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Azoknak, akikben karácsonykor 
nem született újjá a betlehemi Jézus.



A BETLEHEM „ÉLETRAJZA”
Bevezetés

Bár korban és fontosságban az epifánia (Urunk megjelenéseinek ünnepe - „vízkereszt”: Krisz
tus megkeresztelkedése, a kánai menyegző és a napkeleti bölcsek hódolata) lényegesen megelőzi 
Krisztus születésének ünnepét az Egyházban, annak ábrázolásait már az ókeresztény művészetben 
is megtalálhatjuk. Hogy ez az ábrázolás az egyháztörténelem és a művészettörténet folyamán mi
lyen változásokon ment át, és hogyan alakult ki a katolikus templomainkban ma is látható formája 
- a bácskai templomokban látható betlehem -, arról leginkább találgatásokból és feltevésekből szár
mazó információink vannak, hiszen hosszú, viharos évszázadokon átjutott el hozzánk. Annál érté
kesebb a kezünkben lévő írás, mert ennek az átalakulásnak az utolsó állomását rögzíti korunkban, 
ami azután majd a jövő nemzedék számára kiindulópontul szolgálhat, s nem fog elveszni a feledés 
homályában, legalább az utókornak nem kell beérnie a puszta találgatással.

A betlehemállítás „kezdete”

A kimondottan Krisztus születésének ünnepére állított betlehem eredetéről kegyes ha
gyomány számol be: először Assisi Szent Ferenc „állított Betlehemet”, amikor 1223 kará
csonyán a grecciói erdőben felállított egy jászlat, és odavezetett egy ökröt és egy szamarat, 
Izaiás 1. fejezetének jövendölésére emlékeztetve. Ugyancsak jámbor hagyomány értesít 
arról, hogy amikor „Isten szegénykéje” az éjféli mise evangéliumát énekelte, a „Betlehem” 
szót birkabégetéssel ejtette ki. A grecciói jelenetet megörökítette Giotto egyik freskója az 
assisi „felső” templomban. Azt is el lehet mondani, hogy a betlehemállítás a továbbiakban 
is a ferencesek sajátja volt.

Mi történhetett időközben?

Vidékünkön a török hódoltság utáni időkig úgyszólván semmit sem tudunk arról, 
mennyire terjedt el Krisztus születésének vizuális, plasztikus bemutatása. Azonban léte
zését bizonyítja a bártfai Szent Egyed-templom Krisztus születése oltára, és a szepeshelyi 
székesegyház napkeleti bölcseket ábrázoló oltárszekrénye, nem különben a lőcsei Szent 
Jakab-templom Jézus születése szoborcsoportja. Sokkal későbbiek (XVIII. század) a ka
rácsonyi eseményt ábrázoló ikonok az ortodox, illetve görög katolikus templomokban. Az 
ikonosztázon (szentképfal) a Jézus Krisztus ünnepeit ábrázoló ikonnak megvan az előírt 
helye. Ezek sokasága közül a kenézlői görög katolikus templomét említeném, amely naiv 
alakjaival és hátterével leginkább emlékeztet a mi betlehemeinkre. De a görög szertartás 
ismeri még az ún. „ünnepi ikonok”-at is, amelyeket a szóban forgó ünnep előestéjén a 
vesperás-matutinum, az „első vesperás” (virrasztás) keretében a templom hajójában (an
nak férfi és női felében) egy „asztalon” elhelyeznek, hogy a hívők megcsókolhassák. Ezek 
közül kiemelkedik a deszpot-szentiváni (Despotovo) templom karácsonyi ünnepi ikonja, 
idősebb Jovan Isajlovictól (1794), valamint az egykori budai, tabáni szerb-ortodox székes
egyházé, Mihajlo Živković munkája 1811-ből.
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A betlehem „paradicsoma”

Manapság már külön múzeumok léteznek, ahol a betlehemeket bemutatják. A „betlehem
faragás”, -készítés Nápolyban és környékén külön iparág. Ezek a „kompozíciók” olykor több 
száz alakosak, és különös előszeretettel mutatják be realisztikus, hogy ne mondjuk naturalisz- 
tikus módon a karácsonyi eseményt: piac, műhely, mészárszék, ahol lehet látni a kenyérsütést, 
szellemi és testi fogyatékos koldusokat, és még sok mást, amelyek azonban sajnálatos módon 
elvonják a figyelmet a lényegről, függetlenül a mesteri kidolgozástól.

Nem maradnak le a bajorországi és tiroli betlehemek sem. Hol életnagyságú, helyi viselet
ben megjelenő szereplőkkel, hol kisebb méretű figurákkal: viasz fejjel és kézzel, üvegszemmel 
és igazi hajjal, textil, vászon, szőrme, selyem, bársony ruhában. Az innsbrucki népművészeti 
múzeumban, de karácsonykor a szerviták templomában is láthatók ilyen figurák, amelyek kö
zül különös figyelmet érdemelnek az angyalok, Mária Terézia korabeli udvaroncoknak öltözve 
(amint a Mennyből az angyal horvát változata is énekli: „Dvorani neba...” - „A mennyország 
udvaroncai...”). Izaiás jövendölése értelmében megjelent a tevék és dromedárok sokasága eze
ken a betlehemeken, amelyeknek a mesterei mintha versenyeztek volna, ki tud több alakot 
állítani, ki tud leleményesebb részletet bemutatni. Ezekhez a betlehemekhez is hozzátartozott 
a „háttér”, hegyes táj vagy stilizált városrészlet. Hozzátartoztak a favágók, remeték a kis ha
ranggal és a tó - akkoriban tükördarab, rajta úszkáló hattyúkkal és kacsákkal.

Egyes feltételezések szerint ezek a betlehemek annak köszönhették népszerűségüket, hogy 
az Egyház kitiltotta a templomból a „betlehemes játékot”, miután ezek a szent „ludusok” egy
re inkább elvilágiasodtak, a pásztorok és pásztorlánykák közti bonyodalmakról szóltak, nem 
pedig Jézus Krisztus születéséről. A „játékok” viszont nemcsak a vizuális igény kielégítését 
szolgálták, hanem mivel a szentmise latinul volt, a hívek pedig kezdték egyre kevésbé érteni a 
liturgia nyelvét, lelkipásztori megfontolás alapján tolerálta azokat az Egyház. Később „bábjá
ték” formájában mutatták be Krisztus születésének eseményét, majd az éjféli misére a bábokat 
elhelyezték a templomban. Ez is hozzájárult a betlehemállítás szokásának kialakulásához.

Végzetes volt a betlehem életére nézve II. József reformja, aki a részletekig meghatározta 
a templomi szokásokat (pl.: hány gyertya éghet az oltáron - ami talán nem is volt butaság, ha 
megfontoljuk, hogy a nádból, szalmából, sárból vert, zsindelytetős templomok nemcsak maguk 
lettek a tűz martalékává, hanem nemegyszer tűzvész gyújtópontjai is voltak). Ezen intézkedé
sei miatt a porosz király őt tréfásan „sekrestyés-barátomnak” nevezte. II. József a vallásgya
korlásban a felvilágosodás és a racionalizmus elveinek értelmében csak azt engedte meg, ami 
az észhez szól, nevelő hatású, és nem utolsósorban az uralkodó iránti engedelmességre tanítja 
az embereket. Minden helyi szokást, pl. a szentsírállítást és a feltámadás szertartását, amelyet 
egyébként a római szertartáskönyv sem ismer, megtiltott. Ezt a sorsot a betlehem sem kerülte 
el. Ám feltehetően sok betlehem éppen ennek köszönhette, hogy „életben maradt”: Innsbruck 
környékén magánházakban fűrészporba, raffia közé rejtették el a figurákat. II. József halála 
után, mivel a templomok nem tudták, hova rejtették el a figurákat, újakat szereztek be. Majd 
előkerültek a régiek is.

Úgyszintén Ausztria az ún. „deszkabetlehemek” (Brettenkrippe) hazája, amint a név 
is mutatja, deszkára festett és kivágott szereplőkkel. Ilyen látható az innsbrucki ferences 
(„udvari”) templomban - Hofkircheben, a Szent Miklós-templomban ugyanott, valamint 
az axamsi Lindenkapelle-ben. Ennek változatai vidékünkön a farostlemezből (sperlemez), 
lomfűrészmunkával készült betlehemek.

Amikor Tirolban „Krippe”-ről (jászolról) beszélnek, ez nemcsak a Krisztus születését 
bemutató jelenetre vonatkozik, hanem kiterjed Jézus egész gyermekkorának történetére 
és szenvedéstörténetére is, e két dolog között a népi áhítat is kitapintotta a teológiai ösz- 
szefüggést.
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A török hódoltság utáni korszak

A török hódoltság után - megbízható források alapján - vidékeinken először a ferences 
atyák végeztek missziós munkát és látták el a lelkipásztori feladatokat. A katolikus egyház élete 
elgondolhatatlan a karácsony méltó megünneplése nélkül. Ezt a ferences atyák is megtették, 
abban biztosak lehetünk. Hogy a rendjük hagyományának megfelelően állítottak-e „betle
hemet”, tárgyi bizonyítékok hiányában nem tudhatjuk. A török hódoltság megszűnése és II. 
József reformja között aligha alakulhatott ki maradandó hagyomány. A „reform” nem csak a 
betlehemet sújtotta, hanem a ferences rendet is, amelytől Mária Terézia elvette a plébániákat, 
II. József pedig - hacsak nem tartottak iskolát - feloszlatta őket több más szerzetesközösséggel 
együtt. Templomi berendezésüket sok esetben más templomokban helyezték el, nem egyszer 
pedig a „felvilágosult józan ész” pusztította el őket, valószínűsíthetően betlehemi ábrázolások
kal együtt.

A XIX. század

A XIX. század betleheméről már lényegesen többet tudhatunk. Az akkor „felállított” betle
hemek részben ma is használatosak. Ezek elsősorban Ferdinand Stuflesser, St. Ulrich-Gröden, 
dél-tiroli fafaragó és oltárépítő ma is fennálló műhelyének munkái - noha sorozat -, mégis 
tetszetős termékei. Stuflesser sok bácskai és bánáti templomot ékesített oltáraival, szószékeivel, 
szobraival. A templomi leltárhoz hozzátartozott a betlehem és a szentsír. Részben már hazai 
üzemek is léteztek, mint pl. Oberbauer Alajos templomi berendezés és kegyszergyára. Emlékét 
templomaink leltárában ma is nem egy miseruhába varrott címke őrzi. Az ő és más kegyszer
üzemek betlehemei szabványosak voltak. Fő céljuk - mint az egész romantikus korszaké - a 
hangulatkeltés volt. A betlehemi figurák egy várromból átalakított istállót vagy egy közön
séges pajtát vesznek körül, amelyhez hozzátartozik egy szétnyitható háttér, csillagos éggel, 
üstökössel vagy tájképpel, netalán pálmával és a bárányok itatását szolgáló kúttal. Az istálló 
tetején kitárt szárnyú angyal, kezében szalaggal, amelyen a „Gloria in excelsis Deo” (Dicsőség 
a magasságban Istennek) felirat olvasható. Úgy tűnik, a karácsonyfa vidékünkön nem előzte 
meg a betlehemet. Podmaniczky Frigyes 1890-ben a Magyar Szemle hasábjain elmondja, hogy 
nagyapja jozefinista beállítottságú volt, édesanyja Szászországban született, és a puritán szigor 
mellett a nevelésben és családi életben az érzelmek ápolásának is helyet biztosított. így hono
sították meg először családjuk körében a karácsonyfa-díszítés szép szokását, ami persze nem 
jelenti, hogy az „életfa” népies vagy művészi ábrázolása (lásd: gyöngyöspatai Jessze törzsöké 
oltár) ismeretlen lett volna.
Szülik József papköltő, később prépost-plébános Óbecsén, kalocsai tanítóképezdei tanár ko
rában (1868-1878) elbeszéli, hogyan ünnepelték a karácsonyt az iskolanénék zárdájában és a 
Stephaneum „kisszemináriumban”. Ez utóbbi növendékei „mohos kövekből” állítottak bet
lehemet, amelyben a megvilágítást oly leleményesen oldották meg, hogy a fényforrás (nyilván 
gyertya) ugyan nem látszott, de sejtelmesen bevilágította az istállót.

Realista törekvések a XX. század derekán

A következőkben azt mondom el, aminek magam is szemtanúja, szereplője, „szenvedő 
alanya” voltam. A XX. század közepétől (én 1947-ben születtem Szabadkán) tapasztalha
tó volt bizonyos törekvés, hogy a karácsonyi történetet, nápolyi példára, minél élethűbben, 
mozgalmasabban, minél több szereplővel mutassák be templomainkban. A szerény, kisméretű 
betlehemek helyett a „tájkép” néha a templom egy egész oldalkápolnáját, netán kereszthajó
ját betöltötte. A sziklák gipszbe mártott zsákokból készültek, élőnövény díszítette a vidéket, a 
füvet mohával helyettesítették. Ebben élen jártak - a hagyományhoz híven - a ferences atyák, 
t Páter Ivo Krznar (akit mint ministráns személyesen ismertem) nevéhez fűződik nemcsak a 
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varazsdi (Varaždin) és a zágrábi ferencesek templomának betleheme, hanem talán elsősorban 
a szabadkai Barátok templomában ma is látható hatalmas alkotás, pásztortűzzel, patakkal, élő 
vízforrással, amihez hozzájárult, hogy a ferenceseknél az éjféli mise végén a Hej, víg juhászok, 
csordások, csörgedeznek a források kezdetű éneket énekelték.

A ferencesek példáját sok templom követte. Az övékéhez hasonló betlehemek jelentek meg 
egymás után a templomokban. A régi figurák is alkalmazást nyertek, de újak is szükséges
nek mutatkoztak, leginkább kerámiából. Ezeket elsősorban valamely szlovéniai kegyszerke
reskedésnél lehetett beszerezni. A realisztikus ábrázoláshoz hozzátartozott, hogy a figurák 
majdnem életnagyságúak voltak, s ehhez megfelelő méretű „díszletekről” kellett gondoskodni. 
A figurák elsősorban tLojzika Ulman vinkovci keramikus művésznő kezéből kerültek ki. A 
betlehemben, „szubtrópusi” tájról lévén szó, a fenyőfáknak nem volt keresnivalójuk. Ehelyett 
pálmák, ciprusok, kaktuszok alkották a vegetációt. Másodéves paulinista koromban (2. gim
názium) rám hárult a kaktuszok oda- és visszaszállításának feladata. A több mint -10 °С száraz 
hidegben, szállítás közben telement a tenyerem a medvetalp parányi tüskéivel, így téve szá
momra emlékezetessé a betlehemállítás körüli „realisztikus” fordulatot.

A liturgikus és a naptárreform után

A II. vatikáni zsinat utáni liturgikus megújhodás egyértelműen hangsúlyozza, hogy a köz
pontban a szentmiseáldozat cselekményének kell állnia. Arról semminek sem szabad elvonnia 
a figyelmet. Az oltár díszei csak nemes anyagból készülhettek, ami a zsákról és a gipszről nem 
mondható el. Ezért nem egy helyen a liturgikus térben, „az” oltár körül nyertek elhelyezést 
a betlehemi figurák. Ekkor már természetesen nem lehetett a díszleteket is felállítani. Több 
templomban mindössze a betlehemi Krisztus születése bazilikában, a jászol hagyományos ol
tára alatt elhelyezett Gyermek Jézus található meg az oltár közelében. Ehhez a „leegyszerűsí- 
tés”-hez az is hozzájárult, hogy a megújított liturgikus naptár értelmében nem Gyertyaszentelő 
Boldogasszony - Urunk bemutatásának ünnepe (február 2.) -, hanem Urunk megkeresztelke- 
dése (a január 6-át követő vasárnap) zárja le a karácsonyi időszakot. Ilyen rövid időre pedig 
nem célszerű a túlméretezett idő- és erőbefektetés.

Kitekintés

Amint a fentiek mutatják, a betlehem élete változatos, mozgalmas és olykor „viharos”, for
dulatokban gazdag. Mindez azt eredményezte, hogy a betlehemeinkkel kapcsolatos ismere
teink a feledés homályába merülnek. Ki tudja, melyik templomban milyen további változás 
fog bekövetkezni, s akkor a korábbi állapotra és betlehemre már senki sem emlékszik, holott 
annak művészi értéke, a hozzá fűződő emlékek, esetleg a nosztalgia indokolttá tenné, hogy 
emléke fennmaradjon.

Dr. Czékus Géza jelen gyűjtése és írása ilyen szempontból mindenképpen hiánypótló, in
formatív és maradandó. A „betlehem-kutatás” további életében túlzás nélkül mondható nél
külözhetetlennek.

Rokay Zoltán 
Budapest, 2013 augusztusa
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Gloria in excelsis Deo!

BEVEZETŐ
Minden katolikus felnőtt egyik legkedvesebb emléke a gyerekkori karácsonyok hangulata, 

de külsőségei is. Ezen emlékek egyike a templomi betlehem. Ahogy múlnak az évek, ez az em
lék egyre személyesebb, bensőségesebb lesz. Legtöbben arra emlékszünk, hogy édesanyánkkal 
odaálltunk a betlehem elé. Ö mesélt nékünk, mi meg gyönyörködtünk a képben, nem győz
tük befogadni a sok információt. A rövid ima, amit a templomi térdeplő előtt elmondtunk, 
csak látszólag volt ima, mert akkor figyelmünket más kötötte le. Azután, karácsony elmúltával, 
kezdtük várni a következőt. így vált a betlehem lelki életünk, gyerekkorunk és fiatalságunk 
csillogó részévé, hogy azután - immár felnőtt fejjel - ezt a szép emléket megelevenítve - a bet
lehem tiszteletét és szeretetét - gyerekeinknek mi is továbbadjuk.

Ott vár bennünket a templomban a megszokott helyen. Kevés olyan templom van, ahol az 
évek (évtizedek) során akár kicsit is változott. Mégis az éjféli misére vagy a karácsonyi szent
misére jövet alig várjuk, hogy megpillantsuk.

De mit tudunk a betlehemekről? Egy átlag hívő nem sokat. Tudja, hogy mikor és kik állít
ják, mikor bontják el. Észreveszi azt is, hogy az adott évben megváltozott, új világítást kapott, 
vagy néhány új figura is van a gyűjteményben.

Habár a betlehemek „időt- és plébánost állók”, mégsem foglalkozunk velük, vagy talán 
éppen ezért kerülnek ki érdeklődési körünkből. Meglepő, hogy a plébánosok is igen keveset 
tudnak a betlehemük történetéről, ugyanakkor a néprajzosok körében is szinte tabula rasa.

Könyvünk ezt a mulasztást próbálja pótolni. Megelégedésünkre szolgálna, ha (tőlünk sok
kal illetékesebbek) folytatnák a megkezdett munkát, és új adatokkal szolgálnának. Elegendő a 
minden plébánián vezetett História domus köteteit áttanulmányozni. Ha úgy tetszik, tekintsék 
ezt a kiadványt provokatív munkának.

2010 őszén kaptuk meg dr. Pénzes János megyéspüspök úr hozzájárulását a kutatáshoz, az 
adat- és fényképgyűjtéshez. Munkánk alapjául a 2009-es Schematismus szolgált. A szabadkai 
egyházmegyében több mint 140 templom, kápolna, illetve imaház van. Adventben minden 
plébánost felkértünk az együttműködésre, nevezetesen, hogy egy csatolt kérdőívet (ő, vagy va
laki, aki a betlehemről többet tud, pl. pasztorálistanács-tag, sekrestyés, kántor, irodavezető, 
papnövendék, idős személy) töltsön ki és néhány fényképpel együtt juttassa vissza. Munkánk 
sokkal nehezebbnek és összetettebbnek bizonyult, mint amilyennek elképzeltük. Három ka
rácsony múlt el azóta. Az esetek döntő többségében jó volt az együttműködés, előbb-utóbb 
megkaptuk a kért adatokat. Ügy döntöttünk, hogy nem várunk tovább, és a meglévő informá
ciók alapján adunk képet az egyházmegye betlehemeiről, a könyv második felében pedig be is 
mutatjuk őket.
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A templomi betlehemek rövid történeti áttekintése

Karácsony Jézus születésének ünnepe.
Augustus császár népszámlálást hirdetett. A közelgő népszámlálás miatt Józsefnek és Má

riának Betlehembe kellett mennie. Ugyancsak a Bibliából tudjuk, hogy ott nem kaptak szállást, 
ezért kénytelenek voltak egy istállóban meghúzni magukat. Jézus itt, a betlehemi istállóban 
született, és bölcső híján Mária a jászol puha szalmájába fektette a Kisdedet.

