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ELŐSZÓ

A néprajzkutató, a hely- és művelődéstörténész munkája időről időre meg
követeli a számvetést, az elvégzett munkáról szóló beszámolót. A vajdaságiak, 
magyarok és a körülöttünk, velünk élő délszlávok népéletének figyelőjeként, 
múltbéli dolgainak kutatójaként jómagam is úgy érzem, hogy az előző ilyen 
jellegű könyvem, a Vallási néphagyomány (írások a vajdasági népi vallásosság 
köréből Újvidék, 2002, Fórum Könyvkiadó) megjelenése óta felkutatott és 
vizsgált jelenségekről írt és publikált írásaimat, meg az azóta meglelt, de még 
közzé nem tett dokumentumokat egy kötetbe gyűjtve nyújtsam át a tisztelt Ol
vasónak. Mert a jobbára itthoni és külföldi tudományos tanácskozások, szemi
náriumok, konferenciák anyagaként létrejött dolgozatok ugyan megjelentek a 
rendezvények előadásaiból készült tanulmánygyűjteményekben, illetőleg más 
folyóiratokban, de a helyi, helybeli és honi olvasók, esetleges kutatók munkáját 
sokkal inkább megkönnyíti, ha egy idevalósi népéletfeltáró írásait, cikkeit egy 
közös kiadványban találják meg.

írásaimban a vajdasági tájat jelölöm kutatásaim színhelyeként, s valóban 
több dolgozatom vizsgálódása kiterjed az egész régióra, erre a szépséges nagy
tájra. Azonban én mindvégig vallom, hogy legjobban csak a szülőföldjét ismer
heti meg és ismeri az ember, s épp ezért több írásom a nyugat-bácskai vidék 
népéletének egy-egy szegmentumára vonatkozik; míg több dolgozat csak m a
gával a szülőfalummal, Kupuszinával foglalkozik. Jómagam ezt így érzem jó 
nak és helyénvalónak. Az én szülőhazám a Vajdaság, és nem több; szülőföldem  
a Bácska, azon belül is a Duna mentének Nyugat-Bácska nevű sokszínű és sok
nyelvű világa; szülőfalu pedig csak egy van, Kupuszina, amelyben már idestova 
hat évtizede van állandó maradásom. Erről a településről szólni feladat is, cél is, 
vállalás is. És csak azt mondhatom el róla, amit a falumbeliektől, a kupuszinai 
öregektől, fiataloktól hallottam, tanultam, láttam, amit tőlük kaptam.

A népéletkutatás terén is még sok a tennivaló ezen a tájon, pedig már nem 
is kevesen vizsgáljuk a múlt és a jelen köznapi tudását. Sok-sok kisebb-nagyobb 
vállalkozás alkotja már a vajdasági emberek népi kultúrájáról -  a miénkről és 
szomszédainkéról -  összeálló képet. A vajdasági magyar néprajzkutatás egyre 
növekvő, erőre kapó és állandósuló folyamatában az én mostani könyvemnek 
és a hozzá hasonló gyűjteményeknek is megvan a maguk helye, hogy majdan 
több, nagyobb méretű, néprajztudományunk szakterületeit felölelő monográfi
ákban használható adatokkal szerepeljenek.

Kupuszinány 2009. szeptember 29-én, Szent Mihály napján
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Történelmiség 
és globauzáció





A VAJDASÁGI MAGYAROK NÉPI VALLÁSOSSÁGA

A népi vallásosság jelenségei nem vizsgálhatók annak a történelmi kor
nak az ismerete nélkül, amelyben a vallásosságra jellemző sajátosságok lét
rejöttek. Fontosak tehát azok a m igrációs tényezők, melyek által a XVIII. 
század közepétől újratelepülő Dél-Alföld etnikailag és felekezetileg -  egy 
a populációját tekintve korábban homogén tájegység helyett -  im m ár egy 
heterogén konglom erátum m á alakult. A török iga alól felszabadult terüle
ten bizonyára m aradt, még ha kis számban is, autochton m agyar lakosság, 
amely átvészelte a törökök másfél évszázados uralmát, s eredeti vallását, 
vallási kultúráját is úgy-ahogy megtarthatta, ápolgathatta. Az Európa dé
libb vidékeiről idemenekülő délszláv népcsoportok megjelenése, m ajd a 
szervezett német kolonizáció, az új, magyar, szlovák, ruszin és román tele
pesek megérkezése után a vidék ugyan ismét krisztianizálódott, de egyúttal 
-  bármennyire is összekötő kapocs a keresztények között a vallási kulturális 
rokonság -  a latin és a görög vallási kultúra találkozásává, peremterületévé 
lett ez a hatalm as tájegység, amelyet az ugyancsak ide telepített protestáns 
vallású lakosság még inkább színezett. Ez a tarkaság a mai Vajdaság terüle
tén a II. világháborút követő évekig, szinte két évszázadig jellemző maradt: 
vagyis, hogy a római katolikus vallásúak, a magyarok, németek, horvátok  
(bunyevácok, sokácok), a szlovákok (egy része) lélekszáma m eghaladta a 
pravoszlávok, szerbek és rom ánok számát; görög katolikusok és protestán
sok is jelen voltak s vannak a régióban, azonban m indenkor alacsonyabb  
számarányban. Az 1921-ben végzett első jugoszláviai népszám lálás ada
tai szerint a Vajdaság területén 724958 római katolikus, 611940 pravosz
láv, 159182 protestáns, 19528 izraelita, 1870 m ohamedán vallású személy 
élt.1 Ezt a képet az 1940-es évek m ásodik felében nagyban megváltoztatta 
a német lakosság kitelepítése, amelynek helyébe az akkori Jugoszlávia dél
nyugati területeiről főként pravoszláv szerbek érkeztek. így a félmilliónál 
több vajdasági katolikus ném etség hiánya a lakosság addigi összetételének  
felekezeti m egoszlását jócskán átalakította. A m ásodik világháború utáni 
első népszám lálás 1953-ban volt, amelynek adatai ilyen képet mutatnak a 
vajdasági lakosság felekezeti m egoszlásáról: 561617 katolikus, 775722 pra
voszláv, 105173 protestáns, 651 izraelita, 3254 m ohamedán és 266202 más, 
a statisztikai kim utatás szerint konkrétan nem jelzett vallású élt e területen. 
Az összehasonlítások érdekében és a néphagyományt fenntartó közösségek  
erejének vizsgálata közben nagyon fontos tudnunk azt is, hogy az 1991-ben 
végzett utolsó összjugoszláv népszámlálás adatai milyen képet festettek a

9



Vajdaság lakosságáról felekezeti m egoszlás szerint, amikor is 458683 kato
likus, 1170694 pravoszláv, 78925 protestáns, 284 izraelita, 9775 m oham e
dán és 295528 meg nem nevezett vallású ember élt e területen.2 A változás 
óriási! Az 1990-es évek eseményei következtében pedig újabb több száz
ezer pravoszláv ember sodródott a Vajdaságba. Jelenleg tehát a századeleji 
állapotoknak m ár csak a nyomait találjuk. M indemellett ezek a tények, a 
m egosztottság vagy rokon vonásokat őrző emlékek az itt élő emberek m in
dennapjainak, haza- és identitástudatának alappillérei m aradtak. Mivel a 
vallási tényező hangsúlyos szerepet játszott e nagytáj szociokulturális képé
nek kialakításában, ezért az itt élők vallási néphagyom ányainak vizsgálata  
nélkül nem is körvonalazható a mai vajdasági m agyarság néprajzi arculata. 
Ugyanakkor ez a tanulmányozás is rendkívül bonyolult, hiszen az itt élő 
m agyarok nem egyazon tájáról érkeztek a történelmi M agyarországnak, 
különböző etnikai csoportokhoz tartoznak, m áig eltérő nyelvjárásait be
szélik a m agyar nyelvnek, s vallási hagyományaik is vidékenként több-ke- 
vesebb eltérést mutatnak.

Dolgozatomban a római katolikus magyarok vallási néphagyományairól 
sokkal több szó esik majd, lévén az ő számuk sokkal jelentékenyebb a vajdasági 
magyar lakosság körében.

A SZAKRÁLIS TÉR

A táj keresztény vallási életének újjáélesztésében rendkívül fontos szerepük 
volt a szabad térben is jól látható vallási épületeknek, szakrális objektumoknak 
(s a köröttük kialakult szakrális térnek): templomoknak, szabadtéri keresztek
nek, szobroknak, kálváriáknak, kápolnáknak.

A templom

Az újonnan szakralizált tér jelzői eleinte csupán az újonnan létrehozott -  
vagy a korábbiak helyén újjáélesztett -  települések templomai voltak (sokszor 
éppen a hajdan elpusztult templomok romjain): paticsfalú, nádtetős szentegy
házak a falvakban, de szilárd anyagból épült, cseréppel fedett templomok is a 
városokban (Szabadkán, Zomborban). A kicsiny, patics- vagy vert falú szen
télyeket az idő is hamar kikezdte, meg a lélekszámban növekvő falvak is gyor
san kinőtték őket, s a XVIII. század végén ide is eljutott európai barokk stílus
ban már időtálló anyagból építették fel a bácskaiak, bánátiak a maguk máig 
álló templomait. Ezek választott patrocíniumaiból is következtethetünk már 
az idetelepülök szentkultuszára, itteni tiszteletére. A kalocsai érsekség vagy a 
csanádi püspökség területén talán kivételt képeztek azok a városok, ahol a Fe- 
renc-rendnek kolostora volt már a nagyszabású kolonizáció előtt is, például 
Szabadkán, Bácsban, Zomborban, Baján, s ott az első templomtitulus így va
lószínűleg Szent Ferenc lehetett. Ez viszont később megváltozott, mert példá
ul Zomborban a ferencesek által épített belvárosi templom a Szentháromság
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tiszteletére épült, Szabadkán Szent Mihály főangyal a templom titulusa, míg 
Bácsban a ferencesek templomát később a Szűzanyának ajánlották, Baján pedig 
ugyanilyen templomot Páduai Szent Antal tiszteletére szenteltek. „A templom
hoz fűződő vallásos hagyományok sorában elsőként kell említeni a dedikációt, a 
patrónus személyét, illetőleg az ünnep jellegét. Bálint S. szerint [...] a templom 
titulusának megválasztásában legtöbbször a sajátos helyi, társadalmi és gazdasá
gi körülményekkel is összefüggő szakrális igények, koráramlatok tükröződnek. A 
védőszent megválasztása számos esetben környezeti tényezőkkel is összefügg.

A templom dedikációja bizonyos körülmények között etnikai tartalom hor
dozójává is válhat [...] a kolonizáció során idegen etnikai közegbe került közös
ségek gyakori igénye [...], hogy új lakóhelyükön felépülő templomukat az óhaza 
valamelyik népszerű szentjének vagy hajdani közös templomuk védőszentjének 
nevével lássák eVP

A templomtitulus kiválasztásában szava lehetett a település kegyurának is: 
az ő nemzetisége, neve, származása döntő lehetett az általa támogatott szentély 
védőszentjének meghatározásában. Később döntő jelentőséggel bírt például 
a templomépítés idejében dívó politikai tendencia is a szentkultusz ilyen for
máját illetően, ugyanis a magyar millennium idején épült templomok közül 
többet is az első magyar szent király tiszteletére szenteltek fel, pl. Zomborban, 
Szilágyiban, Veprődön, Székelykevén István király tiszteletére, vagy Telecskán 
a Magyarok Nagyasszonyának ajánlva.

Nehézséget jelent egy vidék szentkultuszkutatásában az is, hogy az első 
templomok helyébe épülő nagyobbak nem okvetlenül ugyanazt a titulust kap
ták, mint pl. a régi horgosi Nepomuki Szent János-templom helyett ma a Havas 
Boldogasszony temploma áll, Futakon pedig a Szentháromság-templom he
lyén Jézus szíve-templom épült stb. Annyi azonban biztonsággal megállapít
ható, hogy az újonnan betelepített bácskai és bánsági falvak templomai közül a 
legtöbb a Szűzanya tiszteletére épült.

A szentkultusz nyomait a templomokban tüzetesebben nem kerestük, bár 
az ottani liturgiák, pap nélküli ájtatosságok és szentábrázolások is lehetnek 
helyi, népi fogantatásúak (pl. egy Szent Vendel-kép, egy Szent Orbán-szobor, 
az öltöztető Mária-szobrok, a lobogók illusztrációi, a csak egy helyre jellemző 
templomi kilencedek stb.).

A templom rendje

A már funkcionáló templomokban a liturgiákon kívül számtalan dolog 
akad, melynek elvégzése a közösség tagjaira hárul. Magának az épületnek a 
karbantartását, javítását a pap irányításával a vallásos közösség vállalja. Önkén
tes munkával és adományokkal javítják, korszerűsítik, festetik a templomot a 
hívek. A takarítást, az oltárterítők mosását, a díszítést, a templom környékének 
rendben tartását a hitüket buzgón gyakorló, templomba szinte naponta járó 
idősebb asszonyok végzik, illetve lehet ez a harangozó, a sekrestyés/szindikus, 
a templomszolga dolga is. A vasárnapi és ünnepi nagymisékhez a virágokat a 
falu asszonyai viszik a templomba a maguk virágoskertjéből. Külön ünnepre
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(elsőáldozás, bérmálkozás, esküvő, keresztelő) a szülők, esetleg a keresztszülők 
virágkertészektől vásárolják a virágot. Vannak településeink, ahol ilyenkor tel
jes virágdíszben pompázik a templom. Fogadalmi virágajándékozás szokása is 
előfordul a templomokban.

A hagyományos templomi ülésrendre is sok példa akad a Vajdaság templo
maiban. A templomi események közül ilyen szempontból kiemelkedik az esküvő, 
illetve az ezt megelőző vasárnapok. A jegyespár a hirdetési vasárnapokon legtöbb 
helyen az első sorban ül, míg korábban az előtt állt. Néhány helyen azonban ez a 
szokás már nem él, s bárhol állhat, ülhet. Magán az esküvőn az oltár előtt van a he
lyük. A jegyespár szülei szintén elöl foglalnak helyet: akár az első, esetleg második 
padban, akár az oltártól jobbra vagy balra levő padban, illetve a jegyespár mögött is 
ülhetnek. A református Ittabén a szószékkel szembeni első sorban ülnek.

A falu társadalmi rétegződésének már nem tükörképe a templomi ülésrend. 
Ennek nyomai azonban még itt-ott felfedezhetők. Például a tiszteletes úr fele
ségének az első padban van a helye Debellácson és Ittabén. A kántor felesé
gét is megilleti egy hely az oltár vagy a szószék közelében, a sekrestye mellett, 
azonban legtöbb helyen a karzaton foglal helyet. A hitközségi vezetők például 
a sekrestyében ülnek Gomboson, Kupuszinán. A Mária-lányok vezetőjének is 
állandó helye volt a templomban, leginkább a bal oldali padok elején, vagy a 
sekrestye bejárata melletti padban. A tisztjének leginkább megillető helyen, a 
M ária-szobor mellé állított padban ült Szentmihályon. A katolikus pap sza
kácsnője csak néhány település templomában foglal elöl helyet, másutt előfor
dul, hogy éppen az utolsó padsorban van az állandó helye.

A fiúgyerekek helye leginkább a templom jobb oldalán van. A padok előtt 
állnak, az első padokban ülnek, illetve a sekrestyében foglalhatnak helyet. A 
lányok pedig a bal oldali padok előtt állnak, vagy az első-második padsorban  
ülnek. Több helyen már a felnőttek között foglalnak helyet.

A karzaton legtöbb helyen a kántor és a kórustagok vannak; Debellácson, 
Pacséron a fiatalok, Ittabén az első sorban a regruták, mögöttük kor szerint a 
legények; Doroszlón és Kupuszinán a férfiak és a legények; a hívott vendégeket 
is a karzaton helyezik el Topolyán, míg Csantavéren a késve érkezők is a kar
zatra kerülnek.

A szentmisét végző pap mellett segédkező ministránsok száma változó. 
Hétköznap egy-két ministráns van a szentmisén, több helyen pedig már egy 
sincs. Vasárnap vagy ünnepnap azonban legkevesebb két ministránsa van a 
papnak, leginkább négy, de több helyen számuk elérheti a nyolcat, tízet, sőt 
ennél többet is.

M ária-lányok ma már nincsenek a tem plomokban, de az ötvenes, hatva
nas években még nagyon sok helyen voltak, korábban pedig szinte minden  
katolikus templomban. Ők a liturgiával előírt ünnepeken tartották vállu
kon a hordozható M ária-szobrot, illetve ki is vitték a templomból, amikor 
ünnepi körmenettel együtt járt a liturgia. Ugyanakkor a lobogókat, a koro
nát is ők vitték.

A legkisebbeket, akik még nem tarthatták a szobrot, hanem más funk
ciójuk volt, kis Mária-lányoknak (Torda, Rábé, Csóka), gyertyalányoknak
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(Kupuszina), gyertyatartóknak (Bezdán), gyertyás Mária-lányoknak (Gom 
bos), zászlólányoknak (Kupuszina), lobogótartóknak (Bezdán), előkészítőknek 
(Csóka) nevezték. Több helyen az elsőáldozás után vehették vállukra a szobrot, 
s férjhez menésükig vállalták a lányok ezt a feladatot, még a kivetkőzés korában 
is felöltötték a Mária-lányok ruháját.

A Mária-lányok viseletét a helyi (nép)viselet ünnepi változata határozta 
meg, de ruhájuk domináns színe a fehér volt. Fejükön koszorút viseltek, ha
jukat egy ágra, egy copfba fonták vagy leeresztették, kék vagy fehér szalagot 
kötöttek rá, s csak Bezdánban pirosat. Néhol láncon függő Mária-érmet visel
tek a nyakukban. A vállukon s mellükön keresztül vetett szalag (Csantavéren 
övszalag) leginkább kék volt, Bezdánban piros, Doroszlón és Pádén rózsaszín. 
Fehér volt a harisnyájuk is, s fehér vagy fekete a cipőjük. Előfordult azonban, 
hogy ruhájuk pont olyan volt, mint bárki másé (Ludas).

A Mária-lányok, ha nem tartották a szobrot, a többi lány között foglaltak 
helyet.

Keresztek

A települések temploma mellett először a temetők közepén felállított s 
megszentelt kereszt mutatta a tér szakralitását -  ez általában a temetőknek a 
településekről való kiköltöztetése után, a XVIII. század végéig megtörtént -, 
majd a városi/falusi, illetve határbéli keresztek jelezték a hitet, hogy ott keresz
tények élnek. A magyarok lakta vajdasági falvakban, városokban mindenütt 
megjelentek már a XVIII. század végén, a XIX. század elején: a település ki
emelkedő pontjain, utak, utcák kereszteződésénél, a falu bejáratainál, a temp
lom előtt, a temetőben, illetve a készíttető háza előtt. Kezdetben fából (akác, 
tölgy) készítették őket, s ha került rájuk korpusz, azt bádogból, pléhből vágták 
ki (pléhjézus, pléhkrisztus), majd befestették. Keskeny, néha díszített, félkör 
alakú bádogtetőt vontak föléje vízvágónak. Még akad néhány ilyen, a települést 
vagy határt védő pléhjézusos, nagyon régi, s a helyiek színezése által sajátságo
sán arra a falura jellemző emlékünk jobbára Közép- és Kelet-Bácskában (Kúla, 
Bajmok, Zenta), de inkább a Bánságban (Hódegyházán több is, Kisorosz, 
Hodics, Tiszaszentmiklós stb. településen). Később kőből, vasból (ez is a T i
sza mentére jellemzőbb), gránitból, márványból is készültek ezek a feszületek 
a barokk stílust jellemző vonalvezetéssel, öntöttvas vagy homokkőkorpusszal. 
Nem ritka az olyan kereszt sem, amely alatt kis Mária-dombormű vagy Mária- 
szobrocska áll. Azonban többalakos kereszt alig fordul elő a vidéken: például 
a zombori Szentháromság-templom előtt a kereszt mellett álló Szűz Mária és 
Keresztelő Szent János szobra a XIX. század legelejéről. A régi, elkorhadt vagy 
szétmállott, megrongálódott keresztek pótlására napjainkban egyenes vonal- 
vezetésű, mondhatni merev betonból készítik az újakat. Az áldozatkész emel
tető nevét s az emeltetés idejét a feszület talapzatán elhelyezett kő-, márvány
vagy bádogtáblán gondosan megörökítették. A tájékozódási pontként szolgáló 
kereszteket a közösség éppen az állíttató nevéből kialakított földrajzi névvel 
látta el: Vojnich-kereszt, Dudás-kereszt Bajsán, Kozma-köröszt Csantavéren,
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Vrábel-köröszt Csókán, Stock-kereszt Doroszlón, Csépe-kereszt Felsőhegyen, 
Szűcs-kereszt Gomboson, Abó-kérészt Kupuszinán, Kádár-kereszt Ludason, 
Vida-köröszt Péterrévén, Dukai-kereszt Szenttamáson stb. De a keresztek 
anyaga és mérete is szempont lehetett a névalakításban: Kőkereszt, Vaskereszt, 
Nagykereszt, Nagyfeszület, sőt az ábrázolásmód is: Bajcos Jézus (Doroszló). A 
dedikációkból tudjuk, hogy a napjainkig fennmaradt keresztek zöme a XX. szá
zad elején került a helyére, bár írásos emlékek szólnak korábbi keresztekről is, 
melyek mára eltűntek, vagy helyükön újabb kereszt áll. Néhány településünkön 
és határában 10-30 keresztet is emeltek (Bajmok, Bezdán, Csantavér, Doroszló, 
Kupuszina, Temerin, Topolya, Zenta stb.). A határbeli feszületek országutak keresz
teződésénél fontos irányzékok, tájékozódási pontok lettek, de forgalmasabb utak 
mellett az emeltető gazda földbirtokának végére is kerültek. A keresztek állíttatása 
közadakozásból vagy egyéni hitbuzgalomból történt. Erre utalnak a leggyakoribb 
dedikációszöveg kezdő szavai: Isten dicsőségére... Az egyéni, családi istentiszteletből 
állított keresztek „gazdája” legtöbbször bekerítette az emlékművet, s alapítványt is 
tett a keresztek ápolására, környékük gondozására. Ezek az alapítványi pénzek a 
területünkön történt hatalmas politikai, népmozgalmi, gazdasági, vallás- meg kul
túrtörténeti változások áldozataivá lettek. A mai gondozók az emeltetők élő leszár
mazottai, illetve a különféle indítékból ilyen vállalást tett családok, vagy pedig már 
csak a vallásukat buzgón gyakorló idősebb asszonyok, akik nagyobb ünnepeken 
virágozzák őket (húsvétkor jácinttal, tulipánnal, mindenszentekkor őszirózsával), 
nagypénteken és mindenszentek ünnepén gyertyát gyújtanak előttük. Újabban 
művirág koszorút is elhelyeznek a keresztek talapzatán, alján, illetve karácsonykor 
fenyőággal díszítik őket. Korábban a keresztjáró napokon is díszítették s megláto
gatták a kereszteket, nagyszombat éjszakáján a feltámadást követően pedig Jézuskát 
keresni mentek a keresztekhez, ahol imádkoztak. A temetőkben álló feszület előtt 
gyakorta van friss virág. Előtte imádkoznak is a temetőlátogató idősebbek. Min
denszentek ünnepén ide szinte minden család tesz virágot, s imádkozik az isme
retlen helyen vagy távoli vidékek temetőiben nyugvó halottai lelki üdvéért. Ilyen
kor e kereszt mellé asztalt tesz a temetőcsősz, s az azon levő tányérokba helyezik a 
látogatók a neki szánt pénzadományt. Néhány településen mindenszentek estéjén 
zenekar is szokott egyházi énekeket vagy szomorkás dalokat játszani. A határban 
található keresztek előtt a búcsújárók, zarándokok mindig megálltak imádkozni. 
Különben a keresztek előtti bármikori elhaladáskor a hagyományőrző asszonyok 
keresztet vetnek, a férfiak pedig megemelik kalapjukat, sapkájukat.

A török feletti győzelmet követő kor keresztény szokásvilágának egyik jel
legzetessége a fogadalmi vagy kegyeleti emlékállítás, mint a keresztény hálaadás 
mindig látható jele. A közösség vagy egyének által emelt emlékműveket a földi 
életben szükséges egészségért, békességért, materializált dolgokért, kiskorában 
elhunyt gyermek emlékére, vagy a túlvilági létben elnyerni vélt lelki javakért 
emelték valamely isteni személynek, illetve szentnek ajánlva. Gyakori jelenség 
volt, hogy gyermektelen idősebb házaspárok vagy egyének több ilyen szakrális 
emlékművet is készíttettek. A szabadkai Szent Rókus fogadalmi kápolna előtt 
álló kereszt feliratán ez kellő hangsúllyal domborodik ki:
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AZ ISTEN DICSŐÍTÉSÉRE 
S A HIT TISZTELETÉRE 

TIZENHAT TEMPLOMRA TETT  
ALAPITVÁNYAL 

ÉS A BAROMVÁSÁRI S LUDASI 
KERESZTEKKEL EGYÜTT  

VÉGRENDELETILEG ALAPITÁ 
NÉHAI 

KATONA GYÖRGY  
KEB. POLGÁR  

1855

Kálváriák

Tájszakralizálás szempontjából jelentős szereppel bírnak a kálváriák is. A 
szabadtéri feszületekhez hasonlóan, vagy még inkább érvényes rájuk is Bartha 
Elek megállapítása: „Ezen objektumok a szakrális teret láthatóvá, érzékelhető
vé teszik ”4 Kálváriákból ma kevesebb van, mint volt a II. világháborút követő 
évekig, de még akkor sem volt minden vajdasági településen. Jobbára a kisebb 
vagy a fiatalabb településekről maradt el ez a szakrális együttes, bár az 1899- 
ben telepített nyugat-bácskai Szilágyi falucskában mégis van. A kálváriák építé
se már a XVIII. század közepétől megkezdődött (Zombor 1767, Bezdán 1780, 
Topolya 1780, Titel, Zsablya, Versec), s folytatódott a XIX. század folyamán 
(Temerin 1825, Doroszló 1828, illetve a Bácska és a Bánság több településén), 
illetve a XX. században épült fel (Gomboson, Felsőhegyen, Csókán). Van olyan 
településünk is, ahol a régi kálváriát lebontották, s újat, másikat építettek he
lyette (Kishegyes, Zombor, Szabadka). A kálváriák gyakran a temetők közvet
len szomszédságában kerültek felállításra, így látogatottságuk is ott gyakoribb, 
mint a falu m ás területén épült kálváriáké. A kálváriára jellemző stációoszlo
pok és a három kereszt mellé más szentábrázolások is kerültek: M ária Magdol
na, Szűz Mária, Szent János apostol, illetve kápolnát építettek a keresztút végén, 
amelynek titulusa ismételten a település adományozó közösségétől függött (Sza
badka: Fájdalmas Szűzanya; Topolya: Borromei Szent Károly; Nemesmilitics: 
Szűzanya; Csonoplya: Szent Antal; Zombor: Szent Kereszt; Zsablya: Szent M i
hály stb.). Ezeket a kálváriakápolnákat belülről fehérre meszelték, s egyszerűbb 
kegytárgyakkal látták el; a védőszent ünnepén látogatták, illetve ha a temető
ben áll(t) a kálvária, akkor ravatalozónak is használták őket. Néhány települé
sen a kálváriakápolna fölé, a tetejére állították fel a Golgota-jelenetet (ilyen volt 
a régi zombori, a régi apatini, valamint a zentai, a szondi kálváriakápolna stb.). 
A stációoszlopok föliratai vagy a keresztút egy-egy állomásának jelenetét m a
gyarázzák -  gyakran magyar, német és horvát nyelven egyaránt, esetleg meg
osztva: egyiken magyarul, a másikon németül, illetve horvátul, attól függően, 
hogy milyen nemzetiségű volt a vegyes lakosságú településen a meghatározott 
stáció donátora - , vagy pedig az állíttatok nevét örökítik meg.
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Szobrok

A városainkban, falvainkban -  ma már jobbára a nyugat-bácskai települé
seken (Bezdán, Nemesmilitics, Doroszló, Kupuszina, Apatin), illetve Közép- és 
Észak-Bácska városaiban (Topolya, Kishegyes, Szenttamás, Csantavér, Bajmok, 
Szabadka, Kanizsa) -  máig látható Szentháromság-szobrok is a barokk szel
lemiség letéteményesei. (Ilyen volt az 1809-ben emelt zentai Szentháromság
szobor is,5 az 1774-ben emelt zombori szoborcsoport,6 meg az Újvidék főterén 
egykoron álló is.) Ezeket leginkább a XIX. század elején pusztított, sok itteni 
ember halálát okozó kolerajárvány megszűnésének emlékére emelték helyi ki
válóságok vagy társulatok, bár a korábbi emlékművek, mára már el is pusztult 
ilyen szoboregyüttesek más hitbuzgalmi célt (hálaadás, kegyelet, fogadalom) is 
szolgálhattak. Ezeket az emlékműveinket általában a templom közelében, vagy 
a templom által szakralizált faluközponti téren, esetleg más jelentősebb közté
ren állították fel, legtöbbször egy oszlop fölött, annak tetején trónoló Atya és 
Fiú homokkő figurájával, fejük fölött a Szentlélek szimbólumával. Gazdagabb 
településeinken az oszlop tövébe más szentek álló figuráit is elhelyezték (Sza
badka, Zombor, Bajmok, Apatin, Bezdán, Kanizsa stb.). A régebbi talapzatok 
s a figurák is barokkos megformálásúak. Az ábrázolások között akad néhány, 
amely a parasztbarokk vonásait őrző naiv, festett alkotás a helyi kedvelt szín- 
használatot tükröző festéssel, amely az évszázadok alatt még inkább parasztivá 
formálta a kompozíciót (Kupuszina). Ezek a szobrok a népi ájtatosság színhe
lyei voltak, s a hagyományőrző, (majdnem) homogén katolikus településeken 
máig rendben tartják őket, Szentháromság ünnepén felvirágozzák, a nagy ün
nepeken gyertyát gyújtanak a tövükben.

A fogadalmi vagy hitbuzgalmi emlékműállítás barokk kori szokása, ha kis
sé késve is, de az Alföld déli területire is eljutott, s itt a XIX. században élte 
fénykorát, jócskán meg-megjelenve még a XX. században is. Az ilyen jámbor 
kereszténység eredményezte a vajdasági településeken állt, illetve máig m eg
lévő szabadtéri szobrokat, képoszlopokat, kápolnákat, melyek egyaránt lehet
tek a hivatalos egyház és a laikus szakralizmus, a paraliturgikus ájtatosságok 
jeles helyei minden településen. A már említett Szentháromság-szobor után 
a Szűzanya valamilyen ábrázolása volt jellemző településeinken, akinek kultu
sza a Habsburg-dinasztia felségterületén lombosodott ki igazából. Tiszteletéről 
ilyen szabadtéri szakrális emlékművek, Mária-oszlopok, lourdes-i barlangok 
tanúskodnak máig a nyugat-bácskai magyar falvakban (Bezdán, Csonoplya, 
Gombos, Kupuszina, Nemesmilitics, Bajmok, Őrszállás), meg a Tisza menti 
Kanizsán, Moholon, a zentai Fő téren is volt ilyen, s némelyik falunak nem 
is egy önálló Szűz Mária-szobra van (Kupuszinán például négy: Mária szíve, 
Hétfájdalmú Szűzanya, Lourdes-i Mária, Segítő Szűz Mária s több képoszlopa; 
Kanizsán is van Mária szíve és Fájdalmas Mária-szobor stb.). Ezeknek a helye 
leggyakrabban a templom környéke, vagy pedig az állíttató háza előtti tér.

Ugyancsak a Habsburg-ház által kultivált szent volt Nepomuki Szent Já
nos, és tisztelete nemcsak a víz melletti vajdasági településeken jelent meg, 
hanem Felső- és Nyugat-Bácskában is gyakori a szobra. Áll még Dél-Bácská-
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bán, Titelen a Nepomuki-szobor. Csupán egyetlen adatunk van viszont báná
ti szabadtéri Nepomuki Szent János-szoborról, amely Versec városában áll. A 
szent ünnepe előtt korábban, a XX. század elején még kilencedet is tartottak a 
faluszéli szobor mellett Kupuszinán; Apatinban és Bezdánban pedig az ünnep 
vigiliáján a folyóra mentek a lakosok és zöld ágból készült kis koszorúkat, meg 
kis deszkalapokra erősített égő gyertyákat eresztettek a vízre. Nepomuki Szent 
János népi tiszteletét a dél-alföldi svábok erőteljesebben gyakorolták, talán az 
óhazából hozott emlékként.

A többi katolikus szent tiszteletére állított szobor esetleges, helyi vagy 
családi buzgalom (és vagyonosság) hozta őket létre. Kisebb kivételt jelente
nek a tűzvész ellen oltalmazó Szent Flórián szobrai (Doroszlón, Kupuszinán, 
Zomborban, Kishegyesen, Moholon, Szabadkán, Csókán, s volt Zentán is), 
melyeket napjainkban is néhol a szent emléknapján maguk a tűzoltók keresnek 
föl és koszorúznak meg.

A szegények pártfogójának, páduai Szent Antalnak a szobráról is csak a 
szerémségi Maradékról, valamint a bácskai Bajmokról és Kishegyesről van ada
tunk (meg a kevés magyar lakosú, sokácok lakta Szondról és a hajdan zömében 
sváb lakosságú Apatinból).

S bármennyire is furcsa, az állattartók és az állatok védőszentjeként tisztelt 
Szent Vendelnek is csak a konyhakertész Kupuszinán emeltek emlékszobrot 
dedikációként csupán hozzá szóló fohásszal (fogadalmát így titokban tarthatta 
az állíttató család):

Szent Vendel!
Szent szemed rólunk ne vedd el!
Könyörgésünket fogadd el,
Kérd az Istent, hogy tartsa meg karjainkat,
Bár esztelen, de bűntelen barmainkat.
1930.

A Tisza menti s bánáti híres juhászok ilyen kultuszának szabadtéri tárgyi 
emlékeiről nincs tudomásunk.

Szent Rókust, a pestis ellen oltalmazó ismert szentet is csak Szabadkán és 
Béregen (Bački Breg) tisztelték meg szoborral. Szent Kristófnak Bajmokón, 
Remete Szent Antalnak fogadalmi szobrot a szabadkai határban egy az első 
világháborúból egészségesen visszatért katona szándékából, Szent Annának 
Zentán, Szent Szaniszlónak Moholon emelt szobrot az egyéni kegyelet. Köztéri 
Jézus szíve-szobor található Kanizsán és Kupuszinán, a nagyon ritka Prágai Kis 
Jézus-szobor pedig Péterrévén.

Képoszlopok

A szakrális tér és a szentkultusz kisebb emlékművei a képoszlopok, melyek 
magukban is állhatnak akár a faluban, akár a határban, de a házak téglakeríté
sében is kialakíthatták őket. A Vajdaságban leginkább kápolnának, kis kápol
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nának nevezik őket. Az oszlop felső részében kialakított mélyedésbe egy-egy 
szent szobrát vagy keretezett képét helyezte el az állíttató vallásos család vagy 
egyén, s ők az emlékmű gondozói is. Ezekben gyakrabban van virág, hiszen 
ha a lakóház kerítésének szögletét képezi a szakrális fülke, akkor a házbeliek a 
virágoskertjükből szedett friss virággal könnyen díszíthetik, az ábrázolt szentek 
ünnepnapján pedig okvetlenül meg is teszik. Ilyen, a Szűz Máriának szentelt 
oszlopfülke látható Szabadkán, Zomborban, Doroszlón, Kupuszinán (négy is); 
a Szent Család tiszteletére Bezdánban; Szent Antal tiszteletére Bajmokon és 
Kupuszinán (ez utóbbi helyen a fülkében ott áll még a pietá is); Szent Anna 
tiszteletére a gombosi és a szondi határ találkozásánál; Jézus szíve tiszteletére 
Kupuszinán; a betlehemi jelenetet ábrázoló szintén Kupuszinán, s ezt a foga
dalmi kápolnácskát karácsonykor fenyőgallyakkal díszíti nem az állíttató, ha
nem a ház mostani tulajdonosa. A települések határában álló ilyen képoszlo
pok vannak ugyancsak Nyugat-Bácskában a Kupuszinával határos Apatin és a 
Gombossal, Doroszlóval határos Szond határában.

Kápolnák

A szentek kis templomai, kápolnái már a XVIII. század óta jelentős sze
reppel bírtak a táj szakralizációjában és a népi áhítat alakításában. Néhány 
településen ezek a kápolnák voltak az első templomok: Bezdánban a Szent
háromság-kápolna az 1710-1720 közötti időből, Zomborban a Szent Rókus- 
kápolna a XIX. század elejéről. Ilyen kápolnák gyakran fogadalmi szentélyek 
voltak, mint az említett bezdáni Szentháromság-, a szabadkai Szent Rókus-, a 
Zombor melletti Cicovi-tanyákon Havas Boldogasszony-, a Bács melletti er
dőben Remete Szent Antal-kápolnája. Épültek a XVIII-XIX. században egy- 
egy szent oltalmát kérő kápolnák, például a dél-bánáti szőlőtermő Versec he
gyén, ahova bánáti búcsújáróink szívesen mentek, a közeli Fejértelepen vagy a 
bácskai Felsőhegyen Szent Orbán-kápolna, hiszen őt tartják a szőlőskertek, a 
szőlősgazdák, a vincellérek patrónusának. Születtek a szentkultuszt hirdető és 
annak eredményességét segítő kápolnák is: Zomborban a Nepomuki Szent Já- 
nos-kápolna 1751-ből, illetve Újvidéken is e szent XVIII. századi, ma már nem 
létező egytornyú kápolnája a Duna-parton; Szent Anna kápolnája Bajmokon (a 
Kulity-malomnál). Ezeket a szakrális helyeket a hívők az emléknapon (esetleg 
körmenettel is) látogatták, illetve ha még állnak, ma is előszeretettel látogatják. 
Akárcsak a kegyhelyi kápolnákat, szinte már templomokat, melyek egy-egy 
régió egészére kisugározzák a keresztény vallás jelenlétét. Ilyen a szerémségi 
Tekija Havas Boldogasszony kápolnája, a bánáti Versec hegyén álló Szent Ke
reszt-kápolna, és a bácskai Doroszló szentkúti Segítő Szűzanya kápolnája. Ez 
utóbbi valószínűleg a középkorban már tisztelt Bajkút kegyhely újjáéledése ré
vén vált ismét kedveltté. E kápolnák búcsúi a népi vallásosság számtalan meg
nyilvánulásának színhelyei. Kisebb régiók kegyhelyi kápolnái a Szabadka mel
letti Szentkút (Bunarić) Szűzanya-kápolnája, a csonoplyai határban álló Sarlós 
Boldogasszony-kápolna, ahol búcsút tartanak sok-sok látogatóval.
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A temetőkben épült kápolnákat ravatalozónak is használták, de többször 
az építtetők temetkezési helyei is ezek voltak. Misét is szolgáltattak ezekben 
a védőszent ünnepén. Azonban ezek a kápolnák -  lévén ők különben is meg
szentelt, szakrális térben -  már nem annyira a vallás jelenlétét hangsúlyozzák, 
inkább egy-egy szent népi tiszteletét, ugyanis ezek patrocíniumát már az épít
tető áldozatkész család vagy közösség választhatta meg. Temetőkápolnákat az 
újranépesítés óta emeltek: Szent Rókusnak Bajmokon, Zomborban, Versecen; 
Szent Mihálynak, a lélekvezető arkangyalnak és a halottak védőszentjének 
Martonoson, Pádén, Óbecsén; Jézus szíve tiszteletére Temerinben, Tordán; a 
Szent Kereszt tiszteletére Gomboson, Moholon, Kupuszinán, Ómoravicán; a 
könnyebb halált ígérő Szent Annának Bezdánban, Zentán, Szabadkán; a Szűz
anyának Pacséron, Kishegyesen stb. A temetőkápolnák sokszor azonosak a kál
váriakápolnákkal, amikor a kálváriát -  a már említett módon -  a temetőben 
vagy annak közvetlen szomszédságában állították fel.

Oromzatfülkék

Népi vallásosságunk jól látható, szép jele a családi házak oromzatának kö
zepébe épített fülke, melybe a ház oltalmáért valamilyen szakrális ábrázolást 
helyeztek: kis Mária-, Jézus szíve, Szent József-, Szent Antal-, Szent Vendel- 
szobrot vagy feszületet, esetleg többet is egybe. Ilyenek Nyugat-Bácskában 
Bezdánban, Zomborban, Nemesmiliticsen, Csonoplyán, Kupuszinán, illetve 
a Tisza menti Kanizsán, Adorjánon, Martonoson, Oromhegyesen láthatók. 
De hogy ilyenből több is volt, arra az üres oromzatfülkék utalnak Doroszlón, 
Apatinban, Zomborban, Szabadkán s másutt is.

A MEGSZENTELT IDŐ

A szakrális tér és a szakrális idő között létező szoros kapcsolat révén a tér
beli szakrális objektum titulusának emléknapja az ott élők időstruktúráját is 
meghatározza, s felosztja megszentelt időre, illetve profán hétköznapokra. Az 
egyéni vagy közösségi jellegű, liturgikus avagy paraliturgikus vallásgyakorlási 
formák adnak szakrális jelleget az idő, illetve az egyházi év egy-egy szegmen
tumának.

Körmenetek

A nagy ünnepek idején jelentkező hagyományos közösségi vallásgyakorlás 
elemei is sokat változtak századunk folyamán. Bizonyos ünnepeken a liturgia 
fényét „valamilyen specifikus mozzanat, szertartás a vasárnapok fölé emeli..”. 
A körmenetek a II. világháborút követő évekig -  amikor is a vallásgyakorlás
nak ezt a fajtáját az ateista állami szervek az egész ország területén betiltot
ták és csupán a templom belsejére korlátozták -  a legszebb szertartások közé 
tartoztak. Erre minden vajdasági településen emlékeznek, s tudják, hogy ilyen 
alkalmakkor a falu vagy a határ kerülésével, illetve szakrális objektumok láto
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gatásával kérték az áldást, vagy pedig emlékeztek. A körmenet központi elemét 
képező oltáriszentség körülhordozásáról azonban már nem mindenütt tesznek 
említést. A liturgikus tárgyak közül leginkább a templomi lobogók (lobogók, 
zászlók, kis és nagy lobogók, fehér lobogók, ifjúsági lobogók, tűzoltólobogó, 
iparosok zászlaja, piros, zöld, sárga lobogó, 2 x 4  nagy és 2 kis lobogó) kör- 
menetbeli használatára, valamint a körmenet élén haladó feszületre, keresztre, 
körösztre, vezérkeresztre emlékeznek. A templomból a hordozható Mária-szob- 
rot is vitték a körmenetben a Mária-lányok. Érdemes megjegyeznünk, hogy a 
bánsági települések legtöbbikén tudják még, hogy Mária-szoborral vonultak a 
körmenetben, sőt Szajánban csak erre az egy liturgikus kellékre emlékeznek. 
Valószínűleg nagyobb lehetett a Mária-kultusz e formája ebben a térségben. A 
hordozható Jézus szíve szobor jelenlétét a körmenetben csak Telecska, Torda 
és Maradék lakói említik; a feltámadt Jézus szobra is ott volt a feltámadási 
körmenetben. Gyertyákat is, illetve a húsvéti gyertyát vitték, vagy lámpákat, 
lampionokat, azaz „kambalábert” égő gyertyával Bajmokon. A szenteltvízhintő 
(szentelő), a füstölő, a csengők is tartozékai voltak a körmenetnek. Hogy virá
got is vittek a körmenetben, azt csak Topolyán jegyezték fel. Ritka, de nagyon 
érdekes eleme lehetett a körmenetnek a korona vagy koszorú. Kispárnán vitték 
a koronát Feketetó és Felsőhegy hívői, koszorút vittek a párnán Csókán, és pár
nán vitték a Szentírást Bajmokon.

A körmenetben vitt oltáriszentséget fedő baldachint különböző néven 
nevezi a vajdasági magyarság: baldachin Őrszálláson és Csantavéren; fölhő 
Bezdánban; ég Kupuszinán és Maradékon; sátor Topolyán; supéla Szent
tamáson, Moholon, Magyarcsernyén, Adán; supélla Martonoson; supéllát 
Csantavéren; supélát Felsőhegyen, Bajmokon; supérlát Csókán.

Az idő megszentelését hathatósan elősegítő körmenetek közül leginkább 
a húsvéti (a nagyszombati feltámadási szertartás része) körmenetet emelik ki, 
amelyhez az ünnep által megszentelt időstruktúrába tartozott a nagypénteki 
emlékkörmenet is. Ez utóbbi a kálváriára vezetett. Erről csupán a nyugat-bács
kai falvakból van adatunk, valamint a dél-bánáti Székelykevéről. Ebben a meg
szentelt időben, ha körmenet nélkül is, de sokan látogattak a kálváriára: virág
vasárnap, nagycsütörtökön, nagypénteken, nagyszombaton, húsvétvasárnap 
hajnalban, húsvéthétfőn, tehát a nagyheti időszakban. A közös látogatás alkal
mával a kálvárián hangos liturgiát is végezhettek, de a pap nélküli, teljesen népi 
ájtatosságok gyakoribbak voltak, s ezeken a keresztúti ájtatosságot végezték, a 
mindenszentek litániáját énekelték, a rózsafüzért imádkozták, nagyböjti éne
keket énekeltek. A látogatás alkalmával virágot és gyertyát vittek a kálváriára.

A tér és az idő szakralizálásának lehetséges kapcsolata ott nyilvánult meg 
leginkább, ahol a kálváriát a temető mellé emelték, s így a húsvéti ünnepkör
nek és a halottak napi ünnepkörnek is része lett a kálvárialátogatás. A Krisztus 
feltámadásának ünnepével szorosabb kapcsolatban nem levő mindenszentek 
ünnepén és halottak napján is kimentek a kálváriára a hívők: mindenszentek
kor Bezdánban, Martonoson, Felsőhegyen, Topolyán, Moholon, Péterrévén, 
Óbecsén, Csókán; halottak napján Óbecsén, Magyarcsernyén. Ma már az em
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lékezet alig tartja számon, de Ehmann Imre lejegyezte,7 hogy halottak napján is 
tartottak körmenetet, amely a templomból a temetőbe vezetett.

Más szakrális időben is látogatták a kálváriát: Doroszlón például nyári va
sárnapokon, kisboldogasszony napján, Martonoson és Gomboson a keresztjá
ró napokon, Szentmihályon és Tordán a templombúcsú ünnepén, Temerinben 
Szent Illés próféta napján. A búcsújáró zarándokok is tiszteletüket tették az 
útba eső kálvárián Doroszlón, Topolyán, Tordán.

A közös kálvárialátogatás a vallásgyakorlás intenzív formáját jelentette az 
említett településeken, azonban a vallásgyakorlási szokások halványulása is 
megfigyelhető a tárgyalt régióban (is). Ilyen esetekben azt láthatjuk, hogy az 
ünnepet a kijelölt szakrális helyen megtisztelők létszáma megfogyatkozik, el
marad a közösségi gyülekezés, és a kultuszt már csak buzgóbb családok, kis
közösségek (pl. társulatok), vagy pedig egyének éltetik, emlékeznek rá. Ilyen 
ünnepi vallásgyakorlási forma megszűnésének legszembetűnőbb példája a 
körmenettel történő kálvárialátogatás elmaradása. Először megtörtént az egy
házi körmenetek országos betiltása, majd sok helyen magát a kálváriát is elha
nyagolták, sőt lerombolták olyan helyeken, ahova új és más nemzetiségű, más 
vallású vagy magát vallástalannak nevező lakosság érkezett, hogy végül még 
a leghagyományőrzőbb településeken is csak elvétve forduljon be a keresztúti 
oszlopok közé egy-egy imádkozó öregasszony nagypéntek estéjén.

Ugyancsak ennek a húsvéti ünnepkörnek volt a része a virágvasárnapi kör
menet az észak-bánáti Rábén, Majdánban, Csókán, a dél-bánáti Fejértelepen, 
és a két közép-bácskai nagyközségben, Csantavéren és Bajmokon. Ezen az ün
nepen a hagyományőrző falvakban még eléneklik a férfiak a passiójátékot a 
templomban, s a vasárnapi litánia előtt végigjárják a keresztutat is.

Az oltáriszentséget ünneplő úrnapi körmenetet is szép emlékként tartják 
számon a vajdasági magyar katolikusok. Erre az ünnepre is négy sátrat állí
tottak fel a településen a négy égtáj irányában tájolva -  néhol, pl. Csonoplyán, 
Bajmokon szilárd anyagból meg is építették ezeket az utcai kápolnákat - , s 
mindegyikben improvizált oltárt készítettek sok-sok szentképpel, szoborral, 
virággal, feszülettel, ahol a körmenetben vitt oltáriszentséget elhelyezték, s rö
vid liturgiát tartott itt a falu papja imádkozással, énekléssel.

Az ünnepi felvonulást a helybéli zenészek is megtisztelték: tűzoltózenekar, 
fúvószenekar kísérte a körmenetet, s ezekhez hasonló lehetett a falusi zené
szeky fúvósok, fújósok, trombitazene, trombitások együttese is. Nem minden 
körmenethez illett a zeneszó, így a muzsikusok nem is voltak mindig jelen. A 
zenészek az ünnep témájának megfelelő egyházi énekeket játszottak: szentségi 
énekeket, feltámadási énekeket. Ha nem volt zenekar a faluban, akkor a körme
netet énekszóval kísérte a hívősereg. A körmeneti sátrakat a szentmise után is 
egész nap látogatta a falu népe, akár a templomot. Előfordult, hogy egy-egy úr
napi sátrat csak meghatározott színű virágokkal díszítettek, pl. azt, amelyikben 
Jézus szíve szobor volt, csak piros virággal. A templom és az utcai sátor közötti 
út szélét végig nyárfaágakkal díszítették, melyeket a települést övező erdőben, 
gödrökben vágtak, s előző nap lyukasztóvassal ütött lyukakba helyeztek. Ez a 
munka leginkább a legényekre hárult. Az úrnapi sátorból tört gallyat hazavit
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ték, s otthon szentelményként tisztelték. Kupuszinán a kapura tűzik napjaink
ban is a nyárfagallyat, hogy óvja a házat a bajtól. A templom kövezetén elszórt 
fűből is vittek egy-egy csomót, ami ugyancsak oltalomnyújtó szentelménynek 
számított a családban, illetve a jószág oltalmát és gyarapodását volt hivatott 
szolgálni.

Gyakorinak volt mondható az agrárkultusszal szoros összefüggésben levő 
búzaszentelési körmenet Szent Márk napján, amikor a település határába vitt 
a körmenet útja, hogy azt jelképesen körüljárva, s a pap által végzett liturgikus 
cselekedetté minősült hajdani apotropeikus rítusban oltalmat biztosítsanak a 
kenyértermő határnak. A határbeli liturgia helyén az asszonyok a zsenge zöld 
búzából kis koszorúkat fontak, s azokat otthon betegségűző szentelményként 
tisztelték, vagy pedig odaadták a jószágnak, hogy egészséges legyen. Ezen a 
napon ma is feldíszítik a templomot ilyen friss búzakoszorúkkal. Míg az aratás 
befejezése után az érett búzakalászokból font nagy és szalagokkal díszes ko
szorút vittek hálaadásként a templomba, amelyet a mennyezetről lógattak le a 
lámpák, csillárok mintájára.

A közösségi vallásgyakorlásnak és a falusi templombúcsúknak is szép ha
gyománya volt, hogy a közösség védőszentjének ünnepét körmenettel is meg
tisztelték, bár szentelményt ilyenkor nem vittek haza a templomból (Feketetó, 
Pádé, Csóka, Torda, Martonos, Kishegyes, Csantavér, Örszállás, Székelyke ve).

Ősi ünnepi rítusgyakorlat nyomai figyelhetők meg a megújuló hold tiszte
letében, az újholdvasárnapi szentségimádásban, körmenetben. Ilyen emlékei 
vannak Bezdán, Őrszállás, Doroszló, Gombos, Kupuszina, Bajmok, Ludas és 
Felsőhegy népének.

A körmenetek általában a liturgia által előírt tiszteleti formák, de választha
tott az egyházközösség maga is olyan ünnepet, melyet ily módon tisztelt meg. 
Erre vonatkozhatnak azok az adataink, melyek csak egy-egy település sajá
tosságaként említik a körmenetet bizonyos napon, pl. Nepomuki Szent János 
napján Gomboson, mindenszentekkor ugyancsak Gomboson, gyertyaszente
lő Boldogasszony napján Magyarcsernyén és Temerinben, húsvét másnapján 
Doroszlón, pünkösdkor Szajánban, kisasszonynapkor Doroszlón, keresztjáró 
napokon Őrszálláson, Doroszlón és Csókán, könyörgő napokon Gomboson.

Fogadott ünnepek

Az egyházi év egy-egy napját külön megszentelő, ünnepként számon tartó 
települések szerte a Vajdaságban vannak. Ezeket a napokat, legyenek liturgi
kus ünnepek vagy egy-egy szent emléknapjai, a helybeliek fogadott ünnepnek 
tartják, s általában máig megemlékeznek róluk. Egy részük az agrárkultusszal 
kapcsolatos, a másik pedig valamilyen pusztító járványra, esetleg helyi, de az 
egész közösséget érintő tragédiára emlékeztet.

A földműves, gabonatermelő ember számára a legfontosabb a kedvező ta
vaszi és nyári időjárás, hogy a mindennapi kenyeret, élelmet a maga és családja 
számára biztosítani tudja. Épp ennek tudható be, hogy sarlós Boldogasszony 
napját (július 2.), amikor már érett a búza, s kezdődik az aratás, az élelem be
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takarítása, fogadott ünnepként tisztelik Őrszálláson, Doroszlón, Gomboson, 
Pádén és Székelykevén. A kupuszinaiak ősi, már a XVIII. században kialakult, 
de máig őrzött vallási néphagyománya pedig a szombatszentelés. A falu határát 
több évben súlyosan károsító zivatar, jégverés miatt fogadták meg, hogy a Péter 
és Pál napja (július 29.) előtti kilenc szombatot nagymisével tisztelik meg, s 
utána már, a napi időstruktúra átrendezése következtében, nagyobb határbe
li munkába nem foghattak. Ugyancsak a jégverés elhárítására fogadott ünnep 
Szajánban Szent Iván (június 24.) és Szent Illés napja (július 20.). Ez utóbbi fo
gadalmi ünnep a Szajánból kirajzott telecskaiaknál is, valamint a legismerteb
ben megült fogadalmi ünnep Temerinben. Száján és Telecska közös fogadalmi 
ünnepe még Szent Antal napja, amelyet a féreg elleni védekezés céljából tarta
nak. Ugyancsak a jégverés elleni védekezés kieszközléseként tartják ünnepnek 
Szentmihályon húsvét harmadik napját és pünkösd harmadik napját. Szent 
Vendel a jószágok és a jószágtartók védőszentje, s akik ilyen foglalkozást mű
veltek, azok fogadott ünnepként ülték meg a napját, az őszi pásztorünnepnek 
is nevezettet8 (október 20.). A két észak-bánáti falu, Majdán és Rábé juhászai 
tisztelik ezt a napot.

Szent Rókus az egyik legismertebb egészségvédő szent, aki embert és állatot 
egyaránt óv, főleg a rettenetes járványt okozó pestistől, kolerától. Az ő emlék
napja (augusztus 16.) fogadott ünnep Doroszlón, Bajmokon, Ludason. A sok 
emberéletet követelő kolerajárvány megszűnésének napja is fogadalmi ünnep
pé válhatott. Erre emlékeznek ünneppel Martonoson és Ludason, ahol Vasas 
Szent Péter napján (augusztus 1.) szűnt meg a járvány, illetve Csókán és Topo
lyán, ahol Szent Anna napján (július 26.) ért véget a szörnyű betegség. Érdemes 
megjegyezni, hogy a bánáti Csókán a katolikus magyaroknak és a pravoszláv 
szerbeknek közösen elfogadott helyi ünnepe ez a nap.

Egy településen belüli kisebb közösségnek is lehet fogadott ünnepe, mint 
amilyen Muzslán a rózsafüzéreseknek Szent Domonkos (augusztus 4.) nap
ja, illetve Kupuszinán a Duna menti árterületekről visszatért kirajzottaknak 
Páduai Szent Antal napja.

Fogadalmi harangozás

A fogadott ünnepekhez tartozó ugyancsak vallási népszokás a fogadal
mi harangozás. Ez történik Csókán az említett Szent Anna-napon. Ilyen 
harangozás van még 1891. óta Kupuszinán minden csütörtökön délután fél 
négykor, m ert 1890. október 2-án, csütörtökön délután fél négykor olyan 
nagy tűzvész keletkezett, hogy m ajdnem az egész falut elpusztította. Ez a 
nap lett a kupuszinai tűzoltók napja is, amikor m egkoszorúzzák Szent Fló
rián szobrát a Nagy utcán, és szentmisét szolgáltatnak a templomban, m e
lyen a tűzoltólobogókkal, egyenruhában testületileg megjelennek, s a misét 
végigállják az oltár két oldalán.

Fogadalmi harangozás van még újév napján Udvarszálláson.
Valószínűleg alapítványi harangozásról tudnak Bajmokon, melyre Szent 

György napjának vigiliáján került sor néhai Zettl György emlékére.
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A szlaváról

Nem fogadalmi, de családi, népi ünnep a vajdasági pravoszláv szerbeknél a 
családi védőszent napja, a szlava. A Vajdaságban együtt élő katolikus magya
roknál nem szólhatunk ilyesmiről, de a vegyes házasságokban már kimutatha
tó ennek a megülése, természetesen csak akkor, ha a férj a pravoszláv vallású 
(ugyanis a szlava csak férfiágon öröklődik). Erre az ünnepre a katolikus magya
rok ritkán mennek el, csupán akkor, ha meghívják őket pravoszláv rokonaik, 
szomszédaik. Erről szóló adataink vannak Bajmokról, Őrszállásról, Bezdánból, 
Kupuszináról, Telecskáról, Bajsáról, Péterrévéről, Szenttamásról, Majdánból, 
Csókáról, Ittabéról, Muzsláról, Fejértelepről, Udvarszállásról, Maradékról. A 
katolikusok ezek után esetleg névnapjukra visszahívják a szerb rokont vagy 
szomszédot.

Kilencedek

A megszentelt idő nemcsak az egész közösséget érintő vallási ünnep lehet, 
hanem vallásosabb egyének vagy kisebb csoportok, társulatok által ünnepként 
számon tartott, ünnepnek tekintett idő, nap.

