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TEMATIKUS SZÁMUNK ELÉ

1996 októberének utolsó harmadában ezúttal Oroszlámoson gyűltek össze nép
rajzosaink, hogy hatodik alkalommal értekezzenek a vajdasági magyarság népi 
vallásosságáról. A konferencián ez alkalommal világi társulatok néprajzi vonat
kozásait vették számba, hiszen ezekkel eddig keveset foglakozott hazai szaktu
dományunk. A korai társulatok működéséről is csak néhány adatunk van, 
ugyanis e terület korszerű egyháztörténeti monográfiája még nem készült el, s 
azok az új összefoglalók, amelyek egy-egy település -  Temerin, Horgos, Topo
lya, Kisorosz -  plébániájának történetét taglalják, nem foglakoznak ezekkel a 
kérdésekkel.

Az oroszlámosi tanácskozás elsősorban a közelmúltban és a ma is működő 
világi társulatokat kívánta bemutatni. Természetesen arra nem vállalkozhat
tunk, hogy teljes képet adjunk ezekről az egyletekről, hiszen a beszámolók 
elsősorban egy-egy település Rózsafüzér Társulatának, illetve a Mária-lányok- 
nak a tevékenységével foglalkoztak.

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a múlt század második felében alakult 
imaegyesületek vidékünkön a két világháború közötti időszakban élték fényko
rukat. Kisebb-nagyobb településeinken tucatjával működtek a koszorúk. A Má- 
ria-lányok, szívgárdisták az ifjúságot kívánták mozgósítani. A föltámadástól 
az októberi rózsafüzér-ünnepig minden nagyobb ünnepen részt vettek a körme
netekben. A leglátványosabbak azonban az úrnapi körmenetben voltak. A na
gyobb központokban az említett egyesületek működése nem korlátozódott csu
pán ezekre a színpompás megnyilatkozásokra, hiszen művelődési és karitatív 
szerepet is vállaltak. Hasznos lenne ennek a mozgalomnak ezt a tevékenységét 
is felmérni, mert fontos láncszeme a két világháború közötti időszak művelődési 
életének. A Mária-lányok és a szívgárdisták az ötvenes években szorultak hát
térbe, mivel a hatóság megtiltotta a körmeneteket a templomon kívül. Ebben 
az időben már nem volt különösebb presztízse a szép Mária-lányruhának. Át
rendezték a templomokat, a raktárba kerültek az egyházi lobogók, de a hordoz
ható Mária-szobrok többsége is erre a sorsra jutott.

Az elmúlt évtizedekben alaposon átalakultak a Rózsafüzér Társulatok. Az 
egykori közösség formáló szerepe napjainkban nem érvényesül. A még működő 
koszorúkban többnyire az idősebbek cserélik minden hónap első vasárnapján a 
titkokat. A bensőséges összejövetelekre, a közös imádkozásra csak ritkán adó
dik alkalom. Nemigen tudják már a titokcseréléskor mondandó imádságot. 
Gyakran megtörténik, hogy a temetéskor nem viszik ki a társulati lobogót. Pe
dig az idősebbek fontosnak tartják a közös imádkozást, mint ahogyan azt Csuka 
Rozália szabadkai és Szalai Emília ludasi adatközlőm is megfogalmazta, miköz
ben a Bibliát idézte a közös áj tatosság hasznáról: „Ha többen imádkozunk, ak
kor velünk van a jó Isten”, tehát a kérésük előbb talál így meghallgatásra.

Faluhelyen még napjainkban is több helyen megszervezik az otthoni kilen
cedeket. A legnépszerűbb a februári lourdes-i ájtatosság; hogy ezenkívül mikor 
jönnek össze a házaknál, hogy közösen könyörögjenek, az a helyi szokásoktól
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függ. A Tisza-vidćken, e számunk tanulsága szerint is, az adventi Szent család 
kilenced még manapság is igen népszerű. A bánáti Ürményházán az ötvenes 
években több csoport is szerveződött a Szent család befogadására, de így volt ez 
Topolyán is. Érdekes viszont, amit több adatközlőnk is megemlített, hogy Sza
badkán nem sikerült megszervezniük ezt a kilencedet, mert az idevalósiak nem 
ismerték. Az őslakosok kizárólag a Nagytemplomba, illetve a ferencesekhez 
jártak/járnak a különböző kilencedekre. A város körüli tanyákon viszont a nagy
böjtben nem a házaknál, nem is a tanyai templomban, hanem cgy-egy út menti 
keresztnél mondták a keresztúti ájtatosságot még az ötvenes években is.

Esőért, szép időért, ha nem is a temetői nagykeresztnél, ma is imádkoznak 
az asszonyok. Ludason úgy tartják, hogy akkor a leghatékonyabb ez a fohászko
dás, ha kilenc napon át hét özvegyasszony végzi az ájtatosságot.

Az oroszlámosi tanácskozás is azt bizonyította, hogy az utóbbi negyven 
esztendőben népünk vallási élete is lényegesen átalakult, örvendetes viszont, 
hogy egyre több tanulmány születik, amely ezt a kérdést vizsgálja. Összejövete
lünket természetesen elsősorban figyelemfelkeltésnek szántuk. Meggyőződé
sünk, hogy a tanácskozáson a társulatok mai és egykori működéséről viszonylag 
jó tájékoztatók hangzottak cl.

A konferencia anyagát sajnos csak részben közölhetjük, mert néhány tanul
mányt lapzártáig nem kaptunk meg. Ezeket esetleg utólag publikáljuk.

Végezetül hadd mondjunk köszönetét Bogdán József tisztelendő úrnak, 
akivel közösen szerveztük meg tanácskozásunkat, s aki ebből az alkalomból 
gyászmisét szolgáltatott Bálint Sándor emlékére, továbbá az oroszlámosi hívek
nek, akik vendégül látlak bennünket, az Illyés Közalapítványnak, hogy anyagi
lag támogatta tudományos ülésünket, s nem utolsósorban az Üzenet szer
kesztőségének, hogy lehetőséget adott e tematikus szám megjelentetésére.

BESZÉDES VALÉRIA

A tanácskozás színhelye: az oroszlámosi templom
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BARNA GÁBOR (Budapest)

VALLÁSOS TÁRSULATOK ISTEN ÉS A KÖZÖSSÉG 
SZOLGÁLATÁBAN
A TÁLLYAI FÁKLYÁS TÁRSULAT PÉLDÁJÁN

A vallásosságnak minden korszakban olyan fontos és hangsúlyos szerepe volt, 
amely túlterjedt az egyéni élet keretein, s túllépte a szűkebb értelemben vett 
vallásos élet kereteit is. Hatását felfedezhetjük a társadalmi élet olyan nem ki
fejezetten vallási jellegű intézményeinél is, mint amilyenek a különféle alapon 
megszerveződött egyesületek, társulatok.1 Még a kifejezetten gazdasági jellegű, 
termelést szervező és érdekvédelmi társulati formákban is, mint egykor -  Ma
gyarországon 1872-ig -  a céhek.2 Hasonlóak voltak a mezőgazdaságban, főleg a 
szőlőművelők körében működő egyesületek.3

Sem a néprajzi, sem a történeti, sem pedig a szociológiai irodalom nem 
foglalkozott még Magyarországon jelentőségének és súlyának megfelelően a 
különböző egyesületekkel, különösen nem a vallási jellegűekkel. Ugyanígy ke
veset tudunk a 19-20. századi, a polgári fejlődéssel együtt járó egyesületi szer
veződésekről. Ezek nemcsak felekezeti alapon keletkezhettek, sőt éppen egy 
erősen szekularizálódó társadalomban alakultak meg, s mind kevesebb vonást 
őriztek meg az előbb említett testületek vallási jellemzőiből. Ebben a korban is 
alakultak kifejezetten vallási egyesületek, s éppen a 19. század vége és a század- 
forduló a fénykora a városok, mezővárosok, sőt falvak vallási alapon szer
veződött egyesületi életének: az imatársulatoknak, az énekkaroknak, vagy akár 
a temetkezési egyleteknek.4 A 19. században keletkezett lelkiségi mozgalmak is 
kialakították a céljaiknak leginkább megfelelő társulati formákat. Imatársula
tok alakultak: pl. a Jézus Szíve, a Jézus Szent Neve Védőinek Társulata, a 
Szeplőtelen Fogantatás Társulata, az Élő Lelki Rózsafüzér Társulata,5 a 
missziós társulat a török (iszlám) hódoltság alatt élő keresztények támogatásá
ra. Ezek nyilván építettek a régebbi társulatok s más kortárs szerveződések pél
dáira. Felismerhetően barokk alapokon a múlt század második felében szer
veződtek társulati keretbe pl. a zarándokok.6

A vallási társulatok működését főleg egy társulat példáján szeretném be
mutatni. A tokaj-hegyaljai Tállya7 Fáklyás Társulata azok közé az egyesületek 
közé tartozik, amelyeknek gyökerei a magyarországi barokk évszázadáig, a 18. 
századig visszanyúlnak.8 A társulat történetére vonatkozóan többféle írásos for
rás áll rendelkezésünkre:

1.) Az ún. Halottas könyv, amely a társulat elhalt tagjainak nevét tartalmaz
za. Ez a múlt század végi forrás őrizte meg számunkra vázlatosan a társulat 
történetét. 2.) A társulat gyűléseinek jegyzőkönyve, amelyet 1929-től kezdve 
napjainkig vezetnek. 3.) A harmadik fontos forráscsoport a társulat mindennapi 
működésekor keletkezett iratok: közgyűlési meghívók, a liturgikus szolgálatra 
beosztások névjegyzéke, adománygyűjtő ívek, fizetési bizonylatok stb. csoport
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ja.v Napjaink ćlctćrc vonatkozóan pedig az 1970-1980 közötti helyszíni megfi
gyeléseimre, interjúimra támaszkodhatom.

A confraiernitasok (magyarul testvérületek) a jámborság vagy a keresztényi 
szeretet valamely cselekményének gyakorlására, illetve ezen kívül a nyilvános 
istentisztelet fényének emelésére alakult egyházi társulatok. Feladatkörüket az 
egyházi törvénykönyvek kánonjai10 szabályozták.

Az cgyháztörténeti kutatások a középkor századaiban fokozatosan meg
erősödő új rend, a polgárság vallási és közösségi életmcgnyilvánulásának tartják 
a vallásos társulatok működését. A társulati formák önmagukban is a rendi, a 
testületi önérzet kifejezői voltak.11

A nem gazdasági érdekek kifejezésére megalakult vallásos társulatok célja 
tagjaik vallásosságának ápolása, a közösségi összetartás és közösségi érzés nö
velése volt. Mindennapi működésükben egyéni színt kölcsönzött nekik a 
védőszentül választott szent tisztelete, de legfőképpen az a helyi társadalom, 
amelynek lelki igényeit akarta a társulat a vallásos élet egy-egy területén kielégíteni. 
Az istentiszteletek fényének emelése és a szegénygondozás mellett a tagok temeté
sén való testületi megjelenés is fontos feladatuk volt. Ahol azonban az újabb korban 
megalakultak a szegénygondozás állami intézményei, vagy amikor a múlt században 
létrejöttek a temetkezési vállalatok, akkor e társulati funkciók módosultak.

Vallásos egyesületek az 1940-es évek végéig működhettek Magyarorszá
gon. Ekkor állami kényszerintézkedéssel feloszlatták őket.12 Ezt csak néhány 
imatársulat élte túl, amelyek egyéb közösségi funkcióikat felfüggesztették, a val
lásos élet nyilvánosságát is korlátozták, s a magánházak vagy a templom falai 
között kizárólag imatársulatként működtek.

A fáklya az újabb korok szóhasználatában s a magyar népnyelvben a gyertya 
szinonimája. Ez az értelmezés az újkor századaiban is megmaradt. Jézus szim
bóluma.13

A tállyai Fáklyás Társulat 1739-ben alakult meg. Ebben a korban, a török 
hódoltság hosszú évtizedei és a Habsburg-ellenes magyar függetlenségi harcok 
bizonytalan évei után az egri egyházmegyében nagy lendülettel szerveződött 
újjá a római katolikus hitélet. Létrejöttek az egyházmegye szervezetei, újraéled
tek a plébániák, s keretükben megszerveződhettek a vallásos egyesületek is.14 
Közöttük olt találjuk az Oltáriszentség és Mária tiszteletét ápoló confraterni- 
tásokat is.15 Jellemző erre a korra, hogy a vallásos élet új vagy megújított formái 
elsősorban az egyházi központokból kiindulva váltak népszerűvé nagy területe
ken.16

A tállyai Fáklyás Társulat is az egyházmegyei központból, Egerből vette 
eredetét 1739-ben. A társulat a Szentháromság dicsőségére, a Boldogságos Szűz 
Mária és minden Szentek tiszteletére alakult meg.17 Egerben készíttették el a 
társulat által használt liturgikus tárgyakat és jelvényeket is: a mennyezete,t (bal- 
dachin) a szentséges körmenetekre, a laboriumoils és a lobogót19.

A Fáklyás Társulat első alapszabályát 1749-ben kapta. Ezt követően azon
ban a társulat többször átalakult, s más-más néven folytatta működését. Az át
szervezések okaként a társulati élet ellanyhulását, s hangsúlyozottan a túlzott 
borivást, a részegeskedést s az ebből fakadó egyenetlenségeket említik a feljegy-
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zćsck. Az álszerveződés együtt járt új alapszabályok megalkotásával. Ezek közül 
sajnos csak az 1860-as évekből ćs az 1930-ból származó szabályzatot ismerjük.

A tállyai római katolikus templom Szent László tiszteletére van felszentel
ve, s a 11. századi magyar szent király csontereklyéjét is őrzi. A 18. század köze
pén készülhettek szép barokk oltárai, s ekkor lett az egyik legszebb falusi temp
lomunk a barokk kori szcnttisztclet gazdag tárgyi és ikonográfiái emlékeivel. 
Kvalitásos belső kiképzését gazdag kegyurainak köszönheti. Felújítása idején 
(1757) a helyi Fáklyás Társulat már működött. Számukra készülhetett a Szent 
Venccl-mellékoltár, amely mindmáig a társulat oltára. Annak körülményeiről, 
hogyan került a társulat kezelésébe, s Szent Vencel képe az oltárra, semmit sem 
tudunk.

Az 1930-as alapszabály részletesen intézkedik az új tagok felvételéről, a 
templomi szolgálat rendjéről, a társulati tag kötelességéről a családjában és 
embertársai között s általában a faluban. A szabályzat leírja a társulat szervezeti 
felépítését, tisztikarát, s szabályozza a társulati gyűlések lefolyását. Aminek pe
dig a csak a keretét adja meg, tapasztalataim és megfigyeléseim szerint azt a 
hagyomány alapján töltik meg élettel.

Az új tagokra vonatkozó, az alapszabályban megfogalmazott feltételeket 
máig igyekeznek betartani. Ez elsősorban a gyakorló vallásosságot, s a mérték
letes életmódot jelenti. A bortermelő vidéken ez főleg a bortól való megtartóz
tatást jelenti. Az új tag felvételét a jegyzőkönyvek beírása szerint s napjaink 
gyakorlatában is valamelyik régebbi társulati tag javaslatára szavazásra bocsát
ják, s nevét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján (február 2.) írják be a társu
lati névsorba.

A társulat védőszentje Szent Vencel,21 jóllehet ezt az alapszabály nem em
líti. A Fáklyás Társulat azonban elődjének tekinti a múlt századi Szent Vencel 
Társulatul, amelynek hasonló volt a funkciója, mint napjainkban a Fáklyás Tár
sulatnak. Szent Vencel szeptember 28-i ünnepét máig megünnepli a társulat. 
Ezt a napot tartják a templom kisbúcsújának. A nagybúcsú június 27-én, Szent 
László napján van.

Szent Vencel a csehek nemzeti védőszentje. Kultusza a barokk időkben a 
Habsburg dinasztikus jámborság hatása alatt megújult. Ez tállyai jelentkezésé
nek azonban csupán egyik oka. A másik a szent legendája, amely kapcsolódik a
15. századtól mind híresebbé váló helyi szőlőtermeléshez.

Legendájának a szőlőműveléssel kapcsolatos mozzanatát láthatjuk a 
tállyai templom Szent Vencel-mellékoltárán, amelyet a barokk kiváló osztrák 
mestere, Franz Anton Maulbertsch festett. Vencel-napra a Fáklyás Társulat 
tagjai a Szent Vcncel-oltárt, valamint az idevezető padok közötti utat, újabban 
pedig a szembemiséző oltárt virágfüzérekkel és szőlőfürtökkel díszítik fel. A 
költségekre már József-naptól kezdve gyűjtenek pénzt. A szőlőtermelő tagtár
sak legszebb szőlőfürtjeiket adják erre a célra, amelyeknek a mindennapi szó- 
használatban Vencel-szőlő a neve.

Az oltárdíszítéssel már szombaton délután elkészültek. A lelki előkészület
nek pedig fontos része volt, hogy ekkor a fáklyások közül többen gyóntak. A 
Vcncel-oltárra az ünnep reggelén két üveg bort is tesznek, az egyik a plébános 
részére, a másik pedig a vendég pap részére szól. Szent Vencel tiszteletének
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elemei azt sugallják, hogy a Fáklyás Társulat a szőlőművesek sajátos társulatát 
is jelenti, amelyekkel más hegyaljai mezővárosban is találkozunk.

A tállyai társulatra az alapszabályban megfogalmazott feladatok mellett a 
mindennapi élet egyéb kötelességeket is rótt. Ők készítik pl. a négy úrnapi sátort 
is a körmenethez. Részletesen szól az alapszabály arról, hogy a tagok milyen 
oltárszolgálatot tartoznak a templomban ellátni. Eszerint „fáklyás (gyertyás) 
szolgálatot tart a társulat az oltár előtt” minden hónap első vasárnapján, kará
csonykor, húsvétkor és pünkösdkor, a búcsú napján, valamint a nagyobb Mária- 
ünnepek miséin és litániáin. Ezeken az alkalmakon általában 6-6 fáklyás szere
pelt. Közreműködnek még Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a körmene
teken (február 2.), s az 1940-es évek végéig kísérték a híveket az áldozócsütör
tök előtti keresztjáró napokon is. A mai gyakorlat is nagyjából ez.

A társulat József-napkor (március 19.) szentmisét szolgáltat az élő tagtár
sakért, Szent Mihály-napkor pedig (szeptember 29.) az elhalt tagokért. Ezeken 
a miséken minden társulati tagnak illett és illik részt venni, gyónni és szentáldo
záshoz járulni.

A társulati miséket az 1950-es évek plébániai hirdetőkönyv bejegyzései sze
rint az egyéb hirdetések között a pap a szószékről is kihirdette, s ma is kihirdeti. 
E hirdetések révén a társulat élete belefolyt a nagyobb közösség, az egyházköz
ség vallásos életébe, s valóban példát szolgáltathatott a nagyobb közösség szá
mára is. A társulat fontos ügyekben mint a közösség egyik fontos képviselője 
jelentkezett. Többen egyidejűleg tagjai az egyházközséget vezető tanácsnak is.

Mindenkor legfontosabb feladataik egyikét jelentette, hogy elhunyt tagtár
suk temetésére testületileg fáklyákkal és zászlókkal kivonuljanak. Az 1930-as 
alapszabály a Fáklyás társulati tagok temetkezési biztosításáról külön fejezet
ben rendelkezik.

Segélyek folyósítására a jegyzőkönyvekben ugyan nem sok feljegyzést talál
ni, annál több szó esik viszont a temetéseken való részvételről, az elmulasztott 
megjelenésről, a koszorúrendelésről. Az 1980-as években egy koszorút vettek. 
A sírnál a társulati elnök a szertartás végén rövid búcsúztatót mond. A temetés 
után a társulati tagok a jegyző lakásán gyűlnek össze, ahová az elhunyt hozzá
tartozói bort, pogácsát és túrót visznek. Ezzel tartják meg az elhunyt halotti 
torát. Ez a halottról való megemlékezésen túl alkalmat jelent a társulati ügyek 
megbeszélésére is. Erről nem vezetnek jegyzőkönyvet.

Az 1970-1980-as években gyakran meghívták a Fáklyás Társulatot társula
ton kívüli, sőt más vallású temetésekre is. Ennek oka az, hogy a község népe 
szépnek és ünnepélyesnek tartja a gyertyával való kikísérést. Felerősödött tehát 
a társulat temetkezési egylet szerepköre.

A temetéseken való részvétel a magángazdálkodás idején -  az 1960-as 
évekig -  nem okozott különösebb gondot. De problémát jelentett a szövet
kezeti vagy vállalati aktív dolgozók esetében. Ezért fokozott teher hárult és 
hárul az amúgy is elöregedő társulat nyugdíjas tagjaira. A tagoknak a teme
tésekre, a templomi szolgálatra való beosztása különösen nehéz volt a 
szőlőbeli idénymunkák idején. A beosztásról az elnök körlevélben értesítet
te az érintetteket.

160



Az 1940-es évekig a Fáklyás Társulat bálakat és műkedvelő előadásokat 
rendezett, amiből volt bizonyos bevétele. Ebbe több ízben segített a társulatnak 
a tanító, vagy éppen egy vállalkozóbb szellemű lelkész.

A társulat legfőbb vezetője, azaz elnöke, egyházi elnöke az alapszabály sze
rint a mindenkori plébános volt, vagy az általa megbízott segédlelkész. Fonto
sabb volt azonban a világi elnök személye, aki a gyakorlatban a társulat tényleges 
elnöke volt. Ő intézte a gyűlések között a társulat ügyeit, s a mindennapi élet 
szervezése, a társulati ünnepek számontartása és szervezése, s a társulat pénz
ügyeinek felügyelete is az ő feladata volt. A visszaemlékezések szerint a század- 
forduló előtt gazda volt a neve.

A jegyző elsősorban a jegyzőkönyvet vezette, amelyet időszakonként 
jegyzőkönyv-hitelesítőkkel is aláírattak. Ezt a tisztséget a századfordulón hozták 
létre. Az 1950 előtti gyakorlat szerint volt külön pénztáros.

A társulatot régen egy tíztagú választmány vezette, amelynek az elnök, a 
jegyző és a pénztáros mellett hét választott tagja volt. A jegyzőkönyvekből néha 
értesülünk a tisztújításról, máskor azonban ez csak az elnökválasztásra korláto
zódik. Erre is ritkán, csak a megválasztott elnök halálakor került sor. A legfőbb 
társulati fórum az 1930-as szabályzat szerint a közgyűlés volt.

Az 1950-es éveket követően ez a rendszer nagymértékben leegyszerűsö
dött: a plébánosok nem élnek elnöki jogaikkal. Nincs külön jegyző és pénztáros, 
s gyakorlatilag megszűnt a választmány is.

Gyűlések rendszeresen négy alkalommal voltak egy évben: József-napkor, 
húsvétkor Szent Mihálykor és adventkor. Ezeket egészítették ki a már említett 
alkalmi, főleg temetési összejövetelek. A gyűlésekre mindig -  az egykori és jól 
ismert céhbehívótáblák mintájára -  körözvényt küldtek és küldenek ki a tagok
nak. Ez az elnök és a jegyző feladata. A község az 1980-as években négy körzetre 
volt felosztva, a négy példányban kiküldött körözvény így elvileg egy-két nap 
alatt körbejárta a települést. A gyakorlatban azonban kisebb zökkenők vannak. 
Már a két világháború közötti jegyzőkönyvek is gyakran panaszolják, hogy el
akadnak a körözvények, s így az információáramlás megszűnik. Sokan ezért hi
ányoznak liturgikus alkalmakról, maradnak távol a temetésekről.

Az 1940-50-es évek fordulójáig gyűléseiket az iskolában tartották, mert 
társulati helyiségeik nem voltak, s ma sincsenek. Az iskolák államosításával 
azonban ez lehetetlenné vált. Gyűléseik azt követően a társulati jegyző vagy az 
elnök lakásán, ritkábban a templomban vagy a sekrestyében voltak és vannak.

Az 1940-es évekig a társulat nagyon élénk életet élt kifelé is. Ez az egyesü
leti élet világi oldalát jelentette. A fáklyások műkedvelő előadásokat vittek szín
padra. Ők rendezték a népszerű farsangi fáklyás bálákat. A társulati tagok 
visszaemlékezései szerint ezek a bálák s ezek a színielőadások voltak a leghíre
sebbek és községszerte a leglátogatottabbak. Ezekkel a társulat bevételeit is 
növelni akarták. A jegyzőkönyvek azonban azt mutatják, hogy ez csak ritkán 
sikerült.

Vallásos jellegű szerepvállalásaikban az 1960-as évek liturgikus újításai 
hoztak változásokat. Az ún. szentséges liturgikus alkalmak megritkultak. Rit
kábban van tehát szükség közreműködésükre. Időközben megszűntek olyan ha
gyományok is, mint pl. a szentsír őrzése húsvét előtt a templomban, amely az
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1960-as évekig a fáklyások feladata volt, vagy a keresztjáró napok. Máig ők ve
szik azonban a húsvéti gyertyát, s a hagyomány szerint ők viszik azt a feltámadt 
Jézus szobrával együtt a húsvéti feltámadási körmenetben.

A külső szemlélőnek az a benyomása, hogy a fáklyások vallásgyakorlása 
elmélyültebb. Előírt szolgálatuk, valamint a társulati ünnepek miatt gyakrab
ban járulnak a szentségekhez, gyakrabban gyónnak, áldoznak.

A társulatnak 1979. április 12-én, egyik gyűjtőutam során lejegyzett tag
nyilvántartása szerint 27 aktív és 5 nagyon idős tagja volt. Ebből a 32 főből 
azonban mindössze 5 tag volt aktív dolgozó, a többi nyugdíjas és leszázalékolt. 
Foglalkozás szerint 17 bányász, egyéni szőlőtermelő gazda 9, vasutas 2, keres
kedő 1, cipész 1, asztalos 1, kovács 1, szabó 1, mezőőr 1. Mindig igyekeztek új 
tagokat toborozni, fiatalokból utánpótlást keresni.

Az 1930-as alapszabályban rögzített egyik kívánalom szerint a Fáklyás Tár
sulat tagjainak kötelessége volt a községi képviselő-testület megválasztása és az 
országos választások során elsősorban a katolikus jelöltek támogatása. Mára ez 
a dirckt politikai szerepvállalás is elhalványult.

Az a tény, hogy a Fáklyás Társulat a közelmúltbeli tiltó rendelkezés ellenére 
több mint 250 éve él, azt mutatja, hogy mindenkor volt és van társadalmi szerepe 
Tállya római katolikus egyházközségi életében. A társulat mindig megtalálta 
helyét a társadalmi életben, az egyéb funkciókra megalakult egyesületek között 
is. Szerepe ma más, mint korábban volt, s bizonyára változik még az elkövetkező 
években is. Nem lehet tudni, vajon megszűnik-e az elöregedő társulat, vagy meg 
tud újulni az idők folyamán. Vajon a beszűkült vallási feladatkör elég lesz-e a tár
sulat életben tartásához? Szüksége van-e a helyi társadalomnak arra, hogy a közös
ségi áldozatvállalásnak ezt a formáját fenntartsa Isten és a közösség szolgálatára?
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CSORBA BÉLA

„MIKÉNT EGYIPTUSBA EGY PELIKÁN MADÁR...”
XVII. SZÁZADI ÉNEKEK EGY MÚLT SZÁZADI TÁRSULATOS ÉNE
KESKÖNYVBEN

A kézzel írott énekeskönyv, melynek néhány darabjáról az alábbiakban szó lesz, 
492 oldalon összesen 203 vallásos éneket és egyéb vallásos alkotást (imádságot, 
balladát) tartalmaz. A számozás alapján megállapítható, hogy a könyv két 
részből áll, de az egészet megelőzi négy számozatlan oldalon két szöveg: a Te
metőben Mondandó Ének, valamint a Halva fekvő ért (sic!) címet viselő. Az első 
rész (1-237. oldal) 97 szöveget, a második (1-251. oldal plusz két sor a hátsó, 
belső borítón folytatólagosan) 106 szövegel tartalmaz. Az énekeskönyvhöz kü
lön betétként tizenkét oldalnyi tartalomjegyzéket csatoltak. A kézírás alapján 
úgy tűnik, a tartalomjegyzék készítője nem azonos az énekeskönyv másolójával. 
Az elülső boríló belső felén ez olvasható: Uracs János Temerin. Ugyanolyan 
(vagy hasonló) tintával írták, mint lényegében az egész könyvet, azt azonban 
egyértelműen nem állíthatjuk, hogy egyazon személyről volna szó. A bejegyzés 
alatt -  más kézírással -  a következő kommentárt találjuk: ,JEz a könyv nem Uracs 
János Könyve hanem az 1870. 80. és 90 es években nála lévő mária társulatossaké 
azaz a társulat tulajdona Kelt 1905 november 30-án”.

Arra vonatkozóan, hogy a könyv mikor készült, s hogy ki a szerzője, illetve 
a másolója, pontos ismeretünk nincs, inkább csak feltételezhetjük a fenti be
jegyzések alapján, hogy a másoló Uracs János lehetett, s a múlt század hetvenes 
éveiben kezdhette átírni a temerini Mária-társulatosok számára a főleg (de nem 
kizárólag) az elmúlással, a földi élet hiábavalóságával kapcsolatos, a temetési 
szertartás különböző fázisaiban alkalmazott énekszövegeket. Hogy milyen for
rásokat használt, azt egyelőre nem tudjuk megállapítani. Bizonyára részben ko
rábbi nyomtatott kiadványokból merített, ugyanakkor egész bizonyosan fel
használt írott emlékeket is, ezt látszik alátámasztani egy-egy sor túlzott szöveg- 
romlása, amely nyomtatott forrás felhasználása mellett aligha következhetett 
volna be. Emellett egészen bizonyos, hogy az énekeskönyv összeállítója (külö
nösen a búcsúztató énekeket tartalmazó részben) merített a helyi, illetve a regi
onális hagyományból, sőt, talán saját ötleteit is versekké faragta.

Néhány énekről már első olvasásra megállapítható volt, hogy nem múlt 
századi vidéki kántorok sztereotip versfaragványa, hanem igazi költői alkotás. 
Itt-ott azután a strófaszerkezet, a rímképlet, bizonyos motívumok és toposzok 
előfordulása arra ösztönzött, hogy az énekek eredetét korábbi századokban ke
ressem, legelsősorban természetesen a magyar barokk vallásos énekköltői ha
gyományban.

Eddigi vizsgálódásaim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 106 
szöveg közül összesen tízről bizonyítható egyértelműen a XVII. századi kelet
kezés. Többnyire névtelen, a késői kutatók számára, sőt legtöbbször már a kor
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társak előtt is ismeretlen szerzők munkáiról van szó, de találunk közöttük a 
kutatók előtt ismert szerzőt is. Már önmagában e szövegek megléte igen becses 
értékké emeli szemünkben a temerini társulatos énekeskönyvet. Tudni kell azt 
is, hogy a múlt századi másoló további értékes darabokat mentett át az utókor 
számára, így pl. egy XVIII. századi legendaballadát, valamint a néprajzkutatók 
számára becses Aranymiatyánk egy változatát, de ezekkel bővebben egy másik 
alkalommal kívánok foglalkozni.

KERESZTFÁN KÍNT VALLOTT 
IRGALOM KÚT FEJE

1. Keresztfán kínt vallót irgalom kút feje 
gyarló Bűnösöknek meg váltó Istene 
kinek idők előtt tündőklik felsége, 
kezdett nélkül való őrők Istensége,

2. Ártatlan testednek ott Mélly nyilasáért, 
hald megkérésemet véred hullásáért 
eresz szent színedhez a te nagy nevedért, 
emberi nemzethez Buzgó szerelmedért,

3. Le tettem sátorát e gyarló éltemnek, 
el értem pallyaját Múlandó létemnek,
Bűnőm főidbe temet ád a Gyász veremnek, 
testemet át adgya Gyarló kezdetemnek,

4. Lelkemet ajánlom kegyelmessegedbe 
ved be nagy írgalmú szép dicsőssegedbe 
fogad Mint képedet örök lak helyedbe 
ereszd mint hívedet özönlő fényedbe,

5. Ne vés el szent igaz bár sokszor el Dűltem,
Mond Atyadnak ez az ki ért Megfeszültem 
azok közül való kikért vért öntöttem 
fogad el szent való Mert az én szülöttem,

6. Ha fel áll Mellettem a te nagy érdemed, 
ha kezes lesz értem a te Drága véred, 
tudom, hogy lelkemnek kész lesz az irgalom 
a fel támadásban nem éri siralom.

A  Kereszfán kínt vallott., kezdősorú ének temerini változata, amely hat 
strófából áll nagyfokú hasonlóságot mutat Kájoni János Cantionale catholicu- 
mában (Csík, 1676) és Illyés István Halottas énekek (Nagyszombat, 1693) c. 
könyvében közreadott hasonló kezdősorú énekével. A temerini ének hét sza
kasszal rövidebb az előbbinél, s minden bizonnyal kései átdolgozása annak. Az 
első három szakasz szinte teljesen megegyezik:

1. Kereszt-fán kínt vallott, kegyelem kút-feje,
Gyarló bűnösöknek meg-váltó Istene:

166



Kinek idök-elött tündöklik Felsége,
Kezdet-nél/cül-való örök Istensége.

2. Ártatlan testednek ki-nyílt sebei-ért,
Buzgó kérésimet véred-húllásáért:
Bocsássad elődben szokott kegyelmedéért,
Emberi nemzethez-való szerelmed-ért.

3. Sátorát le-tettem romlandó testemnek,
Pállya-futását-is végeztem éltemnek:
Végire jutottam cselekedetemnek,
Sok búm-után testem meg-adtam a'földnek.

Az ének a keresztfán szenvedő Krisztushoz intézett könyörgésből és Krisz
tusnak az Atyához intézett közbenjáró szavaiból állt eredetileg. Ez utóbbi rész 
tartalmilag és stilisztikailag is átalakult, méghozzá a könyörgő halandó kívánsá
gát közvetítő mondatokká.

Versformája: 12-12-12-12 (a-a-a-a)

ÉLET ADÓ HALÁL URA

1. Élet adó halál Ura, 
szűnnyék Meg kezed ostora,
Mert el romolt földnek pora 
ha nem juthat irgalmadra,

2. Üdvöz légy kegyelem Árja,
Bűnős lelkem kedved Várja, 
légy kérlek oltalmazója 
halál ellen Biztatója,

3. Ott sebedbül értem folyt vér 
legyen engem tisztító bér, 
lehessek Mint a hó fehér 
Boldog a ki e johoz fér,

4. Hiszem Azért fáradoztál 
egeket értűnk el hagytál, 
sok kínokat is vallottal,
hogy Minket magadhoz vonnál,

5. Oh Drága szűz édes fia 
lelkem szent nevedet hijja, 
légy neki Meg váltó Díjjá, 
ördögtől oltalmazoja,

6. A  Mint Magad parancsolád 
im hozzád tér Bűnös szolgád, 
fogad uram ötét hozzád, 
könyörgését Meg ne Utáld,
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7. Állíts őtett jobb kezedtől 
ne távozzék kegyelmedtől 
te hozzád tér szeretettből 
soha ki ne essék ebbőlt

8. A kereszt fán lám Meg váltad 
a Mellyröl hét szódat Mondád, 
keserves kínnyaíd láttad 
irgalmadat így Mutattad,

9. Szent oldalad Meg sebesült 
kereszt fán tested ki feszült, 
le folyó véredben Merült, 
lelkem is ebben reszesűlt,

10. Óh halálnak nagy halála, 
kivel életett talála, 
ember ha bűnt Meg Utálja 
és Istent híven szolgálja,

11. Mint hiszünk itt jelen lenni 
éhező lelkünk be venni,
si ess evvel Már jót tenni, 
szent országodba Be venni,

12. lm hogy testemtől el válik 
és az életből ki múlik 
szent helyedre kívánkozik 
hol szentekkel nyugodhassék

Élet adó halál Ura címmel Kájoni János Cantionale catholicumában talá
lunk a halottért mondott szentmisére szóló éneket. Strófaszerkezete, rímképle
te eltér a temerini változatától: 8-8-9-10-10 (a-a-b-c-c).

A temerini a Kájoni-féle változat átdolgozásának tűnik. A kilenc strófából 
tizenkettő lett, 8-8-8-8 (a-a-a-a) ritmus- és rímképlettel. Kájoni sorainak szinte 
mindegyike beépült a sokkal egyszerűbb szerkezetű, ezáltal könnyebben megje
gyezhető énekbe, azonban a nyolcas sorokhoz idomítva, s ahol szükséges volt, 
kiegészítve. Lehetséges, hogy a temerini változat nem közvetlenül Kájoni szö
vegére vezethető vissza, hanem Illyés István Soltári énekek és halottas énekek 
című, Nagyszombaton 1693-ban kiadott munkájára.

