve 
további változtatásokat végeztek a kápolnán. Az oszlopokból kialakított előteret 
vasrácsokkal zárták le -  elébe egy térdeplő-padot helyeztek - ,  a déli szabad bejára
tot is lezárták egy fémrácsos, üvegezett ajtóval. Az előteret üresen hagyták, 
csupán egy fából készült persely áll benne. Az így létrehozott szentélytérben 
kisebb m éretű asztaloltár látható, melyre egy 40x15 centim éteres, az utolsó 
vacsorát m egörökítőt szoborcsoportot helyeztek. A falakat fautánzatú m űanyag 
burkolattal fedték be. A szoborcsoport mögött, a fadobozba zárt O ltáriszentség 
fölé új oltárképet, illetve dom borm űvet szereltek. A páncélszekrényt utánzó,
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díszes kerettel leválasztott térben egy, 
a fekete háttérből kiváló, díszesen fes
tett M ária Szíve dom borm ű látható. Az 
oltár két oldalán pedig fából faragott 
dom borm üvek -  aratási jelenetek fohász
kodó, hálát adó alakzatokkal.3 A falakon 
levő hálatáblákat teljesen eltakarták az 
új elemek, ahogyan a vasráccsal védett,
Lourdes-i Szüzanya-szobrot is.

A 2003. évi búcsúra az egész római 
katolikus részt gyökeresen átalakították:

-  D rótkerítéssel övezték a kegy
hely római katolikus részét és 
három, fakapus bejáratot alakí
tottak ki rajta.

-  Lebontották a hosszú évtizedek
után enyhén m egroggyant gond
noki házat, helyette két épül
etet em eltettek a tér északkeleti 
sarkában (a kerítés közelében, 
a m agán- 
házak vona
lában ) -  
ezek közül 
l e g a l á b b  
az egyik a 
m indenkori 
g o n d n o k i  
lakás. A
l e b o n t o t t  
h áz  h e 
lyén szilárd 
a n y a g b ó l  
fe lép íte ttek
egy három oldalon nyitott, 15x7,5 m éteres alapterületű teraszt, amely 
a búcsúnapi istentiszteletek és kísérőrendezvények részvevőinek a vá
rakozási helyéül is szolgál. Ennek közelében, a nyugati oldalánál egy 
nádtetővel fedett, 6x3 méteres, nyitott pihenőhelyet is kialakítottak asz
tallal és padokkal.

-  A z előző búcsúnapok idejére felállított, ideiglenes keresztút hely
ett állandó stációkat alakítottak ki -  nagyobb méretű, durván ácsolt 
fa-keresztekre szerelt deszkaftilkékbe elhelyezett, bibliai je leneteket 
ábrázoló, kism éretű fémöntvény dombormű vekkel.

-  A nádas rozoga hídja helyett beton, fa és fém felhasználásával újat
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csináltak. A keleti hídlábnál meghagyták a fatörzsre szerelt Mária- 
dom borm üvet, amely elé átvitték az előző búcsúk idején a közkeresztnél 
levő többsoros, fémöntvényü gyertyaállványt.

-  A kápolna elé nagyobb méretű, faoszlopokon nyugvó tetőszerkezetet 
építettek -  e tetőzet alá került a felújított, 1893-ban em eltetett közkereszt 
is - ,  a kápolnához vezető utat pedig széles sávban, díszes betonlapokkal

-  A kápolna m ögötti csaptelepeket is kibővítették -  a csőrendszeren számos 
új csapot helyeztek el.

-  A közkereszthez és a kápolnához vezető bejáratot a déli oldalon levő 
kerítés vonalában székely kapura em lékeztető építm énnyel jelzik.

-  Látványosan m egváltoztatták az addigi félig nyitott, szem beoltárral ellá
tott tábori szentélyt is. M onumentális méretben, fából és betonból újat 
építettek egy magasított betonplatón -  a közepén szem beoltárral, amely 
m ögött a falon két nagym éretű, a következő évben elhelyezett kép látható 
(Lesch Albert 2004-ben készült művei). Az épület m ögött több alkalmi 
gyóntatóhelyet alakítottak ki, a délkeleti sarkán pedig egy fából készült, 
cseréppel fedett haranglábat em eltettek. A szentély előtt kibetonoztak 
egy félkör alakú teret, amelyen alkalmi székeket helyezhetnek el a hívők 
részére.

-  A kegyhely északi részén, kissé távolabb a szentélytől néhány vizes blok
kot kialakítottak.

-  Felújították az egész kegyhely villamos vezetékeit új világítótestekkel 
oldották meg az egyes szakrális objektum ok m egvilágítását és a kerítés 
mentén több kandelábert is elhelyeztek.

-  K ibetonozták (részben díszkővel kirakták) az utakat, valam int több par
kolóhelyet is létrehoztak a kegyhely nyugati részén.