„Nem tekinthetők ugyan kifejezetten ünnepnek, de szakrális szempontból 
mindenképpen önálló jelentésűek az egyházi év során egyes időszakok, amelyek 
tartama néhány naptól több hétig terjed. A legismertebb ezek közül a két böjti 
időszak, az advent és a nagyböjt. Hasonló kitüntetett időtartamnak kell tekin
tenünk a katolikusoknál a májusi és októberi ájtatosságok hónapjait, a protes
tánsoknál a bűnbánati heteket, valamint egyes naptári ponthoz igazodó évközi 
ájtatosság-sorozatokat, kilencedeket. Ezek közé tartozik például [...] a lourdes-i 
kilenced és a szentcsaládjárás!**

A vajdasági római katolikus magyarok körében is jól ismertek az idézetben 
szereplő két hónap ájtatosságai Szűz Mária tiszteletére. Májusban általában a 
napi mise után mondják el a litániát, míg októberben a hagyományőrzőbb fal
vakban minden nap külön litániát tartanak.

A kilencedek ugyancsak részei a katolikus vajdaságiak vallásos életének. A 
legkedveltebb kilenced a lourdes-i Szűz Mária emléknapja (február 11.) előtt 
végzett, melyet a templomban is, magánházaknál is végeznek.

Az egyház patrónusaként számon tartott Szent József napját (március 19.) is 
megelőzi kilenced, melyet jobbára a templomban tartanak, de otthon is számos 
faluban.

Páduai Szent Antal a legnépszerűbb szentek közé tartozik a vajdasági ka
tolikusok között, hiszen az ő nem parancsolt ünnepe (június 13.) előtt szerte a 
Bácskában és a Bánságban tartanak kilencedet.

Az igencsak jelentős liturgikus, néhol paraliturgikus ájtatosságok közé tar
tozik a karácsonyt megelőző szentcsaládjárás kilencedje az egész régióban.

A húsvéti ünnepkörhöz tartozó napokon is tartottak kilencedet, csak nem 
mindenütt. És nem okvetlenül az egymást követő napokon végeztek ájtatosságot
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például Feketetón (nagyböjtben minden kedden és pénteken), Szentmihályon 
(hétfőn, szerdán és pénteken).

Az egy-egy településre, illetve csak néhány falura jellemző kilencedek közül 
ki kell emelnünk a Jézus szíve nem parancsolt ünnep előtt a bánáti falvakban 
akár a templomban (Torda, Székelykeve, Udvarszállás), akár családi házaknál 
(Pádé, Feketetó) tartott kilencedet.

Pünkösd napját templomi kilenced előzi meg Gomboson és Martonoson; 
Nagyboldogasszony napját Bezdánban és Kupuszinán; Kis Szent Teréz napját 
Moholon és Feketetón; gyertyaszentelő Boldogasszony napját Martonoson; 
Bosco Szent János napját Muzslán, ahol a szaléziánusok vezetik a plébániát, s 
az ő rendjük védelmezőjét így tisztelik meg; Szent Ferenc napját Pádén; Szent 
Anna napját Topolyán.

Kilenc napig tartó otthoni ájtatosság előzi meg Nagyboldogasszony és 
Kisboldogasszony napját Bezdánban, Kis Szent Teréz napját Moholon, Feke
tetón, Bajmokon, gyertyaszentelő Boldogasszony napját Felsőhegyen, Szent 
Ferenc, Szent Klára és a Szentháromság napját Csókán, Mária szeplőtelen fo
gantatásának napját Pádén.

Három napig tartó ájtatosságot, ún. kis kilencedet tartanak a templomban a 
templombúcsú előtt több településen, karácsony előtt (Telecska, Száján, Torda, 
Maradék, Magyarcsernye), Szent Antal napját megelőzően (Torda, Szentmihály, 
Felsőhegy, Csantavér), Szent József napja előtt (Pádé, Torda, Topolya), áldo
zócsütörtök előtt Nyugat-Bácskában (Őrszállás, Doroszló, Gombos, Bajmok), 
nagyasszonynap és kisasszonynap előtt (Kupuszina), a szeplőtelen fogantatás 
ünnepe előtt (Torda), pünkösd előtt (Maradék, Székelykeve), Szent Anna előtt 
(Felsőhegy), Szent Ferenc előtt (Felsőhegy), úrnapja előtt (Székelykeve), há
romkirályok előtt (Topolya).

Az ünnepet vagy emléknapot megelőző háromnapi otthoni ájtatosság már 
jóval ritkább. Ilyent tartanak Csókán húsvét és pünkösd előtt, Bajmokon min
denszentek és karácsony előtt, Bezdánban Szent Anna előtt, Szajánban Szent 
Antal előtt, Kupuszinán kisasszonynap előtt.

Az otthon, a családtagok, rokonok, szomszédok körében, pap nélkül végzett 
paraliturgikus kilencedekhez általában készítenek a szobában egy kisebb házi 
oltárt szentképpel, gyertyát, gyertyákat is gyújtanak rajta, szenteltvizet töltenek 
egy edénybe s abba mártott ujjal vetnek magukra keresztet a résztvevők. Ájta- 
tosságukhoz külön erre a célra nyomtatott imakönyvet, vagy másolt imafüzetet 
is használnak. Több családban a mindenszentekre, halottak napjára termesztett 
virágokból is hagynak, hogy a szentcsaládjárási kilenced házi oltárára jusson  
friss virág.

Ezeken az otthoni kilencedeken imádkoznak a segédkönyvből, de legin
kább a rózsafüzért végzik és a közelgő ünnepnek megfelelő egyházi énekeket 
éneklik. A kilencedre járó asszonyok igyekeznek minden nap jelen lenni az áj- 
tatosságon, így hétköznapjaiknak megszentelt óráját jelenti az itt eltöltött idő.

Szakrális időt jelent a hagyományőrző közösségekben a szentségimádás ide
je is, mely szentségkitételből, szentségőrzésből (melyet leginkább a pasztorális 
tanács tagjai végeznek), szentségimádásból, litániából áll. Kupuszinán újhold
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vasárnapján, újabban a hónap első vasárnapján végzik ezt a templomban, 
Muzslán pedig minden csütörtökön este 9 és 10 óra között.

Ugyancsak a megszentelt idő része a Szent Sír őrzése és látogatása a temp
lomban. A nagypénteki mise után a templomban elhelyezik Jézus koporsóját, 
virágot helyeznek köré, és felfedik a Szent Sírt, melyet azután a vallásos em 
berek meglátogathatnak nagypénteken, illetve nagyszombaton egészen a fel
támadási miséig. Ilyenkor hangos ájtatosságot nem végeznek a templomban, 
a harangok is némák (elmentek Rómába). A látogatók is csendben imádkoz
nak, majd a koporsóra helyezett korpuszt megcsókolják, és a mellé helyezett 
perselybe pénzt tesznek. A Szent Sírt egész idő alatt őrzik. Ezeket az őrzőket 
különböző néven nevezik: Krisztuskatonák (Mohol, Szenttamás), Isten katonái 
(Csantavér), Jézus katonái (Szentmihály), sicárok (Udvarszállás, Csonoplya). 
Ezek az őrök legtöbb helyen egyenruhás tűzoltók, vagy pedig a hitközség ve
zetői, a pasztorális tanács tagjai, esetleg ministránsok, legények, fiúgyerekek, 
diákok, lányok, illetve több helyen csak az énekes asszonyok, öregasszonyok. 
Ők bizonyos időközönként váltják egymást. Néhol ezért a „munkáért” fizetség 
is járt (pl. Csonoplyán a sicárok bort ihattak a kocsmában a falu költségén). 
Sok helyen azonban ma már senki sem őrzi a Szent Sírt, vagyis nem gyakorol
ják ezt a régi vallási hagyományt, mert már nincs kinek, főleg ha papja sincs a 
közösségnek.

A közösségi alkalmakon kívül, természetesen egyéni kilencedtartási szokás 
is él a vidék hívői körében. Erre az egyén maga vállalkozik bizonyos indítékból, 
s ez nincs okvetlenül valamelyik szent ünnepéhez kötve.

Búcsúk, zarándoklatok

A szakrális idő struktúrájának egyik eleme a templombúcsú, illetve a búcsú
járás ideje. A helyi búcsút a legnagyobb vallási ünnepek között tartják számon 
a hagyományőrző települések. Ilyenkor a más vidéken élő falusiak hazaláto
gatnak, az otthoniak vendégeket hívnak. A búcsúra -  melyet leginkább vasár
nap tartanak -  való készülődés nagyban meghatározza az ünnepet megelőző 
hét időszerkezetét. A lakástakarítás, meszelés fontos mozzanata volt e hétnek, 
majd a süteménykészítés, a főzés. A templomban nagy kilencedet, esetleg csak 
triduumot tartottak esténként, s az asszonyok azt is látogatták. A búcsú előtti 
gyónást és áldozást általában pénteken vagy szombaton végezték el. Miselá
togatás a vasárnapi ünnepen kötelező, melyre a háziak közül szinte mindenki 
elmegy a vendégekkel együtt. A háziasszony, ha vendége van a háznak, akár 
otthon is maradhat, hogy friss ebéddel várja a családot.

A helyi templombúcsú látogatása a migrációs folyamatok következtében 
kirajzott odavalósi származású egyének, családok hovatartozás-tudatának, az 
adott közösséghez való tartozásának erősítését szolgálja. Ilyen alkalmakkor 
a hazalátogatók nemcsak a templomot, hanem a temetőt is meglátogatják, 
hogy felkeressék az otthon elhunyt hozzátartozóik sírját. Ugyancsak szokása 
a templombúcsú látogatása a szomszédos települések lakóinak. Leginkább a 
legközelebb eső két-három falu vagy város templomának búcsúját látogatják,
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azonban előfordul, hogy az egész környéket járják, pl. a csókaiak Pádé, Szanád, 
Száján, Jázova, Tiszaszentmiklós, Törökkanizsa, Feketetó, Zenta templomának 
búcsújára is elmennek, a gombosiak Almásra, Erdődre, Bácsba, Kupuszinára, 
Doroszlóra; a székelykeveiek pedig Hertelendyfalvára, Kovinba, Pancsovára, 
Fejértelepre, Plosicba, Versecre mennek búcsúba.

Az egykori többnapos kegyhelyi zarándoklatok mára egynapos búcsúláto
gatássá alakultak a jobb közlekedési viszonyok következtében. Mégsem kizárt a 
másfél, kétnapos zarándoklat sem a vajdasági kegyhelyek búcsújára.

A vajdasági magyar katolikusok legismertebb kegyhelye a nyugat-bácskai 
Doroszló, ahol a Segítő Szűzanya tisztelete a XVIII. század óta jelen van. A 
doroszlói kegyhely jelentősége akkor nőtt meg igazán, amikor a mai Vajdaság
hoz tartozó területeket elcsatolták Magyarországtól, s így azok a maguk több
százados kedvelt máriagyűdi, máriaradnai, szeged-alsóvárosi zarándoklatuktól 
megfosztattak. Doroszlóra a kisasszonynapi búcsúra (szept. 7-8.) ma már a 
Bácskából és a Bánságból egyaránt járnak. Korábban természetesen gyalogszer
rel érkeztek a zarándokok, ma azonban már gépkocsikon, bérelt autóbuszokon. 
A kegyhelyet egy-egy település zarándokai keresztaljjal látogatják még akkor 
is, ha autóbuszon érkeznek. Elöl megy az általában felvirágozott vezérköröszt, 
utána pedig két lobogó. A kápolnában érkezésük tiszteletére megszólal a ha
rang, ők pedig az oltár elé vonulnak, lobogóikat meghajtják, imádkoznak, 
énekelnek, megkerülik az oltárt. Később a lobogókat s a feszületet a kápolna 
falához támasztják. A szent kút közelében álló Szűz Mária-szoborhoz virágot, 
virágkoszorút visznek, előtte gyertyát gyújtanak, s hosszan imádkoznak. Ügy 
tűnik, hogy ezt a szobrot inkább tekintik a segítő Szűz megjelenítésének, mint
sem a kápolnában az oltár fölötti kegyképet. Újabban néhány településről ismét 
indul gyalogos zarándoklat erre a kegyhelyre.

A szerémségi Tekija Havas Boldogasszony kegytemploma is évszázadok óta 
ismert és látogatott. Ide augusztus 5-én főleg a déli településekről, de a tar
tomány északi pereméről is éppúgy jönnek zarándokok, mint Dél-Bánátból. 
Külön szerepe volt a Tekijára történő gyalogos zarándoklatnak a temeriniek 
vallásos életében.

Doroszló és Tekija több száz éves hagyománya mellett vannak a Vajdaság
ban kisebb vonzerejű kegyhelyek is, melyeket csak a hozzájuk közelebb eső ki
sebb régiók hívei keresnek fel. Ilyenek Versec, Töröktopolya és Szabadka.

A Versec fölötti Hegyi Szent Kereszt-kápolna búcsúját (szeptember 14.) is 
régóta látogatják, azonban jobbára csak a dél-bánáti falvakból, illetve néhány 
észak-bánáti faluból is.

Az észak-bánáti Töröktopolya Kisboldogasszony temploma a XIX. század 
közepe óta áll Mária-jelenések helyének hírében, s azóta kedvelt zarándokhe
lyévé lett az észak- és közép-bánáti híveknek. Bánát egyetlen Mária-kegyhelyén 
a búcsút Nagyboldogasszony napján tartják.

A szabadkai Szentkút augusztus utolsó vasárnapján tartott búcsúját pedig 
jobbára az észak-bácskai keresztények: római katolikus magyarok, horvátok és 
pravoszláv szerbek egyaránt látogatják. Tehát itt egy ökumenikus jellegű kegy
helyről van szó, mint amilyen kezdetben a másik észak-bácskai kegyhely, a Baja
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alatti Máriakönnye is volt. Mindkettő nevében ma is ott van a Szentkút, illetve 
Vodica elnevezés egyaránt.

A kegyhelyen minden hívő igyekszik meggyónni, megáldozni, s ha van cso
datévőnek tartott forrás (Doroszló, Szabadka, Tekija), akkor annak vizéből inni, 
abban megmosdani. S a szent kút, szent forrás vizéből az otthon maradottaknak is 
visznek ugyanilyen céllal. Szenteltvíznek tartják, házukat meghintik vele, jószága
iknak is juttatnak egy-egy cseppet a szent forrás vizéből. A kegyhely környékén a 
zarándokok füvet, vadvirágot gyűjtenek, a bokrokról, fákról ágakat törnek, fakérget 
vágnak, s azokat otthon paraliturgikus szentelményként őrzik, csodás erőt tulajdo
nítva nekik (gyógyít, óvja a házat a betegségtől, a rossztól, a bajtól).

A kegyhelyi búcsút kísérő vásárban szerzi be az idelátogató család asszo
nya a lakás berendezéséhez tartozó feszületet, Mária- vagy Jézus szíve-szobrot, 
esetleg más szentet ábrázoló szobrocskát, kisebb-nagyobb szentképet, Szent 
Antal-íigurácskát, rózsafüzért, arra való érmecskét stb. Mindezeket meg is 
szenteltetheti a kegyhely templomában, kápolnájában. Ajándéknak, búcsúfi
ának imakönyvet, imafüzetet, énekeskönyvet, kegytárgyat, szenteltvíztartót, 
imakönyvbe való képecskét, mézeskalácsot, cukorkát vásárolnak a búcsúsok.

A külföldi zarándoklatok már táji tagolódást mutatnak a Vajdaságon belül. 
Ugyanis a nyugat- és közép-bácskaiak Máriagyűdre, az észak- és közép-bánátiak 
Máriaradnára jártak kegyhelyi búcsúra. A horvátországi Almás Mária-kegyhelyé- 
re csak a hozzá közelebb fekvő Gombos, Doroszló, Kupuszina, Zombor és Apatin 
zarándokai mentek. Szeged ismert kegytemplomába, az alsóvárosi ferences temp
lomba az onnan kirajzott Ludas, Martonos, Csóka katolikusai látogattak.

Távolabbi vidékek kegyhelyei közül a szervezett zarándokutaknak köszön
hetően leglátogatottabb volt a jugoszláviai háború előtti időkig a hercegovi
nál Medugorje. Több település hívői eljutottak a franciaországi Lourdes-ba, a 
portugáliai Fatimába. Mindezek Mária-kegyhelyek. Sok vajdasági településről 
szerveztek kirándulással egybekötött zarándoklatot Rómába is, Páduába is, a 
Szentföldre is. Ide már természetesen csak a tehetősebb emberek juthattak el. 
Jártak a vajdasági zarándokok Mariazellben, Máriapócson, s mostanában egyre 
többen mennek a székelyföldi Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúba.

A zarándokutak szervezői leginkább a plébánosok, akik a kántor segítsé
gével toborozzák a búcsújárókat egy-egy hosszabb útra, akár több faluból is. 
Segítségükre lehet, sőt önállóan is szervezhet zarándoklatot más egyházközségi 
elöljáró, esetleg valamely hitbuzgó falusi ember. így volt ez az 1920-as, az 1950- 
es években, s így van ez napjainkban is szerte a Vajdaságban. Napjainkban uta
zási irodák is szerveznek már vallásos jellegű kirándulásokat, tehát a vallási 
turizmus is megjelent a vidéken.

A HÉTKÖZNAPOK VALLÁSOSSÁGA

A hétköznapok vallásossága alatt leginkább az egyéni vallásgyakorlás formáit 
értjük, s ezek között is első helyen a keresztvetést, a köszönést és az imádkozást.

A vallásos ember imával kezdi és imával végzi a napot. Imádkozás előtt és 
után keresztet vet magára. A kisgyerek is legelső dolgai között tanulja meg a
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keresztvetést, és kezeit imára kulcsolni. Az imatanítás a szülők, nagyszülők fel
adata, s a vallását gyakorló szülő ennek eleget is tesz. Keresztet vetnek evés előtt 
és evés után is. Mindkét alkalommal imádkoznak is. Keresztet vetnek a kenyér
re, mielőtt megszegnék. Keresztet vetnek az asszonyok magukra, a férfiak pedig 
megemelik kalapjukat, ha szabadtéri szakrális emlékmű előtt haladnak el. Ta
lálkozásnál a Dicsértessék a Jézus Krisztus! köszönéssel üdvözlik az idősebbet, 
mire az a Mindörökké, ámen! köszönéssel fogadja az üdvözlést. Ugyanezzel a 
köszönéssel lépnek be a házba, s szintén így fogadják őket. A szentmiséről ér
kezők a házbelieket a Dicsértessék a Jézus Krisztus! Része legyen a szentmisében 
annak is, aki nem volt! köszönéssel illetik. A válasz erre: Mindörökké, ámen! 
Engedje az Isten!

A leginkább imádkozott imádság a Miatyánk és az Üdvözlégy Mária; a 
reggeli és az esti harangszóra az Őrangyalát imádkozzák. Az Üdvözlégy Mária 
kezdetű imát imádkozzák legtöbben, ugyanis a Vajdaság minden római katoli
kusok lakta településén létezik rózsafüzér-társulat (rózsafüzér, rózsafüzéresek, 
rózsafüzérösök, rózsafüzérek társulata). A 15 tagból álló csoportosulás neve 
falvanként eltérő: koszorú (Martonos, Csóka, Magyarcsernye, Temerin, Topo
lya, Székelykeve, Kupuszina), rózsakoszorú (Szenttamás), rózsafüzér-koszorú 
(Bajmok, Topolya, Mohol), nagykoszorú (Martonos), bokor (Majdán), koszo
rúbokor (Rábé), rózsalevél (Kupuszina) stb. A tizenöt tagból álló névsor első he
lyén álló személy leggyakoribb neve a koszorúfej, de nevezik koszorúfő (Ludas, 
Felsőhegy, Csantavér, Bajsa, Mohol, Temerin, Fejértelep), vezető (Kupuszina, 
Topolya), koronafej (Bajmok), fej (Martonos), elnök (Szentmihály), elöljáró 
(Udvarszállás), titokváltó (Torda), főnökasszony (Fejértelep), rózsafüzér csa
ládfő (Székelykeve), a rózsafüzér feje (Bajmok), rózsafüzér anyja (Őrszállás), 
rózsafüzér társanya, koszorúanya (Kishegyes) néven is.

A rózsafüzéresek régebben minden új hold vasárnap, ma a hónap első vasár
napján (egy tordai adat szerint a hónap első péntekjén) váltják, illetve cserélik 
(Csantavéren sorsolják) a titkot vagy cédulát a templomban, a koszorúfő laká
sán, házánál, egy rózsafüzéres házánál. A titok cseréjét versváltásnak nevezik 
Temerinben. Jóval gyakoribb az imarész megnevezésére a titok, mint a cédula. 
De a cserélik vagy váltják azonos arányban van jelen. A titokváltást igen sok 
helyen megelőzi a tagok közös imája, míg egyéni imát Temerinben mondanak, 
Székelykevén pedig már nincsenek elegen ahhoz, hogy a közös imádkozást a 
teljes rózsafüzér-társulat elvégezze. Doroszlón a Dicsérjük a Máriát, vele együtt 
szent fiát, világ megváltóját! köszönést mondják el háromszor.

Jól ismertek az archaikus népi imádságok is szerte a Vajdaságban, azonban 
használatuk már jobbára csak az igen öregek között van jelen.

A vallásgyakorlás példája volt a különböző vallási társulatokhoz való tar
tozás, az ottani tevékenység. Azonban ezek a társulatok az 1945 utáni években 
lassan elfogytak, s ma már csak emlékeznek a Körösztös Egyletre (Bajmok), 
a Kalotra (Doroszló, Pacsér, Kupuszina), a Mária Kongregációra (Csantavér, 
Zombor), Kis Szent Teréz Egyesületére (Bezdán), Jézus szíve Társulatra, Jézus 
szíve legényekre, szívgárdistákra (Bezdán, Gombos, Kupuszina, Csantavér, 
Rábé, Pádé, Maradék, Torda, Martonos), Skapulare Társulatra (Bezdán), 01-
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táregyletre (Bezdán, Martonos, Csantavér) stb. Ma is létezik még a Szent Fe
renc Társulat, illetve Szent Ferenc Harmadrendje (Csóka, Csantavér, Bezdán, 
Telecska, Kupuszina). Újabban jelentkeztek az imacsoportok (Kupuszina, 
Mohol). A Mária-lányok intézményéről pedig már szóltunk.

A miselátogatás gyakorisága is fokmérője lehet az egyén vallásosságának. 
A hétköznapi miséket, ahol még vannak, nem sokan látogatják. Az ilyen misék 
leginkább gyászmisék, emlékmisék, s akkor az elhunyt hozzátartozói mennek 
a templomba. Némely szent nem parancsolt, hétköznapra eső ünnepén azon
ban igen sokan látogatják a szentmisét. Ilyen napok pl. Szent Antal, Jézus szí
ve, Szent Rita, Kis Szent Teréz, Szent Márk, Szent István király, Szent Ferenc, 
lourdes-i Szűz Mária napja, a keresztjáró napok, a templomtitulus emléknapja, 
halottak napja stb.

A házban lévő megszentelt tárgyak, dolgok közül leginkább a szenteltvíz, a szen
telt gyertya és a szentelt barka fordul elő. Nem gyakori, de előfordul még a szentelt 
kréta, a szentelt gyufa. Különböző néven említik az úrnapi miséről vagy templom
kerülésről hozott szentelményt: úrnapi virág (Gombos, Csóka), úrnapi sátorfű 
(Doroszló), úrnapi koszorú (Székelykeve, Udvarszállás), úrnapi ág, templomgally 
(Kupuszina) stb. Szent Márk napján szentelt kis búzakoszorú is előfordul ottho
ni szentelményként (Feketetó, Száján, Mohol, Csantavér, Doroszló, Kupuszina). 
A kegyhelyi zarándoklatokról hozott forrásvíz, fakéreg, gally, fű, virág (szárítva az 
imakönyvben őrzik Muzslán) is szentelmény lehet a házban.

Sok helyen szentelménynek tartják a rózsafüzért is, melyből a legtöbb he
lyen minden családtagnak van sajátja. De nem kevés azon falvak száma sem, 
ahol nincs mindenkinek, hanem csak a nőknek, vagy pedig csak az öregeknek 
van olvasója.

Magát a hajlékot, a házat, a lakást is megszentelteti a vallását gyakorló csa
lád. Ezt a pap végzi az év elején, a vízkereszt utáni napokban, friss szenteltvíz
zel farsang idején. Ez a megszentelés leginkább az újonnan felépült házakra 
vonatkozik, amelyekbe nemrég költöztek be, vagy csak a szentelés után fognak 
beköltözni. Ugyanakkor a nem új házakat is megszenteltetik akár minden év
ben is, vagy pedig minden második, minden negyedik évben. A házszentelés
sel együtt jár a házbeliek, a pap meg a vele érkező kántor, egyházközségi tagok 
vagy ministránsok megvendégelése étellel, itallal. Néhol zenés mulatozással ér 
véget ez a családi ünnep.

Csókán szokás volt a ház megszentelése haláleset után, a rossz lélek elűzé
sére pedig Temerinben, ahol zöld ággal még az istállót, a disznóólát is beszen
telték, Gomboson Szent György előestéjén a boszorkányok ellen szentelték a 
házak udvarát.

ÖSSZEGEZÉS

A vajdasági magyarok vallásos néphagyományait áttekintő fejezetben a Vaj
dasági Magyarok Néprajzi Atlasza kutatópontjain végzett gyűjtés eredményeiről 
számolhattam be, kiegészítve az ott szerzett adatokat a magam e téren végzett két 
évtizednyi kutatásainak ismereteivel. Ez a munka, természetesen, nem ölelhette
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fel a népi vallásosság minden mozzanatát, hiszen az atlasz nem terjedt ki minden 
magyarok lakta vajdasági településre, sem pedig a téma minden mozzanatára. Dol
gozatomban a szakrális tér és a szakrális idő, valamint a hétköznapok vallásossága 
témák köré csoportosítottam a hagyomány megjelenési formáit.

A felmérés után elmondhatom, hogy a Vajdaságban, főleg a Bácskában és 
a Bánságban élő magyarok körében még él a népi vallásosság több közösségi 
és egyéni megnyilvánulása. Archaikus és új jelenségeket is regisztrált a kuta
tás, amelyet feltétlenül folytatnia kell az egyre erősödő vajdasági magyar népi 
vallásosságkutatásnak.
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SZENT VENDEL, A JÓSZÁGTARTÓK PATRÓNUSA 
TISZTELETÉNEK EMLÉKFOSZLÁNYAI 

A DÉL-ALFÖLDÖN

A törököktől felszabadított Dél-Alföldön a XVII. század végén csupán kis 
létszámú, nomád életet élő, vándorló szerb pásztorokról tesznek említést a tör
téneti források. A gyér népességű területet ezért is rendeli el újratelepíteni a 
Kincstári Kamara a XVIII. század közepe táján. Az országnyi szabad régió
ba többféle nemzetiség érkezik új hazát s megélhetést keresve magának. így 
egy néprajzilag nagyon heterogén konglomerátum alakul ki ezen a nagytájon, 
amely etnikai és kulturális tarkaság máig is jellemzi a Dél-Alföldet. Az új lakos
ság közös vonásaként azonban jelen volt már az idetelepítés óta a földművelő és 
állattartó foglalkozás, valamint a keresztény vallás. A felekezeti többszínűséget 
természetesen evidensnek kell vennünk, hiszen a vidék a katolicizmus és az 
ortodoxia találkozásának peremvidéke, kisebb protestáns szigetekkel tarkítva. 
Ez utóbbiak jelen dolgozatban nem képezik a vizsgálódás tárgyát, ugyanis val
lásukban nincs nyoma a szentek kultuszának.

Mielőtt művelés alá vették volna a használatra kapott földet, a nagy kiterje
désű rétek, legelők hasznosítása volt kézenfekvő. így pl. a közép-bácskai Topo
lya község határában a XVIII. század végén „A közös legelő három különálló 
részből állt, és a határ harmad részét tette ki, a föld soványsága miatt inkább 
csak juhtenyésztésre, semmint egyéb jószág nevelésére volt alkalmas. Ennek 
következtében a községben több mint tizenháromezer birkát tenyészettek ez 
időben” (Virág 2001,49). A lecsapolások és a tagosítás előtt sokezer juh számá
ra volt biztosított legelő a Tisza bácskai és bánáti oldalán egyaránt.

A kupuszinai származású adai tanító, Fridrik Tamás írta meg az első bács
kai földrajzkönyvet, s már 1878-ban feljegyezte a következőket: „A juhtenyész
tés nálunk el van ugyan terjedve, melyet leginkább kedvelnek a magyarok, de 
alkalmasint a kövér legelők hirtelen használata miatt sokféle betegségek alá 
vannak a juhok vetve. A juhtenyésztés az utóbbi években a legelők felszántása, 
határok tagosítása miatt évről évre csökkent. Bácskai gyapjú keresett cikk a 
pesti vásárokon; fajra nézve az uradalmakban a nemesitett, köznépnél pedig 
a közönséges kétnyiretű birka tartatik” (Fridrik 1878, 47). Könyvéből tudjuk, 
hogy pl. a Dunához közeli Vajszkán, amely település Gromon Dezső uradal
mához tartozott, s leginkább sokác nép lakja, „kiváló szép juhnyájak is le
gelésznek” (i. m. 207); a regőcei Kovács család uradalmához tartozó magyar, 
német és szerb faluban is az uraság sok nemes fajú juhot tenyésztet (i. m. 170), 
s a közeli Bajmokon „a juhtenyésztés is virágzó állapotban van” (i. m. 175), 
és Ó-Sztapár juh- és marhatenyésztése is jelentékeny (i. m. 199). Üjszivacon 
és Nemesmiliticsen is fontos a juhtenyésztés; Csonoplyán a juh- és a szarvas

33



marhatartás jelenti a megélhetés egyik forrását (i. m. 193). Fridrik azonban 
nemcsak a juhokról számol be az első bácskai földrajzkönyvben, hanem meg
említi a következőket is: Óbecse tágas legelője sok szarvasmarhát, juhot és 
sertést nevel (i. m. 239); Petrovoszelló (Péterréve) szép lovat, barmot és sok 
juhot és sertést nevel (i. m. 239), Rácmiliticsen jó lovakat tenyésztenek (i. m. 
191). Sertéstartásról Szonta és Monostorszeg meg Ada esetében tesz említést. 
Déronyának gyönyörű marhája és sertése van (i. m. 203). Bácsban és Kucurán a 
marhatenyésztés áll első helyen. Ugyancsak Fridrik jegyezte meg, hogy a bács
kai németek juhot pedig éppen nem tenyésztenek (i. m. 102), s a németek lakta 
Hódságon csak kevés juhot tartanak a házipar szükségletére (i. m. 204).

Ez utóbbi feljegyzés igencsak elgondolkodtatja a későbbi kutatót, ugyanis 
éppen a hódsági németek járnak majd elöl Szent Vendel tiszteletének hirdeté
sében ezen a vidéken.

A XVIII. század közepén a magyar Alföldre érkező német telepesek köré
ben egy jól kimutatható és nyomon követhető Szent Vendel-kultusz is érkezett 
tájékunkra. Az állattartás a német telepesek körében leginkább a saját szükség
letű állományra korlátozódott, azonban a legtöbb szakrális emlék mégis az ő 
településeiken, méghozzá a nyugat-bácskai Duna mentén épült fel, s bár foghí
jasán, de maradt meg napjainkig.

Mivel Szent Vendel tiszteletére egyetlen templomot sem szenteltek nálunk, 
azaz a kalocsai egyházmegyében, ezért a kisebb szakrális építményeket kell 
számba vennünk.

Szent Vendel kultuszának első emléke Bálint Sándor szerint a tisztán né
met lakosságú Hódság (Odžaci) község temetőjében 1776-ban épült kápolna 
(Bálint 1998, 3: 431), melyet az ottani németek érkezésük után mintegy húsz 
évvel emeltek. Ez a nem is olyan kis szentély máig áll a hódsági temetőben, s 
egy kissé módosítja az eddigi kutatásokban említett időpontot, melyek szerint a 
Vendel-kultusz délnémet hatásra a XIX. században terjedt el szélesebb körben 
Magyarországon.

A vidék másik kápolnája is délnémet telepítésű faluban épült, de az előzőt 
követően sok időre. Kerényen (Kljajićevo), ahol összesen hat kápolnát építettek 
a németek, ezekből egyet Szent Vendel tiszteletére 1822-ben, amelyet 1898-ban 
felújítva átépítettek. Hogy a kerényi állattartók mennyire tisztelték védőszent
jüket, azt jelzi Fridrik Tamás adata is, mely szerint „Szent Vendel napján iste
ni szolgálat után majd mindenki lovait a kápolna körül vezeti” (Fridrik 1878, 
196), azaz e nap a jószág ünnepe is. Sajnos ez a kápolna ma már nem áll. A II. 
világháborút követő időkben érkezett szerb telepesek hagyták teljesen tönkre
menni.

A harmadik bácskai Szent Vendel-kápolnát 1878-ban Bácsszentiván 
(Prigrevica) temetőjében építtette a német Aigler, később Szemző vezetéknevű 
család a maga temetkezési helyéül. Hogy a Duna menti németek nemcsak ju 
hászként, hanem általában pásztorként, az állatok és az állattartók védőszentje
ként tisztelték Szent Vendelt, arra bizonyíték a mára lerombolt épület m egma
radt nagyméretű oltárképe, melyen az ismeretlen festő (valószínűleg Antonius
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Tordy) szarvasmarhát, lovat, kecskét és birkát festett a botjára támaszkodó, uj
jait imára kulcsoló, szegényes öltözékű Szent Vendel köré.

Csupán Bálint Sándor jelzi, hogy a környék negyedik kápolnája Szentfülöpön 
(korábban Filipova, Bački Gračac) faluban állt 1890-től. Ez a település szintén 
német lakosságú volt. A kápolna létezéséről nincs más adatunk, s az 1942-ben 
kiadott Schematismus csak egy Jézus szíve-kápolnát említ ebben a faluban.

Hogy Szent Vendel kultusza milyen fontos volt a bácskai délnémet lakosság 
számára, arra az az adat is utal, hogy az újonnan telepített községek egykori 
hivatalos pecsétjében több helyen is előfordul Szent Vendel-ábrázolás. A fen
tebb említett Kerény (régebbi nevén Kernya) pecsétjén a következő szöveg és 
ábrázolás: „Possessio Kernyaia 1768. Belsején egy élével lefelé fordított szántó
vas egy szent pásztor térdel, felette Isten szeme, előtte egy bárány vagy kutya, 
mögötte egy ökör” (Iványi 1907, 5: 52). Minden bizonnyal itt is Szent Vendelt 
örökítették meg.

A bácsszentiváni első falusi pecséten Iványi szerint „egy szent pásztor bottal, 
bal oldalán bárány” s az évszám 1773, majd a második pecséten „ugyan a szent 
pásztor és két oldalán egy-egy bárány” 1780-ból (Iványi 1906,4: 106-107).

Sztanisity, később Őrszállás északnyugat-bácskai faluba a német lakosok 
1786-ban érkeztek, s a következő évben használatos falusi pecséten „Szent 
Vendelin pásztor nagybottal, felette 1787” (Iványi 1907, 5: 121). Mindhárom  
pecsétadat azt bizonyítja, hogy Szent Vendel kultusza már az ideérkező néme
teknél fejlett volt.

A bácskai Szent Vendel-tisztelet bizonyítására többen is emlegetnek Ven- 
del-szobrot. Erről azonban semmiféle pontos adatunk nincs. Kupuszinán 
(Bácskertesen), a templomudvarban áll az egyetlen Szent Vendel-szobor, me
lyet 1930-ban emelt anonim állíttató. A szobor magas talapzatán Szent Vendel 
imára kulcsolt kézzel, pásztorruhában, jobb oldalán pásztortáskával, bal lábá
nál pihenő báránnyal áll. A talapzaton pedig dedikációként e röpke fohász:

Szent Vendel!
Szent szemed rólunk ne vedd el!
Könyörgésünket fogadd el
Kérd az Istent, hogy tartsa meg karjainkat,
Bár esztelen, de bűntelen barmainkat.
1930.

Rendkívül fontos emlékműről van szó, ugyanis az egész Vajdaságban ez az 
egyetlen szabadtéri Szent Vendel-ábrázolás. Bár Kupuszinán (Bácskertesen) 
volt állattartás, ám mindig is a gabonatermesztés és a konyhakerti növények 
termesztése jelentette a falu lakosságának a fő foglalkozást, mégis itt, ebben a 
nyugat-bácskai magyar faluban kapott szobrot az említett szent. Valószínűleg a 
környékbeli német lakosság Szent Vendel-tisztelete ihlette az állíttatót (Silling 
2001, 20).

Népi vallásosságunk jól látható, szép jele a családi házak oromzatának köze
pébe épített fülke, melybe a ház oltalmáért valamilyen szakrális ábrázolást he
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lyeztek: kis Mária-, Jézus szíve, Szent József-, Szent Antal- vagy Szent Vendel- 
szobrot. Ugyancsak Kupuszinán látható az eleddig egyetlen feltalált Szent Ven- 
del-oromzatfülke a Duna utca 52. számú házának oromzatán, a két padláslyuk 
között, amelyben Szent Vendel kisebb szobra látható palásttal, pásztortáskával, 
ivótökkel, lábánál mindkét oldalon egy-egy báránnyal. A házat 1914-ben épí
tették, s valószínűleg azóta áll ott ez a szobor. Egy másik oromzatdísz az ugyan
csak nyugat-bácskai, magyar és bunyevác lakosságú Nemesmilitics (Svetozar 
Miletić) faluban található, a Zombori út 34. számú házán, ahol a két padláslyuk 
fölött gipszkörben egy Szent Vendel-gipszdombormű látható.

Bálint Sándor adata, hogy Szabadkán harangot szenteltek Szent Vendel tisz
teletére (Bálint 1998, 3: 431).

Ez utóbbi említések már a Vendel-kultusznak a magyarok körében történő 
megjelenését támasztják alá.

Az újvidéki székhelyű Vajdasági Múzeumban őriznek két tükrös üvegképet, 
melyek a dél-alföldi szlovákok és ruszinok Szent Vendel-kultuszának nyomaira 
utalnak. Az egyik képet a bácskai Bácskeresztúron (Ruski Krstur) találták, te
hát görög katolikus ruszin településen. Az ikonográfiái jegyek közül jól látható 
a szent vándorbotja, lábánál bárány és egy szarvasmarha, s a háttér hegyvidéki 
kaszáló, legelő lehet, ugyanis fenyőfa magasodik a bokrok fölé. A kép alján S. 
Wendelinus jelzés. Bánszky Mária, a múzeum néprajzkutatója szerint a XIX. 
században készült valamelyik dél-cseh műhelyben, és Szacsvay Éva monográ
fiájában akad két hasonló, melyek a Pest megyei Túra, illetve a Heves megyei 
Boldog községből valók. Lehetséges, hogy házaló kereskedők által jutott a tük
rös a bácskai ruszin településre.

A másik ilyen kép pedig a bácskai szlovákok egyik nagy településéről, 
Bácsújfaluból, azaz Szelencséről került a múzeumba. Begyűjtésekor, az 1960-as 
években, a tulajdonosok már nem tudták megnevezni, hogy kit ábrázol, csak any- 
nyit mondtak, hogy emberemlékezet óta a házukban volt. A képen Szent Vendel 
imára kulcsolt kézzel, magyaros, szlovákos parasztruhában, csizmában, zsinóros 
fekete nadrágban, rövid derekú fehér ingben, vándortarisznyával, sarló alakú ju
hászlapáttal és a lábánál pihenő ökörrel látható. Ez az egyetlen vajdasági ábrázolás, 
amelyen Kárpát-medencei paraszti viselet látható. A kép ugyancsak XIX. századi, s 
a szakértő szerint kelet-szlovák műhelyben készülhetett. A Vendel-kultusz tehát a 
gyűjtés idejére már ugyanúgy megkopott, mint ahogy az állattartást is felváltotta a 
földművelés ebben a félig katolikus, félig evangélikus szlovák faluban.

Ha most átlépünk a szomszédos nagytájra, azaz a Bánságnak a mai Vaj
dasághoz tartozó részébe, akkor már Szent Vendel-templomot is találunk, 
méghozzá Észak-Bánátban, a Szeged környékéről telepített, magyar lakossá
gú Feketetón (Crna Bara), amelyről Bálint Sándor nem is emlékezhetett meg. 
Itt az első imaházat a csókái kegyúr, nemes Marczibányi építtette 1852-ben. A 
mai Szent Vendel-templom 1976-ban épült. A Szeged környéki Vendel-tiszte
let -  Bálint Sándor szerint -  „nyilvánvalóan összefügg a merinójuhászatnak a 
szegedi pusztákon, továbbá a szomszédos Pallavicini-latifundiumon való fel
bukkanásával” (Bálint 1998, 3: 432). Idevalósiak tehát az észak-bánáti Vendel- 
kultusz gyökerei is.
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A másik Szent Vendel-templom Dél-Bánátban található, az al-dunai szé
kelyek lakta Sándoregyházán (Ivanovo), amely település 1869-ben létesült, s 
a Bukovinából érkezett székelyek 1883 óta lakják. A templom 1895 óta áll. A 
plébánia alapító oklevelét a Csanádi püspök 1899-ben írta alá, s ez ismét az erős 
szegedi Vendel-kultusz hatását is tükrözheti. A templom főoltárán Szent Ven
del szobra áll nagy fekete kalapban, lábánál báránnyal.

Bálint Sándor a délkelet-bánáti Fehértemplom (Béla Crkva), korábban job
bára német lakosságú városkában is említ egy Szent Vendel-templomot, azon
ban Erős Lajos, a nagybecskereki egyházmegye történésze az itteni templomot 
Szent Anna titulusúnak tudja (Erős 1993, 247), s neki van igaza, ugyanis ma is 
áll a fehértemplomi Szent Anna-templom.

Erős Lajos azonban Törökbecse leírásánál említi a következőket: „1746-ban 
a katolikus és pravoszláv hívek adományából Szent Vendel tiszteletére egy ima
házat építettek, ahol most a kórusfeljárat van. Erről egy 1748-as kőbe vésett 
írás tanúskodik. Ez a kápolna 1800-ban összedőlt...” s az új templomot a jótevő 
keresztnevéről Szent Klárának ajánlották fel (Erős 1993, 443). Tehát egy olyan 
új adattal bővíthetem most Bálint Sándor jegyzékét, amely ismét csak a híres 
bánáti juhászok hagyományát nevezi meg. S hogy a görögkeleti hívők miként 
adakozhattak egy római katolikus patrocíniumú imaház építésére, annak m a
gyarázatát a régi templomok mindkét felekezet által történő használatában kell 
keresni -  az egymás mellett élő kisebb közösségek külön-külön kápolnát nem 
tudtak volna építeni - , illetve a szerbek körében is népszerű állattartás tényé
ben. Az ő jószágtartó védőszentjük pedig Szent Dömötör, akinek ünnepe alig 
egy héttel követi Szent Vendel ünnepét.

Az Észak-Bánát legfelső csücskében található két kis faluban, Magyar- 
majdányban és Rábén szegedi kirajzású magyarok élnek. Mindkét faluban fo
gadalmi ünnepként tisztelik Szent Vendelnek, a jószágtartók védőszentjének 
napját.

Szent Vendel tiszteletére utaló recens szöveganyagot Magyarkanizsán és 
Kupuszinán találtam. Magyarkanizsán a szent ünnepe előtt kilencedet tartot
tak a közeli időkig: „Vendel az a jószágok védszentje. Október húszadikán van 
a nevenapja, vagyis akkó halt még, és kilencedét szoktunk végezni... De amikor 
az állatok hullanak, akkor is szoktak imádkozni. Igen, akkor is szoktuk a kilen
cedet. Ez királyi családbú származott, és elhagyta a családi házat, elment, zarán
dokruhába öltözött, és akkó valami gazdaembérnek a kapuján, a küszöbjin ott 
térgyét, vagy imádkozott, vagy mit, és akkó az a zembér megfogadta pásztor
nak. És ott az őrizte a jószágokat, és a jószágokat megáldotta, és nem pusztútak 
a jószágok annyit. Itt van a templomba szobra neki” -  mondta el Fehérné Soós 
Mária 86 éves kanizsai asszony 1994-ben, aki az ugyanott kiadott Szent Ven
del novenna, vagyis kilencnapi ájtatosság Szent Vendel tiszteletére (összeállítot
ta Wátz Oszkár szentszéki tanácsos, plébános. Kiadja: A „Katolikus Hitélet” 
Könyvkereskedés, Stara Kanjiža, 1934) című imafüzetkét használta.

Kupuszinán a 85 éves Szurapné Hodovány Katalin 1980-ban még imádko
zott minden héten Szent Vendel tiszteletére, de csak a hivatalos imakönyvben 
található imádságot.
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Szent Vendel-népénekeket gyűjtött a Bánságban Kónya Sándor népzene- 
kutató az elmúlt években. Az egyik éneket azon a Feketetón gyűjtötte, ahol a 
templom védőszentje is Szent Vendel. Az ének szövege a következő:

Szent Vendel Isten szolgája,
Pásztoréletnek példája,
Vadon szülötte s nevelte, sze/zd bárány,
Csodánk lettél a mezőnek zöld oltárán.

Kihajtottál a mezőre,
A virágos legelőre,
Midőn a nyáj földön legelt, te az égben 
Eljegyzett, mert megkegyelt az ég régen.

(Énekelte Kéri István 61 éves feketetói lakos 2002-ben.)

A Csókán gyűjtött népének szövege így szól:

Ó, Istennek hív szolgája,
Pásztorok remek példája,
Téged jöttünk köszönteni,
Szent Vendel, buzgón tisztelni.

Rólad most megemlékeztünk,
Szent olvasót elvégeztünk.
Szent Vendel, légy közbenjárónk,
Az Úr Jézusnál szószólónk.

Ó, Szent Vendel, ne hagyj minket,
Szánd meg szomorú szívünket,
Jószágaink mind elhullnak,
Dögvész által elpusztulnak.

Siess vigasztalásunkra,
Szent Vendel, légy oltalmunkra,
Kérésedet meghallgatja 
Jézus, Istennek Szent Fia.

Zsámolyodhoz leborulunk,
Szent Vendel, hozzád kiáltunk,
Nyerd meg nekünk, amit kérünk,
Mennyekben veled örvendjünk.
Ó, Szent Vendel, vedd kedvesem,
Rózsafüzér imádságunk,
Melyet buzgó szívvel, íme,
Neked itt most fölajánlunk.
(Énekelte az 54 éves Jasura József Csókán, 1998-ban.)
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Amint az énekből kiolvasható, a juhászatáról ismert Csókán is tartottak ki
lencedet Szent Vendel emléknapja előtt, s az ájtatosságon a rózsafüzért imád- 
kozták.

A Tisza menti Adorjánon jószághullás idején azt mondják: szedi a Vendel a 
jószágoty illetve elvitte a Vendel a jószágot. Emléknapján az ő tiszteletére mutat
ják be a szentmisét.

Topolyán, ahol a juhászat a tagosításig, 1872-ig volt fejlett, s ahol ugyan kevés 
német juhász élt, ők Szent Mihálykor terelték be juhaikat és szolgáltattak e napon 
szentmisét, míg a magyar és a rác juhászok Dömötör napján, s miseszolgáltatásra 
nem fordítottak gondot (Pénovátz 1979). Több helyen is felcserélték a nyugati kul
túra Szent Vendel napját, illetve a keleti kultúra Szent Dömötör napját az állattartó, 
avagy szegődési év utolsó napjával, azaz Szent Mihályt ünnepelték. Mint láthattuk, 
ez történt Topolyán is. Ugyanakkor ebben az esetben az is látszik, hogy az itt koráb
ban megtelepedettek (szerbek, magyarok) azonos fajtát azonos módon tenyésztet
tek, míg az újabban érkezettek a merinóval másként bántak.

Szent Vendel kultusza a II. világháborút követően már elhalt. Képét, szob
rát azonban sok templomban megtaláljuk, akár a bácskai, akár a bánsági, de 
még a szerémségi katolikus templomokban is. Templomi ábrázolásokon az 
ikonográfiái jegyek eléggé eltérők, bár közös jellemzőjük, hogy Szent Vendel 
lábánál mindig ott van egy-két bárány. A jellegzetes juhászlapát, melyről Liszka 
értekezett, mint a Vendel-ikonográfia jellegzetes darabjáról, a bánáti Torda, a 
bácskai Tóthfalu és Oromhegyes templomának szobrán látható. Vándorbot 
van a bánáti Tóba és a bácskai Kupuszina, a szerémségi Ingyia (Indija) temp
lomszobrán, és a zombori Szent István király-templom 1903-ban emelt Szent 
Vendel-mellékoltárának központi figurája kezében, melyet Haméder Károly 
állíttatott 1903-ban Isten dicsőségére. Mindezek a szobrok a templomokat 
kegytárgyakkal egykoron ellátó üzemek szériamunkái. Igen érdekes viszont a 
bánáti Torda temetőkápolnájában látható Vendel-kép, melyen a fohászkodásra 
térdelő szentet hegyvidéki tájba illesztette az ismeretlen festő: a központi figura 
fölött egy tornyos várkastély, mögötte juhnyáj, előtte a fejéről már levett kal- 
pag, s mellére szorítva a juhászlapátnak egy a többitől eltérő változata. A kép 
alján a dedikáció: Ajándékozta Tóth Imre és Kovács Borbála 1887. A topolyai 
katolikus templom jobb oldali mellékoltárán Molnár József 1885-ben festett 
Szent Vendel-képe látható. A horgosi mellékoltár Szent Vendel-képét az ismert 
bácskai oltárképfestő, Jakobey Károly készítette 1889-ben. A szabadkai feren
ces templomban is volt régen egy Vendel-kép, melyet ma a rendház gyűjtemé
nyében őriznek. Ez a XVIII. századi kép tájban ábrázol egy nemesi öltözékű 
ülő férfiút, jobb kezében pásztorlapát, lábánál juhok, kecske, ökör, ló, fölötte az 
égben puttó-, angyalfejek.

Szent Vendel-szobor van még a bánsági Székelykeve templomában, melyet 
a német rózsafüzéresek vásároltak (Bartha 1992); van a bánsági Lukácsfalva 
templomában, Vendel-kép pedig a károlyfalvi, az eleméri, a jabukai, az 
opovói, a törökbecsei templomban; szobor van még a bácskai magyar Ador
ján, Nemesmilitics, a hajdan német Apatin, a sokác Bács, a bunyevác Tavankut 
templomában, Vendel-kép pedig Kerényen, Déronyán, Küllődön (Kolut), Őr
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szálláson, Bezdánban, s egy vadonatúj falfestmény 1996-ból az ósziváci, jobbá
ra német templomban (Csanády M. alkotása). Apatinban szokás volt, hogy a 
kisebb Szent Vendel-szobrot a szent emléknapján az oltárra helyezzék.

Több templomban persely is van a Vendel-szobor alatt, de amint azt az egyik 
pap megjegyezte: az állattartás hanyatlásával oda már nemigen kerül alamizsna.

Ilyen apró adatokból, emlékfoszlányokból kellett összerakosgatnom -  több
éves gyűjtés után -  a hajdan valószínűleg erőteljesebb dél-alföldi Szent Vendel- 
kultuszt, bár az felénk sohasem volt olyan kiterebélyesedett, mint Észak-, vagy 
Nyugat-Magyarországon, illetve az Alföld északibb részein. Terjesztését a Dél- 
Alföldön is a németek végezték, s az egyház hathatós támogatásával magyarok, 
szlovákok, sokácok, bunyevácok és ruszinok egyaránt átvették. És itt teljes egé
szében igazat kell adnunk Gulyás Évának, a Vendel-kultusz kiváló ismerőjének, 
aki szerint Dél-Németország, Ausztria, Svájc, Magyarország után „a  Vendel- 
tisztelet Közép- és Kelet-Európa más országaiban csak nagyon szórványosan 
és elsődlegesen a német telepítésű területeken bukkan fel. így a jugoszláviai és 
a romániai Bánát vidékén, ahol a német telepesek hatására terjedt el kultusza” 
(Gulyás 1986, 55). De hogy a magyar Dél-Alföld többnemzetiségű konglome
rátumában is hellyel-közzel meghonosodott a Vendel-tisztelet, azt, remélem, 
sikerült bebizonyítanom.
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SZENT IVÁN-NAPI HAGYOMÁNYOK 
A SOKNEMZETISÉGŰ BÁCSKÁBAN

A nyári napfordulóhoz kötődő szokásanyag valamely formája valószínűleg 
minden európai népnél megtalálható. „A nyári napfordulat napja ez, melyet 
ősidőktől fogva Európa-szerte lángoló tűz gyújtásával ünnepeltek. A tüzet há
romszor kellett átugrani, hogy a tűz tisztító ereje átjárja az illetőt. Ez a Szent 
Iván vigíliáján, előestéjén Európa-szerte gyakorolt kultikus-játékos célú tűz
gyújtás és a tűz átugrása a tűz tisztító, gyógyító, termékenyítő, szerelemvarázsló 
erejébe vetett hiten alapult” (Penavin, 107). Vizsgálódásom földrajzilag behatá
rolt, s szülőföldemre, a Duna-Tisza közének déli részére vonatkozik. A terüle
ten, melyet Bácskának neveznek a hajdan szebb napokat megélt Bács várában, 
a kalocsai érsek hajdani társszékhelyén és a későbbi megyeszékhelyen a XVIII. 
század óta is többnyelvű és többfelekezetű nép él egymás szomszédságában, 
gyakran egyazon településen is. Népéletüknek számos találkozási pontja van, 
hiszen az évszázadok során megannyi szokás eleme került az egyik kultúrából 
a másikba. Ezeket vizsgálva a népi kultúrák interetnikus kapcsolatainak szak
területén járunk.

A török után ismét keresztény népességű Dél-Alföldön a szerb, a magyar, 
a német, a horvát, a ruszin, a szlovák lakosság, azaz az ortodox pravoszláv, a 
római katolikus, a görögkeleti, az evangélikus, a református felekezet kisebb- 
nagyobb százalékban máig egyaránt jelen van. És Szent Iván tisztelete is mind
egyiküknél megtalálható.

Bálint Sándor szerint: „A nyelvünkben máig élő Szent Iván név még a bi
zánci egyház kultikus befolyására emlékeztet” (Bálint 1998, 491). A honfog
laló és a Kárpát-medencében letelepedő magyarokat ért bizánci hatást nem 
tagadva el kell mondanunk, hogy a név, Iván ma a horvát nyelvben honos. A 
szerbek a Jovan alakot használják, és Sveti Jovan Preteča (Szent János Krisztus 
elődje, valójában keresztelő Szent János jelentésben) általuk igen tisztelt szent. 
És a szerbek az évben háromszor is ünnepük Sveti Jovant (január 20-án van 
Bogojavljenje ünnepe [Jézust bemutatják a templomban] és a vízszentelés; jú 
lius 7-én Ivandan, azaz keresztelő Szent János születésnapja, szeptember 11- 
én pedig Usekovanje, azaz keresztelő Szent János fővétele, szigorú böjt), de a 
nyárit ők is Ivandannak mondják, akárcsak a horvátok. Ez arra int bennünket, 
hogy a név eredetét, az alakváltozat létrejötte és átvétele szempontjából, itt nem  
érdemes hosszabban firtatni. De tudnunk kell, hogy a szerb pravoszláv egyház 
a Julianus-naptárt használja, s így az ő Iván napjuk július 7-én van, amit sok 
szerb család ünnepel a család védőszentjeként, slavaként is -  azaz szakrális időt 
is jelöl. A szerbek körében ez a dátum különösen jelentős: több helyen szábort,
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népgyűlést, össznépi találkozót tartottak ezen napon (Ivandanski sabor); sőt a
II. világháború alatt a szerbiai felkelés is ezen a napon és ilyen rendezvényen 
kezdődött 1941-ben (sokáig állami ünnep is volt emiatt).

A bácskai régióban több templomot szenteltek Keresztelő Szent János, azaz 
Szent Iván tiszteletére. Legtöbbet a német lakosságú római katolikus falvakban: 
Bácsszentivánon, azaz Prigrevica-Szentivánon 1788-ban, Dunabökényben 
(Bulkeszi, ma Mladenovo) 1812-ben, Küllődön (ma Kolut) 1825-ben. Amint 
láthatjuk, a régi bácskai katolikus Keresztelő Szent János-templomok mind a 
Duna-menti németek általi tiszteletről vallanak, s a hajdani sváb lakosok el- 
üldözése után a helyükbe 1944 végén érkezett új szerb lakosok már nem hasz
nálták őket, némelyiküket deszakralizálták, tudatosan hagyták teljesen össze- 
omlani.

Iványi Istvánnak, Bács-Bodrog megye kiváló történészének kutatásai sze
rint az itt épített Szent János-szentélyek olyan helyeken jöttek létre, ahol már 
a középkorban is létezett Szent János-tisztelet. Például a Prigrevica-Szentivánt 
már 1361-ben említik Zenthyvan néven az okmányok, Dunabökényt Szent 
Iván-Kezy néven 1276-ban, s valójában így csak a tisztelet hagyományozódá- 
sáról lehet beszélni. Feltételezhetően az egyházi hatóság ismerte a korábbi, a 
középkori kultuszt, s ezt igyekezett feltámasztani, folytatni.

Ómoravicán, a későbbi Bácskossuthfalván, ahol református és katolikus 
magyarok egyaránt élnek, 1844-ben emeltek a magyarok Keresztelő Szent Já- 
nos-templomot, majd pedig a Szeged és Szabadka között önálló településsé lett 
Hajdújáráson 1936-ban. A Duna menti magyar és bunyevác nemzetiségű ne
mesek ivadékai által lakott településén, Nemesliticsen a templom szép oldalol
tára hirdeti Keresztelő Szent János tiszteletét.

A Bácska Magyarországnak megmaradt részén még Felsőszentivánban ta
lálható Keresztelő Szent János-templom.

A vidéken a pravoszláv Sveti Jovan-templomok sem ritkák. A Duna mentén, 
Palánkán (Bačka Palanka) 1773-ban épült, s 1811-ben már ikonosztázionnal 
rendelkezett. A bácskai szerbek szép barokk Sveti Jovan-temploma a zombori 
Sveti Jovan Preteča, amely a XVIII. század végén, 1790-ben épült, s ez volt a vá
ros korábbi pravoszláv temploma. A közép-bácskai Deszpotszentivánban, azaz 
a mai Despotovón a Keresztelő Szent János születésének szentelt pravoszláv 
templom ma is áll.