BIZONYTALAN VOLTÁT 
VILÁG ALLAPOTTYÁNAK

1. Bizonytalan voltát világ Allapottyának, 
változását láttyuk ím Minden Állatoknak 
kik ma egességben voltak holnap lesznek 
torkában az halálnak,
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2. Vízi Buborékhoz Mi életünk hasonló 
Mezei Virággal egy szer s Mind el hervandó, 
nincsen e világon olfy erős Alkotmány 
Melly lehessen Alandó,

3. Ha Mát Isten adta, holnapot nem ígérte,
Minden Utaidat erőssen Megkötözte,
hogy száz esztendőt érj vagy csak őtvenig élty 
talán azt nem engedte,

4. Boldogabbak nálunknál, a Mezei Virágok, 
kert béli szép rózsák Gyenge liliom szalak, 
nem rettegnek sem mit vídámok Még élnek, 
vagyon nekik határok,

5. Tavaszi Melegtűi igen szépen índúlnak, 
ékessen Újulnak pünkösdben virágoznak, 
nyáron Meg lankadnak hideg őszre kelvén 
egy szer Mind el hervadnak,

6. Nincs neked Úgy Dolgod ember ha Meg gondolod 
erős szám Adásod Bizonytalan halálod,
Meddig élsz nem tudod de az nyíván vagyon 
hogy egy szer Meg kel halnod,

7. Első óráját is születésed napjának,
Jajj szóval keztetted idejét e Világnak 
Jajj lészen közepe jajj lészen a vége
a te ki múlásodnak,

8. Sem Mit Abban nem tudsz temetésed hol lészen 
Gyalazatos lesz e vagy tisztességes lészen
égi Madaraknak a vagy a vadaknak 
hasa koporsód lészen,

9. Mit ragaszkodói hát olfy igen e világhoz,
Meg vér Az Úr Isten ne Bizzál tár hazadhoz 
nagyobb Gazdagsága volt Crészus királynak 
hasonló lett koldushoz

10. Világ Bíró Sándor nem elégedet avval, 
hogy Mint e Világot el Bírta hatalmaval 
Magát Isten Gyanánt imádtatavala 
nagy fel fuvalkodással,

11. Azon közben neki Mérget adának innya, 
egy szamár körömből nagy Babíloníaban, 
színe el változék, a király Meg hala,
hát nincs neki hatalma,
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12. Teg nap nem elég volt e Világ Gazdagsága,
im már halva fekszik Csak négy sing fold hajléka,
Az előtt lakozot szép fris palotákba,
Most a főidnek Gyomrába,

13. Nincsen hát Mi nekünk Maradandó varasunk, 
a Mint Szent Pál irja zarándokságjárásunk, 
ha Ma vígan lakunk ne talán Az Úrtól 
holnap el hívattatunk,

14. Meg kérdik ott ember Mint éltél e világban 
ha Igazán jártál el a hivatalodban,
Számot Adsz Arról is a Mit el rejtettél
az Úr tálentomában,

15. Fele Barátodat ha Meg kisebbítetted, 
hírében nevében ha őtett Megsértetted, 
a te javaidat igazán kerested,
a szegényt segétetted,

16. Minden ember Azért Magát Meg oltalmazza, 
rágalmazásoktól nyelvét meg tartoztassa
el veszendő kincsért Aranyért ezüstértt 
lelkét el ne Árullya,

17. Hasonló voltáról Gyakorta emlekezzél 
magát elfelejtvén ollyant ne Cselekedjék,
Isten tisztességét Mellyel Meg Bántaná 
Arról Meg emlekezzék,

18. Őrök nyugodalmat Adgy Uram híveidnek, 
őrök világosság fényeskedgyen néki ek, 
hogy tégedet Mennyben nagy Dícsősségedben 
őrökké Dicsérjenek.

Bizontalan voltát Világetc. kezdősorral -  igaz, csupán nótajelzésként -  már 
Kájoninál is találkozhatunk. Mindebből arra következtethetünk, hogy igen ré
gi, bizonyára XVII. századi keletkezésű, ismeretlen szerzőjű énekről van szó. 
Ezt látszanak alátámasztani a kor vallásos énekköltészetére jellemző ókori 
történeti utalások, erkölcsi példázatok. Nagy Sándor és Krőzus birodalmának 
és gazdagságának pusztulása mint költői közhely több szerzőnél is előfordul a 
XVII. században.

Jegyzet:
Crészus király -  Krőzus, Kroiszosz, Lidia dúsgazdag uralkodója 
Világ Bíró Sándor -  Alexandrosz, Nagy Sándor
Az első strófáéval lényegében azonos szöveg megtalálható a Régi Magyar 

Dalok Tára második kötetében közölt dallamlejegyzésben.
Versformája: 13-13-12-7 (a-a-b-a, a 11., a 12. és a 15. versszakban a-a-a-a)
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ÓH KESERVES JAJ SZÓ, 
MINNYÁJANMEG HALUNK

1. Óh keserves jaj szó Minnyájan meg halunk,
Ífíak öregek szám adásra állunk,
óh fájdalom szörnyű viadalom, 
halál ellen nincsen Jajj nincsen oltalom.

2. Abban Bizonyos légy nem távoztathatod,
Meg kel egy szer halnod Mindenkor várhatod, 
óh fájdalom stb.

3. Vedd intesem kérlek óh ember tégedet, 
a Még ídőd vagyon jobbítsd életedet, 
óh fájdalom stb.

4. A hosszú élettel ne Biztasd Magadat,
Most korán Gondold Meg Utolsó napadatt 
óh fájdalom stb.

5. El megyünk El megyünk holnap vagy ma lészen,
Boldog a ki itten érdemeket vészen,
óh fájdalom stb.

6. Te hozzád járulok edes kívánságom,
Jézus segély ad meg örök Boldogságom, 
óh fájdalom stb.

7. Három szemelyeknek az egy Istenségben, 
legyen hálá adás főidőn és Mennyekben, 
oh fájadalom stb.

Óh keserves jaj szó... -  A temerini változat több sorában és motívumában 
azonos a Kájoni Canlionaléjában (1676,1719) találhatóval (RMKT15/A, 629), 
amely úgynevezett válaszos ének a hirtelen halálról.

A temerini változat nemcsak a halálra való felkészülésre int, de utolsó két 
strófájában Jézustól vár segítséget s a három személyű egy Istennek ad hálát. Ez 
mindenképpen újításnak tekinthető.

Formai eltérések: A temerini ének egy strófával hosszabb, versformája 
12-12-10-12 (a-a-b-b), vagyis az utolsó sor két szótaggal megnyúlt.

Az RMKT 15/A, 629 (Kájoni) és a temerini változat lényegében azonos 
szövegrészeit kiemeltük.

HARCZ EMBER ÉLETE TELLYES ÉLETEBEN

1. Harcz ember élete tellyes életeben,
az halállal Menni Mindennek kel szemben,
Mér ge Mi at tétetik a főidben, 
óh fájdalom viadalom, 
halál ellen hogy nincsen oltalom.
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2. A  koporsó jele Gyarló életűnknek,
Melfyben helyheztetik teteme embernek, 
hogy Gyomrába tétessék a főidnek,
óh fájdalom stb.

3. A tested majd esik rothadandóságra 
iszonyú rút Büdös férgek prédajára,
Mi helyt be nyel fold fel tátott szája, 
óh fájdalom stb.

4. Mi romlandóbb testnél kit e földből vettünk,
Azért ollyan könnyen Mint Üveg el tőrlűnk,
Mert hasonló hozzá Mi életűnk,
óh fájdalom stb.

5. Hogy ha tested Mégyen Árnyához a főidben, 
a lelked hogy Mennyen Istenhez Mennyégben, 
penetencziát tarts a te életedben,
óh fájdalom stb.

6. Itt Marad Mint a tiszt Méltóság Gazdagság 
a lelked kőveti őrökké valóság
ha jót tettél veled jár igazság 
óh fájdalom stb.

1. Egyedül Bujdosnod kel a Más világra, 
a Mint Cselekedtél Mégy a szám adásra,
Magad lesz ott Magad prokátora, 
óh fájdalom stb.

8. Azért hogy Menned kel Isten eleibe, 
szám adásra Menni Mint éltél éltedben, 
jusson Minden órában eszedben,
óh fájdalom stb.

9. Úgy lészen Úgy lészen örök Boldogságod,
Úgy lészen Istennél örök nyugodalmad 
Végsú órád ha szivedben tartod,
óh fájdalom stb.

AHarcz ember élete... apró eltérésekkel megegyezik a Kájoni Cantionaléjá- 
ból (1676, majd 1719) ismert énekkel. Szövege megtalálható Illyés István Halot
tas énekek-jében is (1693).

Az RMKT szerint „válaszos halotti ének a múlandóságról”
Versformája 12-12-10-8-10 (a-a-a-b-b), refrénnel.
Az első sor utalás Jób könyvére: Vitézkedés az ember élete a földön.

172



ILLYNAGY ÚTRA INDÚL 
EMBER HOGY SZÜLETIK

1. Illy nagy Útra índúl ember hogy születik, 
őrökké valóság neki fel tétetik,
halál által oda el érkezik, 
óh vég nélkül határ nélkül 
nagy örökkön örökké valóság

2. Földi Bujdosásunk égen forgó nappal 
ideig Méretik sötétt éjszakával, 
futva Mulunk óránként azokkal,
óh Gyarlóság Múlandóság, 
nem változik örökké valóság,

3. Reánk jő az halál véletlen órában, 
testűnket Be ejti sőtétt föld Gyomrában, 
lelkűnk pedig kemény szám adásban, 
sok szám adás nagy bú látás
Mellyet köveit őrökké valóság;

4. A kkor Mit Miveltűnk tellyes életünkben, 
vagy Gonoszt a vagy jót szám szerint akképen 
elő hozzák Biró könnyveiben,
óh melly kőnnyvek, nagy levelek, 
kiben vagyon őrökké valóság,

5. Teremtő Istened az ítélő székben
az ember Meg látván fel Buzdúl félteben, 
szentencziát vészen ki ki hová Mennyen, 
óh nagy Csuda szentenczia, 
ebben Marad őrökké valóság

6. Eleven tűzz tóban kik Gonoszúl éltek, 
sok Undok Bűnökben tudván hevertenek, 
sosk kínokra pokolra küldenek,
óh kárhozat, sok Jaj szózat 
égő tűzben örökké valóság

7. Reménység Úgy Vagyon lelki Üdvösségben 
penetencziát tarts hát ki idejében,
Úgy vitetik Isten seregében, 
óh Boldogság nagy Uraság 
Angyalokkal őrökké valóság

8. Felséges Istennek őrök Dícsősségét,
Csak a jók kostolják az ő édességét,
Mind őrökké dicsérik szencségét 
óh Boldogság nagy Uraság
a szentekkel őrökké valóság
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9. Ebben a Dícsősség édes tengerében, 
őrökké valóság Boldog örvényében 
azok Úsznak kik jól éltek itten, 
óh Boldogság nagy valóság, 
és e jóban örökké valóság,

10. Részed hogy lehessen e nagy Gazdagságban 
dicsü ült szentekkel Mind egy társaságban 
vés Meg Mindent Mi van e vilagban,
óh Boldoságnagy valóság 
és e jóban őrökké valóság;

11. Egalat nézd meg jól szemeddel mit lát hacz, 
alandót azok közt sem mit nem talalhacz,
Mind Csak hivság azért fel ki althacz,
óh nagy hivság és Csalárdság 
nézed Mint vár őrökké valóság\

12. Nem szolgálhat senki vilagnak olty hiven, 
kinek Csálardsággal végre ne fizessen, 
tanyái máson neked Úgy ne tegyen,
óh álnokság; nagy Csalárdság 
el híd hogy vár őrökké valóság

13. Csalárd a Gazdagság Uraság Méltóság 
test szépség ékesség őröm és vigasság, 
világ kincse Merő Múlandóság,
óh álnokság Csalárd hivság 
ihol itt vár őrökké valóság

14. Zengő Czimbalomnak Mint Múlik el hangja,
Úgy múlt el eddig is e világ pompája,
ez Után is ez lesz alapottya, 
óh nagy vakság csalárd hivság 
nem Iád hol vár örökké valóság,

15. E nagy Út előtted ki Most ezt halgatod, 
őrökké valóság kit Czélul kel futnod, 
azért jól fuss Isten lesz jutalmad,
óh vég nélkül határ nélkül 
Mind örökkön örökké valóság

Illy nagy Útra indul... -  Kájoninál, Illyésnél egyaránt megvan, valamint 
Szoszna Demeter énekeskönyvében (1714).

Ugyanarra a dallamra énekelték, mint a Harcz ember életét.
Temetési ének a világ hívságainak elmúlásáról, az istenítéletről, melynek 

során a gonoszok rútul elkárhoznak, a jók pedig elnyerik jutalmukat.
A versfők alapján ( /FRÁTER FERENCE) szerzője Fráter Ferenc lehet. 
Versforma: 12-12-10-8-10 (a-a-a-x-b vagy a-a-a-b-b).
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Minden strófa negyedik sorában 4/4 osztatú belső rím, pl. „Oh vég nél
kül // határ nélkül...”

Lényegesebb eltérések az RMKT 15A-ban közölt szöveghez (Kájoni) ké
pest:

3. vsz. 1. sor: Ránk rohan a’ halál
4. vsz. 4. sor: o mély könyvek
5. vsz. 1. sor: Teremtő Istenét

2. sor: el-ájul féltében
4. sor: o nagy causa (Ez egyébként megbontja a szótagszámot!)

8. és 9. vsz. 5. sor: csak ez a’ jó örökké-valóság!
10. vsz. 5. sor: a* Szentekkel örökké-valóság!
12. vsz. 3. sor: Tanúly máson

4. sor: O álnokság, csalárd hívság

Jegyzet:
Bíró könyveiben -  A ferences hagyományból bizonyára jól ismert utalás 

ThomaeA Celano (Celanói Tamás) Dies irae-jéből (XIII. század):

Mors stupebit et Natura 
cum resurget creatura 
iudicanti responsura.

Liber seriptus proferetur 
in quo totum continetur 
unde mundus iudicetur.

Iudex ergo cum dedebit, 
quicquid latét apparebit; 
nil inultum remanebit.

Sík Sándor fordításában:

Csodájára a halálnak,
Aki rég por, talpra támad,
Számot adni bírájának.

Kézzel írt könyv nyílik ottan,
Világ terhe, minden, ott van, 
ítéletre felrovottan.

Biró majd ha széket ül ott,
Minden rejtek felderül ott,
Zsoldot bűn el nem kerül ott.

Zengő Czimbalom -  A hasonlat eredetileg Szent Pál 1 Kor 13-ból szárma
zik: „csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.”

azért jól fuss -  Ugyancsak Szent Páltól eredő metafora, 1 Kor 9: 
„Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak 
ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy 
elnyerjétek! A versenyzők valamennyien megtartóz-
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tató életet élnek minden tekintetben. Ők hervadó 
koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért. Én is futok, 
de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt 
csapkodom, hanem mcgzabolázom és rabságba ve
tem testemet...”

ÓH EMBERI GYARLÓ NEMZETSÉG

1. Óh emberi Gyarló nemzetség;
Minden dolgod Csak hívság kétség,
Miben Bizol arany és ezüst,
el ennyesznek Majd án Mint a füst,

2. Nem ládd Minden napi példában, 
hogy a halál si et Dolgában,
a sok tisztes nagy Birodalom 
el olvad Majd Mint a hó halom,

3. Kik az Magos székeket ülik 
halált azzal el nem kerülik,
Meg nem Ment a királyi nagy szék, 
tiszt Becsület és Méltó felség,

4. Halál előtt király vagy Császár,
Néncs nem háznál sem kincs sem kö vár, 
szegény Gazdag egy arant romlik,
Mihelyt halál reája omlik,

5. Mint nagy Sándor légy olty hatalmas, 
légy Mint Sám són olly Diadalmas 
virágjában életed legyen
tested Még is a sírba mégyen,

6. Nincs Maradás itt örök lakás 
világ vendégfogadó szállás,
lás dolgodhoz még az Utón vagy, 
ne jadszál mert szám adásod nagy.

Óh emberi Gyarló nemzetség -  Hat szakaszból álló ének a minden nagysá
got, szépséget és hatalmat elpusztító halálról. Versformája: 9-9-9-9 (a-a-b-b).

Úgy jöhetett létre, hogy a Szőlősy Benedek Cantus catholicijában (1675) 
közölt 12 strófából elhagyták a 6-11. versszakot. Az „eredetibben a hetedik 
strófát (25-28. sor) Nyéki Vörös Mátyásnak A’ múlandó világtól-való búchuzat, 
az eörökké-valóságért c. költeményéből kölcsönözték. A temerini változatból 
azonban ez a rész kimaradt. Viszont az első versszak 3-4. sora is Nyéki Vörös 
versére vezethető vissza. Eredetileg:

„Mint tündöklő Arany, s ’ Ezüst?
Majd el-enyésznek, mint a 'füst”

Egyéb eltérések az RMKT 15/A-ban közölt változatban:
3. vsz. 3-4. sor: Meg nem ment, nem a’ Királyi szék, 

Tiszt, Böcsüllet, Méltóság, s’ Felség.
5. vsz. 4. sor: tested majdan a* sirba mégyen
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SEREGEKNEK SZENT ISTENE

1. Seregeknek Szent Istene,
Menny főidnek kegyes vezére, 
Jövel Jövel én Krisztusom, 
ne hagy Utolsó órámon,

2. Tekíncs lelki sebeimre, 
kit teremtél személyedre,
Jövel stb.

3. Tudom azért teremtettél, 
igaz hitben fel neveltél,
Jövel stb.

4. Hogy előled elne vetnél,
Inkáb jó kedvedbe vennél, 
Jövel stb.

5. Bűneimnek sokaságát
ne nézd Uram Undokságát, 
Jövel stb.

6. Bocsásd meg vétkeim sullyát 
adgyad szent lelked Malasztyát, 
Jövel stb.

7. Kegyelmes Mennybéli király 
halálomban Meg ne Utály, 
Jövel stb.

8. Sőtt táboroddal Mellém ÁUy 
és erőddel kőmyűlem Álly,, 
Jövel stb.

9. Fene ördög ne Bánthasson, 
és késértet ne Árthasson,
Jövel stb.

10. Ez kérésem hozzád jusson, 
szent irgalmad re ám száltyon, 
Jövel stb.

11. Lám ígérted irgalmadat, 
Mindenekhez jó voltodat,
Jövel stb.

12. Küld el Áldot Angyalodat, 
Bátorícsa te szolgadatt,
Jövel stb.

13. Lelkemet neked Ajánlom, 
testem föld gyomrának adom, 
Jövel stb.
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14. Honnét fel támad jól tudom, 
adgyad őrök nyugodalmam,
Jövel stb.

Seregeknek Szent Istene -  A temerini ének három strófával bővült az RMKT 
15/A-ban közölt szöveghez képest. Ez először KájoninÁl (1676, majd 1719) és 
Illyés Istvánnál (1693) jelent meg. Műfaját tekintve úgynevezett válaszos ének 
haldoklóért.

Versforma: 8-8-8-8 (a-a-b-b), refrénnel.
A temerini a 6., a 10. és a 14. strófával bővült.
Tartalmilag új mozzanat a temerini szövegben a test föltámadásába vetett 

hitet kifejező utolsó szakasz.
Egyéb eltérések az RMKT 15/A-ban található változatban:
4. vsz. 2. sor: Sőt Hitem-által nevelnél
5. vsz. 1. sor: En bűnömnek
7. (6.) vsz. 2. sor: Halálom-után ne-útály

12. (10.) vsz. 1. sor: Küld-el azért
2. sor: Hogy láthassam Országodat

A VILÁG HIÚSÁGIRÓL 
(MIT BÍZIK E VILÁG Ő ÁLNOKSÁGÁBAN)

1. Mit Bizik e Világ ő Álnokságában, 
kinek szerencséje vagyon el romlásban, 
ő hatalmassága haszontalanságban,
Mi ként a főid edény vagyon el romlásban,

2. Többet hídj a jégen fel jegyzet Betűknek, 
hogy sem mint e világ hízelkedésének, 
és ne hídj mert meg csal szép ígéretínek 
ki soha nem talált bért reménysegének,

3. Inkább kell híni e hamis férfiaknak, 
hogy sem Mint e világ Árnyék hívságínak, 
testi és múlandó Mutogatásának,
Ártalmas és Csalárd okoskodásának,

4. Mond meg hol Salamon nagy Bölcsességével 
a vagy hol a Sámson ő erősségével,
hol vagyon Apsolom szép ékességével, 
a vagy hol jónás kedveskedésével,

5. Hová lett julius hatalmasságával,
a vagy a Dús Gazdag ő lakadalmával,
Mond meg hol tullius ékes szállásával, 
vagy Aristoteles Mély tudománnyával,

6. Illy nemes férfiak illyfő nemzetségek, 
üfy nagy Uraságok, fejedelmességek, 
illy nagy birodalmak illy nagy erősségek 
egy szempillantásban el múlnak Mindenek,
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7. Melly rövid űnneples e Világ szépsége,
Mint testnek Árnyéka oltyan ö Öröme, 
ki örök jóságnak őrök el vesztése,
és setéit Mélységre embernek vívése,

8. Óh férgeknek étke, óh földnek csoportja,
óh harmat, óh hivság, miért vágysz olly nagyra 
nem tudod bizonnyal jutsz é még holnapra, 
tégy jót Mindenekkel, Még időd van arra,

9. E földi dicsösség melly nagynak láttatik 
ez a Szent Írásban világnak mondatik, 
vagy könnyű levélnek, melly széltől hanyatik, 
ekképpen világból minden ki vitetik,

10. Azt ne hidd ti édnek, a mi el veszendő, 
a Mit ád a világ az viszsza ve endő,
Mennyei dolgokat te légy keresendő, 
ez Boldog kereset Melly el nem veszendő.

A  világ Hiúságiról azon kevés énekek egyike, amelyet a szerző (vagy a má
soló) önálló címmel látott el, s nem nótajelzéssel, vagy az ilyen esetekben gya
kori „más ének” megjelöléssel.

Versforma: 12-12-12-12 (a-a-a-a).
Az elmúlásról szóló ének visszavezethető a XVI. századi Cur mundus mi

iitat magyarra fordított szövegére, amely először Szőlősy Benedek Cantus catho- 
licijában jelent meg (1651,1675), majd később Kájoninál is. Figyelemre méltó
ak bibliai és görög-római utalásai. A fordító nem volt híján a költői tehetségnek. 
Az ének szemlélete, motívumvilága, mitológiai és történeti utalásai hasonlósá
gokat mutatnak Kornis Zsigmond (1578 k. -1648) erdélyi főúr Sokat írtak Böl
csek, Világi dolgokról c. költeményével, melynek nótajelzése: Mit bízik e* Világ 
etc. Kornis tehát ismerhette A világ Hiúságiról-nak a szövegét.

Például:

Igen nagy hatalmas Ur vala régenten 
Bölcs Salamon Király szép Jerusálemben 

*

Gondold-megJulius Császár állapattyát 
*

Sámson csudálatos vala hatalmában,
Híres volt Cicero ékes szállásában:
Bölcs Aristoteles Philosophiában,
Kedves vóltJónatás szép ábrázattyában.

*

Mindenek csudállyákAbsolon szépségét 
*
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Sokkal többet hittem a ' hazug embernek,
Hogy sem e} Világnak friss igiretinek:
Semmit ne hidgy bátor hizelkedésinek,
Mert álmodozási mind tökélletlenek

Ugyancsak az említett antik és bibliai közhelyeket találjuk a Mihál Farkas
kódex (1677-87) ismeretlen szerzőjének Alia funebralisában is:

Beölcz Salamon az eö nemszetseget 
Hova teötte minden düczöseget?
Avagi erős Sámson az eö vitézségét?
Mond megh nekem, ha el vitte gyeözhetetlenseget?

AzAbsalon ikes termetivel 
Hova löt el szép tekentetivel?
Avagi az Jonatas kedveskedesivel,
Mond ezt nekem, kedves szemejivel?

A „jégre irás” motívumát itt is megtaláljuk:

Sokkal többet bátor irasnak 
Hidgen ember a jegen megh Írtnak,
Hogh sem ez vilaghnak eö igiretinek,
Hidged bizonj, az mit igir, eö nem al annak.

Jegyzet:
Salamon -  Bölcsességéről híres ószövetségi király (1 Királyok 2-11) 
Sámson -  Nagy erejű ószövetségi hős (Bírák 12-17)
Absolom (Absolon) -  Dávid király Hebronban született harmadik fia, aki 

fellázadt apja ellen (2 Sámuel 13-18)
Jónás -  Eredetileg Jonatás (vagyis Jonatán) lehetett a szövegben, a 12-es 

szótagszám is csak úgy jön ki, a kései másoló azonban összetévesztette a Jónás 
könyvének regényes sorsú prófétájával. Jonatán történetét lásd Sámuel próféta 
első könyvében.

Dús Gazdag ő lakadalmával -  Utalás a dúsgazdag és a szegény Lázár törté
netére. Jézus példabeszéde a pokolra jutott gazdagról és az Ábrahám társaságá
ba került koldusról. (Lukács 17)

Aristoteles -  Ógörög filozófus
Tullius -  Marcus Tullius Cicero római szónok és politikus

MIKÉNT EGYIPTUSBA 
EG Y PELIKÁN MADÁR

1. Miként Egy iptusba egy pelikán Madár, 
nem tudja mi légyen a Mennyei Udvar, 
kiben az üdvösség érdemünk nélkül jár, 
az Úr Jézus Krisztus abban igaz sáfár,
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2. Noha az Úr Isten a Mennyei kincset, 
nem adta ő neki am az okos lelket, 
sem az űdvössegre vezérlő szent lelket,
Meri Cra/c űz embernek ad ta Mind ezekett,

3. Afég is keservessen ízraelpásztorát 
hangicsalvan aldja Mennynek földnek Urát, 
hogy háladatlanság ne illetné dolgát,
Él teti táplálja teremtett állatját

4. Fiainak Madár eledelt keresni,
Mindenben ő nekik segítséggel lenni, 
igyekszik szegény gondjokat viselni,
Gyakran őfészkitől messze kell távozni,

5. De Még fiaihoz meg tér eledellel,
alig várja lássa megyen nagy örömmel,
Gyenge fiainak legyen segitseggel,
hát mind egygyig régen meg holtak Méreggel,

6. Mert egy mérges kigyó be ment nagy véletlen, 
pelikán jijait seb hete fészkékben,
Méreggel egyen ként meg ölte helyekben,
ki miatt halálok esik nagy véletlen,

7. Látván ő fiait mind halva fekünni 
nem tuda mit tenni kezde keseregni, 
szerzett eledelét hová keljen tenni,
Meg holtak fiai kinek adjon enni,

8. Bújában pelikán az ő maga Meljet,
el kezdé szagatni, hogy Bocsátna vérét 
vérével őtnőzné ő meg holt fijait 
föl elevenitné s, így adná meg éltéit,

9. Az Úr Jézus krisztus szintén ezen képen, 
Adámot és Évát teremté olfy szépen,
a paradicsomban a nagy fényességben, 
Béültetve vala szép gyönyörűségben,

10. Pokol Béli őrdőg nagy hirtelenséggel, 
ki terhelve vagyon ezer Mesterséggel, 
Attyánkat, Annyánkat meg ölé a Bűnnel, 
örök kárhozatnak iszonyú Mérgével,

11. De a Jézus krisztus Mint igaz pelikán, 
fiaiért halált szenvedet keresztfán,
az ő szent vérével Minket mosogatván, 
föl eleveníti magát meg áldozván,
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12. Adjunk hálát azért a Jézus Krisztusnak, 
ki megszabadít a torkából halálnak, 
mérgét is el ronta az álnok kígyónak, 
ki meg ölte vala jlaíAdámna/c,

13. Hát emlékezzél meg ki ezeket hallod, 
hogy a régi kígyó az első Adámot, 
egy almával veszté a széles világot, 
ki miatt fíjai valának mind rabok.

Miként Egyiptusba egy pelikán Madár -  Ádám fiairól és Jézus Krisztusról 
szóló példázat, amelyben Krisztust a szerző a holt fiait vérével tápláló pelikán
hoz hasonlítja. Szerzője ismeretlen. Hosszú ideig Pécseli Király Imre versének 
tartották, Klaniczay Tibor szerint azonban ez nem valószínű.

Legrégebbi írott előfordulása: Kárász-töredék, 1628 körül. Megvan a Kuun- 
kódexben is, az 1634-ben másolt részben, címe ott: Alia Sequitur.

Első nyomtatott kiadásai: Istenes énekek (Bártfa 1635-40 k.), Istenes éne
kek (Lőcse, 1670).

A példázatban a pelikán az emberiségért kereszthalált szenvedő Krisztus 
jelképe. A 200 körül élt Physiológus felfogásában még nem a mérges kígyó öli 
meg a kicsinyeket, hanem a pelikán szülők, akik visszavágnak a csőrükkel szü
leiket megsebző fiókáknak. „Később megbánják tettüket. Három napig siratják 
kicsinyeiket, amelyeket megöltek. A harmadik napon aztán az anya odamegy 
hozzájuk, csőrével felhasítja az oldalát, s a halott testekre kiomló vére feltá
masztja őket.” (A keresztény művészet lexikona).

Versforma: 12-12-12-12 (a-a-a-a)
A temerini szövegváltozattól lényegtelen részletekben tér el a Régi Magyar 

Dalok Tárában (II. kötet, 414-416. oldal) közölt szövegváltozat:

6. vsz. 2. sor: Pellikan fiait sebheté fészkekben
3. sor: meg-ölé
4. sor: esek

9. vsz. 2. sor: nagy szépen
10. vsz. 2. sor: ki terhelvén
11. vsz. 2. sor: szenvede

4. sor: fel-elevenite
12. vsz. 2. sor: meg-szabadita

3. sor: a* mérges kigyonak
4. sor: fiait

13. vsz. 3. sor: e’ széles
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JUNG KÁROLY

A MÁRIA-LEÁNY KÉZIKÖNYVÉ
EGY ÉSZREVÉTLENÜL MARADT NYOMTATOTT FORRÁS
A VALLÁSOS TÁRSULATOK VIZSGÁLATÁBAN

A magyar nćpi vallásosság jelenségeinek kutatása és eredményeinek közzététe
le az utóbbi évtizedek magyar néprajzkutatásának egyik jelentős hozadéka; ta
nulmányok és anyagközlések sora,1 egymást követő tanácskozások,2 alapműnek 
számító monográfiák,3 tematikus tanulmánykötetek4 jelzik ennek az ér
deklődésnek örvendetes jelenlétét tudományszakunk nagy összképében. A ku
tatási terület tehát beérkezett, s ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy e magyar 
századvég megjelenés alatt álló, s részben már meg is jelent reprezentatív ösz- 
szefoglalásában, a Magyar Néprajz egyik kötetében a népi vallásosság terjedel
mes összefoglalást, sőt: összefoglalásokat kapott, mégpedig az egyes magyar 
egyházak -  és külön a kisegyházak! -  hagyományainak szellemében.5

Napjainkban igen sokat tudhatunk már a vallásos népi elbeszélésekről (a 
„paraszt bibliáról”),6 az archaikus népi imádságokról,7 a búcsújárás néprajzi 
hagyományairól,8 a látomásirodalomról,9 a ráolvasó hagyomány és a népi vallá
sosság összefüggéseiről,10 a szentkultuszról,11 az egyes szentekhez kötődő cso
datételekről,1 a szent helyekről13 stb. Mivel a föntebb említett összegező átte
kintések)14 lassan már egy évtizede jelentek meg, bizonyára az egész kérdéskör 
kutatásának (és kutatóinak) nagy szüksége lenne egy jól használható biblio
gráfiai áttekintésre. Bár csábító feladatnak tűnik, ennek a dolgozatnak nem fel
adata még egy válogatott bibliográfia mellékelése sem.

A felsorolt témakörökkel természetesen megközelítőleg sem tekinthető 
kimerítettnek a vallásos népélettel kapcsolatos kutatási lehetőségek és felada
tok sora. Számos olyan jelenség kapcsolható tehát még be ennek az összetett 
problematikának vizsgálatába, ami eddig csak részben, vagy egyáltalán nem ke
rült a kutatás homlokterébe. Az alábbiakban egy olyan részterület vizsgálatához 
és jobb megértéséhez szeretnénk hozzájárulni egy eddig észrevétlenül maradt 
nyomtatott forrás ismertetésével és elemzésével, amelynek általánosan elfoga
dott megnevezése sem terjedt még el a szakmai köztudatban.

A népi vallásosságnak arról a területéről van szó, amelyet az eddig ismere
tes publikációkban vallásos népközösségeknek,15 jámbor társulatoknak,16 vallá
sos társulatoknak, 17 laikus világi társulatoknak.18 laikus vallási szervezeteknek,19 
vagy a vallásosság laikus szervezeti formáinak neveztek. E vallásos szervezetek 
célját az egyik szerző így határozta meg: „Céljuk az volt, hogy a tagjaik sorába 
lépő emberek közös imádkozásával, éneklésével, jótékonykodásával serkentsék 
Szűz Mária és a szentek buzgóbb tiszteletét, s a mindennapokat megszenteljék, 
és gyakorolják a felebaráti szeretetet.”21 Mint a definíciók általában, ez a meg
határozás is csak részben foglalja össze a népi vallásos társulatok jellemzőit, 
magunk újabb definícióval nem kísérletezünk. A későbbiek során annak a tár
sulatnak kapcsán, amelyről ebben a dolgozatban lesz szó, úgyis számos egyéb 
vonatkozást is megtudunk majd.
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A vallásos társulatok -  a következőkben ezt a terminust fogjuk használni -  
alapításának, működésének, szervezeti felépítésének, elterjedésének és egyéb 
vonatkozásainak feltárása a magyar nyelvterületen napjainkban is csak a kezde
teinél tart. „Fájdalom, még sok a tennivaló. A vallási közösségek, egyáltalán a 
vallásos népélet tüzetes tanulmányozása még mindig a jövő feladata. A plébá
niai levéltárak, kolostori könyvtárak, canonica visitatiók felkutatása, továbbá a 
mostani, pusztulásában is gazdag népélet tudatos megfigyelése bizonyára még 
sok szép jelenségre fog rámutatni.”2 E néhány gondolatot éppen hatvan esz
tendővel ezelőtt fogalmazta meg Bálint Sándor, a magyar néprajzkutatás egyik 
legnagyobb alakja, a magyar népi vallásosság kutatásának úttörője, alapművei
nek megalkotója. A helyzet napjainkban sem jutott még sokkal messzebbre: 
az irodalomban „a magyarországi kutatás kezdetlegességéről”24 lehet olvasni, a 
kérdéskör mai kutatóinak véleménye alapjában véve egybevág Bálint Sándoré
val: „Áttekintve a vallásos társulatok magyarországi kutatásának eddigi ered
ményeit, megállapítható, hogy az nem jutott túl a kezdeti lépéseken.”25 Mi tud
ható tehát erről a kérdéskörről napjainkban?

A magyar néprajztudomány legújabb kézikönyvének néhány lapnyi átte
kintése26 mellett lényegében két dolgozat számottevő összefoglalására lehet hi
vatkozni. Ezek közül elsőül Bálint Sándor munkáját kell megemlíteni, melyben 
kis terjedelemben ugyan, de a középkortól századunk negyvenes éveiig kap 
magvas áttekintést az olvasó a „jámbor társulatok” tevékenységéről, jel
lemzőiről.27 Bár a szerző bizonyára nem definíciónak szánta, mégis érdemes 
idézni néhány gondolatát a vallásos társulatok általános jellemzői kapcsán: ,/l 
jámbor társulatok (confraternitas) az istentiszteletek fényét emelték, az irgal
masság testi és lelki cselekedeteit gyakorolták, nem magukért, hanem egymá
sért imádkoztak. Egymásért ajánlották fel jótetteiket, egymásért álltak helyt 
Isten előtt. Elsősorban épületes halálért könyörögtek, lelkűk üdvösségén mun
kálkodtak azzal, hogy megholt társaik leikéért imádkoztak, jótékonykodtak.”28 
A dolgozat néhány vallásos társulat alapításával, célkitűzéseivel, tevékenységé
vel kapcsolatban szolgáltat alapvető információkat.