A Zvonik  2003. évi szeptemberi száma cikket közöl Tom o Peić S zen tk ú tja  
címen, am elyben a m űépítész, a Városrendezési Intézet akkori igazgatója rész
letesen kifejti a nagym éretű átalakítás előzményeit, a m unkálatok menetét, majd 
kitér az el nem végzett, további m unkálatokra is. A nyilatkozat szerint a je lzett év 
elején kereste fel a kegyhely római katolikus részének elnöke, A ndrija Kopilović

fedték.
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sándori plébános, hogy felkérje: készítsen rendezési tervet és költségvetést. A to 
vábbiakban közösen dolgoztak a megoldásokon: először a központi térség szakrális 
elemeiről, a nyitott szentélyről és a keresztútról döntöttek, majd a gondnoki háznak 
és környékének a rendezése került sorra. A cikkíró, Alojzija Stantié az alábbiakkal 
folytatja: M indent a m eglevő fák alá, közé kellett elhelyezni, ügyelni kellett, 
hogy az oltár közel kerüljön a szentélyhez, valam int a gondnoki háznak is 
olyan helyre kellett 
épülnie, ahonnan  
az egész térséget 
szem m el lehet tar
tani, még sincsen  
a vallási tartalm at 
zavaró, szem beötlő  
helyen. A végleges 
m egoldással sik 
erü lt m eg v a ló 
sítani az a lap 
célt: minden elem  
k ülönálló , m égis 
összetartozó egész.
Sokáig vitatkoztak azon, miből épüljenek a szakrális és kísérőlétesítm ények. 
Felvetődött a lehetőség, hogy zöm m el fém ből (acélból), kőből vagy más, nem 
term észetes anyagból, de a végén a fa mellett döntöttek, persze az alapokat, 
az utakat csakis betonból tervezhették. Tomo Peié mondta, hogy az elején az 
egész kegyhelyet egyetlen, meghatározott építészeti stílusban képzelte el, de 
gyorsan elállt e szándékától, és csak az vezérelte, hogy stílustól függetlenül 
az egésznek be kell olvadnia a környezetbe. Ennek érdekében az ún. palicsi 
szecesszió módosított változatában tervezett -  elhagyta a stílusra jellem ző  
apró dí-szítőelemeket, amelyek elvonták volna a figyelmet a kegyhely szakrális 
szere-péből adódó tartalomról. Ami az építmények festését illeti, a szakember 
a piros színt választotta, mivel ez széles körben is a palicsi szecesszió színeként 
ismert -  a szakkörökben használatos, ún. tónuskártyák is „palicsi piros”-nak 
nevezik.

A nagyméretű átalakítások nem változtattak lényegesen a búcsúnapok vallási 
tartalmán, továbbra is az évtizedek óta érvényes rend szerint bonyolítják le az 
ünnepi istentiszteleteket -  megmaradt a kétnapos ünneplés, a többnyelvű istentisz
teletek, a fáklyás körmenet, ahogyan a búcsút megelőző éjszakai virrasztás is.

A z elm últ évtizedekben időnként, ideiglenes jellegüen új elemekkel is 
bővítették a kegyhely szakrális tartalmát -  a millenniumi búcsún pl. felállítottak 
egy M ária-szobrot a tábori szentélyhez vezető út kezdetén. Ide sorolnám az ide
iglenes keresztúti állom ások elhelyezését.

A közelm últban tovább bővült a kegyhely vallási kisem lékeinek száma. A 
legújabb egy kisebb kápolna a római katolikus rész délkeleti sarkában, m elyet 
2005-ben építettek Irsai László és Pavlovity Edit költségén.
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Irsai-kápolna
A m ár az előző években kiépített harangláb közvetlen közelében látható, 

hatszögletű (140 centim éteres oldalhossz) alapokon nyugvó, építm ény II. János 
Pál pápa em lékére szentelték. A bejárati oldala elé egy négyzet alakú, tetővel 
fedett, 140x140 centim éteres kiugrót, illetve bejárati teret alakítottak ki, s egy 
térdeplőpadot helyeztek el rajta. Az ajtóval ellátott bejárata fölött fehér m árvány
tábla látható a következő felirattal:

IN MEMÓRIÁM IOANNIS PAULIII. PAPAE. 
ANNO EUCHARISTICO 2004. -  2005.

A nyugati fal külső oldalán, a falba vágott, kereszt alakú ablak alatt egy másik, 
szintén fehér m árványtáblán az alapítók neve szerepel:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE 
2005-BEN 

IRSAI LÁSZLÓ ÉS PAVLOVITY EDIT
A váltakozóan pirosra és sárgára festett külső elem ek képezik a hatszögletű 

építmény díszítését. A tető szintén hatszelvényű, palalapokkal fedett egy nagyobb 
méretű, szintén pirosra festett kereszttel a csúcsán.