Ezt a jelenetet és az ezt követő eseményeket idézzük fel a karácsonyi ünnepkör idején a 
betlehemállítással. Magyar nyelvterületen ezeket a jeleneteket betlehemnek szoktuk nevezni. 
Más országokban viszont általában a jászol elnevezést használják - horvátul jaslice, németül 
Krippe, angolul crade, franciául Crèche, olaszul presepi (rács előtti). Egyébként a keresztény 
világban a karácsony megünneplése a IV. századig nyúlik vissza.

A betlehemállításnak Olaszországban van a legnagyobb hagyománya, Nápolyban egész 
utcát képeznek a kézművesek műhelyei, ahol „szebbnél szebb” betlehemi figurák születnek.

Világszerte megemlékeznek a csodálatos eseményről, és hogy ehhez kapcsolódó kultusz, 
betlehem alakult ki az évszázadok során, azt nagyban befolyásolta Assisi Szent Ferenc tette. 
Szentföldi útja során volt Betlehemben is. Ez a látogatás nagyon nagy hatással volt rá. Meg 
akarta idézni karácsony éjszakáját, ezért 1223 karácsonyán az umbriai Greccióban, egy bar
langban élő betlehemet állított, emberekkel, állatokkal - ökrökkel, szamarakkal. Erről az ese
ményről Bálint Sándor (1989) így ír: „Ferenc testvér rendtársaival és a környék, egyszerű né
pével együtt Greccio közelében egy barlangban jászol mellett mondatta az éjféli misét. Ökör, 
szamár is volt körülötte. A Poverello bárány módjára bégetett, amikor a Betlehem szót kimond
ta. Csodák csodája: az átváltozott ostya a pólyás Kis Jézusnak tűnt a hívek szemében. Mintha 
Mária, József meg a pásztorok is ott lettek volna a misén”.

Giotto, híres középkori festő egyik festményén (A grecciói betlehem) örökítette meg ezt az 
eseményt.

Assisi Ferenc szabadtéri betlehemállítása után terjedt el a betlehemállítás hagyománya a 
templomokban is. A bibliai születés-történetet bemutató diorámát (életképet) először Itáliá
ban, majd Németországban, Franciaországban, Lengyelországban állították fel. Valószínű
síthető, hogy az első betlehemeket még Assisi Szent Ferenc idejében hozták be tanítványai 
Magyarországra. A 17. századtól terjedt el, nem csak a (templomi) betlehemállítás, hanem a 
laikusok betlehemes játéka is, ezzel párhuzamosan gazdagodott a betlehem képi világa (foga
dó, műhelyek) - erre az olaszországi betlehemek ma is jó példák. Vidékünkön sok esetben csak 
a Szent Családra korlátozódik, de az életkép általában ettől gazdagabb.

Jelen adataink szerint vidékünkön a török idő utáni betelepüléssel párhuzamosan, az újon
nan épített templomokban állítottak betlehemet.

A leghíresebb betlehemkészítő a dél-tiroli St. Ulrich-ban működő oltárfaragó (ma restau
rátor is), Ferdinand Stuflesser. A Püspökség területén is van néhány Stuflesser-munka (lásd a 
folytatásban).

Anyag és módszer

A kérdőívet dr. Pénzes János megyéspüspökkel, dr. Silling István egyetemi rendes tanárral, 
néprajzkutatóval és dr. Barna Gábor docenssel, a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális 
Antropológia Tanszék tanszékvezetőjével konzultálva állítottuk össze. Ezen 46 kérdés szerepelt.

A kérdések a következő csoportokba sorolhatók: a betlehem megléte és térbeli helye; kora; 
elemei (kulissza, személyek, állatok, csillag, kiegészítők - élő anyag, szokatlan elemek); anyaga; 
készítője; a betlehem felállítok a betlehemállítás ideje és elbontása; népi jellegek; a betlehem 
környéke (kerítés, térdeplő, persely); „él-e?” a betlehem; a hozzá kapcsolódó szokások; pászto- 
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rok miséje; szabadtéri betlehem; betlehemről készült fényképfelvételek és raktározás. A kérdő
ívet a Megjegyzés rovat zárja.

Miután 2010-ben megkaptuk dr. Pénzes János megyéspüspök írásbeli engedélyét (i. sz. 
1143/2010) a Schematismusban (2009) szereplő plébániákra az atyák nevére kikézbesítettük a 
felkérő levelet, amely a püspök úr engedélyét, egy felkérést és a kérdőívet tartalmazta. Ebben a 
levélben megkértük a címzettet, hogy a karácsonyi időszakban a plébános, illetve más személy, 
aki ismeri a betlehem sorsát, töltse ki a kérdőívet, készítsen néhány fényképfelvételt és ezeket 
juttassa vissza. A levélváltás módszerén kívül néhány lelkésszel elektronikus formában is tud
tunk kommunikálni. Mindhárom évben a szerző személyesen keresett föl több betlehemet is, 
és a helyszínen töltötte ki a kérdőívet, illetve készített felvételeket.

Az első évben (a 2010-ben állított betlehemre vonatkozó adatok és képek) 54 objek
tumról kaptunk választ. A 2011-es betlehemről 40-en adtak adatot, míg a megmaradt 15 
templomból vagy imaházból 2013. február 5-éig vártuk az adatokat. Időközben jelezték, 
hogy a Schematismusban feltüntetett templomok és imaházak közül 33-ban nincs betle
hem.

111 templomból, illetve imaházból van adatunk vagy fotónk (2-ből az adatok ismeretlenek, 
4-ből pedig nincs fotónk - lásd a folytatásban). Sajnos a Schematismusban szereplő objektu
mok közül van, amely már nem áll, vagy romos állapotban van. De van olyan templom is, amit 
a Szabadkai Egyházmegye a pravoszláv egyháznak adott.

1. táblázat: Az alábbi templomokban vagy imaházakban nincs betlehem 
U navedenim crkvama ili molitvenim kućama nema Betlehema.

S. sz. 
R.br.

helység és templom 
mjesto i crkva

adatközlő és a közlés éve 
podatke dali

1.
Apatin: Jézus Szent Szíve 
Srce Isusovo

Jakob Pfeifer atya, 2011

2. Bácsordas (Karavukovo) Jakob Pfeifer atya, 2012

3. Bácspetrőc (В. Petrovac) Antun Kopilović atya, 2011

4. Bácsszentiván (Prigrevica)
Dominik Ralbovsky atya, 2010: berobbant
va, megszentségtelenítve - za vrijeme rata je 
bombardirana i uništenje krov

5. Bácsújlak (B. Novo Selo) Josip Štefković atya, 2010

6. Boróc (В. Obrovac) Frantisek Gašparovski atya, 2010

7. Csúrog (Čurog) Hegedűs Erika, lebontva - srušena

8. Dernye (Deronje) Josip Štefković atya, 2010

9. Doroszlói kegytemplom (Doroslovo) Klem Valéria, 2012

10. Dunabökény (Mladenovo) Frantisek Gašparovski atya, 2010

11. Felsőtavankút (G. Tavankut) Franjo Ivanković atya, 2011

12. Gádor (Gakovo)
Marinko Stantić atya, 2011 - nincs templom - 
nema crkve

13. Kerény (Kljajiéevo)
Josip Pekanović atya, 2011 (ma a pravoszláv egy
házé) - pripada pravoslavnoj crkvi

14. Kiszács (Kisač) Antun Kopilović atya, 2011
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15. Kölpény (Kulpin)
Müller Károly irodavezető, 2010, megrongálva, 
üres - oštećena, prazna

16. Kruševlje
Egedi Antal atya, 2010: nincs kától, templom - 
nema katoličke crkve

17. Küllőd (Kolut)
Czékus Géza, 2011: sérült tetőzet, üres templom - 
krov oštećen, prazna crkva

18. Mérges (Ljutovo) Franjo Ivanković atya, 2011

19. Militics (Ráczmilitics - Srpski Miletić) Verebélyi Árpád atya, 2010

20. Mozsor (Mošorin)
Franjo Lulić atya, 2010: nincs kától, templom - 
nema katoličke crkve

21. Nádalja (Nadalj) Horváth László atya, 2010

22. Ófutag (Stari Futag) Antun Kopilovié atya, 2011

23. Paripás (Ratkovo) Marijan Dej atya, 2010

24. Peczesor (Poljanica) Péter Antal atya, 2010

25.

Szabadka - kórházi Szent Erzsébet- 
kápolna
(Subotica - kapela u dvorištu gradske 
bolnice)

Muharem Dragan atya (2013)

26.
Szabadka - Szent Rókus-kápolna 
(Subotica - kapela Sv. Roka)

27. Szentfülöp (В. Gračac) Jakob Pfeifer atya, 2011: lebontva - srušena

28. Szépliget (Gajdobra) Frantisek Gašparovski atya, 2010

29. Szilberek (В. Brestovac) Viszmeg Bemard prior, 2011

30. Torzsa (Savino Selo) Müller Károly irodavezető, 2010

31. Újsóvé (Ravno Selo) Müller Károly irodavezető, 2010

32.
Újvidék (verbiták: Szentlélek; Novi Sad- 
verbiti: Sveti Düh)

Harmath Károly szerzetes, 2010: a templom zárva 
- crkva je zatvorena

33. Veternik Antun Kopilovié atya, 2011

34. Zsablya (Žabalj) Franjo Lulić atya, 2010: kb. 20 éve nincs kától, 
templom - oko 20 godina nema katoličke crkve

Azokban a helységekben, ahol csak egy templom van, a templom nevét nem tüntettük fel.

Az alábbi helységekből - többszöri próbálkozás után sem tudtunk adatokhoz vagy fényképfel
vételhez jutni:

Kából (Kovilj) - adatok + fényképfelvételek (csak annyit tudunk, hogy van egy szerény betle
hem);
Sajkáslak (Lók) - fényképfelvételek;
Temerin - Lourdes-і Szűz Mária - adatok;
Titel - fényképfelvételek;
Újvidék - Szent Erzsébet - fényképfelvételek.
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A gyűjtőmunkát részben a viszonylag rövid időszak (karácsonytól vízkeresztig, esetleg Urunk 
megkeresztelkedésének ünnepéig, legjobb esetben pedig gyertyaszentelőig állnak a betlehe
mek) nehezítette meg, részben pedig karácsony ünnepe, újév, illetve a vízkeresztkor kezdődő 
családlátogatások. Ezért nagyon nehéz volt összeegyeztetni a plébános/sekrestyés és a gyűjtő 
találkozását, aki volt, hogy hiába ment, vagy akár két órát is várt a templom előtt.
Ezek a körülmények tették indokolttá a közvetett adatgyűjtést.

Adatközlők

A legtöbb esetben az atyák, plébánosok voltak az adatközlők. A három ferences rendi, 
illetve karmelita templomban a páterek, valamint testvérek nyújtottak eligazítást. Foglalko
zásuk szerint az adatközlők között volt kántor, sekrestyés, hitoktató, irodavezető, idős hívő, 
paulinista, tanító(nő), tanár(nő), fényképész és egyetemista.

Miután megállapítottuk a tényállást, az adatok rendszerezése (Excel 2007) és feldolgozása 
következett. A 2,75 GB mennyiségű, 134 alkönyvtárba sorolt 1542 fájl/fényképfelvétel áttanul
mányozása és válogatása is hosszadalmas munka volt.

2. táblázat: Adat- és fényképközlők 
Podatke i fotografije dostavili.

So
rs
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m
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i b
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j

helység 
mjesto

templom 
crkva

adatközlő(k) 
podatke dali

a fotókat 
rendelkezésre 
bocsátották 

dostavili 
fotografije az

 ad
at

- é
s f
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s é
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 i f
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og

ra
fij

a

1. Ada
Szentháromság
- Presveto Trojstvo

Nagy Tibor és 
Czékus Borisz

Czékus Borisz 2010

2. Adorján (Adorján)
Sarlós Boldogasszony - 
Pohođenje Blažene Djevice 
Marije

Kara Nándor atya
Bajúsz Endre 
paulinista

2011

3. Apatin
Nagyboldogasszony - 
Uznesenje Blažene Djevice 
Marije

Jakov Pfeifer atya Jakov Pfeifer 2011

4. Bács (Вас) Szent Pál - Sv. Pavao Josip Štefković atya Josip Štefković 2010

5.
Bács - ferencesek 
(Вас -franjevci)

Boldogságos Szűzanya - 
Gospa Radosna (Franjevci)

Josip Štefković atya Josip Štefković 2011

6.
Bácsfeketehegy 
(Feketić)

Mária, a keresztények 
segítsége - Blažena Djevica 
Marija, Pomoćnica Kršćana

Kovács Miklós kántor 
és Komáromi Imre idős 
hívő

Burján Anikó 
fényképész

2010

7.
Bácsföldvár 
(В. Gradište)

Szent Mihály arkangyal - 
Sv. Mihael arkanđeo

Horváth László atya és 
Dosztán Tibor 
pasztorálistanács-tag

Horváth
László, Dosztán
Tibor

2010

8.
Bácsgyulafalva 
(Telecska - Telećka)

Rózsafüzér Királynője - 
Kraljica sv. Krunice

Pásztor Árpád atya Pásztor Árpád 2011

9.
Bácstóváros
(Tovariševo)

Borromei Szent Károly - 
Sv. Karlo Boromejski

Josip Štefković atya Josip Štefković 2011
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10. Baj ток
Szent Péter és Pál - 
Sv. Petar і Pavao apostoli

Bende Zsolt és A. 
Kopilovié atyák

Bende Zsolt, 
Janó Alexan
der, Margit 
Mónika

2010,2012

11. Bajsa (Bajša)
Nagyboldogasszony - 
Uznesenje Blažene Djevice 
Marije

Damján Zsolt kántor Damján Zsolt 2010

12. Bezdan (Bezdan)
Szent Simon és Szent Júdás 
Tádé - Sv. Šimun i Juda 
Tadej

Zélity Mihály atya Zélity Mihály 2011

13. Bekova (Bikovo)
Nagyboldogasszony - 
Uznesenje Blažene Djevice 
Marije

Julije Bašić atya és 
Czékus Géza

Czékus Géza 2012

14. Béreg (B. Breg)
Szent Mihály arkangyal - 
Sv. Mihael arkanđeo

Davor Kovačević atya és 
Czékus Géza

Czékus Géza 2011

15. Bogaras (Bogaras) Szent Anna - Sv. Ana
Nagy József atya és 
Czékus Géza

Czékus Géza 2011

16. Bogyán (Bodjani) Szent Illés próféta - Sv. Ilija Josip Kujundžić atya
Muharem 
Dragan

2013

17.
Budiszava 
(Tiszakálmánfalva-
Budisava)

Rózsafiízér Királynéja - 
Kraljica sv. Krunice

Moldvai Károly kántor Moldvai Károly 2011

18.
Csantavér 
(Cantavir) Szent Antal - Sv. Antun Utcai Róbert atya Utcai Róbert 2010,2011

19.
Cservenka
(Crvenka)

Jézus Szentséges Szíve - 
Presveto Srce Isusovo

Vajda Károly atya Vajda Károly 2011

20.
Csonoplya 
(Conoplja)

Mindenszentek - Svi Sveti Horváth Endre atya Horváth Endre 2011

21.
Doroszló 
(Doroslovo)

Szent Imre - Sv. Mirko Klem Valéria tanárnő
Klem Valéria, 
Silling István

2010,2011

22.
Dunacséb 
(Čelarevo)

Szűz Mária mennybevi
tele - Uznesenje Blažene 
Djevice Marije

Frantisek Gasparovsky 
atya

František 
Gasparovsky

2010

23.
Felsőhegy 
(Gornji Breg)

Munkás Szent József
- Sv. Josip Radnik

Nagy József atya és 
Czékus Géza

Czékus Géza 2011

24. Futak (Futog)
Jézus Szentséges Szíve - 
Presveto Srce Isusovo

Antun Kopilovié atya
Antun
Kopilovié

2011

25. Gombos (Bogojevo)
Szent László király - 
Sv. Ladislav Kralj

Tesity Rozália sekrestyés
Verebélyi 
Árpád 2010

26. Gunaras (Gunaroš)
Kisboldogasszony - 
Rođenje Blažene Djevice 
Marije

Kovács Franciska (sz. 
1933) és Kovács Katalin 
(sz. 1988) tanítónő

Kovács Katalin 2011

27. Györgyén (Đurđin)
Munkás Szent József
- Sv. Josip Radnik

Lazar Novakovié, Rokay 
Zoltán atyák és Czékus 
Géza

Czékus Géza 2011,2013

28.
Hajdújárás 
(Hajdukovo)

Keresztelő Szent János
- Sv. Ivan Krstitelj

Füleki József atya Török Anikó 2011
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29. Hódság (Odžaci)
Szent Mihály arkangyal - 
Sv. Mihael arkandeo

Jakov Pfeifer atya Jakov Pfeifer 2012

ЗО. Horgos (Horgos)
Havas Boldogasszony - 
Sniježna Gospa

Gutási Ákos atya Koleszár József 2011

31. Kából (Kovilj)
Imaház név nélkül - 
Molitveni dom bez imena

Moldvai Etel és Károly / 2013

32. Káty (Kač)
Imaház név nélkül - 
Molitveni dom bez imena

Dragana Gavrilović
Obradović tanárnő

Dragana 
Gavrilović 
Obradović

2012

33. Kelebia (Kelebija)
Apostolok oszlása - 
Razlaz Apostola

Szabó Cibolya György 
pasztorálistanács-tag

Szabó Cibolya 
György

2011

34. Kevi
Szűz Mária, Rózsafüzér 
Királynője - Kraljica Svete 
Krunice

Perpauer Attila tanító Utasi Andrea 2011

35.
Királyhalom 
(Bački Vinogradi)

Jézus Szentséges Szíve - 
Presveto Srce Isusovo

Koncz István atya Koncz István 2010

36.
Kisbosznia 
(Mala Bosna)

Szentháromság - 
Presveto Trojstvo

Štipan Gabrić sekrestyés 
és Czékus Géza

Czékus Géza 2011

37.
Kishegyes 

(Malilđoi)
Szent Anna - Sv. Ana

Brasnyó Ferenc atya és 
Kovács Ferenc kántor

Burján Anikó 
fényképész

2010

38.
Kispiac 
(Male Pijace)

Szent Péter és Pál - 
Sv. Petar і Pavao

Cservenák Ilona hit
oktató

Cservenák
Ilona

2011

39. Kucora (Kucura) Mindenszentek - Svi Sveti
Müller Károly iroda
vezető

Müller Károly 2010

40. Kúla (Kula) Szent György - Sv. Juraj Juhász György atya Juhász György 2010

41.
Kupuszina
(Bácskertes -
Kupusina)

Szent Anna - Sv. Ana
Bunford Vilmos atya, 
Silling István

Bunford Vil
mos

2010,2013

42. Ludas (Šupljak) Szent Katalin -Sv. Katarina Dobai István atya Dobai István 2010

43.
Magyarkanizsa 
(Kanjiža)

Szent őrangyalok - 
Anđeli čuvari

Zapletán Géza atya
Fehérvári Atti
la és Atyimcsev 
Lívia tanítónő

2010

44.
Magyarkanizsa 
(Kanjiža)

Szent Pál - Obraćenje Sv. 
Pavla apostol

Zapletán Géza atya
Fehérvári Atti
la és Atyimcsev 
Lívia tanítónő

2010

45.
Martonos 
(Martonoš)

Mária neve - Ime Marijino Savelin Zoltán atya Savelin Zoltán 2011

46. Mohol (Mól) Szent György - Sv. Juraj
Baráth Gábor atya, Boja 
Patyi Sarolta

Baráth Gábor 2010

47.
Monostorszeg 
(B. Monostor)

Szent Péter és Pál - 
Sv. Petar і Pavao

Vilov Goran atya Vilov Goran 2010

48.
Nagyfény 
(Stari Žednik)

Szent Márk evangélista - 
Sv. Marko evanđelist

Željko Šipek atya Željko Šipek 2010

49.
Nemesmilitics 
(Svetozar Miletić)

Kisboldogasszony - 
Rođenje Blažene Djevice 
Marije

Egedi Antal atya Czékus Géza 2011.12.
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50. Nosza (Nosa)
Szent Ágoston - 
Sv. Augustin

Török Anikó óvónő Török Anikó 2010

51. Óbecse (Bečej)
Nagyboldogasszony - 
Uznesenje Blažene Djevice 
Marije

Ric Dániel
Nógrádi Ferenc kántor

Ric Dániel 2011

52. Óbecse (Bečej) Páduai Szent Antal
- Sv. Antun Padovanski

Ric Dániel Ric Dániel 2011

53. Óbecse (Bečej)
Szent Margit
- Sv. Margareta

Rakk Lengyel Ildikó 
kántor

Rakk Lengyel 
Ildikó

2011

54. Ókér (Zmajevo)
Szent Mihály arkangyal - 
Sv. Mihael arkandeo

Müller Károly iroda
vezető

Müller Károly 2010

55.
Ómoravica 
(Bácskossuthfalva - 
St. Moravicd)

Keresztelő Szent János - 
Rođenje sv. Ivana Krstitelja

Damján Zsolt kántor Damján Zsolt 2010

56. Orom
Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve - Srce Marijino

Cseh Mária hitoktató
Cseh Szilvesz
ter

2011

57.
Oromhegyes 
(Trešnjevac)

Szent Mihály arkangyal - 
Sv. Mihael arkandeo

Dobó Tibor atya Dobó Tibor 2010

58. Őrszállás (Stanišič)
Boldogságos Szűz Mária 
neve -
Ime Blažene Djevice Marije

Oláh Tibor gondnok és 
Czékus Géza

Czékus Géza, 
Egedi Antal

2012.