A másik rendelkezésre álló áttekintés napjainkban született, s bár elsősor
ban a XVII-XVIII. századi magyarországi vallásos társulatokkal foglalkozik, 
számos vonatkozásban a későbbiekre is kitér.29 Akárcsak Bálint Sándor, a Tüs
kés-Knapp szerzőpáros is a vonatkozó kutatás kezdetlegességét állapíthatja 
meg, ez elsősorban a dolgozatot alátámasztó, elsöprő gazdagságú nemzetközi 
irodalom fényében konstatálható. Ez az összegező dolgozat számos fontos 
szempontot kínál a további kutatás és anyagfeltárás számára, ezeket a további
akban kamatoztatni fogjuk az itt tárgyalt téma szempontjából.

Mindenképpen a további kutatások irányának, szempontjainak és terüle
teinek meghatározása szempontjából kell szem előtt tartani a forrásvizsgálatot, 
amelyet az előbb említett szerzőpáros az alábbiakban lát: fel kell tárni a kézira
tos és nyomtatott forrásokat, valamint a vallásos társulatokkal kapcsolatos tárgy- 
együtteseket.30 Világos tehát, hogy helyi, regionális és központi (egyházi és vilá
gi) levéltárak és könyvtárak képezhetik a jövőben (is) az írott források vizsgála
tának helyét, a tárgyegyüttesek pedig ugyancsak számos helyen kutathatók, töb
bek között például magángyűjteményekben is, ahol számos további adat lap
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panghat. (Gondoljunk csak például a vallásos ponyvanyomtatványokra, ame
lyeknek egy része a vallásos társulatokkal kapcsolatba hozható, s amelyeknek 
csak kisebb része kutatható közgyűjteményekben, nagyobb részük magángyűj
teményekben rejlik. Az egyházi ponyva gyűjtemények, s egyáltalán a vallási 
ponyvakiadás áttekintése és feldolgozása szintén a magyar vallási néprajz 
jövőbeni feladata.)

Ugyancsak megszívlelendők a további kutatás során azok a vallásos társu
lati működési sajátosságokat és funkciókat áttekintő szempontok, amelyeket 
hat csoportba sorolnak: vizsgálandó a jámbor társulatok gazdasági, művelődési, 
kultuszformáló szerepe, szociális és karitatív funkciója, a fegyelmezés és az el
lenőrzés szándéka, valamint a csoportazonosságot tudatosító és erősítő szere
pe.31 Mindezeknek a szempontoknak figyelembevételével a feltárt és feltárandó 
források valóban sok mindent elárulhatnak a magyar vallásos társulatok műkö
déséről, szerepéről, helyéről a magyar vallásos népéletben.

Jómagunkat ezen a helyen -  a dolgozat címében és alcímében olvashatók
kal összhangban -  a vallásos társulatoknak csupán egyike, a Mária-lányokat gyü
lekezetbe tömörítő vallási szervezeti forma érdekel, ennek kapcsán is elsősor
ban az, hogy az eddigi irodalomból kihámozható adatok és ismeretek miképpen 
csengnek egybe az ismertetendő, eddig észrevétlenül maradt nyomtatott forrás
sal, illetőleg: A Mária-leány kézikönyve kínál-e olyan hozadékot a kutatás szá
mára, ami eddigi ismereteinket a kérdéssel kapcsolatban gazdagítja.

A Mária-lányokkal (fehérlányokkal) kapcsolatos irodalmi búvárlat során 
azt kellett tapasztalnunk, hogy a népi vallásosság szempontjából ezzel a kérdés
sel mindössze néhány lexikonszócikk,32 a vallásos társulatokat tárgyaló áttekin
tések rövid bekezdései,33 továbbá a legújabb néprajzi kézikönyv népi vallásos
ságot összefoglaló fejezete34 foglalkozik. Mindenképpen meglepőnek kell talál
nunk, hogy ezek a vizsgálatok is alig hivatkoznak magyar nyelvű irodalomra, 
minden bizonnyal azért, mert a kutatás még nem jutott előbbre az előmunkála
tok tekintetében, vagy pedig azért, mert a vonatkozó irodalom -  ha van ilyen -  
az eddigi kutatások előtt rejtve maradt. Ezzel szemben viszont a kutatás jelentős 
nemzetközi irodalommal számolhat35 A rendelkezésre álló adatok alapján a 
Mária-lányokkal kapcsolatos ismeretek az alábbiakban foglalhatók össze.

A Mária-lány személyének pontos meghatározása maga is eleve problema
tikus. Bárth János -  forráshivatkozás nélkül -  azt emeli ki, hogy „a Mária-lány 
kifejezés... az ország különböző területein mást-mást jelenthetett.”36 Arra azon
ban nem kapunk eligazítást, hogy mit. Mivel maga „A Mária-lányok intézmé
nyéről” beszél, szinte kizárólag egy mátraalji palóc leírás alapján 3 ennek meg
felelően definíciója minden bizonnyal csupán regionális meghatározottsággal 
bírhat: „Mária-lányoknak nevezték azoknak a nagylányoknak a csoportját, akik 
körmenetekben rendszeresen vállukon vitték a Hordozó Mária szobrát.”38 
Egyértelmű és lapidáris definíciót a Magyar Néprajzi Lexikon ad, minden bi
zonnyal az egész magyar nyelvterületre vonatkoztathatót, ám hozzá kell tenni, 
hogy a kérdéskörre vonatkozó két szócikk semmiféle irodalomra nem hivatko
zik: „Mária-lány: a Mária Kongregáció tagja/39 Bálint Sándor és a Tüskés- 
Knapp szerzőpáros nem határozza meg a Mária-lány fogalmát, de a kontextus 
mindkét esetben arra vall, hogy összefüggés van a Mária Kongregáció és a Má
ria-lányok között.
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Ezen a nyomon elindulva -  s ebben az irodalom adatai egybevágnak -  meg
állapítható, hogy a Mária Kongregáció jezsuita alapítású vallásos társulat, kez
detei a XVI. század második felébe nyúlnak vissza, az egyik forrás 1580-tól da
tálja.40 Kezdetben a férfiak és a fiúk hitbuzgalmi egyesülete volt, a XVIII. szá
zadban azonban már nők is tagjai lehettek. A szervezeti kiteljesedés 1907-től, a 
magyar Mária Kongregációk egyesülésével indult meg.41 Mivel a Kongregáció 
a jezsuita iskolákhoz kötődött, elterjedtségét a kutatás egyrészt városi települé
sekhez,42 illetve a középosztályhoz 3 köti, más forrás viszont városias jellegű 
mezőgazdasági települések, illetve nagyközségek életében hangsúlyozza je
lentőségüket. 4 A Mária-lányok intézménye -  más felfogás szerint -  ott virág
zott, ahol jelentős volt egy-egy búcsújáróhely vonzásköre. Bárth szerint: „A 20. 
században sok helyen kapcsolat mutatható ki a Mária-lányok intézménye és a 
Mária Kongregációk között.”45 Mint látható, az irodalom interpretációja a kér
désről nem csupán árnyalatnyi eltéréseket mutat.

Az általunk ismert források viszont egy kérdésben teljesen egyetértenek: a 
Mária-lányok ünnepi viselete mindenütt fehér volt, a helyi népviselet jel
lemzőinek megfelelően. Nyilvánvaló, hogy a Bálint Sándor által emlegetett „fe
hérlányok” elnevezés ide megy vissza.

A Mária Kongregációt az irodalom római katolikus hitbuzgalmi egyesület
ként jellemzi; alapcélkitűzései közé tartozott a fiatalok vallási és erkölcsi neve
lése, a hitélet erősítése, valamint a Mária-kultusz ápolása. Létrehozását alap
vetően az ellenreformációs tendencia, a lakosság vallási homogenizálása, más 
felfogás szerint a fiatalok mindennapi életének ellenőrzési szándéka határozta 
meg. 6 A Mária Kongregációk életében nagy szerepet játszott a könyv, az iskolai 
kongregációk többsége gazdag könyvtárral rendelkezett. Ez a vallásos társulati 
forma -  olvassuk egyik forrásunkban -  a magyar falu, elsősorban a magyar pa
rasztfiatalság életére gyakorolt komoly hatást, a XIX. század második felétől 
kezdve. Vezetőik papok és apácák voltak 47

A Mária-lányok kiemelkedő szerepet kaptak az egyházi ünnepségek során, 
azoknak fényét emelték, különösen kitűntek az egyházi körmenetek során, ami
kor a vállukon átvetett rúdon a Hordozó Máriát vitték. Szerepük és tevékeny
ségük ezzel korántsem merült ki; Bárth János összefoglalásában a templom és 
az egyházközség életének mindennapjaiban való részvételükről színes képet 
nyerhetünk. Mint már föntebb utaltunk rá, áttekintése a mátraalji palócok min
dennapi életében vizsgálta a Mária-lányok kérdését, amit tehát kötelezettsége
ikről, feladataikról, a körükben kialakult hierarchiáról, a közösségben kialakult 
szerepükről, a munkájukat irányító vezetőkről, az általuk vallott erkölcsi érték
rendről megtudunk, az minden bizonnyal országos szinten (vagy a magyar nyelv- 
terület szintjén) csak óvatosan általánosítható.

Az előbbiekben idézett forrásokban olvasható egy-egy mozzanat, ami a pa
lóc megfigyeléseket kiegészítheti, de részkutatások, alapos, leíró jellegű lokális 
adatbázis hiányában átfogó, minden részletre kiterjedő áttekintéssel nem ren
delkezünk. A palóc leírás például kimondja, hogy Mária-lány csak szűz lány le
hetett, s ha ellenkező esetre volt példa, akkor a Hordozó Mária könnyezett, vagy 
más módon jelezte rosszallását. Azt is megtudjuk, hogy az ilyen esetek kapcsán 
intő célzatú történetek születtek a közösségben, ami tehát arra utalhat, hogy
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a Mária-lányok intézményéhez minden bizonnyal sajátos, elképzelhetően az 
egyház által is terjesztett folklórhagyomány kapcsolódott. Az eddigi irodalom
ban ilyen szövegek nem olvashatók, de a további gyűjtések minden bizonnyal 
ilyeneket is felszínre hozhatnak.

Hogy a Mária Kongregációk célkitűzéseinek egyike az erkölcsi nevelés 
volt, az bizonyosan a házasság előtti érintetlenség követelményének megtartá
sára irányult, az érintetlenség fogalmában pedig szüzességet kell érteni. Ezt 
azonban további helyi gyűjtésekkel, a vonatkozó folklórszövegek feljegyzésével, 
a remélt kéziratos és nyomtatott források feltárásával és publikálásával lehetne 
igazolni. A magyar parasztság szerelmi életének eddig ismert adatai fényében 
minden bizonnyal virtuális konfliktusokat kell feltételeznünk a népi szexuális 
kultúra mindennapi gyakorlata és az egyházilag szorgalmazott érintetlenségi 
követelmények megtartása és megtarthatósága között. 0

Az elmondottak fényében szembetűnő az az ellentmondás, ami az idézett 
forrásokból kiolvasható: ismereteink szerint például a Vajdaságban a Mária-lá
nyok intézménye (a Mária Kongregációk) korántsem csak urbánus közösségek 
vagy a középosztály életében játszottak szerepet, hanem a falusi, tehát közép- 
osztálynak semmiképpen nem tekinthető magyarság körében is. Az oroszlámosi 
konferencia előadásai között remélhetőleg jó leírások fogják majd dokumentál
ni a Délvidék vonatkozó hagyományait.

Az eddig ismertetett adatok alapján az az összetett funkcióVizsgálat, ame
lyet a Tüskés-Knapp szerzőpáros fontosnak tart a vallásos társulatok elemzése 
kapcsán, nem végezhető el, mivel nem állnak rendelkezésre megfelelő számú 
leírások. Remélhető azonban, hogy további adatfeltárással ennek az ideje sincs 
olyan távol.

A vallásos társulatok kutatásának irodalma -  mint föntebb utalhattunk 
rá -  alapvetőnek tartja a kéziratos és nyomtatott források feltárását egyaránt. A 
nyomtatott források lehetséges változatainak felsorolásakor többször is említés 
történik a társulati kézikönyv (ek)ről, amelyeknek vizsgálata hozzásegíthet az 
egyes társulatok működésének, szabályainak jobb megismeréséhez.51 Nincs tu
domásunk azonban arról, hogy az eddigi irodalomban a kutatók elemeztek is 
volna ilyen kiadványt. Barna Gábor kutatásaira azonban hivatkozni lehet. A 
Rózsafüzér Társulatok működésének vizsgálata és feldolgozása kapcsán utal 
ilyen kiadványokra.52 (Itt kell megjegyeznünk, hogy Bárth János már idézett 
mondata, amely azt hangsúlyozza, hogy a Mária-lány fogalma az ország más-más 
területein mást-mást jelenthetett, a kunszentmártoni adatokkal igazolhatónak 
látszik: a múlt századi Élő Lelki Rózsafüzér és Éneklő Társulat kebelébe tarto
zó lányokat szintén Mária-lányoknak nevezték.53)

Magunk abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy a kérdéskör kutatásá
nak figyelmét egy eddig észrevétlenül maradt nyomtatott forrásra hívhatjuk fel, 
A Mária-leány kézikönyve címűre, melynek a századfordulót követő esz
tendőkben két kiadása is megjelent.54 E műre az általunk ismert irodalomban 
senki sem hivatkozik, ennek alapján azt kell feltételeznünk, hogy a kiadvány ez 
idáig elkerülte a kutatás figyelmét. A magyar vallási néprajz délvidéki vonatko
zásainak vizsgálata szempontjából különös jelentőséggel bír, hogy a művet a 
századfordulót követő esztendőkben SchnoblXavér Ferenc újvidéki római kato
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likus segédlelkész állította össze, s a mű kiadásának megjelenési helye is Újvi
dék.55 A műre magunk is véletlenül figyeltünk fel: a nyolcvanas évek végén tett 
csávolyi látogatásunk során láttuk először az újvidéki megjelenésű első kiadás 
kiállított példányát a helytörténeti gyűjteményben, összeállítója ugyanis csávo
lyi születésű. Akkor még kizárólag délvidéki vonatkozásai miatt jegyeztük fel a 
mű meglétének tényét, a cédula -  magának a műnek ismerete nélkül -  a többi 
hasonló feljegyzés között pihent az oroszlámosi vallási néprajzi konferencia 
témakörének meghirdetéséig. A művet -  sikertelen újvidéki nyomozás után -  az 
OSZK példányai alapján ismerhettük meg, s az irodalom tüzetesebb vizsgálata 
arról győzött meg bennünket, hogy a véletlen a kezünkre játszott: a kutatás 
számára ismeretlen nyomtatott forrásról van szó. Az alábbiakban ennek a mű
nek a tartalmát ismertetjük, annál is inkább, mert hozadéka igen jelentős lehet 
a Mária-lányok kérdéskörének jobb megismerése szempontjából.

A mű rövid Előszava néhány fontos adatot tartalmaz. Schnobl jelen időben 
(1905) beszél arról, hogy a lányok között dicséretesen kezd terjedni a Mária 
Kongregációk eszméje, s mindenfelől arról lehet hallani, hogy megalakult a 
Szűz Mária leányainak kongregációja. Ezt mindenképpen dicséretesnek tartja, 
hisz „mai hithideg és laza erkölcsű korunkban” a lányokra sok veszély és csábítás 
leselkedik -  írja. Ezért jó -  folytatja hogy a lányok a szüzek Szüzéhez fordul
nak, mert tőle remélhetnek hathatós oltalmat, hogy a bűnök tengerében el ne 
merüljenek.

Ezeknek a „jó lányoknak” kíván hasznos szolgálatot tenni művének közre
bocsátásával, amelyet hol imakönyv ként, hol vezérkönyv ként, hol pedig kézi
könyvként emleget, amelyben megtalálhatók a kongregációban használatos áj- 
tatosságok és szertartások. (Mint majd látni fogjuk, emellett a Mária-lányok 
vallásos társulatának/társulatainak működési szabályzatát is közli, ami szerve
zeti struktúrájuk megismerése szempontjából a kutatás számára különösen ér
dekes lehet.) Könyvét „több mű nyomán” állította össze, ezek közül egynek leg
alább a szerzőjét és a címét megadja,56 másik két forrása azonban talányos: nem 
tudjuk, mit kell érteni „a kalocsai és győri kongregáció könyvei”-n, hacsak nem 
e két városban bizonyára jól működő és megfelelően szabályozott kongregáció
kat, amelyek saját kézikönyvvel rendelkeztek. Ez egyébként nem elképzelhetet
len, hisz Kalocsa érseki, Győr püspöki székhely, tehát valószínűleg az egyház- 
megyei hatóság gondoskodhatott a megfelelő kézikönyvről.57 Schnobl mai 
szemmel nézve pontatlan hivatkozása alapján mindenesetre érdemes lenne e 
virtuális kiadványok ügyében megvizsgálni a kalocsai érseki és a győri püspöki 
könyvtár anyagát. Előszava végén Schnobl abban reménykedik, „hogy a hazánk
ban fönnálló leány kongregációk szerény könyvecskémet befogadják körükbe.”

Az elmondottak alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg: nyomtatott for
rásunk megjelenése alig két esztendővel előzi meg azt az időpontot, amelytől 
egy fentebb idézett munka a Mária Kongregációk szervezeti kiteljesedését szá
mítja; ekkor egyesültek ugyanis országos szinten.58 Ezt a szervezeti kiteljesedést 
tehát jól dokumentálja. Mindebből arra lehet következtetni, hogy az új szerve
zetek mindenütt egyházi sugallatra alakultak, Schnobl könyve maga is a főegy
házmegyei hatóság jóváhagyásával jelent meg. A kézikönyv második kiadásában 
ugyan nincs szó az országos egyesülésről, mégis valóban kiterjedt országos moz
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galmat lehet feltételezni, ha egy ilyen kézikönyvnek szánt munka három éven 
belül két kiadást is megért.59 Talán az sem mellőzhető adat, hogy az első kiadás 
vidéki -  újvidéki -  megjelenésével szemben a második kiadást már Budapesten 
bocsátották ki.

A másik fontos mozzanat: sémi sem utal arra, hogy egy helyi vagy egyház- 
megyei kongregáció kézikönyvéről lenne szó! Valószínűleg országos terjesztésű 
mű tehát a Mária-leány kézikönyve, amelyet a már működő és a később alapítan
dó leánytársulatoknak szánt Schnobl, valamint a jóváhagyó főegyházmegyei ha
tóság. Ez lenne tehát az a szervezeti kiteljesedés, vagy legalábbis a feléje vezető 
út egyik állomását dokumentáló nyomtatott forrás, amiről egy munka alapján 
föntebb szóltunk.60

A könyv első része a kongregáció szabályait közli. Bár -  mint előbb emlí
tettük -  semmi sem utal arra, hogy lokális vagy regionális egyházi leánytársula
tok kézikönyvéről lenne szó, a szerző a társulatot megnevezi: A  Boldogságos 
Szűz Mária Gyülekezeted (Nem tudni, hogy ez társulati elnevezési javaslatot 
jelentett-e, esetleg az idegen hangzású Mária Kongregáció helyett, vagy csupán 
az egyik -  a kalocsai?, a győri? -  kongregáció magyar neve volt, s amelynek 
kiadványából a szerző merített. Ez annál is inkább érdekes lehet, mert a 
későbbiek során -  ahol az elöljárók választásának és fölavatásának szertartásait 
ismerteti -  az ígérettevő felügyelőd Szeplőtelenül Fogantatott Szent Szűz Kong
regációját említi, amely Szent Alajos pártfogása alatt áll.62)

A szabályok pontosan meghatározzák a társulat célkitűzéseit. Idézzük: „A 
boldogságos Szűz Mária gyülekezetének célja a tagoknak buzgó együttműködé
se és egymást buzdító kölcsönös példaadás által odahatni, hogy azok a boldog
ságos Szűz Mária különös tisztelete s benső gyermeki szeretete, kiváltképpen 
pedig dicső erényeinek s szent példájának buzgó követése által a gyermeki ár
tatlanságot és szívtisztaságot megőrizzék, magukban a keresztény szellemet 
ápolják, az Isten szolgálatában való buzgóságot fejlesszék, minden vallásos kö
telmeiket pontosan teljesítsék s példás élet által másokra is üdvös hatást gyako
roljanak.” Később a Szabályzat azt is kimondja, hogy „e gyülekezet célja a ke
resztény erény és jámborság.”63

A Szabályzat rendelkezik a gyülekezeti elöljáróság tisztségviselőiről. Az 
első fejezet 2. pontja kimondja: „A gyülekezetei az elnök, az igazgató, a felügyelő 
és két segéd kormányozza. Ezekhez járul hat, vagy ha a gyülekezeti tagok száma 
nagy, tizenkét tanácsos. Ezeken kívül még más hivatalnokok is választhatók, ha 
ezekre netán szüksége lenne a gyülekezetnek.” (A kiemelések tőlünk -  J. K.) 
Megtudjuk, hogy az elnök csak áldozár lehet, akit az illetékes egyházi hatóság 
nevez ki. Az ő felügyelete alatt áll az egész gyülekezet, hozzájárulása nélkül 
gyakorlatilag semmiféle lényeges döntés nem hozható a társulat működésében.

A gyülekezetet az elnök felügyelete alatt álló igazgató kormányozza, akit 
„az elnök meghallgatásával az intézeti főnöknő nevez ki az iskolanénék közül”

Mindezeknek az adatoknak elemzése arra utal, hogy az egyházi hatóság 
kezében összpontosult e vallásos leánytársulatok alapításának szorgalmazása, 
az elnök kinevezése, aki csak áldozár lehetett -  a könyvet összeállító és kibocsá
tó Schnobl Xavér Ferenc maga is áldozár volt -, s tevékenységének felügyelete 
is. Az igazgató személye kapcsán mondottak pedig világosan arra utalnak, hogy
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az akkor alapított vagy már működő jámbor leánytársulatok intézeti keretben 
működtek. Bár ezeknek az intézeteknek a természetéről nem tudunk meg sem
mit, az igazgatóul kinevezhető iskolanénék fogalma eligazít: így nevezték a taní
tással foglalkozó nőszerzetek tagjait, tehát az „intézeti keret” mögött szerze
tesnők vezette egyházi leányiskolák sejthetők. Az egyes konkrét Mária-társula- 
tok alapításának, működésének, belső életének majdani vizsgálata ezt a kérdést 
nyilván egyértelművé fogja tenni.

Bár egy vallásos társulat belső életének, mindennapjainak megismerése 
nélkül A Mária-leány kézikönyve fonalán haladva csupán papír-, szabályzat- és 
elvont elvszerűség figyelhető meg, az mindenképpen kimondható, hogy -  lega
lábbis a századelőn és azokban a (leány)intézetekben, amelyek az itt ismertetett 
mű szabályai, szertartásai, áj tatosságai alapján működtek -  nyilvánvalóan az urba- 
nizált(abb) közegben élő középosztály leánynemzedékeinek keresztény erkölcsei 
és jámborsága fölött őrködő vallásbuzgalmi egyesületről van szó. Az itt ismertetett 
és elemzett nyomtatott forrás alapjában véve alátámasztja azokat az ismereteket, 
amelyeket a Mária-lányokkal kapcsolatban dolgozatunk elején elmondhattunk, s 
az is valószínűnek vehető, hogy a Szabályzatban említett intézeteken a jezsuiták 
vezérlete alatt alapított és működtetett tanintézeteket kell értenünk.

A gyülekezet tagságába lépni szándékozó lányokat a Szabályzat részletes 
vagy egyetemes gyónásra kötelezi, s azt is előírja, hogy havonta szent gyónáshoz 
járuljanak. Kötelezettségeik közé tartozott továbbá a Krisztus- és Mária-ünne- 
pek bensőséges buzgalommal történő megünneplése és az istenes könyvek ol
vasása. Fontos az alábbi ajánlás: „A rossz és veszedelmes könyvek és iratok 
olvasását pedig, melyek a vallásosságot és az erkölcsösséget megmérgezik, szor
gosan kerüljék. Miért is, ha lehetséges, legyen a gyülekezetnek jó könyvekkel ellá
tott könyvtárad  (A kiemelés tőlünk -  J. K.)

Feladata továbbá a tagságnak a mindennapi lelkiismeretvizsgálat, vala
mint, mivel „másoknál nagyobb tökélyre törekszenek, általában tanácsoltatik 
nekik, hogy istenes és keresztény cselekedeteikben mennél nagyobb buzgalmat 
tanúsítsanak.” Karitatív feladatnak vehető az a kötelezettségük, hogy tagtársai
kat betegség esetén rendszeresen látogassák, haláluk esetén kikísérjék végső 
nyughelyükre.

A Szabályzat második fejezete a társulat tagságával kapcsolatos tudnivaló
kat ismerteti. Fontos az első pont: „A boldogságos Szűz Mária gyülekezetének 
tagjait a jámbor nőnem s főleg a serdülő leányifjúság képezi. Szabályozza 
továbbá a felvételi elbeszélgetés szempontjait, valamint a próbaidő tartamát. Itt 
különösen nagy hangsúly került a jelölt erkölcsi magaviseletére. A felvételről a 
gyűlés szavazattöbbséggel határozott, a fölvételi szertartást pedig általában a 
gyülekezet főünnepein tartották. A tagoknak a kongregációból való kizárására 
vonatkozó pontok közül idézzük: „A kizáratás büntetését magára vonja a tag, 
ha erkölcsellenes magaviselete vagy egyébként rendetlen és botrányos életmód
ja által a kongregáció jó hírnevén csorbát ejt.” Ugyancsak kizárást vont maga 
után, ha a tag „az anyaszentegyház törvényei ellenére vegyes házasságra lép.” Ezt 
a pontot a szerző Schnobl lábjegyzetelni volt kénytelen, ahol felsorolja azokat 
a feltételeket, amelyeknek alapján az egyház a vegyes házasságot kényszerű
ségből mégis eltűrte.
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Az itt ismertetett pontokkal kapcsolatban meg kell jegyezni: ha a Mária-lá
nyok vallásos társulatának igazgatóját az intézeti főnöknő nevezi ki az iskolané- 
nék közül, akkor -  bár meg nem nevezett intézetről van szó -  az lenne a benyo
másunk, hogy kormányzata alatt a virtuális tanintézet leányhallgatósága tartoz
na a gyülekezet kebelébe. Ezzel szemben -  mint láttuk -  a Szabályzat a „jámbor 
nőnemet” és a „serdülő leányifjúságot” emlegeti. (Vagy az lenne a magyarázat, 
hogy A Mária-leány kézikönyve voltaképpen mintát kínál az ország más-más vidé
kein működő vagy akkor szerveződő leánytársulatok számára, mintegy lehetővé 
téve, hogy a megfelelő helyre mindenütt iktassák be a helyi sajátosságokat?)

A további fejezetekben áttekintés olvasható a vallásos társulat alacsonyabb 
rangú hivatalnokainak és tisztségviselőinek tevékenységére, megválasztására 
vonatkozó szabályokból. A titkár szabályaiból olyan adatokat tudhatunk meg, 
amelyek a hasonló társulatok további kutatásával kapcsolatban hasznosak le
hetnek. Ha a Mária-lányok társulata Schnobl Kézikönyve alapján működött, 
akkor a Szabályzat szerint rendelkeznie kellett pontos okmányjegyzékkel, továb
bá három jegyzőkönyvvel. Az első jegyzőkönyv a mindenkori tisztikar, a tagok, a 
tiszteletbeli tagok és a „jótevők” névsorát tartalmazta a velük kapcsolatos egyéb 
adatokkal, a második a gyűlések, a harmadik pedig a „tanácskozmányok” 
jegyzőkönyve. A további kutatásnak tehát ezek után a jegyzőkönyvek után kell 
nyomoznia, hisz a Mária-lányok társulatának belső életével, a tagság területi, 
életkor szerinti és társadalmi hovatartozásával kapcsolatos adatok, tagságuk
nak időtartama, esetleges kizáratásának oka és a vonatkozó tárgyalások anyaga 
is ezeknek lapjain keresendő. Még az is elképzelhető, hogy a leánytársulati folk
lór szövegei is éppen itt találhatók meg.

A vallásos társulatokkal kapcsolatos kutatás -  mint azt dolgozatunk elején 
az irodalom alapján kiemeltük -- kiterjed a tárgyegyüttesekre is mint forrásokra. 
Schnobl Kézikönyve alapján a Mária-lányokkal kapcsolatban néhány ilyen meg
nevezhető. Mindenképpen a leánygyülekezetekkel kapcsolatos a Mária-szobor 
(a Hordozó Mária), a gyülekezeti zászló, a gyülekezeti érem („a boldogságos 
Szűz megszentelt érme”, illetőleg „a boldogságos Szűz Mária kongregációjának 
jelvénye’*36), s valószínűleg más emlékek is. Mindezekkel kapcsolatban számos 
kérdés megoldásra vár, hisz alig tudunk róluk valamit. (A gyülekezeti érmeket 
bizonyára családi hagyatékokban, magán- és múzeumi gyűjteményekben lehet
ne keresni.)

A Szabályzat társulati pénztárosi tisztről is beszél, de arról nem tudunk 
meg semmit, hogy anyagi forrásai honnan származnak. (A mai szóhasználatban 
járatos szponzorokat azonban valószínűleg a jegyzőkönyvek kapcsán emlege
tett jótevőkben kell keresni.) Mivel azonban a Szabályzat a bevételek és a kiadá
sok pontos vezetését írja elő, a kutatások során felbukkanni remélt pénztári 
jegyzékek alapján például megtudhatnánk, hogy kik voltak a jótevők, melyik 
társadalmi réteghez tartoztak, milyen mértékben támogatták a társulatot, létez
tek-e alapítványok stb. Vagy például azt, hogy milyen összegeket fordítottak 
könyvbeszerzésre, hol vásároltak, mely műveket, hol szerezték be a tagavatás
kor átadott érmeket stb. Szinte káprázatos lehetősége az elképzelhető adatok
nak, amelyeknek vizsgálatával sok mindent megtudhatnánk. Csupán további 
szívós kutatásra van szükség.
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Mivel ennek a vallásos társulati formának fontos jellemzője a könyvtár, s a 
tagokat olvasásra buzdította, minden bizonnyal hasznos lenne megismerni 
könyvállományuk leltári jegyzékét, az egyes művek olvasói frekventáltságát, a 
kor keresztény szellemben nevelt leányifjúságának bestsellereit, s egyáltalán azt 
az erkölcsi szempontból javallt épületes irodalmat, amelyet az egyházi hatósá
gok e leánynemzedékek számára előírtak. S mi volt benne a szépirodalom, mi a 
vallásos irodalom, mi az ismeretterjesztés, mi a magyar és mi a fordításos iroda
lom, s nem utolsósorban: mivel serdülő vagy már érett lányokról volt szó, az 
egészségügyi ismeretterjesztés helyet kapott-e s miként a keresztény szellemű 
nevelésben.

A Szabályzat végén a tagok erénygyakorlataiba kapunk betekintést. Ezek 
közül néhány szempont, mutatóban: a bűnnek s főleg mindannak utálata, ami a 
szent szerénységet sérthetné; az érzékeknek, s különösen a szemeknek gondos 
fékezése; nagylelkű, folytonos küzdelem az emberi tekintetek ellen; mérséklet 
és szerénység a különféle felüdülésekben. Jómagunk nem vagyunk biztosak 
benne, hogy a „nagylelkű, folytonos küzdelem az emberi tekintetek ellen” kité
telt pontosan értjük-e. Dolgozatunk célkitűzése szempontjából ez azonban nem 
is elsődleges.67

Ezt követi a Kézikönyvben az ünnepélyes felvétel szertartásának latin és 
magyar nyelvű szövege, valamint koreográfiája. Ugyancsak itt olvasható az elöl
járók választásának és felavatásának szövege -  magyarul.

Schnobl könyvének eddig ismertetett része körülbelül a harmadát teszi ki a 
mintegy nyolcíves műnek. A további kétharmadnyi részben imakönyvet kapott kéz
be a társulat tagsága. Itt sorakoznak a naponkénti társulati imák, mellettük az esti 
lelkiismeret-vizsgálat keretében a bűnöknek és vétkeknek természetére és megnyil
vánulásaira vonatkozó kérdések sora. Ez a terjedelmes szöveg kifejezetten tanulsá
gos a Mária-lányok erkölcsi arculatával kapcsolatos társulati követelményrendszer 
alaposabb megismerése szempontjából. Ezt követi a heti gyűlések alkalmával 
végzett imák szöveggyűjteménye, aztán különféle ájtatosságok, végül a búcsúval 
kapcsolatos ismeretek és a kongreganisták búcsúnapjainak jegyzéke.

Ennek az eddig ismeretlenül maradt nyomtatott forrásnak részletes ismer
tetése után -  összegezésül -  még néhány mozzanatra rámutathatunk. A legfon
tosabb az, hogy bár eddig ismeretlen és a kutatás számára sok új adatot feltáró 
forrásról van szó, Schnobl műve nem egy konkrét közösség konkrét vallásos 
leánytársulatát reprezentáló bázis, hanem valószínűleg az eszményi Mária-lá
nyok és társulatok képét sugallja. Hogy ez a kézikönyv milyen szerepet töltött 
be a magyar századelő vallásos leánytársulatainak életében, voltak-e helyi vál
tozatai, s alkalmazható volt-e például falusi közegben is, s miféle módosítások
kal, arra csak a jövő kutatásai vethetnek fényt. Ennek a dolgozatnak közzététele 
után minden bizonnyal remélni lehet újabb példányok előkerülését is. Az is 
kutatandó kérdés, hogy az összeállító és közrebocsátó Schnobl Xavér Ferenc 
-  akkor még újvidéki római katolikus segédlelkész és áldozár -  a későbbiek 
során milyen szerepet játszott a Mária Kongregációk népszerűsítésének moz
galmában, pályája miképpen kötődik ehhez a kérdéshez.

A  Mária-leány kézikönyve alapján tulajdonképpen elvégezhető lenne az az 
összetett funkcióvizsgálat, amelyre a Tüskés-Knapp szerzőpáros elképzelései
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alapján föntebb rámutattunk. Mindenre természetesen nem remélhető válasz, 
hisz ez a mű az eszményi leánytársulat tükre, s nem a mindennapi gyakorlaté, 
amelynek során egy vallásos közösség életében a virtuális funkciók kialakulnak 
és artikulálódnak. Gazdasági funkcióról például adatok hiányában nem lehet 
beszélni, hacsak a könyv szövegében gyakran szereplő egymás segítése nem te
kinthető ennek. (Egy konkrét Mária Kongregáció vizsgálata ennél biztosan sok
kal többet árulna el.) A művelődési funkció kifejezett hangsúlyt kap, ez elsősor
ban a társulati könyvtár meglétében, valamint az olvasási kultúra terjesztésében 
nyilvánul meg. A kultuszformáló szerep már a Mária-lányok társulatának ter
mészetéből következik: ez pedig a Mária-kultusz terjesztése és elmélyítése a 
leányifjúság körében. A szociális és karitatív funkció a Kézikönyv lapjain csak 
bizonyos mértékben konstatálható, a fegyelmezés és ellenőrzés szándéka azon
ban kifejezett. A csoportazonosságot tudatosító és erősítő funkció különöskép
pen jellemző, s ez nem csupán Schnobl könyve alapján, hanem a mátraalji konk
rétumok ismeretében figyelhető meg.

Végezetül örvendetes lenne, ha dolgozatunk nyomán a kutatás újabb 
nyomtatott forrásokat venne szemügyre, például társulati kézikönyveket vagy 
imakönyveket, ha voltak ilyenek. Az eddigi irodalom tanúsága alapján ezt biz
ton lehet remélni.
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ka), 1995. XXV. évf. 1-2. szám. A laikus világi társulatokat tárgyaló oroszlámosi kon
ferencia (1996) anyaga az Üzenet e számában olvasható. A Budapesten 1996-ben 
megtartott Szent hely -  világ közepe -  mandala című tanácskozáson is elhangzottak 
ide vonható dolgozatok.

3 Például: Bálint Sándor 1973., Bálint Sándor 1977., Gulyás Éva 1986., Tüskés Gábor
1993., Bálint Sándor-Barna Gábor 1994.