A kápolna szerény berendezéséből kiem elendők a keleti és a nyugati falon 
elhelyezett kisebb képek, a keletin egy Szüzanyakép, a nyugatin pedig II. János 
Pál pápa fényképe a következő feliratokkal: A SZŰZANYA L E G R É G IB B  
K É P E , A M E L Y E T  A SZE N T K Ú T O N  T IS Z T E L Ü N K  (a keleti kép alatt) és 
IST E N  S Z O L G Á JA , II. JÁ N O S  PÁ L PÁPA (a nyugati kép alatt). A feliratok 
horvát nyelven is feltüntetik a fentieket.

A z oltár alsó rekeszében elhelyeztek egy naiv stílusban m egform ált, fes
tett, kisebb Szent György-szobrot, lábainál a legyőzött sárkánnyal ábrázolja a 
szentet.

A szentkutakról szóló fejezetet a kálváriák szerves részét képező keresztút 
leírásával zárjuk. N incs adatunk arról, m ióta volt szokásban, hogy a búcsúnapok 
idejére ideiglenes keresztúti állom ásokat alakítsanak ki a római katolikus részen. 
A 2003. évi nagy rendezésben em eltették a mai, állandó jellegű keresztutat. A 
tizennégy stáció keleti irányba, az új szentély felé nyitott patkó alakjában van 
felállítva, mintegy nyolc m éter távolságban egymástól -  kivéve a VII. és a VIII. 
stációt, am elyek között a szentélyhez vezető széles betonút húzódik, így a távol
ságot tizenhat méterre növelték. A z állom ások szám ozása a m egszokott rendet 
követi -  szem befordulva a patkó belterével, bal oldalt az I. (a déli szár csúcsa), 
jobb  oldalt pedig a XIV.

2005-ben a keresztfák hátsó, alsó részeire kisebb fém lapokat helyeztek, m ely
eken horvát nyelven megjelölték a stációt állító család nevét.
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I NA SLAVU BOŽJU 
OBITELJ SUDAREVIĆ 
MIROLJUBAI GABRIJELE4

II NA SLAVU BOŽJU 
OBITELJ KIS MIROSLAVA5

III NA SLAVU BOŽJU 
OBITELJ SEKE LADISLAVA6

IV. NA SLAVU BOŽJU
OBITELJ MLINKO MARINKA7

V NA SPOMEN + ETELE KOVAČ 
SINOVI: MIRKO I ŽELJKO8 

VI. NA SLAVU BOŽJU
OBITELJ PASTVA STJEPANA9

VII NA SLAVU BOŽJU 
OBITELJ PEIĆ-GAVRAN 
RADOSLAVAI DRAGOMIRA10

VIII NA SLAVU BOŽJU 
OBITELJ TONKOVIĆ MARKA11

IX. NA SLAVU BOŽJU 
OBITELJI MESAROŠ STIPAN A, 
TOMISLAVAI LJUBOMIRA, 
MAMUŽIĆ, IŠTVANČIĆ I DULIĆ12

X. NA SLAVU BOŽJU 
OBITELJ VOJNIĆ-TUNIĆ 
ZORÁNA13

XI NA SLAVU BOŽJU 
OBITELJ ANIŠIĆ JOSIPA14

XII NA SLAVU BOŽJU 
OBITELJ IVANKOVIĆ PAJF15

XIII NA SPOMEN + RODITELJA 
ANDRIJA KOPILOVIĆ, ŽUPNIK16
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XIV NA SPOMEN BOŽJU 
OBITELJ LAUŠEV 
BRANISLAVAI ZORICE17

1 Zorán Veljanovićnak a Subotičke novine c. újságban megjelent cikke után (2006. 
december 29.)

2 Nincs ellenőrizhető adatunk arról, hogy az első kápolnát bármikor is teljesen 
újraépítették volna a hetvenes évekig. Összehasonlítva a mai épületet az 1910- 
ben készült fényképpel, szembeötlő a nagyfokú hasonlóság -  tehát megalapozott 
a feltételezésünk, hogy 1976-ban az eredetit bontották el.

3 Mivel a szentkúti búcsú az aratás és újkenyér hálaünnepének egyik befejező ren
dezvénye, természetes az ilyen motívumok megjelenése a Szentkúton.

4 Isten dicsőségére Miroljub és Gabrijela Sudarevié családja. A család 2004-ben 
egy új közkeresztet is emeltetett a verusicsi birtokán. A férj, Miroljub (1933—2004, 
Gavro és Etela Tikvicki fia) még megérte a szentkúti adomány felszentelését, de 
a közkereszt megáldásánál már csak az özvegye, Gabrijela Milodanović (1938, 
Antun és Kristina Dulić leánya) és a Zvonimir (1960) fiától származó Antónia 
(1992), valamint Martin (1994) unokái lehettek jelen.