59. Pacsér (Pačir)
Szent Kereszt felmagasztal- 
tatása - Uzvišenje Sv. Križa

Damján Zsolt kántor Damján Zsolt 2010

60.
Palánka 
(Bačka Palanka)

Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatása - Bezgrešno 
začeće Blažene Djevice 
Marije

Frantisek Gasparovsky 
atya

Frantisek
Gasparovsky

2010

61.
Pâlies - templom 
(Palié - crkva)

Szent Orbán - Sv. Urban
Gabrijela Milodanovié 
kántor és sekrestyés, 
valamint Czékus Géza

Czékus Géza 2010,2011

62.
Pâlies - kápolna 
(Palié - kapela)

Mária, a Világ Királynője - 
BDM Kraljica svijeta

Gabrijela Milodanovié 
kántor és sekrestyés, 
valamint Czékus Géza

Czékus Géza 2010,2011

63. Palona (Plavna) Szent Jakab - Sv. Jakov Josip Štefković atya Josip Štefković 2010

64.
Péterréve 
(B. P. Selo)

Mindenszentek - Svi Sveti Hajdú László teológus Czékus Borisz 2010

65.
Péterréve 
(B. P. Selo)

Szent Imre - Sv. Mirko Pólyák Irén Czékus Borisz 2010

66. Piros (Rumenka)
Szent Péter és Pál - 
Sv. Petar і Pavao apostoli

Antun Kopilovié atya
Antun
Kopilovié

2010

67.
Radanovác - ima
ház (Radanovac - 
molitveni dom)

Szent Család - Sveta Obitelj
Gabrijela Milodanovié 
kántor és sekrestyés, 
valamint Czékus Géza

Czékus Géza 2010,2011

68. Regőce (Ridjica)
Jézus mennybemenetele - 
Uzašašče Gospodina našega 
Isusa Krista

Drobina Margit, Rabata 
Tibor és Czékus Géza

Czékus Géza 2012
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69. Sajkáslak (Lok)
Rózsafüzér Királynője - 
Kraljica Svete Krunice

Franjo Lulić atya Franjo Lulić 2011

70. Szabadka (Subotica)
Avilai Szent Teréz - 
Sv. Terezija Avilska

Goran Facol harangozó, 
Rokay Zoltán atya és 
Molnár Szipán Péter 
paulinista

Czékus Géza
2010,2012,
2013

71. Szabadka (Subotica)
Jézus feltámadása - 
Uskrsnuće Isusovo

Bela Stantić, Rokay 
Zoltán atya és Czékus 
Géza

Czékus Géza
2010,2011,
2012,2013

72. Szabadka (Subotica)
Kisboldogasszony - 
Rođenje BDM

Szalma János, Rokay 
Zoltán atya

Szalma János 2010,2013

73. Szabadka (Subotica)
Munkás Jézus - 
Isus Radnik

Garajszki Attila kántor 
és Czékus Géza

Czékus Géza 2011,2012

74. Szabadka (Subotica) Szent György - Sv. Juraj
Palatínus István és 
Rokay Zoltán atya

Stevan Trebec 
paulinista

2011,2013

75. Szabadka (Subotica)
Szent Kereszt felmagaszta- 
lása - Uzvišenje Sv. Križa

Góli Ottilia titkár Góli Ottilia 2010

76. Szabadka (Subotica) Szent Rókus - Sv. Rok Andrija Anišić atya Andrija Anišić 2011

77. Szabadka (Subotica)
Szűz Mária, az Egyház 
Anyja - 
Marija Majka Crkve

Andrija Kopilović atya
Czékus Géza, 
Czékus Margit

2010, fotó
2010 és
2012

78.

Szabadka - 
ferencesek 
(Subotica - 
franjevci)

Szent Mihály arkangyal - 
Sv. Mihael Arkanđeo

Fr. Eugen Prćić - Đeno, 
Rokay Zoltán atya és 
Czékus Géza

Czékus Géza 2012,2013

79.
Szabadka - Szent
kút (Subotica - 
Bunarié)

Szentkút - Bunarié
Marinko Mlinko 
gondnok (domar)

Czékus Géza és 
Czékus Borisz

2012,2013

80.
Szelencse 
(Bácsújfalu -
Selenéa)

Szentháromság - 
Presveto Trojstvo

Marijan Dej atya Marijan Dej 2010

81.
Szenttamás 
(Srbobran)

Szent Kereszt felmagasz- 
talása -
Uzvišenje Svetog Križa

Hegedűs M. Marietta 
nővér (51 éve van 
Szenttamáson)

Hegedűs M.
Marietta

2010

82. Szilágyi (Svilojevo)
Szent István király - 
Sv. Stjepan kralj

Molnár Emese 
egyetemista

Molnár Emese 2010

83. Szivác (Sivac) Mária neve - Ime Marijino Horváth Endre atya Horváth Endre 2011

84. Szond (Sonta) Szent Lőrinc - Sv. Lovro
Kristina Ralbovsky 
hitoktató

Dominik 
Ralbovsky

2010

85.
Tavankút 
(Tavankut)

Jézus Szent Szíve - 
Presveto Srce Isusovo

Franjo Ivanković atya 
és Matija Matkovié 
paulinista

Matija 
Matkovié

2011

86. Temerin
Lourdes-і Szűzanya - 
Blažena Djevica Marija 
Lurdska

/
Szungyi Lász
ló (?)

2012
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87. Temerin Szent Rozália - Sv. Rozalija
Góbor Béla plébániai 
munkatárs és ökrész 
Károly néprajzkutató

Góbor Béla, 
Ökrész Károly 2012

88. Titel
Nagyboldogasszony - 
Uznesenje Blažene Djevice 
Marije

Franjo Lulić atya / 2011

89.
Topolya 
(Bačka Topola)

Jézus Szent Szíve - 
Presveto Srce Isusovo

Fazekas Ferenc atya és 
Lazar Mandić pasztorá- 
listanács-tag

Czékus Géza 2012

90.
Topolya 
(Bačka Topola)

Sarlós Boldogasszony - 
Pohođenje Blažene Djevice 
Marije

Fazekas Ferenc atya, 
Lazar Mandić pasztorá- 
listanács-tag és Kovács 
Emese

Czékus Géza 2012

91.
Tornyos (Tornjoš)

Rózsafüzér Királynője - 
Kraljica sv. Krunice

Gyetvai Imre atya
Gyetvai Imre, 
Horváth Ákos 
paulinista

2010,2013

92. Tóthfalu 
(Totovo Selo)

Munkás Szent József - 
Sv. Josip Radnik

Utasi Jenő atya, Oromi 
János sekrestyés

Cseh Szilvesz
ter

2011

93. Törökfalu (Utrine) Szent Gellért - Sv. Gerard Utasi Andrea tanítónő Utasi Andrea 2010

94. Újvidék (Novi Sad) Mária neve - Ime Marijino Sztrikovits János atya
Sztrikovits 
János és Czékus 
Géza

2010,2012

95. Újvidék (Novi Sad)
Szent Erzsébet - 
Sv. Elizabeta

Nagy Attila atya / 2010

96. Újvidék (Novi Sad) Szent Rókus - Sv. Rok Andrej Hornyák atya
Andrej Hor
nyák

2010

97.

Újvidék - feren
cesek
(Novi Sad - 
franjevci)

Kapisztrán Szent János - 
Sveti Ivan Kapistranski

Harmath Károly 
szerzetes

Harmath 
Károly

2010

98. Vajszka (Vajska) Szent György - Sv. Juraj Josip Kujundžić atya Josip Kujundžić 2012

99. Veprőd (Kruščić)
Szent István király - 
Sv. Stjepan kralj

Vajda Károly atya Vajda Károly 2011

100. Verbász (Vrbas)

Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatása - 
Bezgrešno Začeća Blažene 
Djevice Marije

Müller Károly 
irodavezető

Müller Károly 2010

101.
Völgypart 
(Obornjača)

Egek Királynéja - 
Kraljica Neba

Molnár József atya Utasi Andrea 2011

102. Zenta (Senta)
Jézus Szent Szíve - 
Presveto Srce Isusovo

Bankó Nándor atya Bankó Nándor 2010

103. Zenta (Senta)
Kis Szent Teréz - 
Sv. mala Terezija

Nagy József atya
Bajúsz Endre 
paulinista

2011

104. Zenta (Senta) Szent Antal - Sv. Antun
Vreckó Mária 
Marisztella szerzetes 
nővér

Bajúsz Endre 
paulinista

2012

105. Zenta (Senta) Szent Ferenc - Sv. Franjo Mikity Ede atya Mikity Ede 2010
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106. Zenta (Senta)
Szent István király - 
Sv. Stjepan kralj

Szeles Oszkár atya
Bajusz Endre 
paulinista

2010

107.
Zentagunaras 
(Novo Orahovo)

Jézus, az Isteni Megváltó - 
Krist Spasitelj

Gyetvai Imre atya
Gyetvai Imre, 
Horváth Ákos 
paulinista

2010,2013

108. Zombor (Sombor)
Szentháromság -
Presveto Trojstvo

Drobina Gábor káplán 
és Josip Pekanović atya

Silling István, 
Czékus Géza

2011,2012

109. Zombor (Sombor)

Szent István király 
(Kármelhegyi Boldogasz- 
szony) - Crkva Sv. Stjepana 
(Karmelska Gospa)

András testvér Czékus Géza 2011,2012

110. Zombor (Sombor)
Szent Kereszt felmagaszta- 
lása- Uzvišenje Sv. Križa

Marinko Stantić atya Czékus Géza 2012

111. Zombor (Sombor)
Tavelić Szent Miklós - 
Sv. Nikola Tavelić

Marinko Stantić atya
Marinko
Stantić

2012
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A TEMPLOMI BETLEHEMEK ISMERTETÉSE
A betlehem megléte és helye a templomban

A Szabadkai Egyházmegye templomaiban, imaházaiban általában állítanak betlehemet.
A templomok több mint 80%-ában minden évben ugyanott van a betlehem, míg 18 esetben 

olykor más helyre kerül.

A templom térhierarchiájában különböző helyen vannak. A leggyakoribb eset az, amikor a 
szentélyben, a főoltáron, vagy az oltár előtt van. Az esetek közel egy ötödében valamely mellék
oltáron, illetve azok előtt van. Oldalra vagy hátra 5 templomba kerül, míg négy helyen a kórus 
alatt, illetve a Lourdes-і barlang előtt vagy a Lourdes-і kápolnában található. Egy esetben az 
oldalajtóban van.

1. diagram: a betlehem templomi térhierarchiában elfoglalt helye 
Mjesto na kojem se nalazi betlehem unutar crkve.

1. szentélyben vagy az oltáron, 2. a mellékoltáron vagy előtte, 3. félreeső helyen, 4. oldalt vagy 
hátul, 5. kórus alatt, 6. Lourdes-і barlangban vagy előtte, 7. egyéb vagy ismeretlen helyen.

1. u svetištu ili na oltaru, 2. na, ili ispred sporednog oltara, 3. na zabačenom mjestu, 4. sa strane 
ili odtraga, 5. ispod kora, 6. ispred Lurdske špilje, 7. na drugom ili nepoznatom mjestu.

Kíváncsiak voltunk, harmóniában van-e a betlehem elhelyezése a templom többi részével. 
A vizsgált templomok közül 15-ben nincs harmóniában: vagy oldalt, vagy hátul van, esetleg 
eldugott helyen. Találtunk miniatűr betlehemeket is. Van, amely a karácsonyi időszakot le
számítva függönnyel van elválasztva a templom terétől (Zombor, Szent Kereszt-templom), de 
van, amely kápolnában, vagy külön a betlehem részére épített, zárható részben van (a zombori 
Szent István-templomban). Ez utóbbit csak egy ajtón keresztül lehet megtekinteni, mert maga 
a bejárat egyben a betlehem korlátja is.

Egyedül a györgyéni templomban jut el szalmán a hívő a bejárati ajtótól a Kis Jézuskáig. A bet
lehem a templom jobb oldalán van. Radanovácon, az imaházban a szentély padlózatát fedi szalma. 
Egyébként sok helyen kizárólag csak a betlehemben van több-kevesebb szalma vagy széna.

A klasszikus betlehem mellett a főoltár előtt külön is van Kis Jézuska vagy Szent Család, 
pl.: Cservenkán, Csonoplyán (Szent Család), Feketicsen, Györgyénben, Kúlán (a betlehem
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előtt van a Szent Család), Martonoson (Szent Család), Sándorban, Újvidéken (Mária neve), 
Zmajevón (bölcső és két angyal).

1. kép: Györgyén, Munkás Szent József-templom: egyedül ebben a templomban van a karácsonyi 
időszakban szalma; szemben a Kis Jézuska, jobbról a betlehem

Jedino je u crkvi Sv. Josipa radnika, u Đurđinu, za vrijeme Božića pod pokriven slamom. 
Štalica s Isusom se nalazi kod glavnog oltara, a Betlehem je sa desne strane.

A betlehemek kora

A betlehemek koráról nem sokat tudunk. Hatvanhétről vannak viszonylag pontos adataink. A 
legrégebbi a regőcei lehet. Három évet feltételezünk: 1804-ben újították fel a templomot, 1817-ben 
vette fel a Jézus mennybevitele nevet, 1878-ban pedig ismét renoválták. A helybéliek (Drobina Mar
git) elmondása szerint több mint 150 éves lehet. Korára a figurák szerkezetéből is következtettünk, 
ugyanis egyedül ebben a templomban kétdimenziósak. Az 1878-as felújítás idején már kapható volt 
a Stuflesser cég betleheme. Elképzelhető, hogy a felújított templom (német) betlehemet kapott, ami 
1944-45-ben eltűnt. így kerülhetett ismét használatba a szegényes, régi betlehem.

2. kép: a felvételen jól látható, hogy a figurák alakja ki lett fűrészelve. A deszka vastagsága kb.
1,5 cm, deszkatalpon állnak. Valószínűleg a 19. század elején készültek 

Na slici se dobro vidi da su figure izrađene (ispilane) od daske. Debljina daske je oko 
1,5 cm., i svaka figura ima svoj stalak. Najverovatnije potječu sa početka 19. stoljeća.
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2. diagram: a betlehemek számára és korára vonatkozó ismereteink 
Podaci о starosti Betlehema.

Az elmúlt tíz évben sok betlehemet újítottak fel, de pl. a szabadkai kertvárosi plébánia új 
betlehemmel gazdagodott. Legalább hét van, amely a 19. századból való. Ezek a következők: 
Regőce (1817?), Óbecse, Szűz Mária mennybevitele (csak egyes elemei, 1875), Verbász (1884), 
Zombor, Szentháromság (1888), Szabadka - Sándor (1891?), Újvidék, Szűz Mária neve (1895) 
és Hódság (1895).

A legtöbb templomban csak egy betlehem van. Több templomban is azt tapasztaltuk, hogy 
az oltár előtt van a jászol a Kisdeddel, viszont (kissé) távolabb a betlehem.

A szabadkai ferencesek templomát díszítő betlehem nem csak Szabadka híressége. Essen 
róla néhány szó!

Ivo Krznar páter 1953-ban építette meg a Mihály arkangyalról elnevezett szabadkai 
ferences templomban a monumentális betlehemet, amely Szabadka kulturális és vallási 
szimbólumává vált. Fa váza volt, a háttér (kulissza, színfal, háttér) pedig karton és gipsz. 
Nehéz is volt, az idő is megtette a magáét, ezért javításra szorult. 2009-ben az akkori gvár- 
dián (rendházfőnök), Ivan Bošnjak újíttatta fel. A Városi Múzeum restaurátorai mellett 
vezető szerepet kapott Hupkó István, a Népszínház nyugalmazott díszletkészítője is, aki
nek Takács Tibor segédkezett. Mindössze 25 nap alatt újították fel a dombokat ábrázoló 
hátteret, amit a legkorszerűbb poliészterből készítettek el, utána a vízfolyásokat, a mo
hatartókat. Az alapozó négy rétegben került rá, majd a végleges festék. Részben a rend
ház udvarán, részben a garázsban dolgoztak. Az új makett az eredeti hű mása, de sokkal 
könnyebb és időállóbb (Vuckovié, 2009). A jászolt Raffai Mihály készítette (Eugen Préié, 
2012).

Karácsonyt követően nagyon sok helybéli és turista megcsodálja. Ami nem meglepő, hi
szen nagysága, kinézete, istállója, figurái is versenyeznek Európa egyik legnagyobb templomi 
betlehemjével, a vörsivel. Méretei: szélessége 9 m, mélysége 4,3 m, magassága kb. 5-6 m. Az 
életképet 27 személy (a Szent Család, 13 pásztor, 1 gyerek, 6 király, 2 nő - vagy a királyokkal, 
vagy tüzelnek -, 2 tevehajcsár a királyokkal), illetve 49 állat képezi (39 birka és bárány, 5 tehén 
vagy ökör, 3 teve, 1 elefánt és 1 ló), azaz összesen 76 figura látható.
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A betlehem nagysága

Területük szerint is igen változatosak. Némelyek miniatűrök, de vannak egészen nagyok 
is. A legkisebb a tovarisevói, mindössze 20x20 cm-es. Ezen kívül még 11 közülük 0,5 m2-nél 
kisebb alapterületű. Amint az a 3. diagramról is leolvasható, a legtöbb (49) 1 - 2,9 m2-es. 19 
esetben 3 - 4,9 m2-es, 14 pedig 5 - 9,9 m2-es. Ezek a méretek a főoltár szélességének felelnek 
meg, esetleg egy kicsit szélesebb a betlehem.

A szabadkaiak közül a két legnagyobb az Avilai Szent Teréz templomé és a ferences templo
mé. Az előbbi több kisebb részletből áll, az utóbbi viszont egy teljes egészet képez.

3. diagram: betlehemek alapterülete (m2) és esetszáma (N=107) 
Površina pojedinih Betlehema.

Istálló (barlang)

A 108 értékelhető objektum közül 16-ban ugyan megvan a Szent Család, de istálló nincs. A 
többi 92-ben van. Alapterületük és magasságuk rendkívül változatos.