4 Tüskés Gábor szerk. 1986., Rahner-Modehn-Göpfert szerk. 1981, Horváth Pál szerk.
1990., Erdélyi Zsuzsanna szerk. 1991., Barna Gábor szerk. 1995. Ide tartozik a Vallási 
néprajz címen megjelenő sorozat: 1-3. kötet, Budapest, 1985-1987., Dankó Imre és 
Küllős Imola szerkesztésében; 4., Budapest, 1990. Fejős Zoltán és Küllős Imola szer
kesztésében; 5., Debrecen, 1991. Dankó Imre, Küllős Imola és Molnár Ambrus szer
kesztésében; 6., Debrecen, 1994. Bartha Elek, Dankó Imre, Küllős Imola és Molnár 
Ambrus szerkesztésében. Az új, 7. kötetet még csak hallomásból ismerjük. A sorozat 
tematikus tanulmánykötetei elsősorban a református vallási néprajz területéről közöl
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nek fontos dolgozatokat, de helyet kapott a sorozatban külön tanulmánykötet a hatá
rokon túli magyarság vallási néprajzáról is. Jelennek meg benne ezenkívül tanulmá
nyok más felekezetek vallási néprajzáról is. Megemlítendő még a Szolgálat folyóirat 
(Eisenstadt) 1983. évi 58. száma, amely tematikus blokkot közöl A népi vallásosság 
címmel, a Világtörténet folyóirat 1979. évi 3. száma, benne tanulmányokkal a „népi 
vallás” kérdéseiről,Az egyházak a változó világban című 1991-cs esztergomi konferen
cia népi vallásossággal foglalkozó tanulmányai (vö.: Bárdos István-Beke Margit szerk. 
1991.), Bálint Sándor népi hitéletet tárgyaló válogatott dolgozatai (In: Bálint Sándor 
1981.). Nálunk legutóbb: Silling István 1994.

5 Vö.: Dömötör Tekla főszerk. 1990., benne: Bárth János 1990., Bartha Elek 1990., 
Kósa László 1990., Szigeti Jenő 1990.

6 Lammel Annamária-Nagy Ilona 1985. Új kiadása: 1995.
7

Erdélyi Zsuzsanna alapművei: Erdélyi Zsuzsanna 1974. és Erdélyi Zsuzsanna 1976., 
valamint számos tanulmánya a kérdésről. További gyűjtések: Polner Zoltán 1978., 
Polner Zoltán 1981., Polner Zoltán 1985., Besenczi Sándor 1988., Silling István 1992., 
Silling István 1995., Tánczos Vilmos 1995.

8 Két monografikus alapmű: Tüskés Gábor 1993. és Bálint Sándor-Barna Gábor 1994., 
mindkettőben a kérdés hatalmas irodalmával. Nálunk legutóbb: Csorba Béla 1996.

9 Például: Molnár Ambrus-Szigeti Jenő 1984. és Kovács Sándor, V. 1985.
10 Pócs Éva 1985-1986., Pócs Éva 1986. Vö. még a Jung Károly 1982-ben közölt két 

tanulmányt.

11 A kérdés kapcsán néhány fontosabb közlemény: Bálint Sándor 1972., Bálint Sándor
1974., Bálint Sándor 1975., Klaniczay Gábor 1981., Vida Mária 1981., Knapp Éva
1983., Tüskés Gábor-Knapp Éva 1988., Csorba Béla 1989. Szent Istvánról: Lukács 
László 1989, és Magyar Zoltán 1996. 107-147. Szent Lászlóról: Mezey László szerk. 
1980. továbbá: Létünk (Szabadka), 1995.1-2. szám.

12 Fügedi Erik 1977., Fügedi Erik 1977a., Hegedűs Antal szerk. 1983., Knapp Éva 1983.
13 A Budapesten 1996 decemberében tartott Szent hely -  világ közepe -  mandala c. 

konferencián hangzottak el ilyen tanulmányok.
14 Felsorolva az 5. jegyzetben.

25 Bálint Sándor 1937.311.

16 Ugyanott.

17 Bálint Sándor 1974a. 115. és Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992.9.
18 A JMMT Kiss Lajos Néprajzi Szakosztálya ilyen címmel hívta össze oroszlámosi ta

nácskozását 1996-ben, ahol ez a dolgozat is első változatában elhangzott.

19 Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992.34.
20 Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992.8.

21 Bárth János 1990.361.
22 Bálint Sándor 1937.315.

23 Műveinek könyvészeti áttekintései: Péter László 1974., Gyuris György 1981., Gyuris 
György 1990. Életéről legutóbb: Lele József, Ifj. 1996.
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24 Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992.10.
25 Ugyanott: 9.
26 Bárth János 1990.361-363., de 357-361. is!
27 Bálint Sándor 1937. Ez a dolgozat kisebb eltérésekkel azonos: Bálint Sándor 1938. 

28-35.
28 Bálint Sándor 1937.311.
29 Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992. Bizonyos áttekintés olvasható még: Barna Gábor 

1990.
30 Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992.10-11.
31 Ugyanott: 30-32.
32 Németh Imre 1980.
33 Bálint Sándor 1937., Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992., Barna Gábor 1991.
34 Bárth János 1990.358-359.
35 Vö. Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992. irodalomjegyzéke.
36 Bárth János 1990.359.
37 Dám Ince 1944. A művet e dolgozat írása közben nem állt módunkban kézbe venni.

38 Bárth János 1990.358.
39 Németh Imre 1980.
40 Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992.
41 Németh Imre 1980.
42 Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992.
43 Bálint Sándor 1937.313.
44 Németh Imre 1980.
45 Bárth János 1990.359.
46 Németh Imre 1980.
47 Ugyanott.
48 A 37. jegyzetben jelzett mű alapján.

49 Bárth János 1990.358-359.
50 A magyar parasztság szexuális kultúrájával kapcsolatban lásd: Vajda Mária 1988. To- 

vábbi irodalommal.

51 Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992.10.

52 Barna Gábor 1991.319-320. és Barna Gábor 1996.290-291.
53 Barna Gábor 1991.320.
54 Schnobl Xavér Ferenc 1905. és Schnobl Xavér Ferenc 1908.
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55 A Petrik-Barcza-féle könyvészet az első kiadást tévesen pesti megjelenésűnek jegyzi.

56 Vö.: Haiczl Kálmán: A szeplőtelen Szűz Mária tisztelete. A kiadás helye és éve nem 
ismert. A mű e dolgozat írása közben nem állt rendelkezésünkre.

57 Ilyenre utal: Tüskés Gábor-Knapp Éva 1992.23.

58 Németh Imre 1980.
59 A második kiadás (1908) csak új előszavában tér el az első kiadástól. Ez az előszó 

semmi lényegeset nem mond. Mindkét kiadás külalakban azonos: csinos, fekete köté
sű, tenyérbe simuló, mélynyomásos díszítésű könyvecske.

60 Nćmeth Imre 1980.
61 Schnobl Xavér Ferenc 1905.5.
62 Ugyanott: 45.
63 Ugyanott: 5. és 6-7.

Ugyanott: 8.

65 Ugyanott: 11.
66 Ugyanott: 33.
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BALLÁ FERENC

A BEZDÁNI RÉG IS SZENT FERENC KERESZTÉNY 
TANÍTÁS TÁRSULAT (1764-1782)

A török elvonulása után a kalocsai érsekek mindent megtettek egyházmegyéjük 
újrarendezéséért. E hatalmas munka a hitélet fejlesztését is tartalmazta. A gya
kori háborúk, a paphiány és a hívek ide-oda vándorlása miatt a hitélet elseké- 
lyedett, ami vallási tudatlanságot okozott. Az érsekek a bajokat a már addig 
bevált népmissziók szervezésével igyekeztek orvosolni. Legeredményesebb 
munkát ezen a téren Batthyány József (1760-1776) kalocsai érsek fejtett ki.

Az érsek főpásztori működését a katolikus hívők nemzetiségi felmérésével 
kezdte meg. 1761-ben kimutatást készített a plébániák híveinek nemzetiségi és 
vallási hovatartozásáról. Az adatok figyelembevételével három jezsuita atyát 
bízott meg, hogy az egyházmegye területén a nemzetiségek nyelvének figyelem
bevételével népmissziókat tartsanak. Miháltz István a magyar, Witt Péter a né
met, Lipovchich Péter jezsuita atya pedig a horvát plébániákon tartott nép
missziókat.1

Az 1760-as években Bezdánban a plébánosi állást Kapitány Mátyás (1760- 
1763) és Boroviák András (1764-1775) töltötték be. Rajtuk kívül itt dolgozott 
még két káplán is. A falunak 1758 lakója volt. Többségben voltak a római kato
likus magyarok, de voltak köztük csehek, morvák és horvátok is.

1763-ban Bezdánban Miháltz István jezsuita atya nyolcnapos népmissziót 
tartott. A bezdániakon kívül részt vettek rajta a környező kisebb települések és 
tanyák lakói is.2

A népmisszió engesztelő kör menet tel fejeződött be. A körmenetet a hely
beli tekintélyesebb lakosok kereszttel a vállukon és töviskoszorúval a fejükön 
vezették. Az így jól megszervezett és külsőségekben is gazdag népmissziónak 
igen mély erkölcsi hatása volt.3

A népmissziók befejezése után, 1764-ben Batthyány József elrendelte, hogy 
azok „... áldásos hatásának elm élyítésére..a hitoktatás eredményének állan
dósítására, az egyházmegye minden plébániáján meg kell alakítani a Régis 
Szent Ferenc Keresztény Tanítás Társulatot. Ezeknek az egyesületeknek az volt 
a feladata, hogy utcánként, egy-egy hitben jártas férfi vagy nő vasárnaponként a 
fiúkat és a lányokat, valamint a fiatal házasokat a katekizmus igazságait oktassa. 
Ennek a hitoktatásnak semmi kapcsolata sem volt, az iskolai hittannal, de azzal 
sem, amelyet minden évben a hamvazószerdától húsvétig a hívek számára szer
veztek. Az utóbbira a templomban került sor vasárnaponként délután 3 órai 
kezdettel. A plébános vagy az egyik káplán vezette.4

Hogy miért éppen ezt a szentet választotta a kalocsai főpap, azt a szent 
életútja magyarázza.

Régis Szent Ferenc János (Fontcouverte, 1597 -  La Louvesc, 1640) kisne- 
mesi francia családból származott. Már diákkorában is számos iskolában taní
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tott. Tagja lett a jezsuita rendnek. 1630-ban pappá szentelték. 1732-ben Mont- 
pellier-be küldték, ahol minden idejét a népmissziók megszervezésére fordította. 
Kálvinista környezetbe került. Viviers környékén tevékenykedett, amelyet tel
jesen elpusztított a vallásháború. Egész életét a prédikációi, a hitoktatás és a 
szegények szolgálata töltötte ki. Eljárt a protestáns lakosú falvakba is. Puyben és 
környékén gondot viselt a vidék csipkcvcrőnőiről, akik őt pártfogójukként tisztel
ték. Látogatta a kórházakat és börtönöket, a prostituáltakat is. Az utóbbiak számá
ra otthont épített. Környezete már életében számos csodát tulajdonított neki.

1640 telén La Louvesc faluban kellett volna missziót tartania, de az éj sö
tétjében eltévedt. Egy elhagyott kunyhóban töltötte az éjszakát. Tüdőgyulladást 
kapott. A missziót még megtartotta, de utána hamarosan meghalt.

Sírja zarándokhely lett. 1716-ban boldoggá, 1737-ben pedig szentté avatták.5
Bezdánban 1764-ben összeírták a fiúkat és a lányokat, valamint a fiatal 

házasokat. 179 fiút és 219 lányt. A fiúkat öt, a lányokat hat csoportba és egy 
alcsoportba osztották be. Minden utcában volt egy csoport. Ekkor öt nagyobb 
utca volt a faluban: Öreg, Koluthi, Zombori, Puszta és Újvári utca. 91 legényt 
nem osztottak be, ezek két csoportot alkottak. A legkisebb csoportban 17-en, a 
legnagyobban 55-cn voltak.

A fiúcsoportok élén a Gondviselő Atya, a lánycsoportok élén pedig a 
Gondviselő Aiiya állt. Ez utóbbi Hanák Márinka volt, ő a hatodik leánycsoport
ban tanító is volt. Mind a tizenkét csoportnak volt egy-egy tanítója. Ezek egy
szerű hívők voltak, akiknek némi jártasságuk volt a hitéletben. A fiúcsoportokat 
férfiak, a lánycsoportokat nők tanították. Minden csoport tagjai közül válasz
tott magának egy vezért is, aki a szervezési munkával volt megbízva.

Minden csoportnak volt védőszentje. Az egyes csapatokat a védőszentről 
nevezték cl. A fiúk férfi, a lányok női védőszentet választottak.

Az egyes seregek fontosabb adatai:

Első fiúsereg

Az Öreg utcában levő Kis Jézus Serege.
Tanítója Paál György.
Vezére Juhász Andria.
A csoport 38 tagú.

Második fiúsereg

A Zombori utcában levő Szent Imre Herceg Serege.
Tanítója Csikvári Paál.
Vezére Vincze Gyuri.
A csoport 35 tagú.

Harmadik fiúsereg.

A  Koluthi utcában levő Őrző Angyalok Serege.
Tanítója Szalali Ferenc.
Vezére Lelgrádi Dani.
A csoport 42 tagú.
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Negyedik fiúsereg

A Puszta utcában levő Szent János Apostol ćs Evangélista Serege. 
Tanítója Kovács Joseph.
Vezére Csanda Marczi.
A csoport 56 tagú.

Ötödik fiúsereg

Az  Újvári utcában levő Szent Ignác Serege.
Tanítója Ugrits János.
Vezére Dudás Jancsi.
A csoport 31 tagú.

A legények első serege

Szent Mihály Arkangyal Serege.
Tanítója Kiss István.
Vezére Kovarik Ferencz.
A csoport 34 tagú.

A legények második serege

Szent György Serege.
Tanítója Rúzsa Mihál.
Vezére Balog Ádám.
A csoport 55 tagú.

Első leánysereg

Az  Öreg utcában levő Szent Ágnes Serege.
Tanítója Nagy Örzse.
Vezére Kovács Kati.
A csoport 30 tagú.

Második leánysereg

A  Zombori utcában levő Szűz Szent Katalin Serege.
Tanítója Péter Kati.
Vezére Kovács Éva.
A csoport 21 tagú.

Harmadik leánysereg

A  Zombori utcában levő Szűz Szent Ágota Serege.
Tanítója Tótth Zsuzsi.
Vezére Ferkuli Teréza.
A csoport 17 tagú.

Negyedik leánysereg

A  Koluthi utcában levő Boldog Asszony Fogantatása Serege. 
Tanítója Lovász Éva.
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Vezére Sebestyén Éva.
A csoport 39 tagú.

Ötödik leány sereg

A Puszta utcán levő Szent Borbála Serege.
Tanítója Kolozsár Irma.
Vezére Horvát Kata.
A csoport 47 tagú.

Hatodik leánysereg

Az Újvári utcában levő Boldogasszony Látogatása Serege.
Tanítója (Gondviselő Anya) Hanák Márinka.
Vezére Puskaporos Maris.
A csoport 27 tagú.

Első leánycsoport alserege

Vezére Rekettye Ruzsi.
Az alcsoport 30 tagú.

A társulat dokumentációját magyar nyelven vezették. Csak a csapattagok 
számát és a tagok nemét írták be latin nyelven.

A hitoktatást valószínűleg a szabadban, illetve magánházaknál tartották, 
csak kivételesen volt a templomban. Az előadások vasárnap délután három óra
kor kezdődtek. A csapatok névsorát minden évben az újabb tagokkal kiegészí
tették, a kiöregedetteket pedig törölték.6

A katolikus hívők 1760-ban kezdik a munkát. Ezt a felsőbb egyházi ható
ságok engedélyezték, sőt sokszor meg is szervezték. A társulásoknak az volt a 
célja, hogy elmélyítse az egyházi életet és szorosabbra fűzze a hívők és a hivata
los egyházi szervezet kapcsolatát. Az elkövetkező évtizedekben e társulatok a 
katolikus egyházban a hitélet fejlesztésének és gyakorlásának hathatós eszközei 
lettek. Alapszabályaikkal és lelki gyakorlataikkal a hívők vallásos hitére és ke
resztény erényeire hatottak.

A Régis Szent Ferenc Keresztény Tanítás Társulatot nem téveszthetik 
össze a kordát viselők, Seraphi Szent Ferenc Társulatával, amely már abban az 
időben működött vidékünkön: Zentán (1763), Zomborban, Szabadkán (1766) 
és más helységekben.

Ugyancsak az 1760-as években alakultak meg az első Nepomuki Szent Já
nos Társulatok is településeinken. A közös munka még be sem járódhatott, 
amikor II. József császár rendeletével betiltotta működésüket. A társulatok csak 
a császár halála után kezdtek újraalakulni, újakkal bővülni, néhány évtizedes 
szünet után.7
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KOVÁCS ENDRE

A DOROSZLÓI RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT 
ADATOK A FALU VALLÁSI NÉPRAJZÁHOZ

Doroszló nyugat-bácskai falu, amely Zombortól, ill. jelenlegi közigazgatási 
székhelyétől húsz kilométerre van az Újvidékre vezető magisztrális úton.

Mint települést 1313-ban említették először az okiratok, amikor Bácska a 
történelmi Magyarországhoz tartozott.

A középkori település a Mosztonga jobb partján, a manapság Pusztának 
nevezett határrészen feküdt. Újdoroszlót viszont 1752-ben a mocsár bal partján 
elterülő Zsarkova meg Klusza pusztákra telepítették, amelyek területén koráb
ban két középkori település: Bajkút meg Szent Katalin volt.

A  Bajkutat 1382-ben említették először az okiratok. Doroszlóhoz tartozik 
és 1790 óta Szentkútnak nevezik.

Doroszló plébániáját 1752-ben állították föl, anyakönyvi bejegyzéseket pe
dig 1753-óta végeznek.

A falu első temploma 1754-ben épült, amely csak imaház lehetett, mert a 
falu közepén álló nagytemplom, melynek kegyképén Szent Imre herceg látható, 
1796-ban készült el a templomi búcsúra és ez év nov. 7-én eskettek benne 
először.

A Szentkúthoz 1790 óta járnak zarándokok. A Szűzanya-kultusz buzgó és 
kiapadhatatlan forrásává akkor vált, amikor két évvel később a 40 éves, gombosi 
illetőségű Záblóczki János csoda folytán visszanyerte szeme világát. A kút kö
zelében 1796-ben épült egy kis fakápolna, amely céljának nem felelt meg. 1809- 
ben másik fakápolna épült, amely 50 évvel később porig égett. Ez utóbbinak 
helyén áll az 1861-ben állított Szűz Mária-kcgyszobor. A harmadik kápolnát, 
amely közelebb áll a főúthoz, mint a kúthoz, 1825 körül kezdték építeni. A ma 
is álló kéttornyú szentkúti kápolna 1875-ben készült el. Ekkor szentelték fel. 
Trianon óta a vajdasági magyarság egyedüli zarándokhelye.

A kálvária a stációkkal 1828-ban épült a hajdani Temető utca kezdeténél 
az Irtásban. Mai helyére, a Szentkúthoz, a szakrális emlékeket romboló illegális 
zaklatások miatt helyezték 1973-ban.

A legutóbbi népszámlálás (1991) tanulsága szerint a faluban 1863 személyt 
írlak össze. A falu lakóinak a nemzetiségi összetétele a következőképpen ala
kult: 73,3% magyar, 13,6% szerb, 5,8% jugoszláv, 4,6% horvát és 2,7% egyéb 
nemzetiségű. Mindebből a római katolikusok száma másfél ezerre tehető.

Korábban a falu a kalocsai egyházmegyéhez, manapság pedig a szabadkai
hoz tartozik, egy papja van, esperesi ranggal. A falu közepén álló templomon 
kívül a szentkúti kegyhely is az ő hatáskörébe tartozik.

Vallási társulatok képezik a népi vallásosság műhelyeit, ahol a keresztény
ség hittételei a laikus vallási fölfogásokkal ötvöződnek és élnek tovább: az 
idősebbektől veszik át és művelik a fiatalabbak.
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Ma is elevenen él és működik a Rózsafüzér Társulat, amelyet egyszerűen 
Mária Társulatnak neveznek. Tagjait társulatosoknak, pejoratívan Mária-piku- 
lásoknak, szentes asszonyoknak nevezik.

Pontosan nem tudni, mikor alakult. Szabályzatát az 1920-as évek elején 
nyomtatták és adták ki az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. A megalakulás 
körülményei ismeretlenek.

A társulat tagságát csaknem kizárólag nők, leginkább idős, magányos özvegy
asszonyok képezik; értelmiségi tagja aligha van. A férfiak ugyanis azt hiszik, hogy 
„el vannak esve a templomtól”, pedig minden katolikus vallásút befogadnak.

A magánéletre nemigen jellemző az összetartás, vannak szociális különb
ségek. Egészében véve azonban a társulat nem vagyoni, hanem vallási közösség, 
amelyben a gazdánék is kiveszik részüket a közösen vállalt föladatokból, a 
templom gondozásából meg hasonlóból. Szociális különbségek inkább csak a 
koszorúk között vannak. Hasonlóan a hajdani fonóhoz vagy a lánybandákhoz, 
mindenki a maga társaihoz húz, közéjük kívánkozik, mert ott tud fölszabadulni 
és érzi jól magát. így van ez egy-egy koszorú tagjaival is, kik holtuk után, a te
metőben is a társaikkal kívánnak maradni.

Az identitáson kívül a társulat legnagyobb értéke a hitvallás, annak ellené
re, hogy „most már mindenki többre tartja magát az Istennél”, pedig „az Istent 
az égből senki sem hozhatja le a földre, megváltoztatni a törvényeit, eltéríteni 
teremtői szándékától.” -  vallotta egy adatközlő.

Tizenöt személy képez egy koszorút, melynek vezetője a koszorúfej. Nála 
kell havonta cserélni a cédulákat, ill. a titkokat. Ha a koszorúfej meghal, akkor 
tisztségét arra bízzák, aki hitbuzgó és állandó tagja a társulatnak. Leginkább 
valamely fiatalabbra, olyanra, aki a faluban él, hogy ne kelljen gyakran újat ke
resni. Egyidejűleg tizenöt-húsz koszorú működik a faluban, akik együttesen ké
pezik a Mária Társulatot.

A társulat tevékenységéről nyilvántartást nem vezetnek, az imént említett 
szabályzat viszont a tagság között megtalálható, csakúgy mint a plébánián.

A titkokat kötelezően, új holdvasárnapkor cserélik. A koszorúfej föladata 
naponta a teljes rózsafüzért elmondani, ha netán valamelyik társulati tag elmu
lasztaná a reá eső tized naponkénti elimádkozását.

„Én egy cédulára többet végzek, az uram helyett is imádkozom!” -  mesélte 
az egyik hitbuzgó adatközlő. Még régen tanulta ezt egy idős asszonytól és azóta 
él a lehetőség nyújtotta kegyelemmel. Szerinte többen is vannak, akik hasonló 
módon cselekszenek: szeretteik, ill. valamely beteg hozzátartozójuk helyett vég
zik a rózsafüzért.

A társulati tagok minden cédulaváltáskor meggyónnak. Közülük mind
össze öten áldoznak minden nap, az öregek.

Télen át, minden szerda este valamelyik magánháznál, közösen imádkoz
nak. Gyakran a lelkiatya is jelen van. Ilyenkor a háziasszony kávét főz, sütemény
nyel kínálja a jelenlevőket.

Társulati imaórát minden csütörtök este tartanak: nyáron át a templom
ban, télen pedig a hideg miatt magánházaknál imádkoznak.

Közös Mária-zászlajukat a templomban őrzik. Régen Mária-lányok is vol
tak, kiknek társulati keresztjük is volt, fölvonuláskor a Szűzanya szobrát ők 
vitték a körmenetben.
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Rózsafüzéreket apácák árusítanak a búcsúban. Visszaemlékeznek, hogy 
hajdanában a Krisztus-tövis (lepényfa, Gleditschia triacanthos L.) érett magjá
ból készítettek olvasókat.

Búcsúfiának rózsafüzért vásárolnak a Szentkútnál, ahol föl is szenteltetik, 
mert annak úgymond nagyobb a hatása, ha rajta van a pap áldása.

Valamikor Gyűdre, Tekijára, Zomborba, Almásra, Medjugorjéba meg 
máshová jártak búcsúba, ahonnét búcsúfiaként hoztak rózsafüzért.

Az olvasó színei: Nemek szerinti fölsorolásban férfiaké a fekete. Korosztá
lyok szerint a kislányoké piros, a nagylányoké fehér. Szemiotikailag a fekete 
gyászt; a piros Jézus szenvedését; a sárga reményt; a fehér tisztaságot; a kék 
szenvedést jelent. Az adatszolgáltatónak kék színű az olvasója, mondván: „Ki
nek milyen az érzése, olyat választ...”

Hagyományosnak a hétszemes (valójában 7X7 szemes), hétfájdalmú rózsa- 
füzért tartják, melynek titkai nincsenek az imádságos könyvben. Ez abban is kü
lönbözik, hogy a végén nem feszület, hanem érem van, melynek egyik oldalán 
Jézus szíve, a másikon Szűzanya a Jézuskával látható.

Az éremre hiszekegyet imádkoznak. A  nagy szemre: „Urunk Jézus, tekints 
édesanyád könnyeire, ő szeretett legjobban a Földön, most meg bensőben job
ban a mennyben”; az apró szemekre: „Édesanyánk könnyeire kérünk, megkötö
zött kezű Jézus, hallgasd meg kérésünket”-  kelltitokként az ima mellé mondani.

Tízszemes a titokzatos rózsafüzér, amelyhez közismerten tizenöt titok kap
csolódik -  innét a koszorú taglétszáma.

Legutóbb medjugorjei rózsafüzért is imádkoztak, ami új keletű.
Az eddigiekből kiderül, hogy az olvasót rózsafüzémek nevezik, amelyet leg

inkább édesanyjuktól örökölnek, vagy kapnak ajándékba, amikor első áldozók- 
ká válnak.

Rontás ellen a csecsemő pólyájára helyezik. Halottnak azért csavarnak ol
vasót a kezére, hogy a gonosz lelkek ne árthassanak neki, nyugodjék békesség
ben.

Tagdíj fejében évente egyszer a saját pénzükön misét szolgáltatnak a Segítő 
Szent Szűz tiszteletére.

Halottaiknak testületileg adnak végtisztességet: zászló-, gyertyavivéssel, 
éneküléssely meg egy rózsafüzért elmondanak a lelke üdvösségire. A  gyászmisén 
a koszorú tagjai testületileg vesznek részt, meg a temetőlátogatás utáni összejö
vetelen is.

A társulat tagjai nagy szerepet játszanak a templom, az egyházközség éle
tében. Takarítják a templomot, gondozzák a virágoskertet; karácsonyra ingye
nes fenyőfát szereznek a részére; húsvétkor a szentsírt díszítik; úrnapra virágot 
gyűjtenek, sátrakat állítanak...

Minden jeles napnak, különösen pedig a Mária-ünnepnek, megvan a maga 
föladata és ezt végzik a társulati tagok. Amit tesznek, azt önzetlenül, tiszta szív
vel, meggyőződésből teszik.

Az imatársulati tagok a vallási hagyományok éltetői, letéteményesei. Álta
lánosságban véve is a nők a vallásos élet megtestesítői a családokban. A lelkiatya 
rajtuk keresztül vagy az ő közvetítésükkel valósítja meg a hivatalos vallás gya
korlatát.
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Szerintük vannak, akik szórakozásból, vagy talán a látszat kedvéért járnak 
templomba. Ők viszont bűnbocsánatért járnak, és a Segítő Szent Szűz oltalmá
ért esedeznek töretlen bizalommal.

A kereszténység tanítása szerint a megszentelő kegyelem teszi képessé az 
embert a mennyországba való bejutásra, a segítő kegyelem pedig az egyes jó 
cselekedetek véghezvitelére.

Boncolgatva a Mária Társulat aktivitását, leginkább az utóbbi az, amelyben 
a hivatalos vallás népi gyakorlata és tudatformái, kiegészülve a parasztság hité
ben és gyakorlatában föllelhető, más eredetű, illetve spontán keletkezésű elvek
kel és gyakorlattal, egy rendszerben, azonos funkcióban működik, és leginkább 
ez képezi a társulat laikusnak nyilvánított részét.

Az imatársulatok állítása szerint a túlvilági kegyelmen túl, Isten korábban, 
itt a Földön megmutatja hatalmát és különbséget tesz az őt félők javára, ami az 
alábbi közlésekből világosan kirajzolódik.

Az egyik adatközlő szerint: „Amit szívből kérünk, meg is kapjuk...” Ezzel 
összhangban minden korosztálynak megvan a maga kívánsága, kérelme.

Amíg létezett a Mária-lányok intézménye, a hajadonok azért esedeztek, 
hogy szép uruk legyen, ha férjhez mennek. Később, amikor megházasodtak, a 
születendő gyerek nemét próbálták befolyásolni, fogadalomtétellel.

Beteg gyermeke reménytelen gyógyulása miatt egy esetben az anya arra 
kérte a Segítő Szent Szüzet, ne nézze a kicsi kínlódását, vegye magához. Meg
hallgatta a könyörgését, és a kislány alig néhány nap múlva örök álomra szen- 
derült, ami kimeríti a népi eutanázia fogalmát.

Tekintettel a társulatosok magas életkorára, kérelmeik, elvárásaik is má
sok: „Nagyon beteg vót... semmit se tudott és mindig arra kértem a jó Istent, 
hogy legalább az esze visszagyűjjön. Ha nem is bír dógozni, légyen röndös... És 
meghallgatott!”

A további fölsorolásnak se vége, se hossza nem lenne. Lényeges fölemlíte
ni, hogy valamennyien a jó halál kegyelméért imádkoznak olyképpen, hogy a 
közösen végzett ájtatosság alatt „mindenki a magáéra gondol...”

Mi a jó halál? -  vetődik föl a kérdés. „... Mentsem meg a csúnya betegségektől, 
ne kelljen sokat szenvedni, szentségekkel megerősítve, valamely jeles napon...”

A régi öregek között voltak, akik a Hét mennyei zárakat imádkozták és 
kijutott nekik a kegyelem: azt is tudták előre, melyik napon jön értük a halál 
angyala.

Bözsi néni -  mert így hívják a faluban az egyik adatközlőt -  nagy tisztelője 
Szent Mihálynak. Egy alkalommal, amikor kilencedet végzett, éjfélkor az ark
angyal ébresztette álmából, a trombitájával. Kivezette és kenyeret, sót meg vizet 
adott neki, annak jeléül, hogy jó úton jár és elnyerte a kegyelmet, ami számára 
vonzó és megnyugtató.
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BORÚS RÓZSA

LAIKUS VILÁGI TÁRSULATOK

Topolya őse, egy középkori település, a mohácsi csata évében elnéptelenedett.
1750-ben telepítettek ide 120 magyar és 80 szlovák családot. Az új telepesek 
katolikusnak vallják magukat és ma is azok. A török hódoltság idejében a néhai 
falu temploma is az enyészeté lett. 1767-ben feljegyezték, hogy a Várhegynek 
nevezett dombon még láthatók a Pasztatemplom romjai. Még az 1950-es, 1960-as 
években is előfordult, hogy kiszántották egy-egy cserépedény maradványát, vagy 
kődarabot. Az eredeti Hadzsi-ház padlásán, Hadzsiné Pápai Leona mesélte, 
több vörösmárvány- és cserépcdénydarabot őriztek, melyeket dr. Hadzsi Jenő és 
az elődök vásároltak a földművesektől, kiknek a Kulai-dombon volt a földjük, s 
ezeket kiszántották. Sajnos, az 1944-s hirtelen kiköltöztetéskor ezek mind ott 
maradtak a padláson, s nyilván mint értéktelen szemetet takarították ki.

Az újratelepítés első éveiben a szabadkai ferencesek jártak ki Topolyára. 
Ők gondoskodtak a miséről, gyóntatásról, keresztelőről, esküvőről, temetésről.
1751-ben egy vert falú imaházat építettek, melyet Sarlós Boldogasszonynak 
ajánlottak: július 2. A ferenceseket 1758-ban leváltotta az első plébános: Radics 
Péter. Az elemi iskolai oktatást nagyon korán megszervezték, de főleg a fiúk 
részére. 1869-ben épült a zárdaiskola. A zárdában iskola és óvoda működött 
1944-ig. A Miasszonyunkról elnevezett zárdában iskolanővérek tanítottak és 
nevelték a leányifjúságot. 1852-től Topolya kegyura gróf Zichy Nepomuki Já
nos, aki báró Kray Irmát veszi feleségül, az előző földesúr leányát. Ők ketten 
nagyon sokat tettek a topolyai egyházért és Topolya népéért. Adományaikból 
épült fel a zárda, az iskola, az óvoda, aggok házát is létesítettek. Nagyon sok 
minden más mellett a város népére hagytak egy csodálatos füvészkertet a kas
téllyal szemben, Európában is számon tartották. Sajnos, 1944 után a kastéllyal 
együtt sikerült teljesen tönkretenni. 1764-ben épült az első templom, 1797-ben 
a Golgota, 1878-ban a stációk, 1898-ban a Kálvária Kápolnája. 1904-1906-ig a 
mai katolikus templom neogót stílusban. 1901 és 1911 között itt működött az 
ún. Barátok iskolája. Iskolatestvérek dolgoztak itt, a tanító-szerzetesrend tagjai. 
A fiúk oktatásával és nevelésével foglalkoztak.

Topolya népe mindig mélyen vallásos volt, s így érthető, hogy a laikus népi 
társulatok is meggyökeresedtek, s mind a mai napig népszerűek és léteznek. 
Ezek a csoportok főleg az asszonyokat és leányokat gyűjtötték össze, de voltak 
szép számban férfiak is közöttük. Kezdetben a templomban imádkoztak együtt, 
de onnan helyszűke miatt kiszorultak, ma már inkább otthon végzik el az imá
kat. Természetesen létezik közös templomi ima és összejövetel is. A csoportok 
vagy Jézus szíve tiszteletére végeznek ájtatosságokat, vagy Szűz Mária tisztele
tére. A következő csoportokról sikerült adatokat gyűjtenem, ezek a csoportok 
élnek és léteznek:
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Jézus szíve tiszteletére működik az Oltáregylet. Minden vasárnap a délutáni 
szentmise előtt egy óra hosszat imádkoznak a templomban, de ezt minden ün
nepen is elvégzik. Meghatározott órarendjük van, amit egész évre előre kidol
goznak. Pl. június 1. vasárnap három óra, szentháromság vasárnap egy óra, szep
tember 1. vasárnapja 17 óra stb. Körülbelül 120-an vannak. Különösen a szent- 
ségimádást tartják számon: január, május, szeptember 18-a a szentségimádás 
napja. Két hónap után, tehát március, július és november hónapban a zárdában, 
a nővéreknél van a szentségimádás. Szentségimádáskor minden órában váltják 
egymást az asszonyok a templomban, de itt már bekapcsolódnak a rózsafüzére- 
sek is. Egyébként a nővérek csodálatos kis kápolnájában minden szerdán dél
után szentmise van.

A következő csoport neve: Éjjeli szentségimádók. Este 11 órától éjjel, illetve 
éjfél után 1 óráig imádkoznak mindig csütörtök éjjelről péntekre, tehát szimbo
likusan Jézus szenvedésének idején. Legkevesebb 5-cn, legtöbb 8-an imádkoz
nak egy csütörtök éjjel, de mindenki a maga hajlékában. Egy-egy személy 2-3 
csütörtököt vállal egy évben. 1996-ban 144-cn jelentkeztek ebbe a csoportba. 
Ehhez a két-három csütörtökhöz hozzájön még a nagycsütörtök és az úrnapja. 
Aki nagyon idős, vagy beteg, vagy nem tud olyan későig fennmaradni, annak 
megengedik, hogy előbb mondja el az imákat, pl. este 8-tól. Ennek a csoportnak 
a tagsága 1996-ban tehát 144 személy.