5 Isten dicsőségére Miroslav Ki§ családja. A Csantavéri úton, a nemrégiben 
felépült verusicsi helyi közösség épületénél lakó Kiš Miroslav (1971, András és 
Marija Perčić fia) egyik kezdeményezője volt egy közkereszt és kápolna felál
lításának az új közösségi épületnél 2007-ben. AII.  állomás emeltetését a felesége, 
Ivana Kujundžić (Albe és Kata Skenderović leánya) és gyermekei -  Andrej 
(1998), Antonio (1999) és Matej (2005) -  nevében is vállalta a környék híveinek 
vallási igényei iránt különösen fogékony adományozó.

6 Isten dicsőségére Ladislav Seke családja. A 2003-as átalakítások villany- 
szerelési munkáit az adományozó végezte.

7 Isten dicsőségére Marinko Mlinko családja. Mlinko Marinko (1962, Mihajlo és 
Vujković Lamić Lozika fia) sándori lakos a feleségével, Onjin Danicával (1962, 
Milenko és Ćopić Draga leánya) és két leányával, Jelenával (1984), valamint 
Nevenával (1988) pénzelte a negyedik stáció emeltetését.

8 A két testvér, Mirko (1962) és Željko (1960) elhunyt édesanyjuk, Kovač Josipné 
Etela Skenderović emlékére emeltették ezt a stációt. Mindketten családot alapítottak. 
Kovač Mirko Heli Annát (1964, Jakov és Böjti Mária leánya) vette feleségül, és két 
gyermek, Vlado (1988), valamint Anita (1994) édesapja. Kovač Željko Vojnić Purčar 
Irenával (1961, Béla és Vojnić Purčar Marga leánya) kötött házasságot, és szintén két 
gyermek, Marina (1984), valamint Tomislav (1989) édesapja.

9 Isten dicsőségére Stjepan Pastva családja. A Horvátországból települt házaspár
-  Stjepan Pastva (1932, Karlo és Terezija Prager fia) és felesége, Emilija Haja 
(1939, Rudolf és Terezija Steinicz leánya) a gyermekeik, Iván (1961) és Mirko 
(1967) családjával a továbbiakban is vállalják a keresztúti állomás gondozását.

10 Isten dicsőségére Peié-Gavran Radoslav és Dragomir családja. Peié-Gavran
Béla és Vukov Slavica (1937—2002) fiai az adományozók, akik a Csantavéri
út melletti szülői szállásnál egy régi, örökölt fakeresztet is gondoznak (Csúszó
Dezső: Vukov Stipan-féle kereszt).
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11 Isten dicsőségére Marko Tonković családja. Marko Tonković (Luka és Sarić 
Matija fia) sándori lakos és a plébánia pasztorális tanácsának tagja a feleségével, 
Matković Dulával (1941, Béla és Cvijin Liza leánya) emeltette ezt a stációt.

12 Isten dicsőségére Stipan, Tomislav és Ljubomir Mesaroš családja, valamint 
a Mamužić, Ištvančić és a Dulić családok. A Csantavéri úton, a verusicsi helyi 
közösség épületénél lakó Mesaroš házaspár a hat, felnőttkort megért gyermekével, 
illetve azok családjával pénzelte a IX. stáció emeltetését. Mesaroš Stipan (1937, 
Matija és Marija Kujundžić fia) és felesége, Kata Kujundžić (1941, Josip és 
Jelena Antunović leánya) gyermekei: Tomislav (1962, Ruža Kujundžić félje, két 
fiú -  Zorán és Filip -  édesapja), Ljubomir (1966, Mirjana Kujundžić férje és három 
gyermek -  Rahela, Leó, Viktor -  édesapja), Marija (1964), Jelena (1965, Ištvančić 
Peroné), Jelisaveta (1969, Mamužić Vladoné) és Jasmina (1969, Dulić Éeljkoné).

13 Isten dicsőségére Vojnić -  Tunić Zorán családja
14 Isten dicsőségére Josip Anišić családja. A Horvát-majorról származó Anišić 

Josip (1955, Nesto és Marga Anšić fia) családja: felesége, Marija Ivanković 
(1952) és három gyermeke -  Martina (1985), Dávid (1986) és Petar (1989).

15 Isten dicsőségére Pajo Ivanković családja. Az E5-ös nemzetközi út veru
sicsi szakaszán nemrégiben, 2006-ban felújított Dulić-kereszt újraállítói: Pajo 
Ivanković (1967) és felesége, Katica Francišković (1969) a négy gyermekükkel.

16 Elhunyt szülei emlékére Andrija Kopilović plébános. A plébános szülei: Luka 
Kopilović (1915— 1992) és Marija Tikvicki (1917—2001).

17 Isten emlékére a Laušev család, Branislava és Zorica. Az utolsó stáció 
pénzelői a Sándorban őshonosnak számító, pravoszláv vallású Laušev család 
egyik tagja, Branislav Laušev (1968, Stanislav és Grdić Franca fia) és családja: 
felesége, Zorica Kovačević (1968, Stipan és Ana Prćić leánya), valamint gyerme
keik -  Stefan (1992) és Boris (1995).