Friss érdekességként jegyzem meg, hogy a 2009. év elején adeszpotszentiváni 
templom közepére helyezett keresztelő Szent János és szülei ikonképen Szent 
Erzsébet asszony könnyezett. Erről a Glas javnosti című napilap tájékoztatott 
2009. február 10-én. A szerb nyelvű lap megemlíti, hogy az ikonképen Szent 
Erzsébet, Zakariás és Szent János ábrázolása látható. A gondnok takarítás köz
ben vette észre, hogy Erzsébetnek, az édesanyának a szemében könny csillog. 
Amikor értesítette a pópát és néhány hívőt, valaki véletlenül letörölte a könnye
ket, de azok ismét kicsordultak Erzsébet szeméből (www.glas-javnosti.rs [2009. 
VI. 5.]).

Az idők folyamán eltűnt a Bácska legdélebbi részén található Kovil-Szent 
Ivánban, későbbi nevén Sajkásszentivánban (ma Sajkás) a szent temploma,
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ahol a lakosság fele evangélikus német volt, míg a kevéske magyar a zsablyai 
plébániához tartozott. A ma álló pravoszláv templom Szent Dömötör tiszte
letére épült. Pedig a falu korábbi neve arra enged következtetni, hogy itt Szent 
Iván-templom állhatott, s a helynév már a XIV. században írott forrásban sze
repel.

A bácskai görög katolikus ruszinok központja Keresztúron van (Ruski 
Krstur). Az ő templomuk Szent György tiszteletére épült, de a templomban 
Szent Iván-ábrázolás látható az ikonosztázionon, valamint az egyik lobogón a 
keresztelési jelenet.

A bácskai katolikus templomok közül néhányban szép parasztbarokk ke- 
resztelőkút található, amelynek fedelén magát a keresztelés jelenetét ábrázolják 
Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal.

A szabadtéri szakrális emlékművek közül áll még a Dunához közeli, haj
dan német lakosságú Rácmiliticsen egy emlékmű, amelynek domborművén 
Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust. A német nyelvű dedikáció már ol
vashatatlan. Egy kis vízfolyás mocsaras partján állították hajdan, a XX. század 
elején, s az arra járó új, szerb lakosok szerint valószínűleg egy szerencsétlenség 
emlékére.

A nyári napéjegyenlőség napjának hagyományaiból a Bácskában, a Tisza- 
mentén él még az ősi, a tűzzel való megtisztulás hagyománya. A magyar la
kosságú Péterrévén még az elmúlt években is egy-egy utca gyerekei Szent Iván 
előestéjén az utcán, az út mellett tüzet gyújtottak, s azt ugrálták át egyedül is, 
közösen is. Kihegyezett vesszőre almát szúrtak, s azt sütötték a tűznél (Agócs 
András péterrévei egyetemista adata), valamint az ugyancsak zömében magya
rok lakta Adán a városka egyik művelődési egyesülete már régóta szervezetten 
őrzi a hagyományt. Az ünnep előestéjén a futballpályán tüzet gyújtanak, ame
lyet egyesével is, párosával is átugornak. De még a család minden tagja együt
tesen is átugorja. A párok azért teszik, hogy együtt maradjanak, s mindenki 
azért, hogy egészséges legyen (Sterbik Sarolta adai egyetemi hallgató szíves 
közlése). A vidék Mohol nevű falvában is hasonló tűzugrási, almanyársaló szo
kás élt az 1980-as évekig (ft. Zélity Mihály szíves közlése). Mindhárom helyen 
almát is gurítanak a tűz szélére, Adán krumplit is, hogy az abban megsüljön, 
amit onnan melegen kivesznek, meghámoznak és melegen fogyasztanak az 
egészségükért. A péterrévei gyerekek tűzugrását így jellemezte az adatközlő: 
„Játékból csináltuk.”

Néprajzkutatók feljegyezték, hogy Pacséron és Sztapáron a szerbek, Horgo
son, Oromhegyesen, Doroszlón a magyarok gyújtottak tüzet még nem is olyan 
régen. A lassan hamvadó tűz parazsát a fiatalok átugrálták, hogy egészségesek 
legyenek, nagyra nőjjenek, hogy szerencsések legyenek.

A közép-bácskai Topolyán Borús Rózsa szerint a Szent Iván-napi tűzgyújtás 
szokását egészen az 1940-es évekig megőrizték. Sőt még sokkal később is, főleg 
a város szélén és a tanyavilágban. „A  fiatalok a tüzet Szent Iván -  Keresztelő 
Szent János emlékére is ugrálták, hogy ők is megtisztuljanak. Aki hétszer át 
tudta ugrani a tüzet -  tartotta a hiedelem -  azt semmiféle betegség nem fog
hatta a következő Szent Jánosig [...] A tűz egy évig véd a betegségtől, távol
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tartja a rosszat a községtől [...] Az asszonyok kihoztak egy-egy szakajtó ún. 
szentiváni almát és a parázsra öntötték. Tűzgyújtás előtt nem volt szabad nyers 
almát enni, mert aki eszik, annak meghal valakije [...] akinek kisgyermeke halt 
meg abban az évben, az nem ehetett az almából, mert eleszi azt a halott kisgyer
mek elől [...] M ások gyógyfüveket szedtek a holdvilágnál” (Borús, 55). Ezzel 
kapcsolatos a megfigyelésem, hogy a magyar lakosságú Kupuszinán senki sem  
emlékszik már a tűzgyújtás, tűzugrálás szokására, csupán egy népdal enged 
következtetni arra, hogy valaha létez(het)ett:

Kupuszinán megrakták a tüzet,
Körülállták a suhanc legények,
Könnyes szemmel néztek ők egymásra,
El kell menni innen nemsokára.

Valamint az Iván-naphoz közeli Péter-Pál napja előtt azok a hagyomány- 
őrző nyugat-bácskai asszonyok, akiknek kisgyermeke halt meg, nem esznek 
péter-páli almát, mert elennék a halott kisgyermekük elől azt az almát, amit a 
Jézuska ad/gurít nekik a mennyországban. Ez a hiedelem szépirodalmunkba is 
bekerült. Mérey Katalin, a zombori születésű s ma már felváltva, hol Újvidéken, 
hol meg Szegeden élő írónk A pillanat című novellájában a következőképpen 
ír: „A nagymama sohasem evett péter-páli almát Péter-Pál napja előtt. -  Péter- 
Pálkor a Szűzanya almát osztogat a mennyországba került kisgyerekeknek, de 
annak nem ad, akinek az anyja Péter-Pál előtt almát evett. És nem is siratta 
sohasem, amikor a temetőbe mentünk, mert akkor vizes lesz az ingecskéje.” S 
amint olvashatjuk, egy másik, ehhez a néphithez tartozó momentum is meg
örökítést nyert e részletben.

Az egész magyar nyelvterületen elterjedt Szent Iván-éneket Móra Ferenc 
testvérbátyja, Móra István, aki néprajzkutatással is foglalkozó tanító volt, az 
1910-es évek elején Horgoson is feljegyezte:

Tüzet megrakáljuk, négyszögre rakáljuk:
Egyik szögén ülnek szép öreg emberek,
Másik szögén ülnek szép öreg asszonyok,
Harmadikon ülnek szép ijjú legények,
Negyediken ülnek szép hajadon lányok.

Jung Károly szerint az éneknek „kimondottan párosító jellege volt, s a szö
vegekben ma is kimutathatók az erotikus, illetőleg a szexualitásra vonatkozó 
célzások” (Jung, 72).

Penavin Olga szerint „Bánát, Bácska öregasszonyai Szent Iván éjszakáján 
harmatot szednek, hogy útját állják a marhavésznek” (Penavin i. m.).

A szerbek úgy tartják, hogy ezen a jeles napon (amit ők, a naptárváltás kö
vetkeztében, még a régi naptár szerint július 7-re tesznek) háromszor viliódzik 
a nap (zaigra sunce), mintegy így tisztelve Szent Ivánt, aki Szűz Márián kívül 
egymaga érdemelte ki, hogy születésnapját is ünnepeljük. A szerbek ünnepén
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sem marad el a hagyományos tűzugrás, de ezt jobbára már csak Szerbia archa
ikus kultúrájú részein ápolják. Ezek az ivandanjski kresovi (Iván-napi tüzek). 
E napon kívül ismert még a Szent György-, a Szent Péter-, az Illés-napi és a 
virágvasárnapi tűzgyújtás szokása is a szerbeknél (Vasiljev).

A Bácskában a szentiváni virágszentelés dívik máig a szerbek között. Ilyen
kor a templomban a központi helyre kihelyezett s csókkal megtisztelendő ikon
kép mellé Iván-napi virágcsokrot helyeznek. E nap hajnalán vagy előtte való 
este ezt a sárga színű tavaszi galajt (Galium verum, L.), ezt a nyár eleji virágot, 
az ivanjicát gyűjtik a szerb lányok, abból koszorút fonnak, s azt a háztetőre 
dobják. Akié előszörre fönt marad, az abban az évben férjhez megy -  tartja a 
hiedelem.

Az ünnep környékén a piacokat ellepik az Iván-napi virágot árusítók, illetve 
a száraz virágból font koszorút árusítók (a koszorúhoz az alapot képező vesszőt 
tavasszal vágják, frissen karikába kötik, hogy úgy száradjon, majd szárított vi
rágokat: szalmarózsát, többszínű és különféle sóvirágot a kertjükben termesz
tenek, s jóval korábban, június elején gyűjtik, szárítják, hogy az ünnep előtti 
hetekben hozzáláthassanak a koszorú készítéséhez, hiszen egy-egy árusnál 
több száz, illetve összesen ezer is elkel belőle az ünnepen vagy az azt megelő
ző napokon). Ilyen koszorút minden magára valamit is adó pravoszláv család 
vesz, legtöbben ma már ismét megszenteltetik a templomban, s utána otthon a 
ház utcai homlokzatára akasztják, hogy egész évben oltalmazza a házat minden 
rossztól, gonosztól. Ezt a koszorút a homlokzat kapu melletti részére teszik, 
illetve néhol a kapun belüli falra, hogy senki se bánthassa. De elmondhatom, 
hogy ehhez a koszorúhoz senki sem szokott nyúlni. Sajnos ma már több helyen 
a friss mezei vagy szárított kerti virágból font koszorút felváltja a giccses mű
virágkoszorú.

Régen sok ilyen koszorút fontak a szerb lányok, és a ház, a gazdasági udvar 
minden épületére, ólra, istállóra is helyeztek belőle, még a kertkapura is, hogy a 
rosszat távol tartsák otthonuktól, gazdaságuktól (Bosić, 354). Kupuszinán ilyen 
szerepe az úrnapi gallynak van, amelyet az ünnepen a templomból hoznak, ott
hon a kapu tetejére tűzik, s ott hagyják egész évben. Szabadkán és a Tisza men
ti magyaroknál a pünkösdi bodzavirágnak van hasonló szerepe. Mindhárom  
esetben a tavaszünnep, illetve a nyári napforduló közelségének szakralitása ad 
bajelhárító erőt a növénynek.

A megszentelt virágkoszorúból a görögkeleti vallásúak a temetőbe is visz
nek, ahol a fejfára, a síremlékre kötik, s az ott marad egész évben. így a halot
takat is megóvják a gonosztól, vagyis a szentelmény apotropeikus tulajdonsága 
még a túlvilágon is érvényes erővel bír. Valójában a holtak kultikus tisztelete 
mutatható ki ebben a szokásban.

Mila Bosić szerb néprajzkutató feljegyezte, hogy voltak települések a Vaj
daságban, ahol azért fonták az Iván-napi koszorút, hogy a falun fehér lovon 
átszáguldó Szent Iván meg ne büntesse őket.

A Szerémségben gyógyító erejűnek tartják azt a vizet, amelyben a Szent 
Iván-napi koszorút áztatták. Sebeket tisztítanak vele, inni is adnak a betegnek 
belőle.
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A Bácskával szomszédos Bánát Száján nevű magyar településén Szent Iván 
napja fogadott ünnep. A falu lakosai a jégverés távoltartásáért tisztelik meg ezt 
a napot (Silling 2003, 143).

IRODALOM

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 2. Szeged, 1998.
Borús Rózsa: Topolya népszokásai. Újvidék, 1981.
Bosić, Mila: Godisnji običaji Srba u Vojvodini. Növi Sad, 1996.
Iványi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára. Szabadka, 

1991.
Jung Károly: Régiek kalendáriuma. Újvidék, 2000.
Mérey Katalin: Gyertyaláng. Újvidék, 2002.
Penavin Olga: Népi kalendárium. Újvidék, 1988.
Silling István: Népi vallásosság. In: Papp Á. - Raffai J. -  Terbócs A. szerk.: Vajdasági 

Magyarok Néprajzi Atlaszának kommentárkötete. Szabadka, 2003.
Vasiljev, Spasoje: Slovenska mitologija. www.scrbid.com [2009. VI. 5.]
Suzu pustila ikona Rodenja Sv. Jovana. www.glas-javnosti.rs/clanak/ljudi-i-dogadaji. 

10-02-2009. [2009. 02. 10.]

46

http://www.scrbid.com
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/ljudi-i-dogadaji


A PRAVOSZLÁV SZENT KUTAK - VODICÁK - 
KUTATÁSA A VAJDASÁGBAN

Az 1990-es évek délszláv eseményei nagyfokú változásokat eredményeztek a 
leszűkült Szerbia vajdasági régiójában is. Az I. világháborút követő 1918-1920- 
as, majd a II. világégés és az 1944-1945-ös események és migrációs folyamatok 
után Vajdaság tartomány etnikai arculata bár nagyot változott, de a XX. század 
végére megállapodni látszott, mintha stabil helyzetbe került volna, s a régió 
magát „kis Európának”, „Európa kicsiben”-nek kezdte érezni és nevezni: a né
pek és nemzetiségek Európájának. Ez természetesen a hivatalos jugoszláv, illet
ve szerb álláspont volt. A tízévenkénti népszámlálások adatai minden nációnál 
lassú fogyatkozást mutattak, kivételt csupán a jugoszlávsigban magukat m eg
találók és feltalálók képeztek. Számuk a milliót is meghaladta. Közöttük több
nyire a vegyes házasságból származó polgárok voltak, akik nem tudták s nem 
is akarták a besorolást, sem a behatárolást. Egy, az Amerikai Egyesült Államok 
társadalmában létrejött egységes amerikai nemzet képe lebegett a szemük előtt, 
de az ottani emberek jól ápolt származástudata nélkül. Ez a nációnélküliség 
felekezeti hovatartozást sem szült. A vallásgyakorlás hivatalosan ugyan szabad 
volt az ex-Jugoszláviában, csak az e joggal való élés járt sok kellemetlen zakla
tással. (Erről a pedagógusok tudnának a legtöbbet mesélni.)

A korszak az ateizmus virágkora volt. Az 1920-as és az 1940-es években a 
Vajdaságba érkezett több százezer szerb és montenegrói jövevény nem kereste 
a templomot új lakóhelyén. Meglévő szentélyeik, az Osztrák-M agyar Monar
chiában épült pravoszláv templomok a tősgyökeres szerb településeken voltak. 
Papjaik a karlócai bogosloviján (papnevelő középiskolában) végeztek, s csak 
kevesen folytatták tanulmányaikat a belgrádi Teológiai Karon. Az ortodox 
templomokat csak a régóta itt élő hívők látogatták, azokat is egyre kevesebben. 
Kivételt a hagyományaikhoz ragaszkodó ősi vajdasági szerbek képeztek, ők is 
leginkább a nagy ünnepeken. A szerb ortodox családok külön ünnepe a slava, 
a családi védszentünnep, amelyet a legidősebb apa ül meg évente a maga házá
ban családja körében, s ezt öröklik azután a fiú utódok, ha elköltöznek apjuk
tól, vagy ha az elhalálozik. Nos, ezt a nagyon archaikus szerb vallási ünnepet 
igyekeztek a vendégségbe meghívott pópa jelenlétében megülni, de templom
látogatás nélkül, s a pópát is akkor, otthonukban javadalmazták. A slavát több
re becsülték a karácsonynál és a húsvétnál -  a hagyományos ünnepi rendben 
(étkezésben, ajándékozásban) nemzeti identitásuk nyerhetett így kifejezést 
de még ezt is igen sokan titokban, este tartották.

A pravoszláv templomokról a háttérből az állam viselt gondot a műemléki 
felügyelőségekre bízva a védelmet.
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Az 1990-es évekig egyetlen új templomot vagy szakrális emléket sem emel
tek a szerbek a Vajdaságban. Igaz, nem csak a szerbek. Az itt élő katolikus vagy 
protestáns magyarok, horvátok, németek, szlovákok sem. A németek kitolon
colásával vagy elvándorlásával szakrális épületeik és kisemlékeik gazdátlanná 
lettek. A templomok egy részét -  ha a település római katolikus lakossága telje
sen eltűnt -  vagy hagyták összedőlni, vagy az új lakosok apránként hordták szét 
épületanyagnak. Gyakran előfordult, hogy a szabadkai vagy a nagybecskereki 
római katolikus püspökség eladta a romos templomépületet építkezőknek, míg 
a maradék templomi felszerelést, kegytárgyakat a szomszédos templomok
ba, illetve a püspökség székhelyére szállították. Jeleink a térben fogyatkozni 
kezdtek. Ugyanez történt köztéri szakrális emlékműveinkkel, keresztjeinkkel, 
szobrainkkal, kápolnáinkkal, kálváriáinkkal. A bánáti és bácskai gazdag sváb 
temetőket több helyen a szó szoros értelmében felszántották; a feszületeket, 
képoszlopokat deszakralizálták, kifosztották, megcsonkították. Ha nincs, ak
kor nem is volt! A kései keresőket elzavarták, az érdeklődőket feljelentették, 
a látogatókat zaklatták. így újabb szakrális jelekkel nem gazdagodott a föld
rajzi tér, s a meglévők is pusztulni kezdtek, illetve pusztulnak. Napjainkban ez 
kimondottan érvényes a volt német lakosságú településeken, melyeket most 
szerbek laknak. Ha maradt kevéske német egy-egy városban, az ő németországi 
kapcsolataik által a templomot próbálják még karbantartani, amennyire lehet. 
A szobrokra, kápolnákra már nem futja az érkező támogatásból. Ráadásul a 
hivatalos műemlékvédelem ezeket már nem is tudta számba venni. Az evangé
likus templomok állaga is olyan siralmas jelenleg, hogy évek kérdése, meddig 
állnak. Híveik száma annyira kevés lett, néhol csak egy-két lélek, hogy már 
istentiszteletet sem tartanak bennük.

A kelet-európai új idők azonban változást hoztak a valláshoz való viszo
nyulásban Szerbiában is. A harsányan ébredő szerb nacionalizmusnak megha
tározó jellemzője lett a vallástisztelet. Először a belgrádi Szent Száva-templom  
óriási kupolája emelkedett a főváros fölé, majd a karácsonyi liturgiára érkező 
akkori államfő, a későbbi hágai vádlott jelenléte óriási bátorságot és lendületet 
adott a szakrális épületek, leginkább új ortodox templomok építésének. A Vaj
daságba az 1990-es években érkezett szerbektől jócskán megszaporodott gö
rögkeleti felekezetű lakosság bizánci stílusú templomokat épít az addig temp
lom nélküli, vagy más felekezetű templommal rendelkező falvakban, városok
ban. Az új lakosság a népesség etnikai összetételének arányát, az új templomok 
pedig a Monarchia barokk templomainak hagyományos harmóniáját bontják. 
Hiszen a korábban épült ortodox templomok is a barokk és a rokokó stílusá
ban épültek, ahogy az Közép-Európában mindenütt szokás volt a XVIII-XIX. 
században. Nos, az új szentélyek, bizony erőteljesen jelzik a balkáni származás 
és a balkáni vallás vajdasági megerősödését. Tudatosan és tervszerűen, sokszor 
erőszakos módon választják ki a vegyes lakosságú településeken a legfrekven
táltabb földrajzi pontot az új szentély felépítésére. Mindenkinek szembeötlő ez 
a tendencia, de nem szemet szúró. S ez az új térfoglalási törekvés együtt jár a 
pópák ottani megjelenésével is, ahol eddig hívük és hírük sem volt.
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A szlavák jelenleg reneszánszukat élik, s Szent Miklós vagy Szent György nap
ján a fél ország ünnepel, lévén e két szent tisztelete a legelterjedtebb a szerb pravosz
láv családoknál. Ilyenkor a fél ország nem is dolgozik, ugyanis minden dolgozónak 
munkaszüneti nap jár a sziaváj ára. Családi védszentünnepük felér egy kisebb lako
dalommal, s több napig tart. Érdemes megjegyezni, hogy a slavára csak egyszer kell 
meghívni a vendéget, akinek a következő évben már hívatlanul is meg kell jelennie, 
és sohasem üres kézzel. De ez már egy másik írás anyaga lehetne.

A szakrális tér megjelölése, a szentek tiszteletének tudatosítása a XVIII-XIX. 
században -  amikor vidékeinken még hírből sem ismerték a vallásgyakorlás tiltá
sát a keresztények között - ,  különböző okokból, különféle céllal erőteljes volt a mai 
Vajdaság mindhárom régiójában, azaz a Bácskában, a Bánságban és a Szerémségben 
egyaránt. Feszületek, kutak, képoszlopok, kisebb kápolnák, templomnyi szentélyek 
épültek közadakozásból vagy egyéni hitbuzgalomból az egész nagytájon. Ezeknek 
a sorsa a nagyobb szentélyek, azaz a templomok sorsával volt ugyan azonos, de 
a kicsiny emlékmű kisebb ráfordítással, odafigyeléssel is megtartható maradt. S 
néhány jámbor lélek mindenütt akadt, hogy egy-egy csodás esemény emlékére és 
valamely szentnek a tiszteletére állíttatott emlékművet megőrizze.

Napjainkban pedig a vajdasági Tartományi Műemlékvédő Intézet mun
katársai hivatalból kutatják és próbálják védeni a pravoszláv szent kutakat -  
vodicákat. Mert ezek az épületek sorra víz mellé épültek, ahol a víz természetes 
forrásból, illetve ásott kútból kerül a felszínre. Jobbára ez utóbbi módon, hiszen 
a természetes források inkább a szerémségi Fruška gora hegyen találhatók. Az 
itteni vizet mindenütt jó víznek, hasznos víznek tudják, úgy is nevezik. íme 
négy példa négy délszláv régióból: a nyugat-szerémségi, most horvátországi 
Dályhegy pravoszláv Mária mennybemenetele szent kútjáé, illetve a szlavóniai 
Vukovaron Szent Petka-vodicáé, a nyugat-szerbiai Mokra Gora környékén lé
vőé, ahol az ismert szent kútnak Dobre vode, azaz jó víz a neve, s mellette Ke
resztelő Szent János megújuló kápolnája igen látogatott; valamint Kelet-Bosz- 
niában a Dobrun kolostor Mária mennybemenetele temploma melletti forrás 
vize is. Ezek a szent kutak ma is állnak s látogatottak.

A vajdasági keresztények között a római katolikusok szent kútjaiból keve
sebb van ugyan, de nagyobb tiszteletnek örvendenek, hiszen a nyugat-bácskai 
Doroszló szentkúti búcsúja kisasszonynapkor több ezer hívőt is vonz. Tudni 
kell azonban, hogy korábban a vidéken több katolikus ember élt, mint pravo
szláv. A maradék magyar, horvát és német katolikusság hagyományos vallási 
életének része a zarándoklás, a kegyhelyek felkeresése. A történeti Magyaror
szág feldarabolásával az ott élő embereket elszakították a m aguk évszázadok 
óta tisztelt kegyhelyeitől, például a bácskaiakat a baranyai Máriagyűdtől, vagy 
a csongrádi Szeged-Alsóvárostól, a bánságiakat az Arad megyei Máriaradnától. 
Az új geopolitikai tényezők közepette a lakosság kisebb vonzáskörzetű, de 
ugyancsak régi szent helyeket kezdett tisztelni, s így virágoztatta fel Doroszlót, 
tette jelentőssé az ottani kápolnát, szent kutat, amelynek korábban a pünkösdi 
búcsúja volt az ismertebb, de az 1960-as évek óta a pápa is áldását adta a Se
gítő Szűzanya e kegyhelyének búcsújára. A Vatikán is elfogadta a beállt hely
zetet, létrehozta a szabadkai és a nagybecskereki püspökséget, míg a vajdasági
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Szerémségben élő hívők számára 2008-ban Szávaszentdemeteren (Sremska 
Mitrovica) a püspökséget. Az ő kedvelt zarándokhelyük a péterváradi Tekija 
Havasboldogasszony-kápolnája, amelyet a közeli dél-bácskaiak is előszeretettel 
keresnek fel. A lokális zarándokhelyek így váltak regionális jelentőségűekké.

A vajdasági görögkeletiek szent helyei közül a nemzeti identitás és jelenlét 
szempontjából mindig is nagy szerepe volt a Szerémség északkeleti részén húzó
dó Fruška gora hegynek. Néhány éve már Sveta Fruska Gora névre keresztelte a 
belgrádi pátriárka. Ezen a hegyen nemcsak szent kutak, hanem régi, középkori ko
lostorok, monostorok őrzik az említett vallást, s az idők folyamán ezen a hegyen a 
szerb nép történelméhez kötődő események zajlottak le. Gondoljunk csak a közép
kori szerb államfő, Lázár kenéz ereklyéinek török kori menekítésére, s azoknak egy 
ideig a kevéske magyar lakossággal is bíró Vrdnik kolostorában történt őrzésére. 
Később a mi számunkra is fontos, a törököt a Bácskából végleg kitiltó karlócai béke 
is e hegy lankáin köttetett -  helyét ma a Béke királynőjének kápolnája őrzi. Nos, 
ezen a területen, igaz a Száva folyóhoz és inkább Belgrához közelebb fekvő Obed 
településen már a 15. században létesített kolostort az Angyali üdvözlet tiszteletére 
és szent kutat a főnemes Brankovics családból származó Angelina nővér, a XVI. 
században pedig ő építtette az ugyancsak a szerb fővároshoz közeli, de szerémségi 
illetőségű Fenek faluban ma is álló Szent Paraszkeva-kolostort, ahol ma is található 
vodica. A titulus az autokefális szerb ortodox egyház saját szentje. A Brankovics 
családnak különben a dél-magyarországi területeken voltak hatalmas birtokai, te
hát a vallási kegyhelyek létesítése terén is illett elöl járnia.

A Fruska gorán 1753-ban 14 pravoszláv kolostort írtak össze, s nem egy 
mellett vodicát, szent kutat is említ az összeírás, pl. a már említett Fenek ko
lostoránál, majd ugyancsak a XVIII. századból van emlék a Velika Remeta- 
kolostor Szent Dömötör temploma melletti vodicáról. A hegyen lévő szent 
kutak egész bokra létezett már a XVIII. században, s egész közel egymáshoz. 
Nemcsak a laikus szakralizmusban, hanem a népi gyógyításban is jelentős volt 
a szerepük. Felkeresésük jobbára gyalogszerrel történt, ami a meddőségből sza
badulni kívánó nők számára szinte kötelező volt. A vodicáknak mindig járt a 
dinár, azaz illik megköszönni a várható segítséget.

Jelenleg a szerémségi pravoszláv érsekség területén 17 kolostort tartanak 
számon, s szinte mindegyik felújított, rendezett, de még az idők folyamán el
pusztítottak helyét is jelöli egy kereszt vagy egy kisebb kápolna. De vodicák 
nemcsak a kolostorok mellett jöttek létre, hanem másutt is, mint például 
Vogányban, ahol a középkori legenda szerint egy forrásba sárkány járt fürödni, 
s már akkor jó, hasznos víznek hitték az ottanit. Később csodás gyógyulások 
történtek a forrásnál, míg végül a XIX. század közepén kis kápolnát építettek 
a forrás mellé, s azt Szent Petkának szentelték. Ez a női szent a szerb görögke
leti egyház legtiszteltebb női szentjei közé tartozik, és több szent kútnál is az 
ő jelenését vélték látni, illetve megálmodni. Szerémségben a napjainkban szá
mon tartott vodicák száma 23. Az említetteken kívül ismertebb még Hopovo, 
Grgeteg, Berkasovo, Bukovac, Čortanovci, Jazak, Golubinci stb.
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A Bácska déli részén több pravoszláv szent kutat találunk, mint a terület 
többi régiójában, hiszen a lakosság nemzetiségi összetétele ott a szerbeknek 
kedvezőbb, s a szerbiai hatás is érzékelhetőbb.

A délnyugat-bácskai pravoszlávok egyik jelentős kolostora az egész régi
ót elnevező Bács várához közeli Bodani, amelyet szemének itteni csodás gyó
gyulására egy dalmáciai Bogdán nevű szerb kereskedő emeltetett az Istenszü
lő tiszteletére, aki kérő imáját meghallgatta. Az építkezésre engedélyt Korvin 
Mátyás királytól kapott 1478-ban. Ez a kolostor ma is a legrendezettebbek közé 
tartozik a Bácskában, templomát középkori freskók sokasága díszíti.

Bodanihoz közel van Deronje régi szerb település, ahol egy a XIX. század
ban épült kis kápolna áll, egy csodatevő szent kút fölött. Ritka eset, de ennek 
a kápolnának nincs védőszentje, mert valójában a szent kút volt fontosabb. A 
deronjei pópa évente egyszer, nagypénteken keresi fel, míg a hívők Deronjéból 
és Karavukovóból gyakrabban is látogatják. Dél-Bácskában jól ismert még a 
palánkai szent kút is, mellette korábban csak egy feszület állt, majd kis kápolnát 
is építettek Szent Trifunnak, a szőlőskertek pravoszláv védőszentjének tisztele
tére -  hiszen szemben a várossal, a Fruska gora lejtőin gazdag szőlőskertek vol
tak, vannak, s ez hathatott ki a védőszentválasztásra - ,  de ma már oda is Szent 
Petka napján (augusztus 8-án) jár leginkább a környék cigány lakossága.

Nyugat-Bácskában a Mosztonga folyó mentén jött létre a szent kutak egész bok
ra. Ez már felekezetileg vegyes lakosságú vidék, s itt katolikus és pravoszláv szent 
kutak egyaránt találhatók, ahogyan azt Beszédes Valéria részletes tanulmányában 
meg is írta. A legismertebb közöttük a doroszlói katolikus szent kút, a görögkeletiek 
közül pedig a bükkszállási Szent Illés próféta temploma melletti vodica, míg a leg
régibb a Sztapár falu határában található, ahol is két kápolna áll, s a kisebb mindjárt 
a törökök kivonulása után épült. Ezek a vodicák szinte mind a zombori körzetben 
találhatók, kivéve a Baja alattit, amelynek tisztelete és eredete ökumenikus: római 
katolikus és pravoszláv egyaránt. A Mosztonga menti tanyacsoportok görögkeleti 
szent kútjai mellett kápolnák is épültek Biliden, Saponjén, Rančevo közelében.

A közép-bácskai vidék ismert vodicái heterogén lakosságú településeken: Szivácon, 
Kúlán, Pacséron, Verbászon, Szenttamáson, Szilbáson, Túriján találhatók

Ugyancsak ökumenikus tiszteletű a Szabadka határában található, szépen 
rendezett ligettel körülvett sándori Bunarić, azaz Szentkút két szentélye, melye
ket az itteni hívők kivétel nélkül a pravoszláv Nagyboldogasszony napján, azaz 
augusztus végén keresnek fel előszeretettel. A Szabadka-központú régió leglá
togatottabb kegyhelye a bunarići, s a szabadkai római katolikus megyéspüspök 
gyakorta tart a katolikus szentélyében szentmisét, míg a pravoszláv kápolnában 
a szabadkai szerb pópa.

A Tisza mente jelenti a bácskai tömbmagyarság lakhelyét, mégis ezen a vi
déken csak pravoszláv szent kutak keletkeztek. Méghozzá itt van, Péterrévén, 
a Nagyasszony-kápolna mellett a legismertebb szerb szent kút, amelynek nép
szerűsége minden felekezetnél fokozott, ugyanis a vodicát gondozó szerb szer
zetes „csodatevő ereje” közismert ma az egész Vajdaságban, s görögkeletiek, 
római katolikusok, sőt még a vallástalanok is buzgón látogatják, s viszik haza az 
ottani szenteltvizet betegségeik gyógyítására.
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A délkeleti Bácskát Sajkásvidéknek nevezi a földrajz. A történelem a II. világhábo
rú utáni magyarüldözés és pogrom miatt kutatja napjainkban egyre intenzívebben. A 
néprajztudomány alig tud erről a vidékről, melynek lakossága mindenkor vegyes volt: 
szerbek, németek, magyarok, románok. A Csúrog, Gospodinci, Đurđevo, Mozsor, Káty, 
Kovilj, Vilovo, Sajkáslak közelében található pravoszláv vodicák már maguk is megér
demelnék a kutatást, meg az egykor itt élő, de innen a partizánok által elűzött magyar 
népesség hagyományai is. Ez a vidék a Tisza-torkolat, de róla alig tudunk valamit. Szép, 
XVIII. századi vodicája van Koviljnak a Szent Petka archaikus berendezésű kápolna 
melletti. Titel pedig számtalan katolikus emlékű, hajdan német és magyar lakosságú 
városka volt, s a magyar alföld Duna-Tisza-közének legdélibb települése, hajdani híres 
vásárok egykori színhelye.

A Vajdaság harmadik régiója a Bánság, a Tisza, a Temes, a Szamos folyók vidé
ke, ahol ugyancsak a déli, azaz a Szerbiához közelebbi részeken találunk nem kevés 
pravoszláv szent kutat. Délen Pancsova város jelentette hajdan a bánsági svábok 
központját, s a várost ma már szinte bekebelezi a közeli Belgrád. Pancsova közelé
ben, ahol a Temes találkozik a Dunával, igen ismert és nagyon gondozott a Vojlovica 
kolostor, amelyet a hagyomány szerint már 1393-ban megalapított a Lazarević főúri 
család. Ezt a települést később Hertelendyfalva néven az al-dunai székelyek lakták 
be, de a kolostor megmaradt a faluban, s mára már a székelymagyarok száma is alig 
százakban mérhető. Utoljára az 1980-as években újították fel a híres kolostort. Nem 
messze ettől a helytől találjuk Bavanište falut, ahol a Kisboldogasszony tiszteletére 
emelt szép, a XIX. század közepétől itt álló neogótikus stílusú kápolna fedi a szent 
kutat. Kovilj dél-bánáti faluban is van XIX. századi szent kút a Sveta Petka-kápolna 
mellett. Kovin, azaz Temeskabol ugyancsak dél-bánáti település, melynek pravosz
láv vodicája a Szent Prokopiusz-kápolna oltalmában található. Ezen a dél-bánsági 
vidéken található a mai vajdasági Bánságban élő római katolikus magyarok, hor- 
vátok, csehek legismertebb kegyhelye, a verseci Szent Kereszt-kápolna, amely az 
1720-as évek elején épült a hajdani szabad királyi város, Versec feletti hegyen.

Közép-Bánát, azaz a Nagybecskerek-központú vidék pravoszláv vodicákban 
szintén gazdag. Itt a Szamos mente szent kutai vannak jelen: például Orlovaton, 
a Temeshez közel, egy vén körtefa alatt épült Gábriel főangyal tiszteletére egy 
kis kápolna s benne a szent kút; Uzdinban a Szent Kereszt Felmagasztalása ro
mos kápolnácska őrzi az egykoron látogatottabb szent kút emlékét; Dobricán a 
templomudvarban van a pravoszláv szent kút; Jarkovác kis faluban két vodica 
is van, mindkettő mellett kápolna, az egyik Urunk színeváltozását, a másik Má
ria mennybevitelét tiszteli.

Nagykikinda az észak-bánáti régiónak a központja, a történelem folyamán 
is nevezetes szerb város volt. Észak-Bánát legismertebb szerb szent kútja is itt 
található. A város melletti domb oldalába épített Ognjena Marija, azaz Marina- 
kápolnában található a gyakorta látogatott csodatevő vizet adó forrás. A keleti 
határszélen fekszik Mokrin falu, s annak határában, egy akácerdő rejtekében 
áll a XIX. század végén a domboldalba vájt kápolnácska egy csodakút mellett. 
A Nagyasszony tiszteletére szentelt kápolna szinte a veremkápolnák jellegze
tességeit viseli magán, s a két világháború között népszerű szent kutat ma már 
alig látogatják. A Tiszához közel fekszik Szanád település, melynek lakossága
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vegyes, jobbára szerb, de magyarok is élnek itt. Szent kútján a pravoszláv hívek 
ájtatoskodnak. Ezen a vidéken a római katolikusok Nagyboldogasszony napján 
Töröktopolyára zarándokolnak, ahol a templomi Mária-jelenés nem túl régi 
keletű, de a vidék híveit immár jócskán vonzza ez a kegyhely.

A pravoszláv vodicák gyakori védőszentjei az Istenszülő-Bogorodica, Szent 
Petka, Ognjena Marija, Szent Illés, Szent Kozma és Damján, Szent Trifun, 
Szent Iván, Szent János, a Szent Kereszt, Mihály és Gábriel arkangyal, Szent 
Paraszkeva, Szent Prokopiusz, Szent Panteleon stb.

Beszámolómban nem tudtam felsorolni mind a vajdasági pravoszláv szent 
kutakat. Feltérképezésük, kutatásuk folyamatos munkája a Tartományi Műem
lékvédő Intézetnek, s minden bizonnyal szép eredményekkel jár majd ez a nagy 
vállalkozás, amely jelenleg 112 pravoszláv vodica történetéről rendelkezik bizo
nyos ismerettel. Ugyanis az intézet már bizonyított, s a Vajdasági barokk című 
vándor-fotókiállításával eredményes figyelemfelkeltő és értékmentő munkát 
végzett. Viszont a más felekezetű szakrális kisemlékek dokumentálása is elvár
ható lenne a soknemzetiségű Vajdaságban. Igaz, erre is vannak már ígéretes 
próbálkozások, mint amilyen a szabadkai kisemlékek szerb nyelvű regisztere 
Svetislav Rajšić tollából (Rajšić 2001), vagy pedig a Szabadkai járás kisemlékeit 
számba vevő Csúszó Dezső-féle, most megjelenő kiadványsorozat a szabadkai 
Életjel kiadásában (Csúszó 2003, 2004), illetve e sorok írójának kiadványa szü
lőfaluja szakrális kisemlékeiről (Silling 2001).

Nagyon fontosnak tartom az egykor német lakosságú településeken meg
maradt szakrális kisemlékek felkutatását, dokumentálást, s ha lehetséges lenne, 
megmentését. A Vajdaság kulturális arculata, történelmi emlékezete elképzel
hetetlen az ő hagyatékuk megkerülésével.

Az új szakrális épületek, építmények megjelenését is figyelemmel kellene kísér
nie tudományunknak, hiszen nemcsak eltűnő, de újonnan jelentkező jelei is van
nak a mi térségünknek, amelyek az új idők próbálkozásait dokumentálhatják.
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ADORJÁN VALLÁSI ÉLETÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

Adorján az északkelet-bácskai Tisza mente egyik sajátságos települése. Bár 
nevét a XII. század óta őrzi, lakossága azonban azóta többször teljesen kicseré
lődött. Az egykori okmányokban sokat szereplő Alsó-Adorján és Felső-Ador- 
ján helyén ma jobbára a XIX. század második felében érkezett, ö-ző nyelvjárású 
magyar lakosság él. Az adorjániak mind római katolikus vallású magyarok; kis 
számban élnek a faluban beás cigányok is, akik közül többen ugyancsak kato
likusnak vallják magukat. A faluban más, a kis egyházakhoz tartozó felekezetű 
lakó nincs.

A templom és a harangok

A XXI. század elején mintegy 1000 lelket számláló Adorjánon minden, a 
római katolikus vallás gyakorlásához szükséges létesítmény megtalálható. A 
vallási élet központja természetesen a templom. A falu létrejöttekor -  nem szer
vezett telepítés eredménye Adorján, hanem az új lakosság lassacskán szivárgott 
az újonnan alakuló településre csak egy fakeresztet állítottak fel 1850-51- 
ben az egyik utcában, s a Kanizsáról kijáró lelkipásztor az alatt tartotta a szent
beszédet, ott volt a búcsú is Sarlós Boldogasszony ünnepén. Templom híján 
valószínűleg az első harangot is e mellett a kereszt mellett állították fel fából 
ácsolt haranglábra 1853-ban. Hagyományos „berendezkedési” módja volt ez az 
alföldi településeknek. A közel 450 kg-os harangot az ókanizsai templomból 60 
forintért vásárolták. Kanizsán bizonyára újat állítottak a helyére. A szomszédos 
város „elhasznált”, újabbra cserélt felszerelési tárgyai, kegytárgyai a kisközség
ben, lám, még felhasználhatóak voltak. Ilyen volt ez a harang, s még néhány 
dolog a szűkösebb anyagiakkal rendelkező Adorjánban.

Az immár kis faluvá terebélyesedő helyen a lakosok első nagyobb dolga a 
templomépítés volt. Az Isten háza 1858-ban készült el, Sarlós Boldogasszony 
kegyeibe ajánlották, s búcsúja minden július első vasárnapján van. Az adorjáni 
plébániát 1863-ban létesítették. Ezt a templomot használják ma is az adorjániak, 
s benne a régen vásárolt kanizsai harang. Az egyházközségi História Domus 
adatai szerint 1866. november 29-én tétetett fel a kisebb, a 83 kg-os lélekha
rang, amelyet 1808-ban öntöttek Pesten.

Az adorjáni templom harmadik harangja ugyancsak az értékek újrahasz
nosításának a példája, ugyanis ezt a 412 kg-os harangot 1956 őszén vásárolták 
meg a német hívei elköltözése, elköltöztetése után használaton kívülre került 
Bačko Dobro Polje-i katolikus templomból.
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Az Űrangyalára és délben a középső haranggal szólítanak imádkozásra. 
Ugyancsak ez szól zivatar ellen, nagy idő közeledtével.

A templomba érkező püspököt is harangzúgás tiszteli meg. Harangszó kísé
ri ki a faluból induló és oda hazatérő zarándokokat.

A megholtakról is haranggal adnak hírt, kiharangozzák: ha férfi hal meg, 
akkor háromrészes a kiharangozás, ha nő, akkor kétrészes. Ez jól bevált régi 
katolikus kommunikációs hagyomány. A temetésig verseket húznak az elhunyt 
lelki üdvéért: ha minden harang szól, az a nagy vers; ha csak egy vagy két ha
rang, az a kis vers. Általában nyolc-tíz verset szokás a temetésig húzni, s törté
nik ez kétóránként, sötétedés előttig. Régen gazdagabb emberre többet haran
goztak, ugyanis a családnak volt pénze fizetni a harangozást, meg így is dukált 
a család társadalmi helyzetének.

A lélekharang akkor szól, ha nagyon beteg valaki, ha nehéz haláltusáját vív
ja. Azért szól ez a harang, hogy szavára fölfigyeljen a többi falubeli, s imádkoz
zon, hogy a jóisten könyörüljön meg a haldoklón, s szólítsa magához.

Az adorjániak úgy tartják, hogy húsvétkor és karácsonykor vígan szólnak 
a harangok.

A templom és berendezése

A templomban látható festmények, szobrok a szentek itteni tiszteletéről val
lanak, s már előre megállapítható, hogy ez az alföldi falusi templomok sajátos
ságaival megegyező.

A templom oltárképén Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, vagyis a Visitatio. 
Ismeretlen szerző műve.

A bal oldali festmény egy szép Szent Anna-ábrázolás: Szent Anna, Szent 
Joákim és lányuk, a kis Szűz Mária. Ez a templom legértékesebb műve.

A templomban több szentnek a szobra is helyet kapott. A főoltár melletti 
Jézus szíve szobor 1888-ban, a Mária szíve szobor 1897-ben került a főoltár 
mellé. A Szent Antal-szobor 1906-ban, a Szent József-szobor pedig 1912-ben 
érkezett a templomba. A templom tiroli típusú szobrait Milutinovics Antal 
nagygazda hozatta. Ezeknek a szenteknek a szobrai szinte minden bácskai ka
tolikus templomban megtalálhatóak.

A hordozható Mária-szobrot dr. Ellinger Jenő zentai ügyvéd ajándékozta 
a templomnak. A szájhagyomány és írásos emlékek szerint is kártyán nyerte a 
szobrot, amit aztán Tököli Imre tolt ki talicskán Kanizsáról az adorjáni temp
lomba.

Van a templomban még egy Fájdalmas Szűzanya-szobor; egy Lourdes-i 
Mária-szobor -  mellette három-négy Hálából vagy Köszönöm, feliratú kis 
márványtábla a Szűzanyának tulajdonított eredményes közbenjárás emlékére 
- , s a gyóntatószék tetején egy kis Szent Vendel-szobor. Érdekes, hogy a hatá
rában egykoron sok szőlőültetvénnyel rendelkező falu templomában nem talá
lunk Szent Orbán-ábrázolást, sem pedig a faluban a szőlőskertek és -gazdák e 
védőszentje tiszteletének semmiféle emlékét. Úgy látszik, a dohánytermesztés
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teljesen elhomályosította a korábban itt főfoglalkozásnak számított szőlőter
mesztést, pedig erről régi feljegyzések tanúskodnak.

A templom falán függ a missziós kereszt, amelyen vajdasági viszonylatban 
elég sok dátum szerepel, mint a nagy lelki megújulás esztendeje: 1930, 1941, 
1963, 1979 és 1985.

Miselátogatási szokások

A falu papjának elmondása alapján a vasárnapi kis- és nagymisét általá
ban 300 hívő látogatja. Nagy ünnepekkor még ennél is többen. Látogatottabb 
szentmise év közben vízkereszt, Szent József, Gyümölcsoltó Boldogasszony, 
Péter és Pál apostolok ünnepén van. Az átlagos hétköznapi résztvevőknél na
gyobb számban vannak a templomban néhány nem parancsolt ünnepen, de 
igencsak tisztelt és kedvelt szentnek az emléknapján, mint amilyen Jézus szíve 
napja, Szent Antal napja, Szent Anna napja, Szent István király napja. Szent 
Vendel napját már kevésbé tisztelik, bár ha pusztul a jószág, még mindig azt 
mondják: Elvitte a Vendel. Szent Flórián napját régen megülték a tűzoltók, s 
misét is szolgáltattak aznap a templomban.

Sajátos színfolt az adorjáni szentmisék rendjében minden évben az októ
ber 31-én tartott emlékmise. Néhai Tari János plébános közlése szerint 1944. 
október 31-én 54 adorjáni férfit kivégeztek a partizánok. Az ő emlékükre, s e 
fájdalmas napra emlékezve mondanak szentmisét minden évben e napon. A 
lelkiatya meglátása szerint a hozzátartozók fájdalma az elmúlt 55 év alatt tom
pult, enyhült, s így az emlékmisén részt vevők száma is jóval, de jóval kisebb.

Templomi kilencedet a templomban Lourdes-i Boldogasszony ünnepe előtt, 
valamint Szent József ünnepe előtt végeznek. Ez utóbbi áhítatra jobbára a férfiak 
(de ma már a nők is) mennek el, ahol egy óra hosszáig imádkoznak, elmélkednek.

Litániákat három hónapban tartanak: május és október folyamán Szűz M á
ria tiszteletére, júniusban pedig Jézus szent szíve tiszteletére.

Templomon kívüli ájtatosságok

A karácsony előtti szentcsaládjárás kilencede is élő része Adorján vallási 
népéletének. Négy csoport végzi ezt az ájtatosságot, vagyis 36 családot keres fel 
a szállást kereső Szent Család karácsony előtt. A szentkép annál a háznál marad 
egész évben, amelynél a kilenced utolsó összejövetele volt. A kép ottléte bizo
nyára átalakítja a szoba térstruktúráját egész évre, hiszen a kultusz állandósul 
ilyen hatásra. Az ilyen kilencedet tartók karácsony után misét szolgáltatnak a 
templomban egy szándékra.

Házszentelést a faluban január 6. után tart a pap, évente mintegy 15-20 ház
ban. Oda megy csak, ahová meghívják. Ilyenkor vendégeskedést, lakomát nem 
tartanak. A pap nem is fogadná el az ilyenre való meghívást.

A temetőben mindenszentek napján délután két órától történik a sírszen
telés. Annak a sírját szenteli meg a pap, akinek a hozzátartozója ezt kéri, s ez 
általában az az évi új síremlékeknél szokás, vagy amely sírba abban az évben
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temettek. Este öt órától van a halottak vecsernyéje, amelyen a mindenszentek 
litániáját végzik és a halottakért imádkoznak.

A temetőben nincs kápolna, csak egy új ravatalozó.

Vallási társulatok

A vallásos társulatok közül a rózsafüzéres, azaz a Mária-társulat létezik a 
faluban 1895 óta. A rózsafüzéresek minden hónap első vasárnapján, a litánia 
után a templom sekrestyéjében gyűlnek össze, s ott egy közös imádkozás után 
cédulát váltanak. A 15 tagból álló csoportot koszorúnak, annak vezetőjét koszo
rúfejnek nevezik. Körülbelül 15 koszorú lehet a faluban, ami azt jelenti, hogy 
legkevesebb 225 hívő mindennap elimádkozza a rózsafüzért Adorjánban.

A Jézus szíve társulat is 1895-ben lett rendszeresítve. Ők hozatták a temp
lomba a Mária szíve szobrot. Ez a társulat az 1950-es években még létezett, s a 
hónap első péntekjének miséjén 140-160 gyónó-áldozó is volt. Megesett, hogy 
már hajnali három órakor megérkeztek az első gyónók, s ébresztették a papot.

A Mária-lányok társulata is működött a templomban. Ózsvár Emília volt a 
Mária-lányok anyja, a vezetőjük. Ők vitték a körmenetben a hordozható Má- 
ria-szobrot. Körmenetet pedig húsvétkor, úrnapján, minden újholdvasárnap, 
búzaszenteléskor, keresztjáró napokon tartottak. Nagypénteken ma is tarta
nak, amikor a kálváriára mennek, ott végzik a keresztúti ájtatosságot, és onnan 
mennek a templomba.

Szabadtéri szakrális emlékek

A templom előtt egykoron álló fakeresztet 1913-ban felváltotta egy kőkereszt, 
ismételten Kanizsáról, az ottani temetőből való, melyet az adorjáni Mária-társulat 
tagjai hozattak ide. A régi feszületet, eredeti helyéről elmozdítva, nem fosztották 
meg funkciójától, hanem felállították az országút mellett. Annál is inkább tisztelték 
az adorjániak ezt a feszületet, mert előbb állt, mintsem a falu bármely más szakrális 
építménye. A ragaszkodás és a kegyelet őrizte meg sokáig ezt a feszületet.

Kereszt áll a falu Fölvég nevű részében, valamint az állomásnál és a temető
ben. Iványi István múlt századi történész említ itt egy Sóti-keresztet is.

A falu kálváriáját 1906-ban építették. A tizennégy stációoszlop fülkéjében 
domborművek ábrázolják Krisztus szenvedéstörténetét. A keresztút végén ká
polna áll, melynek elülső részében a kálváriákra jellemző három kereszt, bel
jebb pedig a kápolnaoltár: közepén egy fából készült feszület, amely alatt Mária 
Magdolna térdelő szobra, balról a fájdalmas Szűzanya szobra, jobbról pedig 
Szent János apostol szobra.

Búcsújárás

Az adorjáni nép szívesen látogatja a szomszédos települések templombú
csúit. Kanizsára, Oromhegyesre, a zentai Jézus szíve templomba mennek leg
inkább búcsúra.
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A távolabbi kegyhelyeket zarándoklattal keresik fel. Korábban gyalog men
tek a szeged-alsóvárosi Mária-kegyhelyre. Az 1950-es évekig úgyszintén gyalog 
mentek a távolabbi Doroszlóra a Segítő Szűzanyához. Régebben szívesen mentek 
Máriaradnára is búcsúra. Ma pedig Budapestre megy évente 8-10 ember Szent Ist
ván király napjára. A zarándokok zarándokkeresztet és Mária-lobogókat vittek a 
templomból, s visznek ma is az autóbuszon utazók. A zarándoklatokat mindig a 
falu papja szervezte s szervezi. A zarándokok nem otthon, hanem a kegyhelyen 
gyónnak, áldoznak. Emléktárgyként leginkább szentképet hoznak.

A szentelmények

Valószínűleg minden adorjáni katolikus család otthonában van szenteltvíz, 
mint a legelterjedtebb szentelmény. Vízkeresztkor (január 6.) szenteli a pap a vizet, 
s ha az akkor megszentelt mennyiség elfogy a templomban, akkor a pap minden 
ceremónia nélkül szentel még, hogy egész évben legyen. Otthon ezzel megszentelik 
a házat, de leginkább a temetésen használják, meg más temetőlátogatáskor is visz
nek belőle, hogy elhunyt hozzátartozóik sírját meghintsék vele.

Vízkeresztkor szentelt krétát is tartanak az adorjániak házuknál.
A barkát virágvasárnap szentelik. Otthon a szobában a szentkép mellé tű

zik. A templomban megmaradt szentelt barkát elégetik, s ennek hamuját hasz
nálják hamvazószerdán a templomban hamvazkodásra.

Húsvétkor már kevesen visznek főtt sonkát, kolbászt, tojást, húsvéti kalá
csot ételszentelésre.

Adorjánban megtartják a Márk-napi búzaszentelést, s a templomból hazavitt friss 
zöld búzából adnak a jószágnak egy keveset, hogy egészséges és szapora legyen. Ezt a 
búzaszentelést korábban kint végezték a mezőn, ma pedig a templomkertben.

Az otthonokban levő szentelt gyertyákat június 26-án, János és Pál vértanúk napján 
szenteli a pap. Ezt vihargyertyának nevezik, mert ezt gyújtják meg vihar idején, s imád
koznak mellette, hogy ne érje baj őket. A falu plébánosa szerint a falubeli cigányok több 
gyertyát is visznek szenteltetni, ugyanis ők gyakrabban gyújtanak gyertyát otthon.

Az újonnan vásárolt vagy ajándékba kapott rózsafüzért is megszenteltetik.

A pap és a közösség viszonya

Az adorjániak szépen karbantartott temploma a pap és a hívek jó viszonyá
ról tanúskodik. A tágas plébániaépületben Dobó Tihamér kanizsai festő több 
festménye utal az itteni emberek esztétikai igényességére. A 85 esztendős lel
kipásztor megbecsülését jelzi, hogy a falusi lakodalmakból küldenek részére 
ebédet, süteményt és bort, de (vallomása szerint) azt ő a sekrestyében hagyja.

Önkéntes évi járandóságot a falu családjainak többsége rendszeresen fizet. A 
templomban vagy környékén végzett munkákból kiveszik részüket a hívek. 2002- 
ben tervezték a kálváriastációk felújítását, s minden oszlop megújítására külön-kü- 
lön család jelentkezett.

A falunak van harangozója, akire tartozik az oltár virágozása is. Ebben a 
munkájában jámbor asszonyok segítik.
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Kántora nincs az egyházközösségnek. A szentmiséken egy nő játszik vil
lanyorgonán, s kíséri az éneklő hívőket. Temetésen is csak a pap van jelen, egy
maga végzi a szertartást. Ő mondja el a búcsúztatót is.

Néhány népi imádság Adorjánból

1.
Dicsértessék a teljes Szentháromság!
Százezerszer dicsérlek és áldalak.
Atyaisten, légy velem,
Fiúisten mellettem,
Szentlélek Úristen felettem,
Szén Miháj arkanygyal jop felöl,
Szent Antal bal felöl,
Két karomba anygyal,
Két vállamon Krisztus teste,
Számban Krisztus teste és vére,
Őrizzenek engem az örök életre,
Akik ezeknél erőssebbek,
Azok árthassanak nekem. Ammen.

Elmondta Harmat Franciska, 61 éves, Adorján.
Gyűjtötte Silling István 1992-ben.

2.
Kakasok szólanak,
M áriát kiáltnak,
Kelj fel, Mária,
Mert Úrjézust elfogták,
Kőoszlophoz kötözték,
Megverték,
Piros vére földre folyt,
Angyalok felszedték,
M ária elé vitték,
M ári azt mondta,
Aki eztet elmondja,
Hét halálos bűntől szabadítja.

Elmondta Bicskei Matild, 71 éves, Adorján.
Gyűjtötte Vörös Imre 1992-ben.

3.
Én lefekszem én ágyamba,
Mint Úrjézus koporsóba,
Fejem fölött egy szent köröszt,
Azon van három angyal,
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Eggyik őriz éjfélig 
A másik hajnalig,
A harmadik halálom órájáig. Ammen.
Kakasok szollanak,
M áriát kiáltanak,
Kelj fel M ária,
/ézwsf megfogták,
Vas söprűvel meg sőprűzték,
Egy csöpp vére elcsöppent,
Az angyalok fölszedték,
Aranytányérra tették.
Aki ezt minden reggel, este, elmondja,
Annak a menyország kapuja meglessz nyitva,
A pokol kapuja be lesz csukva.

Elmondta Losonczné Körmöczi Borbála, 66 éves, Kanizsa. (Apjától, 
Körmöczi Miklóstól tanulta, aki Adorjánban született 1897-ben.)
Gyűjtötte Bodor Anikó 1995-ben.

4.
Ó, Jézusom, felajánlom neked ma 
minden szent miseáldozat ereje által:
Ety szegény lélek kiszabadujjon a tisztítótűzbű,
Ety haldokló irgalmasságot talájjon,
Ety süllős bűn,
mej szent szivednek lekfájdalmasabban esik, 
megakadálosztassék.

Elmondta Ozsvárné Bicskei Emília, 83 éves, Adorján.
Gyűjtötte Silling István 1992-ben.

ADATKÖZLŐK:
Bicskei Mihály, az adorjáni helyi közösség titkára 
Farkasné Borsos Ilona háziasszony 
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Varjú György tanár
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JEGYZETEK A DÉL-ALFÖLD AGRÁRKULTUSZÁRÓL

A címben megjelölt hatalmas tájat bemutatni, agrárvilágának kultikus vo
násairól részletesen szólni nem lehet feladatom, ugyanis jóm agam  csupán a 
Duna és a Tisza közötti Bácskában vagyok otthon, s valamelyest ismerem a 
Vajdasághoz tartozó Nyugat-Bánságot, illetve szerény ismereteim vannak a 
történelmi Szerém megye keleti részén élő magyarok életéről.

Ez a három részből összetevődő széles vidék szinte végig síkság, a földmű
velő és állattartó parasztok világa. Kivételt csupán a Dél-Bánságba benyúló 
Kárpátok képeznek a Versec környéki hegyekkel, illetve a szerémségi Fruska 
gora hegység, melynek északi lejtőin fordította magyarra a XV. század első felé
ben Tamás és Bálint, a prágai egyetemen tanult két szerémségi magyar huszita 
pap a Huszita Bibliát, s amelyen fejlett szőlőművelés folyt már Mátyás király 
uralkodását megelőzően is.