A legnépszerűbb és a leggyakoribb laikus világi társulás: az Élő Rózsafüzér 
Társulás, vagy Rózsafüzér Koszorú. Az Élő Rózsafüzér Társulatokat Mária Pau
lina nővér alapította Lyonban 1826-ban. XVI. Gergely pápa jóváhagyta, IX. 
Pius pápa véglegesítette és a dominikánus rendre bízta irányításukat. Egy ko
szorúhoz 15 tag tartozik, 11 koszorú egy rózsabokor -  ez 165 tag, 15 rózsabokor 
a Boldogságos szűz rózsáskertje, 165 koszorú 2475 tagból áll. Topolyán soha
sem volt együtt 165 koszorú, de a környező katolikus falvakkal együtt igen. A 
topolyai zárdában a nővérek őrzik az ún. törzskönyvet, amelyet 1908-tól vezet
nek. Ebbe beírják a koszorúkat: a teljes névsort, esetleg a címet is, megjelölik 
név szerint a koszorúfőt. A koszorúfő osztja szét a havi imát, ezt mindig egy 
képpel jelölik meg, amit havonta cserélnek. Maga a koszorúfő egy évben három
szor imádkozza el a Jézus szentséges szívének családja kezdetű imákat. Minden
ki külön imádkozik. Vannak még olyan tagok, akik vállalnak különböző imákat 
valamely fogadalom által. A rózsafüzér teljes köre 15 részből áll, tehát az év 12 
hónapja nem elég ahhoz, hogy befejezzenek egy teljes kört. A cédulákat, a ké
peket gyerekek viszik havonta csere céljából. A képet vivő gyerek kap valami kis 
jutalmat. Naponta 10 miatyánkot és 10 üdvözlégyet mondanak el, és azon titkok 
imáit, melyek arra a hónapra vannak kijelölve. A 15 személy összevonva egy 
rosarium olvasót tesz ki. A topolyai zárdában őrzött törzskönyvet a névtelen 
bejegyző a következő szavakkal nyitotta meg 1908-ban: „Adja a jó Isten, hogy 
kedves legyen előtte a mi imádságunk. Kérjük az Istent, hogy tartson meg mind
nyájunkat erőben, egészségben, békességben, hogy neki szolgálhassunk most és 
mindörökké ámen. A boldogságos Szűz Mária tisztelőit itt ajánljuk az ő oltalma 
alá, ámen. Ave Maria.” A továbbiakban következnek a névsorok.
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1908-ban a bejegyzett koszorúk száma 23.
1914-ben a bejegyzett koszorúk száma 38. Lénárt Pál jegyezte be.
1929-ben a bejegyzett koszorúk száma 64.
1942-ben a bejegyzett koszorúk száma 72.
1959-ben a bejegyzett koszorúk száma 58.
1983-ban a bejegyzett koszorúk száma 31. Bankó Nándor lelkész jegy.
1990-ben a bejegyzett koszorúk száma 33. A nővérek vezetik.
Újabb bejegyzés nincs. A nővérek elbeszélése szerint ezek a koszorúk ma 

is működnek. Egy-egy koszorúban általában több a nő, mint a férfi. Érdemes 
megfigyelni a neveket, főleg a század eleji bejegyzésekben: Erzse, Verőn, Kata, 
Mári, Mihál, Julis, Panna, Káró, Istvány, Jolány, Veca, Fáni, Juszti, Verka, Rozi, 
Luca. Becézés nincs. Nagyon gyakori név az Anna, Regina, Viktor. Koszorúal
járól beszélnek, majdnem abban az értelemben, ahogyan szó van egy tyúkalja 
csirkéről. Ezekben a legutolsó években is nagyon élénk az Élő Rózsafüzér Tár
sulatok tevékenysége. Több koszorúfővel beszélgettem. Sajnos, a leghitelesebb 
dokumentumba, a Zárda krónikájába nem nézhettem bele, meg se mutatta a 
főnővér, még a plébános úr kérésére sem. A koszorúk egyik legkedvesebb imája 
a lourdes-i ájtatosság, melyet egy 1938-ban kiadott imakönyvből imádkoznak. 
Az imakönyv utolsó üres lapjaira beírták azokat az imákat, melyeket ellestek 
egymástól, vagy mástól tanultak. Az egyik ilyen vers Bernadett találkozását 
mondja el Máriával:

Oly vígan, oly biztatón szól a harang,
Máriát köszönteni hí az édes hang 
Ave, ave, ave Mária.

Fácskát szedegetve folyó szélire 
Jő kis Bernadette, angyal kísérte,
Ave, ave, ave Mária.

Szél morajában a lányka sejti,
Magas, kegyes égi jutalom jő neki.
Ave, ave, ave Mária.

ím csodás nőalak a sziklatetőn,
Nyájasan, mosolyogva tűnik fel dicsőn.
Ave, ave, ave Mária.

Szép szemében tündöklik mennyei fény,
Kegyes tekintete azt súgja: ne félj.
Ave, ave, ave Mária.

Mint a szép liliom, fehér az öltönye,
Kék, mint a tiszta ég, felfüggő öve.
Ave, ave, ave Mária.

S ím a mennyei rózsa lábainál,
Arannyal telt csillag hinti szét sugarát.
Ave, ave, ave Mária.
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Szent rózsafüzér csüng az egyik karján,
Hosszú szép fátyol hullámzik ruháján.
Ave, ave, ave Mária.

Dobogó szívvel a boldog kislány;
Üdvözlégy Máriát rebeg szaporán.
Ave, ave, ave Mária.

A többi kćzzel írott szöveg is főleg Máriához íródott, de van egy a Szent 
családhoz, Ima Jézus Krisztushoz, a szelíd bárányhoz ćs Imádság Krisztus váll- 
sebéhez. Talán a két utóbbi a legközvetlenebb, a legemberibb hangvitelű.

Ha meghal egy koszorútag, más lép a helyébe. Temetésére kiviszik a nagy
keresztet a rózsafüzérrel.

A templomban is voltak imaórák, dátum szerint meghatározták, hogy mi
kor melyik koszorú a soros. Ki volt függesztve a névsor. Ma már zárják a temp
lomot, mert mindent ellopnak, még az oltárterítőket is. A koszorúfők egész 
éven át gyűjtik a pénzt misére. Májusban és októberben mondanak misét a ko
szorúkért.

Régebben léteztek az ún. Mária-lányok. Egy életen át összetartoztak, és 
csoportban imádkoztak. Minden újhold-vasárnapján összegyűltek a templom
ban. A fiatal lányok fehér ruhát viseltek kék szalaggal átkötve oly módon, aho
gyan a Lourdes-i Szűzanyát ábrázoló képeken látták. A Mária-lányok csoport
jának tagjai ilyen összejövetelekkor megkerülték a templomot, égő gyertyát vit
tek a kezükben, vitték a koronát, Mária-énekeket énekeltek. Pl. Mennyből szállt 
a legszebb rózsa, Szűz Mária, életünk reménye, lourdes-i barlang királynéja, 
kedves nefelejcs, Jöjjetek mennyország szép ajtajához, Van egy gyönyörű kert... 
stb. Ha egy Mária-lány meghalt, kivitték a lobogókat, a lányt fátyollal gyászol
ták. A fiútagnál, ha volt ilyen, kislány vitte a koronát.

A laikus világi társulatok közül nagy népszerűségnek örvendett Topolyán 
a ferencesek rendje. Az 1750-es letelepedés után, ahogy már említettem, a feren
cesek jártak ki Szabadkáról a papi teendőket elvégezni. Hatásuk sokáig megma
radt. Mint tudjuk, az I. rendbe a szerzetesek tartoztak, a II.-ba a nővérek, ha 
vállalták ezt a rendet, a III. rendbe világi emberek, kiknek szívét a hit lobogtatta, 
akik vállalták a szegénységet, elutasították a fényűzést. Szelídség, mértékletes
ség, lemondás a jellemzőjük. A családon belül a jó ügyet szolgálják, békesség és 
szeretet uralkodik a családtagok között. Az ilyen családon belül nem szokás a 
sikamlós beszéd, minden este bűnbánatot tartanak. Ez minden egyén számára 
elérhető társulás volt. Csak 14 éven felüli egyén léphetett be a rendbe, a feleség 
csak a férj beleegyezésével. Ma már nem, de a század közepéig a ferences rend
hez tartozók kötelet hordtak a derekukon. Az újonnan felvett tag először pró
baévet töltött el, a próbaév leteltével letette a fogadalmat, majd újabb próbaév 
következett és újabb fogadalom. Szigorú böjtjük október 3. és december 7. Na
ponta 12 miatyánkot, 12 üdvözlégyet és 12 dicsőséget imádkoznak el. Napi imá
jukat zsolozsmának nevezték. Összegyűltek naponta estefelé, de szerdán és pén
teken feltétlenül. Ezeken a napokon is böjtöt tartottak. A Polgári iskola utca
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végén, a Nagyutca felöl közeledve a jobb oldali sarokházban volt az imaházuk. 
Ez volt tulajdonképpen az aggok háza, amit a gróf hagyott az otthon nélkül 
maradt öregekre, itt gondozták és ellátták őket. Valamikor vörös márványtábla 
jelezte a házon, hogy azt az épületet a gróf hagyta a város szegényeire. Ott lakott 
a segédkántor a családjával, ő tartott rendet, ő szervezte meg az imaórákat a 
ferencesek részére. Nagyon sok föld nélküli szegény paraszt volt a ferences rend 
tagja a II. világháború végéig. Később napközi és óvoda lett az aggok házából, 
majd eladták két családnak, akik családi házakat építettek a helyére. Manapság 
Topolyán nincs se szegényház, se aggok háza. Még mindig van néhány olyan 
topolyai polgár, aki a ferences rend tagjának vallja magát. Magánházaknál ta
lálkoznak és imádkoznak. Látogatják a betegeket, az elhagyottakat, ha tudnak, 
segítenek. Haláluk esetén elkísérik őket utolsó útjukra.

Minden csoportosulástól függetlenül a város különböző pontjain, szinte 
minden utcában vannak asszonycsoportok, akik meghatározott napokon együtt 
imádkoznak, mindig azt a kilencedet végzik, ami éppen időszerű. Októberben 
Kis Szent Terézhez fohászkodnak, minden első pénteken van a nagykilenced, a 
Mennyei liliomkert, húsvét előtt a Szent Kereszt áj tatosság, a Fájdalmas Szűz
anya kilencede. Nagycsütörtökön és nagypénteken a Kálváriára mennek és az 
útszéli keresztekhez. Tartanak Szent József, Szent Antal, lourdes-i kilencedet, 
kilencedet Segítő Szűz Mária, a szeplőtelen fogantatás tiszteletére, és egész de
cemberben adventi imákat.

Említésre méltó még a Skapuláré Társulat, amely az előző plébános, Mó
ricz Vince idejében alakult. E társulat eredete a karmelita rendhez fűződik. 
Zomborban van karmelita templom. Egy érmét viselnek a tagok a nyakukban 
vagy a rózsafüzéren. Viselnek még egy kendőt is a nyakukban, ha meghal, elte
metik vele. Móricz plébános idejében 32 tagja volt a társulatnak, még ma is van 
néhány.

Újabb társulás, mely nem régen Magyarországról került ide, a Jerikósok 
csoportja. Mária-ünnepek előtt Máriához imádkoznak. Kilencedeket tartanak 
meghatározott órákban minden Mária-ünnepen, tehát március 25-én, július 13- 
án, augusztus 15-én, szeptember 8-án, október 7-én. A csoport nem régen ala
kult és még kisebb létszámú.

A laikus világi társulások nyolcadik csoportjába a Jézus Szívének Családja 
nevet viselő társulás tartozik. A létszám nem meghatározott. Háromszor egy 
évben kilencedet tartanak. Minden tagnak van vállalt napja. Pl. február 17, jú
nius 18, október 18.

Kilencedikként a Karizmatikus imacsoportot említeném. Vezetője egy kö
zépkorú asszony, világi szerzetes, szociális testvérként működik. E sok imacso
port mögött mindössze 10-15 nagyon vallásos asszony áll. Ha lankad a hit, ők 
ébresztenek. Élen jár a 86 éves mozgékony és fürge Zsákiné Bakai Etus. Még 
mindig ő segít megszervezni a búcsújárást Doroszlóra, Tekiára. Említésre méltó 
még Mercelné, Katalin asszony, Hollóné Palusek Etelka, aki ifjú kora óta ko
szorúfő. Ők segítenek az egyházi tevékenységekben is, már amennyit tudnak.
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Lehncr István Topolyára érkezése és tevékenysége lényegesen megváltoztatta 
Topolya népének az egyházhoz és a valláshoz való viszonyát. Néhány év alatt 
elvégeztek olyan munkákat, melyek évtizedeken át várattak magukra. így a 
templom rendbe hozása és átfestése, a Kálvária felújítása. 1992-ben kezdték 
építeni az új templomot, Jézus szívéről nevezték el. Ma már rajta van a tető. Ez 
a vasúthoz közel eső templom a város keleti lakóinak segít majd, hiszen kb. egy 
kilométerrel rövidíti meg az utat az Isten házáig. Különösen az időseknek szá
mít ez. A község nagy, a plébános úr megterhelése emberfeletti. Számíthat nem
csak néhány idősebb asszony, hanem több korosabb férfi segítségére is.

El kell mondanom befejezésül, hogy hitünket a legnehezebb években is 
megőriztük. Hadd zárjam beszámolóm egy nagyon kedves történettel. 1945 ta
vaszán az egyik ismert és igen gazdag parasztcsalád fiát beszervezik a pártba, 
feleségét az antifasiszta asszonycsoportba. Ez azt jelentette, hogy nap mint nap 
szinte állandóan gyűlésre jártak. Két óvodáskorú gyermekük volt. A házaspár 
szülei tanyán éltek, és megtagadták őket a párt miatt. így a szomszédban lakó 
Mári nénit kérték meg, hogy menjen át a gyermekekhez, míg ők távol vannak. 
Nem említem meg a neveket, mert a gyermekek és azok családja még ma is él. 
Mári néni szívesen vigyázott a kicsikre, nem volt más dolga, meg nem is kívánták 
ingyen. Utóbb a hívás már csak abból állt, hogy bekopogtak Mári néni ablakán. 
Nem is volt semmi fennakadás, ám egy napon megszűntek a hívások. Mári néni 
nem értette a dolgot, kerülték őt, mintha leprás lett volna. A gyerekekre rá volt 
zárva a kapu. A szomszédasszonnyal megtárgyalták az ügyet, hogy mi történhe
tett, nem értették. Mári néni a rózsafüzért morzsolgatta az ölében és ezt mond
ta: „Milyen kár, pedig már az úrangyalát is tudták.”

Nemesmiliticsi Mária-lányok a harmincas években
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SILLING ISTVÁN

A LAIKUS VALLÁSI TÁRSULATOK 
SZOCIOKULTURÁLIS JELENTŐSÉGE

A lételes vallás keretein belül megnyilvánuló népi áhítatformák közé soroljuk 
azokat a vallási társulatokat, amelyek a templomi liturgiákon kívül végzik szol
gálatukat a vallási vezető tudtával, beleegyezésével vagy támogatásával, esetleg 
annak megkerülésével. E társulatok spontán kezdeményezésre vagy a közös
ség papjának ösztönzésére, illetve a kisebb közösségekhez különböző irányok
ból eljutó tendenciák terjesztése érdekében jöttek avagy jöhetnek létre hitbuz- 
galmi, kegyességi, illetőleg bizonyos társadalmi igények kielégítése céljából. 
Normatív szerepük volt rendkívül fontos akár az egyéni, akár a társadalmi élet 
számos területén, hiszen előírásaikkal és elvárásaikkal szabályozták egy közös
ség etikai és kommunikációs rendszerét. Létezésük feltétele is ebben rejlett, s 
máig is ebből táplálkozik. A morális, az egész paraszti, de az urbánus közösség 
számára is elfogadható életcélok és életmódok hirdetése (pl. Isten és a szentek 
tisztelete, a szentségek devóciója, az embertársak szeretete és segítése, a túlvi- 
lági boldogság) nem ütközött sem az anyagi javak létrehozásában és értékesíté
sében érdekelt szociális réteg érdekeibe (főleg ha annak sugallatára és támoga
tásával terjedtek), sem pedig a közösség lelki gondozását vállalók munkájába. 
Ezért terjedhettek el a különböző laikus vallási mozgalmak, társulatok az egész 
magyar nyelvterületen, esetünkben annak déli részén is, a római katolikusok 
körében pedig igen kifejezetten. Természetesen az ellenszenvvel fogadott, el
ítélt és megsemmisített mozgalmakra is van példa: gondoljunk csak Szent Miska 
kordát viselők társulatának ügyködésére a múlt század elején.

A társulatok megalakulása után a fenntartó erő két irányból érkezett. Az 
alulról való építkezés eseteiben a tevékenység iránt hitbuzgalomból érdeklődő 
egyén maga jelentkezett, s teszi ezt ma is, valamelyik már aktív tagnál. Ilyenkor 
az új társ már bizonyára ismeri a társulatot, annak tevékenységi formáit, mód
jait, céljait, hiszen ezek vezérelhették az ügy felé. Elhivatottság-érzésből is kö
zeledhet az egyén a társulathoz; lelki érdekből is, hiszen ígéretek is fűződhetnek 
az aktivitást kifej tők számára (pl. bűnbocsánat, boldog halál, mennyei jutalom 
stb.), melyek, mint láthattuk, általában a túlvilági élettel kapcsolatosak. Ugyan
akkor igényelheti az individuum a maga szocializálódási avagy reszocializálódá- 
si folyamatában hasonló gondú, érdeklődésű és életvitelű emberek társaságát, 
közösségét is, ahol fokozottan élheti meg hitét, egy bizonyos életformát, illetve 
a vallási élet valamely, az ő számára fontos szegmentumát (pl. Mária-tisztelet, 
Jézus Szentséges Szívének tisztelete stb.). A jelentkező új társat mindig öröm
mel fogadja a vallási asszociáció, hiszen benne a maga tevékenységének létjogo
sultságát, ügybuzgalmának helyénvalóságát látja megigazulni.

A másik mozgósítási, gyarapítási forma a felülről történő, amikor valaki
nek vagy valakiknek az autoritatív akarata irányítja, készteti, esetleg kényszeríti
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a majdani tagot valamely vallási társulat tagjainak sorába. Bármennyire fur
csán hangzik is, ez a mód sem mondható mindig elítélendőnek. Hiszen egy 
ifjú, még csak formálódó egyéniséget pozitívan (is) lehet irányítani a hagyo
mányos kultúra őrzése és ápolása felé. S később, felnőtt fejjel ő maga dönt
het, hogy vállalja-e szülei, ősei vagy közössége vallásos néphagyományát, 
szakrális kultúráját.

A családi, rokonsági autoritás óriási erejű tényező a tagság létszámának 
alakításában. Az anya tagsága magával vonta a lánygyermek betagosításának 
igényét is, követelményét is családi és közösségi irányból egyaránt. Ugyanez volt 
érvényes az anyós és menye viszonylatban is. Ha pedig az idős szülő meghalt, az 
ő helyét a koszorúban lánya vagy menye fogadta el, még akkor is, ha addig vala
mi oknál fogva nem voltak tagjai a társulatnak. Abban az esetben pedig, ha már 
tag volt az örökös, tisztességgel és alázattal vállalta a kettős szerepet mindaddig, 
amíg más új tag nem érkezett soraikba. Az unokák belépése is sokszor ilyenkor 
történt, egyik-másik elhalt nagyszülő helyébe, de általában csak akkor, ha a 
gyermek már volt első áldozó. Több rózsafüzéres koszorún követhető figyelem
mel az ilyen örökösödés. A hagyományos erkölcsi nevelés követelménye nem 
engedte hiányosnak maradni a rózsalevelet. A koszorúfői szerep is öröklődhe
tett hasonlóképpen, bár ez nem volt kötelező érvényű.

Amikor az apa is tagja volt a társulatnak, akkor a házában vele együtt élő 
minden felnőttnek számító családtagja is rózsafüzéres lett. A szülői háztól el
költöző házas férfi vagy nő pedig magával vitte hagyományát új otthonába. A 
lánc így nem szakadhatott meg, esetleg még bővülhetett is. Alkalmasint egy-egy 
népesebb család maga is létrehozhatott egy tizenöt fős rózsalevelet, koszorút.

Sokszor ilyen családok adták a közösség búcsúvezetőit, akik a társulat tag
jait a közeli vagy távolabbi zarándokhelyekre vezették. Általában minden tag 
legalább egy zarándoklaton részt vett. Ez elvárás volt mindenkivel szemben. 
Szintén jelentős a buzgóbb családokból kikerülő előimádkozó egyének és 
előénekesek száma. Tehát feladatvállalásuk, tudásuk és elkötelezettségük is 
példaértékű volt a társadalomban.

Mint láthattuk, a család volt leggyakrabban a vallásos élet hagyományainak 
éltetője. Az istenfélő buzgalom mellett az erkölcsös életre való nevelés didakti
kai célzata szintén nagy súllyal bírt a vallásos társulatok életben tartásában. 
Ugyanakkor a családi identitást, a család rangját őrző óhaj sem volt mellékes 
szerepű tényező. A rózsafüzéres anyák Szűzanya-tiszteletének jele volt az is, 
hogy leánygyermekeik sorra Mária-lányok lettek, ami megtisztelő feladatnak 
számított a falusi társadalom felnőtt tagjainak szemében. Természetesen ezek 
az anyák is Mária-lányok voltak férjhezmenetelük előtt. Ha a lányka néha pa
naszkodott is a nehéz hordozható Mária-szobor súlyára, anyja türelemre intet
te, kitartásra biztatta. S a Szűz Máriát szolgáló lányok megbecsülését jelezte az 
év egy bizonyos napján értük szolgáltatott szentmise is, vallásos asszonyok ke
gyes adakozásából, illetve a pap figyelmességéből. Ilyenkor ők testületileg meg
jelentek a szentmisén, gyóntak és áldoztak. Az ő felvonulásuk, jelenlétük min
dig is ünnepélyesebbé tette a nagyobb ünnepek miséit, körmeneteit. Ezek a
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lányok később szinte mind tagjai lettek a Rózsafüzér Társulatnak is. Fiaikat 
pedig a rózsafüzéres szülők szívesen küldték ministrálni, s igyekeztek őket is 
mindennapos imádkozásra szoktatni. A Máriát szolgáló lányok közül később a 
legbuzgóbbakban nem szűnt meg a szakadatlan és intenzív vallásgyakorlás, így 
ők lettek a közösség harmadik rendi tagjai. Ide már férfiak is tartoztak.

Ha a rózsakoszorúkat magánházaknál tartották, a választott ház is nyert 
rangjában ezáltal.

Az etnikailag heterogén közösségben, s ilyen sok van a Vajdaságban, a 
rózsafüzéres tagság nem volt különösebben szembetűnő. Főleg akkor nem, ha 
a másik etnikum is római katolikus volt. Ha azonban más vallású volt a település 
egy része, akkor a titokváltás házaknál tartott szertartása nemzeti hovatartozást 
is jelzett. S ennek a maga szakralitásában etnikai vonásokat is hordozó társulati 
tagságnak leglátványosabb és jól észlelhető része volt a Mária-lányság intézmé
nye vegyes lakosságú környezetben.

A laikus társulatok vallástörténeti és vallásgyakorlási jelentősége igencsak 
kidomborodik a templom nélküli kisebb településeken, nagyobb tanyacsopor
tokon, ahol a vallásgyakorlatnak sokszor egyedüli formáit jelentik. Mivel temp
lomhoz általában nem kötött a tevékenységük, az egyén ilyen helyeken is folya
matosan végezheti lelki gyakorlatát általuk, sőt bizonyos időben (pl. ünnepek 
előtt, májusban, októberben) magánházaknál csoportosan is ájtatoskodhatnak. 
Ez utóbbi forma templomos helyen sem ritka. A tanyasi koszorúfő nem vállalja 
ugyan a licenciátusi szerepet, de munkálkodása sokban hasonlít azéhoz. Sok
szor ő az összekötő kapocs a szomszédos templom és a maga vallásos közössége 
között.

A társulatok tevékenységi ideje nem azonos tartamú. Vannak állandóan 
működő asszociációk, s a tagság itt akár a haláláig vállalja a buzgólkodást; néha 
íratlan szabály szerint el sem hagyhatja azt. Mások alkalmi csoportosulások, 
például egy-egy ünnep tiszteletének lelki előkészítésére (pl. karácsony), vagy 
egy történés megszüntetésének (háború) kieszközléséért, és ezek az évnek csak 
egy időszakában, meghatározott ideig fejtik ki aktivitásukat, illetve mindaddig, 
amíg a fenyegetettség tart. Különben az ünnepkultuszt terjesztő kis csoportok
nál egy állandó tagság iránti tendencia figyelhető meg, ugyanis egyazon szemé
lyek, családok társulnak évről évre a tiszteletadásra. Azonban ez nem kötelező 
érvényű.

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy a laikus vallási társulatok közös
ségformáló és megtartó jellege, valamint a tradicionális kultúra hagyományozó- 
dásában betöltött fontos szerepe egyaránt jelentős. Az egyén önmegvalósításá
nak is lehetőséget biztosító alkalmaik pedig már a szociálpszichológia kereteit, 
határait érintik.
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MOLNÁR RÓZSA

MÁRIA TÁRSULATOK RÁBÉN, MAJDÁNON ÉS 
OROSZLÁMOSON

Régóta mély vallásosság jellemzi az észak-bánáti területeket, melyek az I. világ
háború előtt még Magyarországhoz tartoztak. A mai napig szoros kapcsolat köt 
bennünket az anyaországhoz, nem csak az ö-ző nyelvjárás fűz össze minket, 
hanem a hagyomány, a közös múlt is.

Ha kissé visszapillantunk a történelembe, írásos emlékek igazolják, hogy 
pl. Rábé, c hármas halár menti kis falu lakosai már első betelepülésükkor, 740 
évvel ezelőtt katolikus vallásúak voltak.

Ami Oroszlámost, illetve Majdánt illeti, ha hihetünk e két település erede
téről szóló mondának, meg kell állapítanunk, hogy a hely, ahol most vagyunk, 
igen jelentőségteljes, és arról árulkodik, hogy múltunk egészen Szent István 
király uralkodásáig vezethető vissza.

„A majdáni régi temetőnél levő halmokon is sok a csont és épületanyag- 
maradvány. A monda, a hagyomány szerint ott állt a hajdani Oroszlánmonostor, 
amelyet állítólag az Ajtonyt legyőző Csanád építtetett, fogadalmát betartva 
győzelme jeléül. A csatát megelőző éjszaka ott, azon a halmon álmában egy 
oroszlán azt sugallta neki, hogy az éj leple alatt támadjon, győzni fog. A vezér 
álma beteljesült. Győzelme után Csanád fölépítette a kolostort, amelyet az 
oroszlános álomról Oroszlánmonostorának neveztek el. (Cs. Simon István: Le
hasadt ág. Cncsa, Kanizsa, 1995. 20.)

E kis történelmi visszapillantás után térjünk át vallásos életünkre.
A század közepéig még úgy tartották, „aki nem imádkozik, elfeledkezik 

Istenről és elveszíti a hitét”, „aki nem imádkozik, nem tartja meg Isten tízparan
csolatját sem”, „aki nem imádkozik, kísértésbe esik és a kísértés áldozatává 
lesz”, „aki nem imádkozik, az végül elcsügged és kétségbeesik, kegyelem nélkül 
hal meg és örökre elkárhozik”. (Marton Bernát Domonkos-rendi atya: Szűz 
Mária dicsérete a Rózsafüzérben. Rózsafüzér Királynéja, Budapest, 1930.)

Az anyaszentegyházban egyetlen imádság sem terjedt úgy el, mint a szentolvasó.
A rózsafüzér egészében 15 tizedből és ugyanannyi titokjeles rózsából áll. 

Három részre oszlik: az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafüzérre. 
Minden egyes olvasó öt titkot, öt titokjelet, ún. jó illatú rózsát foglal magába. 
Az örvendetes olvasónak titokjeles rózsái fehér színűek. Ezek olyan események
re emlékeztetnek, amelyek a Szűzanya életében örömet jelentettek, szent szívét 
örömmel töltötték el.

A fájdalmas olvasó titokjeles rózsái piros színűek. A piros szín a fájdalom, 
a szenvedés, a vértanúság jelképe. Ezek juttatják eszünkbe Megváltónk kínszen
vedését és kereszthalálát.

A dicsőséges szentolvasó rózsái aranysárgák és Jézus dicsőségét, ill. győzel
mét jelentik. A franciák és az olaszok koronának nevezik az olvasót. Szép lenne, 
ha mi is így neveznénk: Királyné koronája.

222



A miatyánkot és az üdvözlégyet teletűzdeljük Szűz Mária életének egyes 
jeleneteivel, titkaival, az egészet, mint egy koronát, Szűz Mária fejére tesszük. 
Úgyszólván szavakkal koronázzuk meg őt.

A rózsafüzér korántsem kizárólag a nők imádsága.
Amikor Hunyadi Jánost megfesti valaki, akkor egész biztosan odafesti 

kardja markolatára a szentolvasót. V. Károly rózsafüzéres császár volt, ő mond
ta egykor: „Előbb elvégzem a szentolvasót, csak azután látok hozzá az ország 
ügyeinek intézéséhez.” Az Esterházyak, Rákóczi Ferenc és még sokan nagyja
ink közül nagy tisztelői voltak a rózsafüzérnek.

A pápák különféleképpen vélekednek a rózsafüzérről:
V. Pius pápa szerint „a rózsafüzér megtisztít a tévedéstől és eretnekségtől.”
VIII. Kelemen pápa a keresztények üdvösségének nevezi.
XIII. Gergely pápa az isteni harag megfékezőjének.
XIV. Gergely a bűn megrontójának.
V. Pál pápa az isteni kegyelem kincsesházának nevezi.
A Mária Társulat tagjai tizenötösével csoportosulva maguk közt havon

ként sorshúzás útján osztják ki a rózsafüzér titkait. A Szent Domonkos-rendi 
szerzetesek vagy egy meghatalmazott pap által megáldott olvasón egy szakaszt, 
egy miatyánkot, tíz üdvözletét és egy dicsőséget imádkoznak.

A társulat élén a társulati igazgató, a helybeli lelkész áll. Az ő joga kinevez
ni az előmozdítókat, ill. előmozdítónőket, azaz egy-egy személyt minden tizenöt 
tag közül, akik az elöljárói tisztet viselik; kinevezi továbbá az elnököket és el
nöknőket, akik tizenegyszer tizenöt tag élén állnak. Egy elöljáró, ill. elöljárónő 
a többi tizennégy taggal az Élő Rózsafüzér egy rózsáját képezi; tizenegy rózsa, 
vagyis 165 tag egy virágzó rózsatőt képez és tizenöt ilyen virágzó rózsatő egy 
Mária Rózsakertet képez 2475 taggal.

A tagok kötelessége naponként egy miatyánknak, tíz üdvözlégynck és egy 
dicsőségnek elimádkozása s a neki juttatott titok fölötti elmélkedés. Elmulasz
tása nem bűn, de megfosztja az illető tagot a búcsúk élvezésétől. A titkot a 
rózsafüzér imádkozásánál sorshúzás által kell meghatározni. Annak egyszerű 
kiosztása nem elég. A sorshúzás minden rózsánál az előmozdítók és előmozdí
tónők által történik. Igyekszik lehetőleg mind a tizenöt tag, ha teheti, megjelen
ni a sorshúzásnál. Távollévők a titkukat az előmozdító vagy előmozdítónő vagy 
valamely jelen volt tag közvetítésével nyerhetik el.

Ha a sorsolást nem lehet pontosan a hónap elején megejteni, akkor elég
séges azt a hónap első felében elvégezni. Minthogy pedig a hónap első vasárnap
ja régóta a szent rózsafüzérnek van szentelve, azért ezen a napon a legcélszerűbb 
a sorsolás megejtésc. A sorsolás alkalmával a tagok némi adománnyal szoktak 
hozzájárulni a szükséges költségek fedezéséhez. (Szép szokás volt a század kö
zepén, a boldogságos Szűz minden ünnepén és az év minden vasárnapján közö
sen imádkozni a szent rózsafüzért, az előmozdító előimádkozása mellett, a Má- 
ria-oltár előtt.) Sok helyen maguk a lelkészek végzik az áhítatot híveikkel 
együtt. Az áj tatosság valamely Mária-énekkel kezdődik és végződik.

Rábén voltak Máriás lányok is. Borka Veronika, aki rábéi születésű orosz
lámosi hívő, a következőképpen vall a Máriás lányok imádkozási szokásáról:

„Midőn mise alkalmával tartottuk a Mária-szobrot a vállunkon. Mária 
énekké vonútunk be... Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek... kezdetű ének. Kettesi
ve, fehér ruhákba vonútunk befelé a templomba, hófehér koszorú vót a fejün
kön. A fiatalabbak rövid ruhába, az idősebbek hosszúba. Amikó vége vót a mi
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sének, körűtérgyclük az oltárt, itt imádkoztunk mindnyájan égyszörre... Szűz 
szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek!...

Ha egy Máriás lány férhön akart mönni, az utolsó misén, ameg még lány vót, 
a mise után kisétát a többi lánnyá a templombú, ott ebúcsúztak egymástú, a plébá- 
nyostú, aki lévötte fejirű a koszorút, oszt mindönki sok boldogságot kívánt néki../’ 

A szent rózsafüzér ünnepe után következő szabadnapon ünnepélyes halot
ti misét mondanak az év folyamán elhunyt hívekért. Minden elhalt tagért a te
metését követő napon csendes misét mondanak.

A századelőn szokásban volt a meghalt koporsójára a gyászoló rózsa ré
széről három koszorút tenni, egyet öt fehér, egyet öt piros, egyet öt sárga rózsá
val. Ezek a koszorúk az Élő Rózsafüzért képviselték.

Molnár Vörös Rozália volt Rábén éveken át a koszorúfej. Ez az asszony 
élte a hitét. Mély vallásosság jellemezte. Szinte egész napon át imádkozott, mi
alatt hat gyermeket nevelt és minden idejét fizikai munkával töltötte. (Nagyon 
is kellett a betevő falat a sok szájnak.) Ő mondta el nekem, hogy minden nap
szaknak megvan a megfelelő imája, amit maga rendszeresen végez is.

Reggeli imádság:
„Az Atyának és Fiúnak és Szemlélők Istennek nevibe. Ámen.
Hozzád emelőm fő az új nap röggelin lelköm első gondolatját, Istenöm, aki 

ismét fő hagytá ébredni álmaimbú éngöm, hogy szógáhassak néköd és örök üd
vöm elnyerésié még továbbra is munkálkodhassak e napnak folyamán.”

Ima a szent indulatok fölemésztésért:
„Porba hullva köszönöm mög, hogy az égyedü üdvözítő körösztény katolikus 

vallásba születni engedté és nem csak mögtartottá abba, de a Mária Társulat tag
jává is tönni méltóztattá.”

Kísértés idején:
„Siess az én segítségömre, ó Uram! És né engedj a bűn karjaiba esni. Könyö

rögj éröttem, szentségös Szűz Mária, és anyai károddá védj mög a vétköktü. Szent 
őrzőangyalom, kettőztesd mög ez órába lépéseidet mellettem, és hívd segélyül Isten
nek mindön szentjit, hogy a kísértetöket légyőzhessem. Ámen.”

Útra induláskor:
„Légy vezéröm utamba, Uram! Védj mög mindön veszéjtű és segíts szent ne- 

vedde szöröncsésen célt érhetnöm. Á m en”
Estéli ima:
„Ismét átéltem égy napot, s ezze ismét közelebb jutottam céljaimhon, mint 

síromhon... Boldogságos Szűz Mária! Végy anyai pártfogásodba ez éccakán át én
göm té is. Szent őrzőangyalom, lögyé mellettem, Istennek mindön szentjei könyö- 
rögjetök éröttem. A  möghótt hívek lelkei Isten irgalmasságábú nyugodjanak békes
ségbe. Ámen. Jézus, Mária, Szent József, nektök ajánlom testömet, leikömet. 
Ámen.”

IRODALOM

CS. SIMON István
1995 Lehasadt ág, Cnesa, Kanizsa.

MARTON Bernát Szent Domonkos-rendi atya
1930 Szűz Mária dicsérete a Rózsafüzérben. Rózsafüzér Királynéja, Buda

pest.
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BESZÉDES VALÉRIA

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULATOK SZABADKÁN

A szabadkaiak újkori vallási élete szorosan kapcsolódott egy-cgy korszak áhíta
tának divatjához. A látványos egyházi megnyilatkozások minden időben szoro
san összefüggtek az adott kor politikai viszonyaival is. A szabadkai katolikusok, 
magyarok és bunyevácok jó hívők voltak, de nem bigottak. Az idősebbek ma
napság is elismerően szólnak azokról a családokról, akik vasárnaponként közö
sen mennek a templomba, ezzel is demonstrálják, milyen szépen élnek. Viszont 
nem sokra becsülték azokat, akik sülve-főve a templomban ültek, túlzásba vit
ték a fohászkodást. Megvetették azokat is, akik annyira törtettek, hogy még 
vasárnap is dolgoztak, nem mentek misére, még ezen a napon sem pihentek.