Csodás gyógyulások, hiedelmek, búcsúk

A bevezető részben leírt, csodás gyógyulások híre futótűzként terjedt el a 
városban és környékén. A vakságából kigyógyult gyerm ek legendája azonban 
több változatban m aradt fenn. A korabeli (1883), m agyar nyelven m egjelenő 
helyi újságok tanúsága szerint is legalább két változatban ism ert az esemény. Az 
egyik szerint a közeli szántóföldön dolgozó szülők a vak kislányukat is kivitték a 
mezőre, és a barázdában játszadozó gyermek egyedül indult a csörgedező forrás 
hangja után, hogy szom ját oltsa hüs vizéből. Ivott belőle, majd a szem eit is m eg
mosta, s pillanatok alatt visszanyerte látását. Az öröm ében sikongó kislányhoz 
rémülten rohantak oda a szülők, majd miután m eggyőződtek a csodáról, besza
ladtak a faluba (Sándorba), és világgá kürtölték a csodás esem ényt. A m ásik vál
tozat szerint kisfiúról volt szó és az előbbihez hasonló körülm ényeket jegyeznek 
az újságok, m indkét esetben hangsúlyozva a család szerb nem zetiségét.

A M atijevics Lajosnak nyilatkozó, a város másik felén élő, m agyar nem zetiségű 
asszonyok újabb változatban adták elő a csodát. H allom ásuk szerint a vak leány
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álm ot látott, am elyben egy forrás vizében m egm osakodva vissza-nyerte a látását
-  m ásnap az édesapja vezetésével, az álomban látott utakon ha-ladva ráleltek a 
forrásra, am elynek vizében szemeit m egm osva újra látni kezdett. Ugyanezek az 
adatközlők m ásfajta gyógyulásokról is beszámoltak. Az egyik közlésük szerint a 
forrásvíz ivása után fejtette ki csodálatos erejét: Úty hallottam , az a terület ojan 
legelő féle vót, nagy legelő. Pásztorok jártak oda ki legetetni. Eccé az egyik  
pásztor nagyon csúnya betegségöt kapott, még ménni sé bírt. Többet nem 
járhatott legetetni sé. Ahoty fekütt othun, em onta a kívánságát a felesíginek. 
Az vót a kívánsága, hogy m égéccé ihasson abbú a jó vízbű, ami ott kint a 
legelőn fakatt a fődbűl. Ki is vitték a társaji, és am ikor a forrásvízbül ivott, 
m inygyá fölégyénésédétt, saját lábára át és teljessen elm űt a betegsíge. Észt 
mások is m ökhallották, és akik betegök vótak em öntek oda. Többen is mög- 
gyógyútak. Ászt m onygyák, hogy ezé neveszték el ászt a hejet Szentkútnak.

A szerző (M atijevics Lajos) a sándori kegyhelyhez fűződő további hiedelm e
ket, vallási szokásokat is ismerteti munkájában: Minden esztendő augusztusá
ban ide zarándokolnak az országból a katolikusok meg a görög-keletiek, 
hogy m egm osakodjanak a csodálatos szent vízben, mert csak így nyernek  
lelki üdvösséget. A vízből jut a hozzátartozóknak meg a háziállatoknak is, 
mert haza is visznek belőle. „M ökszentölik vele az istállót, az ólakat, hogy  
né legyön köröm fájás, szájfájás, mök hogy a barom fira né gyűjön a bénga, 
a vész.”

A víz mellett, a tér közepén húzódó depresszióban bőven term ő nádnak 
is csodatevő, bajelhárító képességet tulajdonítanak a kegyhely látogatói. Egy 
csokom yit, néhány szálat letépnek belőle és hazaviszik -  a hiedelem szerint az 
istállóban, ólakban vagy a lakóház bejárata közelében felfüggesztett szentkúti 
nádcsokor em bert s állatot egyaránt eredményesen megvéd m indenféle bajtól. 
Minden szent itt. A nád is, am elynek levelén „m eglátszik a Jézust szállító sza
már fognyom a”, és ha hazaviszi az ember, áldás száll a házra. A víz is, am ely  
különösen a gyerekekre gyakorol jótékony hatást -  nyilatkozta Farkas Zsuzsa 
újságírónőnek az 1997-es búcsú egy részvevője, aki napjainkban is hisz a hely 
minden elem ének (fű, víz, nád, sás, levegő ...) csodatevő erejében.1

Habár a szentkúti kápolnáknál kezdettől fogva számos istentiszteletet tartottak 
az év folyam án (1926-tól a római katolikus híveknek is), a krónikások kizárólag a 
búcsúnapiak leírását hagyták az utókorra. Egy újságtudósítás 1896-ból: BÚCSÚ  
KÍS PALICSON F. hó 26-án ünnepélyes vecsernye tartatott a szent kuti szerb 
kápolnában. A búcsún a sándori és szabadkai szerb polgárság vett részt.2