3. táblázat: a betlehemi istálló magassága 
Visina štalice.

magasság visina 
(cm)

esetszám 
broj

magasság visina 
(cm)

esetszám 
broj

20 - 29,9 cm 7 90 - 99,9 2

30 - 39,9 9 100 - 109,9 6

40 - 49,9 13 110-119,9 1

50 - 59,9 21 120 - 129,9 3

60 - 69,9 9 130- 139,9 1

70 - 79,9 6 140 - 149,9 1

80 - 89,9 7 150- 6

Leggyakrabban 50-60 cm magasak (3. táblázat), de nem kevés az ettől valamivel alacso
nyabb sem. Viszont vannak 30 cm-nél alacsonyabbak is (Bácsföldvár, Óbecse - Páduai Szent 
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Antal-templom, Csonoplya, Ómoravica, Pacsér, Tovariševo). A legalacsonyabb, 20 cm-es, 
Völgyparton van. Az egyik legmagasabb Bajmokon van, mintegy másfél méteres. A palicsi 
Szent Orbán-templom betlehemi istállója is magas (180 cm).

Régi és új elemek

Bármennyire is vigyáznak a betlehemi tárgyakra, az idő megteszi a magáét. A betlehem
állításban gyakran a gyerekek is segédkeznek, így természetes velejárója az egyes elemek meg
csonkítása, illetve (nem szándékos) tönkretétele. Adatközlőinktől 27 helyszínről jegyeztünk 
fel ilyen esetet. Ezek között volt, hogy a régi elemek eltörtek (a Kis Jézuska keze, az öszvér 
füle tört le), az egyes kiegészítők használaton kívül vannak, a régi betlehem legtöbb része már 
tönkrement. Keviben például a régi, templom alakú betlehem van használaton kívül; Gombo
son helyszűke miatt nem állítják fel a régit; a regőcei német betlehem eltűnt. Egy templomból 
(szándékosan nem írunk nevet) a templomdíszítő illető vitt el csuhából készült figurákat. A 
zentai Páduai Szent Antal-templomban újakkal kellett pótolni az ellopott részeket. A palicsi 
kápolnában 2002. december 24-én részben a tűz martaléka lett, utána felújították. De pl. az 
újvidéki Kapisztráni Szent János-templom betlehemét a Vajdasági Múzeumnak ajándékozták.

Az utóbbi tíz évben 41 betlehem valamely része újult meg. A bácsi templomban a követ
kező elemek az újak: Szent Család, a három király, angyalok, van vízesés, tűz-utánzat, moz
gó favágó, mozgó birkanyíró ember, valamint jászol. Oromon is új a Szent Család, Kruščićon 
pedig a hódoló angyal és a Kis Jézuska. Zomborban, a Szent István-templomban a vízimalom 
forgókereke, a vízesés és a malom is új. Doroszlón, Keviben, Szabadkán az Avilai Szent Teréz- 
templomban, Topolyán a Sarlós Boldogasszony-templomban is történtek változások: vagy az 
alap, kulissza, háttér, dombok, istálló, tábortűz, vagy a fészer újult meg. Emellett más helye
ken is voltak újítások, új figurák jelentek meg. Az óbecsei Páduai Szent Antal-templomban 
az ellopott figurákat kellett újakkal pótolni, Zentán a Szent Ferenc-templomban 20 új birka 
jelent meg. Szenttamáson a gyerekek hoztak új figurákat. Regőcén a szent jászolban egy újabb, 
műanyag Jézuska várja a gyerekeket és a felnőtt híveket. Zmajevón és Szabadkán, a kertvárosi 
templomban az egész betlehem megújult.

Részletek az Adatközlők megjegyzései cím alatt találhatók.

A figurák fajtája és mérete

A figurák fajtája igen változatos. Minden betlehem alapeleme a Szent Család. Vannak ese
tek, amikor csak az képviseli a betlehemet. A legtöbb esetben azonban ott vannak a napkeleti 
bölcsek, angyalok, pásztorok, juh (birka és bárányok) és rendszerint egyéb állatok is.

Emberfigurák: a Kisded, Szűz Mária, Szent József, napkeleti bölcsek, pásztorok, gyerek(ek), 
mozgó favágó, mozgó birkanyíró, tevehajcsár, szolga, vízhordó lány, asszonyok. Magasságuk 
változatos. A legmagasabbak a palicsi Szent Orbán-templomban lévő Szűz Mária és Szent Jó
zsef alakja (120-120 cm), de a szabadkai székesegyház vagy a Jézus feltámadása templom betle
hemének némely figurája is egy méter magas.

Állatok: tehén, ökör, borjú, szamár, ló, birkák, bárányok, elefánt, teve, zsiráf, szarvas, őz, 
kecske, hegyi kecske, medve, farkas, párduc, oroszlán (íz. 11.,1-9), kutya, farkaskutya, macska, 
hattyúk, libák, kacsák, tyúkok és „egzotikus” (kínai) madarak.

Növények: pálmafa, fa, szalma, kukoricaszár, fenyőág, gomba, moha.
A kulissza, élettelen környezet részei: hegy, domb, legelő, barlang, épületek, Betlehem, bet

lehemi házak, várfalak, patak, híd, vízesés, épületek, istálló, fészer, jászol, szélmalom, bölcső, 
tűz, kerítés, csillag(ok), kút, 100 csillag és tűzimitáció a háttérképen, kövek.

26



Külön ki kell emelni az elektromos áram hajtotta kínai vízesést, birkanyíró pásztort és az 
ugyancsak mozgó favágót. Ellenben a zombori Szent István király templom betleheme igen 
régi, de annak is vannak mozgó elemei. A vízimalomtól látványosabbak azok a pásztorok, akik 
egy korongra vannak erősítve. Egy hegyből jönnek elő, elhaladnak az istálló (jászol) előtt, és 
eltűnnek az istálló bal oldalán. Öt pásztor van, közülük egy a lábát is mozgatja.

Mindent összevetve, az említett zombori Szent István király templomban és a szabadkai fe
rencesek templomában van a két leglátványosabb és leggazdagabb betlehem. A figurák száma 
is nagyon eltérő. Ezt tanúsítja a negyedik és ötödik diagram is.

4. diagram: az emberfigurák gyakorisága 
Broj ljudskih likova u Betlehemu.

5. diagram: az állatfigurák gyakorisága 
Broj životinja Betlehema.

Vannak templomok, amelyekben két betlehem van. A főoltár előtt van a Kis Jézuska, az 
oltártól távolabb pedig a betlehem. Nyolc olyan betlehemet találtunk, amely csak a Szent Csa
ládból áll. Ezeken a helyeken a három király is hiányzik. Az eseteknek közel a felében 10-19 
személy alkotja a betlehemet, csak egy 30 személyen felüli betlehemet találtunk.

Más a helyzet az állatfigurákkal. Hét betlehemben nincsenek állatok; a legtöbben (42) 1-9 
van, de szép számban van 10-19,20-29 is. Harmincon felül viszont elenyésző számban vannak; 
50-en és 60-on felül is csak 1-1 betlehem van. A legtöbb, 70 figura, a szabadkai Avilai Szent 
Teréz-székesegyházban van (63 birka és bárány, illetve 7 teve).
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A figurák változatlan helyen vannak; kivételt a három király képez. 46 esetben vízkereszt
kor is változatlan helyen maradnak. Hogy elmozdulnak és a Kisdedhez közelebb kerülnek, azt 
19 esetben jegyeztük fel. 35 helyen vízkeresztig nem is teszik ki őket, január 6-án jelennek meg.

Mely szokatlan elemek vannak a betlehemben?

Az adatközlők közül több mint húszán tartották úgy, hogy betlehemük tartalmaz különös 
elemeket is. Ilyen szokatlan elem pl. a tüzutánzat (fapálcikák és vörös celofán alatt kis izzó 
világít), mozgó figurák, festett patak, tükörből készült tó-utánzat, kis tavacska, vízfolyás, (vízi) 
malom, hungarocell (sztiropor) elemek, szökőkút, farkaskutya, hegyi kecske, zsiráf, medve, 
farkas, macska, párduc, oroszlán, libák, tyúkok stb. Nem hagyhatjuk említés nélkül a fagyálló 
folyadékot sem. A zombori Szent Kereszt-templomban ezzel helyettesítik a patak és tó vizét, 
hogy szét ne fagyjon a rendszer.

A betlehem anyaga

Különböző anyagokat használtak fel a betlehemek készítéséhez. Főleg a fa és a gipsz do
minálnak, de előfordul a kerámia, a terrakotta, agyag, beton, műkő, műanyag, farostlemez 
(sperlemez), az impregnált vászon (gyakran használták a háttér kialakításához), fém (vas váz), 
vászon, műgyanta, csuhé is.

A péterrévei Szent Imre-templom „istállója” OSB faháncslapból készült. Ez az épületanyag 
az utóbbi néhány évben nyert széleskörű alkalmazást.

A sziváci betlehem istállója hosszában kettévágott kukoricaszárból készült, tűzfala pedig 
szalmából van. Az egész alkotás készítője kézügyességét dicséri.

Megjelent-e a műanyag? Igen, általánosan elmondható. Habár az adatközlők a „kirívó” eseteket 
említik csak, el kell fogadnunk, hogy a betlehemek anyaga gyakran a műanyag. Legyen az kulissza
elem vagy figura, ma már elkerülhetetlen. Gyakori a sujtás, az is műanyagból készül.

3. kép: ma már a kínai áru a betlehembe is belopózott (Szabadka, Jézus feltámadása templom) 
Kineska roba se nađe i u Betlehemu (Subotica, crkva Isusovo uskrsnuće).
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A kínai áru korszakát éljük. Vajon mi származik Kínából, ami a betlehemeken megtalál
ható? Szembetűnő, „fémjelzett” kínai az elektromos árammal működtetett favágó és birka
nyíró - mindkettő a bácsi Szent Pál-templomban van (sajnos a felvételeken egyik sem látható). 
Ugyancsak köztudott, hogy a megvilágítás, a csillogó kis izzók is kínaiak, valamint a sujtás és 
sok kis figura is. Az újabb betlehemek állítói nem jelezték, hogy a figurák ebből az országból 
származnak, habár Szabadkán is lehet betlehemi „elemeket” vásárolni, természetesen kína
iakat. De Páduában a Szent Antal-templom kegytárgyboltjában kiállított figurák is kínaiak! 
Vannak műanyag madarak, amelyek szintén Kínából származnak.

Egyébként az adatközlők a csillagot, az izzókat (egyáltalán a világítást), madarakat, szobro
kat és az új, mozgó részeket nevezték meg mint kínai terméket.

A betlehemek készítői

Minden harmadik templomból jutottunk érdemleges adatokhoz a készítőkkel kapcso
latban. A legértékesebbek a Stuflesser gyártmányúak (Ferdinand Stuflesser Bildhauer u. 
Altarbauer. St. Ulrich Gröden, Tirol). Több betlehem figuráit tLojzika Ulman, vinkovci (Hor
vátország) művésznő készítette. Sok esetben a helybéli plébános és a hívek azok, akik új betle
hemet hoztak létre, vagy a régit megjavították.

4. kép: az eldugott információ a kúlai betlehemben 
„Sakriven tekst" u Betlehemu u Kuli.

A kúlai betlehem belsejében, deszkára írt szöveg a következő: 
„Az Úrnak 1958-ik évében
Karácsony havában 18. napján
Kúlán Kőműves Károlj plébános
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Moholon készült rendelésére
Nagy Győző 60 éves korában”
(Juhász György kúlai plébános úr „bontotta szét” a betlehemet, hogy a szöveghez jusson. Ö 
pontosította az akkori plébános nevét: Kőmíves Károly).

4. táblázat: betlehemek, amelyek készítője ismert 
Betlehemi, čiji su izrađivači poznati.

S. sz. 
R.br.

helység és templom 
mjesto i crkva

szerző(k) 
izrađivač( і)

1. Baj ток Lojzika Ulman (Vinkovci)

2. Baj sa

Az első betlehem (1962)
Kép: Verona Burciárová, bajsai naiv festő munkája (1962-ből)
Istálló: György János akkori plébános munkája. A figurákat is ő kapta 
valahonnan
Istálló: Damján Zsolt (2000)
A szobrocskák eredete ismeretlen

3. Gombos Kovács Veronika gombosi nővér

4. Györgyén A figurák valószínűleg Nešto Orčić akadémiai szobrász munkái

5. Hajdújárás Keramika Kanizsa

6. Káty Magyarországról szerezték be

7. Kishegyes Utasi József

8. Martonos valószínűleg a ljubljanai Naša sloga készítette

9. Mohol Nagy Győző (kulissza), Bóka Sándor(?) bognár

10. Nosza Kovács Péter

11.
Óbecse
Szűz Mária 
mennybevitele

Nagy Győző moholi asztalos (kulissza) 
Rokay Zoltán (csillagos ég) 
Stuflesser gyártmány (egyes elemei)

12. Ómoravica a zombori karmelitáktól vásárolta az egyházközség

13. Palics
Szent Orbán

Szűz Mária és Szent József: Kothenc Imre 
(a betlehem túlnyomó része ismeretlen szerző műve)

14. Péterréve 
Szent Imre valaki helybéli volt, de a neve ismeretlen

15. Szabadka
Avilai Szent Teréz Lojzika Ulman (Vinkovci)

16. Szabadka
Jézus feltámadása Lojzika Ulman (Vinkovci)

17. Szabadka 
Munkás Jézus

Budapesti Sacra Famiglia cégtől vásárolták, de kereskedelmi kódja „SF”, 
ami arra enged következtetni, hogy a Stuflesser cég terméke

18. Szabadka
Kisboldogasszony Osztrogonác András; kulisszák: Beszédes László asztalos

19. Szabadka 
Szent Rókus

Zágrábban, a Sv. Kara kegyboltban vásárolták.
A kulissza valószínűleg Nešto Orčić akadémiai szobrász munkája

20. Szabadka 
ferencesek

Ivan Krznar rendházfőnök, 1952-ben restaurálta, majd Hupkó 
István 2009-ben

21. Szabadka(Sándor) 
Mária, az Egyház Anyja

Lojzika Ulman;
az oltáron: Stuflesser gyártmány
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22. Szenttamás Balázs Mária Margit és Urbán Mária Fatima nővér

23. Temerin
Szent Rozália ft. Vondra Gyula tervei alapján a hívekkel újították fel az ezredfordulón

24. Topolya
Sarlós Boldogasszony

Stuflesser gyártmány; a betlehem háttérképét Acsádi Ilona helybéli is
mert amatőr festő a múlt század ’50-es éveiben készítette

25. Topolya
Jézus Szent Szíve

kukoricacsuhé figurák: Pálos Mária, topolyai hívő készítette (2001); ezt 
elvitte a volt templomdíszítő 2005-ben. Új figurák: Pálos Mária. 
Faszerkezet: Erdélyi János hívő készítette

26. Tornyos Mobo (Ljubljana)

27.
Újvidék 
Mária neve Stuflesser gyártmány

28. Zenta
Jézus Szent Szíve Gyömrei József

29. Zenta
Páduai Szent Antal

istálló: Gyömrei József

30. Zenta
Szent Ferenc

ljubljanai sorozatgyártmány

31. Zentagunaras Mobo (Ljubljana), 2011-ben Kasza Rudolf (díszlet)

32. Zombor 
Szentháromság a kulissza Visinka Jenő munkája

33. Zombor
Szent István király

Kb. 70 éves lehet. Dorotić Vilko rendházfőnök újította fel több évtizeddel 
ezelőtt. 40 éve így néz ki. 30 évvel ezelőtt Anđelko Pašalić barát újította 
fel és festette át

34. Zombor
Szent Kereszt Marijan Paštrović

Az 1925-ben kiadott, Szabadkán készült naptárból (Gazdák és iparosok naptára az 
1926-ik közönséges évre) tudjuk, hogy Szabadkán működött Bachinger Frigyes oltárké
szítő és aranyozó, aki vállalta többek között szentsíroknak, szentek szobrainak, keresz
teknek, oltároknak, szószékeknek, betlehemeknek, keresztúti képeknek (stációk) stb. az 
elkészítését. Ugyanebből a kiadványból tudjuk, hogy Bachinger (oltárkészítő és képfaragó) 
forgalmazott betlehemi jászolt és az odatartozó alakokat is. Üzlete a mai Fasizmus áldo
zatainak terén (egykori Cirill és Metód tér 19.) volt. Valószínű, hogy a Püspökségen bérelt 
helyiséget. Hogy hol, mely templomokban vannak Bachinger termékek, számunkra isme
retlen, de minden bizonnyal vannak.

A betlehem felállítása és bontása

A betlehem felállításában sokan vesznek részt. A sekrestyés mellett a pasztorális tanács 
tagjai, templomdíszítő asszonyok, katekéták, gyerekek, hittanosok, ministránsok is szor
goskodnak karácsony előtt. A hivatásosok közül a plébánosok és a tisztelendő nővérek, 
valamint a kántorok és a hitoktatók is kiveszik részüket. Van, ahol csak egy személy fel
adata (Zenta, Jézus Szíve - plébános, Radanovác - sekrestyés), ahol a férfiak egy csoportja 
(Temerin, Szent Rozália) teszi ezt, de Kishegyesen egy 15 fős csoport jön össze erre az 
alkalomra.

Egyes templomokban mindössze egy-egy személy az, aki a betlehemet felállítja. Néhányuk 
neve ismert; ők a következők: Sandra Benčik (Alsótavankút), Ivan Stipić (Györgyén), Nagy 
György, László, József és Erzsébet (Nosza), Drobina Margit és Rabata Tibor (Regőce), Marijana 
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nővér (Szabadka, Jézus feltámadása), Kulcsár Veronika (Zenta, Szent István király), Marija 
Cuvardié, Snežana Beretié (Zombori tanyák, Tavelic Szent Miklós).

6. diagram: a betlehemállítók százalékos aránya
Ko postavlja Betlehem(%)?

1. pasztorális tanács tagjai (képviselők), 2. hittanosok, ministránsok, 3. hívek,
4. harangozó, sekrestyés, gondnok, kántor, kertész, 5. plébános, 6. templomdíszítők,

7. apácák, 8. katekéták, 9. hitoktatók
1. članovi pastoralnog vijeća (opčinari), 2. ministranti i djeca sa vjeronauka, 3. vjernici, 

4. zvonar, sakristan, domar, kantor, baštovan, 5. župnik, 6. osobe koje kite crkvu, 7. časne 
sestre, 8. katehete, 9. vjeroučitelji.

Mikor, mely dátumhoz kötődik a betlehemállítás?

Legtöbb, 65 esetben néhány nappal karácsony előtt, karácsony hetében 24, december 24- 
én 14, korábban - akár tíz nappal előbb - 5 esetben állítják fel a betlehemet. Legkorábban, 
advent első vasárnapjára Szilágyin kerül felállításra. Legrövidebb ideig Zentán, a Szent István 
király templomban áll. Ott 20 nap után elbontják. Pálfordulóig csak két templomban bontják 
le. Vannak templomok (6), amelyekben január végén kerülnek dobozokba a betlehemi kellé
kek. A legtöbb helyen (60) vízkereszt utánig megvan, sok helyen gyertyaszentelőig (17), illetve 
Jézus megkeresztelésének ünnepéig (21) áll. Általában az ünnepet követő hétfőn van a betle
hembontás. A szabadkai Szent Rókus-templomban január 21-én szokott szentségimádás lenni, 
azt még karácsonyi környezetben tartják meg.