A KEZDETI KORSZAK VILÁGI TÁRSULATAI

A különféle egyházi egyesületek a török hódoltság után népszerűek voltak 
a városban, jellegük azonban változó volt a különböző korszakokban. A ha
tárőrvidék kialakításakor -  a konszolidálódás idején -  a helyi polgárság viszony
lag korán megalakítja az ellenreformáció jellegzetes egyházi egyesületeit. Az 
elsőt 1729-ben, a Szent Ferenc vagy az övét viselők társulatát, amely az egész 
Bács-Bodrog vármegye területén közkedvelt lehetett. Az egyesület tagjai, az 
imamondás mellett, magukon viselték a megáldott övét, bizonyos napokon böj
töltek, ők gondozták a ferencesek templomának öltöztetős Mária-szobrát, mi
séket szolgáltattak. A második világi egyházi jellegű egyesületet 1742-ben a 
csordások és marhatenyésztők alapították, védőszetjüknek Szent Mihályt tar
tották, a napi áj tatosság mellett maguknál hordták a főangyalról elnevezett ér
met is. Az 1761-ben bejegyzett Keresztény Hittantársulat már a polgári korszak 
szülöttje volt. Itt már külön egyletet alakítottak a bunyevácoknak és külön a 
magyaroknak, akik 1751-ben Kecskemétről jöttek a városba. Korábban a ma
gyar lakosság száma jelentéktelen volt, tehát egyesületet sem hozhatott létre. 
Az egyesületnek elsősorban férfiak voltak a tagjai. Feljegyezték róluk, hogy nem 
vetették meg a jó bort, emiatt igen sok botrányba is keveredtek. A szigorú Pa- 
tarcsics kalocsai érsek előbb megrótta, majd -  mivel a helyzet nem változott -  
feloszlatta a társaságot. Később csak az igazán jámbor tagoknak engedélyezte, 
hogy Szent Mihály oltalma alatt egy egyesületben tevékenykedjenek.1 II. Jó
zsef valamennyi vallási társulatot megszüntetett, emiatt 1771-től a tizenki
lencedik század közepéig nem tevékenykedtek egyházi egyesületek Szabad
kán. Az 1848-as bukott forradalom után -  a Bach korszak idején -  alakulnak 
újra a jámbor egyesületek, s ezeket a helyi egyháztörténet-író már imaegylet
ként tartja számon. Az első 1851-ben Boldogságos Szűz Szeplőtelen Szíve 
néven létesült.
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1858-ban szervezik meg a Rózsafüzérről elnevezett imaegyesülctet Szabad
kán.2 Tormásy monográfiájából azt is megtudhatjuk, hogy alakulásának évfor
dulóján, mely „szt. István király ünnepének nyolcadába eső vasárnapon ünne
peltetik, igen sok ájtatoskodó gyűl össze főleg a szegedi szállásokról, kik a töre- 
dclem szentségéhez járulnak”. A Rózsa búcsún, melyet az augusztus 22-ét kö
vető vasárnapon tartottak meg, Mária szívére is emlékeztek. A múlt század 
nyolcvanas éveiben megjelenő Szabadság című helyi lap többször is beszámol 
arról, hogy nagy ünnepséget rendeztek a székesegyházban, több kereszt is meg
jelent lobogókkal a búcsún.4

A százharminckilenc évvel ezelőtt alapított imaegycsület, jócskán megfo
gyatkozva, még napjainkban is tevékenykedik. Az egykori tagságról, s annak 
tevékenységéről viszonylag kevés adatunk van, korábbi törzskönyvek, melyeket 
a székesegyház levéltárában őriznek, egyelőre nem hozzáférhetőek. így a sza
badkai Rózsafüzér Társulatok tevékenységére csak a koszorúk tagjainak visz- 
szaemlékezésciből, a legújabb törzskönyvből, s a Szabadkán kiadott, a társulat
hoz kapcsolódó imakönyvekből tudunk következtetni.

A múlt század második felétől megjelenő művek közül kétségkívül az egy
házi jellegű kiadványoknak volt igen jelentős szerepük. Elsősorban Bittermann 
Károly nyomdájában készültek, de más műhelyekben is nyomtattak ilyen mun
kákat. A néhány oldalas ponyvafüzetecskék mellett igen komoly imakönyveket 
is kiadtak, többnyire bunyevác nyelven, mivel magyar nyelvű imakönyveket az 
itteni jámbor lakosság más városokból is beszerezhetett.

Tormásy Gábor 1858-ban -  mint ahogy a fentiekben már kifejtettük -  jelöli 
meg a Rózsafüzér Imaegyesület megalapítását. A következő évben az egyik helyi 
kiadó már közzé is teszi az első ilyen jellegű imakönyvet bunyevác nyelven. A 
szerző Slipan Grgié tisztelendő volt, a könyv a századfordulóig 10 kiadást is 
megért bővített változatban. Az első kiadás mindössze 102 oldalnyi terjedelmű 
volt, 1902-ben a kiadók már 568 oldalra felduzzasztották.5 A tudós főpap, Budano- 
vich Lajos szerint előfordultak benne olyan „hibás részletek, melyeket az egy
házi hatóság beterjesztése esetén feltétlenül kihagyni vagy megmásítani ren
delt volna

Magyar nyelven ebben az időben Szabadkán csak egy egyházi jellegű pony
vakiadványt nyomtattak. A néhány oldalas könyvecske a társulat életéről sem
mit sem árult cl. A füzet nyitó éneke arra buzdítja a jámbor híveket, hogy lépje
nek be a társulatba.7

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

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

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

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

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

Dicsértessék, dicsőség legyen az atyának,
Fiú, Szentlélek, a Szentháromságnak,
Tisztelet adassék szép Szűz Máriának,
Olvasótársulat szép királynéjának

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

Magyar nyelven Szabadkán ebben a korai időszakban nem nyomtattak ima
könyvet, melyben a tagság közelebbről megismerkedhetett volna ezzel a mozga
lommal. Erre nem is volt szükség, mert a szegedi és más nyomdákban készült 
könyvek bőven ellátták az itteni lakosságot. A bunyevácok esetében, mivel Baja 
mellett ez volt a legnépesebb központjuk, érthető, hogy több könyvet is szentel
nek a társulatok szervezésének. Stipan Grgié könyve mellett Lajčo Budanovié 
szerkeszt olyan imafüzeteket, amelyek az imádságokon kívül utasításokat is tar
talmaznak a társulatok szervezéséről, a koszorúfő feladatairól.8

A múlt század közepén alakult társulatoknak az ismeretlen szerző könyvé
nek tanulsága szerint még az volt a célja, hogy a hívők közül a nap minden 
órájában valaki mondja az üdvözlégyet és a hozzá kapcsolódó titkokat. A cédu
lákat ekkor még a lelkész osztotta szét. Azt is előírta a hívőknek, hogy a napszak 
melyik órájában kell ájtatoskodniuk.9.

NAPJAINK KOSZORÚI

A napjainkban működő társulatok szabályait 1899-ban Lajčo Budanovié 
későbbi szabadkai püspök fogalmazta meg bunyevác nyelven. Ugyanezt a köny
vecskét 1928-ban ismét kiadták, már magyar nyelven is. Lényegében kisebb mó
dosításokkal e szabályok alapján tevékenykednek még napjainkban a koszorúk.

A kezdeti időszakban népszerűek lehettek ezek az egyesületek, mert 1898- 
ban még temetkezési egyletet is alapítottak magyarok és bunyevácok számára,
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mert az okiratát már ebben az időben is két nyelven fogalmazták. A városi ta
nácsnak benyújtott szabályzatukban azt jelentik, hogy 1000 tagjuk van, a tagság 
életkora 15-65 között volt. A tisztes temetés mellett bizonyos karitatív tevé
kenységet is fel akartak vállalni, emiatt a túlbuzgó városi hivatalnok azt taná
csolta a belügyminisztériumnak, hogy megalakulását ne engedélyezze, mert az 
egyesület szocialista elveket vall, s végeredményben alapvető célja nem is az 
önsegélyezés, hanem az, hogy tagjai szabadon gyülekezhessenek és szabadon 
terjeszthessék elveiket. Ezt a szándékot mi ugyan nem találtuk meg a szabály
zatban, mert abban a tagoknak, mint azt föntebb említettük, a temetésben kí
vántak segítkezni. Ők rendezték el a ravatalt, gyertyát vásároltak, megvásárol
ták a temetési kelléket: vánkust, szemfedőt, harisnyát, cipőt, fejrevalót, kopor
sót, 2 gyertyát, valamint 2 kilós gyertyát is biztosítottak. A gyászmisét is ők 
rendezték el. Az elhunyt özvegyéről, családjáról is a lehetőségükhöz mérten 
gondoskodtak. Hogy az említett temetkezési egylet csak véletlenül választotta a 
Rózsafüzér Társulat elnevezést, és egy volt a sok közül, végeredményben az 
imaegyesülethez nem sok köze volt, azt a levéltári adatokból sajnos nem tudtuk 
kideríteni. Valószínű, hogy az imaegyesület tagjairól kívánt gondoskodni.11

A koszorúk fénykora a két világháború között volt. Alapításukat Budano- 
vié püspök ösztönözte. Nemcsak a városban működtek, hanem a tanyákon is, s 
ott a közös áj tatosságokat, a kilencedeket is a koszorúfők szervezték. Adat
közlőink szerint a városi társulat a közösségi élet szervezéséért nem sokat tett. 
A koszorútagok úgy vélekedtek: a legfontosabb az volt, hogy mindenki tisztes
ségesen elvégezze az imádságokat, havonként eljárjon a titkokat kicserélni.

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

A hatvanas évektől Bánátból folyamatosan idetelepül a magyar lakosság. 
Az újonnan jöttek magukkal hozták szokásaikat, az ottani vallási élet jellegze
tességeit. Ha otthon tagjai voltak egy-egy koszorúnak, akkor új otthonukban is 
keresték a lehetőséget, hogy bekapcsolódjanak ebbe az áj tatosságba. Esetleg új 
koszorú szervezésére is vállalkoztak. Ha maguk lettek a koszorúfők, akkor a 
cédulákat az otthoni szokásoknak megfelelően sorsolták ki. Szajánban, illetve 
Ürményházán, nemcsak kicserélték a titkokat, hanem felajánló éneket is éne
keltek, imát mondtak. Az új környezetben folytatták az otthoni gyakorlatot. 
Titoksorsolásnál tehát mindenkinek jelen kellett lenni, a felajánló imán kívül 
egy tizedet elmondtak közösen a rózsafüzérből. A következő szajáni titokváltási 
ének egyik adatközlőnk imafüzetéből került elő. Dallamát sajnos nem ismerjük.

Megszólal a mennyország gyönyörű harangja,
Újhold vasárnapra csendül kedves hangja.
Ünnep ez minekünk, mert új titkot nyerünk 
A  szent olvasóból, mely erős fegyverünk
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Jertek, hív társaim, öltözzünk fehérbe,
Égő gyertyát tartson mindenki kezébe.
Mert ma jő  körünkbe mennyek Nagyasszonya,
Ki gyermekeinknek ím ezeket mondja:

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

Az ürményházi ima a következő:
Oh, dicsőséges Szűz Mária, szent olvasónak királynéja. Irántad tiszta szeré

téiből indíttatván, neked tetszeni és buzgó szívvel szolgálni óhajtván választottam 
magamnak amaz egyesületet, melyet te mennyből hoztál a fiaid és lányaid közé. 
Magamat beírattam, most ezen imádságomnak erejével megújítom a szeretetnek 
szövetségét, melyet veled kötöttem. Fogadlak ismét szeretett atyának. Általad adom 
magamat gyermekedül, újra fogadom, hogy az olvasónak reám eső részét a te tisz
teletedre és dicsőségedre, az anyaszentegyháznak szándékára minden nap ájtatosan 
elvégzem, hogy ezen egyesületnek minden búcsúiban, melyeket egész hónap alatt 
nyerni lehetséges, részese lehessek Ezen különös szeretetet és malasztot minden 
miséket, böjtöket, imádságokat és minden más jóságos cselekedeteket, melyeket az 
egyesületnek minden tagjai mindennap véghezvisznek, valamint minden szent olva
sókat, melyeket az egész egyesületben értem és minden beírtakért az egész világon 
elvégeztetnek, fölveszem és a te szűz kezeid által felajánlom Istennek e múlandó 
pályám ideig való boldogságomért. Az élet után pedig lelkem örök üdvösségéért, 
bűneimnek bocsánatáért és egykor a purgatóriumból hamarabbi kiszabaduláso
mért ezen cselekedeteimet mutasd be, oh szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária, éret
tem minden nap a te szerelmes szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, s nyerd meg azok 
által életemnek jobbulását és a boldog kimúlást. Ámen.12

A  szabadkai Rózsafüzér Társulatok új törzskönyvét 1961-ben kezdték ve
zetni. A bejegyzésekből 1992-ig folyamatosan követhető működésük, ugyanis a 
koszorúfők évente egyszer, októberben, a rózsafüzér hónapjában jelentkeztek a 
Szent Teréz-plébánián, s bejelentették a változásokat a koszorúban. A törzs- 
könyvben nemcsak a koszorúfő nevét írták fel és a társulat sorszámát, hanem a 
tagság nevét is. A kezdeti időszakban több póttag is volt egy-egy koszorúban. 1972- 
ben még új koszorú is alakult Marija Merkovié vezetésével. A nyolcvanas évektől 
azonban egyre gyakoribb a bejegyzés, hogy megszűnt, mert a tagok meghaltak, le
mondták a tagságot, újakat nem tudtak toborozni. A legtöbb esetben azonban a 
társulat megszűnését az jelzi, hogy a koszorúfő nem jelentkezett a plébánián.

A hatvanas és a hetvenes években Szabadkán 174 koszorú működött. Két
harmada bunyevác volt, egyharmada pedig magyar. A magyar koszorúkba ma
gyarok, a bunyevácba bunyevácok tagosodtak. Olyan tagságot is találtunk, ahol 
magyarok és bunyevácok is tartoztak egy-egy koszorúhoz. Azt viszont nem sike
rült kiderítenünk, hogy milyen nyelvű titkokat cseréltek egy-egy ilyen koszorú
ban. Feltételezzük, hogy ha bunyevác volt a koszorúfő, akkor horvátot, ha pedig 
magyar, akkor magyart, mert vegyes nemzetiségű csoportokban csak néhány más 
nemzetiségű volt. A társulat tagjai elsősorban nők voltak, a férfiak száma jelenték
telen . A koszorúfők kivétel nélkül asszonyok. A sok koszorú rokonokból állt,
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többnyire azonban szomszédok, ismerősök mondták egy-egy koszorúban a rózsafüzér 
titkait. A 174 koszorú között egy kizárólag a szűkebb családi körből állt össze.

A koszorúk különösebb közösségi életet a városban nem éltek, kilencede
ket nem szerveztek. A lourdes-i kilencedre -  melyet a székesegyházban, illetve 
a ferenceseknél tartottak, illett elmenniük a koszorúk tagjainak. A tanyákon 
még napjainkban is házaknál tartják meg ezt a februári ájtatosságot, melyen 
nemcsak a társulat tagjai vesznek részt. Több koszorú is összejöhet egy-egy ház
nál. A kilencedre minden esetben a legközelebbi tanyára mennek el. Korábban 
a nagyböjtben házaknál végezték a keresztúti ájtatosságot is, nagycsütörtökön 
pedig valamelyik út menti feszületnél, Ludason viszont a temetői nagykereszt
nél. Erre az áj tatosságra nemcsak az egyes koszorúk tagjai mentek el, hanem 
mások is, de leginkább a koszorúfők szervezték.

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

Az egyes koszorúknak nem volt közös rózsafüzérje, gyertyája, melyet a ko
szorúfő halála után jelképesen továbbadhattak volna. Az új koszorúfőt legin
kább még életében kijelöli az előbbi, megkéri, hogy halála után ő viselje gondját 
a koszorúnak. Nem tartják különösebb tisztségnek, hiszen munkával jár ez a 
feladat. Pontosan vezetni kell a titokváltás menetét, gondoskodni kell a misék 
megrendeléséről, a pénzt is a koszorúfő gyűjti össze, ha hiányos a tagság, akkor 
a hiányzó tagok titkait is neki kell elmondania. Ez az utóbbi jelenti a legkisebb 
gondot, hiszen nemcsak a rózsafüzért mondják, hanem egyéb imádságokat is. 
Vallásos asszonyaink naponta néhány órát is eltöltenek ájtatoskodással. Munka 
közben is imádkoznak. Többnyire azonban reggel és este teszik ezt. A koszo
rúfők arra nagyon ügyelnek, hogy az évi két szentmisét mcgszolgáltassák. 
Elsősorban a Szent Teréz-székesegyházban, de megtörténik, hogy a legközeleb
bi plébániatemplomban mondatnak misét. A tanyákon a szállási templomban 
miséztetnek, elsősorban májusban, illetve októberben.

A társulat a koszorúfőnél nemcsak titkokat cseréltek, hanem különböző 
újabb keletű hasznos imádságokat is, melyek erejéről, jótékony hatásáról ko
rábban valamelyikük már meggyőződött. Újabban Pió atya imádsága népszerű. 
A kézzel átírt szövegekre azt is ráírják, hogy ki adja át a szöveget kinek. Gyako
riak a következő megjegyzések: igen hasznos imádság, nagy erejű imádság. Pon
tos utasításokat is adnak, mikor és mennyit kell az egyes segítő szentekhez fo
hászkodni. A doroszlói, sándori szentkútra nem járt közösen a tagság.

A Szabadkán közkézen forgó magyar nyelvű imakönyvekben sok rózsafü- 
zérdal szövegét megtaláltuk, ezek mellett Mária-dalokat énekeltek. Külön dalt 
irattaton az egyik társulat a város leghíresebb kántorával a koszorú tiszteletére. 
A szerzeményt a társulat miséjén el is énekeltek.

Ha meghalt valaki a koszorúból, a virrasztáson többnyire az egész társulat 
jelen volt. A koszorúfőnek kötelessége volt elmenni. A temetési menetben egy 
fiatal ministránsfiú vitte a rózsafüzéres lobogót. A kántor, mielőtt a halott ne
vében a rokonoktól, a jó szomszédoktól és az ismerősöktől búcsút vett, a társu
lat tagjaitól is elbúcsúztatta az elhunytat.
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Szabadkán különbség volt a tanyai és a városi koszorúk között. A vallási 
élet a városban korábban is elsősorban a templomokban zajlott le. Az a meghitt 
áhítat, mely a falusi társulatokat jellemezte, a városi környezetben már nem 
érvényesült. Külön társulataik voltak a magyaroknak és a bunyevácoknak. Min
den korszakban a hívők anyanyelvükön fohászkodhattak a Szűzanyához. Ezt a 
gyakorlatot a helyi plébánosok is támogatták.

JEGYZETEK

1 Tormásy 1883.77-82.
2 Tormásy 1883. 217.
3 Tormásy 1883.219.
4 Szabadság 1892.3.

5 Grgić. 1901.
6 Budanovich. 1902.2.
7 Legújabb... 1865. 2-3.
8 Grgić 1858, Budanović 1899.2-5, 1928.3-6.
9 Ismeretlen (Vitkovičita... 1865) 67.

10 Budanović 1899.1928.
11 Szabadkai Történelmi Levéltár F2:1.320/1898.
12 Csuka Rozália kézzel írott imafüzete (Ürményháza, 1917)

IRODALOM

BUDANOVIĆ, Lajéo
1899 O, društvo Sv. krunice, što se zove živa ružica. Subotica.
1928 Az Élő Rózsafüzér Társulat. Subotica.

BUDANOVICH Lajos
1902 Bunyevác imakönyvek. Szabadka és Vidéke, 1902. július 27.2-3. 

GRGIĆ, Stipan
1858 Živa Ružica. Tojest: molitvena knjižica i skupa pismarica. Za potri- 

bu svakog rimske katholičanske vire kerštjanina, a osobito bratinstva 
od S. Rožaria illiti žive krunice. Subotica.

1901 Živa Ružica. Subotica 
ISMERETLEN

1865 Legújabb istenes ének. Szabadka.
ISMERETLEN

1865 Vitkovičita ŽIVA-RUŽICA illi ubavist za pobožno bratinstvo viko- 
vičite žive-ružice kője sastavljeno jeste za rabrost, i pomoé oniu koji 
na čas smerti težak boj vojuju. íz knjixice u Becsu 1705 godine po 
poshtovanom redu dominikanskom. Subotica.

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

MÁRIA-LÁNYOK ÉS SZÍVGÁRDISTÁK KANIZSÁN

I. MÁRIA-KULTUSZ, MÁRIA-LÁNYOK

A Mária-kultusz mélyen gyökerezik a magyar történeti és néphagyomány
ban. Tudjuk, hogy első szent királyunk országát Mária oltalmába ajánlotta, ami 
már önmagában is jelzésértékű. Á szent tiszteletére utal a népi vallásosságban 
elfoglalt helye, megnevezése is. Gondoljunk csak a Boldogasszony anyánk kez
detű Mária-énekre, vagy elég, ha megvizsgáljuk a katolikus kalendáriumot, ahol 
nem egy jeles Mária-napot találunk, így: Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr.
2.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.), Sarlós Boldogasszony (jul. 2.), 
Kármelhegyi Boldogasszony (jul. 16.), Havi Boldogasszony (aug. 5.), Nagy Bol
dogasszony (aug. 15.), Kis Boldogasszony, vagy Kisasszony (szept. 8.), Hétfáj- 
dalmú Szűzanya (szept. 15.), Olvasós Boldogasszony (okt. 7.), Magyarok 
Nagyasszonya (okt. 8.) ünnepét.

Az elmúlt századok folyamán különböző hitbuzgalmi egyesületek jöttek 
létre, melyeknek célja a Mária-kultusz ápolása volt. Érdekes módon a Mária 
Kongregáció a XVII. század második felében jezsuita közvetítéssel jutott el ma
gyar nyelvterületre és kezdetben férfiak és fiúk részére szervezték. Ebben az 
egyházi irányítás alatt álló szervezetben a lányok, asszonyok csak a XVIII. szá
zadban kapnak helyet.1 A kongregáció mellett hamarosan létre jön egy újabb 
szervezet, a Mária-lányoké, amelyben kizárólag lányok lehetnek tagok és 
idősebb asszonyok a vezetők.

II. MÁRIA-LÁNYOK KANIZSÁN

Kanizsán a Mária-lányokra vonatkozó emlékanyagban az első világháború 
előtti évekig tudtam visszakövetni a szervezet meglétét. Adatközlőim mindegyi
ke Rövid Annát, vagy ahogyan ők emlegették, Annus nénit nevezte meg a szer
vezet vezetőjének. Mint azt Újváriné Koncz Anna megjegyezte, Annus néni 
vallási szeretetből vállalta a feladatot, irányította, szervezte a Mária-lányokat. 
Figyelte, ki milyen buzgalommal jár templomba, és ennek alapján választotta ki 
a jelöltet, akit azután meghívott a szervezetbe. A lányoknak fehér ruhájuk és 
fehér csipkefátyluk volt, a vállukon átvetett széles kék vagy piros színű szalagot 
viseltek. A kék színű szalagot viselők vitték a Mária-koronát, amit egy kis se
lyempárnára helyeztek. A koszorúvivő mindig egy idősebb lány volt. Muhi Gi
zella említette, emlékszik arra, hogy az ő idejében a koszorúvivő egy öreglány 
volt, aki később sem ment férjhez.

A Mária-lányok egy másik csoportjának piros szalagja volt, ők voltak a 
lobogóvivők. Háromféle nagyságú lobogó volt. A legkisebb lobogó tiszta fehér, 
és ezt a legfiatalabb Mária-lányok vitték. A közepes nagyságú lobogó fehér se
lyem, benne sárga kereszt és a lobogó alján sárga zsinór. A nagy lobogók piros,
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fehćr ćs zöld színűek voltak, rajtuk Mária-kép. A lobogókat a templomban őriz
ték, a Mária-koszorút pedig Rövid néninél tartották egy kis szekrénybe zárva.

Templombamenetel előtt mindig a vezető házánál, esetünkben Rövid An
nánál gyülekeztek a lányok és innen vonultak át a templomba hangosan imád
kozva. A Mária-lányok minden misénél fönt álltak az oratóriumban a lobogókat 
tartva.

A Mária-lányok minden jeles egyházi ünnepen és minden vasárnap ott vol
tak a templomban. A húsvéti körmenetben vitték először a koronát és a lobo
gókat. Ekkor öltöztek be először fehér egyenruhájukba az esztendőben. Hús- 
véttól kezdve minden újhold első vasárnapján részt vettek a templomkerülés- 
ben. Márk napján (ápr. 25.) búzaszenteléskor lobogókkal vonultak ki a határba. 
Minden körmenetben részt vettek egészen a templombúcsúig, október 2-ig.

Fontos és pontosan kijelölt helyük volt a Mária-lányoknak a szertartáso
kon, így misekor az oratóriumban álltak, a körmenetben pedig elöl mentek. A 
keresztet egy piros szalagos Mária-lány vitte, utána két sor piros szalagos lány 
ment hat lobogóval, közöttük egy lány párnán vitte a koszorút. Őt a kisebbek 
követték, akik szintén lobogót vittek. A Mária-lányok után mentek a ministrán- 
sok és csak ezután következett a szentséget supellát alatt vivő pap. Őt az egy
házképviselők, az énekkar, majd a hívek követték.

Úrnapi körmenetkor a Mária-lányok és az első áldozók feladata volt, hogy 
kis kosárból rózsaszirommal szórják fel az utat a körmenet előtt.

Adatközlőim arra a kérdésre, hogy vitték-e a Mária-szobrot körmenetkor, 
egymásnak ellentmondó válaszokat adtak. Volt, aki kijelentette, hogy erre már 
nem emlékszik, de olyan is volt, aki határozottan állította, hogy vitték a szobrot, 
méghozzá nem csak a Mária-szobrot, hanem Jézusét is. Volt azonban olyan is 
köztük, aki határozottan kijelentette, hogy nem vitték a szobrot, mert az túlsá
gosan nehéz volt a lányok számára.

A szervezet tagjai csak olyan lányok lehettek, akik rendszeresen jártak 
templomba, viselkedésükkel jó példát mutattak a közösség többi hasonló korú 
fiataljának. A legtöbbjük egészen férjhezmeneteléig tagja maradt a szervezet
nek. Nagyné Bagi Magdolna emlékezett az édesanyja által mesélt történetre, 
miszerint: „Amikor az anyám esküdött, azt mondta neki Márton Mátyás: »Hun 
a szalagod? Tedd csak föl! Az a szerencséd, hogy nem vagy kifestve. Ide készí
tettem a lavórba a vizet. Le kellett volna mosnod az arcod.«” Adatközlőim em
lékeztek arra, hogy az emberélet nagy fordulóinak egyikén, a temetésen is sze
repük volt a Mária-lányoknak. Erre vonatkozólag Jung Károly könyvében is 
találtam utalást. Nagylány halott temetési menetében lobogókkal részt vettek a 
szertartáson,2 akárcsak ha Mária-lány halt meg.

Kanizsán a szervezet 1946-ben szűnt meg, ugyanis ettől az esztendőtől 
kezdve mind fokozottabb nyomás nehezedett az egyházra. Először csak tanítás 
után engedélyezték az iskolában a hitoktatást, majd teljesen megszüntették. Vé
gül 1948-ban az összes körmenetet betiltották, áll a Szt. Pál-templom krónikás 
könyvében.3
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III. SZÍVGÁRDISTÁK

A negyvenes évek elején az iskolai oktatás mellett szervezték meg a diákok 
számára ezt a vallásos nevelési formát. Tízéves kortól tagja lehetett minden fiú 
és lány. Az osztálytanítók voltak a szívgárdisták vezetői, ők irányították a vasár
nap délutáni foglalkozásokat. Kanizsán két csoportban folytak a foglalkozások. 
A lányokat Smith Anna tanítónő vezette, a fiúkat pedig Miklós Katalin. A gye
rekek rendszeresen imádkoztak, énekeltek, de volt idő játékra és tombolásra is. 
A szívgárdisták indulója a következőképpen hangzott:

Fel katonák, szent szív katonái,
Jézus szívének zengjen a dal!
Együtt a gárda, egy úton járva 
Ez lesz a fényes diadal!

Az indulóval kezdődtek és fejeződtek be a foglalkozások. Az összetartozást 
erősítendő a szervezetbe tartozó gyerekek jelvényt hordtak. A jelvényt az ava
tási ünnepen kapták, ami Krisztus király ünnepén, november utolsó vasárnap
ján volt. Maga az avatás a templomban zajlott, az avatásra váró gyerekek körbe
álltak az oratóriumban és a sárga-fehér szalagos Jézus szívét ábrázoló jelvényt 
az atya és a tanítónők tűzték fel.

A szervezetnek, ahogy Koncz Anna mondta, tagja lehetett minden jó szán
dékú és jól tanuló gyerek. A tagoknak dicsértesséket kellett köszönniük, tiszte-

Húszas években készült felvétel a kanizsai Mária-lányokróL 
Középen Rövid Anna, mellette feketében Oroszi Veronika
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lettel kellett viselkedniük és az utcán párban kellett járniuk. Minden vasárnap 
kötelező volt a második misére elmenniük és ott az osztálytársaikhoz csatlakoz
ni. Csak a jelvények jelölték a szívgárdistákat, formaruhát nem hordtak.

A szervezet célja a vallásos nevelés volt. Negyvennégy végén a tanítónők 
elmenekültek a szervezet pedig feloszlott.

IV. ÖSSZEFOGLALÓ

Kanizsa község szinte mindegyik nagyobb településén megtaláljuk a Má
ria-lányok szervezetét, csakúgy mint bárhol a történelmi Magyarországon, hi
szen e társulatok zöme az első világháború előtt jött létre.

Elmondható, hogy céljukat maradéktalanul elérték, ugyanis rendkívül 
eredményesen szervezték meg a fiatalság egyházhoz kapcsolódó hitéletét, más
részt pedig észrevétlenül kiterjesztették az egyház befolyását a mindennapi élet
re. Szabályozó és mozgató rugójává váltak az egyes közösségeknek, sőt igen 
komoly befolyást gyakoroltak a családok életére is. Adatközlőim, akik részesei 
voltak az ilyen módon szervezett vallási életnek, a mai napig hithű katolikusok, 
templomba járó emberek. Nem egy közülük tagja a Rózsafüzér Társulatnak, sőt 
egyikük koszorúfej.

A második világháború után kiszorították ugyan az egyházat a közéletből 
és fokozatosan kiszorult az egyház a családi életből is, de a korábban kifejtett 
tevékenységének köszönhető, hogy máig mérhető hatással volt és van az egyén
re és a családra.

Mária-lányok 1940-ben
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Az 1940-ben készült képen jól látható a párnára helyezett Mária-koszorú. 
Itt még adatközlőim felsorolták, kik láthatók a képen: Nyári..., Vadász Mária, 
Fekete Margit, Szél Verona, Rózsa Margit, Gál Maliid, Nyári Vera, Nyári Ot- 
tilia, Bohata Erzsébet, Bódogi Boriska, Bohata Ilona, Sálai Etelka, Szabó Er
zsébet, Vadász Erzsébet, Dobó Margit, Ördög Mária, Farkas Eszter, Sas Ilona, 
Szlávity Etelka, Konc...

ADATKÖZLŐK

Muhi Gizella (1921) római katolikus
Nagyné Bagi Magdolna (1932) római katolikus
Újváriné Koncz Anna (1929) római katolikus
Muhi Rózsa (1926) római katolikus
Palakiné Vadász Erzsébet (1926) római katolikus

JEGYZETEK

1 ORTUTAY Gyula 1980. 520-521.

2 JUNG Károly 1978. 308.
3

A kanizsai Szt. Pál-templom krónikás könyve. (Kéziratos História Domus)

IRODALOM

BODROGI Tibor szerk.
1978 Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalom

néprajzához. Akadémia Kiadó, Budapest.
JUNG Károly

1978 Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Fórum, Újvidék. 
KÓSA László
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BORIS MASIĆ

APATINI VALLÁSI EGYESÜLETEK

A mai apatini község területére a XVIII. század közepén katolikus németeket 
telepítettek. A hívek lelki gondozását ebben a korai időszakban a zombori fe
rencesek végezték, az első apatini telepesek anyakönyvi adatait is ők vezették. 
1750 után ezt a feladatot német lelkészek vették át. Az első apatini templomot 
a bécsi udvar 1748-ban építtette, melyet Nagyboldogasszony tiszteletére szen
teltek fel. A német telepesek valószínűleg a korábbi középkori templom dedi- 
kációját vették át, mert a XVIII. században még láthatóak voltak az ugyancsak 
a Szűzanya tiszteletére felszentelt bencés apátság romjai. Az apatini németek 
egyébként is tisztelték a Szűzanyát, különösen azóta, hogy egy bizonyos Magda- 
lena Gerber a templomnak ajándékozott egy Fekete Madonna-szobrot. A kegy
szobrot 1826-ig a főoltáron egy fülkében őrizték.

A XVIII. század végi katasztrofális árvíz miatt a város kétharmadát kitele
pítették. Akkor rombolták le az első templomot is, melyet közvetlenül a telepí
téskor építettek. 1795 és 1798 között készült a ma is álló templom. Védszentjét 
nem változtatták meg. A 19. század végére a város annyira megnövekedett, hogy 
új templomok építését tervezték, az egyiket az Alsóvárosban, a másikat pedig a 
Felsővárosban. Később, 1933-ban csak az alsóvárosi templomot építették fel, s 
Jézus szívére szentelték fel. Ebben az időben pravoszláv templom építését is ter
vezték a főtéri parkban, de a II. világháború eseményei miatt erre nem került sor.

A katolikus egyház fontos szerepet töltött be a város lakóinak életében. 
Erre nemcsak az apatini templom hihetetlen gazdagságából következtethetünk, 
hanem azokból az írott forrásokból is, amelyek az egykori katolikus egyesüle
tekről tanúskodnak. Figyelembe kell vennünk az idősebb apatiniak visszaemlé
kezéseit is, akik szívesen idézik fel emlékezetükben az egyesületekben eltöltött 
éveket.

Apatinban több egyházi egyesület -  ifjúsági, iparos, női, férfi és misszioná
rius egylet -  tevékenykedett a két világháború közötti időszakban. Valamen
nyinek az volt a célja, hogy kapcsolatot teremtsen az egyház és a nép között, és 
a hívek lelki épülését szolgálja. Az összes egyházi egyesület közös szervezetbe 
tömörült; ezt Katolikus Akciónak nevezték. Ezek az egyesületek a társadalom 
széles réteget kívánták a keresztény eszmék szolgálatába állítani.

A legrégebbi apatini katolikus egyesület a Mária-lányok (Muttergotesmád- 
chen) és a Szentháromság ifjai (Dreifaltigskeitbuben) elnevezésű egylet volt. 
Egyiknek is, másiknak is nyolc-nyolc tagja volt, s addig tevékenykedhettek, amíg 
meg nem házasodtak. A gazdagabb földművesgazdák gyerekei voltak tagjai en
nek az egyesületnek, mert igen drága ruhát kellett viselniük a Mária-lányoknak.

A ruha a német barokkos parasztviselet volt, amelyet az apatiniak a husza
dik század elején már nem viseltek. Fehér keményített gyolcsszoknyából állt, az 
alját két sorban fehér lyukhímzés díszítette. Az ingen gazdag csipke állógallér
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volt, az ujjak is csipkéből készültek. Az ingre ugyancsak fehér derékig érő csip- 
kcmellényt vettek. A viselet része volt a fekete öv, melyet aranykapoccsal kap
csoltak össze. A lányok nyakában nehézselyem kendő volt, a végét művirág fogta 
egybe. Ugyancsak selyemvirág díszítette a csuklójukat, és a koszorú a fejükön se
lyemvirág volt. A viselet része volt a fehér kesztyű. Fehér harisnyát és cipőt hordtak.

A férfiak fekete öltönyt viseltek, vállszalaggal, amelyet művirágokkal díszí
tettek ki; ezeket a lányok készítették a fiúknak.

Nagy tisztességnek számított, ha valaki Mária-leány, illetve Szenthárom
ság-ifjú volt, ám ez sok feladattal is járt. A fő tevékenységük az volt, hogy a 
körmenetekben a hordozható Mária-, illetve a Szentháromság-szobrot és a lo
bogókat vitték.

Ezeket a szobrokat az év folyamán a nagyszombati körmenetben hordozták 
először. Mielőtt kivitték a templomból, a plébános mind a négy égtáj irányában 
megáldotta a szobrokat. A nagyszombati proccsszió után a lányok és legények 
a város esperesének vendégei voltak, aki jó munkát kívánt és rövidebb szentbe
szédet tartott nekik. A következő ünnepeken tartottak körmenct a városban: 
húsvét vasárnapján, pünkösdkor, Márk napján, áldozócsütörtökön, úrnapján. A 
legszebb körmenet az apatini búcsún Nagyboldogasszony napján, augusztus 15- 
én volt. Minden újhold vasárnapján kisebb körmenet volt a templom udvará
ban, de így emlékeztek meg az Istenről az aratási hálaadó szentmisén is. Az 
utolsó körmenetet októberben, a Rózsfüzér-királynő búcsún tartották. Az utol
só ünnepséget követően ismét az espereshez látogattak, aki megköszönte egész 
évi fáradozásukat, mert a következő húsvétig nem volt feladatuk.