A XVIII. században vált e táj olyan színes konglomerátummá, amilyennek 
a XIX. és XX. századi leírásokból ismerjük. A törökök feletti győzelem és a 
karlócai békekötés után jelenik meg a vidéken ismét a kereszténység és a föld
művelés. Azonban ettől az időtől kezdve ez a táj már a katolicizmus déli és 
az ortodoxia északi peremterülete, több-kevesebb protestáns színnel ötvözve. 
Ugyanis az újranépesítés során szerb, magyar, német, horvát, szlovák, ruszin, 
román, ukrán anyanyelvű lakosok egyaránt érkeztek a Dél-Alföldre.

A táj földrajzi adottságai leginkább a földművelő parasztságnak kínáltak 
megélhetést, s ha a XVIII. században még nem is, de a XIX. században ezt a 
vidéket aranykalászos rónaságnak, az ország éléstárának nevezték el.

A nemzetiségileg vegyes népesség kultikus szokásai pedig az elmúlt száza
dok alatt az élet sok területén érintkeztek, keveredtek, tarkítva így az ideérke
zők autochton kultúráját.

A közös sors és a közös gondok sok hasonlóságot eredményeztek a magya
rok, a szerbek vagy a németek népéletében, így az agrárkultusz terén is meg
annyi hasonló jelenséget jegyeztek fel, illetve ismernek fel m a is a néprajzku
tatók.

A legtöbb kultikus szokás -  a lakosság főfoglalkozásából eredően -  termé
szetesen az agrártevékenységgel volt kapcsolatos, és java részük a tavaszi idő
szakhoz, az új élet megjelenéséhez kötődött, lett légyen szó termékenységva
rázslásról, baj elhárításról, avagy krisztianizált szentkultuszról.

A kultusz megjelenési formái közül kiemelkednek a közösségi áhítatok, me
lyeknek az egész településre, falura, tanyavilágra kiterjedő ereje volt. Hiszen ha 
a falu és határa szerzett oltalmat vagy bőséget, akkor minden ott lakó részesült
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abból. Jung Károly Régiek kalendáriuma című könyvében írja a következőket: 
„a szertartásos körmenetek, valamint falu- és határjárások az egyház által ke- 
resztényiesített jelleg és külső megnyilvánulások mellett számos olyan moz
zanatot is megőriztek, amelyek sokkal korábbi hiedelmekre vezethetők vissza. 
Maga a körmenet is ilyen, hisz a varázskörvonás az egyik alapvető jellegzetessége, 
amelynek pedig egész sor változata figyelhető meg az élő néphagyományban z's” 
(kiemelés -  Jung K.).

Egy újratelepített vidéken népszokások ősi gyökereit találhatjuk meg a keresz- 
tényiesített tavaszi határjárásokban, körmenetekben, amikor az egész település a 
természet, az égiek, az Isten kegyességét kéri a zöldellő gabonaföldekre. így volt 
ez a II. világháború végéig az április 25-i, Szent Márk-napi búzaszentelési körme
nettel, amikor a nyugat-bácskai Bezdán, Őrszállás, Kupuszina, Telecska, Gombos, 
Doroszló, a közép-bácskai Bajmok, Csantavér, Topolya, Szenttamás, a kelet-bácskai 
Martonos, Felsőhegy, Mohol, Péterréve, Óbecse, a dél-bácskai Temerin, a bánsági 
Csóka, Magyarcsernye, Szentmihály, Pádé, Tóba, Torda, a dél-bánáti Székelykeve, 
Fejértelep, Udvarszállás, a szerémségi Maradék katolikus népe a templomból lo
bogókkal, baldachinnal, az oltáriszentséggel kivonult a falu szélén található búza
földre, hogy ott a pap liturgiát végezzen, könyörgő imát mondjon, s minden égtáj 
felé megáldja és megszentelje a határt, oltalmat kérve így a mindennapi kenyeret 
jelentő búzára. A meglátogatott határrész évenként változott. A megáldott búzaföld 
zsenge búzájából kis koszorúkat fontak a nők, s azt otthon szentelményként tisztel
ték, vagy pedig megetették a jószággal, hogy egészséges legyen. Doroszlón az asszo
nyok még az imakönyvükbe is tettek ebből a szentelt búzából a jobb termésért. A 
pravoszlávok által is lakott településeken többnyire pünkösd másnapján tartottak 
ilyen búzaszentelési körmenetet. Szent György napjára is tették ezt a tavaszi ha
tárjárási könyörgő szokást. Mivel a délszláv családok egyik legelterjedtebb családi 
védszentje, slavája éppen Szent György, ezért az egész Vajdaságban szokás volt a 
đurđevdanski uranak, a Szent György-napi reggeli ébresztés, határjárás, ünneplés.

Magyar településeken pedig ritkább volt a virágvasárnapi körmenet, de 
például előfordult a szegedi kirajzású Rábén, Majdánban, Csókán, illetve a 
Szabadka szabad királyi városa által betelepített, s egymáshoz nem távoli két 
bácskai nagy faluban, Bajmokon és Csantavéren. Ugyanakkor a szerbeknél ez 
a kollektív könyörgés, jó termésért való imádkozás, a litija a virágvasárnapot 
megelőző szombaton, Lázárévá subota napján szerte a vidéken ismert volt. 
Természetesen Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezik a keresztény egyház 
ezzel a tisztelettel, azonban ennek a tavaszi természetjárásnak, a templomon 
kívül történő áldozatnak apotropeikus jellege kétségtelen.

A vajdasági szerbek Szent György napján is tartottak körmenetet a búza
földekre, valamint Urunk mennybemenetelének (Spasovdan) ünnepén, ami a 
doroszlói, kupuszinai magyar, az őrszállási német katolikusok áldozócsütörtö
ki keresztjárásával (Bitstage) rokonítható. Hiszen ők is ugyancsak a falu szé
lén, tehát a búzaföldek közelében található, feldíszített kereszteket keresték fel, 
hogy ismét csak a szabadban, a termést ígérő föld közelében könyörögjenek az 
élelmet biztosító kedvező időjárásért.
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A Fruška gora és a Dél-Bánság szőlőtermesztő szerb, illetve német falvaiban 
a szőlőskertekbe vitték a tavaszi körmenetet.

Jó időért, kedvező időjárásért könyörgő processzió pünkösdkor a báná
ti magyar Szajánban volt, illetve a bácskai szerb Sztapáron, ahol a szentkúti 
litija során megáldották a búzaföldet és a szőlőskertet. Szerb szokás, hogy a 
körmenetben a férfiak búzaszemeket dobnak a résztvevőkre, s ezek a szemek, 
paraliturgikus szentelményként termékenységet és egészséget jelentettek an
nak, aki elkapta őket.

Szent Orbán napján (május 25-én) ismét csak a szőlőjéről híres dél-bánáti, 
jobbára németek lakta Versecen, Fehértemplomban, illetve a bácskai magyar 
Felsőhegyen, valamint a magyar meg bunyevác lakosságú Palicson volt kö
nyörgő istentisztelet -  illetve búcsú is, ha kápolnája is volt a védőszentnek -  a 
szőlőskertekben, hogy az utolsó fagyosszent ne tegyen kárt a termésben.

Kukoricavédő pünkösd másnapi körmenetet csak a bánáti szerbek körében 
figyeltek meg a népéletvizsgálók.

Az úrnapi körmenetet az oltáriszentség ünnepének dicsőítéseként tartjuk 
számon. Ezen a napon a legtöbb vajdasági településen tartottak körmenetet 
(pl. Bajmok, Bajsa, Bezdán, Csantavér, Csóka, Doroszló, Fejértelep, Fekete
tó, Felsőhegy, Gombos, Kupuszina, Ludas, Magyarcsernye, Majdán, M ara
dék, Martonos, Mohol, Óbecse, Őrszállás, Pádé, Péter réve, Rábé, Száján, Székely
keve, Szentmihály, Szenttamás, Telecska, Temerin, Tóba, Topolya, Torda, Ud
varszállás településről vannak adataink erről a körmenetről), és idős adatköz
lőink, akik még emlékeznek a szocialista időszak előtti körmenetekre, úgy vé
lekednek, hogy ez volt az év legszebb körmenete. Ilyenkor nem a határt járta 
a hívősereg az oltáriszentséggel, hanem a települést, de mind a négy égtáj felől 
úrnapi sátrak álltak a faluban improvizált oltárokkal, ahol a közösség papja 
dicsőítette a szent ostyát, áldást és oltalmat kért a falura. Jung Károly Bálint 
Sándorra hivatkozva megjegyzi a következőket: „m ár a középkorban ismertek 
voltak azok a szertartások, amelyeknek a tengelyében a szentelt ostya tisztelete 
és varázserejébe vetett hit szerepelt [...] A középkorban például nagy viharok 
idején szentelt ostyát hordozva járták körül a falut, ami az etnológiai értelmezés 
szerint nem jelent mást, mint gonoszelhárító szer (eszköz) birtokában varázs
kört vontak a közösség tagjai és javai köré, hogy megmentsék a szélvihartól, 
jégveréstől, mennykőcsapástól,” S mivel úrnapja éppen a nyár elejére szokott 
esni, itt leginkább az akkor még fejlődésben lévő agrárnövények védelmezésére 
következtethetünk.

Több mint kétszáz éves és napjainkig fennmaradt közösségi kultikus foga
dalma a kupuszinai katolikus magyarságnak a szombatszentelés. A falu határát 
a XVIII. század hetvenes éveiben több évben is jégverés pusztította, a gabonát 
és a konyhakerti növényeket megsemmisítette. Ennek elhárításáért megfogad
ták, hogy a Péter-Pál napja, vagyis az aratás kezdetét jelentő jeles nap előtti 
kilenc szombatot miselátogatással, gyónással, áldozással megszentelik. Koráb
ban délelőtt 10 órakor nagymisét tartottak ezeken a szombatokon, s utána már 
nem mentek a földekre dolgozni. Ma csak reggeli kismise van, de a pap minden 
alkalommal jelzi ennek az ősi fogadalomnak a jelentőségét.
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A közösségi kultusz formái közé tartoznak a fogadalmi ünnepek is, me
lyek közül többnél kimutatható a földműveléssel való kapcsolat. Ahol Sarlós 
Boldogasszony, vagyis július 2. fogadott ünnep, ott teljesen biztosak lehetünk, 
hogy az érett búza megvédéséért kérik Isten segítségét. Ez jobbára a nyugat
bácskai magyar települések jellegzetes ünnepe: Gombosé, Doroszlóé, illetve 
ugyanott a magyarokkal együtt élő bunyevác és német lakosságú Csonoplya, 
Nemesmilitics, Őrszállás falvaké, míg a Bánságban Pádé és Székelykeve falu
ban tartják fogadott ünnepnek Sarlós Boldogasszony napját.

Érdemes megjegyezni, hogy míg a magyar katolikusoknál kétnaposak a 
nagy ünnepek, addig a pravoszlávoknál három napig tart az ünnep. Nos, a kö
zép-bánáti magyar Szentmihály faluban húsvét és pünkösd harmadik napja az 
említett fogadott ünnepek közé tartozik, hogy a falu lakossága ezáltal elhárítsa 
a vetést pusztító jégverést. Ugyancsak jégverés ellen oltalmazó fogadott ünne
pe a bánáti Szajánnak Szent Iván napja, míg a bácskai Temerinben Szent Illés 
próféta napját (július 20-át) ülik meg nagy pompával ma is ugyanebből a cél
ból. A bánáti Szajánban és az onnan a Bácskába elszármazott telecskaiaknál is 
jégtől, zivatartól oltalmazó ünnep Illés napja. Ha az ünnep dátumát figyeljük, 
látható, hogy július 20. már nyárközépi jeles nap, de a búza cséplése akkor még 
nagyban tartott korábbi időkben, s a keresztekben vagy a már összehordott 
asztagokban lévő búza megvédése szintén roppant fontos feladat volt.

Szent Illés prófétát a mennydörgés és a villámok szentjének, az időt meg
határozó mennyei lénynek ismerik a vajdasági szerbek is, sőt náluk jóval erő
teljesebb a kultusza. Napján jégveréstől, zivataroktól, vagy aszályos időben az 
érett, esetleg learatott gabonában keletkező tüzektől tartottak. Ezért a szerbek
nél tilos volt mindenféle mezőgazdasági munka ezen a napon. A dologtiltás 
kimondottan vonatkozott a lovak befogására, a szekér használatára. Zombor 
környéki szerb tanyák közelében, a határban Szent Illés prófétának kápolnát is 
emeltek, s ott annak a slaváját tartották jóindulatáért.

Ezen a napon a régi vajdasági szerbeknél szokás volt a kakasvágás: a legöre
gebb kakast vagy az elsőnek kukorékoló kakast vágták le, s főzték meg a foga
dott ünnep ebédjére. A hiedelem szerint ezt azért tették, nehogy a ház gazdája 
meghaljon, nehogy villámcsapás vessen véget az életének. A szokás mélyén va
lamilyen véráldozati kultusz nyomai sejlenek föl. Néhol pedig éppen tilos volt 
kakast vágni ezen a napon. Kakasütésről azonban nincs tudomásunk.

Aratás és cséplés után több vajdasági magyar faluban szokás volt, hogy a 
részesaratók búzakoszorút, búzakoronát ajándékoztak a gazdának. Ilyen búza
koronát, csak jóval nagyobbat vittek azután a templomba is, amikor az egész 
faluban kész volt a betakarítás, hogy meghálálják Istennek könyörületességét és 
segítségét. Ezt a koronát a templom menyezetéről lógatták le, akár a csillárokat, 
s ott tartották legalább egy hónapig. Ha a gazdának nem voltak részesaratói, 
akkor a ház asszonyai fonták meg ezt a koszorút, vagy csak egyszerűen csom ó
ba szedtek több búzakalászt, azt piros vagy fehér szalaggal átkötötték, s a fészer 
vagy a folyosó, gang gerendájára akasztották, jelezve így, hogy ebben a házban 
befejeződött a búza betakarítása, és a házbeliek hálásak ezért Istennek.
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A közösségi fogadalmak, vagy közösségileg elfogadott védekezési mecha
nizmusok közé tartozik a vetést védő harangozás is. Dél-alföldi katolikus fal- 
vaink legtöbbjében ismert az a szokás, hogy a nagy, terhes, jégesőt is hozható 
felhők elé harangoznak a templomban a legnagyobb haranggal. Ez a harangozó 
dolga, és számon is kérik tőle, ha esetleg elmulasztotta a harangozást.

Ennek a kultikus szokásnak az említésénél át is térhetek az egyéni kultikus 
cselekedetekre, hiszen a hívő személy, ha ezt a vihar elleni harangozást meg
hallja, imádkozni kezd. Imádsága a nagy idő ellen való, melyet harangszó nél
kül is hathatósnak tart. Három úrangyalát mond el, majd pedig a felhő felé 
fordulva megkereszteli azt a következő szavakkal:

Atyának, Fiúnak, Szentlélekistennek nevében. Ámen.
Környékezzen meg az Atya,
Környékezzen meg a Fiú,
Környékezzen meg a vigasztaló Szentlélek!
Oszlasson az Atya,
Oszlasson a Fiú, oszlasson a vigasztaló Szentlélek!

Rontson el az Atya,
Rontson el a Fiú, rontson el a vigasztaló Szentlélek!

Miközben az isteni személyek nevét említi, keresztet vet a felhőre.
Ilyenkor szokás a tűzbe vetni a virágvasárnap megszentelt barkát is, hogy ennek 

a szentelménynek a felszálló füstje hárítsa el a közelgő bajt. Ugyancsak ilyen alkal
makkor gyújtják meg a szentelt gyertyát, Magyarkanizsán például a János és Pál 
vértanúk napján (június 26-án) megszentelt gyertyát, s az mellett imádkoznak.

Mindeddig az agrár kultusz tavaszi-nyári jelenségeiről szóltam, de a téli 
napfordulóhoz is kötődnek termékenységvarázsló és bajelhárító szokások. 
Hogy csak a búzánál maradjunk, szólhatunk a lucabúzáról, mely karácsony
kor a karácsonyfa alatt vagy a karácsonyi asztalon a maga zöld színével az új 
élet eljövetelét, a sötétség feletti győzelmet reprezentálja, meg a következő év 
gazdag búzatermését idézi meg. Ez a búza később a jószág elé kerül, s bár nem 
az, mégis szinte szentelményként varázserőt hordoz, egészséget biztosít a jó 
szágnak. A karácsonyi asztal alá helyezett szemes búza, kukorica, vöröshagy
ma, fokhagyma, krumpli is a jövő évi bőséges termést hivatott kieszközölni. 
Kupuszinán magára a karácsonyfára is kötnek a nyári aratásvégi búzakoszorú
ból néhány kalászt, s amikor a fát leszedik, ezt a búzát, ugyancsak paraliturgikus 
szentelményként, elteszik, hogy vetéskor a többi közé keverjék. Mielőtt a szent
esti vacsorát elköltenék, a gazda, égő gyertyával és egy kevéske szalmával a ke
zében így imádkozik napjainkban is Kupuszinán:

Adjunk hálát a Jóistennek, hogy megadta élni ezt a mai szentestét. Adja meg 
még számos esztendőben, de ne ilyen szomorú, hanem örvendetesebb napokban. 
Adjon bőven bort, búzát, országunkban megmaradást, s ha valamelyikünket ki- 
szólít ebből az árnyékvilágból, adjon neki örök nyugodalmat.
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Topolyán és környékén a karácsonyi gazdag ág (Borbála-ág) virágainak he
lyéről jósolták a jövő évi időjárást és termést.

Karácsony harmadnapján, János-napkor borszentelést tartanak a katolikus 
templomokban. Régen minden gazda a maga borából vitt egy üveggel a szen- 
telőre, s mise után a házbeliek mind ittak egy-egy kortyot abból, hogy egészsé
gesek legyenek, majd a gazda kiment a szőlőjébe, s ott a kertnek mind a négy 
sarkán egy-egy tőkét meglocsolt ezzel a szentelt borral, hogy jövőre is legyen, 
és bőségben legyen.

A nyári szivárványok színéből pedig jósoltak az alföldiek az az évi búza-, 
bor- és szénatermésre.
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BORBAN AZ IGAZSÁG
XVI. századi feljegyzés a bácsi és péterváradi vár borfogyasztásáról

A Vajdaság borairól nem sokat hallani, hiszen a vidék más mezőgazdasá
gi termékei fontosabbnak bizonyultak az ország élelmezésében. Azonban a 
verseci és a Fruška gora-i borok mégis állják a versenyt a nemes italok piacán, 
(írásom első megjelenése, 1990 óta már ez a helyzet is változott, s más vidéke
ken, például a sík Bácskában termelt borok is kiváló minősítést kapnak. De az 
előbbiek régebb óta ismertek.) A kamanci, újlaki, ürögi borokat már a közép
korban is hajóval szállították Budára, Bécsbe, ahol jó minőségük miatt igen 
kelendők voltak. Oklevelek tanúsítják, hogy Zsigmond király már 1408-ban 
megengedte a szegedieknek, hogy a kamanci és péterváradi szőlőkből szedett 
bort Kamancból (oppidi Kamancz) Kőszentmártonba szabadon szállítsák. Va
gyis a Fruska gorától eléggé távoli Szeged város nemesei, módosabb polgárai 
szőlőskerteket tartottak maguknak e távoli hegy lankáin.

A zombori székhelyű Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat (1883— 
1918) okmányai között, melyeket a vidék történelmével foglalkozó érdeklődők 
gyűjtöttek nagy lelkesedéssel a XX. század elején, egy olyan adatra bukkantam, 
amely a bácsi és a péterváradi vár urának, Imreffy Mihálynak borigénylési fel
jegyzéseit említi.

Tudnunk kell, hogy Imreffy Mihály a csallóközi Imreffy nemes család ki
emelkedő tagja, aki 1522-ben Bács és Pétervárad várának parancsnoka, majd 
kalocsai várnagy, később bácsi főispán, a mohácsi csatában harcoló hadfi, aldt 
a törökök elfogtak, de elég hamar szabadult. Ferdinánd király Buda várának 
kapitányává nevezte ki. Még kalocsai várnagy idejéből származó feljegyzés őrzi 
katonáinak rossz emlékét, miszerint azok az ő biztatására 1523-ban a budai 
apácák Bács megyei birtokait háborgatták, s jelentős károkat okoztak azokon.

A zombori Történelmi Levéltárban is nyilvántartott, s a budapesti egykori 
Országos Diplomatikai Levéltárban 23499. szám alatti (1783-ból való m áso
lat) Imreffy-féle borigénylési feljegyzés az ország két déli várának, Bácsnak és 
Péterváradnak egész udvartartását is bemutatja, s így nemcsak a borivás kul
tuszáról kapunk hírt a feljegyzésből, hanem a várbeli életről, az udvartartásról, 
a belső és külső személyzetről (tiszttartó, altiszttartó, szolgálók, kiszolgálók, 
kulcsárok, lovászok, kocsisok, szekeresek, igáskocsisok, fullajtárok, szakácsok, 
sütők, sütőasszony, kádárok, kertészek, béresek, szabók, bognárok, ácsok, kőfa
ragók, papok, szerzetesek, harangozó, csak a cigányok megjelölést nem tudom  
pontosan szakmához kötni), a huszárokról, akik a legtöbben voltak, a katonák
ról, őrökről, mordályosokról. Arról a gyakorlatról is szó esik, hogy a király őfel
ségének minden várban állandóan volt kocsisa s fullajtárja, szolgája. A várak-
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bán levő templomokról s azok titulusáról is részletes információt nyújt a XVI. 
század elejéről, pontosabban 1522-ből. Érdemes megemlíteni, hogy Bácsban, a 
megyeszékhelyen ősi hagyományként Szent Pál apostol volt a templom védő
szentje, akárcsak a megyéé, s ez a hagyomány máig folytonos. A Péterváradon 
alapított Szent Szűz-templom új lehetett abban a korban, s említése adalék a 
kor szakrális épületeiről. A péterváradi gyalogság kapitányának, az általános 
lexikonokban ismeretlen Kezy Györgynek a személyét is megnevezi a bor
igénylés. Pétervárad korábbi főparancsnokának, Dóczy Péternek borszereteté- 
ről jó emlékű dr. Dávid András irodalomtanárom írt a Magyar Szó Kilátó című 
mellékletében (1990. május 5.) a Néhai való jó  Mátyás királ! című írásában, 
mondván: „Mátyásnak az a szerepe, hogy pirongassa vitézét, mert a -  váradi 
bán -  naphosszat borozgat,” ezzel is bizonyította az ottani jó borok vonzerejét.

Imreffy Mihály a következő mennyiségű bort kérte havonként a bácsi vár
ban tartózkodók részére 1522-ben:

Nékem, Imreffy Mihálynak, asztalomra a vendégek száma szerint legkevesebb 8 pint
A tiszttartónak és előkelőbb szolgáimnak asztalára legkevesebb 8 pint
Az asztalomnál felszolgáló ifjaknak naponta 4 pint
A tiszttartó asztalánál felszolgáló apródoknak 4 pint
A bácsi tiszttartó 6 lovászának naponta 6 pint
Szabómnak két szolgájával naponta 2 pint
Két szakácsomnak naponkint 2 pint
Az én és gondnok konyhájára 2 pint
A tiszttartó szakácsának 1 pint
A kiosztónak naponta 1 pint
Az altiszttartónak időközben Vi pint
A négy őrnek 4 pint
A sütőnek szolgájával együtt 2 pint
A kertészeknek két szolgájukkal együtt 3 pint
A bácsi szent-Pál templomba 1 Vi pint
Az ácsnak inasával együtt 2 pint
A majorosnak naponta 1 pint
A két béresnek naponta 2 pint
A sütőasszonynak, ki a gondnok és az én asztalomra a kenyeret süti 1 pint
Hat lovásznak 1 pint
ő  felsége egy kocsisának a fulajtárral együtt 1 Vi pint
Három kocsisomnak fulajtárjaikkal együtt 4 Vi pint
Lovászmesteremnek időközben Vi pint
A három igás kocsisnak 3 pint
A kulcsárnak szolgájával együtt 2 pint
Bácsban naponta 73 Vi pint

A péterváradi vár napi borilletéke 1522-ben így festett:

Nékem, Imreffy Mihálynak, asztalomra a vendégek száma szerint legkevesebb 8 pint 
A tiszttartó és szolgáinak asztalára 5 pint
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A négy barátfráter és a két Péterváradon tartózkodó papnak asztalára 6 pint
A huszárok asztalára 12 pint
A tiszttartó asztalánál szolgáló apródoknak 2 pint
Az asztalomnál szolgáló ifjaknak 4 pint
A huszárok asztalát kiszolgáló ifjaknak 4 pint
Két szakácsomnak 2 pint
A kiosztónak 1 pint
Konyhámra 1 pint
A tiszttartó és a huszárok szakácsának 2 pint
A két sütőnek naponta 2 pint
A négy béresnek 4 pint
A három állandó itt tartózkodó ácsnak 3 pint
A misékhez Vi pint
A hat cigánynak naponta 3 pint
A hat bognárnak 6 pint
A két kőfaragónak 2 pint
A kulcsárnak szolgájával együtt 2 pint
A két kádárnak 2 pint
A tiszttartó öt szolgájának 5 pint
Kezy György a péterváradi gyalogság kapitánya szolgáinak és lovászainak 2 pint
A nevezett várban szolgáló két mordályosnak 2 pint
A bástyán szolgáló egy mordályosnak 1 pint
A Péterváradon alapított szent-Szűz templom harangozójának 1 pint
Az én, Imreffy Mihály lovászaimnak 6 pint
A három kocsisnak a szolgákkal együtt 4 Vi pint
Lovász mesteremnek időközben V4 pint
A 3 igás kocsisnak 3 pint
A tiszttartó igásának Vi pint
A 16 őrnek 16 pint
A várbeli őröknek időközben 1 pint
Ő felsége a király kocsisának a szolgával együtt 1 Vi pint
Péterváradon naponként 107 Vz pint

Mint látható, minden felnőtt embernek járt 1 pint bor naponta. Ha átszá
mítjuk a pintet literre (1 pint = 1,415 liter), láthatóvá válik, hogy Bácsban 73V2 
pint, illetve 104 liter bor, míg Péterváradon 107% pint, illetve 152 liter bort 
fogyasztottak naponta. A két vár egy hónapban összesen 7680 liter nemes italt 
fogyasztott, bár a mennyiség láttán a fogyasztást más szóval is hajlandó volnék 
helyettesíteni, azonban ez csupán egy meghatározott társadalmi réteg akkori 
italfogyasztási arányait érzékelteti, s ezek az adatok is a szerémségi borok kiváló 
minőségét bizonyítják. Hiszen: in vino veritas.
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PONJAVKA, 
A BÁCSKAI SOKÁC NŐK TEMPLOMI TÉRDEPLŐJE

A bácskai sokácok a vajdasági katolikus horvátság egyik etnikai csoportját 
alkotják. A mai Vajdaság területén csupán néhány Duna menti községben él
nek, a magyar országhatártól délre Béreg (Bački Breg), Monostorszeg (Bački 
Monostor), Szond (Sonta), Vajszka, Bács, Bogyán, Palona (Plavna) településen. 
Az országhatárt átívelő Duna-táj magyarországi oldalán is található néhány te
lepülésük. A bácskai sokácokon kívül a Duna jobb partján élnek a sokácok 
számosabban, leginkább Mohács környékén, de zömük a mai Horvátország 
északkeleti részét lakja, Szlavóniát és a Drávaszög néhány falvát.

Történetükkel sokat foglalkoznak, de ami számunkra a legfontosabb, hogy 
az alföldi újratelepítések legelején már itt találjuk őket, s maguk erről azt vall
ják, hogy a XV. században kezdtek érkezni, és a XVIII. században is jöttek még. 
Mindenesetre a török elől való menekülés mozdította ki őket is ősi hónukból. 
Néhányan az 1687. esztendőt tartják tömegesebb megjelenésük évének, bár 
vallják, hogy korábban is, meg később is jöttek még. Máig régi telephelyeiken 
élnek. A Duna mentén mindhárom országban mindvégig megőrizték etnikai 
tudatukat, sajátos nyelvüket -  az ikavicát - , római katolikus vallásukat, külön
leges népviseletüket, táncaikat, dalaikat. A bácskai nagytáj etnikailag színes 
konglomerátumában különösen értékes színfoltot képeznek.

A ponjavka funkciója

A sokác nők templomlátogatási kelléke, mondhatni viseletkiegészítője a 
ponjavka, azaz a térdeplő.

A ponjavka valójában annyit jelent: terítő. S a házban nemcsak ezt a temp
lomban használt szőttest értik rajta, hanem minden olyan textíliát, amivel leta
karnak valamit. Ponjavának mondják a gyapjúból szőtt színes és mintás ágyte- 
rítőket is. Vajszkán ponjavica a kis térdeplő neve, Szondon ćilimacnak is hívják 
a fiatalabbak.

Ez a viseletkiegészítő a felsorolt nyugat-bácskai falvak sokác asszonyainál 
máig használatban van. Az idősek nemcsak ünnepeken, hanem vasárnap, illet
ve minden miselátogatásnál használják.

Ennek a templomi kis imaszőnyegnek, térdeplőnek külön becse van, s minden 
sokác nő kelengyéjének része, a templomi ünnepi viselet kiegészítője. A nagylánnyá 
érett lányka, tizennégy-tizenöt éves korától viszi a ponjavkát a templomba, hogy 
amikor a liturgia előírja a térdhajtást, akkor arra térdeljen. A templomba a 80-tól 
100 cm hosszú és 40-től 60 cm széles, minden oldalán színes rojtokkal dísztett, a
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szőnyeg anyagánál csomózott s felébe hajtott szőnyeget a behajlított alsó bal karju
kon átvetve vagy négyrét hajtva a bal hónuk alatt viszik a nők, hogy a templomba 
belépve a jobb kezük keresztvetésre szabad maradjon. Mise után ugyanígy viszik 
haza is. A kisebb lányok ponjavkája kisebb méretű. Amikor térdelni kell, akkor 
Monostorszegen a díszes, hímzett és formás sarkú papucsból kilépnek a padsorok 
előtt vagy azok között álló nők, a lábbelit maguk előtt hagyják, s a papucsok mögé 
székében leterített ponjavkára térdelnek. Hosszú szoknyáikat hátul megigazítják, 
hogy lábukból, tarka anyagból kötött harisnyáikból ki ne látsszon semmi. Ha tér
delés közben fáradni kezdenek, akkor a lábszárukra ereszkednek, mintegy leülnek, 
s így megpihennek. Valójában a ponjavka a térdeplő szerepét tölti be, s óvja a nők 
térdét a fölfázástól, meg valamelyest puhább is a templom kövezeténél. Szondon a 
nők ezen a ponjavkán állnak, illetve térdelnek a megfelelő időben. Ebben a faluban 
az a szokás, hogy az új asszonyt az esküvő utáni vasárnap reggel az anyósa vezeti 
a templomba, s az avatási szertartás előtt ő teríti le a fehér alapú, nagyon gazdag, 
rózsamintás díszítésű ćilimacot az oltár elé, hogy újdonsült menye arra térdeljen.

Amit leginkább hangsúlyoznak: a ponjavka ünnepeken védi a hosszú, fe
hér, gazdagon csipkézett alsószoknyákat és a felső színeset is a piszkolódástól. 
Az idősebb asszonyok (45 évtől) már a padban ülnek, de ott is használják a 
ponjavkát. Ma már a padban ülők nem is viszik haza a térdeplőt, hanem a m a
guk szokott helyén a padban hagyják.

Szondon megjelentek a Boszniából származó, pamutanyagból szőtt 
ponjavkák is, amelyek kevésbé díszesek, szinte mindegyik azonos motívumo
kat tartalmaz, és a színűk is szinte monokróm. 2008 tavaszán az elsőáldozási 
ünnepi misére összesen 10 asszony hozta hazulról a ponjavkát. Ezeket mind 
maguk szőtték az utóbbi 20 évben.

A ponjavka jellemzői

A gyapjúból szőtt térdeplőt hajdan minden családban készíteni tudták, s gyapjú 
is akadt szinte minden házban, hiszen birkát jószerével minden család tartott. A 
gyapjút maguk készítették el a kora nyári birkanyírás után. A festést az északi falvak 
lakóinak a zombori kelmefestő végezte, de volt egy ilyen festő Monostorszegen is. A 
délebbi fekvésű falvak (Vajszka, Palona, Bács, Bogyán) asszonyainak pedig a Bács 
városában működő festőnél, illetve a közeli Duna másik oldalán fekvő Vukovar 
városában működő festőműhelyben festették a gyapjút.

A szövőszék, a sztativénak nevezett munkaeszköz sem volt ritka a sokác 
háztartásokban. A szövés a nők téli munkájához tartozott a hagyományőrző 
családban. A szövésnél a mintát keresztben szőtték a térdeplőbe, illetve ha az 
nem csak csíkokból állt, akkor ubirano készítették, azaz beleszőtték a mintát.

A lány a kelengyéjével kapja a ponjavkát, s mindenkinek van belőle 3-4 da
rab, vagy ennél is több. Általában a férjhez menésre készülő lány maga készí
tette el régen a ponjavkát, de szőhette az édesanyja, a nagyanyja is, illetve falusi 
szövőasszonyoknál is készíttethették.

Nem ajándékozták a ponjavkát, de örökölték. Az ünnep és az egyházi év, 
meg a nő kora és állapota szabta meg a ponjavka színét. Böjtben és advent
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bán az alapszín zöld, kék, lila. Gyászban fekete, s csak kevés sötétkék vagy lila, 
bordó csík futhatott rajta keresztül. A csíkokat keresztben, s nem hosszában 
szőtték a ponjavkába.

A ponjavkának mind a 4 széle rojtozott, s a rojt a szőtt anyag szélénél cso
mózott. A rojt hossza 4-5 cm. Ők is rojtának, avagy prandénak nevezik ezt a 
széldíszt. A ponjavka valójában olyan, mint a kötény, csak a kötény felső széle 
nincs rojtozva, mert azt felkötik. Néhol a díszes ponjavka a fonákján olcsóbb 
textíliával fedett, hogy védjék a piszkolódástól, kopástól.

A ponjavka alapszíne fehér, sárga, kék, piros, rózsaszín, lila, zöld, feke
te, barna, mintázata pedig sokféle. Minden mintának megvan a maga neve, 
s falvanként eltér egy-egy motívum közkedveltsége. A csak színes csíkokkal 
díszített a šaračko (cifra) dísz. Az apró négyzetekre emlékeztető díszítést na 
pendzericének (ablakosnak) mondják. A lányok és fiatalasszonyok ponjavkáján 
szívesen használt dísz a na ruze (rózsás), a kisebb, keresztbe szőtt, különböző 
színű sávokat képező köröket általában na jabučice (almásnak) hívják, míg a 
legnagyobb virágú térdeplőket na velike grane (nagyágúnak) nevezik. A szar
vasagancs hajlatára emlékeztető díszelemeket na jeleni (agancsos) névvel ille
tik. Az üres szemű emberi arcot formázó mintát na mrtvačke glave (halálfejes) 
dísznek nevezik, s ez nem csak a sötét színű térdeplő jellemzője. Szondon az 
idős asszonyok fehér alapú fekete csíkos térdeplőjének guberac a neve. Ezt fia
talabbak is használják adventban és nagyböjtben.

Gyűjtésünk idején éppen úrnapja volt, s a hajdani körmeneti sátrak helyén 
ma már csak egy-egy improvizált oltár áll Vajszka faluban, három sokác és 
egy magyar, a lakosság nemzetiségi összetételének megfelelően. Az oltár elé 
gyapjúból szőtt szőnyeget terítettek, majd arra is a tárgyalt ponjavkát, hogy az 
oltáriszentséggel érkező pap arra térdelhessen. Szond faluban az elsőáldozók 
ünnepi miséjére a sokácok a templom minden oltárát, karzatát, szobortartó 
állványát, polcát gazdagon díszített és csak fehér alapanyagú ćilimekkel, szőtte
sekkel díszítették. Ilyen célra néhány ponjavkát is felhasználtak. Szépérzékük is 
identitásuk illő kifejezése volt ez a hagyományos templomdíszítés.

Amikor ezen a vidéken is megkezdődött a népviselet elhagyása, a nők ki- 
vetkőzése, azaz az 1960-as évektől, a ponjavka használatát is lassan elhagy
ták a polgári ruhába öltözött sokác nők. Bár látható még polgári viseletbe 
öltözött asszony is, aki hóna alatt ponjavkával érkezik a templomba. De ez a 
viseletkiegészítő lassan a láda vagy a szekrény aljába kerül, illetve a szobában, 
konyhában kisebb szőnyeg gyanánt szolgálhat. Gyűjtésünk idején még az ilyen 
ponjavkák is őrzik eredeti színűket, mintázatukat.

ADATKÖZLŐK:
Káplár, Marija (Monostorszeg); Šeremešić, Marija (Monostorszeg); Srimac, 

Đula (Béreg); Djanić, Matija (1929, Monostorszeg); Kovač, Stipan (1935, 
Monostorszeg); Barun Andrásié, Janja (1928, Szond); Kuruc Prelić, Emerka 
(1951, Szond); Rajačić Ištokov, Marica (1935, Vajszka); Bošnjak, Antun (1954, 
Vajszka); Bošnjak Gurić, Iluska (1953, Vajszka)
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MERRE TARTANAK NÉPHAGYOMÁNYAINK 
(A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN)?

A vajdasági magyarság élő néphagyományai képezik itthoni önazonossá
gunk egyik alapkövét: mélyen gyökerező hajszálereink és m agasba szökkenő 
friss hajtásaink táptalaját. Bennük rejtekezik csendben megbújva, avagy harsá
nyan hivalkodva a maradás és a megmaradás sokféle indoka és magyarázata; 
a mienk, az enyém ősi tudata, az eleinktől ránk hagyományozódott jussunk, 
mellyel úgy kellene sáfárkodnunk, mintha mi is csak kölcsönkaptunk volna 
unokáinktól minden népdalt, néptáncot, ünnepi szokást, temetési virrasztót, 
esti imádságot, s ők ezt majd maradéktalanul visszakérhetik. Vajon el tudunk-e 
számolni a változó világ mozgó-rengő társadalmi állapotai közepette mindaz
zal, amit őseink évszázadokon át alkottak, gyarapítottak? Mi maradt meg belő
lük mibennünk? Engedünk-e a csalárd és talmi csillogásnak? Pünkösdi király- 
ságnyi hírnévért eldobjuk-e évszázadok csiszolta gyöngyeinket?

Erről szólnék a Merre tartanak néphagyományaink (a globalizáció korá
ban)? című írásban. S hogy mégse legyen ilyen patetikus, avagy pesszimista 
kicsengésű szólásom, már az elején el kell mondanom, hogy élő néphagyo
mányunk többszáz éves élő anyag, s továbbra is élni akar. Állandóan változó, 
alakuló, színt és formát, szöveget és dallamot változtató, ősidők óta variálódó 
része a népéletnek. Nem a napjainkban egyre erősödő globalizációs folyamatok 
váltották ki a változást, és nem is ez fogja megalkotni a végső variánst. De a szo
ciográfiai vizsgálódás tárgya a jelen állapot regisztrálása, a mostani folyamatok 
felmérése. Értékelésről itt nem eshet szó, mert a folklóralkotásokban történő 
változásokat legtöbbször a hagyományt őrző közösség hozza létre a maga kívá
nalmainak megfelelően, s ebbe beleszólni nem a néprajz iránt érdeklődő dolga, 
ha egyáltalán dolga ez valakinek. Kodállyal vallom, hogy a beleszólás nem lehet 
a közösségen kívüli embernek a dolga.

Először is újfent meg lehet állapítani, hogy néphagyományaink élnek s vál
toznak. A társadalmilag jobban igényelt hagyomány a felszínen van, „közkézen 
forog”, s ha változik, az szembetűnőbb.

Az emberélet fordulóinak ünnepi szokásai a falusi közösség szeme láttára 
történnek. S bár a keresztelő egyházi rítusa liturgikus rendelet szerint zajlik, 
még itt is felbukkannak apróbb jelei a változásnak. Ilyen például a kereszte
lő napjának eltolódása. Korábban a szülőanya nem is vehetett ezen részt, hi
szen a gyerekágyból még fel sem kelt, de az újszülöttet mégis vitték, nélküle 
is, keresztelőre. Ennek a gyakori gyermekhalandóság volt az oka, azaz a babát 
mielőbb kereszténnyé kellett tenni, hogy -  ne ad j' isten -  esetleges halálában 
ne pogányként távozzon a másvilágra, hanem keresztényként üdvözülhessen.

73



Az orvostudomány fejlődésével régiónkban ritka lett immár a korán elhunyt 
újszülött. Épp ezért a keresztelőre több hónapot, jó fél évet is vár a család, mint 
a világban sok helyütt, s az édesanya immár szintúgy jelen lehet gyermeke ke
resztelőjén a templomban, mint annyi más részén a keresztény világnak.

A keresztelőn a keresztanya kezében tartott égő gyertya ma már díszes, 
mondhatni túldíszített, s ezt a gyertyát azután hazaviszi a család, otthon szinte 
szentelményként őrzi, bár fel sosem használja. Más, a gyertyaszentelő napján 
megszentelt gyertya mintájára lett belőle becsben tartott gyertya, de valójában 
csupán a folklorizálódás alkotta emlék.

A megkeresztelt gyerek nevét sem a régen használatos nevek közül választ
ják napjainkban, de nem is a keresztszülő, sem pedig a szülő vagy nagyszülő 
nevét kapja a csecsemő, hanem a társadalmilag elfogadott névdivatnak meg
felelően, az új elvárásoknak eleget tevő nevet adják a gyereknek. Általánosan 
elterjedt jelenség ez a vajdasági magyar, illetve az egész magyar nyelvterületen. 
Joggal nevezhető tehát ez az új szokás a globalizáció eredményének, főleg az új 
nevek megismerési lehetőségének (televízió, rádió, sajtó által történő) kitágu
lásával.

A gyerekágyas anyát élelemmel, édességgel, gyümölccsel látogató, koma
tálat vivő komaasszony látogatása is egyre gyakrabban elmarad. Helyette a ke
resztszülők étterembe hívják ebédre komapárjukat, ahol a többfogásos ebédet 
pincérek szolgálják fel. Csakhogy a kisgyerekes ház így vendégek s ünnep nél
kül marad. Többé nem a ház ünnepe ez a szokás, hanem csak a két házaspá
ré, s az új jövevény jelen sincs ezen az ebéden. Nyugaton vendégmunkáskodó 
hazánkfiai által hozott új szokásról van ez esetben szó. Magyarán: a fogyasztói 
társadalom térhódításáról, a globalizáció terjedéséről.

Az új rokon meglátogatásának ideje is megváltozott a keresztelő idejének 
kitolódásával. Korábban ugyanis a hagyományőrző közösség tagjai addig nem  
látogatták a kisbabát, amíg azt meg nem keresztelték. A kereszteletlen, név nél
küli gyermeket ugyanis sokkal gyengébbnek, a gonosz, ártó erők által befolyá- 
solhatóbbnak hitték, s így nem tartották ildomosnak a látogatást mindaddig, 
amíg a keresztségben meg nem erősödött, maga mellé oltalmazó védszentet 
nem kapott. Ma azonban, amikor a gyerekek a kórházak szülőosztályán jönnek 
a világra, s onnan hozzák őket haza pár napos korukban, már mindenki láto
gatja őket hazakerülésük után csakhamar, hiszen a keresztelőre úgyis sokáig 
kell várni, s addig még meg is sértődhet az anyuka, ha valaki, akinek ez dolga 
lenne a társadalmi elvárásoknak megfelelően, nem megy a kicsit megnézni.

Az elsőáldozási ceremónia is „kiteljesedett”, új elemekkel: utcai, lobogós 
felvonulás, sátorállítások a házak előtt -  akár a régi körmenetekben - , gaz
dagodott, feldíszített gyertyatartással bővült, mint ahogyan az a fejlettebbnek 
mondott országokból hazatérő rokonok fényképein látható. Miközben itthon 
a Mária-lányság intézménye, szokása eltűnt templomainkból, s vele együtt a 
lobogót, illetve gyertyát tartó népviseletes kislányok szerepe, szereplési lehető
sége, azaz az én is fontos vagyok tudatának igazolása is.

Tehát régi szokások változnak, esetleg eltűnnek, miközben a megmaradók 
idegen hatásra új elemekkel bővül(het)nek.
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A lakodalom volt s maradt máig a falusi közösségben a legnagyobb ünnep. 
A lakodalmat készítő gazda, örömapa küldöttei voltak a vőfélyek, akik mintegy 
helyette jelentek meg a vendég házánál, és ott rövid vőfélyverssel, meg a gazda 
borának kóstolásra kínálásával hívták meg hivatalosan a házbelieket. Külső, 
városból érkező, idegen hatásra kezdett terjedni a nyomtatott lakodalmi meg
hívó, melyet napjainkban a gazda és felesége, vagy pedig a vőlegény és meny
asszonya visznek el leendő vendégeikhez. Valójában az ilyen díszes papirosnak 
szerepe magában a falusi közösségben nincs, mert akit a gazda személyesen 
meghív, annak már nyomdatermékre nincs szüksége, avagy a hivatalos papiros, 
a fehéren fekete rettegett tekintélytisztelete nőtt nagyobbá az emberi szónál, 
amely sajnos egyre inkább degradálódik. Az ilyen meghívók csak a távolabb 
élőknek küldve töltik be szerepüket. Ezzel az új szokással azonban megszűnt a 
vőfélykedés lehetősége, pedig azelőtt a lakodalmat készítő gazdának nem volt 
gondja a vendégek kiszolgálásával, ugyanis a vőfélyek tiszte volt az étekfelhor
dás is, természetesen az öregvőfély irányításával, felügyeletével.

Nem a napjainkban terjedő általános globalizáció tüntette el a lakodalom
ból az ünnepnek kijáró hagyományos népviseletet. A kivetkőzés a XX. század 
folyamán végig jelen volt a vajdasági magyar közösségben, s mára már szinte 
be is fejeződött. A menyasszony és a vőlegény viselete már régóta az új időknek 
megfelelő divatot követi, de nem az itt élő polgárságét (ha van ilyen), hanem 
a divatmagazinokban láthatót. Csak az a kérdés, hogy a helyi varrónők meny
nyire képesek sikeresen leutánozni a divatlapokból kiválasztott esküvői ruhát. 
A hagyományos népviseletét őrző három Duna menti faluból Gomboson és 
Doroszlón immár csak az új menyecske és az új ember ölti magára a menyecs
ketánc rövid idejére a még őrzött, s a családi vagyon részét képező díszes ünne
pi viseletet. Ez a jelenség már-már a folklorizálódás határát súrolja. Kupuszinán 
(Bácskertesen) pedig a menyecsketáncra már csak az új asszony ölti fel ünnepi 
népviseletét, míg férje a férfiak klasszikus öltönyében marad. Ezt a kettősséget a 
falu teljesen elfogadta, és senkinek sem jut eszébe számon kérni a még meglévő 
férfi népviseletet az új embertől. Másutt a polgári viseletbe öltöztetett, piros 
ruhás új menyecske elé kötött kalocsai hímzésű vagy fehér lyukhímzésű kötény 
a folklorizálódás megdicsőült terméke a vajdasági magyar lakodalmakban.

A népviseletnél maradva elmondhatom, hogy a Gyöngyösbokréta néptánc
mozgalom nem egy csoportja ropja a táncot a népitől teljesen idegen, kreált 
egyenviseletben, s a napjainkban divatba jött kenyérszentelő ünnepségeken az 
ún. népviseletes lányokon is az operettekből ismert magyaros „műruha” díszel
gett, melynek semmi köze sem a népihez, sem a magyarhoz.

A lakodalom zene nélkül el sem képzelhető. A falusi közösségnek az ilyen 
alkalmak adtak módot, hogy tánc- és daltudását kellően megmutathassa, ezek 
szeretetét megélhesse. A globalizáció e téren nagy szerephez jutott, hiszen akár 
a táncok, akár a zeneszámok sorra hozzák a változás, az elhajlás jegyeit. Jóma
gam nem vagyok etnomuzikológus, nem is tisztem a zenei elemzés, s amint az 
elején fogalmaztam, az értékelés sem. Azonban azt mindenki hallhatja, hogy 
az egykoron csárdást táncoló közönség ma ez mellett a táncfajta mellett sok 
más táncot is jár, s amire mindezt ropja, az néha a dél-amerikai szappanoperák
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címzenéje, vagy a magyar televíziós csatornák dáridós műdalainak valamelyi
ke. Színmagyar lakodalmakban fel-felhangzik a szerbek népzenéje is (ez ma 
már jobbára népies műzene), s nem ritka a kóló néptánc sem. A társadalmi 
környezet hatásának is nevezhetnénk ezt a jelenséget, de a magyar faluban még 
nem ilyen a nemzetiségi környezet. A zenészek szerepét kellene itt megvizsgál
ni, akik sokfelé járnak muzsikálni, s többször játszanak nemzetiségileg vegyes 
lakodalmakban is, így repertoárjukon bizony ott szerepelnek a divatos szerb 
zeneszámok is. A parasztbanda megnevezés ezekre az együttesekre már nem is 
illik, ugyanis ők, bár falusiak, már nem teljesen autodidakta zenészek, hanem  
legtöbbjük alapfokú zeneiskolát végzett, esetleg magasabb zenei képzettséggel 
is rendelkezik (némelyiküknek zeneakadémiai diplomája van, zeneiskolában 
tanítanak, csak így keresik meg a szűkös tanári fizetést kiegészítő mellékest). 
De a lakodalomban a közönség igényét teljesítik, s nem a hagyománytisztelet 
a dolguk. A zeneszámok hangereje teljesen a nyugati módit utánozza. Olyan 
hangerővel sugározzák a vendégek felé a muzsikát, hogy meghitt beszélgetésre 
módot sem adnak. Ez már ismét az egész világot elárasztó hangos muzsikálás 
itthoni megfelelője.

Napjainkban kezd terjedni a falusi parasztlakodalom helyetti kerti fogadás 
az esküvő után, amikor is a netán valamilyen iskolát végzett új párnak derogál a 
nagy traktálás, és a tévében sokszor látott módon -  svédasztalnak nevezett álló 
önkiszolgálással -  oldják meg a rokonok megvendégelését.

Természetesen temetési néphagyományainkban is vannak változások. A 
falusi ravatalozók felépítése és az onnan történő temetés volt a legnagyobb vál
tozás, hiszen az elhunytnak a háztól való távozási szertartását szüntette meg. 
Ugyanis a halottas ház mindenkor ünneplőbe öltözött, a gyásznak kijáró ün
neplőbe. Ez ma már elmarad, nincs rá szükség. Nem fedik be fekete lepellel a 
tükröt, nem állítják meg az ingaórát. Hiszen minden látogató úgyis a temető- 
kápolnába megy utolsó búcsút venni az elhunyttól. A falusiak zöme megnyug
vással veszi tudomásul, hogy házát nem árasztja el a „bámész” tömeg, de az 
otthoni röpke beszélgetések, a másik szobában a férfiak csendes borozgatása, 
az elhunyt életének, dolgainak felemlegetése így már elmarad, ugyanis a ra
vatalozó nagyon rideg és hivatalosnak ható hangulata nem indítja el az ilyen 
beszélgetéseket rokonok, ismerősök között. Elidegenítette a gyászolókat egy
mástól az amúgy is nehéz időben ez a temetkezési mód.

A temetéseket és magukat a temetőket is egyre inkább uniformizálja a 
művirágkoszorúk, selyemvirágból készült csokrok sokasága. Ugyancsak ilyen 
hatást kelt a sírhalomnak márvánnyal vagy műkővel való borítása. A falusi 
kiskertek virágai mintha már nem lennének eléggé szépek elhunyt szeretteink 
sírján. Halottak napján is csak a kertészektől vásárolt hatalmas krizantémok, 
őszirózsák ütik meg a közösség által elvárt mércét, s az emlékezés egyszerű 
gyertyáját is kiszorították a mézesbábosok, gyertyaöntők egyre nagyobb, piros 
vagy más színű műanyag mécsesei.

A gyász viselésének ideje ugyancsak változó. Aki igazán gyászol, az egy évig 
hordja a feketét. Az ennél tovább is gyászoló már felhívja a közösség figyelmét, 
s a jelenség megítélése leginkább negatív. De ugyanilyen akkor is, ha időnap
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előtt veti le valaki a gyászruhát. A régi hathetes gyászidő már rég feledésbe 
merült. Újabban pedig a férfiak is fekete inget viselnek gyászukban, ami pedig 
soha nem volt része a paraszti életnek. Nem is volt fekete inge a falusi férfiem
bernek.

Az emberélet fordulóihoz kötődő néphagyomány alakulása tehát magán 
viseli az általunk teremtett új világkép jellegzetességeit, s hogy a korábbiból, 
a réginek tudottból mennyi valójában a régi, illetve a mostaniból mennyi fog 
hosszú időn át megmaradni, az egy későbbi időben végzett újabb vizsgálódást 
igényel majd.
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BROJANICE, 
AZ ÚJ PRAVOSZLÁV OLVASÓ

A vallásos emberek körében ismert a rózsafüzér, azaz az olvasó fogalma. 
Valójában egy imádkozási módot, s az imádkozás közben alkalmazott tárgyat 
jelent. A római katolikus olvasó öt tizede, azaz a bevezető 5, majd az ötször 
tíz szemet elválasztó négy szem helyett az új, egyre terjedő, a délszláv Szerbia 
minden területén feltűnően jelen van napjainkban a brojanice, ez a 33, fekete 
gyapjúszálból kötött csomóból álló füzér, amelyet a csukló fölött viselnek az 
emberek, s állandóan a karjukon van, tehát nem csak imádkozáskor veszik kéz
be. Sőt inkább csak akkor vetik le, hogy a csomóit számolhassák. Megnevezése 
csak többes számban történik: brojanice, de ez a szerb nyelvben is létező nyelvi 
sajátosság (plurale tantum). A megnevezés azonban a vajdasági magyarok kö
rében egyes számúvá lett: brojanica. Összefüggő füzérről van szó, közbülső, 
kissé távolabb álló szemek nincsenek rajta. Ez a brojanica mintegy tíz éve in
dult nemzethódító útjára a pravoszláv szerbek körében. Hogy melyik kezük
re húzzák, arról eltérőek a vélemények. A csomófüzért, vagyis az olvasót egy 
rézszínű, lapos kereszt köti össze, amelynek egyik oldalán kis, madonnamell
szobrot ábrázoló nyomott, préselt dombormű, míg a másik oldalán egy cirill 
betűs felirat van: OSTROG. Ez a felirat már jelzi, hogy honnan származik az 
olvasó, azaz hogy az újonnan kedveltté vált dél-szerbiai Ostrog település Szent 
Vaszilije kegyhelyéről való. De használatban vannak másutt készített olvasók 
is, pl. még Jeruzsálemből is hoztak már nyugat-bácskai magyar városokban élő 
embereknek ilyen olvasót.

Az olvasó minden csomójába hét keresztet kötnek, azaz hét kisebb össze
tett kötésből áll össze egy csomó. „Azért hétből, mert még a hatot is ki tudja 
nyitni a gonosz (nečastivi), de ereje a hetes számnál már megtörik” (N. N. 65 
éves asszony, Zlatar, Szerbia). „Egy pásztor őrizte a juhait, és imádkozott egy 
egyszerűbb brojanicával. De soha nem tudta megszámlálni imái számát, mert 
a gonosz mindig összezavarta. Ezért olyan olvasót készített, amelynek csomói 
hét keresztkötésből állnak, s ezt már nem tudta a gonosz kikötni, az im ád
kozása is eredményes lett” (S. M. 24 éves magyarkanizsai pravoszláv vallású 
diák). A brojanicát nem szükséges a templomban megszenteltetni, mert „azt te 
az imádságoddal szenteled meg, amikor imádkozásra használod” -  vallja. Az 
imát Jézus imájának nevezik, s a brojanicával való imádkozás bármikor, bárhol 
történhet, minden imát helyettesíthet, és a csomók számolása a gondolatok el
kalandozásának határt szab. Az egyházi kánon szerint már maga a tény, hogy 
Krisztus nevével illetik, megszenteltté teszi az imát.

78



A szerbek legszentebb helyén, a görögországi Athos-félsziget szent hegyén 
(Sveta Gora), a szerb ortodox Hilandar kolostorban is foglalkoznak a brojanica 
viselésének szabályaival, az imádkozás módjaival, körülményeivel. Külön 
nyomtatott utasítást is kapnak a használatról azok, akik ott, a kolostorban vá
sárolnak brojanicát.

Korábban az a hír járta, hogy csak az ajándékba kapott brojanicát ajánlatos 
viselni, de ezt ma már sokan tévhitnek, babonának tartják. Talán ezért is lehet 
minden kegyhelyen, vásárban, búcsúban, bazárban garmadával kapni, s nem
csak feketét, hanem más színűt, sőt tarkát is. Délkelet-Szerbiában sújtásból köti 
egy asszony, s a szalagot Szabadkáról szállítják neki, az észak-vajdasági városba 
pedig Magyarországról hozzák. A brojanica viselői fiatalok, középkorúak, idő
sek, férfiak, nők, iskolázottak és iskolázatlanok egyaránt. Már-már divatnak is 
nevezhető a viselése. Szinte bizonyos kiegészítőként jelenik meg, akár a hajba 
tűzött napszemüveg vagy egy ékszer.

Van 50, sőt 100 csomóból álló brojanica is, melyeknek viselését azonban 
csak magas egyházi beosztású személy engedélyezheti, s azokat már a nyakba 
akasztva viselik. De már ilyet is lehet vásárolni úton-útfélen.

Amikor im ádkoznak az olvasóval, akkor leveszik a karjukról, a bal (vagy  
a jobb) kezükben tartják, és a jobb (vagy a bal) kezük ujjaival egymástól 
elválasztják a csom ókat. Az im ádkozás előtt és után m indig keresztet vet
nek. De ajánlatos, hogy minden csom óra történő im am ondás előtt és után 
is vessen keresztet magára az imádkozó, így könnyebb a koncentráció az 
elhangzó szöveg szavainak jelentésére. Az egyház papjai m ég azt is m egen
gedik, hogy gépiesen m ondják az im ádkozok a szöveget, bízva abban, hogy 
ez előbb-utóbb tudatossá és a jelentésének megfelelővé válik. Az im ádkozás 
célja lehet kérés, hála, dicsőítés, de az imában m indig a kegyelemkérés sze
repel első helyen. A pravoszláv im ádkozás leginkább állva történik a csa
ládi védőszent ikonja vagy más szentkép előtt, amely mellett a füstölőben  
m eggyújtják a tömjént. De az ülve, fekve történő im ádkozás is jóváhagyást 
nyert m ár betegek, fáradtak esetében. Az aludni térő is megkeresztelheti a 
brojanicával a fekhelyét, s azzal együtt tér nyugovóra, s imáit m indaddig  
m ondja, míg el nem alszik.