Betlehemi élő anyag

A betlehemek természetes kiegészítői a különböző élő vagy szárított növények. Arra vol
tunk kíváncsiak, hogy a lucfenyőn (karácsonyfán), esetleg feketefenyőn kívül mely növények 
szolgálnak díszítőelemül, illetve melyek csak jelképesek. Minden betlehemben vagy mellette 
van élő növény. Kivételt a celarevói képez. A karácsonyi (Luca-) búza egyes esetekben hiányzik 
(pl. Kucora, Regőce, Szivác, Temerin - Lourdes-і Szűz Mária, Zenta - Kis Szent Teréz). A búza 
mellett a fenyőág vagy fenyőfa a leggyakoribb. A lucfenyő dominál, de gyakori a szürke lue 
(ezüstfenyő) is; egy helyen szobafenyőt is megfigyeltünk. Sok helyen van búzakalász, búza
szalma, moha, nád, nád virágzata, alma, dió, kukoricaszár, szár(ízék), deszka, faforgács. Csak 
néhány helyen találtunk fenyőtobozt (pl. Szabadka, Jézus feltámadása), illetve főleg a horvát/
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5. kép: Szabadka, Jézus feltámadása templom. A betlehem bontását 
egy alapos takarítás követi, majd jöhet a fánk

Subotica, crkva Isusovo uskrsnuće. Nakon rušenja Betlehema slijedi podrobno spremanje 
crkve, a kasnije zaslužene fine tople krofne sa puno pekmeza i topli čaj (2005).

bunyevác falvakban szemes búzát (pl. Kisbosznia). A topolyai Jézus Szíve templomban a csu- 
héfigurák mellett megjelenik a kukoricabajusz és a gyapjúból készült bárány is.

A növények skálája igen gazdag. A már említett fenyő, búza és moha mellett különböző 
növényfajok szolgálnak díszítőelemül (a ritkábbak esetében megjelöljük előfordulásukat is). 
Művirág szinte nincs is!

5. táblázat: betlehemet díszítő élő növények 
Žive biljke kao ukras Betlehema.

S. sz.
R. br.

a növény népi neve 
mađarski narodni naziv

narodni naziv 
biljke na 
hrvatskom jeziku

a növény tudományos neve 
stručni naziv

megjegyzés 
primjedba

1. agávé, közönséges agave Agave americana Bajmok, Szabadka, ferencesek
2. alma jabuka Malus domestica
3. ananász ananas Ananas comossum Avilai Szent Teréz

4. aranyvessző, magas zlatnica Solidago gigantea Zombor,
Szent Kereszt-templom

5. aszparágusz šparoga Asparagus sp. Zenta, Páduai Szent Antal
6. asztroméria astromerija Astromeria sp. Györgyén
7. borostyán bršljan Hedera helix

8. búza (Luca-búza, 
szemes, kalász, szalma) žito Triticum vulgare

9. ciklámen ciklama Cyclamen persicum
Sándor, Szabadka, Avilai Szent 
Teréz, Bajmok, Óbecse, Páduai 
Szent Antal

10. citrom limun Citrus limonum Avilai Szent Teréz
11. datolyapálma datulja Phoenix canariensis Bezdán, Szabadka - ferencesek
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12. deszka (fenyő?) daska (smrča?) /
13. dió orah Juglans regia

14. életfa zmajevac, dracena Dracaena sp.

Horgos, Palánka, Pâlies - Szent 
Orbán, Selenéa, Szabadka - 
Avilai Szent Teréz, Jézus feltá
madása, Újvidék, ferencesek

15. fátyolvirág gipsofila Gypsophyla sp.
16. feketefenyő crni bor Pinus nigra

17. fokföldi ibolya afrička ljubičica Saintpaulia ionantha Szabadka - Szent Rókus, 
ferencesek

18. forgács (fenyő?) pilotina (smrča?) /
19. gerbera gerbera Gerbera sp. Györgyén, Szont
20. kála kala Zantedeschia aethiopica Óbecse - Páduai Szent Antal

21. ( karácsonyi ) kaktusz božični kaktus Schlumbergera truncata
22. kivi kivi Actinidia deliciosa Avilai Szent Teréz
23. krizantém krizantema Chrysanthemum sp. Felsőhegy, Györgyén, Pacsér

24. kukorica (szár, szárízék, 
bajúsz, csuhé)

kukuruz 
(stabljika, svila, 
komušina)

Zea mays

25. kukoricalevél aspidistra Aspidistra elatior Bajmok, Szabadka - Jézus 
feltámadása

26. leánder oleander Nerium oleander Kispiac

27. legyezőpálma palma Chamaerops humilis Palánka, Bezdán, Gombos, 
Kispiac

28. levendula lavanda Lavandula officinalis
29. lue, közönséges lucfenyő smrča Picea abies
ЗО. madárbirs, kerti dunjarica Cotoneaster horizontális Szabadka - Jézus feltámadása

31. mahónia mahonija Mahonia aquifolium
Óbecse - Páduai Szent Antal, 
Szabadka - Jézus feltámadása, 
Zenta - Szent Ferenc

32. margaretta margaréta Leucanthemum vulgare

33. mikulásvirág krasna mlječika Euphorbia pulcherrima
Bajmok, Békova, Bezdán, 
Sándor, Selenéa, Szabadka -
Szent Rókus

34. moha mahovina Bryophita

35. nád (szál, buga 
virágzata) trska Phragmites communis Topolya - Sarlós Boldogasz- 

szony, Völgypart
36. narancs pomorandža Citrus sinensis Avilai Szent Teréz
37. opuncia opuncija Opuntia vulgaris Zombor, Szentháromság
38. orchidea orhideja Orchis sp. Szabadka - Szent Rókus
39. orientál liliom ljiljan istočni Lilium orientale

40. papucsvirág kalceolarija Calceolaria sp.
Óbecse - Szűz Mária menny
bevitele

41. rózsa ruža Rosa sp. Szabadka - Avilai Szent Teréz

42. szegfű karanfil Dianthus sp.
Magyarkanizsa, Szent Őran
gyalok, Óbecse - Páduai Szent 
Antal

43. szobafenyő araukarija Araucaria excelsa Szabadka - Avilai Szent Teréz

44. lue, szürke lue srebrnolisna 
smrča Picea pungens

45. tiszafa tisa Tisa baccata
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46. tuja tuja Thuja sp. Zombor, Szent Kereszt-temp
lom

47. zárnia (zámiapálma) zamija Zamioculcas zamiifolia

48. zöldike klorofit Chlorophytum comosum Zombor, Szentháromság
templom

49. gomba pečurke Fungi

A radanováci új templomban (altemplomában) 2012-ben állítottak először betlehemet, en
nek részei voltak az élő bárányok is.

6. kép: vajon a horvát/bunyevác nyelvterületen milyen környezet fogadta 
volna a Kisdedet? Tipikus horvát/bunyevác öltözet; az istálló oldalai 
kukoricaszárból készültek (Szabadka, Jézus feltámadása templom) 

Kako bi izgledao Betlehem u Bačkoj? Tipična Hrvatsko-Bunjevačka narodna 
nošnja. Zidovi štale su od kuruzovine (Subotica, crkva Isusovo Uskrsnuće).

Világítás

Az esetek döntő többségében (85) van megvilágítása, mégpedig elektromos áram, néhol 
zseblámpaelem (2) vagy petróleum-/viharlámpa (Palics - Szent Orbán) szolgáltatja a fényt. 22 
helyen viszont nincs saját fényforrása.

A betlehemi csillagról a következőket tudjuk: az esetek negyed részében nincs csillag; 
ugyanilyen arányban saját fény nélküli testek (papír, sztaniol) jelképezik. A legtöbb esetben 
(40) azonban van, és saját fényforrással rendelkezik. Elenyésző számban (11) a háttérre festett.

A betlehem helyi (népi) jellege

Döntő többségük (a 108-ból 92) semmilyen népi jelleget nem tükröz. Az alma, dió, méz, 
betlehemi búza magyar trikolórral átkötve (Veprőd = Kruščić), az istálló és a nádfedeles fé
szer (Topolya: Sarlós Boldogasszony) bácskai jellege, rokka és baromfietetés (Zombor: Szent 
Kereszt), a figurák öltözete (Szabadka: Jézus feltámadása), a gémeskút (Plavna, Szenttamás, 
Vajszka) viszont a vidéki környezetre utal.
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A betlehem környéke; adakozás

A betlehemek kétharmada (77) nincs bekerítve; a többi körül van kisebb-nagyobb korlát. 
Ez gyakran léckerítés, de van vas, kovácsoltvas (Szabadka - Avilai Szent Teréz), egykori ál- 
doztató rács (Horgos), esetleg kő (Kisbosznia), bizonyos esetekben a szomszédos fal képezi a 
korlátot.

21 betlehem előtt van térdeplő; rendszerint csak egy, ritkán kettő, Bajmokon van négy. 13 
esetben a térdeplőt az (oltár)lépcső képezi.

Perselyek: a betlehemek több mint háromnegyedében (84) van: kosár, tálca, esetleg klasszi
kus doboz. Az adományokat a hívek rendszerint a perselybe teszik (47), de sok esetben mellé is 
száll (60 betlehem esetében), avagy a rácson keresztül dobják be a pénzt a betlehem előterébe 
(pl. Zomborban).

Pásztorok miséje

Karácsony első szentmiséjét nevezzük pásztorok miséjének. Ez minden templomban volt, 
de ma már általában nem így hívják, vagy már sok templomban nincs is. Viszont valamikor 
ott, ahol sok pásztor (juhász) volt, valóban erre a misére mentek. Ezért is tartották ezt a misét 
a férfiak miséjének.

Adatközlőink szerint Becsén, a Páduai Szent Antal és a Szűz Mária mennybevitele templom
ban, valamint Telecskán ma is él a hagyomány, de a pásztorok már nem olyan ájtatosak, mint 
egykoron. Kupuszinán is tartanak pásztormisét. Megtudtuk azt is, hogy Verbászon és Zmajevon 
1948-ig, Futakon pedig 1968-ig volt pásztorok miséje. Tóthfaluban még Szögi atya idejében élt ez 
a hagyomány, igaz, zömében idős tanyasiak képezték a jelenlévő híveket; 1977-től nincs. Veprődön 
a hetvenes évekig volt; Moholon a nyolcvanas évekig; Kucorán 1981-ig; Zomborban a Szent István 
király templomban kb. 30 éve nincs pásztorok miséje. Gunarason 1990-ig, Szilágyin a kilencvenes 
évek elejéig, Gomboson 2000-ig volt. 2009-ben már Törökfalun sem volt.

7. kép: betlehemnézőbe gyakran a nagyszülők viszik el a kisgyereket (Szabadka, ferencesek temploma) 
Sa majkom dolaze mala djeca vidjeti Betlehem (Subotica, franjevci).
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8. kép: Nápolyban egy egész utcát kitesznek a betlehemkészítő műhelyek. A turisták 
láthatják, hogy hogyan készülnek a különböző figurák és az egész betlehemi környezet 

Detalj iz jedne radionice u Napulju gdje se proizvode elementi - figure Betlehema.

A betlehemek funkciója

Nyilvántartásunk alapján 64 betlehem ma már inkább csak dísz. A többi, 44 betlehem 
funkciója különböző. A szülők vagy felnőttek megmutatják a gyerekeknek, elmesélik a kará
csonyi történeteket, a gyerekek fejében ezek a történetek idéződnek majd fel, a betlehem előtt 
imádkoznak (74 eset), és legtöbbször pénzt hagynak ott. Vannak helyek, ahol az éjféli mise 
előtt a betlehemnél mutatják be a gyerekek alkalmi műsorukat. Kúlán pl. a Kis Jézus szobrát 
be is vonják az előadásba. Van, ahol ott fényképezik le a gyerekeket. Csonoplyán és Szilágyin a 
betlehem előtt tartják a Szent Család-kilencedet.

Nem kötődik szorosan a betlehem szerepéhez a gyerekek adventi tevékenysége. Kis ingecs- 
két készítenek a Kis Jézuskának, kifestik, valamilyen jó cselekedetet tesznek. Ez a szokás pl. 
Királyhalmon és Szabadkán a Jézus feltámadása templomban is él.

Szabadtéri betlehemek

Az effajta betlehemek nem jellemzik a Szabadkai Püspökség plébániáit, az utóbbi 15 évben 
jelentek meg öt településen.

A Szabadka melletti Szentkúton 2000 óta van betlehem. Igaz, nem a szó szoros értelmében 
vett szabadtéri, de nem is templomi. A kegyhely kis kápolnájában van üveg mögött. A Szent 
Családon kívül egy ökör és egy szamár alkotja. A figurák olasz eredetűek, Splitben vásárolták 
őket. Értékes eleme a háttérborítás: faragott fa dombormű. Itteni imádkozó bunyevác asszonyt, 
férfit és gyerekeket ábrázol, ami Štipan Basic asztalos és fafaragó munkája. A kápolnának, így 
a betlehemnek is Marinko Mlinko gondnok viseli gondját.

Doroszlón 2005 óta van szabadtéri betlehem is, aminek élő eleme nincs. A Gellér házaspár 
állítja fel.

A szondi szabadtéri betlehem 2007-től áll, amióta Dominik Ralbovsky a plébános. Élő állatok is 
megtalálhatók benne: birkák és szamár. A hívek tulajdona, ők is etetik és gondozzák őket.
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Kelebián a templomkertben 2011 óta van élő betlehem. Viszonylag nagy, gazdag az állat
világa is (a szomszédos méntelepről hozzák a bárányokat, szamarat, kiskecskét és a lovakat). A 
telep munkásai gondozzák őket.

A szabadkai Szent György-templom oldalában 2011-ben állítottak először betlehemet. 
Szinte életnagyságú figurák alkotják. Sajnos a betlehemet rács védi a szándékos rongálásoktól. 
Élő eleme nincs.

Raktározás és nyilvántartás

A betlehemek elhelyezéséről, biztonságos tárolásáról is gondoskodni kell. Egyes helyeken 
a sekrestyében tárolják azokat (16 esetben). A kórusban tizenegyet őriznek, a templom egyéb 
helyiségeiben 10 betlehem van. A hittanteremben három betlehemnek találtak helyet; 34 temp
lomon kívüli raktárban nyer elhelyezést; 13 esetben a plébánián tárolják. A zombori Szent Ist
ván király templomban egy külön, zárható helyiségben van a betlehem. A karácsonyi időszak 
után csak rácsukják és rázárják az ajtót. Az ugyancsak zombori Szent Kereszt-templomban az 
utóbbi három évben a bejárattól jobbra, egy állványon van a betlehem. Előtte egy függöny van. 
Ezt húzzák be Jézus megkeresztelésének ünnepe után. A bezdáni betlehemi láda ajtaja zárható.

A 108 vizsgált betlehem elemei 95 esetben be is vannak csomagolva, tehát megőrzésük nem 
vitatott.

9. kép: bajsai betlehem 1964-ből 
Betlehem u Bajši 1964 godine.

Bizonyára készültek régebben is fényképfelvételek, de sajnos a könyv szerzőihez nem ju
tottak el; sőt még a legrégebbi képek eredetét sem tudtuk felderíteni. A következő adatokról 
tudunk: a bajsai betlehemről készült legrégebbi felvétel kb. 50 éves; a szabadkai Avilai Szent Te- 
réz-székesegyházban 1965-ben készült fénykép; a palicsi Szent Orbán-templom betleheméről 
35 éve készülhetett az első felvétel; a sándori pedig 24 éves.

Az adatközlők megjegyzései

- Bajmok: Lojzika Ulman szobrászművész Izaiás próféta jövendölését dolgozta fel. 1972- 
ben a római Száz betlehem kiállításon a több száz kiállított betlehem közül ez a fából kifaragott 
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figurák alkotta betlehem érdemelte ki az első helyezést. A megindokolás szerint ez az a betle
hem, amely a békét hirdeti.

- Bajsa: 1962-ig nem volt betlehem. Az első istállót György János, akkori plébános készítet
te. A figurákat is ő kapta valahonnan. Az 1980-as évekre a gipszből készült első istálló tönkre
ment, ekkor készült egy fészerszerü istálló, hegyek, domb nélkül. 2000-ben kapta ma is látható 
formáját.

- Bácsföldvár: rossz állapotban van, a fa részét már megette a szú, felújításra vár, 
széthullófélben van, különösen a szállítás és díszítés alkalmával.

- Bezdán: a betlehemi láda saját ajtajával zárható.
- Csantavér: a betlehemet 2008-ban újították fel, ugyanis a hatalmas templomban csak egy 

kis figurákból álló gipsz betlehemállvány volt, ami szinte teljesen tönkrement. Ekkor szerezték 
be Lengyelországból ezeket a nagyobb figurákat, és alakították ki a jelenlegit, ami még töké
letesítésre vár: szeretnék még gazdagítani a hátteret és a megvilágítást is, hogy még élethűbb 
legyen, de egyelőre az anyagiak nem engedték meg, hogy fejlesszék a már meglévő dolgokat. 
Ugyanakkor a plébános úr várja, hogy maguk a fantáziadús hívek adjanak ötleteket, hogy mit 
és hogyan lehetne rajta tökéletesíteni, bár meg kell hagyni, hogy már így is szép, és a falu népe 
nagyon büszke arra, hogy ilyen „élethű” az egész.

- Cservenka: a betlehemet Belvoncsik Mihály plébános úr vette. A műanyag figurák Kanyó 
György, a pasztorális tanács elnökének adománya. A régi betlehemből a Kis Jézuska (45 cm) 
a főoltár előtt kis jászolba van kihelyezve, mellette fenyőágak vannak. Egyébként a betlehem 
méretei: sz. 55, m. 27, h. 101 cm.

- Feketics: valószínűleg Kishegyesről került Feketicsre.
- Futak: kora ismeretlen. Az idősebb nemzedék kihalt, az itt élők pedig 1956-ban települ

tek Futakra.
- Gombos: szükség szerint felújítják, kijavítják, befestik. A háttérben lévő képpel együtt kb. 

3 m magas.
- Györgyén: a szabadkai Szent Rókus-templomból került Györgyénbe 10 évvel ezelőtt. A 

kövön szalma van.
- Kevi: a betlehemi pásztorjáték kisebb megszakításokkal a mai napig élő hagyomány. Az 

iskolás gyerekek a falu házaiba mennek és viszik az örömhírt. A szokás annyiban módosult az 
elmúlt évtizedekben, hogy kihirdetik, majd jelezni kell, hogy melyik házba, családhoz menje
nek el a betlehemezők. Ezt a szokást a Móra Ferenc Művelődési Egyesület ápolja.

- Kishegyes: Utasi József helybéli mester műhelyében készült. A gipszmunkálatokat Utasi 
Becskei Mária, Rubus Rozália, Sípos Julianna és mások készítették elő. A nagy kép a betle
hem felett az Udvardy házaspár (zágrábi művészek) munkája, akik a templom mennyezetét 
is festették. Nagyobb javítást, asztalosmunkákat Lukács Mihály és családja végzett 2009-ben. 
Kicserélték a vászonborítást, és az egész betlehemet (a szobrocskákat is) újrafestették. Január 
húszadikán van szentségkitétel, ezt követően bontják le a betlehemet.

- Kúla: ellentmondásos, hogy van egy betelehem a mellékoltár felső részén, a „menzán”, 
ahol látszik a város, a megszokott figurák, de ezek igen kisméretűek. Az oltár tövébe szokás egy 
nagyobb méretű jászolt tenni már advent első vasárnapján. December 8-án a Szűzanya szobrát 
teszik mellé, majd még az éjféli mise előtt a jászolba kerül a Kis Jézus és egy angyal szobra is, 
amely egyébként a mellékoltár tartozéka, de így kiegészül az oltár előtti betlehem. Az egésznek 
az a különlegessége, hogy így két betelehem is elkészül, és az egész karácsonyi időszak alatt ott 
is marad a mellékoltáron, illetve a mellékoltár előtt. A betlehem hátsó részén van egy bizonyos 
megjegyzés (lásd: A betlehem készítői cím alatt).

- Kupuszina: a régi betlehem háttérképét (kulisszáját) és domborzati kellékeit 1990 kö
rül eldobták, amikor a főbejárat melletti kis kápolnából az oltár elé helyezték a betlehemet, a 
jászolt és a körülötte levő figurákat. A régi betlehem patakjában élő törpeharcsák úsztak.
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- Martonos: a zsinati oltár bal sarka előtt modern kivitelezésben állították fel a fából ké
szült szobrokat (Máriát - 120 cm, Szent Józsefet - 150 cm), míg a (műanyagból készült) gyer
mek Jézus 60 cm, jászla pedig 90 cm. Ez kb. 20 éve így létezik.