A társulat lobogóját a körmenetben mindig az a leány, illetve legény vitte, 
aki a következő évben férjhez ment, vagy megnősült, tehát búcsút vett a többi
ektől. A Mária-lányok nemcsak a körmenetben veitek részt: a templom feldíszí
tése is az ő feladatuk volt. Már otthon előkészítették a virágkoszorúkat és a 
füzéreket, hogy az ünnep hajnalán csak a megfelelő helyre kelljen rakniuk. A 
munkát fél hatra be kellett fejezniük, mert akkorára a hívők is gyülekezni kezd
tek. A lányok a templomi munkálkodás után hazasiettek öltözködni, hogy ott 
lehessenek a tíz órakor kezdődő ünnepi misén. A harmincas években a nemze
tiszocialista ideológia háttérbe kívánta szorítani a vallási hagyományokat, he
lyette a politikai eszmének a szolgálatába kívánta állítani az ifjakat. Ennek akar
ta elejét venni az akkori apatini plébános, ezért két új egyesületet alapított azzal 
a céllal, hogy ellensúlyozza a Kulturbund nacionalista politikai szervezet hatá
sát. A Marienbundnak kizárólag lányok lehettek a tagjai, a Kristusjugendnek 
pedig legények. Ezek az egyesületek is a keresztény eszmék tanítását tartották 
feladatuknak. Ezeknek az egyesületnek a vezetője a Jézus szíve-templom káp
lánja, Adam Berenc, Apatin művelődési életének kiemelkedő egyénisége volt. 
Ezúttal is meg kell emlékeznünk róla, hiszen a Die Donau című folyóiratban 
nyíltan szót emelt a német nacionalizmus ellen, ezért 1944-ben a Gestapo letar
tóztatta, de a kalocsai érsek kieszközölte, hogy áthelyezzék a kalocsai zárdába, 
ahol élete végig, 1961-ig maradt. Berenc tisztelendő úr letartóztatása után mind
két egyesületet betiltották, nemcsak Apatinban, hanem a többi bácskai német 
faluban is. Amíg működött, maga köré gyűjtötte a fiatalokat, külön a lányokat
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és külön a fiúkat, de az iskoláskorúakkal és az ifjúsággal is külön csoportban 
foglakoztak e két egyesület keretében.

Az egyesületben tehát külön csoportok tevékenykedtek, de kirándulni, bú
csúba közösen jártak. Az új tagok ünnepélyes esküdt tettek vízkereszt napján. 
Itt is házasodásukig maradtak tagok. Hetente egyszer találkoztak. Ekkor hittan
órákon vettek részt, muzsikáltak, táncollak, társasjátékot játszottak, tanultak 
főzni, hímezni. Az egyesületnek zenekara és színjátszó csoportja is volt. A tagok 
kötelesek voltak minden hónapban gyónni és áldozni. Rendszeres kapcsolatot 
tartottak fenn a többi német település hasonló egyesületeivel. Nagyon sok ba
rátság alakult ki ezeken az összejöveteleken. A két egyesület tagjai a körmene
tekben is megjelentek. Többször gyalog zarándokoltak Máriagyűdre, Aljmásra 
és Doroszlóra.

Apatinban is működött az Élő Rózsafüzér Társulat. Nagyon sok koszorú 
volt a városban. Azt, hogy mióta cserélték a cédulákat, nem tudjuk pontosan. 
Mindeneseire sok híve volt az 1826-ban Lionban a dominikánusok által létreho
zott imaegyesülelnek. Egy-egy koszorúnak tizenöt tagja volt, a cédulákat a ko
szorúfőnél havonta cserélték, aki pontos kimutatást vezetett arról, ki melyik 
titkot mondja az adott hónapban. Három hónaponként szentségimádáskor egy 
órát közösen imádkoztak a templomban. Ha meghalt valaki a társulat tagjai kö
zül, emlékére miséi szolgáltattak, helyére pedig új tagot kerestek. A Rózsafüzér 
Társulatok tagjai 1885-ben a városi parkban szobrot állíttattak Szent Flórián tisz
teletére. A szobrot az apatini születésű Hensch Ignác szobrászművész készítette.

A városban a misszionáriusok egyesülete is működött. Apatin gazdag város 
volt, a helyi polgárság nagy összegeket adományozott a világ különböző tájain 
tevékenykedő misszionáriusoknak. A vezetőségbe a város legtekintélyesebb 
polgárait választották be. A világ katolikus missziói számára pénzt, élelmet és 
ruhaneműt gyűjtöttek. Komaságot vállaltak az újonnan megtért népek eseté
ben. Erről végzést adtak ki, ha valaki kérte.

Az egyesület tagjai fogadták a jezsuita misszionárius atyákat, akik beszá
moltak hittérítő munkájukról, miközben adományokat gyűjtöttek. A misszio
náriusok látogatáskor gazdag programot szerveztek, az atyák miséztek, szentbe
szédet mondtak és előadást tartottak. Külön miséztek az ifjaknak, a leányoknak 
és a házasoknak, s minden alkalommal gyóntattak is, sőt még a betegekhez is 
ellátogattak, hogy kiszolgáltassák a szentségeket. A misszionáriusok tevékeny
ségét igazolja az a nagy kereszt, melyet ma is őriznek a templomban. A keresz
ten feltüntették a misszionáriusok látogatásának idejét is.

A céhek is megalapították katolikus egyesületeiket. Megszűnésük után az 
iparosegyesületek tették ugyanezt. így például a halászcéh tagjai 1822-ben lét
rehozták a katolikus halászlegények egyletét. A kereskedők 1892-ben létesítet
ték a magukét; zászlójukat 1903-ban szentelték fel. Mind a két egyesületnek 
külön vezetősége volt. Az iparosegyesület tagjai is részt vettek a körmenetekben. 
A tagság részére kirándulást szerveztek és műkedvelő előadásokat tartottak.

Az apatini katolikus világi egyesületek az itt élő németek kétszáz éves tör
ténetében fontos szerepet játszottak: amellett, hogy szociális segélyben részesí
tették a rászorulókat, a gazdasági és a politikai életben is figyelemre méltó te
vékenységet fejtettek ki. Ma is szívesen megemlékeznek egyesületeikről azok, 
akik itt maradtak a városban.
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SZLÁVN1CS KÁROLY

CSONOPLYAI MÁRIA-LÁNYOK ÉS -LEÁNYKÁK

Csonoplya 1945 előtt háromajkú település volt. Az 1944-cs adatok alapján la
kossága 53,5% német, 29,7% magyar és 14,8% bunyevác volt. 98 százaléka ró
mai katolikus.

A közös vallás volt egyebek között az a kapocs, amely összetartotta a vegyes 
ajkú lakosságot, bár mindegyik nemzetiség ragaszkodott hagyományaihoz. így 
például a templomban is elkülönülve helyezkedtek el. Ennek történelmi 
előzményei voltak. Ugyanis a bunyevácok, a falu újratelcpítői a bal oldalon, a 
magyarok -  az őket követő telepesek -  a jobb oldalon foglalták el helyüket. A 
németeknek, amikor később megérkeztek, már csak a bunyevácok és a magya
rok közötti középső rész maradt a templomban. Ez a felosztás az új templom 
felépítése (1819) után is megmaradt.

A templomban található három oltár díszítését is felosztották a hívek: a 
főoltárt a bunyevácok, a József-oltárt a magyarok, a Mária-oltárt pedig a német 
hívők díszítették.

A vegyes ajkú hívők számára három nyelven miséztek. Emiatt szigorúan 
betartandó miserend alakult ki. Erre a mindenkori plébános, az elöljárók és a 
hívők közösen ügyeltek. Nem is emlékeznek arra, hogy ezt az íratlan szabályt 
valaha is megsértették volna. Ez a miserend még az 1960-as években is érvény
ben volt.

A Mária-lányokkal kapcsolatban kutatásaim során nem találtam írott for
rást, így csak volt Mária-lányok emlékeire, régi fényképekre és közvetett írásos 
adatokra támaszkodhattam. A kutatást tovább nehezítette az is, hogy 1945 után 
a falu német lakosainak több mint a 90 százalékát kitelepítették.

Adatközlőim: Fábiánné Szajkó Mária, Schleichné Bošnjak Katica, Dóbiné 
Zahorai Mária voltak.

Csonoplyán mind a három nemzetiségből négy-négy Mária-lány volt: négy 
német (Muttergottesmádchen, Muttergottesmádel), négy magyar (Máriás lá
nyok), négy bunyevác (Marijine divojke, Gosponoše).

Öltözékük két vagy három váltás, kizárólag erre a célra készített, fehér 
ruhából állt. Hajuk kontyba volt tűzve, fejükön fehér mirtuszkoszorú díszlett. A 
magyar és a bunyevác Mária-lányok viseletc között nem volt különbség. A né
metek ruhája részben megtartotta népviseletük vonásait, derekuk körül jelleg
zetes, széles, kék színű szalaggal, hátul masniba kötve. Mirtuszkoszorújuk is 
nagyobb volt, mint a másik két nemzeté.

Az idősebb Mária-lányok vitték a hordozható nagy Mária-szobrot, ezért 
nagy Mária-lányoknak is nevezték őket. Mindegyiküknek volt egy ún. gyertyás 
lánya (nemzetiség szerint). A gyertyás lányok ruhája ugyancsak fehér volt, fejü
kön kisebb volt a mirtuszkoszorú.

A településen a fiatalabb lányok kis Mária-lányok voltak. A kis hordozható 
Mária-szobrot vitték a körmenetben. Ugyancsak négy-négy kis Mária-lány volt.
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Öltözékük fehér volt, szoknyájuk rakása a gyertyás lányokéhoz hasonlított. Kü
lönbség csak a fejviseletükbcn volt. A koszorú helyett nagy fehér masni volt a 
hajukban. Az lehetett Mária-lány, aki volt első áldozó.

Az egyes feladatok végzését örökölték a lányok. Idővel a gyertyásokból 
lettek a kis Mária-lányok, belőlük pedig a nagy Mária-lányok. Tagságuk általá
ban férjhezmcnetelükig tartott, ekkor kiléptek. Nem búcsúztatták el külön 
őket. Ha Mária-lányt temettek, társai fehér koszorút vittek, s a temető bejára
tánál levő Szent Antal-kápolna előtti Mária-szoborra helyezték.

Mária-lányok nem csak a gazdagabb családokból kerültek ki: voltak közöt
tük szegényebb sorsúak is. A feltétel ugyanaz volt: példás vallási és erkölcsi 
magatartás és megfelelő öltözék.

A Mária-lányok a Rózsafüzér Társulatnak is tagjai voltak.
Sok Mária-lány volt, de nem volt külön Mária-anyjuk, mint a többi telepü

lésen. Róluk egy hitbuzgó német asszony, Schafhauserné Wilhelm Elisabeth 
(Rika Lisi) gondoskodott. A hordozható szobrokat a csonoplyai templomban 
őrzik.

A nagy Mária-szobor -  az álló Boldogasszony bal kezében a gyermek Jézust 
tartja. Fejükön nincsen korona. Festett faszobor, magassága kb. 90 cm. Négy 
oldalról díszes oszlopokkal van körülvéve. Eredete ismeretlen. A templomban 
a főoltár előtt, bal oldalon állt.

A kis hordozható Mária-szobor -  jellegzetes mariazelli szép kivitelezésű öl
töztethető festett faszobor. Az ülő Szűzanyát ábrázolja a jobbján ülő kis Jézus
sal, aki jobb kezében almát tart, a ballal pedig körtét vesz át az ülő Szűzanya

Nagy Mária-szobor Kis Mária-szobor
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kezéből. Fejükön igen díszes korona. A szobor magassága 50 cm. A külön erre 
a célra készített üvegajtós fülkében áll a Mária-oltáron. Beszerzéséről a szájha
gyomány két változatot ismer. Az egyik szerint a német hívők hozták Maria- 
zellből, a másik szerint pedig közösen vásárolták a hívők. Nem tudni, hogy mi
kor; valószínűleg a húszas évek végén, vagy a harmincas évek elején. A második 
változatot támasztja alá az 1928-ban Mariazellben készített fénykép; ugyanis a 
zarándokúton mind a három nemzetiségű hívők részt vettek. Akkor vehették 
vagy rendelhették meg a kis hordozható Mária-szobrot.

A Mária-lányoknak lobogójuk is volt, külön a nagy Mária-lányoknak és 
külön a kicsiknek. A nagyok nagy lobogót, a kisebbek pedig két kisebb lobogót 
vittek a körmenetben.

Nagy Mária-lobogó. Fehér színű, három lábon álló. Színlapján a középen a 
mennyben ülő Szűzanya koronával, jobbján a kis Jézussal, aki bal kezében or
szágalmát, a jobban pedig rózsafüzért tart. Hátlapján a Jézus szíve képe látható.

Kis lobogó. Egyszerűbb, a színlapján hímzett sárga kereszt.
Az 1970-es években felújították a lobogókat. Amikor a nagy lobogóról le

fejtették a szentképet, alatta egy levelet találtak. Sajnos eldobták, pedig valószí
nűleg fel volt benne tüntetve a lobogó készítésének pontos dátuma és ké
szítőinek a neve. Ebből okulva a lobogó felújítói később a kép alá egy új levelet 
helyeztek el, amelyben feltüntették a felújítás évét és a felújítók nevét.

A Mária-lányok a következő jeles napokon vonultak fel:
1. Búzaszenteléskor. Ezt a szertartást mindig a temető mögötti papföldön 

folytatták le.
2. Keresztjáró napokon.
3. Minden újhold vasárnapján.
4. Húsvétkor.
5. Pünkösdkor.
6. Úrnapján.
A leglátványosabb felvonulás az úrnapi körmenet volt, amire a falu lakos

sága már napokkal azelőtt lázasan készült.
A 10 órai mise után a körmenet elindult a templomból a falu négy kápol

nája felé. A körmenet útvonalát frissen kaszált fűvel szórták fel. Saját háza elé 
mindenki virágot szórt, függetlenül attól, hogy merre haladt a körmenet. Az 
első áldozók virágot szórtak a kápolnák elé, amelyeknek belsejét búzavirággal 
vagy más virágkoszorúval díszítették fel, és amelyekben gyertyák égtek. Mind
egyik nemzetiség a saját kápolnáját díszítette fel.

Mind a négy kápolna a főutca különböző részében volt felépítve. Ezek kö
zül kettő német, egy-egy pedig magyar és bunyevác volt.

Az első kápolna az első keresztutca (Rausch lehrer Gasse, Raus tanító 
utcája, ma Dositej Obradovié utca) és a Džinić utca sarkán álló Šurga sarokház
ba volt beépítve. Ez volt a bunyevác kápolna.

A következő kápolnáról, amely a főutca jobb oldalán volt, már több ada
tunk van. Építését 1887. február 23-án engedélyezte a kalocsai Érseki Hivatal. 
Téglából emelték és cseréppel fedték le. A szemközti keresztutcát Kápolna ut
cának (Kappelgassénak, Kapelska ulicának) nevezték el. Ma Vojvode Mišić ut-
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Emlékkép a mariazelli zarándokúiról

ca. Ez volt az első szilárd anyagból felépített úrnapi kápolna a faluban. A néme
teké volt. Jochan Bohnert alapította.

A következő, téglából épült kápolna a főutca bal oldalán és a Magyar utca 
(Ungarngasse, Madjarska ulica, ma Rade Končar utca) bal oldali sarokháza 
előtt állt. Ez a magyaroké volt. A helyén ma trafóállomás van.

Gyertyás lányok, kis és nagy Mária-lányok
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A negyedik kápolna a főutca és az I. utca (I Gasse, Prva ulica, ma Miloá 
Kljajié utca) jobb oldali sarkán volt. Ez a kápolna is téglából épült, és a falu 
másik német kápolnája volt.

A kápolnák előtt kőkereszt állt.
A körmenetben a kis és a nagy hordozható Mária-szobrot a Mária-lányok 

felváltva vitték, mert nagy távolságra voltak egymástól a kápolnák. Az egyes 
nemzetek kápolnája előtt váltották egymást. Útközben a hívők olyan nyelven 
énekeltek, amelyik kápolna felé haladtak. A körmenet általában három órát 
tartott.

Az úrnapi körmenetben a következő sorrendben mentek:
1. diákok
2. feszület
3. nagy gyertya
4. Mária-lobogók (két kicsi és a nagy)
5. gyertyás lányok
6. kis Mária-lányok a kis hordozható Mária-szoborral
7. nagy Mária-lányok a nagy hordozható Mária-szoborral
8. baldachin, amit az elöljárók vittek, alatta a plébános az oltári szentséggel
9. többi elöljáró és a dalárda tagjai

10. hívők, szigorúan nemzetiség szerint
11. zenekar (a tűzoltók fúvószenekara).
1945 után a hatalom nem engedélyezte a templomkerten kívüli körmene

tet. 1946 vagy 1947 tavaszán felelőtlen személyek ledöntötték a falu valamennyi 
keresztjét, szobrát és kápolnáját. Tökéletes volt a pusztítás (még fényképek sem 
maradtak róluk). A Mária-lányok se jártak többé.

Az utolsó magyar Mária-lányok a következő voltak: Fábiánné Szajkó Má
ria, Kemény Erzsébet, Mókus Katica és Szélik Veronka.
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RAJ ROZÁLIA-NAGY ISTVÁN  

A LOURDES-I KILENCED TORDÁN

Kellemes látványban lehet része annak az utazónak, néprajzgyűjtőnek, aki a 
bánáti utakon járva figyelmesen halad. A települések utcái, házai nemigen külön
böznek ugyan a Vajdaság más területén elterülő falvak utcáitól, házaitól, azon
ban a falvak be- és kijárataira figyelve kellemes, mai világunkban szinte megha
tó ez a látvány. Ami egykor a bácskai oldalon is gyakori volt, mára viszont sok 
helyen már feledésbe merült, vagy alig akad rá példa, az itt a Bánátban még 
gyakori élő valóság: állnak a faluvégeken a hajdanán állíttatott feszületek. Sok 
esetben a falu több kijárati pontján, esetenként felújított formában.

Ezt tapasztaltuk Becskerektől északra, Kikinda irányába haladva a félúton 
található, egykori Torontáltordán, majd Vujiéevón, mai nevén Tordán is. A 
már-már elöregedő, zömmel magyarlakta település lakossága jobbára állatte
nyésztéssel és földműveléssel foglalkozik napjainkban is. Felekezeti hovatarto
zásuk szerint római katolikus vallásúak. Az 1991-ben végzett népszámlás adatai 
szerint 2181 lakosa volt, ezek közül 1997 magyar.

Vallásukat tisztelő emberek élnek itt. Erről tanúskodik az a tény is, hogy 
Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt templomukban éppen most vannak 
folyamatban komoly tatarozási munkálatok.

Máriának, Jézus anyjának tisztelete mindig is nagy volt ebben a faluban.
A helybeli, a századforduló táján született idősek emlékezetében élnek 

még a nagyszüleiktől hallott búcsújárás szokásai. A lourdes-i kilencedet is úgy 
emlegetik, hogy „azt mindég is tartottak” a faluban. Leginkább azok, akik a 
Rózsafüzér Társulatnak tagjai. Elmondásuk szerint Rózsafüzér Társulatok is 
már a századforduló utáni években léteztek itt. Adatközlőink tudta szerint a Ró
zsafüzér Társulatok a Mária iránti tiszteletből alakultak, mert elmondásaik szerint 
ő hozta a rózsafüzért az égből. Énekükben is ezt éneklik: Szent Domonkos...

A Szűz oltalmában különösen az édesanyák, a terhes nők és szülő anyák 
bíznak. Máriát mindannyiunk mennyei édesanyjának tartják. Betegségben, bá
natban hozzá folyamodnak. A békéért, gyermekeikért, a családért kérik oltal
mát és közbenjárását.

A Rózsafüzér Társulatok élén a koszorúfő áll. Leginkább idősek, hetven év 
körüliek és voltak valamikor is. Utcák, illetve a falu egyes körzetei szerint ala
kultak ezek a társulatok. Volt olyan utca is, ahol akár öt társulat is működött. 
Jellemző, hogy vezetőjük, a koszorúfő leginkább férfi volt. A „Nagyutcába” 
Lórik Sándor bácsi, Panna néni, Horvát Ila néni, Takaríts Mária, Bata Rozi néni 
és Horvát Mihály; a „Széső” utcában Halász Illés; a „Tót” utcában Tót (Potyesz) 
Antal, Rontó János, Krizsán András; a „Bilicsbe” Fürtön Ágnes (Ánica) volt ko
szorúfő az 1930-as évek körül. Az 1940-es években a „Kószó” utcában Masa 
Imrére, Csuka Józsefre emlékeznek A „Susán” Mészáros András, illetve Zakar 
Bandi, ahogyan a falusiak ismerték; a „Hodájba” Kelemen János; a „Kis” utcában
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Varga István, Lengyel Anna, Kéri Erzsébet, az „Ajba” pedig Kisimre Bandi bácsi, 
azaz Kovács András végezte a koszorúfői teendőket. Családapák, leginkább 
nagyapák voltak ők. Az 1940-es években 18-20 társulat működött a faluban. 
Annyian voltak, mondják a helybeliek, hogy nagyhéten, csütörtökön estétől 
szombaton a föltámadásig minden órában más társulat mondta a szentolvasót. 
Abban az időben gyakran, egész családok voltak társulati tagok. Azonban arra, 
hogy orvos, tanító vagy pap tag lett volna, nem emlékeznek a faluban. Az 1940- 
es évek vége és az 50-es évek körülményei ezen a vidéken sem voltak kedvezőek 
a vallás gyakorlásához. Sok esetben tiltva voltak a vallási megnyilvánulások, 
mint például a búcsújárás, az úrnapi körmenet. Azóta nem állnak őrt a halott 
Krisztus sírjánál a helybeli tűzoltók sem, és akkor a Rózsafüzér Társulatok szá
ma is megcsappant. Működésük egészen viszont sosem szűnt meg, azonban ma 
csupán három társulatot tartanak számon. A koszorúfők idős asszonyok: Tóth 
Anna, Sándor Ilona, Csorna Eszter.

A tagság egészét is nők képezik. A közelmúltban ismét gyakori a tagság 
családon belüli öröklése. így közép- és fiatalkorúak is kerülnek a társulatokba.

Mint az élet más területein, így a társulati tagság összetételében és a titkok 
cseréjének módjában is tapasztalhatóak változások.

Az 1934-ben született özvegy Tóth Anna koszorúfő úgy tanulta édesanyjá
tól, az 1901-ben született Takaríts Máriától, aki Halász Illéstől vette ál a koszo
rúfői tisztséget, hogy adventben örvendetes, nagyböjtben fájdalmas, húsvét után 
a dicsőséges titkot kell adni minden tagnak.

Az 1980-as évek végétől, Bú András plébánossága idején kezdték a titok
csere nyilvántartását írásban végezni, októbertől kezdve az évet. Az iratot a 
koszorúfő őrzi, csakúgy mint a két gyertyatartót és a feszületet, mely a társulat 
tulajdonát képezi, de leltárban nem vezetik. A koszorúfőnél a tisztaszobában, 
ahol a család nem tartózkodott huzamosabb ideig, egykor házi oltár is volt állít
va. Ott az asztalon mindig ott volt a feszület meg a gyertyatartók, mondták.

Amíg a titokcsere, a hónap első vasárnapja délutánján a koszorúfőnél tör
tént, ezekbe a gyertyatartókba égő gyertyát helyeztek, s a szépen leterített asz
talra tették őket, közöttük feszület volt, előtte virággal díszített Mária-szobor. 
Ma így díszítik fel otthonukat azok a társulati tagok, kiknek otthonában a kilen
cedet mondják az év folyamán:

Szent Antal június 13.
Hétfájdalmú Szűz szeptember 15, és virágvasárnap előtti péntek.
Kis Szent Teréz október 1.
Szent Vendel október 20.
Szent család december 15.
Lourdes-i Szűz február 2.
A kilencedek végeztével adományaikból misét mondatnak, ahol a társulati 

tagok tömegesen gyónnak, áldoznak. Ma a titokcsere is a templomban történik. 
Ilyenkor külön imát mondanak és énekelnek, az éneknek és imának több válto
zata is van. Ilyen ének pl.: a Van egy gyönyörű kert.... Maga a „titok” a napjában 
elmondandó ima, mely a Rózsafüzér Társulati tagjai számára kötelező, egy pa
pírlapon olvasható, melyet cédulának is neveznek. Ezt a papírlapocskát cserélik
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a hónap első vasárnapján. Ma ez fehér színű, régen színes is volt. Leginkább kék, 
mint Krisztus palástja, vagy Mária ruhája, mondják a faluban.

A társulati tagok az egyházközösség életében aktívabban tevékenykednek, 
mint a társulatokon kívüli hívők: takarítják a templomot, virággal díszítik az 
oltárt, az úrnapi sátrakat, rendben tartják a templom körüli kiskertet, látogatják 
a betegeket, haldoklókat, eljárnak a temetésekre. Az elhunytak virrasztóján ők 
az előimádkozók. E célból külön hívják is őket az elhunyt hozzátartozói. Októ
berben a lorettói litániára is leginkább ők járnak, az esti szentmise előtt pedig 
mindennap elmondják a rózsafüzért.

Társulati tagtársuk temetésére igyekeznek valamennyien elmenni. Ilyen
kor a két fekete gyászlobogón kívül két fehér lobogót és hat égő gyertyát is 
visznek a gyászmenetben a társulati tagok. Ezeket a kellékeket a templomban 
őrzik, és haláleset alkalmával onnan viszik a házhoz, ahonnan temetnek. A ko
szorúfő a sírnál elmondja az elhunyt utolsó szent titkát, imáját, és közösen elé- 
neklik az alkalomra szánt éneket:

a.) Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom
b.) Öltözzetek gyászruhába...
Legtömegesebben a lourdes-i kilencedet végzik. Többen a régebbi válto

zatra is emlékeznek még. Ilyen régi ének a Százezerszer üdvözlégy kezdetű is.
A társulati tagokhoz csatlakoznak ilyenkor, társulaton kívüliek is.
A februári kilencedet gyertyaszentelő napján kezdik. Általában abban a 

házban tartják, ahol idős vagy beteg társuk él, akinek nehezére esik a járás. Az 
1980-as években a parókián végezték a lourdes-i kilencedet. Ez Kis Béla plébá- 
nossága idején volt így. Ekkor nem csak a társulati tagok, hanem az „egész falu 
tartotta a kilencedet”. „Sokszor 40-50-en is voltunk”, mondták a helybeliek. 
Tizenegyedikének előestéjén fejezik be, mert 11-én volt a jelenés. A kora esti 
órákban a már említett módon zajlik a tisztelet: „Dicsértessék a Jézus Krisztus”, 
köszönnek a házba való belépéskor. A szobában az asztal ünnepi fehér abrosszal 
van ilyenkor letakarva. Az asztalközépre a lourdes-i barlangot (makettjét) he
lyezik a Szűzanyával. A feszületet a barlang mögé helyezik, tőle jobbra és balra 
gyertyatartóban gyertyát gyújtanak. A két gyertyatartó és a feszület még Halász 
Illés egykori koszorúfőtől származik. A barlang elé vázába élő virágot helyez
nek, ez leginkább hóvirág a kiskertből.

Az imákat, énekeket énekeskönyvből mondják. Nem ragaszkodnak kimon
dottan a régebbi változathoz és nem csupán egy énekeskönyvet használnak. A 
Lourdes-i Szűz tiszteletére bármely Mária-éneket is eléneklik. Sok esetben a 
tagság közül ajánlja valaki azt, amelyik neki éppen kedves. Pl.: Szűzi tiszta láto
mástí Mária... A idősektől megtanult, vagy régi egyházi kiadványokban található 
imáikat, énekeiket újakkal gyarapítják. Kérdésünkre, hogy hogyan jutnak hoz
zá, így válaszoltak: „A búcsúkba is hallunk újakat. Egyszer egy kis papírdarabon 
is találtunk egyet a buszban, ahogyan jöttünk a doroszlói búcsúról.” „A dallamát 
kitől szerezték meg?”, kérdeztük a koszorúfőtől. „Itthon én ezt addig próbálgat
tam, »még kigyütt«”, mondta.

A kilenced alatt minden nap a pap is mond egy rövid imát a Lourdes-i Szűz 
tiszteletére a mise után, a Mária-oltárnál. A kilenced végén, 11-én a társulat
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misét mondat, amelyen a tagok igyekeznek tömegesen megjelenni. Ilyenkor ter
mészetesen többen is vannak a templomban a társulati tagokon kívül.

Azt tartják a faluban, hogy akik a kilencedet mondják, azok számára „kü
lönösen üdvösséges”, ha a kilenced alatt mindennap misét is hallgatnak. A ki
lenced végén illik gyónni-áldozni is.

A társulaton belül maguk válogatják össze az estet betöltő imákat-éneke- 
kct több, a Lourdes-i Szűz tiszteletére írt kiadványból. Előfordul, hogy az ismert 
egyházi dallamot új, Máriához szóló szöveggel énekelik. Például az Ez nagy 
szentség valóban dallamára éneklik az Örömünnep ez nekünk kezdetű éneket.

Gyakran az ismert búcsús, ill. egyénileg kedvelt énekekből többet is éne
kelnek. így sikeredik az egyik esti áj tatosság rövidebbre, a másik hosszabbra. 
Végezetül az Elvégeztük az imát” kezdetű éneket éneklik el gyakran.

ADATKÖZLŐK

Őzv. Tóthne Mészáros Anna (sz. 1935, Torda) -  koszorúfő és társulatának 
tagjai. Rontó Ilona (sz. 1924, Torda).

Kiadványok, amelyekből összeválogatják imáikat és énekeiket a lourdes-i 
kilenced alkalmára:

1. Lourdes-i kilenced. Újvidék. 1983.
2. Örökre világító lourd-i Arany Kincs. Bánáttopolya, é. n.
3. Lourd-i áj tatosság: Berecz Sándor, Bácsszőlős. 1987.
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NAGY ABONYI ÁGNES

A SZÁLLÁSKERESŐ SZENT CSALÁD KILENCED 
SZOKÁSANYAGA ADORJÁNON ÉS OROMHEGYESEN

A szálláskeresés, mint a paraszti áj tatosság egyik megnyilvánulása, Szentcsalád- 
járás néven ismert a magyar nyelvterületen. A Tisza mentén szálláskereső Szent 
család kilencednek nevezik ezt a vallási jellegű népszokást, amely a kereszté
nyek egyik legfontosabb ünnepkörébe, a karácsonyiba tartozik. Karácsony előtt 
kilenc napon át általában egymáshoz közel lakó asszonyok viszik a Szent család 
bekeretezett képét. Énekelnek, imádkoznak és a képet otthagyják másnapra. 
Aki a Szent családot jelképesen befogadta, a háziasszony fogja továbbvinni kö
vetkező este a szentképet. Tulajdonképpen a hívők így készülnek fel lelkileg a 
karácsonyra az isteni gyermek, Jézus születésének napjára. A családok életük 
példaképéül állítják a Szent családot.

Adorjánon és Oromhegyesen gyűjtött anyag, valamint néhány kanizsai és 
zentai adatközlő szóbeli közlése alapján vizsgáltam a Szent család kilenced szo
kását.

Adorjánon a Mária-kultusz gyűjtésekor találtam rá a szálláskereső Szent 
család kilenced szokására, azonban az anyag felgyűjtésére később nyílt le
hetőség. Tavaly karácsony előtt munkatársaimmal, Bodor Anikóval és Barsi 
Tiborral videoszalagra vettük fel egy-egy esti kilenced végzését, december 15-én 
Oromhegyesen, majd december 20-án Oromhegyesen és Adorjánon.

A kiválasztott adorjáni csoportot, majd az ájtatosság végzésének menetét 
mutatom be részletesebben. A szakirodalomban talált énekszövegek és néhány 
vallásos nyomtatvány is útmutatóul szolgált a szokás kutatásához. A szálláske
resés elnevezésű Szállást keres a Szent család népi ájtatosságot karácsony előtt 
kilenc este kilenc családnál végeztek, miközben Mária és József szálláskeresé
séről s a vak, kezetlen lány csodás gyógyulásáról szóló verses legenda valamelyik 
változatát is elénekelték.

A gyűjtött anyag száraz közlésén túl szeretnék rámutatni a jelenleg mű
ködő társulatok közösségmegtartó erejére.

Az oromhegyesi és adorjáni példákban az ima- és énekszövegekben hason
lóságok, de különbségek is vannak.

A szálláskeresés szokása esetünkben egy vallási társulat, mégpedig a Ró
zsafüzér Társulat működésével kapcsolatos.

A kilencedi ájtatosság egyházilag ismert a katolikus vallásban, különösen 
gyakorolt a hívek körében e századunk elejétől. Úgy tartja az egyház, hogy Szent 
Margit terjesztette el ezt az ájtatosságot, mellyel a hívő kilenc napon, héten vagy 
hónapon át megszakítás nélkül közvetlenül tiszteli Istenét, gyakorolja vallását. 
Bármely kilenced vallási szempontból akkor érvényes, akkor kap a hívő kegyel
met, ha ok nélkül nem szakítja félbe a végzését.1

Más kilencedeket is végeztek, sőt végeznek a mai napig e településeken.
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Adorjánon a férfiak szoktak Szent József kilencedet tartani, melyet kilenc 
napon át a templomban végeznek, március 10-töl 18-ig. Szintén a templomban 
tartják a lourdes-i kilencedet (február 2-tól), melyen még többen vannak, mint 
a Szent József kilenceden (ebben valószínűleg az is közrejátszik, hogy ez fél 
órával rövidebb ideig tart). Törökkanizsán a Szent Antal kilencedet nem napról 
napra, hanem kilenc héten át végzik, minden kedden. Kanizsán ebben az évben 
júliusban tartottak Szent Anna kilencedet, de ide inkább csak a helybeliek jár
nak. Ezeken kívül nyomát találtam még a Kis Szent Teréz és Jézus szíve kilen
cednek.

A Szállást keres a Szent család ájtatosságot 9 nappal karácsony előtt végzik 
házaknál. E szokás vallási jellege miatt fontos a közösség számára. Van, ahol 
kilenc család viszi egymáshoz a Szent család-képet, van, ahol az ájtatosságra a 
rózsafüzéres asszonyoknál gyűltek össze a társulat tagjai. December 15-én kez
dik, 9 család áll össze, és egymás közt kisorsolják, milyen sorrendben, kihez 
vigyék a szállást kereső Szent család képét, minden család lakásába egy napra és 
éjjelre. Faluhelyen a képet a kilenced tagjai kísérik át egyik házból a másikba, 
ezt legtöbbször este teszik, de tehetnek másként is (városban a család egyik tagja 
viszi ál a másikhoz) és azután ott gyülekeznek. A kép átadása és átvevése imák
kal történik, majd következik az elhelyezés, díszítés. Azon a napon, mikor a kép 
a családnál van, egy szegény családot szoktak meghívni, megvendégelni. Irgal
masságot is cselekszenek így, nem csak a Szent családot fogadják be. Az áj tatos
ság késő délután vagy este történik. Máriát vigasztalják a szívfájdalmáért, amiért 
nem kapott menedéket nehéz óráiban. A szállásadó helyet a jó Isten kegyeibe 
ajánlják.2

Kanizsa község területén az adorjániak a legvallásosabbak, nemhiába épült 
a falu kolostora, majd temploma az elsők közölt. 1858-ban emelték a templo
mot, majd 1863-ban papiak is készült, de plébánost csak 1864-ben kapott Kani
zsa város által.

Az adorjáni lakosok szerint 300 évre visszanyúlik és a mai napig gyakorlat
ban van, él a Szentcsalád-járás szokása. A kilencedet ájtatossággal végzik házak
nál minden nap december 14-től 22-ig az előre megbeszélt helyen. Adorjánon 
tavalyi gyűjtésünk idején öt csoport járt, három a fölvégen, kettő az alvégen.

A Szent család kilencedbe többnyire a Rózsafüzér Társulat tagjai tartoz
nak; főleg idősebb asszonyok alkotják. Az anyák régebben magukkal vitték kis
gyermeküket az esti ájtatosságra (a fiúkat is, nemcsak a lányokat), de felnőtt 
férfiak ritkán voltak jelen a Szent család kilenceden, esetleg a házigazda szemé
lye képviselte a másik nemet.