Az ima szövege rövid, és nem minden alkalomra ugyanazt mondják halkan, 
szinte suttogva. A könyörgések szövege a következő variációkban fordul elő, 
amit minden csomóra mondanak:

• Gospode Isuse Hriste, sine Božji, pomiluj me grešnu! (Uram, Jézus Krisz
tus, Istennek fia, könyörülj rajtam, a te bűnös szolgálódon!)

• Presveta Bogorodice, spasi me grešnu! (Szentséges Istenszülőcske, ments 
meg engem, bűnöst!) Ezt az imádságot a Szent Anya iránti kiváló tisztelet jele
ként tartják becsben a szerbek.

• Gospode Isuse Hriste, pomiluj slugu svoga (Jovana)! (Uram, Jézus Krisz
tus, könyörülj a te Jovan szolgádon!)

• Sveti Vasilije (ili ime nekog drugog sveca), moli Boga za mene grešnoga! 
(Szent Vaszilije [vagy bármely más szent neve], kérjed értem, bűnösért a Jóis
tent!)
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• Gospode Isuse Hriste, upokoj dušu usnulih slugu svojih (Uram, Jézus 
Krisztus, adj nyugodalmat a te megboldogult szolgáidnak!) Ezt csak az első 
szem után mondják, majd a következők után már nem hangzik el az elhunyt 
neve.

Míg mondják az imát, addig gondolhatnak kívánságra, óhajra, köszönetre, 
amiért az imát mondják. Bárkinek a neve behelyettesíthető az imába, illetve az 
imádkozó így is fogalmazhat: könyörülj rajtam, a te bűnös szolgádon (Elmond
ta M. Ž. 48 éves zombori asszony).

Az imádkozó felajánlhatja imáját a saját védő szentjének -  ez minden gö
rögkeleti vallású szerb családnak van, s családi védszentnek nevezik, ünnepét 
slavaként, családi védszentünnepként ülik meg, és csak a fiúk örökölhetik, ha 
önálló háztartásba költöznek. A férjezett nők ugyan megemlékeznek a saját 
édesapjuk slavájáról, s ezt a „lánykori védszentem” (devojačka slava) néven 
emlegetik, de csak nagyon szerényen emlékeznek meg róla férjhezmenetelük 
után. Ha elválnak vagy megözvegyülnek, akkor is a gyerekek apjának a slavája 
marad az ünnep. Ha gyermektelen asszony válik el a férjétől, akkor ő esetleg 
visszaveszi az édesapja védszentjének tiszteletét.

Az egyre inkább terjedő brojanica használata felől érdeklődve a mélysége
sen vallásos M. Ž. asszony elmondta, hogy az nem dísz, és imádkozás nélküli 
használata megszentségtelenítése a szent olvasónak. Márpedig ma már a pia
cokon, vásárokon, karácsony előtti bazárokban mindenütt kapható a brojanica, 
méghozzá többféle színben, sőt tarka szemekből álló is.

(Az anyaggyűjtés 2006 nyarán-telén történt Zomborban, Szabadkán, 
Apatinban, a szerbiai Zlatar hegyen levő szívgyógyászati szanatóriumban.)
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AZ ASZFALTRA HULLOTT MAGRÓL
(A hagyományok városi továbbéléséről)

A hagyományos paraszti életmód változásának, illetve átalakulásának vol
tunk tanúi az elmúlt fél évszázadban. S a megváltozott életmód, élettér, az 
egykor újnak vélt termelési technológia mind cserbenhagyta a falusi embert, 
méghozzá olyannyira, hogy az egykor jól élő középnagyságú parasztgazda
ságok munkabíró fi atal/fiatalabb tagjai sorra jelentkeznek külföldi munkára. 
Jelenleg csak három-, hat-, kilenchavi idénymunkákat vállalhatnak az olaszor
szági, görögországi nagytermelőknél, de ki tudja meddig. Ha lehet, ha az euró
pai uniós előírások valahogy megengedik, esetleg feketén, titokban, hosszabb 
időre is kint maradnának. Ha pedig ez a munkaalkalom sem volna, több helyen 
eladhatnák a család vagyonát jelentő földeket, mezőgazdasági gépeket, mint 
ahogy azt nem egy parasztcsalád már meg is tette. Az elvándorlás újra olyan 
tendenciát mutat, mint az 1960-as, 1970-es években a németországi, ausztriai 
stb. vendégmunka-vállalás idején.

A paraszti környezetből kinövő, feltörekvő, képzettebb emberek pedig úgy 
hagyják el szülőfalujukat, hogy a szomszédos, a környező vagy a távolabbi vá
rosokban vállalnak munkát. És örülnek az akár távolabb kapott munkának is, 
mert a vajdasági falvakban egyáltalán nem kínálkozik munkalehetőség közép
vagy magasabb iskolát végzetteknek. S ehhez a réteghez csapódik még a falusi 
egészséges, fiatal, de tehetetlen és nincstelen munkanélküliek sora. Ezek az em
berek igyekeznek megragadni minden alkalmat, csakhogy munkához jussanak, 
legyen az bármilyen is: építkezési, fűrésztelepi, kenyérgyári, szállítmányozási, 
kereskedelmi, ipari, mindegy. Ők mindenütt egyszerű, fizikai munkásként dol
goznak, munkájukért a legalacsonyabb bért kapják. És ingáznak rendületlenül: 
vonaton, autóbuszon, kalákában személygépkocsikban -  hogy az üzemanyag 
költségeire fussa, mert azt nekik nem téríti meg az új gazda - , s persze ha ezt 
a többváltásos munka megengedi. Ők az ingázók új rendje, akikhez már nem 
igazodnak sem a vasúti menetrendek, mert nem is közlekedik sok helyütt az ol
csóbb vonat; sem a sokkal drágább autóbusz. Utaznak ezek az emberek, ahogy 
tudnak.

És vállalják ezt a nem könnyű életet mindaddig, amíg nem mutatkozik szá
mukra lehetőség a letelepedésre itthoni vagy külföldi munkahelyen. Azután 
pedig igyekeznek helytállni munkahelyükön, hogy valamelyest biztonságban 
érezzék magukat. Ezzel ők búcsút is intettek a szülőfalunak. Később, ha tehetik, 
viszik családjukat maguk után, illetve ott keresnek maguknak élettársat.

Hogy milyen marad a viszonyuk a régi otthonhoz, az otthon maradottak
hoz, azok életmódjához, hagyományaihoz? Változó. Egy ideig szinte minden
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hétvégét otthon töltenek, ha ezt a távolság és a közlekedés megengedi. Nem  
szakadnak el szüleiktől, barátaiktól. De ha családot alapítanak és házastársuk 
más vidékről való, akkor már idejük megoszlik a két kibocsátó falu között. Ha 
az új városban él az egész család, a gyerek, gyerekek ott járnak iskolába (sok
szor nem is magyar tannyelvűbe), és ezzel is ritkul a hazalátogatások száma. Az 
unokák leginkább a nyár egy részét töltik a falusi nagyszülőknél, egymás között 
esetleg már szerbül vagy németül beszélve. A szülők is szabadságuk egy részére 
mennek csak haza. A hagyományos falusi életmód, a falusi hagyományok meg
ismerésének alkalmai szűnnek meg ilyen módon.

A mindennapok hagyományai rövidebb ideig élnek az elszármazottak csa
ládjának életében. Nincs, aki továbbéltesse, továbbadja őket. A folklórhagyo
mány sok apró mozzanata múlik el így nyomtalanul a városban. Hiedelmek, 
dalok, énekek, imádságok, időjósló regulák, viselkedési szabályok, köszönés
formák, mind-mind az enyészeté lesznek.

Ami ez idáig még szilárdnak volt tudott, az a nagyünnepi hazalátogatás: a 
karácsonyi és a húsvéti, amit a pár napos munkahelyi és iskolai munkaszünet 
segít. Ilyenkor a falvak lélekszáma megnő: többen vannak az ünnepi miséken, 
istentiszteleteken; több személygépkocsi száguldozik a faluban idegen rend
számtáblával; megszaporodnak a vendégek a kocsmákban; s az ünnep hagyo
mányaihoz kötődő népszokásokban is többen vesznek részt: néhány legénnyel 
több a locsoló húsvétkor, esetleg a karácsonyt köszöntő lányok száma is sza
porodik. Ezt az ünneplési módot csak itt élhetik meg, s ha a szülők vágynak 
rá, hát hazaviszik gyerekeiket ünnepelni. Ugyancsak ilyen ünnepnek számít 
a nyolcadikosok év végi ballagása is, amire az iskolát a szülőfaluban kezdett 
korosztálybeliek is hazajönnek, a fényképtablóra felkéredzkednek. S őket is ün
nepli akkor a falu, mert a városban ilyen ünnep nincs, hiszen az csak a közép
iskolából kiballagóknak dukál. Mindezt természetesen csak akkor tehetik, ha a 
gyerekek, fiatalok év közben is haza-hazalátogatnak, ha ismerik korosztályuk 
tagjait, ha van a faluban baráti társaságuk.

A templombúcsú is ilyen nagy ünnep minden falu életében. Erre igyekez
nek hazatérni a távolabbi vidékeken, külországokban élők is. Ezen a napon 
találkoznak a világba szétszóródott földiek. Ha elmennek a templomba, ak
kor az ünnep eredetét is megtisztelik. Ha csak a vásári forgatagban sétálgat
nak a másutt éppen divatos ruhákban, akkor is a hagyományt éltetik, sőt még 
a szombat- és vasárnapesti kocsmalátogatással is. Ugyanis a falusi búcsúkhoz 
mindez hozzátartozik. Ami ezt az ünnepet már mássá teszi, az a cifra bazár. 
A viszonteladó kereskedők sátrai, pultjai, ponyvái. Mert kevés már a saját ter
mékét árusító kisiparos a búcsúkban: néhány mézesbábos, késes, asztalos. A 
városba került falubeliek velük szinte minden piaci napon találkozhatnak, így 
ők nem is vásárolják árujukat. A falun élőknek tudnak csak eladni ezt-azt.

A nagy ünnepek tartozéka még az ajándékozás. A gyerekek öröme ez a szo
kás a búcsúban, s karácsonykor, húsvétkor egyaránt. Akit még hazahoznak a 
szülei, az kap ajándékot: labdát, babát, játékot, karórát, de leginkább pénzt. Aki 
nem jött haza, annak esetleg elküldik a keresztszülők, közelebbi rokonok a ré
szére valót. A vidéki nagylánynak udvarló legény sem veszi meg a falusi szoká
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sokhoz híven a nagy mézeskalácsszívet választottjának, mert a lányka szégyell- 
né a kezében hurcolni. Pedig ez volt valamikor a búcsúk legszebb pillanata. 
Meg az, hogy ez a szív az elkövetkező hetekben a lány családi házának utcai 
ablakában díszlett, mutatva a hírt, s nagyságával, díszeivel a szerelem rangját, 
meg a készülő családi eseményt, azaz a lakodalmat. De hogy biggyessze abla
kába a saját falujában, városában a lány ezt a búcsúfiát? Még akkor sem teheti, 
ha abból a faluból származott el a családja.

Ha a szülők, illetve a nagyszülők meghalnak, akkor már ritkább az ilyen 
ünneplátogatás, és ha mégis, csak pár órás, hogy ne terheljék a testvért, uno
katestvért, komát. Ilyenkor a temetőlátogatás a kötelező, mint ahogy minden
szentek ünnepén, halottak napján is jobbára csak a temetőjárásban merül ki a 
hazatérés.

A hazalátogatni nem tudó városivá lett ember a nagy ünnepen eleinte még 
elmegy a templomba, ha van ilyen igénye, vagy a legközelebbi temető központi 
keresztjéhez, ahol a mindenki gyertyái égnek, s ő is gyújt egyet-kettőt a messzi 
otthon temetőjében nyugvó elhunyt hozzátartozóiért. Esetleg csak otthonában 
ég ilyenkor egy gyertya, emléknek, szokásból, de az ünnepi egész órás harango
zást már nem hallja, az nem készteti a családot sem közös hangos imádkozásra. 
Az ilyen ember még elmegy a karácsonyi éjféli misére, de az együtt éneklés 
öröme már nem járja át, mert ott csak a kórus énekel. Gyerekei, ha mennek 
is vele, már késztetést sem éreznek az éneklésre, ugyanis nem ismerik, nem 
tudják az ünnep dalait. A nemzetiségileg és felekezetileg vegyes házasságokban 
pedig még egyszerűbb az ünnep -  mondhatnám azt is, hogy silányabb. Ami 
segíthet, az a televízió, ha közvetíti az ünnepi liturgiát.

Vajon mit érezhet olyankor a mi földink, a falunkból elszármazott ember? 
Milyen szívvel, milyen lélekkel éli meg az aszfaltra hullott mag a teljes élethez 
szükséges tápláló nedvek hiányát? Tud teljes életet élni? Megáll a maga lábán 
a falusi hagyományaitól elszakadva is? Elfogadja, ha ugyan megismeri, az új 
környezet szokásait, vagy kreál magának újakat, egyedieket? Mindezt kutatni 
még a jövő szociológusainak, szociográfusainak, néprajzkutatóinak, antropo
lógusainak, politikusainak is feladata.
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A szabadkai Szent Rókus-szobor Máriazell kegyszobrának másolata Nagyszeredről

g4 (Amennyiben nem tüntettük fel a fényképek alatt a fotós nevét,
akkor azok a szerző felvételei, illetve archív fényképek.)

Harangláb a törökkanizsai temetőben (a Kálváriával 
szembeni temetőben, Németh Mátyás felvételei

A zentai Nepomuki-szobor (Kaszás Krisztián 
felvétele)



A csonoplyai kálvária (Željko Vukelić felvétele)

A doroszlói kegyhely Szűzanya szobra A horgosi Nepomuki Szent János kiskápolna-
(2eljko Vukelić felvétele) -szoborfülke (Zeljko Vukelić felvétele)
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A pacséri református-templom és papiak (Željko Vukelić felvétele)

A kálvária Szilágyin (Zeljko Vukelić felvétele)
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Szent Vendel-ábrázolás az egykori 
apatini kápolnából

Szent Vendel ábrázolása tükrös üvegképen

Szent Vendel- temetőkápolna Hódságon
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Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust. Oltárkép Készül a Szent Iván napi koszorú
az ómoravicai (bácskossuthfalvi) katolikus
templomban

Szent Iván napi koszorú a ház homlokzatán Szent Iván napi koszorú a temetőben
Zomborban
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A szabadkai pravoszláv Bunaric-Szentkút (Hevér Miklós felvétele)

A sztapári vodica kápolnái és szent kútja (Augustin Juriga felvétele)



Az adorjáni templom (Željko Vukelić felvétele)
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Szent Anna családjával. Az adorjáni templom képe. (ŽeljkoVukelić felvétele)
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A legrégebbi ponjavka a szondi templomban

A vajszkai ponjavka 
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Az identitás 
meghatározója:

Kupuszina





MIGRÁCIÓS TENDENCIÁK 
A NYUGAT-BÁCSKÁBAN, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL KUPUSZINA KÖZÖSSÉGÉRE

A nagy Alföld síkvidéki terület, ahol a két nagy folyó, a Duna és a Tisza 
között szikesek, homokvidékek és löszhátságok váltogatják egymást. E nagytáj 
déli részén viszonylag kevés természeti és még kevesebb néprajzi kistáj alakult 
ki és maradt fenn az évezred során. A török uralom alatt az addigra kialakult 
kistáji tagozódás is felbomlott, és csak imitt-amott maradt meg az autochton 
lakosság. Az Alföld déli, Duna menti szakaszát a törökök kiűzése után, a XVII. 
század végétől, a XVIII. század folyamán telepítették újra. A telepítések nem- 
zet- és gazdaságpolitikai megfontolásból más és más vidékeiről történtek az 
akkori, leginkább Bécsből igazgatott nagy birodalomnak, s így nem is jött létre 
mifelénk egy homogén természetes régió, csupán egy soknemzetiségű, sokarcú 
néprajzi, nyelvi, illetve nyelvjárási szigetvilág. Ilyen arculatúnak maradt meg a 
Dél-Alföld bácskai része egészen az I. világháború végéig, illetve szinte még a 
II. világháborút követő évekig. Akkor azonban más geopolitikai tényezők ha
tása vált érezhetővé, és a régió arculata megváltozott.

A Bácska tehát az ország egyik legszínesebb néprajzi régiójává vált a XIX. 
század közepére, s nemcsak a mai Vajdasághoz tartozó rész képezte, hanem az 
egész egykori Bács-Bodrog megye. Székhelye Zombor volt, a soknemzetiségű 
város, ahol magyarok, szerbek, bunyevácok, németek egyaránt éltek, s a lakos
ság felekezeti megoszlása is nyilvánvalóan jelentős volt. Ezt mindmáig szépen 
mutatják a megmaradt templomok: a két ortodox pravoszláv, a három római 
katolikus, a református, az evangélikus, csak sajnos az izraelita zsinagógát ala
kították át más célú használatra a II. világháborút követően.

Ennek a nyugat-bácskai városnak a szomszédságában egy sokarcú és sok
nyelvű régió alakult ki az elmúlt századok folyamán.

A Baja-Zombor-Szabadka-háromszöget tekintjük a bácskai bunyevácok 
földjének, akik a XVII. század végén ide migrálva és itt megtelepedve máig 
részét képezik a régió nemzetiségi összképének, és leginkább horvát népcso
portként tartja őket számon a néprajztudomány. Zombortól délebbre nem ta
lálunk bunyevác lakosságot, de sokácot északabbra is, délebbre is, leginkább 
a Duna menti falvakban. Őket ugyancsak a római katolikus horvátság sorolja 
tagjai közé.

A görögkeleti szerbek magában Zombor városában és a hozzá tartozó pusz
ták némelyikén, valamint még néhány környékbeli faluban éltek a török kiűzé
se után.

A németek a régió másik városát, Apatint népesítették be, s alakították ki 
ott a Duna menti svábok kulturális központját, illetve a másik nagyobb mező
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várost, Hódságot lakták be és még jónéhány nagyobb falvát a vidéknek. Vallá
sukat tekintve ők zömmel római katolikusok voltak.

A magyarok az egész régióban jelen voltak, több településen is, de legin
kább a Bácska északi részét lakták be, és a Zombor-központú régió falvai közül 
a kisebbeket, kivéve a mezővárosi rangot is elnyert Bezdánt, amely azonban 
kissé vegyes lakosságúnak is volt tekinthető az ott megtelepedett németek és 
csehek miatt. Magyar volt Kupuszina (Bácskertes), Doroszló, Gombos, a ké
sőbb betelepített Telecska (Bácsgyulafalva) és Szilágyi.

Egy ilyen heterogén nemzetiségű területet szakított szét az I. világháborút 
követő trianoni békediktátum, s juttatott az újonnan létrejött Szerb-Horvát- 
Szlovén Királyság, illetve a Jugoszláv Királyság határai közé. Ez a változás 
azonban sok itt élő ember életét keserítette meg, s többeket arra kényszerített, 
hogy elhagyják szülőföldjüket, és a szűkre zsugorított anyaországban keresse
nek menedéket és megélhetést. Ez leginkább azokra az emberekre vonatkozott, 
akik köztisztviselők voltak, állami munkában álltak, és a szerb nyelvtudás hiá
nyában nem tudták, vagy nem akarták letenni a szerb hűségesküt. Helyükbe az 
új hatalom természetesen délszláv nemzetiségű szakembereket nevezett ki.

A falusi parasztság ekkor még megmaradt saját birtokán, hiszen a földmű
vesek gazdálkodását nem korlátozták, csupán néhány dúsgazdag földbirtokos 
birtokát kurtították meg az ún. agrárreformmal 1922-ben, illetve 1928-ban. A 
tőlük elvett, illetve más, korábban is állami tulajdonban levő területre telepített 
az új királyság Hercegovina és Lika szegény, fejletlen vidékeiről szerb telepese
ket, például a vizsgált régióban a Szántóvá (ma Hercegszántó, Magyarország) 
mellől elszakított és az új államhoz csatolt Rasztina pusztára és a Nemesmilitics 
és Bajmok, valamint az új magyar határ között, a Fernbach család birtokán 
létesített Babapusztára (ma Aleksa Šantić).

A két világháború közötti időszakban ilyen heterogén nemzetiségi viszonyok 
között alakult a Nyugat-Bácska sorsa, amikor szinte minden városban, minden 
üzletben még két, illetve három nyelven beszéltek a kereskedők, csupán a közigaz
gatásban és más, kizárólag állami hivatalban írták ki szerb nyelven, cirill betűkkel a 
„Beszélj államnyelven!” (Govori državnim jezikom!) felszólítást.

A II. világháború alatt Magyarország visszakapta az elcsatolt bácskai részt. 
Akkor az említett két nyugat-bácskai új telepről deportálták a szerb lakosságot, 
akik közül sokan a sárvári táborban tértek örök nyugalomra. A Székelyföldről 
hazatelepülő székelyeknek több telepet is létesített az ország ezen a visszafoglalt 
területen. Azonban az ő ittlétük csak három-három és fél évig tartott, majd a 
háború végén tovább vándoroltak a Dunántúlra. Ugyanebben az időben a m a
gyar állam hazaoptálta a Boszniában, illetve a Szerémségben élő magyarokat is, 
akik a kitelepített szerbek helyét kapták meg, de közülük is többen folytatták a 
vándorlást a háború után. Azonban voltak vagyontalan családok, akik m arad
tak, s utódaik máig a nyugat-bácskai falvakban élnek. Ilyen magyar családok 
jelentek meg Kupuszinán is a magyar idő alatt, és szinte ők képezik az első ide
emigráló lakosságot a történelem folyamán. Leszármazottaik jó része ma már 
tősgyökeres kupuszinainak vallja magát. Néhány família azonban bizonyos idő 
után elköltözött a faluból.
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A II. világháború alatt elhurcolták a vidék zsidó lakosságát. Ez a deportálás 
szinte minden települést érintett. Kupuszinán csupán néhány zsidó család élt 
akkor már jó száz éve, külön temetővel, de zsinagóga nélkül. Vallási életükről a 
zombori rabbi gondoskodott. Őket mind elhurcolták, vagyonukat elkobozták, 
házaikat államosították. Csupán egyetlen férfinak sikerült túlélnie a háborút, s 
az ő vagyona, lévén kupuszinai magyar katolikus asszonnyal házas, valamikép
pen megmaradt, s egyik háza máig özvegye birtokát képezi.

A háborút követő nagy német kitelepítések az egész régiót súlyosan érintet
ték. Fejlett iparú, kereskedelmű, földművelésű városok, falvak néptelenedtek 
el, s a tehetős vidék jól kiépített gazdasági rendszere egyszerre bomlott fel. A 
németeket először kényszertáborokba hurcolták, majd onnan is kitoloncolták 
az élve maradiakat Németország felé. A német lakosság egy része azonban nem 
került a táborokba, s ők megpróbáltak a háború után talpra állni, de a vagyon
elkobzás, a nacionalizálás megfosztotta őket az addigra kialakult megélhetés 
lehetőségeitől. Legtöbbjük az 1950-es években kivándorolt Németországba. 
Ez volt a legnagyobb veszteség, amely a vidéket érte. Az ő vagyonuk állami 
kezekbe került, illetve házaikba ismét Jugoszlávia délibb részeiből: Horvátor
szágból, Hercegovinából, Boszniából, Montenegróból, Szerbiából telepítettek 
szerb nemzetiségű lakosságot. Ők kapták meg az elhagyott házakat ingósága
ikkal együtt, földet is a megélhetéshez, miközben a bácskai őslakos zsellérek 
továbbra is azok maradtak. Ez a migráció teljesen átalakította Nyugat-Bácska 
nemzetiségi összetételét. A többszázezres németség helyébe érkező szerbek let
tek a legnépesebb nemzet, amely benépesítette a magyar határ menti, üresen 
maradt hajdani német falvakat, és így a határ mentét is délszláv lakossággal. A 
római katolikus vallás sem maradt meg legszámottevőbbnek, bár az újonnan 
érkezett szerbek nem építettek maguknak pravoszláv templomokat. A Vatikán 
az új államban létrehozta a szabadkai püspökséget az egykor a kalocsai érsek
ség déli területét képező területen. A püspök egészen az 1990-es évek közepéig 
horvát nemzetiségű volt a zömében magyar katolikusok lakta Bácskában.

Kupuszinán kevés német származású, de elmagyarosodott, s magát már rég
óta magyarnak valló család élt, s őket nem érintette a kényszerű deportálás.

Az 1950-es évek közepén már megszilárdult az új, ismét csak heterogén 
nemzetiségi összetétel a Nyugat-Bácskában. Az iskolákban egy ideig még volt 
német nyelvű tanítás is, de diákok híján lassan megszűnt, míg a magyar nyelvű 
oktatás továbbra is folyt a nyolcosztályos elemikben, illetve néhány zombori 
középiskolában, leginkább a gimnáziumban.

Az 1960-as és 70-es évek gazdasági pangása sok nyugat-bácskai lakost, te
kintet nélkül nemzetiségére, nyugat-európai munkavállalásra késztetett, akik 
közül többen örökre kint maradtak az új hazában. Ebben az időben vándorolt 
ki Kupuszináról is több, jobbára szerényebb körülmények között élő fiatal, s 
még feleannyian sem jöttek vissza öregkorukra a faluba. így lett húsz év alatt 
ezerrel kevesebb a kupuszinai magyarok száma, természetesen az elöregedés, 
a népszaporulat hiányának következtében is. De a natalitást is ezektől a fiata
loktól várhatta volna a falu. Több idős ember, amikor elérte a nyugdíjkorhatárt, 
hazaköltözött, de gyermekeik már végérvényesen külföldön telepedtek le.
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Az 1990-es évek jugoszláviai eseményei, háborúi újabb menekülthullámot 
eredményeztek mindkét irányba. Kupuszináról nem egyszerre, hanem lassan, 
fokozatosan, de sok fiatalember, fiatal család vándorolt át a határon, s keresett 
menedéket és megélhetést Magyarországon, illetve kevesebben Kanadában. 
De a számuk százakban mérhető. Szüleik, nagyszüleik maradtak, amíg éltek. 
Napjainkban sok módos kupuszinai család háza üres, mert a tulajdonosok kül
földön élnek, s nem is számítanak visszaköltözni a bizonytalanságba. 1995-ben 
a horvátországi háború szerb menekültjeiből mintegy 400-500 embert szállá
soltak el Kupuszinán, s ezáltal végérvényesen megszüntették a falu színmagyar 
voltát. Az új lakosok az üresen álló magyar házakba költöztek be, és sorsuk  
azóta változó. Többen fölkerekedtek, elhagyták a komfort nélküli házakat, más 
településre, városba költöztek, ahol munkát is találtak. M ások megvásárolták 
a házat, amelyben laktak, földet is vettek a kupuszinai határban, s tartósan be
rendeztek az itteni életre. Néhányan még ingyen lakják a nekik kiutalt házat, és 
sorsuk jobbra fordulását már alig remélik. A József Attila Általános Iskolában 
miattuk kezdődött meg a szerb nyelvű oktatás is, szerb tanítókat alkalmazott 
az intézet. Hagyományaikat nemigen hozták ezek az emberek, esküvőik szeré
nyek, halottaikat a szomszédos Apatin temetőjében temetik el, ahol rokonaik, 
földijeik a lakosság legszámottevőbb részét képezik. Kupuszinán még nem épí
tettek templomot, mint tették azt például a szintén magyar Gomboson, a sokác 
Szondon, vagy a hajdani nagy német városban, Apatinban ideköltözésük után 
jó ötven évvel, azaz az új települési hullám után. Üj templomaikat az újon
nan érkező szerbek bizánci, hagymakupolás stílusban építik, megbontva így a 
többszáz éves közép-európai barokk templomépítészeti hagyományt.

Az új telepesek érkezésével egy időben a környékbeli idős emberek, nyugdíjas há
zaspárok is előszeretettel vásárolnak az olcsó kupuszinai kertes házakból, hogy öreg 
napjaikat falun, olcsóbb megélhetési körülmények között éljék le. Természetesen 
jobbára délszláv nemzetiségű emberekről van szó. Ez a tendencia jelenleg igen erő
teljes. A faluból elszármazott magyar háztulajdonosnak mindegy, hogy ki veszi meg 
eladó házát, földjét. S ez a folyamat szinte megállíthatatlanak tűnik. Vagy talán az is.

A Kupuszinával szinte szomszédos, alig százéves Szilágyi magyar település 
nemzetiségi összetétele még nagyobb változást mutat. Az 1980-as évek köze
pétől onnan sok fiatal költözött ki Kanadába, mert itthon nem tudott munkát 
találni. M ások a szabadkai középiskola, főiskola, egyetem elvégzése után ott 
telepedtek le; többen a háború elől Magyarországra költöztek. A magyar la
kosságból alig maradt meg a fele. Az új lakosok pedig jöttek 1995-ben, sorban 
belakták az üres házakat, sőt még egy teljesen új utcát is létesítettek nekik, ahol 
állami támogatásból új házakat építettek. Immár a falu fele nem magyar.

A migrációk talán a XVIII. században voltak ilyen erőteljesek, mint napjaink
ban. Akkor a török után lakatlanná vált hajdan magyar vidék lett vegyes nemzeti
ségűvé. A XX. század második felétől ez a vegyes nemzetiségűség lassan szürkülni 
kezdett, s napjainkban már sok helyen teljesen el is tűnt. A Nyugat-Bácska, s benne 
Kupuszina társadalma is olyan gyors átalakulásban él, hogy félő, a többszáz éves 
autochton hagyomány, a Duna menti szórványmagyarság, s vele együtt nyelve, kul
túrája, egész mivolta csendesen, de végveszélybe került.

98



A KUPUSZINAI VÖRÖSHAGYMA-TERMESZTÉS 
NÉPRAJZÁRÓL*

Bevezető szavak a faluról

A török uralom után elnéptelenedett dél-alföldi területeken a XVIII. szá
zad elején vándorló, nomád életmódot folytató, jobbára délszláv nemzetiségű 
ideiglenes lakosságról adnak hírt a történeti források. Ez a Balkánról északra 
menekülő, az ausztriai uralkodóháztól megtűrt kisebb lélekszámú lakosság el
szórtan telepedett meg, s leginkább ideig-óráig egy-egy a középkorban népe
sebb magyar település helyén. Azonban e vándorló szláv csoportok legtöbbször 
olyan kevesen voltak, hogy az országnyi felszabadított területen jelentős gazdál
kodási eredményeket nem tudtak felmutatni; adót sem kellett fizetniük, mert 
katonai szolgálataikat ígérték a bécsi udvarnak. Épp ezért a császári kamara a 
terület szervezett újratelepítésébe fogott. így például a XVIII. század negyvenes 
éveitől éledtek ismét újra hajdanvolt bácskai falvak a maguk helyén, vagy attól 
nem sokkal messzebb. Több korábbi település régi neve feledésbe merült, illet
ve a törököktől vagy az erre vándorolgató szlávoktól új nevet kapott. Ilyen köz
ségek sorába tartozik a Duna bal partján, a folyóhoz közel fekvő mai Kupuszina 
is, melyet korábbi térképek Apáti felett, a mostani földrajzi fekvés közelében 
Hetes, Kis Hetes, Nagy Hetes, Gyűrű Hetes, később Hapsa néven tüntetnek fel. 
Mária Terézia 1751-ben kelt telepítési okirata azonban már Kupuszina Puszta
ként említi a 150 katolikus családdal betelepítendő üres területet.

A szinte kereken 250 évvel ezelőtti telepítés során érkezett új lakosság „ős
hazáját” elég nehéz megállapítanunk, ugyanis ezidáig csak szórványos kutatá
sok folytak ennek felderítésére. A legjobb fogódzónak maga a telepítési okmány 
azon kitétele bizonyult, amely kimondta, hogy római katolikus magyar és tót 
családok érkezhettek ide, s ezek valószínűleg a népesebben lakott észak-ma
gyarországi megyékből jöhettek. A falu jellegzetes nyelvjárása a nyugati palóc 
nyelvjárástípus elemeit hordozza, s a Nyitra város környéki Nagyhind település 
tájnyelvével mutat szoros rokonságot. Bár Imre Samu nyelvészprofesszor önál
ló dialektusként tartja számon a kupuszinai nyelvjárást az egész magyar nyelv- 
területen. Tehát nyelvészeti kutatások bizonygatták először palócföldi szár
mazásunkat. Bárth János néprajzkutató azonban az 1990-es években néhány 
olyan migrációtörténeti dolgozatot publikált a Kalocsai Érseki Levéltár okm á
nyaira hivatkozva, mellyel bizonyítani tudja, hogy a Bodrog megyei új faluba, 
Kupuszinára a Kalocsai Sárközből, annak is két katolikus rác falvából, Bátyáról

* A dolgozat 2000-ben készült.
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és Dusnokról, meg néhány mára már elpusztult ottani településről is jöttek dal
mata lakosok, éppen a telepítés idején. így a lakosság eredete mára csak részben 
tisztázódott ebben az 1990-es évekig színmagyar bácskai faluban, amely 1904- 
ben a Bácskertes nevet kapta, de az 1918-ban történt elcsatolásig olyan rövid 
ideig élt e név, hogy a falu lakossága inkább kitartott a régi Kupuszina mellett, 
s ma is ezt használja mindenki. Ma a Horvátországból elmenekült szerbek ide
telepítésével a nemzetiségi összetétel jócskán másféle képet mutat. Becslésem  
szerint a 2000-2400 fős lakosság 25-30%-a már nem magyar.

A kupuszinai hagymatermesztés történeti emlékeiről

Kupuszina lakosságának főfoglalkozása a földművelés. A mintegy 4000 ka- 
tasztrális holdat kitevő határban a legelterjedtebb termék a kukorica, majd a 
búza következik. Azután az 1970-es évek közepétől megkedvelt gyümölcster
mesztés, főleg almatermesztés következik, s ezután beszélhetünk csak a falu fő 
terményeként ismert vöröshagymásról, illetve a ma már ezzel a konyhakerti 
növénnyel bevetett terület nagyságát megközelítő, esetleg az azt elérő vagy túl 
is szárnyaló babföldekről.

De a vöröshagyma minden kupuszinai paraszt- vagy félparaszti család 
gazdálkodásában és életében is roppant fontos tényező. Alig van tősgyökeres 
kupuszinai magyar háztartás, amely ne foglalkozott volna hagymatermesztés
sel. S hogy ez mennyire jelentős tétel volt a korábbi, nagyobb Jugoszláviában, 
azt jelzi a kimutatás is, amely szerint a hajdani 20 milliós ország hagymaszük
ségletének egyhetedét Kupuszinán termesztették. Ehhez hasonlítva Makón M a
gyarország hagymatermesztésének egynegyedét kellett (volna) termelni. (Saj
nos jómagam nem rendelkezem magyarországi adatokkal, így nem tudom ezt 
sem igazolni, sem cáfolni.) Kupuszina esetében tudni kell azt az agrártörténeti 
tényt, hogy Jugoszláviában a II. világháború után megmaradtak a kisbirtokok
10 hektárig. így a magángazdálkodást folytató parasztgazdák megmaradhattak 
hagyományos és kedvelt, jól jövedelmező termesztett növényeik mellett.

A vöröshagyma a falu két és fél évszázados történetében végig a legfontosabb ter
mék volt. Jelzi ezt például az is, hogy az egyik, magasabban fekvő határrészünk neve a 
máig megőrzött Lukovistye ~ Lukovistya ~ Lukovics, vagyis valamelyik szláv nyelvből 
(szlovák, szerb vagy horvát) származó tájszóval hagymaföld, hagymáskert.

A szűkös történelmi források az itteni hagymatermesztésről természetesen 
hírt is adnak, ha néha kissé pongyolán is.

Vályi András 1796-1799 között készült első magyar földrajzi lexikona a kö
vetkezőket jegyzi Kupuszináról:

„Kupuszina
Magyar falu  Bács Várm. földes Ura a '  K  Kam ara, lakosai katolikusok, fek

szik Zomborhoz, s Monostorszeghez 5500 bétsi ölnyire, határja lég inkább bú
zát, és káposztát terem, fá ja  fűzfából van tűzre, szoléi tsekélyek, nádgya sok van, 
harmadik része szántó földgyének motsáros, és lapályos, bővelkedik káposztával, 
hagym ával (kiemelés tőlem -  S. I.), és tekenős békával, piatzozása Zomboron, 
és Apátinban!i{
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Fényes Elek közismert múlt századi statisztikai és földrajzi könyvei az egye- 
düliek, amelyek Kupuszina fontos termékét, a hagymát ugyan említik, de csak 
fokhagymaként, s szerintem itt kevés információt kapott a minden település
re eljutni nem tudó szerkesztő. Az 1837-ben megjelent első művében2 a Bács- 
Bodroggal egyesült vármegye növénytermesztéséről szólva a következőket írja: 
„Főzelékek közül bab legtöbb van, kevesebb lencse, borsó. Zöldségben sincs fo 
gyatkozása: híres a Kupusinai fejes káposzta, és foghagym ay (Fényes 1837, 33). S 
a faluról szóló szócikk is ugyanígy tudósít:

„Kupuszina, magyar f. Zomborhoz112 a Dunához 1 órányira: 2551 kath., 2 
óhitű, 10 'sidó lak. Földje fekete, s igen termékeny; híres káposztát, sok zöldséget, 
nevezetesen fog hagymát terem. A határjában lévő posványságok közt, némelly 
épületek nyomdokait láthatni; ugyan ezen mocsárok tekenyős békát, csíkot, ná
dat, sást, gyékényt bőven szolgáltatnak. Kath. paroch. templom. F. U. a kam ara.” 
(Fényes 1837, 63)

Fényes Elek 1851-ben kiadott második műve, a földrajzi szótár3 megismétli 
ezeket az adatokat, s bővíti a határ nagyságáról írtakkal (Fényes 1851, 281).

A XIX. század közepén, a Bach-korszakban, 1859-ben és 1860-ban végzett 
első, a Temesi Bánságra és a Szerb Vajdaságra vonatkozó összeírás adatai -  me
lyek Ormós Zsigmond gyűjteménye, vagy Ormós-gyűjtemény néven ismer
tek és jelenleg a temesvári levéltárban találhatók4 -  Hankony Sándor helybeli 
jegyző 1860. április 20-i keltezésű német nyelvű feljegyzésében megemlítik, 
hogy Kupuszinán, az Apatini járásban van 10 vízimalom a Dunán, a lakosság 
leginkább kertészettel foglalkozik, mellyel itt mindenki foglalkozik, piacozá
sa Zomborban van, termelnek búzát, rozst, zabot, árpát, kukoricát, muhart, 
kölest, dohányt, káposztát, karalábét, vöröshagymát, fokhagymát, krumpliból 
nem sokat, sárgarépát, paprikát, zellert, zöldséget, tormát, paradicsomot, m á
kot, fehérgyökeret.

A múlt század utolsó feljegyzése a faluról ugyancsak említi a vöröshagy
mát. Fridrik Tamás Szegeden jelentette meg 1878-ban a Bács-Bodrog várm e
gyei adatokat,5 amelyben az éppen kupuszinai származású szerző szülőfalujáról 
többek között a következőket tartotta érdemesnek leírni:

„Kupuszina [..]. A lakosság, mindamellett, hogy kevés gabnát adhat el, elég 
pénzes, de kevésbé takarékos; szántásvetésen kivül télen át a szomszédos dunántuli 
uradalomban fát, nádat vág, azt fáradságosan és veszélylyel hordja át; más idő
szakban pedig sok és jeles káposztát, zöldséget, hagym át (kiemelés tőlem -  S.
I.), paprikát termeszt, melyekkel a fáradhatatlan nők és férfiak nemcsak Apatin, 
Bezdán és Zombor piacait elárasztják, hanem az egész megyét, sőt ezen kivüli he
lyeket is bejárják, részint pénzért, részint gabnáért cserélik be termesztményeiket” 
(Fridrik 1878, 187).

Későbbi földrajzi szakírók is konykakertész faluként tartják számon Kupuszi- 
nát, és mint látható is volt, piacozó szokásait is említik.

Ma élő idős kupuszinai emberek az itteni vöröshagyma-termesztés múltjá
ról elmondták, hogy ezt a konyhakerti növényt korábban a mainál sokkal ki
sebb területen termesztették. A gazdák hagymával beültetett átlagos földterüle
te 200-800 szögöl között mozgott, hiszen akkor még több család élt a faluban,
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s kevesebb földön gazdálkodhattak. Jó termésű esztendőkben 100-200 zsák
nyira taksálták a megtermelt mennyiséget. Nagyobb mennyiség termesztésére 
az 1940-es években került sor, amikor is az 1941-1944 közötti években, az ún. 
magyar idő alatt a makói hagyma minőségével felérő kupuszinai hagymát is 
nagy mennyiségben vásárolták fel, és Magyarország külföldre is szállította. Ezt 
megfigyelve, az ismét Jugoszláviához került kupuszinai termelők tovább foly
tatták a nagyobb termelést. A műtrágya megjelenése is növelte a termesztett 
növény területét a kupuszinai határban, s ma már nemcsak a homokosabb, la
zább talajú határrészekben termesztik. A falusiak úgy tartják, hogy 100 szögöl 
földön 10 q hagymát meg lehet termelni, természetesen istállótrágya és műtrá
gya felhasználásával, tehát egyáltalán nem meglepő, ha egy holdról több mint 
egy vagon hagymát visz haza a jó gazda. Századunk hatvanas-hetvenes éveiben 
az 1936-ban létesített földműves-szövetkezet évenete 1000-1200 vagon hagy
mát is fölvásárolt és értékesített jobbára az akkori ország nyugati nagyvárosai
ban (Zágrábban, Ljubljanában, Mariborban, Fiúméban, Szarajevóban stb.). De 
a termelők maguk is legalább ennyit eladtak az említett városokban, meg az 
eszéki, vukovari, tuzlai, újvidéki, illetve a kisebb vajdasági városok piacain. S 
ezt a nagy mennyiséget az alig 3000 lakost számláló nyugat-bácskai Kupuszina 
termesztette.

A szűkös kupuszinai határ miatt a XIX. század végétől sok kupuszinai csa
lád keresett megélhetést bérlőként a Duna menti irtványföldeken, a hatalmas 
kiterjedésű dunántúli uradalmi földeken, de ott is mindig a konyhakerti növé
nyek élveztek elsőbbséget, s köztük a piacokon jól eladható vöröshagyma.

A hagymamag

A kupuszinaiak mindig a saját dughagymájukat ültették, amiből a jelleg
zetes, nem túl lapos, tehát a hollandiai pogácsahagymához nem hasonlító, de 
nem teljesen gömbölyű vöröshagyma termett. Ehhez a hároméves munkát 
igénylő termékhez a vetőmagot (hagymamag, feketemag) is maguk termesz
tették az előző évi termésből ősszel kiválogatott legszebb, középnagyságú, vas
tag és piros héjú, nem kopaszodó fejekből. A magnak való hagymát ma is kora 
tavasszal, márciusban ültetik kapa után, minden kapavágásba egy fejet. Az ül
tetvényt tisztán tartják, kapálgatják, s az érettnek minősülő magfejeket augusz
tusban vágják le, szedik zsákokba, általában kora reggel, harmattal, hogy a mag 
ki ne csurogjon a bacskának nevezett fejekből. A fejeket a zsákban hagyják egy 
hétig, hogy azok jellegzetes szagot árasztva begyulladjanak, s a magon a burok 
pusztulásnak induljon. Ezután napon megszárítják, s így könnyebben kicsépe
lik. Erre leginkább régi mosófát, sulykolót, vagy más nehezéket használnak. A 
száraz magot hideg vízben egyszer-kétszer megmossák, hogy az üres maghéj 
és a szennyeződés a víz felszínén kiváljon a súlyos, értékes mag közül. A magot 
újraszárítják, s szárazon tárolják. De cséplés nélkül is tárolható a magfej néhány 
évig. Ugyanígy eltartható a mosott hagymamag is. Néhány család már ősszel 
elülteti a magnak való hagymát, hogy az tavasszal korábban kezdjen fejlődni, s 
mire a júniusi ködök jönnek, addigra olyan fejlett a virág, hogy a kedvezőtlen
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időjárás nem árthat neki. A hagymamagot literre számítják, az a tájékozódó 
mértékegység a vetésnél is. Aki egy holdba való apróhagymát akar termelni, 
annak legalább 10 liter hagymamagot el kell vetnie. Napjainkban azonban már 
kilóra is árulják a magot a piacon; 2000 márciusában 100 német márkába ke
rült egy kilogramm.

A dughagym a

A hagymatermesztés második évében történik az apróhagyma, dughagyma 
(árpadzsuk) termesztése. A magot régen kapa után, sorokra vetették, ma pedig 
a helyi kovácsmesterek által készített kis egysoros vetőgéppel, az ún. kisgéppel 
vetik. A vetés ideje megegyezik az apróhagyma ültetésével, ami m árcius-ápri
lis hónapban történik, de ha lehet, minél korábban. A sorok közötti távolság 
lehet 20 cm-es is, akkor könnyen nyesőzhető, vagy ha keskenyebb, akkor kis, 
5-7 cm szélességű kapával kapálják, illetve kézzel gyomlálják. Az apróhagyma 
szárát gyomlálás közben le is taposhatják, nem árt neki, másnapra újra fölele
venedik. A szedés ideje július-augusztusban van, s olyankor már figyelik, hogy 
van-e feje az apró termésnek. Ha igen, akkor kézzel kitépik a földből, s a szárát 
levágják, letépik. Korábban ez a munka a hagymaszedés után történt, míg nap
jainkban már megelőzi azt. Mindenki igyekszik a még zöld szárú apróhagymát 
szedni, ugyanis így sokkal könnyebb és gyorsabb a szedés, mert a még zöld 
szárú apróhagyma csomóit könnyűszerrel ki tudják szakítani a földből. Aki ezt 
a munkát későbbre hagyja, annak kapával, villával kell felszaggatnia a földet, s 
abból kikaparni a fejeket. így nehezebb, tehát lassúbb is a munka. Bár a későbbi 
szedésű dughagyma pirosabb, szebb színű, s úgy mondják, kevésbé fog a télen 
kiszáradni, hiszen érettebb, a csenevész, üres fejek már a földön kiválasztódnak, 
azonban mégis mindenki igyekszik hagymaszedés előtt, tehát július közepén 
elvégezni ezt a munkát. A karkosárba szedett, zsákokba szórt dughagymát a 
padláson kiszórják, s nem túl vastag rétegben (2-3 cm) tárolják. Néha megfor
gatják, átrázzák, a hajtásnak indult fejeket kidobálják. Korábban a dughagymát 
télen a kemence fölött szárították. Zsákokba szedték, de nem tömték meg dugig 
a zsákot, hogy a kemence fölött, a menyezetbe erősített kampókra elhelyezett 
karókon laposan felehessenek a zsákok. így maradt a dughagyma Luca-naptól 
egészen az ültetést megelőző válogatásig. Ez idő alatt kiszáradt. Az ilyen apró
hagyma ellenállóbb volt a betegségekkel szemben, valamint kevesebb fej indult 
virágzásnak, bacskának, ami haszontalan, hús nélküli fejeket teremhet csupán.

Napjainkban nagy területen, több száz szögölön, akár fél holdon is termesz
tenek dughagymát, 8—10, vagy még több, 15-18 liter magot is elvetnek, ter
mészetesen nemcsak a saját szükségletükre, hanem piacra is. Ezt mind kézzel 
szedik bandákba verődött asszonyok, napszámosok. Már ősszel kezdik az apró
hagyma árulását, hogy aki kora tavasszal kíván zöldhagymát enni a kertjéből, 
az ősszel elduggathassa. De a tavaszi árusítás sokkal jellemzőbb. Zsákszámra 
viszi a gazda a nagyság szerint szétválasztott apróhagymát a piacra, s ha van rá 
kereslet, akkor a vöröshagyma árának tízszeresét is elérheti az ára. De ez elég 
ritkán fordul ez elő. 2000 tavaszán 25-45 dinár (1-2 DM) volt az ára, nagyság
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tói függően. Sok szerbiai kereskedő kereste idén tavasszal a faluban az apró
hagymát.

A dughagyma válogatásának tavasszal van az ideje, ültetés előtt. Csak akkor 
hozzák le a padlásról, amikor már biztosak abban, hogy több fagy nem lesz, s 
nem érheti károsodás a fészerben, kamrában. Válogatógépen osztályozzák a 
fejeket nagyság szerint öt osztályba. A legszebb az ültetni való, amelyből min
denki először a saját gazdaságának szükséges mennyiséget teszi félre, s csak a 
fölösleg, meg az ennél apróbb, illetve nagyobb mehet a piacra. A legapróbbat 
szemétnek nevezik, de azt is átválogatják, s megpróbálják -  ha olcsóbban is, 
de -  eladni. Azonban sokszor a trágyadombon végzi ez az osztályon aluli (néha 
borsószemnyi) méret, mert a nagy kínálat miatt senkinek sem kell.

A végtermék: a kupuszinai vöröshagyma

Régen gyakoribb volt, ma már igen ritka a magról történő termesztés. Ilyen 
esetben kétéves a hagymatermesztés, különben pedig hároméves.

Kupuszinán ma ültetik vagy vetőgéppel vetik a dughagymát. Az osztályo
zott, kiválogatott apróhagymát február végétől egész márciusban, áprilisban ül
tethetik jól előkészített, az előző évben legalább kétszer, de ha lehet, háromszor 
szántott földbe. A szántások közül az egyik mély, őszi szántás legyen. A leg
jobb előző növénynek a búzát tartják, hiszen az sűrű vetésű, gyomirtó, s hamar 
lejön, utána megtörténhet a többszöri szántás. A kukoricát is elfogadhatónak 
vélik, ugyanis az után, igaz kevesebb a szántás, de kikerülhető a búza után meg
jelenő, s a hagymára ártalmas rovarok, kukacok (lepkék, legyek) megjelenése. 
A kukoricagyökerek azonban gátolják tavasszal a föld apróra munkálását. A 
földet ültetés előtt régen fogasolták, boronálták, ma pedig tárcsázzák, s egy kor
szerűbb géppel, de ugyancsak fogasolják. Valójában aprításról van szó, hogy a 
dughagyma minél porhanyósabb földbe kerüljön.

A kézi duggatást jobbnak, hasznosabbnak tartják a gépi vetésnél, mert ak
kor a kis dughagymafejek mind a gyökerükkel lefelé, a földbe ágyazva kerül
nek elültetésre, s az új növény azonnal egyenesen nyújthatja szárát fölfelé. Gépi 
vetésnél ez nem mindig történik így, s a fiatal növény esetleg a hagymafej alól 
igyekszik a felszínre jutni, lemaradva így a fejlődésben. A kézi ültetés után ki
sebb a tőtávolság is, tehát több teremhet ugyanazon a területen. Azonban míg 
az ügyes kezű asszonyok például 100 szögölnyi területet ültethetnek be egy 
nap, a traktor vontatta vetőgéppel pár óra alatt akár egy holdat is be lehet vetni. 
A kézi duggatáshoz szükséges a sorjelölő, 8 fogú nagy gereblye (jelölő) is, amely 
mutatja az irányt az ültetőknek. Ezt lovak húzták, amíg voltak a faluban. Ma 
pedig egy férfiember, aki elbírja. A sortávolság 25-27 cm szokott lenni.

Az ültetésre való dughagyma mennyisége attól függ, hogy milyen annak 
nagysága. Átlagos számítások szerint egy holdba a legszebb ültetni való dug- 
hagymából 300-400 kg kell. Az ültetést a kora tavaszi fagyok után, amikor a föld 
már megmunkálható, minél korábban el kell végezni. Napjainkban megelőzi, 
de követheti is a vetést az első gyomirtó permetezés. A permetezést traktor 
után akasztott permetezőgépből végzik, s hogy a traktorkerék ne tegyen kárt
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a vetésben, ezért a megfelelő helyen kihagyják, nem vetik be a sorokat. Köztes 
növénynek zöldséget és sárgarépát vetnek minden harmadik sorba, szintén a 
kora tavaszi napokban.

Az első nyesőzés valójában a sorok között az esők utáni kéreg feltörését épp
úgy szolgálja, mint a gyomirtást. Ez akkor történik, amikor a hagyma kikel, jól 
sorol, vagyis rendesen látszanak már a sorok. A nyesőzés csak a sorok közötti 
gazt irtja, ezért azt követi a kis kapával való megmunkálás, a kapácskázás és 
gyomlálás, hogy a hagymácskák körüli gyomokat is eltávolítsák. Mindez leg
inkább április végén, május elején esedékes. A második nyesőzésre akkor kerül 
sor, mielőtt a hagyma befejel, s ezt a munkát más már nem követheti, mert a 
hagyma szárát, tollát összetörnék, ha közte is kapálnának.

A ködöt tartják a hagyma legnagyobb ellenségének. Ha megüti a köd, ak
kor a levelei állva megsülnek, s a fej nem fejlődik tovább. Köd ellen júniusban 
permetezik a hagymát. Valójában ez a hagymaperonoszpóra, s e gombafertőzés 
kialakulásának a májusi-júniusi 20-25 fokos hőmérséklet és a csapadékos idő
járás felel meg. Ezért is mennek a gazdák eső után, amint a földre lehet hajtani, 
azonnal permetezni. A hagymalégy ellen is ajánlatos a növekedőben levő nö
vény permetezése. A hatékony műtrágyák és növényvédőszerek alkalmazásával 
magyarázzák az idősek a falu határában megnövekedett hagymaterületet.

A hagyma szára július derekára megdől, lefekszik; azt mondják, ilyenkor 
fejel a növény. Ezt követően már figyelik a gazdák a fej nagyságát, s nemsokára 
következhet a hagymaszedés is, ami a búzaaratás után a legnagyobb munka 
a kupuszinai határban. Régebben a kupuszinai Szent Anna-napi búcsú után 
kezdődött a hagymaszedés, de ma már igencsak igyekeznek ezzel a munkával, 
hogy a búcsúra kész legyen. A szedés több napig, vagy ha az időjárás nem ked
vez, akkor hetekig is eltart. A hagymaszedők korán reggel indulnak a földekre, 
hogy minél többet fel tudjanak szedni, amíg jól szakad, tehát amíg kissé ned
vesebb a föld is, meg a hagyma szára is. Ma már úgy tartják, nem kell megvár
ni, hogy a szára teljesen elsüljön, elszáradjon, mert akkor sokkal nehezebb a 
földből kiszedni, késsel kell feszegetni, netán kikapálni. Naponta egy személy 
ismét csak legfeljebb 100 szögölről tudja felszedni a termést. Ezért is fogadnak 
a gazdák leginkább napszámosokat ehhez a munkához, vagy móvában segítik 
egymást. Napszámosnak helybeli szegényebb embereket szívesebben hívnak, 
de jobb híján az apatini cigányokat is megfogadják, akik reggelente akár százan 
is megjelennek a falu központjában munkát keresve. Férfimunkást is mindig 
fogadnak, hogy legyen, aki vállalja a zsákolást. A hagymaszedők a földön reg
geliznek és ebédelnek. A tűző melegben sok vizet fogyasztanak. A család legfi
atalabb tagját napközben el is küldik friss ivóvízért.

Az érett hagyma szárát késsel vagy öreg, kimustrált kaszapengék végéből 
készített vágóeszközzel, skrabákkal vágják le, egyszerre 5-10 hagymafejről is 
a karkosár fölött, majd abból zsákba szórják. Ügy tartják, hogy szedéskor 27 
parasztzsákban van egy tonna. Ilyenkor a legsúlyosabb a hagyma, ezért érde
mesnek mondják a földről történő árusítást is. Üjabban az almásládákhoz ha
sonló ládákba gyűjtik a hagymát, s azokban is tárolják otthon a fészerben, paj
tában. Ha zsákba szedik, akkor a háznál száraz helyen kiszórják a termést, amit

105



könnyű textilanyaggal le is kell takarni, hogy a nap ne érje, mert megzöldül 
a hagyma bőre, vagy pedig kopaszodni fog. Ha tovább akarják tárolni, akkor 
leginkább a padlásra szórják. Agrotechnológiai kutatások újabban kimutatták, 
hogy ha a hagymát 25-30 nappal a szedés előtt maleinsavhidraziddal kezelik, 
akkor lehetővé válik a hosszan tartó, eredményes tárolás.6 Van már néhány hű
tőház is a faluban, ahol azonos hőmérsékleten tavaszig, vagyis a kedvezőbb árig 
tárolhatják a hagymát. Ezek megépítése is mutatja, hogy milyen jelentőséget 
tulajdonít a kupuszinai gazda a vöröshagymának.

Télen a hagymának, nem árt, ha meg is fagy, mert a melegebb idő beálltával 
kienged, s olyankor drágábban lehet árusítani. De mire májusban külföldről 
megérkezik a behozatali új termés, addigra a kupuszinaiaknak el kell adniuk a 
tavalyit. 2000 májusában a hagyma ára a zombori piacon 15-20 dinár között 
mozgott (0,7 DM).

A Vajdaságban termesztett hagymafélék között rangos hely illeti meg az Új
vidéki Egyetem Mezőgazdasági Kara által több éven át vizsgált, egyetlen önálló 
vajdasági fajtának elismert és bemutatott, termesztésre ajánlott kupuszinai vö
röshagymát, melyet kupusinski jabučar, azaz kupuszinai almahagyma néven je
gyeztek be. Ez a szinte gömb alakú hagyma bőtermő, jóízű, csípős, C-vitamin- 
ban gazdag, baktérium- és gombaölő hatású. A többi Vajdaságban termesztett 
hagyma más régióból származik.

Ha most pár mondatban össze kellene foglalnom a kupuszinai vörös
hagyma-termesztés múltját, jelenét és jövőjét, elmondhatnám, hogy e kony
hakerti növény termesztésének nagy, talán a faluval egyidős hagyománya van 
Kupuszinán. Jelene évente változó, hiszen a piaci ingadozások és az országban 
uralkodó gazdasági káosz semmit sem tud előre garantálni a termesztőknek. 
Jövője pedig, bármennyire is előtérbe került az almatermesztés, a vetemények 
közül pedig a sokféle bab termesztése, mégiscsak van, hiszen a kupuszinai pa
rasztember még mindig nem tudja elképzelni gazdaságát a rengeteg kézi mun
kát igénylő, de néha valóban jól jövedelmező vöröshagyma-termesztés nélkül.
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A NYUGAT-BÁCSKAI SZAKRÁLIS KISEMLÉKEK 
IDENTITÁSJELLEGE

A tér szakralizálása a mindenkori új lakosság és vallási vezetőinek elsőd
leges céljai közé tartozott. A már meghódított terület nemzeti jelleggel való 
felruházása hasonló folyamat volt s maradt az etnikailag mindvégig heterogén 
Nyugat-Bácskában. Az ott élő entitások épített szakrális emlékeinek létrejötte, 
élete és sokszor hányatott sora (megsemmisítése, újjáélesztése, tengődése) a ré
gió embereinek sorsával sokszor, mondhatni legtöbbször azonos.