- Óbecse - Árpád-házi Szent Margít-templom: a betlehem készítője N.N. Károly.
- Óbecse - Páduai Szent AntaZ-templom: néhány évtizede (1986) megrongálták és néhány 

elemét ellopták.
- Óbecse - Szűz Mária mennybevitele: az Ars Sacra Ferdinand Stuflesser cég készítette 

1875-ben. A cég tulajdonosainak leszármazottai 2011 januárjában ellenőrizték ezen termékek 
állapotát.

Dr. Rokay Zoltán egykori óbecsei plébános elmondása szerint a betlehem kulisszáját (vá
ros, barlang) ugyanaz a moholi asztalos, tNagy Győző készítette, aki a moholi betlehemet is. 
Az óbecsei figurák különböző eredetűek - a csillagos ég Rokay plébánossága idején készült, 
amikor a betlehemet áthelyezte a főoltár elé. A hagyomány szerint valamikor nagyon régen, 
mint sok más templomban, eredetileg nem barlang, nem istálló, hanem egy pajta volt. A jelen
legi betlehem töredéke lehet Stuflesser termék.

- Ómoravica: az 1960-as években készítette farostlemezből (sperlemez) Szabolcski András 
kántor az első istállót. A farostlemez (sperlemez) figurák ugyancsak az ő munkái. Ezekből csak 
2-3 maradt meg, a többi eltöredezett vagy a szú ette meg. Találtak még egy festetlen, lezonitból 
készült istállót. Ez később készülhetett. A ma is látható istállót 2008-ban Tóth József atya vásá
rolta a zombori karmelitáktól.

- Pacsér: a betlehem készítője ismeretlen. A 60-as években került a templomba.
- Pâlies: a fölvételek megtekinthetők a  honlapon.www.palicplebania.org.rs/kepgaleria
- Palics - kápolna: 2002. december 24-én részben a tűz martaléka lett, utána részben felújí

tották. A fölvételek megtekinthetők a  honlapon.www.palicplebania.org.rs/kepgaleria
- Péterréve - Mindenszentek temploma: 2010-től új a betlehem. Még hiányos, csak az alap

vető elemeket tartalmazza (2010). Helyi szokás: a gyerekek a betlehem elé nemcsak pénzt, ha
nem mézet, almát, túrót hoznak.

- Radanovác: az imaház 2010-től tartozik a palicsi plébániához, ami a Szent Család tisz
teletére lett felszentelve. A 4x2 m-es olajkép (oltárkép) a Szent Családot ábrázolja; Palicsról 
származik. A Szent Család, az angyalok és a pásztorok kb. 35 évesek. Az imaház 2010 előtt a 
szabadkai Munkás Jézus plébániához tartozott. 2012-ben már az épülőfélben lévő templom 
altemplomában ünnepeltek a hívek. Az oltár előtt, szalmára helyezték a betlehemet, de két élő 
birka is helyet kapott a helyiségben. A fölvételek megtekinthetők a  
képgaléria honlapon.

www.palicplebania.org.rs/

- Szabadka-Sándor: a vinkovcin élő és alkotó Lojzika Ulman (tl998) munkája, a Szent 
Család nagyon értékes alkotás. Ez közvetlenül az oltár előtt szokott állni. Az oltárkép az An
gyali üdvözlet, alatta van a tiroli, 19. századból származó gyönyörű, behajtható dombormű, 
amely a betlehemi jelenetet ábrázolja. Középen van a Szent Család, a dombormű végein (szár
nyain) pedig a pásztorok és a királyok látszanak. Ratkovóról (Paripásról) került Sándorba. A 
II. világháború előtt német település volt, a háború után a katolikus őslakosságot kitelepítették. 
Ezzel párhuzamosan a templom állaga is leromlott és tönkrement.

- Szabadka: dr. Rokay Zoltán atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Karának Szabadkáról elszármazott tanszékvezető professzora, a szabadkai betlehemek jó is
merője a következő tájékoztatást adta. „Az Avilai Szent Teréz-templom lecke oldalán (bal ol
dal) a Nepomuki Szent János-oltáron állt betlehem. A plébános úr nem engedte meg, hogy a 
betlehemet fenyők díszítsék (szerinte tájidegen), hanem több kaktusz társaságában voltak a 
figurák. Rokay véleménye szerint tiroli, Ferdinand Stuffleser (esetleg Oberbauer) munkája, de 
ez nem volt kinyitható (nem szárnyas betlehem). Ezt a györgyéni templomnak ajándékozta 
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Zvekanović Mátyás, a templom akkori plébánosa. Ezt követően Lojzika Ulman tájképet, majd 
szobrokat készített a székesegyház részére. Ezek a szobrok láthatók ma is.

A Szent György-templom betlehemi figuráit Mila Vod (eredeti nevén Ljudmila Wodsedalek) 
horvátországi szobrászművész készítette (adatközlő tMarko Kopunovié néhai helybéli káplán).

A Kisboldogasszony-templom betlehem kulisszáját Beszédes László asztalos készítette 
(adatközlő: Cservenák Ferenc kántor).

A Jézus feltámadása templom első betlehem-kulisszája fakéregből készült. fZvekanovié 
Mátyás püspök (egykor ennek a templomnak volt a plébánosa) elbeszélése szerint az ezt követő 
betlehem, amely az evangélium-ambó oldalán lévő oldalkápolnát betöltötte, egy patkó alakú 
asztalon állt, s ennek antependiumán volt olvasható a „Te mit adsz a Kis Jézusnak?” felirat.

A ferencesek templomának betlehemét páter Ivo Krznar készítette, később ő restaurálta. A 
nagyobb figurák is az ő munkái.”

Az alkotó elmondása szerint (Medumurski pinklec, 2000) a betlehemépítésben négy szem
pontot tartott fontosnak: időtálló, masszív legyen („csak fejszével lehessen szétverni”); eleven, 
varázslatos színű legyen; masszív, új technikával készített hegyeket; gyorsan (30 perc alatt) ösz- 
szerakható legyen. Ezeket az elvárásokat teljesítette is 1953-ban. Két hónapig dolgozott rajta, 
p. Tomislav és néhány hívő segített a munkában. Az asztalosmunkákat asztalos végezte, ő ké
szítette el a rámákat, a hordozóelemeket, a padlózatot és a tölgyfakerítést. Újítás volt, hogy az 
égbolt körül széles, ezüst színű ráma volt, és két nagy angyalban fejeződött be. Ök a kezükben 
tartották a szalagon lógó „Gloria in excelsis Deo”-t. Az ég közepén volt a csóvás csillag. A dom
borzat (hegyek) kidolgozására még Varazsdon jött rá. A fa vázra folyékony gipsszel átitatott 
kendert helyezett, és ahogy kötött a gipsz, formálta. Még képlékeny állapotában víziszínessel 
festette be. Ez olyan időtálló technika volt, hogy ezek az elemek még 1996-ban is megvoltak. 
Mérete 7x4 méter, magassága kb 5 méter. 1953-ban a páter lemérte az összeszereléshez szük
séges időt, és 30 perc alatt elkészültek vele (lásd: A betlehemek kora cím alatt). A nagyobb 
figurák is az ő munkái. Némileg ellentmond Boros Gyevi Csaba elmondása, akinek állítása 
szerint a nyolcvanas évek elején restaurálták, és sok nehéz elemet üveggyapottal és szilikonnal 
helyettesítettek. A nyolc elemből álló szerkezet 1-1 részét 5-6 ember emelte fel (összesen 10-20- 
an dolgoztak), viszont a régi elemek szolgáltak az újak mintájául. Ma is a p. Ivó által alkotott 
patak és tó van a betlehemben. A csillagot a padlásról engedik le. A vizes részt ma is Boros 
Gyevi Csaba felügyeli. A központi fűtés pumpája mozgatja a vizet, amibe citromsavat, vízkőol- 
dót és szódabikarbónát tesznek.

Egyéb szabadkai vonatkozású adatok az ismertetett adatközlőktől:
- Szabadka - Avilai Szent Teréz-templom: a legrégebbi fényképfelvétel 1965-ből származik.
- Szabadka - Kisboldogasszony-templom: a betlehem készítője: Osztrogonác András és az 

adatközlő: Keresztes Mariska (81 éves) rokonok.
- Szabadka - Munkás Jézus-templom: 2011-es betlehem van leírva. A figurák a mellékoltár

ra vannak felállítva. Fotó: 2012-ből.
- Szabadka - Szent Rókus-templom: a betlehem figuráit a zágrábi Szent Klára kegyboltban 

vásárolták, ára áfával 3.950,00 kuna. Adatai: a jászol 63 cm hosszú; 11 figura van, ezek ma
gassága 63 cm. A tűzutánzat villogó elektromos izzó. A háttér kék, ezen apró izzók vannak, 
amelyek a csillagos égboltra emlékeztetnek. 1994-ben a plébániára történt érkezésemkor a bet
lehem a Szent Kereszt-oltár előtt állt.

A nagy vászon kulissza (olajfestmény) a mennyboltot és az angyalokat ábrázolja. Alattuk van 
a betlehem képe. Amióta plébános vagyok, mindössze néhányszor állítottuk fel, mert nehéz ösz- 
szeállítani. Feltételezés szerint a kulissza Nešto Neorčić akadémiai szobrászművész alkotása. Egyes 
elbeszélések szerint azokat a figurákat is ő készítette, amelyeket a györgyéni Munkás Szent József- 
templomnak ajándékoztuk. Ezek az adatok azonban nincsenek leellenőrizve.

41



Később a Szeplőtelen Szűz Mária-oltárra került a betlehem, 2000 óta pedig a főoltár előtt 
van. Újabban templomunkban az említett mellékoltár előtt kialakítunk egy elkerített részt, a 
templom kövezetére szalmát teszünk. A gyerekek játékaikat, babákat és állatfigurákat hoznak. 
Ez az elkülönített rész a „Jézuska állatkertje”.

- Szabadka - Szentkút: a kápolnában van a betlehem. Figurái valamilyen műanyagból ké
szültek, festettek. Olasz eredetű, de Splitben vásárolták, méretük megegyezik a sándori betle
hem figuráinak méretével. Az adatközlő véleménye szerint a dombormű a legértékesebb, majd 
az oltár előtti, a szentkúti pedig inkább csak dísz.

- Szenttamás: a háttér 2,5x2,5 m festett tábla, arra van felszerelve a csillag. A barlangistálló 
gipszes vászonból készült, lécekre rögzítve, benne égő. 4 farostlemez (sperlemez) „épület”, eb
ből három ablakokkal, bennük égővel, egy pedig kapuszerű nyílással, azon érkeznek a bölcsek. 
Egy kis gémeskút van fából - egy akkori ministráns munkája. 1995-ben az Újvidéki Televízió 
élőben sugározta az éjféli misét, amiről videofelvétel készült, ami megtalálható a plébánián. A 
felvételen szépen látszik a betlehem közelről és távolról is.

- Szilágyi: a betlehem egy előző plébános, Mikity Ede atya ideje óta (1986/87) teszi szebbé a 
karácsonyi ünnepkört. A szobrokat Olaszországból hozatták, melyek egytől egyig kifogástalan 
állapotban vannak.

- Szond: A régi betlehemről, ami a templom bal oldali falában volt, a hívek nem sokat tud
nak, csak annyit, hogy 1980 elején ledőlt. Az új figurákat a hívek - két testvér - adományaiból 
vásárolták, ök Ana Krstin, szontai lakos, és nővére Evica, aki hosszú időt töltött Kanadában. 
1990 táján vették Vinkovcin, az ismert szobrászművész (Lojzika Ulman - a szerző megjegyzé
se) munkája. Égetett agyag és kaolin keverék. 10 évvel ezelőtt élénk színekkel festették át őket.

- Tavankút - Alsótavankút: a gipszfigurák többsége sérült volt. 2011-ben a kanadai domi
nikánus szerzetesnővérektől kaptuk a betlehem 10 fő figuráját (ezek életkora 30 év). Különös 
anyagból (műanyag?) készültek (műgyanta - a szerző megjegyzése).

- Temerin - Szent Rozália-templom: a betlehemi barlang bejárata felett angyal van, széttárt 
kezében szalagot tart, rajta: „GLORIA IN EXCELSIS DEO” felirat. A betlehem háttere két rész
ből álló kép, az alsó mérete 320x110 cm, fakeretben festett vászon, rajta Betlehem város fallal 
körülvéve, előtte térben felállítva 3+1 bástya. A felső kép mérete 3,20x2,10 m, fehér fakeretben 
festett vászon, rajta felhőkből előtűnő angyalok serege a főangyallal. A város felett csillag.

- Topolya - Sarlós Boldogasszony-templom: a 90-es évekig az oltár előtt állt. A díszlet tönk
rement, a betlehem régi részei elporladtak (kenderzsákot mártottak malterba, miután megkö
tött, az volt a dombormű), széthullottak, a deszkák, bakok elkorhadtak. Nyolc éve rekonstru
álták, 2010-ben pedig kibővítették (hungarocell - sztiropor - hegy, domb). A szobrokat (több 
mint 100 évesek) az oltár elé tették. A betlehem háttérképét Acsádi Ilona, topolyai amatőr festő 
készítette a múlt század ötvenes éveiben.

- Topolya - Jézus Szíve templom: a Jézus Szíve templomban 2001-től tartunk szentmisét, 
habár a felszentelése 2005-ben volt. A betlehemet kukoricacsuhéból Pálos Mária helybéli hívő 
készítette 2001-ben, azonban azt elvitte a volt templomdíszítő 2005-ben. Ezt követően Pálos 
Mária újra elkészítette ugyanazt. A betlehem faszerkezetét Erdélyi János hívő készítette. A bet
lehemet január utolsó hétfőjén szoktuk szétszedni mindkét templomban.

- Veprőd (Kruščić): az új Jézuskát tPesti Mária Michelina nővér 2004-ben ajándékozta a 
templomnak, de csak 2010-ben helyeztük ki egy átalakított újságtartóból készült jászolba. A 
hódoló angyal egy montenegrói család ajándéka (2001).

- Zenta - Páduai Szent Antal-templom: az istállót Gyömrei József készítette 2012 végén. A 
figurák (Szent Család, angyal, szamár, három király) egy hívő ajándéka, aki a KTC-ben vette 
2012-ben. Régi figurák: a tehén, 2 pásztor és 3 birka. A régi betlehemből használaton kívül van 
a Szent Család.

- Zentagunaras: a 2011-ben felállított új kulissza Kasza Rudolf munkája.
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- Zombor - Szentháromság-templom: a figurák 30 évesek, műanyagok, nyugatról származ
nak. A kulisszát Visinka Jenő készítette.

- Zombor: Szent Kereszt-templom: három évvel ezelőtt rendezték át, előtte az oltár mellett 
volt.

10. kép: András testvér az egyik legidősebb adatközlőnk.
A zombori Szent István király templom (ma karmeliták temploma) betleheme előtt áll. 

A szilágyi születésű, világi nevén Varga János 65 éve tagja ennek a rendháznak 
Brat Andrija, karmelićanin, živi u somborskom samostanu, 

redovničke zavjete položio je prije 65 godina.
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CRKVENI BETLEHEMI U SUBOTICKOJ BISKUPIJI

Uvod

Jedna od najljepših uspomena iz djetinjstva za svakog vjernika zasigurno je božično ras
položenje, ambijent i ugođaj vezani za taj blagdan. Među uspomenama značajno mjesto zau
zima Betlehem u crkvi. Kako vrijeme odmiče, ove uspomene postaju sve intimnije. Najviše nas 
se sječa kako smo s mamom (majkom) ili bakom stajali pred Betlehemom. Ona je pričala, a 
mi smo uživali u onome što smo vidjeli. Prikupljali smo mnoštvo divnih informacija. Kratka 
molitva ispred Betlehema bila je samo prividno molitva jer nam je pozornost odvlačilo nešto 
drugo. I tako, nakon Božica počeli smo iščekivati sljedeći Božić. Tako je Betlehem postao dio 
našeg duhovnog života, sjajnog djela naše mladosti - da bi se kao odrasle osobe - s poštova
njem i ljubavlju prisjećali lijepih uspomena - i to sve predali našoj djeci.

Betlehem nas čeka iz godine u godinu na svom starom mjestu. Ipak, dolazeći na polnoćku 
ili na božičnu Svetu Misu, jedva čekamo da ga vidimo.

Što znamo, međutim, о crkvenom Betlehemu? Jedan prosječan vjernik veoma malo. Zna 
otprilike kada se postavlja, tko ga postavlja i kada ga i tko ruši. Primjećuje, eventualno, neku 
izmjenu u postavljanju Betlehema, novo osvjetljenje ili pojedinu novu figuru. Iako su neovisni 
od vremena i od župnika, Betlehemima se ili ne bavimo ili to činimo u nedovoljnoj mjeri. Izne
nađujuće je da i sami svećenici veoma malo znaju о povijesti svog Betlehema pa je to za etno
loge „tabula rasa“. Cilj autora ovoga izdanja bio je da donekle dopuni naše nedovoljno znanje 
о Betlehemima. Bili bismo prezadovoljni kada bi ova knjiga bila provokativna i kada bi osobe 
- puno kompetentnije od nas - nastavile započeto istraživanje i publicirale nove podatke.

U jesen 2010. godine dobili smo suglasnost našeg biskupa za početak istraživanja - pri
kupljanje podataka i fotografija. Polazište je bio Schematismus iz 2009. godine. Po ovoj knjizi 
u Subotičkoj biskupiji postoje preko 140 crkve i molitvena doma. Za vrijeme došašća svakom 
smo se župniku obratili s molbom za suradnju i popunjavanje priloženog upitnika (bilo on bilo 
neka druga osoba koja poznaje zbivanja u crkvi pa tako i povijest Betlehema) te zamolili da 
nam pošalje fotografije о Betlehemu. Prikupljanje podataka priveli smo kraju u veljači 2013. 
godine.

Ova knjiga u prvome dijelu sadrži obrađene podatke, a u drugome smo dijelu prikazali 
Betleheme u pojedinim crkvama naše biskupije.

Kratka povijest crkvenog Betlehema

Kršćani slave Božić od 4. stoljeća. U božično vrijeme slavi se rođenje Isusa Krista i prisje
ćamo se tih događaja. Sastavni dio toga prisjećanja je i postavljanje Betlehema. Najstarija i 
najveća tradicija Betlehema je u Italiji. Štoviše, u Napulju postoji jedna cijela ulica sa zana
tlijama koji tijekom cijele godine proizvode pojedine elemente Betlehema pred očima turista!

Božić se slavi u cijelome svijetu, a da se taj događaj uprisutnjuje i proslavlja na ovaj način, 
uz Betlehem, zasluga je sv. Franje Asiškog. On je, nakon posjete Betlehemu, namjeravao što

44



dosljednije proslaviti rođenje Isusa. Godine 1223. u mjestu Greccio (Umbria) postavio je u 
jednoj špilji pravi, živi Betlehem, s ljudima i životinjama. Ovu scenu je umjetnički prikazao 
Giotto (slika „Betlehem iz Greccia“).

Nakon postavljanja Betlehema na otvorenom prostoru (kao nastavak djela sv. Franje Asiš- 
kog) postupno se pojavio i unutar crkve. Biblijska scena u vidu diorame (životne slike) prvo 
se pojavila u Italiji pa u Njemačkoj, Francuskoj i Poljskoj. Od 17. stoljeća rasprostranjeno je 
postavljanje Betlehema u crkvama kao i betlehemske igre. Vremenom su se Betlehemi obogatili 
različitim prizorima (radionice, gostionica) - suvremena praksa u Italiji to potvrđuje. Na naše 
područje najstariji elementi Betlehema najvjerojatnije su uneseni još za vrijeme spomenutog 
redovnika, ali se sa sigurnošću zna da su postavljeni nakon Turaka. Izgradnjom novih crkava 
nabavljeni su i Betlehemi. U nas elementi Betlehema predstavljaju Svetu obitelj. Međutim, 
diorama je mnogo bogatija. Najčuveniji Betlehemi potječu iz radionice južnotirolskog maj
stora Ferdinanda Stuflessera. Na području naše biskupije nalazi se nekoliko Stufiesserovih 
Betlehema.