A hely felszentelése után, 1926-tól tehát hivatalos búcsút tarthattak a római 
katolikusok is, de az első, nagyobb méretű ünneplést csak 1929-ben tartották, 
miután a várostól kapott egy láncon kiépíthették a kísérőobjektum okat (tábori 
oltár, keresztút, pihenőhelyek). A harmincas években a horvát és m agyar nyelvű 
misék m ellett a sándori és a bajmoki ném etek részére ném et nyelven is tartottak 
istentiszteletet a búcsún (Stantié Alojzije). 1953-tól Szent G yörgy-naptól Szent 
M ihályig m inden új hold szombatján tartanak m iséket az augusztusi búcsú és a 
szeptem beri K isboldogasszony ünnepe mellett.
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Az ötvenes-hatvanas évek búcsús eseményeiről -  illetve arról, hogy hogyan 
töltötték el a Szentkúton napjukat az ünnepre a távolabbi térségből lovas ko
csikon érkezők -  A lojzije Stantić így ír a Zvonikb&n (2003., 9. szám): Vasárnap  
a városból vezető utakon m ár korán reggel szám os kocsi vonult a Szentkút 
felé. A búcsújárók, am int m egérkeztek és lekászálódtak a kocsikról, a köz
kereszthez vonultak, s a kötelező fohász után gyertyát gyújtottak elhunyt 
hozzátartozóik em lékére, majd folytatták az im ádkozást a kápolnában elhe
lyezett Szűzanya-szobornál. Ezt követően a kápolna m ögötti kútnál m eg
m osdottak, volt, aki a tömegben tolongva a lábát is m egm osta, de m indenki 
m egtöltött egy-egy palackot a forrásvízzel, hiszen közism ert annak csoda
tevő ereje. Ezután a tábori nagyoltárnál elhelyezett, ideiglenes stációknál 
elvégezték a keresztúti ájtatosságot is. A továbbiakban leírja, hogy azok, akik 
m ár nagyon m egéheztek és nem gyóntak meg a helyszínen, a rét közelében ha
gyott kocsiknál előszedték a magukkal hozott elem ózsiát, és falatozni kezdtek a 
gazdag terítékből (sült hús, pogácsa, aprósütemény, gyüm ölcs...), a rokonokat, 
ism erősöket is m egkínálták. A mindig délelőtt tíz órakor, a nagyoltám ál kezdődő 
szentm isén m indenki részt vett, majd egyesek m egism ételték a kápolnai fohász
kodást, m ások ism erősök után kutatva elvegyültek a forgatagban, m egint mások, 
zöm mel a kisebb gyerekekkel, felkeresték a közelben sátrat vert cukorka-áru- 
sokat, illetve a más, búcsúfiának való apróságok, já tékok árusait. Persze a kör- 
hintás sem hiányozhatott, ahogyan a sátoros kocsm ák sem, m elyekbe a férfinép 
szinte kivétel nélkül be-betért. M egjelent számos dinnyeárus is -  a m egvásárolt 
gyüm ölcsöt a búcsúsok általában a helyszínen elfogyasztották, de gyakran haza 
is vittek belőle.

A fenti szerző nem említi, de más forrásokból tudjuk, hogy m ár a Szentkút 
felé vezető útvonalon m egkezdték a hívek a lelki m egtisztulást -  mind a kocsikon 
érkezők, mind a gyalogosok is. Volt, aki a bűnbocsánat rem ényében az egész utat 
átim ádkozta és minden út menti megszentelt helynél (út menti keresztek), de 
legalább egynél megállt egy-egy rövid fohászra. Persze, a gyalogosok esetében 
m indezek pihenőhelyként is szolgáltak. A városból a Zentai úton igyekvők 
körében különösen népszerű volt a városszéli Perusich-kereszt és környéke, ahol 
napjainkban is gyakran láthatóak a kegyhelyre tartó, fohászra leállt hívek.
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Farkas Zsuzsa a búcsúnap előestéjének (éjszakájának) történéseiről az aláb
biakat írja 1997-ben: Főző József képeinek egy része a búcsú előestéjén  
m egrendezett gyertyás körm enetet örökítette meg, am ely a vecsernyét be
vezeti, s am ely talán a leglátványosabb egyházi rendezvény, am ely a Szent
kúthoz fűződik. Az egyházm egye fő lelkipásztorának vezetésével, a kezében 
m écsesekkel, fáklyákkal, gyertyákkal a kegy tárgy tartó fülkénél gyülekezett 
a tömeg, köztük 13 fehérbe öltözött „kisangyal” és négy „nagy”, akik a 
kálváriái stációk között a hívőkkel hosszan kanyarogva a M ária-képet vit
ték a vállukon föl a dombtetőn álló oltárra. És közben egyfolytában szállt az 
ének, a Szűzanyát dicsőítő szép egyházi dal. M ásnap pedig szintén gyónás
sal, áldozással, horvát és magyar nyelvű szabadtéri misével folytatódott a 
műsor, hatalm as töm egek lelki épülésére (Magyar Szó).