A régió, amelyben néprajzi kutatásaimat végzem, sem földrajzilag, sem köz
igazgatásilag nem kompakt és nem körülhatárolt. Számos falu, három város, több 
község -  régen járás -  területét képezi. Egyetlen biztos fogódzóm mindig a Duna. 
A folyó bal partjának a bácskai részén kutatom a népélet sajátosságait. De az én 
szülőföldemnek a határai csupán ezzel a folyóval nem határozhatók meg ponto
san. A Zombor-központú régió megnevezés is illik rá, de több is ennél, mert pél
dául a jóval délebbre élő gombosiak ugyanúgy testvéreim, mint azok a Telecskán 
(Bácsgyulafalván), azaz a már-már a Közép-Bácskában élők is. Tehát maradjon 
csak a Nyugat-Bácska földrajzi meghatározás arra a földre, amelyen magyarok, 
szerbek, németek, horvátok, sokácok, bunyevácok, szlovákok, cigányok évszázada 
együtt, egymással vagy egymás mellett élnek. Megjegyzem, hogy a Dunatáj (így, 
egybeírva!) megnevezés is illene erre a sajátos vajdasági régióra.

Nyugat-Bácska a török uralom vége felé már etnikailag teljesen vegyes lakos
sággal bírt. Egy etnikai kontaktzóna alakult ki itt, a Dunához közel, s lehetséges, 
hogy éppen a folyónak köszönhetően. A Boszniából, Hercegovinából érkező, a tö
rök elől menekülő katolikus szláv lakosok megtelepedését a ferences barátok segí
tették,1 akiknek jelenlétét a török eltűrte a maga korában. Ezek a barátok gondozták 
a vészterhes időket esetleg itt átvészelt kisszámú korábbi magyar katolikus lakosság 
vallási életét is. A XVII. század végén Zombor és Baja között megjelenő sokác és 
bunyevác lakosok mind katolikusok voltak. Ugyanakkor a Balkánról menekülő 
szerbek, fegyverviselők és civilek, katonák és papok egyaránt itt is megjelentek, s 
meg is telepedtek a gyéren lakott vidéken. Az ő vallásuk görögkeleti, pravoszláv, s 
lelki gondozásukat a velük együtt menekülő papjaik látták el. A század vége felé így 
a korábbi zombori iszlám imaházak helyett, avagy éppen azok helyén új, immár 
keresztény templomok, kápolnák épültek, békésen megférve egymás mellett a pra
voszlávok és a római katolikusok.

Az imádkozás helyéül kijelölt terek szakralizálása így mindkét új felekezet ré
széről megtörtént. S bár keresztény vallásokról van szó, mindegyik megjelölte ma

1 Silling 1994, 10.
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gának a török után oppidum militare, azaz katonai erődítmény rangot kapott vá
roskában a maga szakrális tereit. A korábbi városi dzsámik és minaretek helyét ma 
már nehéz kideríteni -  bár bizonyára nem lehetetlen de az új templomok sem 
épülhettek messzebb, hiszen a település magja mindvégig megmaradt, az épületek 
és a terek nem semmisülhettek meg teljesen, mert nem volt elég idő, meg valószí
nűleg ok sem azok megsemmisítésére, eltüntetésére az élet újjászervezése során. 
A régiek helyén és azok anyagából épülhetett fel több lakóház és szentély is. Csak 
a kereszt szimbólumai váltották fel a korábbi félhold jeleit. A Zombor városában 
megtelepedő ferences barátok naplói, feljegyzései ezt sorra igazolják.2

Az új lakosság szerte a vidékre a XVIII. század folyamán kezd érkezni. 
Apatinba szervezetten telepítik a római katolikus németeket az 1740-es évek
ben. Ugyanakkor jönnek a bezdáni németek és magyarok is, akik immár egy 
nagyon egyszerű keresztény kápolnát találnak a betelepítésre kijelölt pusztán.3 
Ez az első keresztény szakrális emléke Nyugat-Bácskának, s talán a legelső öku
menikus szakrális építmény, ugyanis a Bezdán pusztán és környékén élő pra
voszláv és katolikus pásztorok egyaránt használták. Építését az 1710 és 1720 
közötti évekre datálják. Azóta kiderítették, hogy fogadalmi templomocskáról 
van szó, melyet ma a Szentháromság titulussal ellátva immár csak a római ka
tolikusok használnak. A nagyobb lélekszámú felekezet sajátította ki ezt a kápol
nát, de a katolikusok között etnikai felhangja nem volt ennek a kisajátításnak. 
A katolikus egyház összetartásigénye ennél sokkal erősebb fegyelmű volt.

Az apatini betelepítés nagyon szervezetten zajlott, s kimondottan csak ka
tolikus németek érkeztek a városba. Hogy ittlétük s megmaradásuk könnyebb 
legyen, már eredeti lakhelyükről magukkal hozták a templomi kegytárgyakat 
és egy fából faragott, fekete színű Szűzanya-szobrot, amelyet azóta is Fekete 
Madonna néven tisztelnek az apatini Nagyboldogasszony-templomban. De 
olyan kultusza ennek a szobornak, mint a szabadkai ferences templom Fekete 
Madonna-képének, nem alakult ki, és ma sem létezik.4

Az időtálló anyagból készült szabadtéri szakrális kisemlékek közül a Nyugat- 
Bácskában legrégebbi a Zombor városában álló Gfeller-kereszt. A Megyeháza előt
ti, egykor Erzsébet-ligetnek nevezett parkban álló homokkő kereszt dedikációja:

ZŰR EHRE GOTTES 
GEWIDMETH  

VON 
A N N A G FELLER  

AM 26.ten JULY 1829.

2 Például a zombori Ferenc-rendi fra. Bona Mihajlović naplója, illetve Szlatkovics Máté 
plébános ezen alapuló emlékirata.

3 Silling 2002, 168.
4 Boris Mašić szerint ezt a szobrot Magdalena Gerber hozta magával, amikor német 

földről az új városba települt. A szobor állítólag a svájci Maria Einsidel településen található 
kegyszobor mása. Az apatini templomban kezdetben a főoltáron állt, s csak később helyez
ték el az egyik jobb oldali mellékoltárra. Mašić 1998,19.
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Az állíttatás okát ma már nem nagyon ismeri a zombori köztudat, de a történel
mi emlékezet őrzi. A zombori Szentháromság-plébániatemplom, az egykori feren
ces templom mellé a megyeszékhely katolikus közönsége még egy szép, impozáns 
római katolikus templomot kívánt építeni a XIX. század első harmadában, még
hozzá a Megyeháza díszes épületének közelében, az egykori Pandúr-szigeten. Az 
elhatározás 1826-ban született meg. A szándéknyilatkozat után a városatyák Kari 
Gfeller építészt bízták meg a tervek elkészítésével. Az építész apja, Franz Gfeller az 
egész vidék jó nevű vállalkozó kőműves nagymestere volt, akinek neje, Anna, a 
nemes szándékot is megjelölendő állíttatta fel 1829. július 26-án, Szent Anna, azaz 
a maga névnapján a feszületet. A hely kiválasztásával nem sok gondja volt a jámbor 
asszonynak, ugyanis a majdan megépítendő templom elé tétette a feszületet. A kor 
köztéri római katolikus keresztjeinek stílusában kialakított feszület több magyará
zattal szolgálhat: 1. tiszteletadás az épülő istenháza előtt; 2. hálaadás a családnak 
nagy jövedelmet ígérő munkamegbízatásért; 3. a dedikáció nyelve az asszony anya
nyelve, s nemzetiségi hovatartozását ezzel jelölve, esetleg nem is szándékosan, de 
jelölte azt is, hogy a városban tekintélyes német lakosok élnek; 4. a maga létének, 
létjogosultságának, önmegvalósításának is felfogható a dedikáció szövegében jóval 
nagyobb betűkkel vésett személynév, méghozzá a maga névnapjának megörökíté
sével; 5. pusztán istenfélő jámborság is szülhette a szakrális kisemléket, ám hogy 
ehhez a család anyagi tehetőssége is kellett, az sem kétséges. Mai szemmel nézve 
mondható el mindez. És ma valóban jóleső érzés tölti el az ugyanahhoz a felekezet- 
hez tartozót a már szépen felújított régi kereszt láttán. Valójában erősödik benne a 
tudat, hogy az innen jogtalanul elüldözött elődeinek nyomai még mutatják az im
már hatalmas számúra duzzadt, többséggé vált másik zombori etnikumnak, hogy 
kikkel is osztotta meg a létezés terét a várossá válás idejében.

A fenti sorokban említett templom építésének engedélyét 1833-ban adták 
meg, az építés 1860-ban kezdődött, s a templomot 1902-ben avatták fel. Az 
új templom titulusa a kor eszmei áramlatainak, mondhatni uralkodó ideoló
giájának is megfelelően Szent István magyar király lett. Ebben a választásban 
pedig etnikai és felekezeti jelleg, avagy tudat, akarat egyaránt hangsúlyosan van 
jelen.

A másik felekezet szakrális emlékeit, vagy egyáltalán a szakrális emlékeket 
sokszor, felénk nagyon is sokszor tüntették el, akár a föld színéről is, például a 
XX. század közepén. Az elkövetők cselekedete, megfontolása, netán megbíza
tása más beszámoló tárgya lehetne. Épp ezért kell az éberség, és kell az emléke
zet. Mert nemcsak a török dzsámik helyének ismerete halványulhat el, hanem  
például a zombori és az apatini zsinagógáé is, és hiába vannak még jelen a régió 
minden településén a zsidó temetők, sokhelyütt nagyon elhanyagoltan, lepusz
tult állapotban. A más célokra használt, kívülről valamelyest, belülről teljesen 
átalakított zombori zsinagógáról már csak az öregek emlékezete tudja, hogy 
mi is volt hajdanán, s mekkora erőfeszítésébe került ennek felépítése a XIX. 
században a város alig megtűrt óhitű polgárainak. Apatinban legalább ma is 
egyházi célokat szolgál, bár más felekezetű kisegyháznak.

A magunkét megbecsülő, jó szándékú ragaszkodás eredményezte a koráb
ban darabjaira tört, deszakralizált Szent Flórián-szobor újraállítását, és a talap
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zat négy oldalát az itteni katolikus népesség 3 nyelvén: német, magyar, horvát 
és a liturgiák egykori nyelvén, latin nyelven jelölték meg, s hirdetik Szent Flóri
ánnak, a tűzvésztől oltalmazó szentnek a tiszteletét:

Despiceres viles út 
Christicis citius miles 
Haec statua est erigata 

Anno Domini 
MCMXIX  

A végtelen imádandó 
Isten nagyobb 

dicsőségére s szent 
Flórián tiszteletére 

emelte Zombor város 
áldozatkész közönsége 

1919
Gewidmet zu Ehren 
des hl. Flórian von 
den dankbaren und 

miswilligen Gláubigen 
dér Stadt Zombor 

1919
Zdravo sveti Florijane 

slavni Kristov mučeniče.
Od požara nas obrani 
I gromove ti odstrani.

Maga a szabadtéri szentábrázolás a megjelölt időben -  1919-ben -  már 
sem a tér szakralizálását, sem a krisztianizálását nem szolgálta. Inkább a Flóri- 
án-kultusz továbbélését igazolja. Megjegyezzük, hogy a városban már állt egy 
Szent Flórián-szobor, melyet a város német lakossága emeltetett 1781. március 
4-én, mint ahogy erről szóltam is már a Zombor katolikus vallási életének meg
újhodása a XVIII. században című tanulmányomban.5 És másutt is volt már 
látható egy kisebb Szent Flórián-ábrázolás, melynek stílusjegyei ugyancsak 
korábbi keletkezést valószínűsítenek. Ha a most felújított szobor dedikációszö- 
vegeinek nyelvét tekintjük, azaz a szakrális kommunikációt, akkor identitást 
jelölő konnotációját is jócskán észlelhetjük. A térfoglalás, mint mondtuk, nem 
volt lényeges, s a szoborfelújítás éve, az 1919. esztendő politikailag egy még 
meg nem húzott, meg nem erősített határú, bizonytalan kimenetelű vízválasztó 
év volt. Zomborba már bevonult ugyan a szerb hadsereg 1918 őszén, de amint 
látjuk, a közállapot még nem tiltotta a nagyszámú katolikus lakosság szakrális 
kultúrájának hagyományos tiszteletét, annak jól látható hirdetését. Különben 
is az adakozás erre a szoborújításra már korábban megkezdődött. Az emlékmű

5 Silling 1994, 20.
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körüli ájtatosságok egészen a II. világháborúig megtartattak. Csak a német la
kosság zömének elüldözése és a helyükbe érkező, más vallású, de jobbára vallás 
nélküli új lakosok, és az uralkodóvá válni akaró ateista világnézet évei alatt 
történt a Flórián-szobor deszakralizálása. Ennek nyomait tüntette most el a 
hatékony kulturális emlékezet és a külső nyomásra változó általános társadalmi 
légkör.

Az 1990-es évek délszláv háborúi nyomán a Vajdaságba érkező szerb mene
kült lakosság lelki igényeit kielégítendő egy pravoszláv templomépítési hullám 
kezdődött meg vidékünkön is. Az eddig meglévő, régi ortodox templomok a 
zömében szerbek lakta falvakban, városokban állnak (Zomborban, Szivácon és 
Sztapáron), s kimondottan a közép-európai barokk templomok építészeti jel
legzetességeit viselik magukon. Az újonnan épülő pravoszláv szentélyek sorra 
a bizánci templomépítészet sajátos stílusát hordozzák, s jócskán változtatnak 
az általánosan elterjedt nyugat-bácskai településképen. Ez történt vagy történik 
például Apatinban, Szontán, Gomboson, Bajmokon. Ez a folyamat is az etni
kai identitásjegyek kiemelésével jár. Ugyanúgy, mint a kutatott terület falvai
nak szakrális kisemlékei közül azok, melyek az újratelepítés kétszázötven éves 
jubileumára kerülnek a falvak köztereire. Ilyen például a legújabb kupuszinai 
szabadtéri kereszt, amelyen a katolikus keresztekre jellemző, korpusz alatti m a
gyar nyelvű dedikáció hirdeti, hogy a falu lakosainak zöme 2001-ben magyar 
nemzetiségű római katolikus:

A 250 ÉVES 
KUPUSZINA  
BÁCSKERTES

1751-2001 
JUBILEUMI

EMLÉKKERESZTJE.

ÁLLÍTATTA 
A FALU 

LAKOSSÁGA  
2001. V. 14.

Ugyancsak ilyen alkalomból állítottak a doroszlóiak is emlékkeresztet falu
juk központjában a következő felajánlással:

DOROSLOVO
1752-2002 

DOROSZLÓ.
EMLÉKÜL 

A FALU ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK  
250 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA  

EMELTETTÉK:
KONC FERENC ÉS ANNA
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Egy másik nyugat-bácskai új feszület, a béregi (Bački Breg) fogadalmi ke
reszt a maga Svim majkama sveta (A világ minden édesanyjának) latin betűs 
felajánlásával 1995-ben szép példája a vallási ökumenizmusnak.
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SZENT ANTAL-TISZTELET NYUGAT-BÁCSKÁBAN

2009-ben ünnepelte a katolikus világ a Ferenc-rend megalapításának 800. 
évfordulóját. A ferences barátok közül a történelem folyamán igazán kiemel
kedik Páduai Szent Antal alakja, akinek tisztelete az egész Kárpát-medencében 
jelen van. Ügy érzem, illik az ő tiszteletéről szólni a kutatásra általam választott, 
szülőföldemül kapott területen, azaz arról, hogy kik s hol tisztelik ezt a kedvelt, 
kedves szentet a Duna menti Nyugat-Bácskában.

A török kor végén az Alföld déli részére Boszniából érkező, jobbára 
gradovári ferences barátok a Bácska több városában is megtelepedtek, így 
Bácsban, Zomborban, Baján, majd Szabadkán is, de ott más rendtartományból, 
illetve a közeli baranyai Mohácson. Lelkipásztori tevékenységet a felszabadu
ló s ismét római katolikus vallású lakosokat befogadó településeken is nekik 
kellett vállalniuk. Legelőször is a velük vagy közvetlenül az ő érkezésükkor ide 
települő délszláv katolikusok, a sokácok és bunyevácok körében tudtak tevé
kenykedni, s talán ezért is terjedt el elsősorban náluk a Ferenc-rendi testvérek 
által igen kultivált szentnek, Páduai Szent Antalnak a tisztelete.

Az említett vidéken korábban Remete Szent Antal volt az ismertebb szent, 
bár az ő szentélyeiről nem sokat tudunk. Egyedül a XVI. század első felében, 
vagyis a török kor közepe táján épülhetett Bács várának közelében a mai is álló, 
s a kései gótika jegyeit magán viselő kisebb szentély. A kápolna a Bácstól délre 
fekvő erdőben mintegy 6 km-re található ma is. A bácsi erődítmény környeze
tébe 1687-88-ban érkeztek a ferencesek, de ez a kápolna a hagyomány szerint 
jóval korábbi. Remete Szent Antal „beteg embernek, beteg jószágnak hajda
nában nagy tiszteletben álló patrónusa” -  írja Bálint Sándor (1998, 2: 154), 
majd így folytatja: „A  szent apát az antoniták kórházai révén is a középkorban 
a betegek egyik patrónusa volt” (Bálint 1998, 2: 163), oltalmazott a járványok, 
a bőrbetegségek (Szent Antal tüze), valamint a kígyómarás ellen. Magyarorszá
gon már a XIII. század végén van kórháza az antonita rendnek. Az Alföld déli 
részén elterjedt kultuszáról Bálint Sándor lejegyezte a következőket:

„Hangsúlyoznunk kell, hogy az olykor téli Szent Antalként is emlegetett 
Antal apát tiszteletének kultikus sajátosságait -  nyilvánvalóan a monasztikus 
szerzetesség visszaszorulásával is -  a hívő nép sok helyen teljes egészében át
ruházta Pádua szentjére, a nyári Szent Antalra. Ebből az áttételből maga a Fe
renc-rend, hazánkban különösen a bosnyák eredetű régi kapisztránus rendtar
tomány derekasan kivette a részét.

Bácson, a hajdani érseki székhelyen Remete Szent Antal középkori, gondo
zásuk alá került kápolnája átvészelte a hódoltságot: nemcsak a keresztények,
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hanem gyógyulást remélve, beteg törökök is látogatták. A monda szerint egy 
török basa építette, mert fia szemhályogját egy barát meggyógyította. A kápol
na kultikus jelentősége közvetett tudomásunk szerint máig töretlen. Mindkét 
Antal ünnepén, továbbá keddi napokon búcsúsok járnak ide.” (Bálint 1998, 2: 
164-165). Bálint Sándor művének készítése óta sok idő telt el, s jómagam köz
vetlenül a helyszínen szereztem az értesüléseket, melyek arról szólnak, hogy 
napjainkban csak Páduai Szent Antal napja, azaz június 13. utáni vasárnap 
jönnek ide a búcsúsok, más napokon már régóta nem. Ehhez bizonyára az is 
hozzájárult, hogy a kápolna abban az erdőben áll, amely az egykori jugoszláv 
köztársasági elnök, Tito vadászterületeként sokáig védett volt, s ma is csak a 
búcsú napján nyitják ki a kaput. A búcsút különben a városi ferences kolostor 
Nagyboldogasszony-templomában is megtartják. A szegedi tudós a Magyar 
Sión 1869, 103-ból merített, míg e kápolna legendáját Steltzer Frigyes is meg
örökítette a Bács hajdana című cikkében a Zomborban megjelenő Bácska című 
megyei lap 1883. május 30-i számában. Tudni kell, hogy a törökök 1526. szep
tember 27-én vették be Bács várát. S ha igaz a legenda a török fiú gyógyulásáról, 
akkor a kápolna is 1526 utáni. Felújítását 1817-ben végezték el. Az előtte álló 
egyszerű keresztet 1885-ben kőkeresztre cserélték.

Érdemes megjegyezni, hogy ebben az említett bácsi ferences templomban 
van a régió legszebb templomi Szent Antal-ábrázolása. Nem a szokásos Szent 
Antal-szobor a persellyel, hanem Paulus Antonius Senser pécsi festőművész 
impozáns barokk festménye az egyik mellékoltár képeként. A Szent Antal-ol- 
tárt ebben a templomban már 1753-ban felállították (közli Sekulić [1978, 58], 
aki a rendház protocollumát idézve elmondja még, hogy ezt az oltárt 1899-ben 
és 1938-ban is felújították).

Remete Szent Antalt az akkori ország déli részein másutt is tisztelték, így 
például Baján is a kapisztránus ferencesek, akik a török után épült új templo
mukban, amelyet Páduai Szent Antalnak szenteltek, egy barokk oltárt Remete 
Szent Antalnak állítottak. A baranyai Máriagyűd kegyhelye is a Ferenc-rendi 
barátok által vezetett, s a templomban „páduai Szent Antal oltárán egy kis kép 
emlékeztet Antal apátra is” (i. m.). A vallási néprajz rangos kutatója szerint 
a magyar-szerb határ mentén fekvő Szántovo, ma „Hercegszántó sokác népe 
máig Ognjeni Antun vagyis Tüzes Antal néven emlegeti. Ünnepe asszonyi do
logtiltó nap, templomozni szoktak, ha csak pár percig is reggeltől késő estig. 
Régebben három megelőző keddi napon böjttel is készült rá az egész család” 
(i. m.), s a kedd megjelenése már ismét a Páduai Szent Antal kultuszára emlé
keztet, ugyanis az ő tisztelete éppen erre a napra esik, s így kiszorította a kedd 
asszonyának, Szent Annának is a korábbi jussát erről a napról.

S hadd időzzünk még Bálint Sándor feljegyzéseinél, amelyekben az is olvas
ható, hogy a szerémségi Ruma németsége az ünnepen a környékbeli Szent An- 
tal-templomhoz zarándokolt. A földíszített lovas kocsi után kötötték a marhát. 
A templom előtt jószágáldás volt” (i. m. 2: 166).

A nyugat-bácskai Szent Antal-tisztelet folyamatos a Ferenc-rendi barátok 
megjelenése óta ezen a vidéken. S bár fentebb jeleztem, hogy a barátokkal ér
kező sokácok és bunyevácok körében nagyon kedvelt volt, ami máig rendíthe
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tetlen, a Szent Antal dicsőségére itt épített szentélyeket mégsem a csak általuk 
lakott településeken találjuk. Az egyetlen templom, mint már szóltam róla, Ba
ján áll, s a Bácska Magyarországon maradt részének talán legszebb temploma. 
A mai Vajdasághoz tartozó nyugat-bácskai részen csak kápolnák épültek a fe
rences barát, Páduai Szent Antal tiszteletére.

Először valószínűleg a sváb lakosságú Gádoron (Gakovo) építették fel 1765- 
ben, 16,5 méter hosszú és 9 méter széles volt. A II. világháborút követően új, 
más nemzetiségű és más felekezetű lakói lettek ennek a magyar határhoz na
gyon közeli falunak, s azóta a kápolna már rég az enyészeté lett. A továbbiak
ban is látható lesz, hogy a szent kultuszának terjesztésében a vidékre érkezett 
délnémet telepesek barokk áhítata játszott jelentős szerepet.

Apatinban, a vidék németségének legnagyobb városában, ipari és szellemi 
központjában temetőkápolnát és alatta a maga családjának temetkezési helyet 
építtetett 1873-ban nemes apatini Fernbach Bálint a korábbi, azaz az alsó te
metőben. Ennek tisztelete is addig terjedt, amíg a lakosság ki nem cserélődött. 
Pedig a templom alatti kriptában még Teles Ede-dombormű is látható volt az 
egyik fiatalon elhunyt családtag (Laci) koporsóját záró fülke előtt. A városban 
élő maradék németség és magyarság máig Fernbach-kápolnaként emlegeti ezt 
a deszakralizált szentélyt. Szerencsére napjainkra úgy-ahogy helyrehozták, s 
ravatalozóként használják újra. Itt kell megemlítenem, hogy a város legrégeb
bi szabadtéri szakrális emléke is egy páduai Szent Antal-szobor, helyi nevén a 
Heiliger Antoni, amelyet a német betelepülők csakhamar a kolonizációjukat 
követően, azaz a XVIII. század második felében állítottak. A városon áthaladó 
Duna-ág felett átívelő híd egyik végén állt, míg a híd másik végén Nepomuki 
Szent Jánosnak, a város hajdani védőszentjének emeltek emlékművet. Ez az 
apatini Szent Antal-szobor a városrendezésnek köszönhetően a központi park
ba került, majd a XX. század utolsó harmadában a felső temető mellett egyko
ron létezett kálvária egyik stációoszlopára, ahol ma is látható.

Csonoplyán, ebben a mindig is vegyes lakosságú: bunyevác, német és m a
gyar, de római katolikus hitvallású nyugat-bácskai faluban a kálváriakápolnát 
szentelték Páduai Szent Antal tiszteletére 1878-ban. Ez a szentély máig áll, 
gondját viseli a hívőközösség, és az ünnepén itt tartják a szentmisét, valamint 
az ún. kisbúcsút. Különben Csonoplya az egyetlen nyugat-bácskai falu, ahol 
háromszor van búcsú: a templomé mindenszentek ünnepe utáni vasárnap; 
a kálváriakápolnáé az említett Páduai Szent Antal napján, míg a falu határá
ban levő szentkúti kápolnáé Sarlós Boldogasszony napján. A faluban még egy 
oromzatfülkében is látható Szent Antal-szobrocska.

A Zombor melletti Kerény (ma Kljajićevo) falu lakossága is német nemze
tiségű volt, s kimondottan vallásos. A faluban és peremén hat kápolna állt. Az 
egyiket itt is Páduai Szent Antal tiszteletére emelték. Sajnos ma már ez sincs 
meg.

Szabadtéri Páduai Szent Antal-szobor áll a mai napig sokácok lakta Szond 
(Sonta) egyik háza előtt, aminek német nyelvű dedikációja szerint az állíttatás 
Szent Antal tiszteletére 1931-ben történt Anton és Éva Mayer részéről:
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Gestiftet zu Éhre 
des 

Hl. Anton 
von

Anton und Éva 
Majer 

géb. Armbrust 
1931.

A szobor talapzatát az 1990-es években kicserélték, és a karcsú talapzatot a 
német nyelvű felajánlási táblával együtt eltüntették. Azonban a szobrot ma is 
gondozzák, előtte virágoskert van, s ünnepeken gyertyák égnek. Ebben a falu
ban igen sok oromzatfülkében -  régiben és újban egyaránt -  találunk Páduai 
Szent Antalt ábrázoló szobrocskát is, valamint hasonló van a szomszédos Szi
lágyi faluban is néhai Erdősi János és Etelka házának oromzatán.

A doroszlói Mária-kegyhely kápolnájának kertjében is áll egy szabadtéri 
Szent Antal-szobor, amelyet előszeretettel látogatnak a kisasszonynapi búcsú
ra érkező zarándokok, virágot is helyeznek elé, de jobbára gyertyát gyújtanak 
előtte, s ott imádkoznak.

Kupuszinát a szabadtéri szakrális emlékekben leggazdagabb bácskai falunak 
tituláltam, joggal, s bizony Szent Antal-szoboroszlopunk is van az Arany János 
utca 2. számú ház kerítésében. Igaz, a szent itt a Fájdalmas Szűzanya szobrával 
együtt áll, de az új, nem magyar gazda sem bántotta, érintetlenül meghagy
ta. Csak éppen karbantartót, gondos gazdát, virágozót keres ez az emlékmű, 
amelynek dedikációja:

Isten dicsőségére 
emeltette 

Kazimity János 
és neje 

Veszelity Maris 
1927.

Zomborban ijedten vettem tudomásul idén (2009), hogy a Sonja Marinković 
utca egyik polgárházának (a Dvornyák-háznak) homlokzata fölötti szép fülkét, 
amelyben a város egyetlen kültéri Szent Antal-ábrázolása állt, lebontották, el
távolították. A ház adaptálása után azonban a fülkét újraépítették, a díszítése és 
maga a szobor is megújulva ismét a helyén van. A (szellemi) környezetvédelem 
és a hagyományápolás szép példája ez a gondoskodás.

Az 1990-es évek elején Zombor környékének szakrális emlékei után kutat
tam, s akkor tudtam meg Milenko Beljanski újságírótól, hogy a város határához 
tartozó Gradina szállásokon, római katolikus lakosságú tanyacsoporton nem 
volt templom, csak egy harang, amelyet évente egyszer látogattak, mintegy bú
csúünnepet tartottak. így mondták: Idemo na zvono. (Megyünk a haranghoz.)
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Az adatközlő szerint később itt egy Remete Szent Antal-kápolnácska állt egy 
ideig (kapelica Svetom Antunu Pustinjaku).

A szentkultusz tárgyi emlékei közé tartoznak a templomi szobrai mellé, alá 
elhelyezett hálatáblák, ezek az újmódi offerek, amelyek a szent hathatós köz
benjárását köszönik meg. Ilyenekkel természetesen Nyugat-Bácskában is ta
lálkozunk. Például a zombori Szentháromság-templom belépőjében áll Szent 
Antal-szobra, ahová akkor is be lehet térni imádkozni, amikor a templombel
ső zárva van, csak a hálatábla a Fájdalmas Anya szobra mögötti táblafülkében 
látható. Ugyancsak Zomborban, a Szent István király-templomban a szobor 
mögött van egy tábla, amelyen a szent nevének iniciáléja olvasható csupán, de a 
templom és a karmelita rendház közötti folyosón több Szent Antalnak dedikált 
márványtábla is hirdeti hathatós közbenjárását. A csonoplyai Mindenszentek- 
templomban is találtunk ilyet, a doroszlói Szentkút kápolnájában szintén. M o
nostorszeg (Bački Monostor) katolikus falu Szent Péter és Pál apostolok temp
lomában érdekes módon a Szent Antalhoz fohászkodók Szent Ferenc szobra 
elé állnak, ott imádkoznak, az ottani perselybe helyezik pénzadományukat, és 
az egyetlen Szent Antal-hálatábla éppen itt található, s bizony magyar nyelvű. 
Tehát mintha a két Ferenc-rendi barát szerepet cserélt volna, bár Szent Antal
nak is van szobra a templomban. Ügy érzem, meg kell jegyeznem, hogy eb
ben a templomban összesen három márvány hálatáblát láttam 2009 nyarán, s 
mindhárom magyar nyelvű. A ma már maroknyi, de korábban kissé szám o
sabb magyar hívő egykori buzgóságát hirdetik ezek. Űj megfigyelésem, hogy 
ezen a többnemzetiségű és többnyelvű vidéken a Szent Antal tiszteletét hirdető 
hálatáblák kimondottan magyar nyelvűek.

Páduai Szent Antal ünnepe június 13-án van, amely ugyan nem parancsolt 
ünnep, de e napon több templomban nagymisét tartanak, amelyen legalább 
annyi hívő van jelen, mint az évközi vasárnapi nagymiséken. Több család is 
fogadott ünnepként üli meg e napot, mások pedig a szent iránti tiszteletből 
földdel nem dolgoznak ezen a napon.

Kupuszinán kim ondottan sokan vannak a m iselátogatók között azok, 
akik a horvátországi Vukovarral szembeni, a Duna bácskai oldalán levő 
Barkás rétből költöztek haza, ugyanis ők terményeiket a réttel szembeni 
Duna-parti Vukovaron árusították, s abban a városban ezen a napon van a 
tem plombúcsú, amelyre szívesen jártak. Arra emlékeznek a hazaköltözésük  
után is.

Hogy miért vált népszerű szentté a vidékünkön Szent Antal, az már kide
rülhetett, de a népi gyógyításban megjelenő hathatós közbenjárása is evidens a 
nép körében. A Szent Antal tüze, másként az orbánc embert s jószágot, legin
kább a sertéseket, egyaránt megtámadhatja. A betegséget az állatorvosok felénk 
vörös szélnek (crveni vetar) mondják, s a népi gyógyításban egykoron hasz
nálatos praktikák már feledésbe merültek. Amit ma még megtudtunk, hogy 
imádkozni kell Szent Antalhoz, vagy egyéni kilencedet tartani azért, hogy a 
betegség elmúljon. Ha kis kilencedet tartanak, akkor kilenc nap kell imádkozni 
s böjtölni, ha nagy kilencedet, akkor kilenc kedden kell ezt tenni. Szent Antalt 
az elvesztett dolgok megtalálásában segítő szentként is emlegetik, hozzá folya
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módnak fohásszal, kéréssel, imádsággal. Az aprócska Szent Antal-szobrocska, 
piciny tokban nagyon sok ember zsebében, táskájában megtalálható. Búcsúk
ban, templomokban árusítják ezeket.

A templomi Szent Antal-szobrok alatt, mellett mindenütt megtalálható a 
persely. Ebbe a Szent Antal szegényeinek szánt pénzadományt helyezik a hí
vők. Ebből a pénzből vásárolja a hitközség a Szent Antal kenyerét, amelyet a 
település szegényebb sorsú, egyedül és elhagyatottan élő lakosainak juttat. Ez a 
kenyér több Szent Antal-ábrázoláson is megtalálható a szent kezében.

Kupuszinán az a szokás járja, hogy az esküvő végén, amikor az új pár kifelé 
jön a templomból, a vőlegény a Szent Antal-perselybe ad pénzt, míg a meny
asszony a hordozható Mária-szobor perselyébe.

A szent ünnepén tartott szentmisén az egész templom énekli a következő 
népéneket:

Dicső Szent Antal Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fenn.
Liliomtiszta, kinek karjában 
A kis Jézus édesen pihen,
Te csodatevő, ki száz bajunkban 
Érezteted szent segélyedet,
Szívünkből áldunk, s általad várunk 
A Jóistentől dús kegyelmet.

Dicső Szent Antal, gyengék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett,
Szívünknek oda a tisztasága,
Urunkhoz jutni így nem lehet.
Elvesztettük az utat a mennybe,
Ha nem találjuk, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy légy mi vélünk,
S mutasd a biztos utat nekünk!

Az énekben említett liliom, annak tisztasága is Szent Antal tiszta és erköl
csös életét juttatja eszünkbe. A liliom is elterjedt attribútuma a Szent Antal- 
ábrázolásoknak. A liliommal kapcsolatos szokásról Beszédes Valéria szabadkai 
néprajzkutató adata, hogy Szent Antal napján liliomszentelés van a szabadkai 
templomban. Gyerekek viszik a fehér liliomot a templomba, amit megszentel
nek, s azt általában halálos betegnek szokták vinni könnyebbülésért.

Az archaikus népi imádságok vajdasági kutatójaként elmondhatom, hogy 
két olyan imát találtam, amelyek említik az oltalmazó Szent Antalt. Azonban az 
imádságok nem nyugat-bácskaiak, hanem az első a Tisza bácskai oldalán fekvő 
Adorján faluból, a másik pedig az észak-bánsági Majdán faluból való. M ind
két falu szegedi kirajzású, s valószínűsíthető az ottani ferencesek aktív hatása a 
szentkultusz terjesztésében.

118



Dicsértessék a teljes Szentháromság!
Százezerszer dicsérlek és áldalak.
Atyaisten, légy velem,
Fiúisten mellettem,
Szentlélek Úristen felettem,
Szent Mihály arkangyal jobb felől 
Szent Antal bal felől,
Két karomba angyal,
Két vállamon Krisztus teste,
Számban Krisztus teste és vére,
Őrizzenek engem az örök életre,
Akik ezeknél erősebbek,
Azok árthassanak nekem. Ámen.

„Akinek olyan a sorsa, hogy fohászkodik, azok (imádkozzák ezt az im ád
ságot)...”

Elmondta Harmat Franciska, 61 éves, Adorján (1992).

Ó, dicsőséges teljes Szentháromság, 
ezerszer dicsérlek, áldlak és felmagasztallak!
Atyaisten légy velünk,
Fiúisten mellettünk,
Szentlélek Úristen fölöttünk,
Boldogságos Szűz Mária előttünk,
Szent János evangélista hátunk megett,
Szent Mihály arkangyal jobb felől,
Pádvai Szent Antal bal felől,
Két koronás angyal két váltunkon,
Krisztus kenete szánkon,
Krisztus teste szívünkön!
Krisztus teste és vére gyógyítja meg lelki sebeinket.
Aki ennél erősebb vagy hatalmasabb, az árthasson nekünk csak. Ámen.

Elmondta Körmöcziné Gyémánt Viktória az 1990-es évek elején, aki 1902- 
ben született Majdán faluban.
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A MINDENNAPOK VALLÁSOSSÁGA KUPUSZINÁN

A római katolikus ünnepek, a vasárnapok, valamint a családnak vagy kö
zösségnek hivatalossá vált ünnepei (esküvő, keresztelő) liturgikus rendjét tisz
telő és betartó, hagyományápoló bácskai Kupuszinán (Bácskertes) a templo
mon mint a hivatalos liturgia szakrális terén kívül is számtalan alkalma nyí
lik a hívő embernek vallása gyakorlására. Az emberek közötti legegyszerűbb 
kommunikációs kapcsolattól a hosszan elnyúló, napokig, hetekig, hónapokig 
vagy egy életen át tartó böjtig, fogadalmakig, a gyermeknevelés hosszú éveiig 
sok megélési lehetősége van a vallásgyakorlásnak, és ezáltal a vallási néphagyo
mány átörökítésének is.

A mindennapi, más szóval hétköznapi vallásosság legelterjedtebb mozzana
ta a keresztvetés, mely valójában maga is ima, imával párosuló gesztussor. Az 
imádkozás előtt és után történő keresztvetés az imádkozásnak, mint vallásos 
cselekedetnek a része. Valószínűleg ez a leggyakoribb alkalma a keresztvetés
nek. Azonban a szakrális terek, keresztek, szobrok, kápolnák, templom, kálvá
ria előtt történő elhaladás is keresztvetésre buzdítja a kupuszinai asszonyokat. 
A férfiakat kevésbé. De a vallási hagyományokat megtartó férfiak is éppúgy 
becsülői és tisztelői a szakrális emlékeknek, csakhogy ők kalapjuk, sapkájuk, 
fejfedőjük megemelésével és a magyar nyelvterület katolikus részén mindenütt 
szokásos köszönéssel: Dicsértessék a Jézus Krisztus! mondásával tisztelegnek. 
Ugyanez vonatkozik a temető területére történő belépéskor is.

Szenteltvízbe mártott ujjaival keresztet vet magára a hagyományőrző család 
minden tagja, mielőtt aludni térne.

Keresztet vetnek a kenyérre is, mielőtt megszegnék. Szegés után a kést nem 
hagyják élével felfelé az asztalon, sem másutt, mert belelép a Jézuska. Evés előtt 
szokás az imádkozás, ám aki nem imádkozik, az legalább keresztet vet magára. 
Utcán, illetve a templomon kívül az oltáriszentséggel való találkozáskor le kell 
térdelni és keresztet kell vetni. Ez a ma már egyre ritkább gyakorlat leginkább 
akkor történt, amikor beteghez hívták a papot, hogy lássa el utolsó kenettel, a 
betegek szentségével. Napjainkban gépkocsin érkezik a pap a beteg házához, 
így a járókelők nem is tudják, hogy mikor halad el előttük az oltáriszentség. 
Temetési menettel való találkozáskor ugyancsak megálltak az emberek, megál
lították a szekereket, a férfiak levették kalapjukat, a nők keresztet vetettek. Az 
utolsó tiszteletadáson kívül itt már a ravatalon megszentelt halottnak kijáró 
tiszteletadás is megnyilvánul. Ha véletlenül lakodalmi menet találkozott teme
tési menettel, akkor a muzsikusok elhallgattak, a vidám társaság csendben vár
ta meg, hogy a gyászolók elhaladjanak. Amerre a temetési menet ment, arrafelé
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a kocsmák, más üzletek ajtaját is egy rövid időre becsukták. Ez ma már nem 
része a kupuszinai népi vallásosságnak, hiszen a temetőbeli ravatalozókápolna 
megépítése óta nincs temetési menet a faluban.

A köszönés, mint már említettem, az emberek közötti kapcsolatteremtés 
első jele. Az utcán egymással találkozók közül a fiatalabb -  akár férfi, akár nő -  
köszönt előre Dicsértessék a Jézus Krisztus!-sál, vagy rövidebben Dicsértessék! - 
kel. Erre az idősebb fogadta a köszönést: Mindörökké, ammén! vagy csak Mind
örökké! A néprajzi szakirodalom számon tartja -  a magyarok ilyen köszönése 
mellett a hasonló lengyel szokást - ,  s ennek kiegészítésére el kell mondanom, 
hogy a bácskai horvátok, bunyevácok, sokácok (lévén ők mindannyian római 
katolikusok) hasonló módon köszönnek a maguk nyelvén. Kupuszinán ez a 
köszönési mód utcán már alig hallható, pedig harminc-negyven évvel ezelőtt 
még a zsémbesebb öregek hangosan megfeddték a nem köszönőket akár szi
dalmazással, a szüleik nevelési módját emlegetve, akár azzal, hogy ők maguk 
jó hangosan, hogy más is hallja, ráköszöntek a nem köszönő fiatalra, aki erre 
mindenképpen elszégyellte magát. És ez nem tartozott a személyiségjogok 
megsértésének körébe, csupán a helyes gyereknevelés feladatai közé. A köszö
nések közül férfiak még használják az Adjisten!, ritkábban Adjonisten! köszö
nésformulát, amire a válasz is Adjisten! vagy csak elvétve Fogadjisten!

A házba belépő, bárhonnan érkező házbeli, avagy idegen mindig az említett 
Dícsértessék a Jézus Krisztus! köszönéssel üdvözölte az otthon levőket. A válasz 
a már említett volt. Templomból hazatérő ember a házbelieket még ma is több 
helyen a következőképpen köszönti: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Része legyen 
a szentmisében annak is, aki nem volt/, amire a válasz: Mindörökké, ammén. 
Engedje az Isten! Amikor valaki elmegy a háztól, akkor az Isten áldjon meg! kö
szönéssel távozik, amire az ottmaradók szintén Isten áldjon meg! jókívánsággal 
válaszolnak. A háztól távozó halottnak is ezt mondják: Isten áldjon meg! Sze
rencsés utat/, s ebben az utolsó útjára indulót kísérik ki olyan kívánsággal, hogy 
jó helyre kerüljön, vagyis a mennyországban legyen helye a lelkének!

Ha már a halottól való búcsúzást említettem, szólnom kell az alam izsnál- 
kodásról mint a vallási néphagyomány egyik eleméről. Kupuszinán a halott 
után maradó ruhákból mindig adnak szegényebb embereknek, vagy ha nem is 
szegényebbnek, akkor a ruhadarabokat viselni tudó személyeknek (egyre keve
sebb a népviseletben járó asszony, s ezért már-már nincs is kinek adományozni 
az elhunyt nő után maradt ruhadarabokat). Nem a vallás, hanem a néphit sze
rint, ha a házbeliek a nemrég elhunyttal álmodnak, akkor az azt jelenti, hogy az 
elhunytnak még bolyong a lelke, s ezt úgy lehet megnyugtatni, hogy a ruháiból 
szét kell osztani, vagy pedig mielőbb misét szolgáltatni lelke üdvéért.

Kötelező alamizsnálkodási alkalomnak tartják Kupuszinán a Szállást kereső 
Szent Család-kilencedet befogadó ház asszonyának kötelességét, hogy kará
csony előtt egy-egy rászorulóbb családot élelemmel megsegítsen. Élő szokás ez 
még a faluban. Ugyancsak illetlen dolognak tartják, ha szenteste a karácsony
köszöntők közül bárkit is elküldenek. Az év közben a házba betérő koldusok
nak is mindenhol adnak kisebb-nagyobb alamizsnát: tojást, krumplit, hagymát, 
egy tányér levest, egy-két szelet kalácsot, pár dinárt stb. Régen mindenszentek
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délutánján a temető bejáratánál sok koldus, jobbára apatini cigány kéregető ült, 
s könyöradományt kért. Aprópénzt volt szokás adni ezeknek a rászorulóknak.

A népi vallásosság leggyakoribb mindennapi formája ma is az im ádkozás, 
az Istenhez való fordulás, a vele való kommunikáció. Az imádkozás alkalma 
leginkább a lefekvés előtti, s ilyenkor hosszabban imádkozik a vallásos ember; 
azután a reggeli imádkozás, valamint amikor a reggeli, déli vagy az esti harang
szót hallja. Legtöbben a miatyánkot, az üdvözlégyet -  főleg ha a rózsafüzéres 
társulat tagja az illető - ,  az úrangyalát imádkozzák. Ha a mezőn meghallják a 
harangszót, akkor figyelnek, hogy hogyan szól. Ha halottra harangoznak, akkor 
az Isten nyugosztalja! kívánsággal veszik tudomásul a hírt. Ha az úrangyalára 
szólít a harangszó, akkor abbahagyják a munkát, felállnak, keresztet vetnek, s 
elimádkozzák azt. De Kupuszina az archaikus népi imádságokat tudókról is is
mert a néprajzkutatók között. Erről a témáról szóltam már előző könyveimben, 
s most csupán néhány újabban hallott, s az imádkozással kapcsolatos hagyo
mányról teszek említést. Volt eset, hogy a határ távoli részébe ment dolgozni a 
család, s az asszony nem szállt fel a szekérre, hanem úgy vezekelt, hogy végig 
gyalog ment, s közben magában a rózsafüzért imádkozta, s az ujjain számol
ta a tizedeket. A néphit úgy tartja, hogy aki az ujjain számolja a rózsafüzér 
üdvözlégyeit, annak halála után nem fognak megmerevedni az ujjai, s szépen 
lehet majd imádságra kulcsolni a kezét a ravatalon. Különben azt a tényt, hogy 
rózsafüzéres volt-e valaki életében, halálakor a templomtorony ablakába kitű
zött fehérkeresztes fekete lobogó adja tudtára az egész falunak. Ennek temetési 
szertartása is összetettebb.

Az imádkozáshoz kapcsolódnak a hosszabb-rövidebb kérések, hálaadá
sok. Valamilyen terv megvalósítása előtt ezt mondják: Ha Isten segít, vagy ha 
a Jóisten is úgy akarja. Munkakezdés előtt, útra indulás előtt a Jézus, segíts! fo
hászt mondják leginkább. Idős adatközlőm mesélte, hogy az aratás megkezdése 
előtt, levetett kalappal a következő fohászt szokta mondani a búzatábla szélén: 
Tudod, Uram, hányán vagyunk, azt is tudod, mit akarunk. Jézus, segíts/, s csak 
ezután suhintott a kaszájával. Vöröshagyma-termesztéséről volt ismert soká
ig Kupuszina. A hagyma felszedése előtt szokták mondani kissé tréfásan, de 
komolyan gondolva: Jézus, segíts, sokat ősz nagyokat! Amikor pedig valamely 
munkát szerencsésen befejeznek, akkor a Hála Istennek!, vagy szebben Hála 
Istennek, adjon mindén szegénynek! hálaadással köszönik meg Isten segítségét. 
Ha ingyen munkát végeznek, akkor azt Isten nevibe vagy Jézus nevibe teszik. 
Ha kellemetlen dologról kezdődik beszélgetés, akkor annak elhárítására a kö
vetkezőket mondják: Hagyjuk Jézus szent nevibe! Né beszéljünk róla! Ha valakit 
szidalmaznak, átkoznak, akkor azt kérik, hogy Verje meg az Isten!, s ennél na
gyobb átkot senkire sem lehet mondani.

Könnyebb munkvégzés közben (gyomlálás, apróhagymaszedés) az asszo
nyok a mezőn vallásos énekeket énekeltek régen, s ilyenkor mesélték a gyere
keknek, meg a felnőttek egymásnak az öregektől hallott Krisztus-legendákat, 
Mária-látásokat, Mária-álmokat.

Nehéz dolgaik emlegetésénél így kérnek bocsánatot Istentől: Isten panaszul 
ne vegye! Ha valamit el akarnak hárítani maguktól, akkor így fohászkodnak:
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Mentsen meg a Jóisten! vagy Mentsen meg a gyűdi Szűz M ária! Fogadkozás köz
ben gyakran hallani Kupuszinán az Isten a tanúm rá! vagy az Isten bizony! Biz- 
isten! kifejezéseket. Amikor valakit megköszöntünk, akkor így mondjuk: Isten 
éltessen! Van, aki a köszönöm helyett így válaszol: Engedje az Isten!

A kérés, illetve az áldásvárás kategóriájába tartoznak azok a hiedelmek 
is, amelyek az emberélet fordulópontjain az esővel kapcsolatosak. Ugyanis 
Kupuszinán még él az a hiedelem, hogy ha a menyasszonyra eső hull, az áldást 
jelent. Ha pedig a halott koporsója megázik, akkor az elhunyt üdvözül.

A mindennapi gyereknevelésben is többször megjelenik a vallásos elem. így 
például abban a hiedelemben, hogy annak a gyereknek, aki náddal verekszik, 
meghal az anyja, valójában Jézus megostoroztatásának emléke él tovább, szigo
rú didaktikai figyelmeztetéssel.

A kenyér megbecsülésére is nagy gondot fordítottak a nevelők, a szülők. 
A kenyeret nem szabad eldobni, mert az a Jézuska teste. Ha egy darab kenyér 
leesik a földre, azt fel kell emelni, megcsókolni, ugyancsak azért, mert az a Jé
zuska teste, s el kell fogyasztani. Különben pedig az érett búzaszem egyik végén 
Jézus arcát vélik felfedezni a kupuszinaiak.

Az egyházi előírások betartására figyelmeztet az a hiedelem is, hogy ha ad
ventben táncolnak, akkor lehullik a szilvatermés.

Lányok nevelésével kapcsolatos az a már eltűnőben lévő felfogás, hogy a 
lányoknak nem szabad fütyülniük, mert akkor sír a Szűz Mária.

A csodálkozás, rácsodálkozás általánosan elismert alkalom arra, hogy va
lami baj történjen a csodálkozóval. Bár a néphit körébe tartozó jelenségről van 
szó, mégis el kell mondani, hogy Kupuszinán ilyenkor bajelhárítás gyanánt az 
Uram, Isten! vagy a Jézus, segíts! felkiáltás hallatszik. Ugyanez vonatkozik arra 
az esetre is, ha valami olyat eszünk, amit abban az évben még nem ettünk, vagy 
olyasmit látunk, amit még nem láttunk. Ijedtség esetén a Jézus, M ária! vagy a 
Jézus, M ária, Szent József! fohászt kell mondani.

A népi vallásosság körébe tartoznak a különböző fogadalm ak is, amelyek 
már jócskán kötődnek a böjt fogalmához is. Ezt sokféle okból tehetik, de m eg
különböztetett például a nagyböjthöz mint szakrális időhöz kötődő dohány
zás- és alkoholtilalom, illetve vagy az egyik, vagy a másik. Ugyancsak fogadal
mat tehetnek a gyermekáldásban nehezen részesülő házaspárok, vagy a szülés 
fájdalmaitól félő asszonyok. Ilyen családokban azután, ha kislány születik, ak
kor a Rita vagy az Anna nevet kapja, hiszen Szent Ritához vagy Szent Annához 
imádkozott az édesanya, s háláját nevének tiszteletével fejezi ki. A kupuszinai 
Szent Anna-templomban is megtalálható a nem is olyan régóta tisztelt Szent 
Rita képe, akihez sokan imádkoznak. Tiszteletéről szóltam már a Kilencedek 
Kupuszinán című írásomban, mint ahogyan a többi ilyen házi ájtatosságról is 
(Lourdes-i-kilenced, Szent József-kilenced, Szállást keres a Szent Család-kilen
ced stb.). Gyermekáldásért könyörgő család a meghallgatás után fogadalomból 
házába fogadja évente a szállást kereső Szent Családot. Isten vagy a szentek 
közbenjárásáért gyertyát, virágot, esetleg nagyobb tárgyat (pl. oltárterítőt, sző
nyeget) ajándékoznak a kupuszinaiak a templomnak. Fogadalomból ápolnak 
néhány szabadtéri szakrális emlékművet és a körülöttük levő virágágyást is.

123



Fogadalmi zarándoklatokról is beszél a hagyomány Kupuszinán. Leginkább 
Doroszlóra és Máriagyűdre zarándokolnak a fogadalomtevők.

A bűnbánat, a bocsánatkérés, vagyis a gyónás, szentáldozás is a vallásos 
ember életének része. Igaz, ezek a cselekedetek a templomban történnek, de 
például a gyónni induló ember a házban levő minden személytől, lett légyen 
bárki idegen is, bocsánatot kér, ha esetleg vétkeivel megbántotta. Erre általá
ban az Istennél a bocsánat a válasz. A gyónás utáni áldozással kapcsolatos az 
a hiedelem, hogy akinek a szent ostya felragad a szájpadlására, az nem gyónt 
igazul.

A böjtöt az egyház által előírt napokon (hamvazószerda, nagypéntek, 
Ádám-Éva napja) szigorúan megtartja a kupuszinai magyarság. A nagypén
teket a legrégibb hagyományt őrzők olyannyira böjtölik, hogy még halat sem  
esznek. Ehhez az a hiedelem kötődik, hogy aki nagypénteken halat eszik, an
nak holtteste a ravatalon kellemetlen szagú lesz, büdösödni fog. A hétköznapok 
közül a pénteket tartják böjti napnak. Ilyenkor leginkább babot főznek, s va
lamilyen főtt tésztát esznek utána. A böjthöz szorosan kapcsolódó fogadalom  
volt azé az édesanyáé is, aki hosszú éveken át minden szerdán, pénteken és 
szombaton csak kenyeret evett és vizet ivott, hogy a m ásodik világháborúban 
fogságba került fia hazakerüljön, ami hála Istennek meg is történt. Ügy tartja a 
néphit, hogy aki fogadalomból sokat böjtöl, az szombaton, a Szűz Mária nap
ján fog meghalni. Nem kupuszinai, hanem Beszédes Valéria néprajzkutató Völ- 
gyesről való adata, hogy szombaton a Szűz Mária nyitva tartja a mennyország 
ajtaját, s aki akkor hal meg, az bizonyára a mennyországba jut. Kupuszinán is 
a Szűzanya napjának tartják a szombatot, s ehhez időjóslás is fűződik, mely 
szerint az évnek szinte minden szombatján kisüt a nap, ha csak rövid időre is. 
Ez azért történik, mert akkor mossa ki Szűz Mária a Kisjézus ruháját, s annak 
vasárnapra meg kell száradnia. Kupuszinán úgy tudják, hogy egész évben csu
pán két szombaton nem süt ki a nap.

A házban található szakrális jellegű tárgyak közül ki kell emelnem az ajtó 
fölött függő feszületet, amely a házbeliek vallásosságát jelképezi, és erejével 
oltalmaz az alatta belépő, esetleg gonosz szándékú embertől. Az ajtó melletti 
falon található a szenteltvíztartó, fölötte a család olvasói, némelyiken a zombori 
karmelitáknál vásárolt skapuláréérem. Szentképekből több is van a szobákban. 
Leggyakoribbak a XX. század elején vásárolt, német nyelvterületről szárma
zó, német címzésű, aláírású olaj nyomatok, melyek Jézus szívét, Mária szívét, 
a Szent Családot, Mária mennybevitelét, a Szentháromságot, az Őrzőangyalt 
ábrázolják. A lakószobában függő szentképek, feszületek fölé akasztják a temp
lomból hozott búzaszentelési zöldbúza koszorút. Zenélő kálváriajelenet, Má- 
ria-ház, álló feszületek, búcsúkból hozott Lourdes-i Mária-szobrocskák, Szent 
Antal-szobrok, angyalkák szobrai, gyertyatartók, máriagyűdi csutorák mind 
a tisztaszoba almáriumának, kis szekrényének tetején találhatók, de került a 
Mária-szobrocskák közül a nagyszekrény tetejére is, ahol a cifra bögrék, az I. 
világháborús (Istenért, királyért, hazáért feliratú) emlékcsészék, az üvegből ké
szült tortatartók állnak. Tükrös képekből is akad a kupuszinai házakban: Isten 
báránya, Utolsó vacsora, a Szent sír stb. Ezeket előszeretettel vásárolják a falut
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járó csencselő kereskedők, cigányok, hogy azután külföldön értékesítsék őket, 
akárcsak a lányok nyakában hajdan viselt tűzzománc Mária-érmecskéket. A 
lakószoba falán található a Házi áldás szövegű hímzett falvédő, valamint a szí
nes nyomású, szentképpel díszített papír katolikus falinaptár. A tisztaszobá
ban vannak az elsőáldozási emlékképek. A kis szentképeket az imakönyvekben 
őrzik, azt pedig a szekrényben, vele együtt a szent leveleket, imamásolatokat, 
énekszövegeket. A szentelt gyertyát is ki szokták akasztani, leginkább a szoba 
falán levő feszület mellé, a Szent Márk napján szentelt friss búzakoszorú alá. 
A szentelt barkát nem is viszik be a házba, hanem az ereszbe tűzik, s ha vihar 
közeleg, akkor imádság kíséretében a tűzbe vetik. A templomból hozott úr
napi gallyat a ház kapujára tűzik, s ott is marad egész évben, ott őrzi a házat. 
Szenteltvíz minden házban van egy üvegben, amelyet a gazdaaszony őriz biz
tonságos helyen. Díszesebb porcelán vagy más anyagból készült szenteltvíztar
tó nincs mindenhol, de akinél akad, az a lakószoba bejárata mellett tartja. Az 
aprócska Szent Antal-figurák gyakoriak a kupuszinaiak pénztárcájában, zse
bében. A szent betűk különféle variációi a mostani háború (1990-es években 
dúlt délszláv háborúk) alatt újra előkerültek, és igen sok férfi a pénztárcájában 
állandóan magánál hordja máig őket.

Régen a tehetősebb családok a menyasszony koszorúját és a vőlegény kalap
rózsáját asztalossal berámáztatták kék ládikába, azt üveggel fedték, s e ládika 
aljára, de szintén az üveg mögé szentek, angyalok kis figuráit helyezték, majd 
ezt a tisztaszoba falára akasztva házioltár gyanánt használták.