Materijal i metode

Upitnik koji je dostavljen župnicima sadržavao je 46 pitanja vezanih za sljedeća područja: 
postojanje Betlehema i njegovo mjesto u crkvi; starost; elementi (kulisa, osobe, životinje, zvijezda, 
dopune - živi materijali, neobični elementi); materijal; podaci о autoru; postavljači Betlehema; 
nacionalna (folklorna) obilježja; okolina Betlehema; je li Betlehem „živ1; pastirska misa; Betlehem 
u otvorenom prostoru; stare fotografije; ostavljanje (magaciniranje); primjedbe.

Župama su upitnici dostavljeni 2010. godine, a onim župama iz kojih nismo dobili odgo
vor upitnici su ponovno poslani i 2011. i 2012. godine. Neka mjesta je sam autor posjetio te 
na licu mjesta prikupio podatke. Podaci sa 2 mjesta su ostali nepoznati, a sa 4 mjesta nismo 
uspjeli pribaviti fotografiju (Kovilj - podaci i fotografija, Lok -fotografija, Temerin - Lurdska 
Gospa - podaci, Titel -fotografija, Novi Sad - sv. Elizabeta - fotografija).

Uspostavilo se da se u 32 objekta Betlehem ne postavlja (1. tabela). Postoje i crkve koje su u 
veoma lošem stanju (npr. u Kolutu - skoro bez krova) ili prepuštene na uporabu Pravoslavnoj 
crkvi. Na koncu, podatke smo dobili iz 111 crkava odnosno molitvenih domova. Daje prikupljen 
materijal obiman, svjedoči i činjenica da u računalu zauzima 2,75GB, a broj snimaka je 1542!

Što znamo о našim Betlehemima - rezultati istraživanja

Dostavljači podataka najčešće su sami župnici. Međutim, informacije i fotografije su nam 
dostavljali i kantori, djelatnici župnih ureda, vjeroučitelji, tajnici, učitelji, profesori, studenti, 
sjemeništarci i fotografi (tabela 2).

U većini slučajeva Betlehem se postavlja u crkvi uvijek na isto mjesto. Najčešće je u pro
storu svetišta, ispred glavnog oltara. Mnogo rjeđe stavlja se ispred ili na sporedni oltar. Na 5 
mjesta postavlja se sa strane ili ispod kora. U nekim mjestima prostor za Betlehem je ispred 
špilje ili kapele Lurdske Gospe (1. dijagram).

Betlehemi su u harmoniji s općim ambijentom iako su na pojedinim mjestima postavljeni 
u stranu, odvojeni zavjesom od ostalog dijela crkve, odnosno često su minijaturnih dimenzija. 
Kod karmelićana u Somboru Betlehem je smješten u zasebnu prostoriju i vidi se preko otvore
nih vrata. Jedino je u Đurđinu unesena slama u crkvu, odnosno vjernik dolazi do Betlehema 
hodajući po slami. U Radanovcu je slama prostrta u samom prostoru svetišta, a često se može 
naići na sijeno postavljeno u samom Betlehemu. U Crvenki, Čonoplji, Feketiću, Đurđinu, 
Kuli, Martonošu, Aleksandrovu, Novom Sadu (crkva Imena Marijina) i u Zmajevu, osim 
Betlehema posebno je postavljena i Sveta obitelj ili samo lik malog Isusa - „Bogiča“ u kolijevci.
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Starost Betlehema i kipova vrlo je različita. О starosti Betlehema veoma se malo zna, a 
sa sigurnošću se može utvrditi starost njih 67 (2. dijagram). Najvjerojatnije se u Riđici nalazi 
najstariji Betlehem (crkva je obnovljena 1804. godine, 1817. godine dobila je današnje ime 
dok je 1878. godine iznova renovirana). Jedino su u ovoj crkvi figure dvodimenzionalne (isje
čene od dasaka). Budući da su Stujfleserove figure bile dostupne već 1878. godine, pretpostav
ljamo da su eksponati u Riđici još starijeg datuma.

Iz 19. stoljeća potječu sljedeći Betlehemi: Riđica (1817?), Bečej - crkva Uznesenja Blažene 
Djevice Marije (1875?), Vrbas (1884.), Sombor - crkva Presvetog Trojstva (1888.), Aleksan
drovo (1891?), Novi Sad - crkva Imena Marijina (1895.) i Odžaci (1895.). U prošlom deset
ljeću Betlehemi su obnovljeni na više mjesta, a ima i novih (Subotica, crkva Josipa radnika).

U većini slučajeva Betlehemi su površine do 3 m2 (3. dijagram). Najmanji je u Tovariševu, 
svega 20X20 cm. Dva najveća su u Subotici, u katedrali i u franjevačkoj crkvi. Ujedno, oni su 
i najbogatiji figurama. U 16 slučajeva Betlehemi su postavljeni bez štale. Visina Betlehema 
(štale ili kućice) kreće se od 20 cm (Obornjača) do oko 1,5 m (3. tabela). U ovu visinu nismo 
uračunali visinu pozadine (kulise).

Figure se vremenom oštećuju. One se mijenjaju, obnavljaju, ali ima i novih elemenata. 
Proteklih se godina uz plastiku pojavila i kineska roba. U kolijevci Betlehema u Riđici leži 
„Bogica“ - plastična lutka relativno novijeg datuma. U nekim mjestima (npr. Srbobran, Subo
tica - Isusovo Uskrsnuće) djeca donose elemente, obično figure domaćih životinja, koji se po
stavljaju u Betlehem. Osobito su privlačni pokretni elementi (vodopadi, drvosječa). Nažalost, 
poznati su i takvi slučajevi da su pojedini elementi ukradeni (Bečej, Bačka Topola).

Elementi Betlehema izrađeni su uglavnom od drveta i gipsa, ali postoje i oni od keramike, 
terakote, gline, betona, umjetnog kamena, šperploče, umjetne smole, kukuruzovine, čak se 
pojavila i OSB ploča (B. P. Selo - crkva sv. Mirka) koja se tek posljednjih godina primjenjuje u 
građevinarstvu. Pozadina je od impregniranog platna, drveta ili željeza.

Tko su bili autori Betlehema? Nažalost, u većini su slučajeva nepoznati. Najvrjednije Be
tleheme proizvodi radionica Stuflesser (Ars Sacra Ferdinand Stuflesser) iz Tirola (Italija). S 
radom je otpočela sredinom 19. stoljeća, a postoji i danas. Osim izgradnje novih elemenata 
bavi se i restauracijom. U Bečeju smo, naprotiv, došli do podatka da je crkvu Uznesenja Bla
žene Djevice Marije u siječnju 2011. godine posjetila delegacija Stuflesserove radionice da 
provjeri u kakvom su stanju njihovi proizvodi. Betlehemi, čiji su autori poznati, navedeni su 
u tabeli br. 4.

Godine 1926. u jednom kalendaru izdanom u Subotici objavljena je reklama о izradi i po
pravcima Betlehema u radionici Bachingera Frigyesa. Radionica se nalazila u ulici M. Gupca 
(današnji naziv ulice), a prodavaonica na Trgu Žrtava fašizma (nekada Ćirila i Metodija) br. 
19, što je današnja zgrada Biskupije. Za pretpostaviti je daje tamo imao unajmljenu prostori
ju za prodavanje svojih proizvoda. U proteklih nekoliko desetljeća u više su crkava postavljeni 
kipovi akademskog kipara iz Vinkovaca, t Lojzike Ulman (Bajmok, Aleksandrovo, katedrala, 
Isusovo Uskrsnuće u Subotici). Betlehem kod franjevaca napravio je pater Ivan Krznar koji ga 
je i renovirao 1952. godine.

Postavljači Betlehema pretežno su članovi pastoralnog vijeća, djeca i ministranti, sakrista- 
ni, zvonari i aktivniji vjernici. Uglavnom se postavlja neposredno prije Božića dok u Svilojevu 
Betlehem stoji u crkvi već od prve nedjelje Došašća. Gotovo u svakoj crkvi ima ustaljen da
tum do kada ostaje postavljen. To je obično poslije Bogojavljenja (Tri Kralja - 60 slučajeva), 
ali nerijetko ostaje i do blagdana Krštenja Gospodinova (21 slučaj) ili čak do Svijećnice (17 
slučajeva). U crkvi sv. Roka u Subotici 21. siječnja je redoviti cjelodnevni dan klanjanja pa se 
Betlehem nakon tog datuma rastavlja. Betlehemi se na odgovarajući način čuvaju ili u crkvi 
ili u župnoj kući.
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Betlehemi imaju i dodatne elemente, najčešće biljnog podrijetla. To su žito, odnosno pše
nica i jelka. Prema jednoj anegdoti, biskup msgr. Matija Zvekanović, koji je ujedno bio i ka
tedralni župnik, nije dopustio da se oko centralnih elemenata Betlehema postave jelke ili bor 
jer Betlehem nije podneblje u kojem bi uspijevale zimzelene biljke. Umjesto njih postavljeni su 
kaktusi. Pored žita (isklijalo, zeleno žito, slama i klas) i božične jelke (obična smreka) često se 
mogu naći i srebrna smreka odnosno crni bor s tobolcem te mahovina, trska, jabuka, orah i 
kukuruzovina, dok se na više mjesta izlaže i sjeme žita. U Bačkoj Topoli figure se izrađuju od 
komušine kukuruza, a od kukuruzne svile kosa. Skala biljaka kao ukrasa u Betlehemu vrlo 
je široka. Sve biljke koje se pojavljuju navedene su u tabeli 5. Za biljke koje se javljaju rjeđe, 
navedena su i nalazišta - crkve (u stupcu „primjedba").

Određeni Betlehemi imaju i lokalni karakter. U Subotici, u crkvi Isusova Uskrsnuća, kipa
rica je figure Svete obitelji prikazala kao stanovnike Sjeverne Bačke, odnosno Hrvate Bunjevce.

Pastirske mise drže se u Bečeju, Telečki i Kupusini, ali bez pastira. Donedavno su postojale 
i u Futogu (1968.), u Totovom Selu (1976.), u Krušćiću (70-ih godina), Mol (80-ih godina), 
Kucura (1981.), dok je u Bogojevu ovaj običaj živio sve do 2000. godine, a u Utrini čak do 
2009. godine.

Osim Betlehema u crkvi, u nekim mjestima Betlehemi se postavljaju na otvorenom prosto
ru, obično pokraj crkve ili u crkvenom vrtu. Ta mjesta su: Doroslovo, Kelebija, Sonta i Subotica 
- crkva sv. Jurja. Postavljaju se i na subotičkom Svetištu Bunarić, ali u jednoj maloj prostoriji. 
Jedino su na Kelebiji izložene i žive životinje.

Betlehemi nemaju liturgijsku funkciju. U većini slučajeva to je samo ukras, neophodni dio 
božičnog crkvenog ugođaja. Roditelji se s djecom sve manje i manje zadržavaju ispred Betle
hema, a sve kraće i u molitvi pred „Bogićem“

Na koncu, citirat ćemo nekoliko primjedbi osoba koje su prosljeđivale podatke:
Aleksandrovo: Umjetnički je vrlo vrijedan rad prof. Lojzike Ulman iz Vinkovaca (t 

1998). Sama oltarna pala je Navještenje Marijino, ali u srednjem krilu ima prekrasno rezbare- 
nu scenu rođenja (Betlehem), a na krilima pastire i kraljeve, što je tirolski rad iz 19. stoljeća. U 
Aleksandrovo je prenesen iz Ratkova, njemačkog naselja u kojemu je nakon Drugog svjetskog 
rata crkva postupno napuštena.

Betlehem na Bunarićuje u kapeli; to je neka vrsta plastike kupljene u Splitu, inače talijan
skog podrijetla. Figure su obojene, istih dimenzija kao u crkvi.

Najvrjedniji reljef je u crkvi na oltaru, zatim Betlehem pred oltarom, a na Bunariću služi 
samo kao ukras.

Bajmok: Umjetnica, prof. Lojzika Ulman, predstavila je proročanstvo proroka Ilije. 
U Rimu, 1972. godine, na izložbi „Sto Betlehema" ovaj, od drveta napravljen Betlehem, osvo
jio je prvo mjesto. Kao obrazloženje, rečeno je da ovaj Betlehem tumači u najvećoj mjeri mir.

Bezdan: Betlehem je postavljen u jednom velikom sanduku koji se nakon božičnog 
vremena zaključa.

Čantavir: Betlehem je obnovljen 2008. godine. Figure su kupljene u Poljskoj. Izgled 
Betlehema ovisi i о kreativnosti vjernika.

Futog: Ne zna se godina starosti Betlehema. Stara generacija ljudi je izumrla, a da
našnju čine doseljenici pristigli nakon 1956. godine.

Đurđin: Prije 10 godina prenesen je iz subotičke crkve sv. Roka. Pod u crkvi je pokri
ven, tj. prostrta je slama.

Palić (crkva i kapela) i Radanovac: Slike Betlehema mogu se naći na internetskoj stranici 
( www. palicplebania. org. rs/kepgaleria ).

47



Sonta: „О starom Betlehemu, koji je bio ugrađen u zidine crkve s lijeve strane, vjernici ništa 
ne znaju... znaju samo da se porušio početkom 80-ih godina”. Nove figure su donirali vjernici 
- dvije sestre, Ana Krstin rodom iz Sonte i Evica koja je dugo živjela u Kanadi. Kupile su ga 
oko 1990. godine u Vinkovcima, a izradila ga je poznata umjetnica - kiparica (ne znaju ime). 
Izrađen je od pečene gline pomiješane s kaolinom. Prije 10 godina te figure su obojene običnim 
jarkim bojama. (Op. Cz.G.: autor je najvjerojatnije Lojzika Ulman).

Subotica: dr Rokay Zoltán, rodom iz Subotice, profesor i dekan u miru na Katoličkom 
sveučilištu Pázmány Péter u Budimpešti, dobar je poznavatelj ovdašnjih Betlehema. On je dao 
sljedeće podatke: u katedrali je Betlehem stajao na oltaru sv. Ivana Nepomuka (sa strane pre
ma Sjemeništu „Paulinum“). Po njegovu mišljenju on je tirolskog podrijetla, rad Ferdinanda 
Stufflesera, najčuvenije radionice ove vrste na svijetu, ili eventualno može biti od Oberbauera. 
Biskup msgr. Matija Zvekanovič, tadašnji župnik katedrale, taj je Betlehem poklonio crkvi u 
Đurđinu. Nakon toga, umjetnica Lojzika Ulman naslikala je za ovu crkvu najprije pejzaž, a 
poslije izradila i kipove koji su i dan-danas izloženi.

Kipove Betlehema u crkvi sv. Jurja izradila je Ljudmila Wodsedalek (umjetničko ime joj je 
Mila Vod) iz Hrvatske.

Kulisu crkve Male Gospe izradio je stolar Beszédes.
Kulisa prvog Betlehema crkve Isusovo Uskrsnuće bila je od kore drveta. Sljedeći je bio s 

lijeve strane glavnog oltara (prema Kalvariji), u sporednoj kapeli na stolu, postavljen u obliku 
potkovice. Natpis je bio: „A ti, što ćeš dati Bogid?“

Betlehem u franjevačkoj crkvi je rad patera Ive Krznara koji ga je 1952. godine restaurirao. 
On je izradio i veće figure.

Ostali podaci о subotičkim Betlehemima po davateljima informacije (vidi 2. tabelu).
Najstarija fotografija о Betlehemu u katedrali je iz 1965. godine.
Crkva Mala Gospa u Subotici: autori Betlehema su Osztrogonác András i Keresztes Mari

ska (81 godina), rođaci.
Sv. Rok: Betlehem je nabavljen u prodavaonici nabožnih predmeta “Sv. Klara” u Zagrebu. 

Podaci: jaslice 63 cm; 3.950,00 KN (uključen PDV); komplet od 11 figura, materijal rezina, 
visina 63 cm. Imitacija vatre - ognjišta (električno trepćuće svjetlo); pozadina je plavo platno 
iza kojega su svjetiljke, nalik na zvjezdice, pa sve podsjeća na zvjezdano nebo. Kad sam došao 
za župnika (1994. godine) Betlehem je bio ispred oltara sv. Križa. Postoji velika kulisa (ulje 
na platnu) koja predstavlja nebo i anđele, a u dnu je slika Betlehema. Otkako sam župnik, 
postavili smo ga svega nekoliko puta jer to nije lako izvedivo. Međutim, pretpostavlja se da je 
to platno izradio Nešto Orčič, akademski kipar. On je po nekim pričama izradio i kipove za 
Betlehem koje smo darovali župi sv. Josipa Radnika u Đurđinu. Ovi podaci, međutim, nisu 
provjereni.

Kasnije je Betlehem bio ispred oltara BI. Djevice Marije, a od 2000. godine postavlja se 
ispred glavnog oltara. U sastavu Betlehema u crkvi sv. Roka u novije se vrijeme ispred oltara 
BDM nalazi jedan ograđen dio sa slamom u koji djeca donose razne lutke - životinje i to 
nazivamo Isusov ZOO.

Donji Tavankut: Figure su od gipsa i mnoge su bile oštećene. Godine 2011. dobili 
smo iz Kanade od sestara dominikanki 10 glavnih figura Betlehema (starih oko 30 godina) 
izrađenih od posebne materije (plastike?) (Cz.G.: umjetne smole).

Sombor, crkva sv. Stjepana, karmeličani: Betlehem je star oko 70 godina. Prije više 
desetljeća tadašnji ga je prior, o. Vilko Dorotić, restaurirao. Proteklih 40 godina nije se mije
njao u značajnijoj meri (mada su izgrađeni vodopad, pokretni kotač vodenog mlina i novi 
mlin). Prije 30 godina obnovio ga je pater Anđelko Pašalić.
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WEIHNACHTSKRIPPEN IN DEN KIRCHEN 
DES BISTUMS VON SUBOTICA

Der heilige Franz von Assisi wollte die Nacht der Weihnachten aufleben lassen. Deswegen 
ließ er 1223 in der Nach zum Weihnachtsfest in Greccio (Umbrien) in einer Grotte eine 
lebendige Weihnachtskrippe mit Menschen, Tieren - Ochsen, Eseln - aufstellen. Dieses 
Ereignis wird als Anfang zum Aufstellen von Weihnachtskrippen gehalten.

Für jeden erwachsenen Katholiken gehört zu den liebsten Kindheitserinnerungen die 
Stimmung des Weihnachtsfests mit allen seinen Äußerlichkeiten, so auch die Weihnachtskrippe 
in der Kirche. Die meisten von uns erinnert sich daran, dass wir mit unseren Müttern vor 
der Krippe stehen, sie erzählt uns darüber und wir bewundern diese schöne Augenweide und 
kaum können wir alle neuen Informationen aufnehmen. Als die Weihnachten vorbei waren, 
begannen wir schon auf die nächste Weihnachten zu warten. So ist die Weihnachtskrippe zum 
Teil unserer Kindheit geworden, damit wir das später, als schon Erwachsene, die Verehrung 
und die Liebe gegenüber den Weihnachtskrippen an unsere Kinder weiterleiten.

Die Weihnachtskrippe wartet auf uns dort in der Kirche an der schon gewohnten Stelle. Es 
gibt wenige Kirchen, in welchen etwas an der schon seit Jahren bestehenden Weihnachtskrippe 
geändert wäre. Aber was wissen wir schon über unseren Weihnachtskrippen? Ein 
durchschnittlicher Gläubiger nicht viel. Er weiß vielleicht, wer stellt sie auf und wann wird sie 
abgebaut. Er merkt, dass im aktuellen Jahr die Weihnachtskrippe eine neue Beleuchtung hat 
oder, dass einige neue Figuren da sind.

Obwohl die Weihnachtskrippen „Zeit- und Pfarrer-beständig“ sind, beschäftigen wir uns 
wenig mit ihnen oder gerade deswegen stehen sie nicht im Mittelpunkt unserer Interessen. 
Es ist auch erstaunlich, wie wenig auch Pfarrer über die Geschichte ihrer Weihnachtskrippen 
wissen. Aber auch bei den Ethnographen ist das eine tabula rasa.