A tudósítások szerint az itáliai Siracusából 1968-ban Zvekanović püspök által 
hozott és a szabadkai Szentkút kegytárgyává vált Szűzanya-szobor a két napig 
tartó ünnepségen több alkalom mal is „elm ozdul” a kápolna szentélyéből.3 Először 
a fény liturgiájának is nevezett gyertyás (fáklyás) körmenet részeként, am elyben 
fehérbe öltözött leányok viszik a tábori oltárnál celebrált vecsem ye színhelyére, 
majd az istentisztelet végén vissza a kápolnába. M ásnap, a tízórai, horvát nyelvű 
m ise előtt pedig az az évi aratóünnepség győztes (legszebb) aratópárja viszi át az 
oltárhoz a néhai püspökünk ajándékát. A 2003. évi búcsú leírása a Zvonikban: Az 
ünnepély (a 10 órai mise) a Szűzanya képének a kápolnából a főoltárra való  
átvivésével kezdődött. A hagyom ány szerint a képet az idei aratóünnepség  
győztes aratópárja, Jasm ina Šarčević és Ivica Tumbas vitték a püspök, a 
lelkészek, a gyerekek és a népviseletbe öltözött fiatalok kíséretében.

Az elm últ évtizedekben tehát mindkét felekezet kétnapos búcsút tart a Szent
kúton. A 2005. évi búcsú istentiszteleti program ja egy római katolikus egyházi 
nyom tatványon:
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A SZENTKÚTI BÚCSÚ:
SZOMBAT -  VIGILIA 19.00 ÓRÁTÓL, 
GYERTYÁS KÖRMENET 2LOO-KOR, 

SZENTMISE 22.OO-KOR.
VASÁRNAP -  7.00-KOR KÉTNYELVŰ SZENTMISE, 

8.OO-KOR MAGYAR NYELVEN,
ÍO.OO-KOR HORVÁT NYELVEN SZENTMISE

A szakrális tartalom m ellett (istentiszteletek, fáklyás körm enet, imádkozással 
eltöltött virrasztás, gyertyagyújtás az elhunytakért, a vízből való m erítés, mosdás, 
nádszedés...) a szinte kötelező más jellegű kísérőtörténések bem utatásához is 
Farkas Zsuzsa 1997-ben írt riportjából idézek: A búcsút minden évben augusz
tus utolsó vasárnapján tartják meg, m integy a nyári egyházi ünnepek lezárá
saként, s hatalm as töm egek zarándokolnak ki rendre a festői környezetbe 
ágyazott tábori oltárhoz, kegy tárgy tartó fülkéhez, feszülethez és kúthoz. 
M ár a búcsút m egelőző napokon felveri a sátrát itt Vajdaság m inden valam i
revaló cukrásza, m ézeskalács- s törökm ézárusa, lacikonyhása, italkim érője, 
felállítják a körhintákat, m egjelennek a késesek, játékszergyártók, virág- és 
kegytárgyárusok, könyvesek és mások, s ha m áskor nem is, de ezen a napon 
m indannyian boldogan dörzsölhetik a tenyerüket. Egyetlen gyerm ek sem  
megy haza vásárfia nélkül, s a felnőtt közönség is a lélekem elő szabadtéri 
mise után, am elyet az idén Pénzes János szabadkai m egyés püspök tartott, 
m egadja a testének, am it megkövetel: foglalt lesz minden talpalatnyi hely 
a hatalm as, terebélyes platánok alatt fölállított asztalok m ellett, sőt a rét is 
csak úgy tarkállik  a leterített plédeken derűsen falatozó családoktól. Kora 
reggeltől késő estig vándorol a városból és távolabb-ról ki-be a kies ligetbe a 
nép, ki autóbuszon, ki gépkocsival, ki kerékpárral, vagy a régi zarándokok
hoz híven: az apostolok lován.

A közelm últig az em lített árusok rendre a két kápolna közvetlen közelében, 
zöm mel a közöttük levő téren verték fel sátraikat, időnként zavarva a fohász
kodó búcsúsokat az ájtatosságban. 2005-ben erre is m egoldást találtak: kihely
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ezték őket a műúton levő lejárat közelébe, illetve a közös búcsúhely szakrális 
elem eihez vezető út mentére. Végre, a búcsút kísérő alkalm i tartalm akat 
ezúttal kihelyezték egészen a közös kegy- és zarándokhely bejáratához. Az 
új helyzet nem igen zavarta sem az árusokat, sem a látogatókat, persze a 
sáron kívül, am elyből bőven részesült m indenki a kiadós esőzések után -  a 
Subotičke novine  2005. szeptem ber 2-i számában.