A ház külsején ugyancsak találhatók szakrális elemek. Ilyen például a régi, 
náddal fedett házak tetőperemén a nád összetartására szolgáló két deszka 
egybeerősítésénél látható kovácsoltvas kereszt. A korábbi, oltalmazó szerepű 
nap- vagy csillagminták helyett az 1960 után épített házak oromzatán téglá
ból kiképzett padláslyukak is kereszt formájúak az egész faluban. Ugyancsak 
az oromzaton találhatóak, a két padláslyuk között a szakrális oromzatfülkék, s 
bennük leginkább Jézus szíve szobrocska, de van kis kereszt is, lourdes-i Szűz 
Mária-, Szent Vendel-, Szent József-szobor, üvegbúra alatti kálváriajelenet is 
e fülkékben. Lakóház oromzatán itt-ott látható még Jézus-monogram is. Az 
istállók udvari ablakának kiképzése néhol keresztformára emlékeztet. A há
zak téglakerítésébe épített szakrális oszlopfülkékről pedig a Megszentelt jeleink 
(2001) című könyvemben már szóltam.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a hétköznapokban megélt vallási 
kultúra népi hagyományai éppoly gazdagon maradtak meg szülőfalumban, 
Kupuszinán, mint az ünnepnapok színes hagyományvilága, s mint a tarka nép
viselet és az ízes kupuszinai nyelvjárás.

125



KOMMUNIKÁCIÓ A HARANGOK NYELVÉN 
KUPUSZINÁN

A közösségi információközlés legfontosabb megnyilvánulása a beszéd. Az 
artikulált emberi hang által történő hírközlést megelőzően már a gesztusok is 
teljes mondatértékű kommunikációs funkcióval bírtak, s bírnak sokszor ma is. 
A nem emberi hangforrásból származó, hanem bizonyos tárgyak ütögetéséből 
eredő hangokból egy akusztikus kódrendszert alakított ki minden közösség 
magának: ilyen pl. a vonatfütty, az iskolacsengő hangja, a mentőautó sziréná
jának hangjai stb. És ilyen nagyon régi egyezményes hangrendszer éltetői az 
emberi társadalomban a harangok is, amelyek megszólaltatása nagyobb vagy 
kisebb közösségekben néha azonos, néha különböző hírértékkel bír. Ahogyan 
a hadseregben megszólaló kürt, illetve trombita hangja is más és más jelentés
sel bír, úgy tud a harangozó is a harangszóval figyelmeztetni, hívni, értesíte
ni. Különleges esetekben bizonyos helyi közösségek a harangszót kénytelenek 
mással helyettesíteni. Ilyenről tudunk Bona Mihajlović szerémségi származá
sú Ferenc-rendi szerzetes naplójából, melyet a zombori rendházban vezetett a 
XVIII. században 1717 és 1787 között. Ő tesz említést a török uralom vége felé 
a ferencesek által használt daszkalo eszközről, azaz egy vastag deszkalap farúd
dal való ütögetéséről, amelynek tompa hangja nem hallatszott ugyan messzire, 
de a közösség testvéreit figyelmeztette kötelezettségükre, viszont az oszmán 
megszállót mégsem zavarta. A XII. század óta kötelező harangozás csupán ily 
módon érvényesülhetett abban az időben.

A harangokkal való ellátottság nem pusztán a templomok, kápolnák, te
metők kiváltsága. Lehet harangja egy-egy kastélynak, mellyel pl. ebédre hívják 
a dolgozókat; lehet a kapubejárat fölött is kisebb harang, amelynek hangja az 
érkezőkről informálja a házban élőket. De a harangszó szerte a világon a leg
használatosabb a vallásgyakorlásban. Része és rendezője a szakrális időnek, be
határolja azt, s végigkíséri az emberi életet a születéstől a halálig -  legalábbis a 
római katolikus vallású nyugat-bácskai Kupuszina falu közösségében így van.

Kupuszinán 1754-ben építették fel a vert falú templomot, amelynek tornya 
még nem volt, s így mellette két harangláb állott, mindegyik egy-egy haranggal, 
„a nagyobb volt mázsa 6 font, a másik 42 font nehéz. Kalocsán áldották meg 
őket. A harangokat a község lakosai vették” -  jegyezte fel Kanyó Lajos néhai 
plébános a XX. század első felében írt feljegyzéseiben. Az 1806 és 1813 között 
megépült új Szent Anna-templom 32 méter magas tornyát 1843-ban már négy 
harang lakta. A harangokat a község lakosai vásárolták, s a kalocsai érsek áldotta 
meg őket. A szentkultusz egyik megnyilvánulási lehetősége éppen a harangok 
védőszentjének megválasztásában rejlik. Kupuszinán az említett évben Szent
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Ágostonnak, a Nagyboldogasszonynak és Szent Eleknek az oltalmába ajánlott 
harangokkal értesítették a katolikus hívőket, míg az öreg harangnak nevezettet 
már nem használták. Feltételezhetjük, hogy ez utóbbi a régi, kis templom előtti 
haranglábon álló harangok közül való. Sajnos a nagyon foghíjas helyi Canonica 
Visitatio nem szól a védőszentválasztás körülményeiről, így nem tudjuk, hogy 
miért éppen Szent Ágoston és Szent Elek, a mi vidékünkön éppenséggel kevés
bé kultivált szentek lettek harangjaink oltalmazói. Bálint Sándor szerint „Szent 
Elek a középkor egyik legkedvesebb legendahőse volt [...] Eljut a népmese vi
lágába is [...] A legenda évszázados kedveltségére vall egy baranyai népmese, 
amelyet nyilvánvalóan ponyvairodalmi vagy kalendáriumi olvasmány ihletett” 
(Bálint 1998, 3: 67-68). Szent Elekben az ifjúi szüzesség védőszentjét tisztelték. 
Az Elek és az Ágoston név kupuszinai vonatkozásáról annyit tudunk, hogy a 
falu jóm ódú családjaiban korábban, jó száz évvel ezelőtt előfordult még mind
két férfinév, bár azok ma már nem használatosak. De a ragadványnévkincs 
még őrzi emléküket, ugyanis az Elek ragadványnév két nagy famíliát is jelöl: 
az egyik Guzsvány vezetéknevűt, s tudjuk, hogy keresztnévből származóan, 
míg a másik egy Balogh vezetéknevű családot jelölt, melyet Magyarelek néven 
tartanak számon, s nemrég adták el az utolsó Magyarelek-házat, bár a család 
egyenesági leányleszármazottai még élnek Kupuszinán. Az Ágostonból pedig 
Guszti lett, s ez a ragadványnév az egyik Popé vezetéknevű m ódos gazdáéké 
volt, akiknek tagjai községi és hitközségi elöljárók is voltak. Ma már csak le
ányági leszármazottaik élnek a faluban, férjük után más vezetéknéven. Szent 
Ágoston és a többi egyházatya templombeli ábrázolását ugyan a tridenti zsinat 
előírta (Bálint 1998, 3: 268), de a XIX. században épített kupuszinai templom  
kegytárgyakkal való felszerelése időben már nagyon távol jár az említett zsinat
tól. A harangkeresztelésnek ezek csak feltételezései, ugyanis lehetséges, hogy 
a másutt és másoktól megkeresztelt harangok által a faluba hozott nevek épp 
a harangok révén váltak használatossá. Szent Elek kevésbé elterjedt tiszteletét 
minden bizonnyal bővítheti mostani bácskai említése.

A mai templomi harangok közül a legnagyobb 645 kg, míg a legkisebb, a 
lélekharang 48 kg. A temetőben álló vasszerkezetű haranglábon egy harang 
van: Ajándékozta Dubacz István és neje Friedrich M ária 1924. Önt. Boditsy B a
ján. A harang szemközti oldalán pedig egy kis dombormű, amely Szent Mihály 
arkangyalt ábrázolja mérleggel a kezében. A harangot ajándékozó hitbuzgó há
zaspárnak köszönheti Kupuszina társadalma még a Nagy utca elején, a hajdani 
házuk előtt 1902-ben épült közkeresztet, a temetőben álló Nagykeresztet 1910- 
ből, valamint az asszonynak a Kálvárián lévő stációoszlopokat 1901-ből.

A templom harangjai minden nap megszólalnak a katolikus kánonnal szen
tesített, s a közösség által tudott időben. Korábban, amíg az időszámítás kétféle, 
tavaszi és őszi szokása nem volt felénk honos, addig nyáron reggel négykor s 
este nyolckor harangoztak Szent György napjától Szent Mihály napjáig, míg a 
téli időszakban reggel ötkor és este hétkor. A harangozás időpontjának változá
sa mindig a jeles napok előestéjén történt. Ugyancsak régi szokás, hogy az esti 
harangszó után a lélekharang is megszólal a megboldogultak lelki üdvéért, az 
éjszakai nyugodalom biztosításáért. Hajdan, jó fél évszázaddal ezelőtt nyaran
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ta még este kilenckor is megszólalt a lélekharang, s az idősebbek emlékezete 
szerint azért, hogy aki a sötétedés beálltakor eltévedt valahol a határban, a ha
rangszó irányában indulva hazataláljon. A harangszó idő rendező szerepének 
megnyilvánulása érhető tetten ebben az esetben is.

Ugyancsak idő- és munkarendező szerepe van a napi három kötelező ha
rangozásnak is. A hajnali, déli és esti harangszóval valamikor a nagyharang 
szólította imára a kupuszinaiakat. Amióta a most szolgáló plébános a faluba 
érkezett, azóta a toronyablakokba szerelt hangszóróból hallatszik ez az imafel
hívás. De nem a kupuszinai templom nagyharangjának a hangján, hanem egy 
idegen templomén, amelyet hozzánk importáltak a hangtechnika fejlődésével. 
Ezt a harangszót digitális elektronikai műszer indítja és állítja, megkönnyítve 
így a harangozó munkáját. A falubeliek azonban könnyedén megkülönböztetik 
a két harangszót, s az eredeti harangzúgást sokkal többre becsülik a hangszóró
ból kiszűrődőnél. Ugyanígy történt az 1980-as évek közepéig az időjelző haran
gozás a temetőben is. Amióta azonban nincs a temetőcsősznek állandó lakása a 
temetőben, azóta ez a napi három harangozás elmaradt.

A római katolikus felekezetű templomokban szokásos a péntek délután 
három órakor történő harangozás Krisztus kínhalálának emlékére. Ennek a 
harangozási kötelezettségnek máig rendszeresen eleget tesznek a kupuszinai 
templomban egy haranggal.

A szakrális idő legfrekventáltabb időszaka a szentmiséé, amelyre ugyan
csak a harang szólít. A vasárnapi nagymise -  im m ár csak egy szentm isét 
tartanak vasárnaponként -  leginkább délelőtt 10 órakor kezdődik. Arra 
az első harangszó 9 órakor szólal meg a hangszóróból, a m ásodik pedig  
fél tízkor. M indkettőnek azonos a hossza. A misére történő beharangozás 
m ind a három haranggal pontban 10 órakor történik, de rövidebben, mint a 
misére szólítás. Aki ez után érkezik a templomba, arra m ondják, hogy kiha
rangozták. Ezeket a harangozásokat minden tősgyökeres falubeli ismeri, és 
jelentésének megfelelően értelmezi, akárcsak a szentm ise részeit m egtisz
telő, az evangéliumra és az Űrfelmutatásra történő harangozást is. Amikor 
vasárnap délután litániát tartanak a templomban, az m indig három órakor 
kezdődik. Erre elsőt harangoznak kettőkor egy haranggal, m ásodikat fél 
háromkor ugyancsak eggyel, s beharangoznak három kor m indhárom  hasz
nálatban levő haranggal.

A hétköznapi misékre hasonlóképpen történik a harangozás, csak éppen 
negyedórás szünetekkel, s nyáron reggel hétkor, télen fél nyolckor kezdődnek.

Az októberi Mária-ájtatosságot minden este hat órától tartják, vasárnap pe
dig a rendes délutáni litánián. Az ezen való részvételre először ötkor, m ásod
szor fél hatkor harangoznak, s hatkor beharangoznak. Ez a litánia pontosan 
este 7 órakor ér véget a harangszóra történő úrangyala imával.

Imádkozásra szólít a templomban a mindhárom harangból szóló harangszó 
és a temető harangjának szava mindenszentek ünnepének estéjén este 7 és 8 
óra között. Ilyenkor negyedóránként 5 perces szünetet tartanak, hogy a haran
gozó és segítőtársai pihenjenek egy kicsit. Segítőtársra pedig szüksége volt a 
harangozónak korábban, ugyanis mindhárom harangot nem tudta volna ilyen
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hosszan egyedül kongatni. Napjainkban pedig az elektronikai műszert „pihen
tetik” negyedóránként. Ugyanígy harangoznak halottak napján is reggel 6 és 7 
óra között. Ebben az időben a falubeli hívők mind otthonukban vannak, gyer
tyát gyújtanak, és elhunyt hozzátartozóik, illetve minden megholt lelki üdvéért 
imádkoznak. E nap estéjén nincs hangos szórakozás a faluban.

Ünnepi események fényét is emeli a megszólaló harangszó. így például a 
hagyományos feltámadási és úrnapi körmenetet harangszó kíséri mindaddig, 
amíg az oltáriszentség az oltártól távol van, vagyis ameddig a körmenet tart. 
Ilyenkor mindhárom harang szól.

Az első áldozáshoz járulás ünnepi rítusának része a jelölteknek és hozzá
tartozóiknak a plébánián való gyülekezése. Az onnan a templomi lobogókkal 
történő indulás felér egy körmenettel. Útjukat a templomig ugyancsak m ind
három harangunk szava kíséri.

A zarándoklatra indulókat harangszó kíséri ki a falu széléig, illetve fogadja a 
zarándoklatról visszatérőket a falu szélétől a templomba érkezésig. Kupuszinán 
keresztül más közösség zarándokai nem szoktak közlekedni. Régen a koluti za
rándokok Doroszlóra menet erre jöttek, itt a templomban megpihentek. Őket 
is köszöntötte jöttükben-mentükben a harangok szava.

Jelentős történelmi eseményre emlékeztet, imádkozásra szólít a már emlí
tett déli harangszó, az 1456. évi győztes nándorfehérvári csata emlékére. A csata 
550. évfordulóján, azaz 2006. július 22-én rendezett nándorfehérvári (belgrádi) 
megemlékezésen a kupuszinai népdalénekesek is részt vettek. Az ottani ünnep
séget is a harangok szava tette ünnepélyessé, ugyanis a szervezők az elszakadt 
magyar országrészekből elhozták s megszólaltatták egy-egy város harangjának 
déli szavát, s a kassai, munkácsi, marosvásárhelyi, verseci, vörösmarti, lendvai 
harangok az összetartozás, az együvé tartozás szószólói voltak.

Lokális színe van a csak Kupuszinára jellemző több mint százéves csütörtök 
délutáni harangozásnak. Emlékharangozásról van szó, amely az 1890. október 
2-án keletkezett falutűzre emlékezteti a falubelieket. Ugyanis a falu elöljárósága 
a falutűz első évfordulója előtt úgy döntött, hogy ezt a szomorú eseményt meg 
kell örökíteni, nem szabad feledni, s ügyelnie kell minden kupuszinainak, hogy 
meg ne ismétlődjön. Ezért rendelték el a falutűz keletkezésének napját és idő
pontját az emlékharangozással való megjelölésre. Tehát 1891 óta, azaz immár 
119 éve minden csütörtökön délután fél négykor megszólal a nagyharang a 
kupuszinai templomban, s a falubeliek ismerik annak szemantikai értékét.

A harangszó végigkíséri az ember életét is ebben a nyugat-bácskai, 
szórványmagyarrá lett faluban. Szólít a szentmisére, amelyen megkeresztelik; 
jelzi a nászmisét, amelyen házassági esküt köt; és elsiratja, ha eltávozik az élők 
sorából. A közösség figyelmének a középpontjában az emberi élet áll, maga a 
létezés, s ennek megszűnte mindig eseményszámba megy a fogyatkozó lélek
számú faluban. A halottakért történő harangozás tárgyalását hagytam beszá
molóm végére.

A halottra való harangozás a csendítéssel kezdődik. Ez a közösségnek szóló 
híradás arról, hogy egy tagja elhalálozott. Ilyenkor még ma is az igazi nagy
harangot kongatja a harangozó, az szólal meg a maga méltóságteljes hangján.
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Ha ebben a csendítésben egy szünetet tart a harangozó, annak az a jelentése, 
hogy nő hunyt el, ha pedig kétszer tart szünetet, akkor férfi. A férfiaknak így 
hosszabb harangozás dukál, s a harangszó teljes és tagolt mondatértékkel bír: 
Meghalt egy férfi. A csendítés után közvetlenül megszólal minden harang, s ez 
az első vers. Napjainkban minden halottnak tíz verset engedélyez a plébános 
a templomban, tízet a temetőben. Korábban többet is kérhettek a hozzátarto
zók, s annak árát rendre megfizették. A verseket mindhárom haranggal húzzák 
három percig. A harangozásért természetesen ma is kell fizetniük az elhunyt 
hozzátartozóinak, s a pénzt a papnak adják, aki ebből a harangozónak is jut
tat egy kisebb részt. Az 1980-as évek végén egy fiatalon elhunyt asszonyra a 
szülők külön kérésére minden negyedórában harangoztak. Ez volt az utolsó 
ilyen gyakori harangozás halottra. Régen, ha ilyesmi történt, akkor rámondták, 
hogy zsíros halott van, szólnak ám a harangok. A m ásodik csendítés akkor 
történik, amikor a pap elindul a temetésre. A háztól való temetések idejéből 
való harangszó-megnevezés a kísérő. Ez az utolsó harangszó, amikor minden 
harang együtt szól tíz percig, s ami a falusiak szerint mindenkinek jár. Akkor 
hallatszik, amikor a koporsót a megásott sír felé viszik, vagyis az utolsó úton.

A temetőben is hasonlóképpen történik a harangozás. De ott csak akkor 
kezdenek harangozni, amikor a holttest már a temető ravatalozókápolnájá
ba érkezett. Megjegyzendő, hogy csak akkor harangoznak a temetőben, ha 
Kupuszinán temetik el az elhunytat. Ettől eltérő eset is történt néhányszor, 
amikor ugyan nem a kupuszinai temetőben temették el az elhunyt falubelit, de 
holttestét a vidéki temetőbe való indulás előtt az otthoni temetőkápolnában is 
felravatalozták, hogy a falubeli ismerősök elbúcsúzhassanak tőle. Ilyenkor ha
rangoznak is a temetőben. Tehát ha csak a templomban harangoznak halottra, 
s a temetőben nem, akkor illik tudni, hogy nem a faluban lesz a temetés.

Harangoznak a faluban olyankor is, ha nem itteni lakos halt meg, hanem  
a hozzátartozója valakinek, aki hírül akarja adni rokona, ismerőse elhunytát. 
Ilyenkor általában öt verset húznak a toronyban csendítés nélkül, s a temetőbe
li harangozás elmaradása jelzi, hogy nem a faluban van a halott.

Az egyházi hatóság által elrendelt harangozás a megszabott időtartamban 
történik. Az utolsó ilyen harangozás II. János Pál pápa halálakor történt.

A mostani plébános már nem tesz különbséget a halottak között, és pél
damutatóan mindenkit eltemet, ha azt a hozzátartozók igénylik. Korábban 
azonban nem részesült mindenki egyházi temetésben. Akit nem temetett pap, 
annak harangozás sem járt. Ilyenek voltak az öngyilkosok, a kereszteletlen gye
rekek, az egyházi házasságot nem kötött házasok, az elváltak, vagyis a szentség- 
törésben élők. Őket a temető egy külön részében, az árokparton temették el.

A halott jelzése, vagyis a csendítés nem történik meg a reggeli mise előtt, 
a vasárnapi vagy ünnepi délelőtti nagymise előtt, sem az esti úrangyala után. 
Verseket sem húznak az említett időszakokban.

Ha napközben megszólal a lélekharang, az annak a jele, hogy egy nagybe
teg súlyos haláltusáját vívja, és a harangszó segítségkérés a közösség tagjai felé: 
imádkozzanak, hogy a szenvedő beteg kínjai mielőbb szűnjenek, hogy köny- 
nyebben haljon meg. Ezt a harangozást mostanság nemigen hallani.
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A nagyharanggal szoktak harangozni felhő elé. A terhes viharfelhők kö
zeledtével hosszan szól a harang, a hitbuzgó lakosok ilyenkor imádkoznak, 
szentelt barkát vetnek a tűzbe. Ügy tartják, hogy mindez segít az esetleg súlyos 
károkat is okozó felhők szétoszlatásában.

Szerencsére ritkán verik félre a harangot a kupuszinai templomban. Az 
ilyenfajta harangozás veszélyt, elemi csapást, leginkább tűzesetet jelent, az ilyen 
tagolt tőmondat üzenete: Tűz van. Amióta azonban a tűzoltók laktanyájukra 
felszerelték a szirénát, azóta a keletkezett tűzvészről a szirénahang informál.

A folklór tárgykörébe tartozik már az a népi megfigyelés, hogy ha „vígan 
szólnak” a halottra a harangok, csengve-bongva, akkor hamarosan lesz ismét 
haláleset a faluban.

A köznapi tudat szerint harangzúgáskor nem jó sehova sem indulni, meg 
kell várni> annak a befejezését, mert nem lehet tudni, hogy éppen milyen infor
mációt közöl a harangszó.

Metakommunikációs folyamat zajlik tehát a harangok nyelvén az emberek 
között, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy a harangot azért mégiscsak az 
ember szólaltatja meg.
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SZENT CIRÁKUS (CIRJÉK), 
A SZEMVERÉST GYÓGYÍTÓ

A népi vallásosság egyik legkutatottabb részterülete a szentkultusz, vagyis 
a szentek tisztelete, annak formái, elterjedtsége, történeti vagy recens adatok 
alapján. A vajdasági magyar néprajzkutatás már több idevágó anyagközléssel, 
tanulmánnyal gazdagította a tudományszak ezen ágát, s publikációs eredmé
nyei révén a Délvidék magyarságának ilyen kultúrája sem fehér folt már e té
ren. Csak az a kérdés, hogy vajon a közzétett kutatási eredményeink eljutnak-e 
a magyar nyelvterületen hasonló témakörrel foglalkozó szakemberekhez. S 
most nemcsak az utolsó tíz év könyvterjesztésének áldatlan helyzetére gondo
lok, hanem a korábbiakra, a tíz-húsz éve megjelentekre is. Természetesen a M a
gyarországon, vagy más országokban publikált hasonló kiadványok hozzánk is 
éppoly nehezen jutnak el, s így mi sem értesülünk mindig az újonnan, esetleg 
korábban megjelent vizsgálódások eredményéről.

A népi hiedelemvilág kutatása azonban eléggé fontos részét képezi a vaj
dasági magyar néprajzkutatásnak, s alapvető forrásmunkákat publikáltak már 
errefelé (Jung 1985, 1990; Kovács 1982; Borús 1981; legújabban pedig A Vaj
dasági Magyarok Néprajzi Atlasza 2002). A Kiss Lajos Néprajzi Társaság 2002. 
évi zentai nyári néprajzi konferenciája is e fogalomkörből merítette témáját, 
amikor a szemverést és annak gyógyítását tűzte ki a kutatás fő feladatául. Ter
mészetesen a népi gyógyítás sok változatát ismeri e betegség orvoslásának, s 
jómagam most a hiedelemkutatás és a népi vallásosságkutatás közötti össze
függésre hívnám fel a figyelmet.

A laikus szakralizmust, s azon belül az archaikus népi imádságokat és a 
szentek népi kultuszát immár harminc éve vizsgálva elmondhatom, hogy mife
lénk még nem foglalkoztunk a tizennégy segítőszent itteni tiszteletével. Pedig 
ha csak emlékeiben is, de a késő középkori eredetű, s a XVIII. században újjáé
ledt kultuszuk máig fellelhető.

A tizennégy segítőszent: Balázs, György, Achatius (Akácius, Ákos), Erazmus, 
Vitus, Margit, Kristóf, Pantaleon, Cyriacus (Cirjék), Egyed, Eustachius (Euszták), 
Dionysius (Dénes), Katalin és Borbála, akiket a mindennapok védőszentjeiként 
tart számon a hivatalos szenttisztelet. Kultuszuk először a XIV. századi európai 
nagy pestisjárvány idején jött létre német földön. Az ott és akkor megismert, be
csült szentek tiszteletét a mi török után újratelepített vidékünkön a német telepesek 
terjesztették, mint ahogy például az állattartók patrónusáét, Szent Vendelét (tisz
teletéről lásd Jung 2000), a szőlővédőszent Szent Orbánét és Szent Donátét (vö. 
Silling 2002) stb. Mert abban az időben sok védőszent közbenjárását kérte az itteni 
lakosság reménytelen helyzetében. így lett „népszerű” például Szent Rókus, a jár
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ványos betegségek ellen oltalmazó, barokk kori tiszteletű szent is, aki itteni templo
mok: Szabadka, Zenta, Üjvidék; kápolnák: Zombor, Kerény, Prigrevica-Szentiván, 
Palánka, Bajmok, Szabadka, Versec titulusa lett, s szobrot is állítottak neki Szabad
kán és Béregen (vö. Beszédes 2001).

A tizennégy segítőszent tagjait külön-külön is tisztelték, templomuk 
patrocíniumává választották pl. Szent Katalint a bánáti Surján, Bocsár és Újfalu ka
tolikusai (Erős 1993), az észak-bácskai Ludas hívői, s ma is láthatók ábrázolásaik pl. 
Szent Borbáláé a muzslyai és az écskai, Szent Kataliné pedig az apatini templom
ban. Vajdasági parasztházakban találunk még olyan üveg- és tükörképeket, me
lyek a gótika kora óta tisztelt Szent Borbálát, Szent Katalint, s a tizennégyek közé 
ritkán bekerült Szent Lénárdot, a rabok patrónusát ábárzolják. Ez utóbbi szentnek 
az alakiját Szacsvay Éva éppen zombori készítésű üvegképen fedezte fel (Szacsvay 
1990). Ezek a tükrösök azonban jórészt osztrák, bajor, cseh, sziléziai üvegképfestő 
műhelyekből kerültek ki, s az ottani készítők termékeiket a dunai hajózás útján jut
tatták el ily távoli vidékekre is. Ezek a sorozatművek többször ugyanazt a témát: 
szentet, bibliai jelenetet festették meg, s vásárokon, búcsúkon, házalók által érté
kesítették őket. A vékonyabb zsebű vásárlóközönség igényeit elégítették ki. Szent 
Balázs napjának liturgikus hagyománya ma is a vajdasági katolikus templomokban 
a balázsolás, balázsáldás osztása. Tisztelete Rajna-vidéki eredetű (Bálint 1981).

A Bácskában egyetlen kápolnát ajánlottak a tizennégy segítőszent tisztele
tére. Ez az észak-bácskai Gákován (Gádor, ma Gakovo) állt, amely falunak a
II. világháború utáni évekig kimondottan német lakossága volt. Ezt a kápolnát 
azonban csak 1908-ban emelték a régi Páduai Szent Antal tiszteletét hirdető, 
de összedőlt kápolna helyén a Rastina-Őrszállás felé vezető út menti réten. Az 
új titulus arról árulkodik, hogy a tizennégy segítőszent tisztelete még igen erős 
lehetett a gákovai németek körében a XX. század elején, ha az egész vidéken 
közkedvelt Páduai Szent Antal helyett az ő oltalmukba ajánlották az új kápol
nát. Csakhogy ezt az újat is ledöntötték a II. világháború után.

Az Északnyugat-Bácskához közeli Drávaszögben pedig még temploma is volt 
a tizennégy segítőszentnek, méghozzá a Bellyéhez közeli Dárdán (Kölnei-Balázs 
2002). Bizonyára a Baranyában szép számban élő németeknek köszönhetően.

Visszatérve a tizennégy segítőszent és az etnomedicina kapcsolatára el
mondhatom, hogy egy feltáratlan népi szenttisztelet nyomára leltem a szem
verést gyógyító ráolvasásokban a bácskai Kupuszinán. A betegséget gyógyító 
eljárás ismertetése után két adatközlőm is a felajánlást Szent Cirákus, illetve 
Szent Cirunkos tiszteletére tette ekképpen:

„...egy Miatyánk, egy Üdvözlégy és akkó felajánlás.
Felajánlom ezt a kevés imádságotmat
a Szent Cirákus tiszteletire,
hogy úgy menjen le errí a Mariskárú, vagy
ami a neve... a szemverés,
mind a Jordán vize lement a márvánkíröl.
Akkó Dicsésség... igen... Dicsésség..., hát mi az, az egy szent vót. Zén nagymamámtól., 
negyvenegybe (halt meg)... hetvenkét (éves volt)... Obrotka Rozália
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(Elmondta Szklenár Mária, született 1922-ben Kupuszinán. Gyűjtötte 
Silling István 1980-ban Kupuszinán.)

három Miatyánkot, három Idvezletet..., mikó elimádkozza, akkó szépen 
visszakézbí dobája bele és mindég azt mon... izéi... Jézus, Márija, Szent József. 
Felajánlom ezt a imádságomat a Szent Cirunkos tiszteletire, kik szemverésbe 
meghaltak.”

(Elmondta Bujákné Janovics Rozália, született 1922-ben Kupuszinán. Gyűj
tötte Silling István 1980-ban Kupuszinán.)

A m ásodik ráolvasásszövegben a név alakja bizonyára a több százéves száj- 
hagyományozódás által történt elhallás eredménye, de még így is biztosan ki
következtethető, hogy valójában kiről is van szó.

De valójában ki is volt Szent Cirákus, Cirunkos, akiről sem a kétkötetes A szen
tek élete (Diós főszerk.), sem a Szentek kislexikona (White 1999) nem tesz említést. 
Latinul Cyriacus, magyarul Szent Cirjék nevével egy az 1400 körüli időkből fenn
maradt bajorországi imaformulában találkozunk először, ahol Szent Cyriacusként 
szerepel, s később több imában is (Kölnei-Balázs 2002). Legendájának éppen a 
központi eleme az a mozzanat, amikor a megmagyarázhatatlan, de a szemveréssel 
rokonítható betegségből gyógyít. A Magyar katolikus lexikon már említi nevét, s 
szerinte a keresztény Cyriacus diakónus volt, s Diocletianus császár lányát gyógyí
totta meg, kiűzte belőle az ördögöt. A császár hálából ugyan megjutalmazta, de 
utóda mégis a fejét vette a gyógyítónak. „Az ikonográfia [...] Cyriacust ismeri, akit 
a tizennégy segítőszent között mint a gonosz lelkek ellen oltalmazót ábrázolnak... 
Mindig diakónusöltözetet visel, kezében kard, pálmaág. Egyedi attribútumai az 
ördög v. egy sárkány a lába alatt v. láncra verve, ill. a meggyógyított leány alakja 
a lábánál” -  jellemzi a lexikon a 305-ben vértanúságot szenvedett szentet. Bálint 
Sándor Ünnepi kalendáriuméban pedig idézi a tizennégy segítőszent litániájának 
fordítását, melyben a következőképpen dicsőítik Szent Cirjéket: „Szent Cirjék, te a 
gonosz lélek hatalmas kiűzője, hatalmas pártfogó a pokoli kígyó incselkedése ellen...” 
(Bálint 1998). A 2002-ben (bár sem a kiadás évét, sem a kiadás helyét nem adja meg 
a könyv) megjelent Kölnei-Balázs szerzőpár könyve már kimondottan a tizennégy 
segítőszent magyarországi kultuszával foglalkozik, s a következőkkel árnyalják a 
Szent Cirjékről eddig megtudottakat: „megvéd a gonosz szellemek támadásaitól, 
kísértésektől, megszállottságtól.” Ismételten az ismeretlen gonosz, ártó lények, rossz 
szellemek elleni oltalmazót látjuk Szent Cirjék személyében, s így nem csoda, ha 
a szemverés gyógyítójaként is őt jelölik meg a kupuszinai ráolvasások. A Kölnei- 
Balázs-könyv A Tizennégy Segítőszent szerepe a magyarországi népi vallásosságban, 
a népszokásokban című fejezetében Szent Cirjékről szó sem esik. Pócs Éva magyar 
ráolvasásokról szóló könyvében (Pócs 1986) sem szerepel e védőszent neve.

A tizennégy segítőszent között a mélységesen vallásos ember szinte minden 
gondjára, betegségére talált megfelelő védőszentet, oltalmazót, „akinek legen
dája, élettörténete hordozott olyan mozzanatokat, amelyek alapot adtak egy 
sajátos élethelyzetben a segítségkérésre” (Kölnei-Balázs 2002). Ezért gyakran
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imádkoztak hozzájuk, vagy külön valamelyikükhöz, hogy segítségüket, köz
benjárásukat kieszközöljék.

Kari Künstle német kutató hívja fel a figyelmet a néphagyomány és a 
segítőszentkultusz közötti kapcsolatra. Egy a XIX. században német nyelvte
rületen gyűjtött népi gyermekimádságra utal, amely a tizennégyek társaságát 
említi, csak éppen angyalok formában. Ezt az imádságot német nyelven m a
gam is megtaláltam a bácskai Dunacsében (Čelarevo), Apatinban és a bánáti 
Lukácsfalván (Lukino Selo), ahova az egykori Rudolfsgnade (Knićanin) faluból 
érkezett imádkozó asszony hozta el. Az apatini változat így szól:

In gottes Namen Schlafen genge,
vierzehn Engel mit mir gangé,
zwei zu Kopf
zwei zu Fuss,
zwei zűr rechten,
zwei zűr linken Seit
zwei decken midi
zwei wecken mich
und zwei fuhren mich in das himmlische Paradies.

(Leírta Kiss Ferencné szül. Haman Mária 1996-ban. a nagymamámtól 
tanultam ezt az imát gyerekkoromban. A nagymamám Szarvas Ádamné szülét 
Aman Erzsébet [Elisabeta] született Apatinban 1868-ban?)

Ugyanakkor magyarul is megtaláltam ezt az imádságot a bácskai Szilágyi köz
ségben, ahova a szomszédos Doroszlóról került, ugyancsak német közvetítéssel:

Este, ha lefekszem,
Tizennégy angyal őrizzen engem!
Kettő a fejemnél,
Kettő a lábaimnál,
Kettő jobb oldalon,
Kettő bal oldalon,
Kettő takargasson,
Kettő ébresztgessen,
Kettő vezetgessen a Mennyei paradicsomban. Ámen 
Aki ezt az imát elmondja,
Angyalok őrzik álmát.

„...Ezt a nagymamámtól hallottam, aki Doroszlón született. Neve Kró K ata
lin, 66 éves. ő  is a nagymamájától tanulta...”

(Elmondta Pintér Attila, 13 éves, Szilágyi. Gyűjtötte Pintér Attila 1995-ben. 
A szöveget írásban kaptam.)

Tehát ez -  a tizennégy segítőszent tiszteletkörében fogant imádság -  ma is 
mindenütt megtalálható, ahol németek élnek. Sőt a velük együtt élő más nem
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zetiségeknél is. (Az imádság délszláv változatát a magyarországi horvátok kö
rében a németekkel sűrűn lakott Baranya megyében, Olasz községben Marica 
Popoviétól gyűjtötte Frankovics György.)

Németországban természetesen többet foglalkoznak a tizennégy segítőszent 
kultuszával, s a már többször idézett Kölnei-Balázs-féle könyv is idézi Höfler 
1899-ben kiadott könyvéből a következőket: „A segítőszentek [...] a pogány 
betegség- és egyéb rontódémonok keresztény ellenpárjai. Az ősgyógyászat ösz- 
szefonódott az áldozatbemutatással, varázslással, ráolvasással” (Kölnei-Balázs 
2002,15). Tehát az általam meglelt ráolvasások nagyon régi, pogány kori, s csak 
később krisztianizált eredetűek, melyek kapcsolata a népi gyógyítással máig 
kimutatható. S a középkorban tisztelt Szent Cyriacus (Cirjék) emléke is így m a
radt fent a kupuszinai folklórban.
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A KUPUSZINAI KARÁCSONY NÉPI VALLÁSOSSÁGA

Az adventi időszakot és a karácsonyi ünnepkört számos jeles nap tölti ki, 
melyhez időjósló, párválasztó, termékenységvarázsló, bajelhárító népszokás, 
valamint vallásos hagyomány fűződik. Ugyanakkor nem biztos, hogy m ind
egyiknek köze van a nagy vallási ünnep szakralitásához, magyarán a népi val
lásossághoz. A néphit és a népi vallásosság olyan szoros összefonódásáról van 
szó, hogy elég nehéz a két kategória jelenségei között éles határt húznunk. S 
talán a népismeret tudományának nem is csak két, hanem jóval több részterü
letét is lehet ebben az időszakban vizsgálnunk. Ilyen például a hiedelemvilág, a 
dramatikus népszokások, az énekes népszokások, a népi táplálkozás önálló ku
tatási területe, s a népköltészeti alkotások több műfaja is ebben az időszakban 
aktualizálódik, bukkan fel az esztendő szürke hétköznapjainak feledést erőltető 
homályából.

A megszentelt idő fogalma alatt a vallásgyakorlás hosszabb-rövidebb idejét 
kell értenünk, amelynek definiálásához, Bartha Elek minősítése szerint: „A  fő 
szempont mindenképpen az kell legyen, hogy egy-egy szint önmagában egész, 
zárt, rendszeresen ismétlődő időegység legyen, egy ciklust képviseljen, amely
nek lezárulta után újabb hasonló ciklus veszi kezdetét” (Bartha 1992,125). Ese
tünkben az advent és a karácsonyi ünnepkör képez egy közös időstruktúrát, 
amely magában foglalja az egész december hónapot, s vízkereszt ünnepéig tart. 
Ez a hagyományos karácsonyi időszak, s a háromkirályok ünnepe után már 
évközi vasárnapokat jelöl a liturgikus naptár. A ciklus tehát kerek, rendszeresen 
ismétlődő, s ami a folytatást illeti, azt a farsang idejének nevezi a szaktudomány. 
Vallási néphagyomány szempontjából ez az újabb szakrális idő is tartalmaz sok 
kutatnivalót, s éppoly összetett, mint a karácsony ideje. S a két időstruktúra 
élesen el sem választható egymástól, hiszen az előző ünnepkör vallásgyakorló 
tevékenysége átnyúlik az őt követőbe is, lásd például a vízkereszt utáni hagyo
mányos házszenteléseket.

Advent első vasárnapja az egyházi évkezdő nap. Ezt a napot megelőzően 
Kupuszinán megtartották az utolsó őszi bált, amikor a szólásmondás szerint 
András beköti a nagybőgőt (később, a XX. század második felében ez novem
ber 29-én, az egykori jugoszláv állami ünnep napján zajlott), s utána már csak 
a szilveszteri mulatságon jött össze a fiatalság hangos ünnepségre.

Az első adventi napon már napfelkelte előtt, tehát még a hajnali derengés
ben köszöntik a Szűz Máriát a hagyományőrző települések hívői a rorátén, a 
hajnali misén. Ezt a hagyományt őrzi a Duna menti Kupuszina katolikus népe 
ma is. A népviseletben járó asszonyok ebben az időszakban sötétebb színű ru
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hát viselnek, ilyenben mennek templomba is. A hagyomány szerint hajnali hat 
órakor kezdődött ez a mise, amelyre korábban a nagyobb gyerekeket is el szok
ták vinni. A hajnali mise végén következetesen az Ó, fényességes szép hajnal... 
kezdetű éneket énekli a kántor és a hívek, utalva így Szűz Mária küldetésének 
hamarosan bekövetkező eseményére. A hajnal pedig a maga kinyíló, újat adó 
jellegzetességeivel kimondottan Mária-motívum a laikus szakralizmus népköl
tészetében.

Nem a vallásgyakorlás eleme a Mikulás- és a Luca-várás december folya
mán, de az ún. Luca-búza kapcsolatba kerül az ünneppel, hiszen az ünnepi 
asztal kellékeként szinte paraliturgikus szentelménnyé válik. Épp ezért kell 
megemlítenem a hajdani szokást, hogy a hajnali miséről hazaérő asszony a 
házba belépve vizet vett a szájába, s azzal locsolta meg az elvetett búzát, hogy 
az nagykarácsony napjára szép zöld legyen, s szimbolizálja a megújulást, az élet 
folytatódását. Feltételezhetjük, hogy emögött a népszokás mögött a szentáldo
zás utáni ún. tiszta állapot termékenységvarázsló hatása kereshető.

Az advent (ádvént) ideje alatt a szentcsaládjárás nagy kilencedét tartják a 
faluban. Ma is élő, szép vallási hagyománya ez Kupuszina katolikus lakosságá
nak. Bálint Sándor szerint „A szálláskeresés az elnépiesedett, sok tekintetben el 
is profanizálódott betlehemezés mellett az adventi várakozás megünneplésére 
alighanem csak századunk elején bontakozott ki [...] A szálláskeresés ország
szerte meglehetősen egyezik, ami nyilvánvalóan a ponyvakiadványokhoz való 
ragaszkodással magyarázható: még nem volt idejük folklorizálódni, orális ha
gyománnyá válni” (Bálint 1998, 62-63). A kupuszinaiak emlékezete szerint is 
csak a XX. század húszas-harmincas éveiben jelent meg a faluban. Ez a kilen
ced nem liturgikus gyakorlat, de a papnak és a templomnak is szerepe van ben
ne Kupuszinán. December 15-én este a falu papja a templomban szentbeszédet 
tart, énekelnek, majd megáldja és kiosztja a Szent Családot ábrázoló képeket 
(rámázott olajnyomatok) a faluban szerveződött, kilencedet végző csoportok 
vezetőjének. E csoport spontán alakul, rokonsági, ismeretségi kapcsolatok 
alapján. Általában az egymáshoz közel lakó asszonyok alkotják, ám ez nem kö
telező. Fogadalmi betársulásról is tudnak a faluban, amikor is az ikreket szülő 
asszony családja a gyerekek egészségéért vállalta a Szent Család fogadását. A 
vezetők a saját házukhoz viszik a képet, ahol a többi tag, rokonok, szomszédok 
már összegyűltek. Otthon minden családtag megcsókolja a képet, majd egy al
kalmi, házi oltárra helyezik, amelyen feszület áll, gyetyák égnek és virág díszíti 
(általában a mindenszentek ünnepe után megőrzött néhány szál krizantém, 
őszirózsa vagy cserepes szobanövény, leginkább aszparágusz). A gazdasszony 
ekkor egy ponyvanyomtatványról elolvassa a beköszöntő imát és a felajánlást. 
Ezt követően kezdődik a kilenced. Elvégzik a Szent Család-litániát, az örvende
tes rózsafüzért, énekelnek, imádkoznak. Nem csak kupuszinai sajátosság, hogy 
ezen a paraliturgikus ájtatosságon eléneklik az Egek királynéja, mennyország 
csillaga... kezdetű, balladai jegyeket is magán viselő népéneket a betlehemi ko
vács vak és kezetlen lányának meggyógyulásáról (Silling 1989, 193-195). Bá
lint Sándor ezzel kapcsolatban a következőket írja: „A  középkori karácsonyi 
játékoknak egyik, részben önállósult Provence-i mozzanata volt Mária és Jézus
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szálláskeresése: a kovács nyomorék lányának csodálatos gyógyulása, amelyet az 
Anasztázia-legenda is ihletett. Az épületes történet nálunk csak a múlt század
beli ponyván jelenik meg” (Bálint 1998, 62).

A családoknál végzett kilencedeknek általában is, de különösen a gyerekek 
vallásos nevelésében nagy a szerepe. A kisgyereket, amint megtanul beszélni, 
imádkozni is megtanítják. Ebbéli tudását kamatoztathatja ezeken az ájtatossá- 
gokon, hiszen az azt vezető személy figyelme mindig kiterjed a jelenlévő gyere
kek aktivizálására, főleg az előimádkozói szerep kiosztásánál. A többi alkalmi 
imát, illetve éneket is itt nyílik alkalma a kicsinek megtanulnia.

A vallásos nevelést és a hitbuzgalmat serkenti a Szent Család-oltár egész na
pos jelenléte is a lakásban. Az édesanya, nagyanya leginkább reggel, de napköz
ben is (pl. a déli harangszó hallatán) le-letérdel imádkozni, fohászkodni eléje.

Ez az ájtatosság az esti harangszóra ér véget, amikor is közösen mondják 
az Úrangyalát. A kép a családban marad másnap estig. Akkor a következő be
fogadó ház asszonya jön érte. A gazda-gazdasszony pedig ismét egy imával 
búcsúzik az ő házában egy napot töltött szentelménytől. Ezután a képet az új 
befogadó a saját házához viszi.

Ez a kilenced az egyetlen, amely nem az ünnep vigíliáján ér véget, tehát 
nem a karácsonyt megelőző estén. Ugyanis december 24. már szenteste, ami
kor mindenki a m aga családjával költi el a vacsorát, vele együtt marad az éjféli 
miséig. Ezért is ér véget a szentcsaládjárás kilencedje december 23-án, vagyis a 
szenteste előtti napon.

A szentkép az utolsó befogadó családnál marad, akár egész évben, akár a 
karácsonyi ünnepkör végéig. Van, aki egész évben a tisztaszobájában tartja kis 
házi oltárának képeként, s időnként oda járogat imádkozni.

A népi erkölcs úgy tartja, hogy az e kilencedet végző családoknak a kilen
ced időtartama alatt ajánlatos egy szegényebb családot vendégül látni, illetve 
élelemmel segíteni olyat, aki erre rászorul.

A kilencedet végző csoportok a karácsonyi ünnepek után külön-külön m i
sét szolgáltatnak a közösen gyűjtött pénzből, s ezen a misén a családok minden 
tagja jelen szokott lenni, gyónni és áldozni (vö. Silling 1994,103-122).

Karácsony előtt is kötelezőnek tartja a falu népe a gyónást és a szentáldo
zást, hogy az ünnepet megtisztult lélekkel fogadhassa. M anapság már az ün
nep közeledtével a falu papja meghatároz egy napot, amelynek délutánján ún. 
gyónóbúcsút tartanak, s a környékbeli magyar papok mind eljönnek, hogy a 
falubeliek egyszerre és minél gyorsabban gyónhassanak, áldozhassanak, vagyis 
eleget tegyenek ennek a vallási előírásnak.

Luca után már jártak a betlehemesek a faluban. A betlehemezés dramati- 
kus népszokás, amelynek ugyan nincs a hivatalos vallásgyakorlással közvetlen 
kapcsolata, mégis érdemes feljegyezni, hiszen az adventi, a Jézus-váró időszak 
egyik szép néphagyománya. Kupuszinán már nem élő része a szokásvilágnak, 
de a XX. század ötvenes éveiben még járták falubeli fiúk, esetleg más falvakból 
érkezett, felnőtt férfiakból álló betlehemesek a falut, s mutatták be a betleheme- 
zést. Napjainkban a tóthfalui betlehemes tábor kupuszinai résztvevői élesztge
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tik az emlékét (vö. Papp 1994). A pásztorok táncának dallamát és szövegtöre
dékét még feljegyezhettük napjainkban is:

Fújd, Gyurka, a dudádat,
Te is, Marci, a sípodat,
Betlehembe előálljunk,
Istenesen muzsikáljunk,
Az legyen a mi nótánk:
Aludj, édes Jézuskánk!

Én egy kis mézet viszek,
Mellé egy kis vajat teszek,
M ajd én aztat elkészítem,
Betlehembe el is viszem,
Annak a szép kisdednek,
Drágálatos gyermeknek.

Kupuszinán a Jézus-váró advent böjti időszak, de nem olyan szigorú, mint a 
húsvétot megelőző nagyböjt ideje. Adventben szerdán, pénteken és szombaton 
böjtölnek, de ezeken a napokon is szabad zsírosat enni, csak húsfélét nem. Kivételt 
képez Ádám-Éva napjának szigorú böjtje, amely napon reggeltől vacsoráig megfő
zött, majd leszűrt, enyhén sózott és paprikázott, nagyszemű lalosbabot ettek, va
csorára bablevest és mákos tésztát (vö. Silling 1992,137). Jó ideje már, hogy a bab
levest felváltotta a halászlé, a halpaprikás, de a mézzel hintett mákos tészta, mákos 
guba, amit régebben mákos pupácskának is neveztek, máig része a karácsonyesti 
étkezésnek. A szentesti asztalon tartott alma, melyet közösen fogyaszt el a család, 
ugyancsak paraliturgikus, a nép által alkotott szentelménnyé válik, éppen az ünne
pi asztalon való jelenléte miatt. Hasonló funkciót kap az itt található méz, a dió, a 
fokhagyma is. Az asztalra hullott maradék, a karácsonyi morzsa ott maradt végig az 
ünnepek alatt, egy másik abrosszal letakarva, és ugyancsak szentelmény gyanánt, 
egészségóvó, szaporulatserkentő hatást tulajdonítva neki, adták később a baromfi
nak, a jószágnak. Ez a szokás már csak emlékeiben él Kupuszinán.

Az ünnep köszöntése ugyancsak tartalmaz vallási elemeket. A szentesti vacsora 
előtt a hagyományőrző család házigazdája (korábban egyik kezében egy köteg szal
mával, másikban) égő gyertyával köszönti az ünnepet, s köszöni a megért új időt:

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adjunk hálát az Űristennek, hogy megadta 
élni e mai szent estét!. Kérjük az Úristent, hogy adja meg még számos eszten
dőben, de ne ilyen búval és bánattal, hanem több örvendetes napokkal! Adjon 
az Úristen bőven bort, búzát, országunkban megmaradást, s ha valamelyikün
ket kiszólít ebből az árnyékvilágból, adjon neki örök nyugodalmat! Ámen.

Ilyenkor a szobában, leginkább az asztalon, áll már a feldíszített karácsonyfa. Az 
ünnepnek ezt a talán legszebb kellékét akkor nevezhetjük szakrális elemnek, hogy
ha Krisztus-motívumot látunk benne, vagyis az élet fáját, az arbor vitáét. Ugyanis 
Krisztus az új életet, a megváltást, az örök életet hozó szimbólum, s az örökzöld 
fenyőfa ennek lehetne a jelképe. A korábbi karácsonyi fák, feldíszített termőágak
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a jövő évi termékenység biztosítását voltak hivatottak elősegíteni, s a gledícsiaágak 
sem Krisztus töviskoronájára emlékeztettek, hanem a díszítés praktikusságát szol
gálták hosszú töviseikkel. A fenyőfaállítás pedig különben sem túlságosan régi szo
kása a magyarságnak. Kupuszinán nincs is különösebb szerepe, s az ünnepek után 
a legprofánabb módon viszik ki a házból s tüzelik fel.

A vacsora elköltése után érkeznek a kántálók, avagy kóringyálók, helyi 
szóhasználattal az énekesek, akik a kivilágított ablak előtt megállva kezdik az 
ünnepi köszöntést. Vagy csupán a Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szabad éne
kelni? kérdéssel, vagy pedig a Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szabad a Krisztus 
Urunk születésnapját megköszönteni? kérdéssel fordulnak a házbeliekhez. Igen
lő válasz esetén egy karácsonyi népéneket énekelnek, majd ismét köszönnek, 
s várják, hogy a házbeliek behívják s megvendégeljék, megajándékozzák őket. 
Napjainkban már illendő, szinte kötelező a rokon és ismerős gyerekeket hívni 
is a karácsony köszöntésére, anélkül már el sem mennének. A XX. század hat
vanas éveinek elejétől pedig a legénnyé cseperedő fiúk egy-egy korosztálya a 
náluk két évvel fiatalabb lányokat hívja meg karácsonyt köszönteni. Bár újabb 
mozzanat ez a karácsonyköszöntésben, ebben a szokásban is már a párválasz
tási alkalom elemei ismerhetők fel, s ezt csak alátámasztja, hogy ezeket a fiúkat 
húsvétkor a lányok hívják locsolni.

A karácsonyt köszöntő kántálók énekei ma már csak néhány ma használat
ban levő imakönyvből valóak. Az ezekben a könyvekben nem található énekek 
közül néha még hallani a Jertek, menjünk Betlehembe... és az Egy fényes csillag 
leszállt Betlehem felett... kezdetű éneket. Korábban a kisgyerekek első karácso
nyi éneke a Karácsonynak éjszakáján... kezdetű volt, melyet ma már egyszerű
nek, szinte csúnyának tart a falusi közízlés. Érdekes módon az Apatinból érke
ző cigányok énekelték legtovább az ablak alatt, ők őrizték meg a régen tanult, 
Kupuszinán egykoron kedvelt népéneket, melyet Kiss Lajos még felgyújtott. 
Az említett etnomuzikológus ad hírt arról is, hogy az éjféli mise előtt a temp
lomban még énekelték a Vígan zengjetek citerák éjfél idején... kezdetű vallási 
népéneket is. Ezt m a már senki sem ismeri a faluban.

A szentesti vacsora és a kántálók fogadása után éjféli misére mennek a 
kupuszinaiak is. Az ehhez a miséhez kötődő hiedelmeknek nincs vallási jellegük.

Nagykarácsony napján a korán kelők még elmennek az utolsó hajnali m isé
re, amelynek pásztormise a neve. Ezen a napon otthon ünnepel a család. Dél
előtt misére megy mindenki, még a háziasszony is, mert nem mindenütt főznek 
ezen a nagy ünnepen, hanem az előző nap elkészített ételt fogyasztják. Délután, 
estefelé kezdődik az István keresztnevűek énekes köszöntése, ugyancsak vallási 
népénekekkel. Ismertebb az Örvend az ég vigassággal dicséretekkel.. kezdetű, 
melynek kupuszinai variánsa így szól:

Örvend az ég vigassággal dicséretekkel 
Ragyogó nap sugárival tiszta fényével 
Csillagok felderülnek, onnan messze kerülnek,
Minden állatok örülnek, ma zengedeznek.
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Ama híres Apolló is pengeté húrját 
Édesdeden veregeti kedves nótáját,
Végre fordítsd sorsodat, szenteltessed napodat,
Szent István pátronusodat, bölcses párodat.
Szent Istvánnak érdeme, vezéreljen mennyekbe,
S mirólunk sem feledkezvén a dicsőségben.

(Tréfásan a végén: Szent Istvánnak érdeme, hozzon bort az üvegbe, 
S mirólunk se feledkezzen kint a hidegben.)

Itt-ott hallani még az Íme, egykor Szent István Istenben felálla... kezdetű, a 
didaktikus népénekek közé sorolható köszöntőt is:

Íme, egykor Szent István Istenben felálla,
Bátorsággal zsidóknak hogy ő prédikála,
És penitenciára mindet felindítá,
Amint a szentírás azt nyilván bizonyítá.

Krisztus személy szerint is neki megjelenik,
Szent István szíve akkor megbátoríttatik,
Mint szép gyémánt Istenben felékesíttetik,
Szerelméből szép Jézus hozzá mutattatik.

Gyorsasággal mennyekből angyal leküldetik,
És Isten akaratja akkor megjelenik,
Hogy ne félne haláltól, neki üzentetik,
Mártírságra Istentől mert fölszenteltetik.

Mivel mennyből Istentől taníttatott vala,
A zsidók kedvük szerint ő nem prédikála,
Azért lön is őtőlük ily szörnyű halála,
Hogy a Jézus Krisztusról őnekik így szóla:

Az Istennek szent fia, akit megöltetek 
Üdvözítőnk minekünk a Jézus, higyjétek,
Őáltala Istenhez, bizony nyilván tértek,
Nála nélkül üdvösség nem adatik néktek.

Ezen szókért felindult a zsidók haragja,
Kővel hogy üssék agyon, ki-ki azt kiáltja,
Szent István az egekre szemeit fordítja,
Az őtet kövezőkért Istent így imádja:

Ó, egek drága gyöngye, szerelmes Jézusom,
Bűnösök szép vaksága, megváltó Krisztusom,
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Ne nézd a nép vakságát szívemből óhajtom,
Bocsásd meg sok bűnüket, ez a kívánságom!

Alázatos Szent István a megdorgálásban,
Lön gyönyörű ajakú az igazmondásban,
Halhatatlan, szorgalmas Istennek útjában,
Meg is koronáztatik magas mennyországban.

(Adatközlőm Dienes Mihály 32 éves kupuszinai fiatalember volt 1989 ok
tóberében.)

Másnap pedig a Jánosokat köszöntik, ugyancsak az Örvend az ég vigasság
gal... énekkel, csak a János nevet említve benne. A 2000. évben is felbukkant 
még egy másik, archaikusabb vallásos János-köszöntő:

Krisztus apostolának, 
szerelmes szolgájának, 
ma ünnepét szenteljük, 
és Szent Jánost tiszteljük 
áldván, magasztalván 
hivatalában, buzgóságában.

Krisztus Jánost szerette,
vacsora mellé vette,
az ő fejét mellére,
tenné áldott testére,
nékie engedte nagy kegyességgel,
és szívességgel.

Sas magasan szárnyával,
János repül szavával,
M er' Krisztus istenségét 
és igaz emberségét 
hirdeti, leírja nagy kegyességgel 
és szívességgel.

Ezt a köszöntőt az ismert Háromkirályok napján... vallásos népének dallamá
ra énekelték. (Adatközlőm Nagyfejű Istvánné Balogh Erzsébet, 1921-ben született 
Kupuszinán, s kislány korában tanulta édesanyjától, Balogh Sándorné Guzsvány 
Erzsébettől, akinek az apját hívták Jánosnak, s őt kellett az unokának ezzel az ének
kel köszöntenie névnapján. A gyűjtés 2000 decemberében történt.)

A karácsonyi ünnepek utáni János-napon szentelték régen a bort a kupuszinai 
templomban. Igaz ugyan, hogy a falu határában gyenge minőségű szőlő termett, s 
csak ócska vinkó lett belőle, de a szőlősgazdák elvittek borukból egy palackkal ezen 
a napon a templomba, hogy a pap megáldja. Otthon azután a családtagok ittak egy 
picikét ebből jó egészségükért, majd a gazda a szőlőskertbe ment, ahol a föld négy
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sarkán álló szőlőtőkéket is meglocsolta, hogy jövőre is jó termés legyen. A szentelt 
borból öntöttek a pincében őrzött boroshordóba is, hogy a bornak se essék semmi 
baja. Az egészség- és termékenységvarázslás meg a bajelhárítás elemei kapcsolód
nak ebben az esetben a szentelményhez.

Aprószentek napjának reggelén leginkább az asszonyok mentek misére, 
és onnan hazatérve egy vesszővel megsubrikálták a gyerekeket, vagy ha még 
aludtak, akkor fölöttük a dunyhát. Bár régi népszokásról van szó, a legnagyobb 
szaktekintélynek számító tudós professzor, Bálint Sándor szerint is ez csak: „az 
újesztendei szerencsekívánásnak archaikus fajtája. A zöld ág az élet ősi szimbó
luma. Egyfelől a betegség szellemét akarják vele távozásra kényszeríteni, m ás
részt pedig nem más, mint analógiás varázslat. Célja nőknél a termékenység, 
gyermekeknél a növekedés elősegítése...” (Bálint 19981, 166). A karácsony által 
szakrálissá tett időben való történés sem kölcsönözhet vallási jelleget ennek a 
falvainkban elvétve még előforduló népszokásnak.