Das vorliegende Buch soll diese Versäumung nachholen.
Als Grundlage für diese Arbeit dient der Schematismus aus dem Jahre 2009. In der Diözese 

von Subotic a gibt es 145 Kirchen, bzw. Gebetshäuser. Im Advent haben wir jeden Pfarrer 
für Zusammenarbeit auf-gerufen, indem sie ein Fragebogen, er (oder eine Person, die über 
ihre Weihnachtskrippe Bescheid weiß) diesen Fragebogen ausfüllt und mit einigen Fotos 
zurückschickt. Aufgrund dieser Informationen wird im ersten Teil des Buches ein Bild über 
die Weihnachtskrippen gegeben und im zweiten Teil werden diese auch dargestellt.

Von den im Schematismus angeführten Kirchen gibt es in 33 keine Weihnachtskrippe. Die 
Weihnachtskrippen stehen meistens vor dem Hauptaltar, aber sie stehen sehr oft auch vor einem 
Nebenaltar. Abgesehen von zwei-drei Kirchen ist der Stil der Weihnachtskrippen im Einklang mit 
dem Innenraum der Kirche. Nur in Đurđin führt der Weg bis zur Weihnachtskrippe auf Stroh. 
In neun Kirchen steht neben der Weihnachtskrippe auch das Jesuskind oder die Heilige Familie. 
Höchstwahrscheinlich ist in Ridica (Regőce, dt. Légin) die älteste Weihnachtskrippe (1817 ?), es 
gibt weitere fünf, die mit Sicherheit aus dem 19. Jahrhundert stammen. Bei 32 Weihnachtskrippen 
sind auch die Hersteller bekannt, diese sind entweder der örtliche Tischler, der Pfarrer oder ein 
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geschickter Ortsbewohner. Die wertvollsten sind die Werke der Firma Stuflesser aus Tirol. Im 
einwandfreien Zustand ist die Weihnachtskrippe in Aleksandorvo, in Novi Sad (Újvidék, dt. 
Neusatz) in der Kirche von Name der Heiligen Jungfrauen Maria, bzw, in Bačka Topola (Topolya) 
in Mariä Heimsuchung Kirche. In der Diözese hat mehrere Weihnachtskrippen Lojzika Ulman, 
Skulpteur aus Vinkovci gebaut. Die attraktivsten Weihnachtskrippen sind in Sombor in der HL 
Stephanus Kirche und in Subotica bei den Franziskanern. Diese und noch die Weihnachtskrippe 
in der Hl. Theresie Kirche in Subotica sind die zahlreichsten an den Figuren. Die Figuren sind aus 
unterschiedlichen Materialien hergestellt: aus Gips, Holz, Keramik, Terrakotta, aus Mais-Liesch. Die 
Beleuchtung stammt oft von chinesischen Leuchten, einige Figuren bewegen sich wie Holzhacker 
oder Vögel, weitere Elemente sind fließendes Wasser, Wassermühle. Die Weihnachtskrippen 
enthalten auch lebendige Elemente, wie Pflanzen - so unterscheiden wir 44 unterschiedliche 
Pflanzenarten: aufgegangener grüner Weizen, der vorher am Tag der Hl. Luzie gesät ist. Ebenfalls 
sind unerlässliche Requisite die Nüsse, Äpfel, Tannen und Moos. Einige Weihnachtskrippen 
haben auch lokale Eigentümlichkeiten. Heutzutage dienen die Weihnachtskrippen als Zierde, die 
bewundert werden, aber leider sehr wenig wird vor ihnen gebetet.
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ADA - Szentháromság-templom - crkva Presvetog Trojstva
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ADORJÁN - Sarlós Boldogasszony-templom - crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije
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BÁCS (ВАС) - Szent Pál-templom - crkva Sv. Pavla
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BÁCS - FERENCESEK (ВАС - FRANJEVCI) - Boldogságos Szúzanya-templom
- crkva Gospe Radosne
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BÄCSFEKETEHEGY (FEKETIĆ) - Mária, a Keresztények Segítsége templom 
- crkva Blažene Djevice Marije, Pomoćnice Kršćana
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BÄCSFÖLDVÄR (BAČKO GRADIŠTE) - Szent Mihály arkangyal templom 
- crkva Sv. Mihael arkanđela
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BÁCSGYU LA FALVA (TELECSKA, TELEČKA) - Rózsafüzér Királynője templom 
- crkva Kraljice 5V. Krunice

58



BÁCSTÓVÁROS (TOVARIŠEVO) - Borromei Szent Károly-templom - crkva Sv. Karla Boromejskog
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BAJMOK- Szent Péter és Pál templom (különböző évekből) - 
crkva Sv. Petra і Pavla apostola (iz dve godine)
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BAJSA (BAJŠA) - Nagyboldogasszony-templom - crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

61



BEZDÁN (BEZDAN) - Szent Simon és Szent Júdás Tádé templom - crkva Sv. Simuna і Jude Tadeja
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BEKOVA (BIKOVO) - Nagyboldogasszony-templom - crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

63



BÉREG (BAČKI BREG) - Szent Mihály arkangyal templom - crkva Sv. Mihaela arkanđela

64



BOGARAS (BOGARAS) - Szent Anna-templom - crkva Sv. Ane

65



BOGYÁN (BOĐANI) - Szent Illés próféta templom - crkva Sv. Ilije

66



BUDISZAVA (TISZAKÁLMÁNFALVA) (BUDISAVA) - Rózsafüzér Királynéja templom 
- crkva Kraljice sv. Krunice

67



CSANTAVÉR (ČANTAVIR) - Szent Antal-templom - crkva Sv. Antuna

68



CSERVENKA (CRVENKA) - Jézus Szentséges Szíve templom - crkva Presvetog Srca Isusova

69



CSONOPLYA (ČONOPLJA) - Mindenszentek templom - crkva Svi Sveti

70



DOROSZLÓ (DOROSLOVO) - Szent Imre-templom - crkva Sv. Mirka

71



DUNACSÉB (ČELAREVO) - Szűz Mária mennybevitele templom 
- crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

72



FELSÖHEGY (GORNJI BREG) - Munkás Szent József-templom - crkva Sv. Josipa Radnika

73



FUTAK (FUTOG) - Jézus Szentséges Szíve templom - crkva Presvetog Srca Isusova

74



GOMBOS (BOGOJEVO) - Szent László király templom - crkva Sv. Ladislava Kralja

75



GUNARAS (GUNAROŠ) - Kisboldogasszony-templom - crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

76



GYÖRGYÉN (ĐURĐIN) - Munkás Szent József-templom - crkva Sv. Josipa Radnika

77



HAJDÜJÁRÁS (HAJDUKOVO) - Keresztelő Szent János-templom - crkva Sv. Ivana Krstitelja

78



HÓDSÁG (ODŽACI) - Szent Mihály arkangyal - crkva Sv. Mihaela arkanđela

79



HORGOS (HORGOS) - Havas Boldogasszony-templom - crkva Sniježne Gospe

80



KÁTY (КАС) - Imaház név nélkül - Molitveni dom bez imena

81



KELEBIA (KELEBIJA) - Apostolok oszlása templom - crkva Razlaza Apostola

82



KEVl (KEVl) - Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője - crkva Kraljice Sv. Krunice

83



KIRÁLYHALOM (В. VINOGRADI) - Jézus Szentséges Szíve templom -crkva Presvetog Srca Isusova

84



KISBOSZNIA (MALA BOSNA) - Szentháromság-templom - crkva Presvetog Trojstva

85



KISHEGYES (MALI IĐOŠ) - Szent Anna-templom - crkva Sv. Ane

86



KISPIAC (MALE PIJACE) - Szent Péter és Pál templom - crkva Sv. Petra і Pavla

87



KUCORA (KUCURA) - Mindenszentek templom - crkva Svi Sveti

88



KÚLA (KULA) - Szent György-templom - crkva Sv. Juraja

89



KUPUSZINA (BÂCSKERTES) (KUPUSINA) - Szent Anna-templom - crkva Sv. Ane

90



LUDAS (ŠUPLJAK) - Szent Katalin-templom - crkva Sv. Katarine

91



MAGYARKANIZSA (KANJIŽA) - Szent Őrangyalok templom - crkva Anđela čuvara

92



MAGYARKANIZSA (KANJIŽA) - Szent Pál-templom - crkva Sv. Pavla apostola

93



MARTONOS (MARTONOŠ) - Mária neve templom - crkva Ime Marijino

94



MOHOL (MOL) - Szent György-templom - crkva Sv. Juraja

95



MONOSTORSZEG (BAČKI MONOSTOR) - Szent Péter és Pál templom - crkva Sv. Petra і Pavla

96



NAGYFÉNY (ŽEĐNIK) - Szent Márk-templom - crkva Sv. Marka

97



NEMESMILITICS (SV. MILETIĆ) - Kisboldogasszony-templom
- crkva Rođenja Blažene Djevice Marije

98



NOSZA (NOSA) - Szent Ágoston-templom - crkva Sv. Augustina
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ÓBECSE (BEČEJ) - Nagyboldogasszony-templom - crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije
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ÓBECSE (BEČEJ) - Páduai Szent Antal-templom - crkva Sv. Antuna Padovanskog

101



ÓBECSE (BEČEJ) - Szent Margit-templom - crkva Sv. Margarete
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ÓKÉR (ZMAJEVO) - Szent Mihály arkangyal templom - crkva Sv. Mihaela Arkanđela

103



ÓMORAVICA(BÁCSKOSSUTHFALVA) (ST. MORAVICA) - Keresztelő 
Szent János-templom - crkva Rođenja Sv. Ivana Krstitelja

104



OROM - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom - crkva Srce Marijino

105



OROMHEGYES (TREŠNJEVAC) - Szent Mihály arkangyal templom - crkva Sv. Mihaela arkanđela

106



ÖRSZÁLLÁS (STANIŠIĆ) - Boldogságos Szűz Mária neve templom 
- crkva Ime Blažene Djevice Marije

107



PACSÉR (PAČIR) - Szent Kereszt felmagasztaltatása templom - crkva Uzvišenja Sv. Križa

108



PALÁNKA (BAČKA PALANKA) - Szűz Mária szeplőtelen fogantatása templom 
- crkva Bezgrešng Začeća Blažene Djevice Marije

109



PALICS (PALIĆ) - Szent Orbán-templom - crkva Sv. Urbana
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PALICS - KÁPOLNA (PALIĆ - KAPELA) - Mária, a Világ Királynője kápolna 
- kapela Blažene Djevice Marije, Kraljica svijeta
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PALONA (PLAVNA) - Szent Jakab apostol templom - crkva Sv. Jakova
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PÉTERRÉVE (ВАСКО PETROVO SEEO) - Mindenszentek templomi! - crkva Svi Sveti

113



PÉTERRÉVE (BAČKO PE TROVO SELO) - Szent Imre-templom - crkva Sv. Mirka

114



PIROS (RUMENKA) - Szent Péter és Pál templom - crkva Sv. Petra і Pavla apostola

115



RADANOVÄC - IMAHÁZ (RADANOVAC - MOLITVENA KUĆA) - Szent Család - Sveta Obitelj
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REGÔCE (RIĐICA) - Jézus mennybemenetele templom - 
crkva Uzašašća Gospodina našega Isusa Krista
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SZABADKA (SUBOTICA) - Avilai Szent Teréz-templom - crkva Sv. Terezije Avilske
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SZABADKA (SUBOTICA) - Avilai Szent Teréz-templom - crkva Sv. Terezije Avilske

119



SZABADKA (SUBOTICA) - Jézus feltámadása templom - crkva Uskrsnuća Isusova
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SZABADKA (SUBOTICA) - Jézus feltámadása templom - crkva Uskrsnuća Isusova
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SZABADKA (SUBOTICA) - Kisboldogasszony-templom - crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
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SZABADKA (SUBOTICA) - Munkás Jézus-templom - crkva Isusa Radnika
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SZABADKA (SUBOTICA) - Szent György-templom - crkva Sv. Juraja
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SZABADKA (SUBOTICA) - Szent Kereszt felmagasztalása templom - crkva Uzvišenja Sv. Križa
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SZABADKA (SUBOTICA) - Szent Rókus-templom - crkva Sv. Roka

126



SZABADKA - Sándor (SUBOTICA - Aleksandrovo) - Szűz Mária, 
az Egyház Anyja templom - crkva Marije Majke Crkve
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SZABADKA - ferencesek (SUBOTICA - franjevci) - Szent Mihály arkangyal templom 
- crkva Sv. Mihaela arkanđela
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SZABADKA - ferencesek (SUBOTICA - franjevci) - Szent Mihály arkangyal templom 
- crkva Sv. Mihaela arkanđela

129



SZELENCSE (BÁCSÚJFALU) (SELENČA) - Szentháromság-templom - crkva Presvetog Trojstva

130



SZENTTAMÁS (SRBOBRAN) - Szent Kereszt felmagasztalása templom 
- crkva Uzvišenja Svetoga Križa

131



SZILÁGYI (SVILOJEVO) - Szent István király templom - crkva Sv. Stjepana kralja

132



SZIVAC - (SIVAC) - Mária neve templom - crkva Ime Marijino

133



SZOND (SONTA) - Szent Lőrinc-templom - crkva Sv. Lovra (2007, 2009)
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TAVANKÚT (Alsó) (TAVANKUT ĐONJI) - Jézus Szent Szíve templom 
- crkva Presvetog Srca Isusova

135



TEMERIN - Lourdes-і Szüzanya-templom - crkva Blažene Djevice Marije Lurdske

136



TEMERIN - Szent Rozália-templom - crkva Sv. Rozalije
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TOPOLYA (BAČKA TOPOLA) - Jézus Szent Szíve templom - crkva Presvetog Srca Isusova

138



TOPOLYA (BAČKA TOPOLA) - Sarlós Boldogasszony-templom
- crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije

139



TOPOLYA (BAČKA TOPOLA) - Sarlós Boldogasszony-templom
- crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije

140



TORNYOS (TORNJOŠ) - Rózsafüzér Királynéja templom - crkva Kraljica Sv. Krunice

141



TÓ TH FALU (TOTOVO SELO) - Munkás Szent József-templom - crkva Sv. Josipa Radnika

142



TÖRÖKFALU (UTRINE) - Szent Gellért-templom - crkva Sv. Gerarda

143



ÚJVIDÉK (NOVI SAD) - Mária neve templom - crkva Ime Marijino

144



ÚJVIDÉK (NOVI SAD) - Szent Rókus-templom - crkva Sv. Roka
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ÚJVIDÉK - ferencesek (NOVI SAD - franjevci) - Kapisztrán Szent János-templom 
- crkva Sv. Ivana Kapistranskog

146



VAJSZKA (VAJSKA) - Szent György-templom - crkva Sv. Juraja

147



VEPRÖL) (KRUŠCIC) - Szent István király templom- crkva Sv. Stjepan kralja

148



VERBÄSZ (VRBAS) - Szűz Mária szeplőtelen fogantatása templom 
- crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije

149



VÖLGYPART (OBORNJAČA) - Egek Királynéja templom - crkva Kraljice Neba

150



ZENTA (SENTA) - Jézus Szent Szíve templom - crkva Presvetog Srca Isusova

151



ZENTA (SENTA) - Kis Szent Teréz - crkva Sv. Male Terezije
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ZENTA (SENTA) - Szent Antal - crkva Sv. Antuna

153



ZENTA (SENTA) - Szent Ferenc-templom - crkva Sv. Franje
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ZENTA (SENTA) - Szent István király templom - crkva Sv. Stjepana kralja
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ZENTAGUNARAS (NOVO ORAHOVO) - Jézus, az Isteni Megváltó templom - 2011 
előtti és utáni betlehem - crkva Krista Spasitelja (Betlehem prije 2011 godine i poslije)
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ZENTAGUNARAS (NOVO ORAHOVO) - Jézus, az Isteni Megváltó templom - 
2011 utáni betlehem - crkva Krista Spasitelja (Betlehem poslije 2011 godine)
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ZOMBOR (SOMBOR) - Szentháromság-templom - crkva Presvetog Trojstva

158



ZOMBOR - karmeliták (SOMBOR - karmelićani) - Szent István király templom 
(Kármelhegyi Boldogasszony) - crkva Sv. Stjepana (Karmelska Gospa)
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ZOMBOR (SOMBOR) - Szent Kereszt felmagasztalása templom - crkva Uzvišenja Sv. Križa
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ZOMBOR (SOMBOR) - Tavelić Szent Miklós-templom - crkva Sv. Nikole Tavelića
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SZABADTÉRI BETLEHEMEK
- BETLEHEMI VAN CRKVE

DOROSZLÓ (2007) (DOROSLOVO, 2007)
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KELEBIA (2012), SZABADKA, Szent György (2012) 
(KELEBIJA, SUBOTICA - Sv. Juraj)
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SZOND (2007,2008) (SONTA 2007, 2008)
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SZABADKA - SZENTKÚT (ALEKSANDROVO - BUNARIĆ)
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RÉSZLETEK - DETALJI

ÚJVIDÉK (NOVI SAD) - Mária neve templom - crkva Ime Marijino

166



TOPOLYA (BAČKA TOPOLA) - Jézus Szent Szíve templom - crkva Presvetog Srca Isusova

167



SZABADKA - ferencesek temploma, TOPOLYA - Sarlós Boldogasszony, SZABADKA-SÁNDOR 
(SUBOTICA - Franjevci, BAČKA TOPOLA - Pohođenje Blažene 

Djevice Marije, SUBOTICA-ALEKSANDROVO)

168





Dr. Czékus Géza szabadkai egyetemi tanár neve nem ismeretlen a vajdasági népi 
vallásosság kutatói előtt. Jelen felmérése hiánypótló mű akár a bácskai templomokról szóló 
irodalomban, akár az itteni néprajzi szakirodalomban. A templomi betlehemnek nincs 
liturgikus szerepe a karácsonyi ünnepkör idején. Mégis megtalálható ez az installáció szinte 
minden katolikus templomban, ahol pedig nem, ott jelen volt egy korábbi időben, amíg 
hívői is voltak a templomnak, az ottani közösségnek.

A tanár úr kézirata vallási életünk egyik vizuális szegmensét tette meg vizsgálódása tárgyául, arról 
ad sok és főként új információt. Honi úttörő jellege pedig csak alátámasztja a leendő könyv hozadékát.

Dr. Silling István néprajzkutató, ny. egyetemi rendes tanár

X- * *

Korban és fontosságban Urunk megjelenéseinek ünnepe lényegesen megelőzi Krisztus 
születésének ünnepét az Egyházban. Hogy ezek ábrázolása az egyháztörténelem és a 
művészettörténet folyamán milyen változásokon ment át, és hogyan alakult ki a katolikus 
templomainkban korunkban is látható formája, a bácskai templomokban látható betlehem, 
azt illetőleg ma már leginkább be kell érnünk a találgatásokkal és feltevésekkel, hiszen 
hosszú, viharos évszázadokon át jutott el hozzánk. Annál értékesebb a kezünkben lévő írás, 
mert ennek az átalakulásnak legalább az utolsó állomását rögzíti, ami azután majd a jövő 
nemzedék számára kiindulópontul szolgálhat, s nem fog elveszni a feledés homályában, 
legalább az utókornak nem kell beérnie a puszta találgatással.

A betlehem élete változatos, mozgalmas és olykor fordulatokban gazdag. Mindez azt 
eredményezte, hogy a betlehemeinkkel kapcsolatos ismereteink a feledés homályába merülnek. Ki 
tudja, melyik templomban milyen további változás fog bekövetkezni, s akkor az előző állapotra és 
betlehemre, amely pedig úgylehet művészi értéke, vagy a hozzá fűződő emlékek, esetleg nosztalgia 
következtében megérdemelné, hogy emléke fennmaradjon, már senki sem emlékszik.

Dr. Czékus Géza jelen gyűjtése és írása ilyen szempontból is mindenféleképpen 
hézagpótló, informatív és maradandó. A „betlehem-kutatás” további életében túlzás nélkül 
mondható nélkülözhetetlennek.

ddr. Rokay Zoltán