Az elm últ évtizedben mindkét felekezet jelentősen kibővítette a szentkúti 
ájtatosságok számát. Pl. a pravoszláv kápolna 2000. évi m iserendjében ápri
lis 7-étől október 13-áig a kétnapos búcsú m ellett hat alkalom m al tartanak 
vecsem yét.

A kegyhely római katolikus részében is ilyen rendben tartják a m iséket és 
más istentiszteleteket. A felújítás után azonban új vallási tartalm akat is kapott a 
Szentkút. A M ária-kegyhelynek a sándori plébánián székelő igazgatósága által a 
2005-re kiadott évi programjában látható, hogy áprilistól októberig gyakoriak itt 
az istentiszteletek (első szombatok, vasárnapok, ünnepnapok). A ugusztusban, a 
kegyhely búcsújának hónapjában pl. csaknem m indennaposak a kétnyelvű (hor
vát és m agyar) istentiszteletek (misék, keresztúti ájtatosság, szentségim ádás, esti 
és éjszakai virrasztással összekötött m isék -  vigíliák).

A pravoszláv m iséket rendre a kápolna elé kihozott tábori oltárnál tartják.
A kilencvenes évektől kezdve mindinkább kidomborodik az istentiszteletek öku

menikus jellege, ahogy an a politikusok hivatalos jelenléte is szinte kötelezővé válik 
a búcsúi miséken -  vonatkozik ez mindkét felekezet ünnepére. Az újságok is ennek 
a szellemében tudósítanak: Szombatról vasárnapra virrasztással kezdődött, 
majd szentmisékkel folytatódott a szentkúti búcsú. Pénzes János szabadkai 
megyés püspök a nyolcórai magyar nyelvű szertartáson elsőként őfőméltósága, 
főtiszteletű Vinko Puljić bíborost, szarajevói érseket, majd a misét celebráló 
Huzsvár László nagybecskereki püspököt, továbbá Kern Imrét, a községi végre
hajtó bizottság elnökét és dr. Tóth Jánost, Magyarország belgrádi nagykövetét 
köszöntötte. Az érsek úr által celebrált, 10 órai horvát nyelvű szentmisén, a 
már jelen volt rangos vendégekhez csatlakozott a szerb pravo-szláv egyház 
képviselője, továbbá Kasza József polgármester, Jasmina Kovačević, Horvá
tország szabadkai főkonzulja és a Dužijanca szervezőbizottsága, mivel ezzel 
a búcsúval zárult a hagyományos aratóünnepség -  írja a Hét Nap  munkatársa 
2000. augusztus 30-án.

A 2003. évi búcsún is számos jelentős egyházi és világi tisztséget betöltő 
vendég volt a kegyhelyen. A vasárnapi horvát nyelvű mise kezdete előtt megyés 
püspökünk, Pénzes János a következő szem élyiségeket külön is üdvözölte: Josip 
Bozanié zágrábi érseket, A ndrija Kopiloviéot, a kegyhely rektorát, Jovan urat, a 
helyi szerb pravoszláv lelkészt, Predrag Konstantinoviéot, a Szerb K öztársaság 
vallásügyi m inisztérium a kabinetfőnökének képviselőjét, Davor Božinovićot, 
H orvátország belgrádi nagykövetét, dr. Jasm ina Kovačevićet, H orvátország 
szabadkai főkonzulját, M agyarország konzulátusának képviselőit, K ucsera 
Géza szabadkai polgárm estert, Papp Árpádot, a községi képviselő-testület 
végrehajtó tanácsának elnökét és Kujundžić Grgót, a 2003. évi aratóünnepség 
szervezőbizottságának elnökét. A búcsút m egelőző építkezés tervezőjének és
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kivitelezőinek, Peić Tomónak, Irsai Lászlónak és az ivanjicai építővállalat 
képviselőinek külön háláját is kifejezte a kegyhely új arculata kialakításában 
végzett áldásos tevékenységért.

1 Magyar Szó, 1997. szeptember 2.
2 Szabadkai Közlöny, 1896. augusztus 30. (XXI évf., 35. szám)
3 Stantić Alojzije a Zvonikbmx (2003, 9. szám): Sa hodočašća u Sirakuzu (Italija) 

1968. godine biskup Matiša Zvekanović je dono virnu kopiju Gospe iz 
Sirakuze u čiju se čast od onda drži proštenje. Farkas Zsuzsa az 1972-ben 
hivatalossá lett katolikus búcsúról és a Szentkút kegyhellyé nyilvánításról a 
Ma-gyar Szóban (1997. szeptember 2.): Neves néprajzkutatónk (Beszédes 
Valéria) szerint igazi fénykorát a katolikus kegyhely a 2. világháború után 
éli, amikor Matija Zvekanović szabadkai megyés püspök egyházmegyei 
kegyhellyé nyilvánítja.
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