Az év utolsó napjának estéjén évvégi hálaadásra megy Kupuszina vallásos 
népe. Ezen az ájtatosságon ismerteti a pap az egyházközség lélekszámának ada
tait, és sajnos már szinte negyven-ötven éve csak az elhalálozások nagyará
nyú növekedéséről beszélhet. Néhai jó emlékezetű esperesünk, Veszelity Pál 
plébános ilyenkor szokta idézni nem kevés indulattal Tompa Mihály szavait: 
„Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk!” A misét az Ó, 
szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben... könyörgő énekkel fejezik be.

Újév napjához nem kötődik semmiféle vallásos népszokás.
Vízkereszt ünnepén van az év első vízszentelése a templomban. Ilyenkor a 

frissen megszentelt vízből merítenek a vallásos családok tagjai, s azt elviszik 
otthonukba, ahol a szentelménnyel megszentelik a családtagokat, a ház minden 
helyiségét, sőt az istállót és az ólakat is. A maradékot félreteszik, és szükség 
esetén (pl. halálesetkor) felhasználják. Vízkereszt után hamarosan kilátogatnak 
a temetőbe, és oda is visznek ebből a szenteltvízből.

Ugyanezen a napon szentelték a krétát is, amellyel azután a lakóház bejárati 
ajtaja fölé a G  + M + B iniciálékat írták. A víz és a kréta ilyenfajta felhasználása 
már apotropeikus jellegű, bajelhárító ereje van, és így találkozik a népi vallá
sosság ismételten a néphit szakterületével, hogy szorosan összefonódva alkos
sák meg a hagyományt.
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A KOMA BIRKÁJA A KUPUSZINAI LAKODALOMBAN

A kupuszinai lakodalom étkezési szokásrendjében egy külön színfolt az ün
nepi ebéd után az ifjú párnak felszolgált édesség, a diós cukorból készült birka. 
Ez a koma birkája, amelyet csak az ifjú pár kap.

A koma, aki a birkát hozza ajándékul, a vőlegény komája. De nem a nász
nagyok közül valaki, nem az esküvői tanúk egyike, hanem a vőlegény által vá
lasztott legénypajtás, aki majdan az ő leendő gyerekeinek lesz a keresztapja. 
Konszangvinikus rokon, akinek az esküvőn szerepe nincs, csak a lakodalom
ban. Ő hozza az említett birkát, valamint egy palack tömény italt, meg az ital 
felszolgálására szolgáló ivókészletet. Ebből az italból kínálja ebéd és vacsora 
előtt a vőlegény az ifjú pár két oldalán ülő násznagyokat, a szülőket, a papot s 
a legközelebbi rokonokat, meg természetesen -  a lakodalmi ülésrendnek m eg
felelően -  az ifjú párral szemben helyet foglaló komát. A lakodalmas házhoz 
érkezve választott komájával kínálja végig a lakodalom férfivendégeit (napja
inkban már a nőket is) a vőlegény a maga borával: mindketten egy-egy liter 
bort visznek egy-egy pohárral, s koccintanak a megkínált vendéggel.

A komaság intézménye Kupuszinán is hasonló a többi délvidéki magyar 
településéhez, vagyis a gyermekeknek keresztszüleik és bérmaszüleik vannak, 
akik a templomban a keresztvíz alá tartják az újszülöttet, illetve a bérmálkozás 
szentségének kiosztásakor a bérmálkozó mögött állnak. A családnak csak egy 
kereszt-, illetve bérmakomája van. Ez azt jelenti, hogy több gyerek esetében is 
ugyanaz a kereszt- vagy bérmaszülő. Korábban, a II. világháborút követő idő
kig keresztelőre mindig a keresztanya vitte a csecsemőt, akinek az anyja nem  
is vett részt a szertartáson, hiszen alig pár napos gyerekágyas asszony volt. Ez 
annak tudható be, hogy a kicsinyt igyekeztek születése után mielőbb megke
resztelni, lehetőleg az első vasárnap, vagy ha ezt még megelőzte egy hétköznap
ra eső parancsolt ünnep, akkor azon a napon. Ha az édesapa komája nem volt 
nős, akkor ő maga vihette keresztelőre a gyereket. A koma családja vitte a gye
rekágyat fekvő asszonynak a keresztelőt követő valamelyik vasárnap az ebédet 
is. (A komatál elnevezés nem él a faluban, sem pedig a paszitay hanem csak enni 
visznek kifejezéssel illeték ezt a vendégelést.) Mintegy harminc-negyven éve 
immár az újszülött neme határozza meg, hogy férfi, avagy nő tartja-e a keresz
telésen a kicsit: kisfiút a keresztapja, kislányt a keresztanyja, de ha a koma még 
nőtlen, akkor ő maga tarthatja keresztlányát is. A XX. század ötvenes-hatvanas 
éveiben még dívott a szokás, hogy az első fiú a keresztapa, az első lány pedig a 
keresztanya nevét kapta. A második azonos nemű gyermek pedig vagy a szülő, 
vagy a nagyszülő nevét örökölte. Épp ezért lett sok-sok azonos keresztnevű

145



ember a faluban, vagyis kevés keresztnév volt „használatban”, hiszen a nevek 
ismétlődtek.

A legénykorban választott koma szerepe tehát a keresztelőnél teljesedett ki 
először, hogy azután mindvégig a legnagyobb, rokonnak kijáró tisztelet övezze. 
Amikor pedig a fiú nősült, édesapja komái (tulajdonképpen a vőlegény kereszt- 
és bérmaapja) lettek, s lesznek ma is a násznagyok, az esküvői tanúk. És csak a 
vőlegénynek vannak komái. A menyasszonynak, illetve szüleinek ilyen válasz
tási lehetősége nincs a hagyományos kupuszinai lakodalomban. De a lakodal
mi birkát már nem a szülők komái hozzák, hanem a vőlegény legkedvesebbnek 
tartott, s ezért komául választott legénypajtása, jóbarátja. A komaválasztás pe
dig már 13-18 éves korban történik napjainkban is, tehát a serdülőkorban, a 
legénnyé válás idején.

A koma szerepe még a lánykérés is, ugyanis a leendő vőlegény őt kéri fel, 
hogy legyen segítségére az eljegyzésnél, amikor is a lányt a szüleitől a koma kéri 
ki. Korábban csak a leendő keresztkomát, a majdan a lakodalmi birkát hozót 
választotta meg a legény, míg napjainkban már leendő bérmakomáját is.

A koma szerepe, amint láthattuk, az emberélet fordulóinál jelentkezik, s így 
van ez az élet utolsó állomásánál is. Temetéskor a koma viszi a sírra helyezendő 
keresztet, a fej fát elhunyt komájának vagy komaasszonyának egyaránt. A halott 
koporsóját is leginkább a komák, kereszt- vagy bérmaszülők, tehát a komaság 
intézményéből való férfirokonok viszik a sírig. Érdemes megjegyezni, hogy 
nőtlen embert ilyen posztra nem, vagy csak elvétve kérnek fel.

Visszatérve a koma birkájára elmondható, hogy azt az emlékezet szerint a 
XX. század húszas éveitől már vitték a lakodalomba. A birkát mindig cukrász- 
mester készítette, s amíg Kupuszinán nem volt ilyen iparos, addig Zomborban 
rendelték meg, s onnan hozták ki, legtöbbször szekéren. 1964 óta máig a 
kupuszinai cukrászmester, Balogh Pál készíti a birkát, amely csak dióból és 
olvasztott cukorból áll. A mester az összegyúrt anyagot két ellentétes nézetű 
gipszformába nyomja, s azt, száradás után összeragasztja. A kész terméket édes 
fehér mázzal díszíti. Az anyabirka mellé két kisbárányt is formáz. A birkát a 
lakodalomban a húsételek után szolgálja fel az öregvőfély. Ez az első édesség, 
amit az asztalra tesznek. A birka „levágása” a vőlegény dolga. Egy nagyobb kés
sel kell leütnie a fejét, de egy csapásra. Ha ez sikerül neki, akkor a hiedelem  
szerint hamar lesz gyerekük; ha nem egy ütésre történik a levágás, azt rossz 
jelnek vélik gyermekáldás tekintetében. A darabokra tört diós cukrot azután 
a menyasszony a lakodalomban levő kisgyerekek között osztja szét. Ebben a 
cselekedetben is van némi utalás a majdani anyai szerepre. Hogy a diónak mint 
ősi termékenységvarázsló gyümölcsnek volt-e jelentősége a koma (tehát a le
endő gyerekek keresztapja) lakodalmi birkájának meghonosodása körül, arról 
a legöregebb kupuszinaiak sem tudnak. De hát az idősek emlékezete is véges, s 
ma már csak a XX. század harmincas éveiig terjed.

A sok ősi hagyományt őrző kupuszinai lakodalom további kutatásai e téren 
is elengedhetetlennek látszanak.
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A Nagy utca Kupuszinán
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Trasákok (alakoskodók) a kupuszinai lakodalom másnapján



Hagymavetés kisgéppel Kupuszinán

Vöröshagyma-tisztítás Kupuszinán 
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Az új bajmoki kereszt a felszentelés után A gákovói láger emlékkeresztje 2004-ből
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Monostorszegi képoszlop Kupuszina jubileumi keresztje 2001-ből



Remete Szent Antal kápolnája a Bács melletti 
erdőben

Szent Antal barokk szobra Apatinban

Szent Antal felújított szobra egy zombori ház Szent Antal-oszlop Székelykevén
oromzatán 2009-ben
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Harangláb a kupuszinai temetőben Szegény család karácsonyi asztala Kupuszinán

Karácsonyi éneklők Kupuszinán



Lakodalom télen (Kupuszina)

Lakodalmi menet (Kupuszina)
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Az ifjú pár a koma birkájával és a tortákkal (Kupuszina)



Az 1911 évi népszámlálás bácskertesi 5. gyűjtőíve 
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Az 1911. évi népszámlálás bácskertesi összesítőíve
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MELLÉKLET 
KARÁCSONYI NÉPÉNEKEK KUPUSZINÁRÓL

1.
Pásztorok, keljünk fel!
H am ar induljunk el,
Beltehem városába,
Rongyos istállócskába,
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
S mi urunknak tiszteletet tehessünk!

Angyalok hirdetik,
Messiás születik,
Itt van jele fényének,
Helye születésének,
Pajtában, pólyában,
Be vagyon ő takarva posztócskában,
Áldott gyermek szenved már kiskorában.

Jézus a szent kisded,
Mily szükséget szenved,
Nincsen meleg szobája,
Sem ékes palotája,
Szükségben, hidegben,
Melegíti őt a barmok párája,
Ó, isteni szeretet nagy csodája.

2.
Szóljatok, ó, pásztorok, mi dolgot leltetek, 
Hogy az éjjel Betlehembe úgy siettetek? 
Láttuk az ígért Messiást,
Betlehemben született.

És ki mondta nektek azt, hogy odamenjetek? 
Mi is kész örömmel mentünk volna veletek. 
Angyalének intett minket,
Hogy a Krisztus született.
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3.
Pásztorok, pásztorok örvendezve,
Sietnek Jézushoz Betlehembe,
Köszöntést mondanak a kisdednek,
JCí váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív.
Értse meg ezt tehát minden hű szív,
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok magasztaljuk.

Üdvözlégy kis Jézus ki miértünk,
Születtél s váltságot hoztál nékünk,
Meghoztad az igaz hit világát,
S megnyitád szent atyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,
Érettünk született szent Fiának,
És a vigasztaló Szentiéleknek,
A Szentháromságban egy Istennek.

4.
Mely örömet érez ma a keresztény világ,
Azért, mert a földre leszállt a legszebb virág. 
Betlehemnek vidékén, szép zöldellő mezején 
Bimbójából kinyílott s ím, illatozik itt,
Szétszaggatta a lelkűnknek bűnbilincseit.

Zengjék hát a földre leszállt angyalglória,
Örvendezzünk, megszületett az Isten fia !
Betlehemi pajtában, betakarva pólyában,
Szűz M ária ápolgatja kedves gyermekét,
Ki meghozta a világnak várt üdvösségét.

Izaiás prófétának jövendölése
Betelt, mert megtörtént Jézus szent születése,
Nem szabad kételkedni, hitünk szerint kell élni,
Hisszük isf hogy Betlehemnek istállójában,
Született s betakartatott rongyos pólyába.

Jézus szent születésének mi örvendezzünk,
S az angyalokkal szent, szent, szent szavakat zengjünk, 
Szent, szent, szent vagy Istenünk, ki üdvöt adtál nekünk, 
Engedd e szavakat zengni majd az egekben,
Ügy mint a pásztorok zengték azt Betlehemben.
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5.
Messiásunk született, kiért lelkünk epedett,
Jertek magasztalni őt, lehullván színe előtt 
Örvendvén örvendjünk, hogy kegyes Istenünk,
Ki Betlehemben született minekünk.

Az angyalok szózata mihozzánk is eljuta, 
Hirdetvén a kisdedet, ki üdvünkre született, 
Zengjék, hát mindenek, dicsőség Istennek, 
Békesség a jó  szándékú embernek.

Hiszünk örök Atyában és az ő szent Fiában,
Ki rajtunk megkönyörült, s érettünk megtestesült, 
És a Szentiélekben hiszünk egyetemben, 
Élni-halni készek vagyunk e hitben.

Menjünk a szent kisdedhez, ez üdvösséget szerez, 
Énekeljünk örömmel a mennyei sereggel,
Szent vagy, kis Jézuska, ég és föld ezt mondja, 
Szent vagy, ó, világ kegyes megváltója.

6.
A szép Szűz M ária szent Fiának,
Imigyen énekelt kis Jézuskának,
Örömest ringatlak,
Szívemből óhajtlak,
Aludj, aludj!

Aludj el, magzatom, napom fénye,
Életem egyetlen szép reménye,
Örömest ringatlak,
Szívemből óhajtlak,
Aludj, aludj!

Aludj el, fiacskám, rózsaszálam,
Aludj el, violám, én zöld ágam,
Örömest ringatlak,
Szívemből óhajtlak,
Aludj, aludj!

Barmok közt, jászolban, én gyermekem,
Aludj a szénában, szép kisdedem,
Örömest ringatlak,
Szívemből óhajtlak,
Aludj, aludj!
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Nem tudom, mit mondjak örömömben,
Hogy téged láthatlak az életben,
Örömest ringatlak,
Szívemből óhajtlak,
Aludj, aludj!

Magamhoz szorítlak, megcsókollak,
Tégedet szívemből úgy imádlak,
Örömest ringatlak,
Szívemből óhajtlak,
Aludj, aludj!

7.
Ó, Jézuskám, gyönge violácskám,
Nemrég kinyílt szép piros rózsácskám,
Mennyből szállott szép kis harmatocskám.
Aludj, Jézuskám, aludj!

Hidd el kincsem, hogy már ringatnálak,
Melegpárnácskába takarnálak,
És a dértől megoltalmaználak,
Aludj, Jézuskám. aludj!

Mivel tehát bölcsőm s párnám sincsen,
Sem pedig tiszta nyoszolyám nincsen,
Azért szívemhez szorítlak kincsem,
Aludj, Jézuskám, aludj.

M ai napon kinyílt szép rózsaszál,
Betlehemben kibimbózott zöld ág,
Kit régente vár az egész világ,
Király nemből méltóság.

De neked most csak az ökör szamár,
A pólyádra rálehelvén immár,...
[Töredék]

8.
Reszket, fázik keze-lába, egész testecskéje,
A jászolban didereg a szűz szent dedecskéje, 
Elaludna, de a hideg elűzi az álmát,
Barmok szája lehel rája melegítő párát.

Kicsiny virág, szép rózsaág, gyenge gerlicécske, 
Édes, kedves, kis Jézuska, mennynek s földnek éke,
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Szálljon reá édes álom selymes szempilládra, 
Álmodd magad mennyországban, Isten báránykája

9.
Jertek, menjünk Betlehembe,
A kisdedhez örömtelve,
Kivirágzott Jessze ága, Jézus a virága,
Ó, tekintsünk jászolába, mily hideg az ágya.

Nem bíborban, nem bársonyban,
Ott született ő a porban,
Szelíd barmok lábán állva a menny dicsősége, 
Megalázta kínhalálra lelkünk büszkesége.

Nem azért sírsz, Messiásom,
Hogy nincs helyed a szálláson,
A Te kisded szívecskédet csak az szomorítja,
Hogy hívtelen a Te néped, s keblét meg nem nyitja.

Kisded Jézus, míg itt élünk,
Adj malasztot, arra kérünk,
Lelkünket így bánatkönnyel hófehérre mossuk, 
Szent szívedet bűneinkkel többé nem kínozzuk.

10.
Egy fényes csillag leszállt Betlehem felett,
Hirdeti a született égi kisdedet,
Szomorú fedél alatt álmát alussza,
Elhagyott istállóban a menny sföld ura.

Szerető kis kezeit felénk kitárja,
Ki őt szívből szereti, azt mindig várja,
Jöjjetek jászolához, imádjátok őt,
A mennyekből földre szállt szent üdvözítőt!

Nyitva áll a mennyeknek fényes ajtaja ,
Kihallik az angyalok ékes szózata,
Égi fény száll a helyre, hol ő született,
Jöjjetek köszönteni a várt kisdedet!

11.
Karácsonyi éjszakája,
Krisztus születése napja,
Örüljetek, örvendjetek,
A kis Jézust dicsérjétek!



Nincsen Jézus ágyán paplan,
Csak úgy fekszik az ártatlan,
Fázik neki fejecskéje,
Hideg széltől testecskéje.

Fázik Jézuskának lába,
Mert nincs neki csizmácskája,
Adakozzunk a számára,
Húzzunk csizmácskát lábára!

Ó, te pajtás, mit szundikálsz,
Fényes az ég, nem kell lámpás,
Verjed, verjed a citerát,
Kis Jézusnak egy szép nótát!

Ó, te pajtás menj előre,
Te meg, András, menj utána,
Mivel te már öregebb vagy,
Nyájad után elballaghatsz.

12.
Fújd, Gyurka, a dudádat,
Te is, Marci, a sípodat,
Betlehembe előálljunk,
Istenesen muzsikáljunk,
Aludj, édes Jézuskánk,
Ez legyen a mi nótánk!

Én egy kis mézet viszek,
Mellé egy kis vajat teszek,
M ajd én aztat elkészítem,
Betlehembe el is viszem,
Annak a szép kisdednek,
Drágálatos gyermeknek.

13.
Juhok, pásztorok, kik a hegyekben,
Nyájat őriznek kinn a völgyekben,
Mit mondok, halljátok,
E csodát lássátok Betlehemben!

14.
Betlehemnek szép határán nagy fényesség támadott, 
Ez égi szózat hallatszott, ne féljetek, pásztorok.

161



Föleszméltek ezen szóra, mondogatták itt az óra,
Induljunk, /iogy odaérjünk holnapra virradóra.

Újul szívem, nem várhatom, frogy az z'dő virradjon,
Addig inkább sereg nyájam, mondák, itten maradjon,
Csak elmegyek, felkeresem, hol született én Istenem,
Reményiem, hogy meg nem utál régen várt szerelmesem.

Ajándékot én is viszek vállaimon számára,
Jó emlékezetben leszek a próféta szavára,
Palotában nincsen, tudom, mert az írás után mondom,
Szállásán miként köszöntsem, most arról gondolkodom.

Odaérvén megcsókolom ártatlan kis kezeit,
Mellyel eltörülte rólam én szívemnek vétkeit,
Jaj, hát mit szóljak anyjának, mennyország királynéjának, 
Üdvözletei, áldást mondok a szép Szűz Máriának.

Igaz Isten, áldott Jézus, angyaloknak szépséges,
Üdvözlégy sok százezerszer lelkünk gyönyörűsége,
Jaj, ártatlan, nicsen ágyad, istálló a hideg szobád,
Jaj, mint fázik veled együtt szentséges szülőanyád.

Senki tehát ne búsuljon, hanem legyen örömben,
Mert született az új király kis Juda Betlehemben,
Itt a világ megváltója, zengjünk alle-alleluja,
Íme, hozzánk elérkezett lelkünk szabadítója.

(Az ének szövegét néhai Guzsvány Erzsébet imafüzetecskéjéből 2001. janu
ár 17-én másoltam: „készilt 1946 évbe ez az ének juhockam juhockam szeretet 
juhockam írta Guzsvány Erzsébet tulajdona” )

15.
Üdvözlégy, kis Jézuska, ki fekszel a jászolba,
Megromlott istállóban, barmok között akolban.
Üdvözlégy Szűz Mária, kis Jézusnak szent anyja,
Te szülted a Jézuskát, a mennynek s földnek urát.

Isten-ember, ó kegyes, minket soha meg ne vess,
Pártfogold híveidet, mi imádunk tégedet.
Üdvözlégy Szűz Mária, kis Jézusnak szent anyja,
Te szülted a Jézuskát, a mennynek s földnek urát.
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Üdvözlégy, Betlehemben szült Jézus teste s vére,
Kinek születése napja mennyből lön hirdetve,
Édes Jézus, ki mennyekből a földre lejöttél,
Hogy bennünket üdvözíthess,
Betlehemi istállóban szent szűztől születtél.

Amint hajdan a pásztorok jászolnál imádtak,
Ügy imádunk ez oltáron kenyér színe alatt.
Édes Jézus, ki mennyekből a földre lejöttél,
Hogy bennünket üdvözíthess,
Betlehemi istállóban szent szűztől születtél.

Az énekeket Dienes Mihály (1957), Nagyfejű Istvánné Balogh Erzsébet 
(1921), Silling Istvánné Nagyfejű Mária (1953), Silling Mihályné Popé Katalin 
(1918) kupuszinai lakosoktól hallottam 2000-ben.

16.
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BÁCSKERTES 
község 1911. évi összeírása

Az 1910. évi VIII. törvénycikk alapján népszámlálást végeztek az egész ak
kori Magyarországon. A számlálóbiztosokat az adott települések nevezték ki, s 
velük íratták össze a lakosok számát a háztulajdonos megnevezésével az össze
írt magánlakások (lakottak és nem lakottak) számát, valamint a népszámlálás
kor jelen volt egyének számát.

Ezek a községi kérdőívek fontos dokumentumai helytörténeti kutatásaink
nak. Bár nem tartalmazzák minden lakos nevét, csupán a lakás gazdájáét, de 
minden házról adnak hírt, s a családok nagyságáról is, azaz az adott ház lakó
iról.

A Bács-Bodrog megyei Apatin járáshoz tartozó Bácskertesen (az 1904. évig 
a Kupuszina nevet viselő faluban) a kérdőíveket 1911. január havának elején 
töltötték ki a számlálóbiztosok. A faluban 5 számlálóbiztos dolgozott: 1. Zsuffa 
Károly községi segédjegyző; 2. Czirfusz Károly rk. tanító; 3. Pető Pál államilag 
segélyezett róm. kath. felekezeti tanító; 4. Sturcz József kántortanító, r. k. felek, 
tanító; 5. Nagy János r. k. felek. isk. tanító.

Az említett időben még nem volt a faluban a házaknak utcánként újrakez
dett házszáma, hanem az egész településen egységes házszámozás volt érvény
ben, így az összeírási íveken 1-től 676-ig terjed a házszámozás, de több új ház a 
/a számot kapta. Már az is fontos adat, hogy 871 lakott és 32 lakatlan ház állott 
Bácskeriesen az 1911. év elején.

Az összeírási ívek egykorvolt bácskertesiekről, nagyszülők, dédszülők, 
egyenes ági vagy oldalági felmenők nevéről, korábbi kupuszinai vezetéknevek
ről, a ragadványnévvé vált hivatalos vezetéknevekről, a családok nagyságáról, a 
volt szülői házról, a család hajdani vagyonáról vallanak. Segítségükkel nyomon 
követhető az is, hogy egy-egy család megmaradt-e hajdani otthonában, illet
ve kideríthető az is, hogy kitől örökölte, illetve kitől vásárolta a mostani lakó 
családja a házat. A mostani házakkal összevetve azt is megállapíthatjuk, hogy 
hol tűnt el korábbi ház, s helyén nem épült újabb, csupán a szomszéd telke lett 
szélesebb. De az is kideríthető, hogy mely utcarészek házai szaporodtak, ahol 
az elmúlt évszázad alatt újabb házak épültek.

Kihalt vagy a faluból elvándorolt családok vezetékneve is szerepel a jegy
zékben. A lakásokban élők száma is érdekes vizsgálódási tárgy lehet: vajon 
hány generáció képezi a jelzett személyeket? Milyen volt a száz évvel ezelőtti 
családok, illetve a lakásban élők létszáma?
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Az összeírási biztosok a nagyobb utcákban indultak, de a közbeeső kisebb 
utcába, közbe is befordultak, így a hosszabb utcák meg-megtörnek, de a kérde
ző mindig visszatér az ő elsődleges utcájához.

A gyűjtőíveken még a régi utcanevek szerepelnek. Ezeket 1911 óta többször 
megváltoztatták. Fontosnak tartom, hogy a régi és az új utcaneveket itt párhu
zamosan közöljem:

Kossuth u. = Kossuth Lajos utca
Andrássy u. = Petőfi Sándor utca
Rövid u. = Rövid utca
Malom u. =  Kis Ferenc utca
Galamb u. = Ivó Lola Ribar utca eleje (a Kisköz)
Iskola u. = Zombori út eleje 
Szív u. = Ady Endre utca
Templom tér = Zombori út legelső házai (a mai templomudvarban)
Fő u. = Apatini út
Zöldfa u. = Zöldfa utca
Könyök u. =  József Attila utca
Árok u. = Árok utca
Árpád u. =  Belgrád utca (Szlatyina)
Diófa u- = Diófa utca 
János u. =  Arany János utca 
Csillag u. = Csillag utca
Halász u. =  Ivó Lola Ribar utca (az Apatini útból nyílik a malom mellett)
Duna u. = Duna utca
Temető u. = Žarko Zrenjanin utca
Szigetvár u. =  Szigetvár utca
Szent János u. = Vasút utca

1. KÖZSÉGI GYÜJTŐlV

8. Mikó János 1 8

9. Pécsics János 1 3

10. Stefanovszki József 2 5

11. Guzsvány Lukács 1 5

12. Guzsvány István 1 2

13. Janovits András 1 6

14. Urbán Elek 1 6

15. ifj. Péter András 2 6

16. Guzsvány Lajos 2 3

17. Rubus Mihály 1 3

18. Balogh Miklós 2 8

19. Antalovits Mihály 2 5

Utca Ház
szám

A háztulaj
donos neve

A la 
kások
száma

A jelen 
volt 

egyének 
száma

Kossuth
utca 1. Mikó Pál l 5

2. Fontányi József 1 3

2/a Szlamecska Benedek 1 2

3. Puhalák István 1 3

4. Podolszki György 2 5

5. Ujlakos József 1 5

6. Fridrik Simon 1 4

7. Balogh György 1 4
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20. Kupkovits Ferencz 1 5

21. Kiss Illés 2 6

22. Guzsvány Péter 1 7

23. Klájó József 1 3

23/a Janovits József 5

24. Mikó Pál 1 2

25. Urban Gergely 1 5

26. Molnár István 1 2

27. Buják József 1 5

28. Obrotka András 1 3

29. Molnár Imre 1 7

30. Gábor Pál 1 5

31. Asztalos Jánosné 
Makk Mária 1 4

32. Sóta József 1 3

33. Lukácsevits Gáspár 1 4

34. Veszelity Pál 1 5

35. Schulcz Fülöp 1 4

36. Potánczi Imre 1 3

37. Guzsvány György 1

38. Horváth József 1 2

39. Buják Tamás 1 3

40. Makk János és 
György 8

40/a Makk Gáspár 1 6

41. Bartalos János 1 3

41/a Buják József 1 4

41/b Buják József 1 la
katlan 0

42. Horváth József 1 4

43. Molnár Lukács 1 4

44. Janovits Ferencz 1 2

45. Makk János 1 3

46. Novits István 7

47. Molnár István 1 3

47/a Fischer József 1 5

Andrássy
utca 48. Makk István 1 5

49. Szekeres István 1 5

50. Koleszár István 1 5

51. Koleszár Gáspár 9

52. Péter Mihály 1 4

53. özv. Dubacz 
Mihályné 5

54. özv. Kohn Dávidné 1 3

55. Horváth Péter 1 3

56. Molnár Mihály 1 6

57. Maros Flórián 1 3

58. Molnár Pál 1 3

59. Veszelity György 1 4

60. Veszelity Ignácz 1 4

61. Podolszki Boldizsár 1 1

62. ifj. Maros Gáspár 6

63. Molnár József 1 5

64. Horváth Mihály 1 3

Kossuth
utca 65. Kerczel György 1 6

66. Balogh Miklós 1 4

67. Molnár István 1 2

68. Balogh András 1 5

69. Kiss Pál 8

Rövid
utca 70. Janovits György 1 6

71. Guzsvány Klára férj. 
Schulcz Pálné 1 3

72. Balogh János 1 8

73. Molnár Pál 1 4

74. Marásek Imre 1 6

75. Fridrik András l 4

76. Tóth István 1 4

76/a Janovits András 1 4

76/b Asztalos Gábor 1 3
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77. Bazsantik Imre 1 4

78. Asztalos Márton 1 1

79. Péter Gáspár 1 5

80. Mayer György 1 4

81. Koleszár István 1 6

82. Klucsovszki Tamás 1 4

83. Jánosy Ernő András 1 4

Kossuth
utca 84. Fischer János 1 6

85. Csapó György 4

86. Szurap Lőrincz 1 3

87. Koleszár Péter 1 5

88. Fridrik István 10

89. Sugár Péter 1 4

90. Molnár Imre 1 7

91. Makk Márton 1 3

92. özv. Guzsvány 
Antalné 1 6

93. Fridrik Szilveszter 1 6

94. Balogh János 1 7

95. ifj. Nagyfejű György 2 6

96. Farkas Mihály 2 6

97. Herrnhutter Lajos 1 3

Malom
utca 98. Herrnhutter Lajos 1 la

katlan 0

99. Szurap János 2
lakott 7

100. Klucsovszki Ádám i 5

101. Marásek Márk 1 6

102. Pécsics István 2 4

103. Papp István 1 2

104. Guzsvány István 2 6

105. Sóta Ádám 1 3

106. Buják József 1 6

107. Szurap János 2 5

108. Guzsvány Márton 2 6

109. Popé Mihály 1 3

110. Pentz Nándor 3 5

111. Puhalák János 1 2

112. Nagyfejű Pál \ 5

112/a Buják János 1 6

113. özv. Kiss Mihályné 2 5

Kossuth
utca 114. Pécsics Mihály 1 2

115. Guzsvány János 1 3

116. Molnár Márton 1 4

116/a Kazimity István 1 2

117. Község orvosi lak 0 0

118. Rubus György 1 7

119. özv. Herrnhutter 
Tobiásné 2 4

120. Záborszki András 1 4

Galamb
utca 121. Soód Márton 1 5

122. Hodovány József 1 5
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132. Janovits Mihály 3 8

133. Kimaradt

Szív utca 134. Község mint erk. 
testület 1 3

135. Jánosy Mátyás 1 4

136. Koleszár András 1 5

137. Horváth István 1 2

138. Sóta Ferencz 1 2

139. Buják József 1 2

140. Bencsik András 1 2

123. Balogh József 1 4

Kossuth
utca 124. Soód Ferencz 2 7

125. Balogh István 1 4

126. Balogh Mihály 2 10

127. Koleszár Miklós 1 4

128. Rubus Mihály 1 2

129. Kimaradt

130. Kiss József 1 9

131. Jánossy Kornélia 1 2

Iskola
utca

131/a Czirfusz Károly

1 la
kott, 1 
lakat

lan

4

32. KÖZSÉGI GYŰJTÖÍV

Templom
tér 151. Barna István 1 2

151/a Zsuffa Károly 1 4

151/b Bencsik Pál 2 7

Fő utca 152. Bácskertes község 1 3

153. Wámoscher Gyula

1 la
kott, 1 
lakat

lan

6

154. Dubac István 2 4

155. Sóta András 1 5

156. Péter Vince 2 4

157. Mészáros Erzsébet 2 3

158. Fischer Gáspár 1 6

158/a Guzsvány János 2 6

159. Jagica János 1 4

160. Szalai Ferenc 1 8

161. Dienes Mihály 1 4

162. Forgács István 1 6

Utca Házszám A háztulajdonos 
neve

A la 
kások
száma

A jelen 
volt 

egyé
nek 

száma

Szív utca 141. Asztalos Károly 2 9

142. Krivda Gergely 1 3

142/a Vígh Imre 1 4

143. Guzsvány Mihály 1 4

143/a Kiss István 1 4

144. Forgács András 3 10

145. Schilling Ferenc 2 8

146. Buják János és Péter

3 la
kott, 1 
lakat

lan

5

147. Péter Pál 1 6

148. Mezei István 1 5

149. Potánci István 2 6

150. Pécsi Pál 1 6
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163. Guzsvány Pál 1 3

164. özv. Péter Györgyné 2 3

165. Sípos Simon 1 3

166. Vlach Istvánné 1 3

167. Péter Gergely

2 la
kott, 1 
lakat

lan

4

168. Marásek Pálné 1 5

169. Beer Dezső József 6

170. Wámoscher Gyula 1 4

171. Sód István 1 3

172. Hodovány Mihály 1 4

173. Szmolenicki József 1 6

174. Sóta István 1 6

175. Guzsvány János 1 4

176. Szikora János 1 6

177. Makk Imre 1 5

178. Fridrik János 1 7

179. Erdélyi István 1 2

17°. (két
szer!) Szurap Antal 1 3

180. Koleszár Pál 1 4

181. Makk András 1 4

182. Fridrik Imre 1 2

183. Fontányi Pál 1 6

184. Török Imre 1 4

185. Rubus András 1 2

186. Balog János 10

187. Balog József 1 6

188. Jánosi Pál 1 3

189. Sóta Lőrinczné 1 3

190. Koleszár István

1 la
kott, 1 
lakat

lan

3

191. Balog Pál 1 5

192. Balog István 1 5

193. Bácskertes község

1 la
kott, 1 
lakat

lan

1

194. Üres házhely

195. Péter Mihály 1 4

196. Jánosi Mihály 1 5

197. Schulc János 1 4

198. Guzsvány István 1 2

199. Schulc Mihály 1 3

Andrássy
utca 200. Kiss József 1 4

201. Janovics Mihály

1 la
kott, 1 
lakat

lan

4

202. Nagy Antalné 2 7

203. Sátek Tamás 1 6

204. Guzsvány István 1 4

205. Klájó Mihály 1 3

206. Guzsvány András 1 6

207. Koleszár Ferenc 1 3

208. Cseluszka József 1 5

209. Hodovány István

210. Bazsantik Jánosné 4

211. Sugár Gáspár 1 2

212. Sugár István 6

213. Bódis István 1 4

214. Buják Imre 1 5

215. Jánosi József 1 5

216. Molnár Mihályné 1 2

217. Lukácsevics Jánosné 1 4

218. Dienes János 1 4

219. Dienes Mihály 1 5

220. Maros Pál 1 6

220/a Bazsantik József 1 4

220/b Dienes György 1 2

220/c Makk Imre 1 4

220/d Janovics Gáspár 1 6

221. Sóta Mihály 1 4
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222. Tadián Imre 1 5

223. Koleszár István

1 la
kott, 1 
lakat

lan

1

Könyök
utca 224. Gradiska Gáspár 1 7

225. Gábor János 1 5

226. Anitics János 1 5

227. Antalovics András 1 2

228. Bazsantik Mihály 1 4

229. Bazsantik Mihály 1 3

230. Hűmmel Mihályné 1 2

231. Guzsvány Pál 1 2

232. Mészáros Gáspár 1 3

232/a Mészáros András 1 2

233. Nagy Pál 1 3

234. Pavlik Mihály 1 3

235. Nagy Antal 1 5

236. Vinkó István 1 3

237. Sóta Ernő 1 5

238. Váci József 2 9

239. Molnár Miklós 1 4

240. Kanizsai József 1 3

241. Popovics József 1 7

242. Pilin János
La

katlan
ház

243. Balog Mártonná 1 1

244. Janovics Mihály 1 3

245. Guzsvány Mártonné 2 3

246. Podolszki János 2 4

247. Varga Pál 1 2

248. Molnár Antal
La

katlan
ház

249. Bálity György 1 6

250. Szlámecska János 1 5

251. Molnár Pál 1 3

252. Nagyfejű János 1 3

253. Guzsvány József 1 7

254. Balog János l 4

255. Bazsantik Lukács 2 5

Andrássy
utca 256. Klájó Gergely

1 la
kott, 1 
lakat

lan

3

257. Varga Mihály

1 la
kott, 1 
lakat

lan

3

258. Molnár Mihály 1 2

259. Bazsantik Pálné 1 7

260. Dienes István 1 3

261. Bazsantik Pál 2 3

262. Klájó János 1 4

263. Dubac István 1 4

264. Kiss Bertalan 1 2

265. Guzsvány Márton 1 6

266. Veszelity Imre 1 6

267. Klájó Tamás 1 3

Árok utca 268. Dubac Mihály 2 5

269. Buják Mihályné 2 5

270. Kerhút István 1 3

271. Buják Orbán 1 7

272. Dubac Lajos és 
Mihály 3 10

273. Gábor György 2 5

274. Üres házhely

275. Erdélyi Ernő 2 5

276. Novics Imre 1 4

277. Szurap István 1 3

Andrássy
utca 278. Kiss István 1 5

279. Sód Mihály

2 la
kott, 1 
lakat

lan

3

280. Kerhút József 2 6
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3. KÖZSÉGI GYÜJTÖÍV

307. Sód Márton 1 8

Árpád utca 307/a Fuderer Ferenc 1 3 jelen, 
1 távol

308. Janovits Sándor Üres
náz

309. Molnár Mátyás Üres
ház

310. Nemezovits
István 1 3

311. Balog János 1 5

312. id. Janovits Pál 1 5

313. özv. Janovits 
Jánosné 1 4

314. Janovits Pál 1 7

315. Forgács József 1 4

316. Janovits Bertalan 1 4

317. Koleszár Mihály 1 5

Árok utca 318. Garai István 1 3

319. Popovits János 1 6

320. Kis István 1 8

321. Balog János 1 4

322. Guzsvány Imre 1 5

323. Guzsvány Pálné, 
Janovits Imréné 2 8

Zöldfa utca 324. Stefanovszki Pál 2 5

325. özv. Buják 
Mihályné 1 2

325/a Szlavik Tamás 1 4

325/b Maros József 1 4

326. id. Császár József 1 3

327. id. Maros Pál 2 7

328. Maros József 1 3

329. Erdősi Jánosné 2 4

330. id. Erdéli Mihály 2 5

331. Erdéli Pál 2 6

332. Molnár Illés 1 2

333. Molnár János 1 6

334. Koleszár Mihály 1 2

Utca Házszám A háztulajdonos 
neve

A
lakások
száma

A jelen 
volt 

egyé
nek 

száma

Andrássy
utca 281. Novits Ádám 1 4

282. Molnár Pál 1 5

283. Bartalos Péter 1 3

284. Janovits Ignác 1 2 jelen, 
2 távol

285. Vujevits Dénes 1 4

Fő utca 286. ifj. Pincinger 
József 1 6

287. Fischer József 1 3

288. Kanyó Gergely 1 3

289. Bazsantik Márton 1 4

290. Guzsvány Pál 1 5

291. Antalovits Mátyás 1 6

292. Karlicsek Mihály 1 4

292/a Domorád Márton 1 4

293. id. Domorád 
Imre 1 5

294. Buják György 1 2

295. id. Mikó József 1 3

296. Marásek Gáspár 1 5

297. Fridrik Ferenc 2 7

298. özv. Buják 
Istvánné 3 6

299. Maros Andrásné 2 9

300. id. Guzsvány 
Istvánné 1 6

301. Pécsics Miklós 1 6

302. Sóta György 1 4

303. Balogh József 1 6

304. Fridrik Márton 1 3

305. Karlicsek Pálné 1 2

306. Guzsvány
Lászlóné 1 8
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335. Krisztián Mátyás 1 3

336. Pavlik István 1 2

337. Farkas Pál 1 4

338. Molnár Mihály 1 8

338/a Guzsvány Antal 1 5

338/b Karlicsek
Mihályné 1 3

338/c Sóta János 1 2

338/d Sárközi György 1 2

338/e Gábor József 6

Árok utca 339. Guzsvány János 6

339/a id. Fischer Mihály 2 7

339/b id. Szklenár József 1 6

339/c Pópé János Üres
ház

340. Péter Pál 1 2

341. Erdéli István 1 3

342. Veszelits János 3

Árpád utca 343. Kajári István 1 2

344. özv. Koleszár 
Pálné 1 3

345. Kis Pál 1 7

346. Brunyai Péter 1 3

347. Szarvas Márton 1 5

348. Ujlakos György 1

349. Klájó János 1 4

349/a Molnár Ferencné 1 5

350. Péter János 5

351. özv. Makk 
Ádámné 1 2

352. Karlicsek György 5

353. Koleszár István 1 3

354. özv. Stefanovszki 
Gáspárné 2 2

355. Maros Mihály 2 9

356. Dienes Imre 1 2

357. Nagyfejű István 1 2

358. Antalovics
Márton l 6

359. id. Kis István 2 5

Diófa utca 360. Kajári Mihály 1 3

361. Szurap János 2 3

362. Janovits Mihály 1 2

363. Kajári Máté 1 5

364. János Vince 1 5

365. Varga Istvánné 1 2

366. Tabak Pál 2 7

367. Vörös János 1 5

368. Szalai Fábián 3 10

369. özv. Szmolenicki 
Mihályné 1 2

370. Szurap János Üres
ház

371. Pécsi András 1 2

372. özv. Guzsvány 
Illésné 6

372/a Anitics József 1 9

372/b Stefanovszki
József 1 3

372/c Majorcsik Ferenc 1 3

372/d Guzsvány Pálné 1 6

372/e Molnár János 1 3

372/f Szklenár András 1 3

372/g Stefanovszki
József

Üres
ház

372/h Antalovits József 1 4

372/i Janovits György 1 3

372/j Anitics István 1 3

373. Rubus Márton 1 5

374. Kajári Péter 1 5

Árpád utca 375. Makk Márton 2 3

376. özv. Kajári 
Miklósné 1 1

377. Forgács Kristóf 1 2

378. Kis István 1 2

379. Janovits Sándor 1 3

380. Nemezovits
Mihály 1 4

381. Buják András 1 4
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402. Beit Jakab 1 2

402/a Veszelits János 1 3

402/b Guzsvány István 7

402/c Sóta István 1 4

402/d Buják János 1 4

403. Popé András 1 5

404. Molnár Lukács 1 5

405. Lovász Pál 1 6

406. Antalovits Mihály 6

407. Klucsovszki János 1 6

Árpád utca 408. Maros Imre 1 3

409. Novits Gáspár 1 2

410. Barth Miklós 1 5

411. Buják Ferenc 1 5

Csillag
utca 412. id. Fuderer 

Ferenc 1 3

413. Sulc István 1 7

414. Koleszár János 1 3

415. Maros Andrásné 1 2

416. Klucsovszki János 1 6

417. Sulc Mihály 1 6

418. Molnár István 1 3

419. Guzsvány János 1 1

420. Sóta György 1 4

382. Brunyai Pál 1 2

János utca 383. Veszelits István 1 5

384. Buják Mihály 9

385. Sugár András 1 2

386. Horvát Pál 1 6

387. Karlicsek János 1 4

388. id. Anitics István 1 6

389. Lovász Ádám 1 2

390. Lovász Márton 1 2

391. Buják Péter 1 8

392. Csizmadia Mi
hály 1 5

393. Guzsvány Gáspár 1 4

Diófa utca 394. Veszelity Mátyás 1 2

395. Péter János 1 3

396. Német Mihály 1 1

396/a Makk Gáspár 1 2

396/b Veszelits
Mihályné 1 4

397. Antalovits
András 1 2

398. Ladányi Mihály 1 4

399. Veszelits Bertalan 1 2

400. Török Albertné 2 3

János utca 401. Marásek István 1 4

4. KÖZSÉGI GYÜJTŐÍV

426. Guzsvány Pál 1 3

427. Buják János 1 2

428. Balog József 1 5

429. Janovics Imre 1 7

430. Hodovány János 1 2

431. Pécsi Jánosné 1 5

432. Kanizsai Lukács 1 3

432/a Guzsvány Lukács 1 4

Árpád utca 433. Anitics Pál 1 2

Fő utca 434. Hernhutter Lajos 2 10

435. Domorád Pál 1 3

Utca Házszám A háztulajdonos 
neve

A la 
kások
száma

A jelen 
volt 

egyé
nek 

száma

Csillag utca 421. Gúzsvany Mihály 2 5

422. Guzsvány Gáspár 1 5

423. Guzsvány István 1 6

424. Állaga Márton 2 5

i

425.

i

Balogh Mihály

1 la
kott, 1 
lakat

lan

3
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465. Guzsvány Mihály 1 5

466. Községháza 1 3

467. Jegyzői lak (köz
ség) 1 4

468. Jagica András 1 2

Duna utca 469. Guzsvány Mihály 1 6

469/a Gúzsvány Mihály 1 2

470. Vámoser Gyula Üres
ház

471. Cservenkovics
András

1 la
kott, 1 
lakat

lan

2

472. özv. Soód 
Simonné 1 4

473. Guzsvány Antal 1 7

474. Guzsvány Pál 1 4

475. Veszelity Mihály 1 4

476. Guzsvány Antal 1 7

477. Marasek Jakab 7

478. Fridrik Vincze l 5

479. Guzsvány Gáspár 1

480. Domorád István 1 5

Csillag utca 481. Siplika István 1 3

482. Miklósi Márton 1 4

483. Lujanovics István 1 4

484. Rotkuin Marton 1 2

485. Balog János 4

486. Péter András 1 2

487. Szurap Mihály 1 3

488. özv. Balog 
Györgyné 1 5

Temető utca 489. Schulcz János

490. Soód Pál 1 4

491. Janovics Imre 1 2

492. Ujlakos Márton 1 2

493. Buják István 4

494. Schulcz Antal 1 3

495. Kis János 1 2

496. Gúzsvány János 2 5

436. Koleszár Pál 1 6

437. Gúzsvány András 1 2

438. Guzsvány István 
és Lukács 1 4

439. Domorád Márton

1 la
kott, 1 
lakat

lan

2

440. Guzsvány Márton 2 4

441. Szikora Ágoston 
István 1 5

442. Siplika István 1 7

443. Szikora Pál 1 5

444. Jánosi György 1 6

445. ifj. Domorád 
József 1 3

446. Józity Illésné 1 12

Halász utca 447. Janovics Sándor 1 5

448. Gúzsvány Imre 1 2

449. Bazsantik Gáspár 1 2

450. Záborszki Mihály 1 3

451. Fischer Gáspár 1 2

452. özv. Janovics 
Mihályné 2 5

453. Riczi János 1 3

454. Maros János 2

7 jelen
volt,l
nem
volt
jelen

455. özv. Janovics 
Pálné 2 5

456. Kis József 2 6

457. Vinkó György 1 2

458. Buják Péter 1 4

459. Záborszki
Mihályné 1 3

460. Fontányi Lőrinc 1 5

Fő utca 461. Domorád József 1 2

462. Nagy János 1 5

463. Horvát István 1 6

464. Dienes Imre 1 6

174



496/a
Stefanovszki
József 1 4

497.
Kuzmanovics
Antal 1 7

498. Forgács Károly 1 3

499. Molnár János 1 3

500. Lujanovics János 1 8

501. Sárközi Imre 2 2

502. Szlamecska
Gáspár 2 5

503. Buják Mihályné 1 5

504. Lovász István 1 2

505. Kis Ferenc 1 3

506. Sugár András 1 4

507. Janovics Illés 1 6

508. Karlicsek József 1 5

509. Buják István 2 7

510. Domorád Pál 2 6

511.
Tem. őr lakása 
(község) 1 3

512. Faisk. kezelő 
lakása (község) 1 2

513. Janovics Mihály l 7

514. Klucsovszki
Antal 1 6

515. özv. Polák 
Józsefné 2 4

516. Borjoli István 1 3

517. Péter Mihály 1 3

518. Guzsvány János 1 3

519. Bartalos Gergely 2 7

520. Horváth Péter 2 7

521. Molnár János 1 2

522. Janovics Péter 1 2

523. Buják József 1 3

524. Sóta István és 
Gáspár 2 6

János utca 525. Forgács Péter 3 7

526. Domorád
Gáspárné 1 2

527. Balog Mihály 1 2

528. Molnár Mátyás 3 5

529. Buják József 1 6

530. Bartalos Imre 2 4

531. Szűcs János 2 6

532. Dubac János 2 lak. 0

533. Guzsvány János 2 7

534. Bazsantik Pál 2 6

535. Potánczi Pál 1 2

Temető utca 536. Popovics Ádám 1 6

537. Buják József 1 2

538. Mezei Ferenc 1 3

539. Buják József 1 3

540. Pinkert Lőrinc 1 5

541. Kazimity Ádám 1 2

542. Molnár István 1 2

543. Balog Vinczéné 2 9

Csillag utca 544. Csere Mihály 1 3

545. Buják János 1 4

546. özv. Guzsvány 
Györgyné 2 8

547. Maros János 1 5

548. Csizmadia Ernő 2 7

549. Maros István 1 2

Duna utca 550. Kis János 2 6

551. Szurap Gáspár 1 1

552. Stefanovszki
János

1 la
kott, 1 
lakat

lan

2

553. Krivda Márk 1 3

554. Pinkert Miklós 2 5

555. Czizmadia
András 1 6

556. Popé István 1 7

557. Pinkert János 1 5

558. Dubac József 1 4

558/a Dubac János 1 6

559. Balog József 2 5

560. Schulz Pál 1 3
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5. KÖZSÉGI GYÚJTŐÍV

582. Novics János 1 2

583. Péter Jánosné 1 4

584. Vigh Mihály 1 1

Duna utca 585. Horváth Imre 1 4

586. Buják Pál 7

587. Siplika Mihály 1 8

588. Ujlakos István 1 2

589. Ujlakos János 1 5

590. Buják Lőrinc 1 9

591. özv. Marásek 
Imréné 3 11

592. Dubacz Mihály 2 6

593. Buják Antalné l 5

594. Hodován Pál 1 5

595. Koleszár András 1 3

596. Klájó Ferenc 1 4

597. Guzsvány György 1 4

598. Maros István

1 la
kott, 1 
lakat

lan

5

599. Domorád
Györgyné 1 5

600. Kiss Gáspár 1 6

601. özv. Sóta Józsefné 1 5

602. Polgár Mihály 4

11 je
len, 1 
nincs 
jelen

603. Sóta János 1 4

604. Guzsvány Gáspár 1 8

605. Pópé András 1 3

606. Horváth István 1 4

607. Bocsa Gábor 1 2

608. Pécsy József 1 5

609. özv. Kerhut 
Györgyné 1 1

610. özv. Ujlakos 
Andrásné 2 4

Utca Házszám A háztulajdonos 
neve

A la
kások
száma

A
jelen
volt

egyé
nek

száma

Duna utca 561. Kiss István 1 3

562. özv. Vigh Istvánné 1 2

563. Kiss Imre 1 5

564. Nagyfejü József 1 6

565. Antalovics László 1 2

566. Pópé János l 4

567. Horvát István 1 2

568. Koleszár József 1 4

569. özv. Vörös 
Józsefné 2 2

569/a Augusztinovics
Mihályné 1 4

569/b Szarvas István 1 3

Téglaház 570. Pópé Pál 1 4

571. Buják Pál 1 2

Dreznicai
csárda 572. Bácskertes közs. 

tulajd 2 7

572/a
Üres házhely, 
Horváth Albert 
örök.

Duna utca 572/b Forgács József 1 8

572/c Marásek György 2 7

572/d Pópé István l 4

572/e Erdélyi Péter 1 5

573. Forgács Márton 1 4

574. Erdős Imréné 1 1

575. Pópé János 1 4

Szigetvár 576. Janovics István 1 5

577. özv. Makk 
Mártonné 1 2

578. Vigh Pál 1 2

579. Buják István 1 2

580. Domorád István 1 2

581. Erdélyi János 1 3
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611. Nagyfejű Tamás 1 3

612. Horváth Balázs 1 7

613. Guzsvány Mihály

614. Guzsvány Mihály 1 10

615. Sáfárik Ferenc

Szív utca 616. Jánosy József 1 5

617. Karlicsek Imréné 1 5

618. Szurap Ádám 1 7

619. Sóta Vince 1 6

619/a Guzsvány János 1 5

620. Guzsvány János 2 7

621. Nagy Pálné 1 6

622. Vígh Imre 1 4

623. özv. Hodován 
János 1 1

624. Popé Ágoston 2 6

625. Lukácsevics
András 1 4

626. Bazsantik Gáspár 1 8

627. Bartalos János
1 la

kott, 1 
lakatlan

6

628. Marásek András 1 6

629. Popé István 1 3

630. Koleszár János 2 7

631. özv. Gradiska 
Pálné 2 4

632. Bazsantik Vince 1 8

633. Szalay Illés 1 4

634. Sisa István 1 4

635. Ladányi András 1 3

636. Krivda Pál 2 6

637. Krivda János 1 6

638. Séri András 2 5

638/a Séri Antal 1 5

639. Guzsvány Elek 1 4

640. Péter Antal 1 2

641. Janovics Mihály 1 6

642. Mikó Sándor 1 3

643. Sóta Lukács 1 6

644. Forgács Péter 1 2

645. Hájik Pál 1 2

646. Csere József 1 2

647. Podolszki István 2 7

648. Kerhut János 1 3

649. özv. Szikora 
Mihályné 1 3

650. Marásek Antal 1 2

651. Kiss Pál
1 la

kott, 1 
lakatlan

3

652. Sóta Mihály 1 3

653. Pécsics János 1 6

654. Guzsvány István 1 7

655. Vígh András 1 3

656. Molnár Mihály 1 6

657. id. Guzsvány 
Mihály 2 4

658. Pollák János 1 3

659. Csizmadia Pál 1 8

660. Sóta István 1 2

661. Janovics Tamásné 1 5

662. Pollák Miklós 1 5

663. Balogh Gergely 1 4

664. M. kir. Állam- 
kincstár

1 la
kott, 3 

lakatlan
3

665. Mayer Pál 1 7

666. Kazimity Ferenc 1 2

Szent János 
utca 667. Koleszár János 1 5

667/a Molnár János 1 5

668. Nagyfejű Mihály 1 4

668/a Kiss József

668/b Jánosy György 1 3

669. Guzsvány Gergely 1 2

670. Pópé József 1 4

671. Vörös Pál 1 2

672. Koleszár István 1 4
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675. Szalay Pál 1 6

676. Novics István 2 9

673. Kiss Lukácsné 1 3

674. Balogh Gergely 2 2

A FALU HATÁRÁBAN TALÁLHATÓ HÁZAK ÉS LAKÓIK

Sorszám Tulajdonos neve Épületek száma Lakók száma

1. Gépház Monostorszeg Árment. Társ 3 13

2. Méhésztelep. Klein Ferenc 1 1

3. Spitzer-szállás (Beit Antal) 1 3

4. Kúriák -  Nagyfejű Pál 1 2

5. Ábrahám-szállás, „Budzsák” 1 lakott, 1 lakatlan 6

6. „Szikes” (Ábrahám-szállás) 1 lakott, 1 lakatlan 3

KÖZSÉGI ÖSSZESÍTŐÍV

Kerület Lakott és lakatlan lakások Személyek száma

1. számláló kerület 178 lakott 4 lakatlan 662 jelen levő személy

2. számláló kerület 178 lakott 10 lakatlan 640 jelen levő személy

3. számláló kerület 193 lakott 6 lakatlan 695 jelen levő 3 nincs jelen

4. számláló kerület 177 lakott 6 lakatlan 614 jelen levő 1 nincs jelen

5. számláló kerület 145 lakott 6 lakatlan 564 jelen levő 1 nincs jelen

Külterület 8 lakott 2 lakatlan 28 jelen levő

ÖSSZESÍTÉS

Terület Lakott és lakatlan lakások Személyek száma

Belterület 871 lakott 32 lakatlan 3175 jelen levő 5 nincs jelen

Külterület 8 lakott 2 lakatlan 28 jelen levő egyén

Mindössze 879 lakott 34 lakatlan 3203 jelen levő egyén 5 jelen nem levő

Bácskertes, 1911. január 29., a népszámláló felülvizsgáló aláírása olvasha
tatlan. 

Egy állapot tükrözése ez a száz évvel ezelőtti Bácskertesről. Az összeírási 
ívek anyaga betűhív átírásban kerül most kiadásra. A jegyzet írója nem keresi 
szülőhelyén a volt falubelieket (pontosan meg tudja határozni a házat, ahol 
most lakik, amely felesége anyai dédapja nevén szerepel az 517. és 518. szám  
alatt); nem vitatkozhat az akkori összeírási biztosok esetleges elírásaival. Bízik 
azok pontos munkájában, a valós tények közlésében. 

A 2002. évi népszámlálás adatai szerint Kupuszinának 2356 lakosa volt, eb
ből 1857 fő, azaz 78,82 % magyar nemzetiségű.

178



Szociológusok és statisztikusok munkája lenne kibogozni az akkori és a mai 
tényállás összefüggéseit.

A mai bácskertesiek (kupuszinaiak) pedig megkereshetik őseiket, rokonai
kat, mindazokat, akiktől a mai Kupuszinát örököltük, s amelyet mi magunk is 
formáltunk a magunk lehetőségei, ízlése, akarata szerint.

Kupuszinán, 2009. szeptember 3-án
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2. közlés: „Engedje az Isten” A mindennapok vallásossága a bácskai 
Kupuszinán. Forrás (Kecskemét), 2004. június.

Kommunikáció a harangok nyelvén. Kupuszinai példa.
1. közlés: Káich Katalin -  Czékus Géza szerk.: Évkönyv 2006. Szabadka, 

2006[2007]., Üjvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
175-181.

Elhangzott előadás A harangszó hírértéke a bácskai Kupuszinán címen az 
Érzékek és a vallás című 8. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencián 2006. októ
ber 6-án.

Szent Cirákus (Cirjék), a szemverést gyógyító.
1. közlés: Létünk, XXXIII. évf. 2003. 1-2. sz. 151-155.
2. közlés: In: Selmeczi Kovács Attila szerk.: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. 

Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém, 2006, 31-36.

A kupuszinai karácsony népi vallásossága. (Karácsony Kupuszinán címmel) 
Néprajzi Látóhatár, X. évf. 2001. 1-4. sz. 419-426.

A koma birkája a kupuszinai lakodalomban.
1. közlés: Létünk (Újvidék), XXXI. évf. 2001.1-2. sz. 152-153.
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