Beköszönnek a gazdasszonynak majd bemennek abba a szobába, ahol egy 
alacsony kis asztalt oltárszerűen feldíszítettek. Két virággal teli váza közé helye
zik a Szent család képét, az elé a feszületet, mely elé vagy mögé a Szentlélek 
jelképeként mécsest (petróleumlámpát), illetve égő gyertyát is tesznek. Gyak
ran még ezen felül a kép egyik és másik oldalán gyertyatartóra helyezett fehér 
gyertyák világítanak. A Szent család képét a csoport megbízott tagja viszi magá
val. Ez a szentkép általában papírra nyomtatott reprodukció, amely Szent Jó
zsefet és Máriát ábrázolja szálláskérés közben. A Szent család-kép nem egy 
meghatározott személyé, de legtöbbször tudják a történetét. Oromhegyesen a
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szentkćp, amely Szűz Máriát és Szent Józsefet ábrázolja, amint Betlehem váro
sába érkeztek, az egyik csoporttag nagynénjétől származik, aki zárdában nevel
kedett. Az adorjáni képen Szent József egy háznál kopogtat, Mária pedig félig 
térdepel.

Adorjánon az egyik csoport vezetője Farkas Ilona, nála jártunk pár évvel 
ezelőtt is. Koszorúfője a Rózsafüzér Társulatnak és 1992 óta vezetője a szállás- 
kereső kilenced egy csoportjának. Farkas Ilona választ adott a kérdésünkre, 
hogy hogyan lesz valaki csoportvezető. Amikor elődje, Bicskei Viktória 73 éves 
volt, „érezte, hogy nem sokáig bírja, magához hívatott engem és személyesen 
átadta énnekem a csoportot”. A csoportvezető máshol is általában egy idősebb 
asszony, aki ráadásul még a Rózsafüzér Társulat tagja is. A vezetőn kívül rend
szerint még nyolcán tartoznak egy csoportba. Adorjánon, mivel nincs ki a kilenc 
család, illetve a kilenc ház, egy helyen kétszer is voltak, mégpedig a legidősebb
nél, a 80 éves Szűcs Juliannánál. A további tagok:

Vajda Júlia, aki a szentképet őrizte egész éven át, s nála kezdtek 14-én, az 
első napon. Csaba Jánosnénál (73 éves) gyűltek össze a második napon. Utána 
sorban következtek; Szent család-befogadók voltak: Szűcs Julianna (8o éves) 
16-án és 17-én, Bábinszki Anna (51 éves) 18-án, Makra Emília (67 éves) 19-én, 
Farkas Ilona (53 éves) 20-án, akinek a 13 éves leánya, Farkas Bernadett is cso
porttag, majd december 21-én Tandari Katalin (70 éves), aki a lányával volt 
jelen az ájtatosságon, és utoljára, december 22-ére a 71 éves Bábinszki Julianna 
maradt.

Oromhegyesen is több csoport tart kilencedet. 1995-ben négy csoport tar
totta a szokást. Fenn a parton 1994-ben „húszán mentek össze”, tavaly 15 felnőtt 
és egy 5 éves kislány volt jelen. A tagok szerint a Szálláskeresés imáit és énekeit 
is az 1898-ban Adorjánon született Sóti Juliannától tanulták.

Az ájtatosságot a vezető irányításával bonyolították le. Az imákat, a rózsa
füzért fejből mondták a templomban megszokott monotonsággal, felváltva min
dig más személy kezdte a miatyánkot, majd mindannyian folytatták: „asszo
nyunk Szűz Mária...” A szentolvasó tizedeinek imádkozása közben is énekelnek, 
ezek az olvasóközi énekek. Az örvendetes olvasó egy-egy üdvözletét mindig más 
mondja fennhangon s a többiek együtt válaszolnak: asszonyunk Szűz Máriával, 
majd a Dicsőséggel folytatják. A csoporttagok többsége a sorrendben összeállí
tott átgépelt imát és énekszöveget olvasta, de volt, amikor imakönyvből énekel
tek. Jelenleg az ájtatosság énekeinek összeállításához a Hitélet, az Orgonahan
gok, Orgona virágok, a Szent vagy uram, a Betlehemi út könyve imádságos 
könyveket használják.3 A kántori énekeket az oromhegyesiek Bella kántortól 
tanulták, például az Ó, mi béke nélkül nem élhetünk kezdetűt. Ezeket az éne
keket templomban nem énekelték sosem, 5-6 éves korukban tanulták meg 
mindannyian a szülőktől vagy a nagyszülőktől. Vannak olyan énekek, amelyeket 
ma már nem énekelnek, de kérésünkre elénekeltek, emlékezetből vagy a kézzel 
írott imafüzetből. Ilyen pl. a vak, kezetlen kovácslány története is. A szálláske
reső kilenced végzése templomi imákból áll. Kimondottan népi, archaikusnak 
mondható ima nem fordul elő az imádságok között. A régi megszokott imaszö
vegekben, például a miatyánkban, egyházi hatásra, ma már megváltoztak egyes 
szavak: a malaszttal teljes helyett kegyelemmel teljest mondanak. A kéziratok,
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melyekből az ájtatosság alatt olvasnak, nem csak a kilencedhez tartozó szöveget 
tartalmazzák, található bennük betlehemes ének, a kánai menyegző szövege, 
szent levél is. Az olvasó végzése közben, a tizedek között, illetve egy-egy titok 
után, az egyhangúság megbontása miatt énekelnek.

A kilenced végéig pénzt adnak össze a tagok, amiért misét szolgáltatnak.
A másik idősebb csoport vezetője Petrik Irma. Náluk mindig az első szobá

ban szoktak imádkozni. Ez a csoport többféle és régebbi imát is tud, de az alap
váz az adorjánival megegyező. A Szent család-kép év közben, ha nála van, ebben 
a szobában a két ablak között helyezkedik el a falon. Az ajtón belépve balról a 
kemence mellett két ágyat láthatunk, előtte asztalt, néhány székkel. Az ágyak 
fölött szentképek sorakoznak: Jézus szíve és Mária szíve, ezektől kicsit feljebb 
a sarokhoz közel Szent József képe helyezkedik el.

Az előző évben annál a családnál maradt a Szent család-kép, ahol az utolsó 
kilencedet tartották. December 15-én, az ájtatosság első napján általában újra 
itt jönnek össze, vagy a háziasszony a képet magával viszi a megbeszélt helyre. 
A szálláskereső kilencedet befogadó házban előre feldíszítenek egy kis asztalt 
abban a szobában, ahol majd az ájtatosság folyik.

A képet hozó asszony üdvözli a befogadót és átadja neki a képet. Egy ala
csony asztalkára, mintegy oltárt képezve a két virágváza közé helyezi azt, elébe 
feszületet, kétoldalt pedig gyertyát tesz.

A szálláskeresés rendje egységes, a vizsgált területen egy sablon alapján 
végzik az ájtatosságot. Mint kiderült, a közkézen forgó nyomtatványokból is 
megtudhatták a szálláskeresés rendjét:

Fogadáskor: beköszöntő ének;
Üdvözlő ima;
Fölajánlás;
Litánia, könyörgések;
Ének;
Miatyánk, üdvözlégy, dicsőség;
Búcsúzáskor: ima és ének.
A szálláskereső csoportok saját belátásuk szerint kibővíthetik ezt kedvel

tebb énekeikkel, fohászaikkal. Gyűjtésünk alkalmával kérésünkre elénekeltek 
olyan éneket is, amelyet már pár éve kihagytak a kilencedből. Néhány szöveg 
változott, s a kézzel írott imafüzetben lévő éneket nem tudják mind énekelni.

Oromhegyesen az örvendetes olvasó, Adoijánon emellett még az irgalmas 
olvasó is járja. A szálláskereső csoport ezekkel a szavakkal köszönti a befogadókat:

Dicsőség az atyának...
Majd a Barátnőm fogadd... kezdetű kérő imával folytatja, utána a miatyán- 

kot közösen mondják.
Keresztet vetnek, megcsókolják a feszületet, s a vezető (a csoport képvi

selője) elkezdi a beköszöntő éneket, a többiek is énekelnek vele együtt.
Beköszöntő, üdvözlő, majd felajánló ima következik.
Beköszöntő énekként általában (az Ébredj ember... dallamára) a Szállást 

keres a Szent családot éneklik. Az összekötő szöveget a beköszöntő imát mindig 
egy meghatározott személy mondja.

Oromhegyesen az egyik csoportnál fiatal lány olvasta a Szent család törté
netéről szóló imát, Adorjánon pedig a befogadó háziasszony. Ezután három
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miatyánk ćs három üdvözlégy következik, s az utolsó dicsőség után egy felaján
ló, majd egy könyörgő imát olvas fel a csoport egyik tagja.

Ó, kisded Jézusom, már tehozzád futok, mert emberek között segítőt nem 
tudok -  így kezdődik az oromhegyesi felajánló ima.

Irgalmas Úristen, hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket! Mi, akik a 
szeplőtelen Szűzanyánknak a tiszteletére a szent rózsafüzért imádkoztuk, hogy 
az ő kegyes könyörgése által minden ránk következő veszélytől és az örök kár
hozattól mcgmenekedjünk a mi urunk Jézus Krisztus által. Ámen! -  így hangzik 
az adorjáni könyörgés.

Úr Jézus, irántad való szerétéiből a bűnösök megtéréséért -  így szól az 
oromhegyesi könyörgő ima.

Tovább imádkoznak, az örvendetes olvasó első három üdvözletét mondják:
1. Aki hitünket növelje.
2. Aki bennünk neveli a tökéletes szereletet
3. Aki bennünk nevelje az erős reményt.
Minden üdvözlet után az olvasóközi ének egy-egy versszakát éneklik.
Ezután az örvendetes olvasót imádkozzák az öt titokkal:
1. Kit te szent szűz a méhedben fogantál.
2. Kit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3. Kit te szent szűz a világra szültél.
4. Kit te szent szűz a templomban bemutattál.
5. Kit te szent szűz a templomban megtaláltál.
A szentolvasó egy-egy tizedének imádkozása után az egyhangúságot éne

kek színesítik.
Körülbelül két óra hosszáig tart a szertartás. A végén beszélgetés nélkül, 

csendben hazamennek, magukban az áj tatosság szellemével. Az utolsó nap a 
legünnepélyesebb. „Akkó van a búcsúzás. Sírás is van” -  mesélte az oromhegyesi 
Petrik Irma. A Szent család kilenced tagjai ki-ki lehetőségük szerint adnak pár 
dinárt a csoportvezetőnek. Az összegyűjtött pénzt a helyi plébánosnak adják, 
hogy misét ajánljon fel a szálláskereső Szent család kilenced megfelelő csoport
ja számára. Adorjánon a plébános az évek hosszú során bejáródon rendszer 
szerint szolgáltatja a miséket a faluban lévő csoportok számára a karácsonyi 
éjféli misétől kezdve, a pásztorok hajnali miséjén át a Szent családért végzendő 
misékig. Például Farkas Ilona csoportjának az éjféli mise jár, melyet még elődje, 
Bicskei Emília csoportvezető választott ki.

Az áj tatosságnak is, hasonlóan a laikus vallási társulatokhoz, közösségfor
máló jellege van.

Kisebb eltéréseket figyelhetünk meg az imák között és az énekek között. A 
variációkat többnyire szubjektív tényezők határozzák meg, akárcsak az ájtatos
ságot.

Minek köszönhetjük, hogy e szokás él ezekben a közösségekben? Vélemé
nyem szerint egyrészt annak, hogy a hit átadásának ezen módja közelebb hozza 
az embereket egymáshoz: házaknál gyakorolják vallásukat egyházi személy be
folyása nélkül. Másrészt jelentős a helyi plébános jó viszonya a kilenced tagjai
val és egyáltalán a hívőkkel. A csoportvezető tekintélyének, jó szervező egyéni
ségének köszönhető, hogy a szokás tovább él.
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MELLÉKLET 

Beköszöntő ima
Elhoztam hozzátok a szent család képét, a Szűzanyát, méhének áldott gyümöl

csével, az Úr Jézussal és a Szűzanya szent jegyesét, Szent Józsefet. Áldásunk tér be 
e házba. Remélem, szívesen adtok nekik szállást.

(Adorján, 1995. december 20.)

Fölajánló ima
Három miatyánk, három üdvözlégy és három dicsőség. Az üdvözletbe be

lefoglalják: kinek szent nevét az angyal jelentette, mielőtt méhébe fogantatott vol
na.

A beköszöntő ének szövege:

Szállást keres a Szent család, 
de senki sincs ki helyet ád.

Nincsen aki befogadja 
s ki égnek s földnek ura.

Az idő már későre jár, 
a madár is fészkére száll 
Csak a szent szűz jár hiába 
Betlehemnek városába.
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Legalább ti, jó emberek, 
fogadjátok a kis dedet.
Házatokra boldogság száll, 
ha betér az égi király.

Ne sírj tovább, Szűz Mária, 
ne menjetek ma már haza.
Szállásunkat mi megosztjuk 
kis Jézuskát befogadjuk.

(Adorján, 1995. december 20.)
A befogadó ének szövege

Köszöntsük a Szent családot, 
mert megáldja a világot.
Szent család, légy örömünk, 
jóban-rosszban légy velünk.

Áld meg minden ügyeinket, 
békében óvd nemzetünket.
Szent család, légy örömünk, 
jóban-rosszban légy velünk.

Családoknak ékessége
áldj meg minket s hozzánk térj be.
Szent család, légy örömünk, 
jóban-rosszban légy velünk.

Jézus, Mária, Szent József, 
szent hitünkben tartsatok meg.
Szent család, légy örömünk, 
jóban-rosszban légy velünk.

Halálunknak szent óráján, 
hogy ne ártson majd a sátán.
Szent család légy örömünk, 
jóban-rosszban légy velünk.

(Oromhegyes, 1995. december 15. Az Áldozunk hív keresztények dallamára)

Az Istent szülő Szűzanya, ily késő éjszakán,
Szent Józseffel keres szállást Betlehem tájékán.

Szűz kezeit összetevén kéri a népeket,
Hogy az Isten szent nevéért adnának menhelyet.

O, de senki sem könyörül, telve minden hajlék,
Hová legyen a szegény Szűz irgalmas istenség.

Míg egy rongyos istállóban a városon kívül,
Szülé isteni gyermekét kínfájdalom nélkül.
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Nyugodjál, Szűz, karjaimon, kínoknak gyermeke,
Édes szenvedést okozó Szűz anyád érdeme.

Szívemnek drága szülötte, sok fáradság után 
Sem lelhettem méltóbb szállást Betlehem tájékán.

Üdvöz légy, kedves magzatom szenvedő nagy 
Isten, dicsértessél a jászolban mindörökké ámen.

(Adorján, 1995. december 20.)

A Szent család történetéről szóló ima oromhegyesi változata:
Édes szűz anyánk, elutasították mindenünnen szent jegyesedet, mert nem is

mertek meg téged. Pedig közeledett a perc, melyben te az egész össz emberiséget 
boldoggá teszed. Ó, ha mi akkor élhettünk volna, ó, ha mi akkor befogadhattunk 
volna, te élő szentségtartója a testté lett igének, vedd most helyébe vágyunkat és jöjj 
be hozzánk legalább lélekben. Végy hajlékot szívünkben, midőn szentképedet há
zunkban elhelyezzük és tisztelettel övezzük E napon nincs erősebb szándékunk, 
minthogy neked ekképp szolgálatodra, mint volt Szent József atyánk, hogy azonban 
a mi hitvány szolgálatunk mégis kedvet találjon előtted, egyesítjük szívünk szándé
kát Szent Józseffel és szolgálatunkat a szent angyalokéval, kik neked mindenkor 
készen állottak. Vendégséget is készítünk számodra, amelyben helyetted egy szegény 
nőt és egy szegény férfit, Szent József helyett étellel és itallal ellátunk. De jól tudjuk, 
hogy legkedvesebb vendégség neked, ha Jézus akaratát teljesítsük Azért erre fogunk 
törekedni és minden alkalommal szólni fogunk: Uram, ne az én akaratom történjék 
meg, hanem a tied és az irántad való szeretetből megbocsájtunk az ellenünk vét
kezőknek és ellenségeinknek. Ó Mária, légy oltalmunk, köszöntünk sokszor és 
annyiszor, ahányszor csak képes rá emberi nyelv, bár lehetnénk mi azok, kik téged 
a földön legjobban szeretünk. De mindenáron azok akarunk lenni, akik neked tet
szenek, azért kérünk téged, szeretve tisztelt égi anyánk, adj nekünk a kilenced gyü
mölcseképpen egy más, egy új szívet, olyat, mely Istent mindenekfölött még akkor is 
szeresse, amikor az nem éppen könnyű, és felebaráton segíteni mindig kész legyen. 
Add, hogy a bűnt megutáljuk, a jóban pedig állhatatosak maradjunk. Föltett jó 
szándékunkat soha el ne hanyagoljuk, ám ha mégis oly szerencsétlenek lennénk, 
hogy lelkűnkhöz a bűn hozzáférne, ó, akkor se fordítsd el arcodat, szép és kegyelem
teljes anya, hanem szállj értünk harcba (a pokol erőivel) és viaskodjál érettünk 
gyengékért és gyarlókért mindaddig mígújra vissza nem térünk Jézus nyájába, újból 
tökéletes bűnbánatot tartván. És amikor az Úr rendelés szerint eljön, halálunk 
nehéz órája, melyben talán elhagyatva és senkitől se bátorítva fogunk fájdalom és 
szörnyű aggodalom között a végső tusában verejtékezni, akkor is kihez folyamo
dunk, mint tehozzád, anyja a jó halálnak, ki szent fiad lábát átkaroltad a kereszt
fán, vess reánk is akkor egy pillantást, ne feledd el, hogy egyszer mi így összegyűlve 
erre megkértünk tégedet, amikor hajlékot kereső képedet házunkban elhelyezzük és 
tisztelettel övezzük Nagyon is kegyedbe ajánljuk magunkat, mert nincs sem égen, 
sem földön olyan hatalom, amely meg tudna bennünket békíteni az örök bíróval, 
csak csupán Te, kegyes szívű anya. Miképpen mi is szállást adunk a Te képednek, 
úgy szerezz Te is nekünk szállást az örök bőség hónába, ahol neked, mennyország
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királynéja, szolgálni akarunk, miképp Te szolgáltál alázatban és teljes odaadással 
az Urnák itt a földön, és imádni akarjuk méhed áldott gyümölcsét, minden angya
lokkal és szentekkel együtt, örökké. Ámen!

1. Az Atya küldte Gábor angyalát, 
Hogy ő köszöntse Szűz Máriát. 
Leszállóit a Szentlélek,
A szűz véle eggyé lett 
szent fogantatásban.

2. Mária indul, hordja gyermekét, 
Erzsébet asszony várja gyermekét. 
Belép hozzá Mária,
Felujjong rá magzata,
szent találkozásban.

3. Eljött az évek teljessége már,
A föld is, ég is megváltóra vár. 
Áldjad lelkem Máriát,
Szűzen szült egy szent fiát, 
Szentlélek aráját.

4. Templomba várja angyalok kara. 
Jöttére csendül Simeon dala. 
Köszöntsd te is Máriát, 
Bemutatta egy fiát,
Isten legszebb lánya.

ÉNEK

260



IN MEMÓRIÁM

GAJDOS TIBOR
(Szabadka, 1917. okt. 20. -  Szabadka, 1997. febr. 22.)

1971 szeptemberében indult folyó
iratunk első szerkesztőbizottsági tagjai 
közül -  Bodrogvári Ferenc (1935-1980) 
és Siskovszki András (1948-1983) után -  
ő távozott el harmadikként közülünk. Öt 
éven át, 1975 végéig járult hozzá lapunk 
arculatának kialakításához, s novelláival, 
elbeszéléseivel, könyv- és képzőművésze
ti kritikáival kezdettől fogva jelen volt la
punk hasábjain, amelyben nem kevesebb, 
mint hetvenhat írását közölte. Az utolsót 
a múlt év elején, amikor egyre rosszabbo
dó egészségi állapota miatt bejelentette, 
hogy kénytelen abbahagyni jegyzeteinek 
publikálását. Komoly veszteség volt ez 
számunkra, mert két és fél évtized alatt 
számtalan művész portréját rajzolta meg 
hitelesen és értékelte munkásságát. Meg
állapításai minden bizonnyal sokáig érvé
nyesek maradnak, hiszen otthonosan 

mozgott a festmények, szobrok, kerámiák világában, mert maga is szobrászattal foglalko
zott, s kiállított azon a tárlaton, amelyet 1938-ban rendeztek -  a legismertebb fiatal vajda
sági alkotók részvételével -  a szabadkai Népkörben. Érthető hát, hogy könyvet írt gyermek
kori barátjáról, Hangya Andrásról (A csillagos homlokú, 1970) és Oláh Sándorról (Kékfá
tyolos világ, 1986), s mert korán elkötelezett hívévé vált a baloldali eszméknek (emiatt több 
ízben is börtönbüntetésre ítélték: 1936-ban, tizenkilenc éves korában másfél évre, majd a 
háború idején -  a hadbíróság ítélete alapján -  három évet (1942-1944) töltött a budapesti 
Margit körúti és a szegedi Csillagbürtönben, ennek ellenére nem sokkal később visszaadta 
pártkönyvecskéjét és 41-es emlékérmét, mert nem helyeselte azoknak a módszereknek az 
alkalmazását, amelyekkel a hatóságok a beszolgáltatást végrehajtották), Matko Vukoviéról 
(A sziklaember, 1975). Háborús témájú első regénye, a Tűz a hegyek között (1948), s rész
ben a második, a világégés előtti és alatti évek bácskai magyar ifjúsági mozgalmával foglal
kozó Még visszajövök (1963) is. A Hét szűk esztendő (1972) viszont azoknak az éveknek a 
krónikája, amelyeket 1950-től Izraelben töltött családjával. Szépirodalmi munkásságának
-  sokak szerint -  az önéletrajzi jellegű Emlékvár (1975) című regény, kritikusi tevékenysé
gének pedig az Életjel gondozásában megjelent Szabadka képzőművészete (1995) a legje
lentősebb műve, amely a kezdetektől 1973-ig nyújt áttekintést városunk művészeti életéről, 
s amelynek első, lényegesen szerényebb változata Képzőművészeti élet Szabadkán a két 
világháború között címmel 1977-ben került ki a nyomdából. T artalmi és formai szempont
ból egyaránt mást nyújt előbbi regényeinél a három évvel korábbi Végjáték vodkával (1992). 
Novelláit szerbhorvát nyelven a szabadkai Osvit adta ki (Ostrvo, 1966). A hagyatékában 
maradt munkák, ha megjelennek -  közöttük mindenekelőtt Szabadka képzőművészetének 
folytatása 1995-ig -, további útjelzői lesznek egy hányatott sorsú író munkásságának.
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GALAMB JÁNOS
(Nagybecskerck, 1919. aug. 24-Szabadka, 1997. márc. 20.)

Szerényen, majdhogynem észrevét
lenül távozott az élők sorából egykori 
munkatársunk, akit baráti körében min
denki csak Tubinak nevezett. Úgy, aho
gyan egész életében élt, arcán az elmarad
hatatlan fanyar mosollyal, amely olyany- 
nyira jellemző volt rá, hogy még a gyász- 
jelentés fekete keretéből is így néz vissza 
ránk egy ideig még itt maradottakra. Pe
dig az élet sem a háború előtt, amikor tég
lahordással kereste kenyerét, sem alatt, 
amikor baloldali nézetei miatt igencsak 
sanyarú elbánásban volt része, nem volt 
kegyes hozzá. Később ugyan szívós ön
képzéssel nem csupán újságíró lett (1946- 
tól a Magyar Szó, 1951-től a 7 Nap, 1960- 
tól pedig az Újvidéki Rádió szerkesztősé
gében dolgozott a filmrovat szerkesztője
ként, s innen is ment nyugdíjba), de köl
tészetének nem támadt olyan visszhangja, 
amilyenre minden bizonnyal számított, 

jóllehet versei már 1937-ben megjelentek a bccskereki lapokban, később pedig első anto
lógiáinkban, a Csillagok csillagában (olyan kiváló költők műveivel együtt, mint amilyenek 
Petőfi, Ady, Juhász Gyula és József Attila, vagy Walt Witman, Aleksa Šantić, Jovan Jova- 
nović Zmaj), az egy évvel később, 1947-ben kiadott Téglák, barázdákban és a Vajdasági ég 
alatt-bán (1960), két év múlva pedig Őszi nap ragyog címmel önálló kötettel jelentkezett. 
Lapunkban is publikált (1976-ban, 1980-ban és 1981-ben összesen 19 versét, 1978-ban és 
1979-ben pedig két filmbcszámolóját közöltük), de aztán (az új lírai törekvések hatására?) 
elhallgatott, kivonult az irodalmi életből, s csupán szemlélője volt mindannak, amiben va
laha maga is részt vett...

GLID NÁNDOR
(Szabadka, 1924. dec. 12.-Belgrád, 1997. márc. 31.)

Századunk vége felé lassan távoznak közülünk a század elejének szülöttei, akik mun
kásságuk nagyobb részét a II. világháború utáni években fejtették ki, s nagy hatással voltak 
rájuk a korszak eseményei, mint például a háború és a szocialista eszmék kibontakozása.

Eltávozott Glid Nándor, hazai szobrászatunk kiemelkedő képviselője is. Most, 
hogy átéltünk még egy háborút és belekerültünk Glid Nándor „háborús” szobrainak 
eszmei-lelki fogantatású világába, művei közelebb kerültek hozzánk, másként értel
mezzük és éljük meg őket, mint a békeidők kellős közepén. Mert Glid Nándor második 
világháborús stigmái, melyek alkotásaiból néznek immár vissza ránk, az emberiség 
örökletes stigmái is egyben.

Glid Ármin mészáros családjával Béregről költözött Szabadkára, hogy itt vegyeske
reskedést nyisson. Miután vállalkozása nem volt eredményes, a zsinagóga udvarában mé
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szárszéket nyitott. Fiát, Nándort, az elemi iskola, valamint a gimnázium harmadik osztálya 
után, bctűfaragó-kőfaragószakmára adta, ami egy szobrásztchetség szakmai formálásához 
olyannyira szükséges volt, mint abban az időben a festőpályára készülők szobamázolóként 
való képzése. A fiatal tehetségben azonban a világháború eseményei komoly sebeket ejtet
tek, de a legtragikusabb akkor következett be, amikor 1944-ben előbb édesapját, majd 
édesanyját és nővérét is haláltáborba deportálták, miközben ő a szegedi munkatáborban 
tartózkodott. Ezt követően önkéntes tagja lett a VIII. vajdasági brigádnak. A bolmáni 
csatában 1945 márciusában súlyosan megsebesült, majd fogságba esett. A háború vége 
Zágrábban érte. Ezután mesterségbeli tudásának elsajátítása, valamint a kiteljesedés kor
szaka következett számára.

1945-ben a belgrádi Iparművészeti 
Iskola szobrászati szakának kőfaragó osz
tályába iratkozott be. Három év múlva 
egy portréját első díjban részesítették és 
felvették az újonnan nyílt Iparművészeti 
Akadémia szobrászati szakának harma
dik évére. Tanulmányait 1951-ben Rade- 
ta Stankovié és Marin Studin tanároknál 
fejezte be. Még ugyanabban az évben el
készült első emlékműve (Bányászharco
sok, Jarandol). Ettől kezdve szinte min
den évben részt vett háborús emlékmű
vek nemzetközi és hazai pályázatain, ahol 
többnyire díjazták, vagy pedig ki is vitelez- 
ték munkáit. Legkiemelkedőbb alkotásai 
a mathauseni (1958) és a dachaui haláltá
bor emlékműve (1959), a holocaust áldo
zatainak emlékműve Jeruzsálemben 
(1979), a kragujevaci emlékpark arany
plakettje (1983). Közben, 1967-ben Sza

badkán is leleplezték megrázó erejű szobrát, az Akasztottak balladáját, s megrendezték 
önálló kiállítását. Több közös tárlaton vett részt sikerrel. Például 1971-ben, a XII. Októberi 
Szalonon Belgrádban első, 1972-ben pedig az ULUS (Szerbiai Képzőművészek Egyesü
lete) tagjainak őszi kiállításán Aranyvéső Díjjal tüntették ki. 1981-től a belgrádi Ipar- 
művészeti Kar rendes tanárává, 1985-ben pedig a Művészeti Egyetem rektorává vá
lasztották.

A szabadkai közönség utoljára 1990-ban láthatta életművének legjobb darabjait a 
Városi Múzeum képtárában Baranyi Anna művészettörténész rendezésében. Az erre az 
alkalomra készült katalógus addig nem tapasztalt részletességgel és hitelességgel rajzolja 
meg Glid Nándor életét és művészi pályáját, s nélküle ez a szöveg sem születhetett volna 
meg. A katalógus fedéllapján a szobrász életét és életművét szimbolizáló alkotása, a Ha
lálkocsi látható. Stílusában jellegzetes Glid-mű -  minimalista, lényegre törő, embercson
tokból épített arabeszk. Feketeségében maga a lecsupaszított tragikum, a fájó stigma. Aho
gyan azt a háborús emlékművek kutatója, Béla Duránci a Subotičke novine ez évi április 
18-i számában újraértékelte: az emberiség előrehaladásának egyik legnagyobb találmánya 
a kerék, illetve a rajta gördülő kocsi, itt az emberiség lelkiismeretének súlyát tartja magán, 
s bármelyik pillanatban álló helyzetéből továbbgurulhat...

OLGA NINKOVKOVAČEV
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GUELMINO SÁNDOR
(Zenta, 1945. máj. 20-Budapest, 1997. ápr. 7.)

Ő is a munkatársunk volt, akárcsak 
Gajdos Tibor és Galamb János, s neki 
sem engedte meg a sors, hogy kiteljcsftse 
életművét. Nem csupán azért, mert tragi
kus hirtelenséggel félbeszakította alig fél 
évszázados életútját, hanem azért is, mert 
megbolydult világunk emberpróbáló si
várságából a kilencvenes évek elején a ha
táron túlra kényszerült, s ott -  úgy látszik
-  elapadt alkotókedve, úgyhogy nem gya- 
rapfthatta műveinek a számát, jóllehet -  
amint azt Szerelmes mise című könyvének 
(1989) megjelenése után gyakran mon
dogatta -  verseivel szándékozta kiérde
melni az igazi nagy sikert. A két évvel 
későbbi Lameníáció az élőkért ugyan 
költői habitusának további erősödéséről 
tett tanúbizonyságot, de nem hozta meg 
számára a várt nagy áttörést. S mert utána 
már -  bizonyára a szülőföld kényszerű el
hagyása miatti veszteség hatására is -  el

maradtak a további kötetek, lezárult írói opusa, amelyhez -  az említetteken kívül -  még 
hozzátartoznak drámái (A világ halt meg körülöttem, Az özvegy, A földre szállt gyönyör) és 
A nebuló könyve című naplóregénye (1983). No meg azok az munkái, amelyek az Újvidéki 
Rádióban hangzottak el, amelyben 1969-től újságíró- szerkesztőként dolgozott. És persze 
azok is, amelyek folyóiratainkban, köztük az Üzenet negyvennégy számában jelentek meg 
1977-től 1992 elejéig. Méltóbban mi sem búcsúzhatunk tőle, mint egykori barátja, Papp 
György, a budapesti Farkasréti temetőben 1997. április 19-én: „Itt és most egy minden 
ízében az övéihez ragaszkodó, közösségért alkotó embert kell elsiratnunk, egy fiatalos len
dületében tragikus hirtelenséggel megtört életű, pályájú költő, újságíró, derék közéleti 
személy koporsóját, sírját körülállnunk. Olyan barát, pályatárs él már csak mibennünk, 
emlékezetünkben, aki sorsában, korai és erőszakos okú árvaságában, hányattatásaiban 
gazdag személyiségében egész nemzedékünk jelképe tudott lenni és -  ami a legnehezebb -  
maradni is: impozánsan sokoldalú műveltségében, univerzális érdeklődésében, mély kö
zösségi ragaszkodásában, következetességében... Jelképe azoknak, akik a vajdasági magyar 
élőszó-kötődésű újságírást megteremtették, gazdaggá, minden összehasonlítást kiálló szin
tűvé tették, lenyűgöző, szuggesztív lényükkel, rengeteg munkával, szívük vérével...”
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL 69. KÖTETE 

KOPECZKY LÁSZLÓ

KÁDÁR KATA
PARASZTORATÓRIUM

A színház a világon az egyetlen 
hely, ahol a színpadon beszélgető 
embereket lehet látni. Ne akartam 
tudomásul venni az idő jelét: párbe
szédes drámát írtam a székely nép
ballada nyomán, a lelkiismeret drá
máját. Arra törekedtem, hogy a nyel
vezetet modernizáljam, a történet
bonyolítás feszesebbre húzásával be
mutatván az Öreg Jobbágy, Gyulainé 
és Gyulai viszonyulását a tragédiá
hoz, Kádár Katához és talán egy ki
csit a világhoz is, amelyben éltek. Tu
dom, manapság másfajta gondok jár
mában vergődnek a színházak. Én 
azonban a nyelvi építőkockákra ha
gyatkoztam, s megkíséreltem a nép
ballada új dimenzióival emberi érté
keket prezentálni.

Életemben az volt a vágyam, hogy írjak egy igazi drámát.
És aztán megírtam, anélkül, hogy észrevettem volna.
Teljes két esztendő telt el az első és a második felvonás megszületése 

között, a harmadik pedig egy kis örökkévalóság után jött létre.
Az összkép lassan bontakozott.
Először azt hittem, Katával letudtam mindent, de a jelenet végi, fiúi 

átok: „Átkozott légy, anyám!” továbblendített.
Át akartam érezni az anyai szív megtöretését.
Sok idő után tudatosult bennem: kell, hogy legyen itt még valaki, akiről 

a ballada szemérmesen hallgat, de aki ott tornyosul az okozatok mélyén.
A tóba veszejtett leány, a megátkozott Gyulainé, s végül a ködből 

előtűnő atya, Gyulai.
Én már csak halálpillanatukban érkeztem, de utoljára visszavillanó 

tekintetükben ott van MINDEN.

(A szerző kötetéről)

A 180 oldalas, Sáfrány Imre 87 rajzával illusztrált, kemény kötésű 
könyv bolti ára 35 dinár



GALÉRIÁNK

KÁLMÁNY LAJOS néprajzkutató

Százötven évvel ezelőtt, 1852. május 3-án Szegeden az Alsóvárosban született. 
A modern magyar néprajztudomány egyik megteremtője volt. Tanulmányait a sze
gedi piarista gimnáziumban és a temesvári papneveldében végezte. 1875-ben szen
telték pappá, még ugyanebben az évben Magyarpécskán káplán lett. Nehéz termé
szete miatt gyakran összetűzött feletteseivel, emiatt újabb és újabb plébániákra 
helyezték. Pályája során -  a folklőrtudomány nagy szerencséjére -  bejárta szinte 
az egész Temesközt. A szegedi kirajzású bánáti falvak világát az ő gyűjtéséből 
ismerjük. Csókán több évig volt lelkész, de Szajánban, Törökbecsén is szolgált. 
Már nyugdíjas papként 1912-ben Verbicán, Egyházaskéren találkozott legjobb 
adatközlőjével, Borbély Mihállyal, aki a családi hagyomány szerint egy hétig nap
számban mesélt a tudós papnak.

Kálmány Lajos elsősorban gyűjtőnek tartotta magát, gyűjteményeivel számos új 
népköltészeti műfajra -  történeti énekekre, katonadalokra, betyárballadákra, apokrif 
és ráolvasó imákra, hiedelemmondákra -  irányította a kutatók figyelmét. Ipolyi Arnold 
népmesegyűjteményét Csókán rendezte sajtó alá. Ekkor figyelt fel a népköltészet mi
tikus alakjaira. Az volt a vágya, hogy a magyar népmesékből, hiedelemmondákból 
megszerkessze a magyar mitológiát.

Életében nem sok elismerésben részesült. Értékes gyűjteményeit (Koszorúk az 
Alföld vadvirágaiból I—II. Arad, 1877, 1878, Szeged népe I—III. Arad, 1881, 1882, 
Szeged, 1891, Hagyományok I—II. Vác, 1914, Szeged, 1914) saját költségén adta ki. 
1919. december elején, az 1994-ben megjelent Uj magyar irodalmi lexikon szerint 
5-én elhagyottan halt meg szülővárosában. Amikor rátaláltak, már néhány napja 
halott volt.


