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Fejezetek Vajdaság egyháztörténetéből

Előszó

Jelen kötet, melyet a Tisztelt Olvasó kezében tart, a Vajdasá-
gi Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete által kiadott 
Vajdaság-kötetsorozat immár harmadik kötete. A sorozaton ke-
resztül a VMDOK lehetőséget biztosít a fiatal kutatók számára 
tudományos eredményeik megjelentetésére és egyben a délvidéki, 
vajdasági történelem, társadalom, gazdaság egyes részkérdéseinek 
elmélyült megismerésére.

A korábbi kötetek ennek megfelelően a térség társadalmi-gaz-
dasági jellemzőit, illetve az autonómia kérdését járták körbe kü-
lönböző aspektusok és interdiszciplináris módszerek segítségével. 
Jelen tanulmánykötet – igazodva a magyar tudományos közélet-
ben egyre intenzívebb egyház- és vallástörténeti érdeklődéshez –  
központi gondolatként a délvidéki magyarság egyházi életébe, a 
keresztény-keresztyén felekezetek történetébe enged rövid, de fó-
kuszált betekintést. A kötet négy komoly tanulmánya körüljárja 
a katolikus és a református egyház helyi történetét, a középko-
ri bácsi káptalan kiemelkedő hiteleshelyi szerepét és a jelenkori 
gyászmunka szimbolikus vonatkozásait. Ezzel a kötet komoly űrt 
tud betölteni, hiszen az 1945 utáni közép- és kelet-európai szovjet 
típusú berendezkedés keretei között nem nyílt mód a század első 
felével történő kiegyensúlyozott szembenézésre és a rendszervál-
toztatásig alig alakult ki komoly egyháztörténeti műhely. Egy-két 
kiemelkedő történészszemélyiségen kívül alapvetően csak az emig- 
rációban foglalkoztak a Kárpát-medencei magyarság jelenkori val-
lás- és egyháztörténetével. A jelenlegi tudományos közéletben így 
joggal kapta vissza a korábbi kiemelt szerepét a vallástudomány és 
a történelemtudományon belül az egyháztörténet.

A kötetben a Tisztelt Olvasó megismerkedhet Orosz Attila 
tollából a délvidéki református egyház mozgalmas történetével 
és rendkívül jelentős szerepével a térségben. Kiemelt hely jut a 
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két világháború között létrejött Országos Egyház ( Jugoszláv 
Királysági Református Keresztyén Egyház) bemutatásának, első 
püspökének, Ágoston Sándornak, valamint a püspökségi székhely, 
Bácsfeketehegy ábrázolásának. Ennek során a szerző nem feled-
kezik meg az egyházszervezés, a hitélet, a különböző teológiai 
irányzatok elemzéséről, részletesen tárja fel a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület tevékenységét. A második világháború utáni Jugoszlá-
via korszakából megismerkedhetünk a szekularizáció és a szórvá-
nyosodás problémáival, valamint az Ágoston Sándor püspök által 
elindított teológiai továbbképző szeminárium történetével. Az ol-
vasók betekintést nyerhetnek Csete K. István püspökségének idő-
szakába, a belmissziós tevékenységbe, az építkezésekbe és a 70-es 
évek problémáiba. A szerző kronologikus rendben tárgyalja Ho-
dosy Imre és Csete Szemesi István püspökségét, az egyházkerüle-
ti változásokat, a történelmi kihívásokból, a jugoszláv állam szét- 
eséséből fakadó problémákat, valamint az újrainduló külföldi és 
belföldi ökumenikus kapcsolatokat is. A tanulmány végén Orosz 
Attila felhívja a figyelmet a jelenkori kihívásokra, a kivándorlás, a 
beolvadás és az elvilágiasodás veszélyeire, valamint a szórványok 
és peremgyülekezetek elsorvadásának kérdésére is.

Orcsik Károly tanulmánya hasonló részletességgel és komoly 
forrásbázissal tekinti át a katolikus egyház délvidéki szerepét, 
szervezeti változásait és történelmi jelentőségét az elmúlt száz 
évben. Részletes demográfiai adatokkal mutatja be a térség val-
lási hovatartozásának változását a két világháború között, majd 
az 1945 utáni időszakban. Elemzi a magyar püspöki kar és XV. 
Benedek, illetve XI. Piusz kapcsolatát, kiemelve, hogy különösen 
Csernoch János érsek, illetve Glattfelder Gyula csanádi püspök 
hatott erősen a szentatyákra annak érdekében, hogy a mai Vajda-
ság területén nem hoztak létre új püspökségeket, csupán apostoli 
kormányzóságokat állítottak fel közvetlenül a Szentszék fennha-
tósága alatt. Így részleteiben megismerkedhetünk a bácskai és a 
bánsági egyházkormányzattal, a lelkipásztorok képzésével, a szer-
zetesrendek és hitéleti egyesületek tevékenységével. A második 
világháború alatti atrocitások és az azt követő komoly nehézségek 
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ismertetése után mutatja be a szerző a szabadkai és nagybecske-
reki püspökség létrejöttének útját és a térség egyházi helyzetét a 
titói korszakban, a zarándokutak jelentőségét a kapcsolatépítés-
ben. Ez az időszak egyben fel is értékelte a katolikusságot a tér-
ségben, ugyanis kapoccsá válhattak a „vasfüggöny” mögött rekedt 
és a Nyugaton, emigrációban élő magyar katolikusok között.  Az 
ezt követő újabb próbatételek ismertetésével jut el a szerző napja-
ink jelentős hitéleti mozgalmaiig és a katolikus egyesületekig, az 
újrakötött testvéri szálakig a mai magyar katolicizmussal.

Pfeiffer Attila tanulmánya a Délvidék talán legjelentősebb kö-
zépkori hiteleshelyének, a bácsi káptalan történetének állít mél-
tó emléket. A tanulmány egyrészt komoly historiográfiai munka 
is, hiszen áttekinti a hitelehellyel kapcsolatos legmeghatározóbb 
történeti munkákat, részletesen elemzi a bácsi káptalannal fog-
lalkozó magyar nyelvű szakirodalmakat. Ezt követően a magyar-
országi káptalanok áttekintő történetében helyezi el a délvidéki 
hiteleshely szerepét és jelentőségét, részletesen bemutatva annak 
középkori fejlődéstörténetét, méretét, a kanonokok szerepét és jo-
gosultságait, a káptalan birtokstruktúráját. A tanulmány nagy ér-
deme, hogy részletekbe menően elemzi a hiteleshelyi tevékenysé-
get a káptalanban, az ott előforduló oklevelek fajtáit, őrzési helyét, 
a káptalan ezzel kapcsolatos hatókörét. Részletesen bemutatásra 
kerülnek a fennmaradt középkori oklevelek, azok egyes korsza-
kokban meghatározó típusai (fassio, relatio, valamint privilégiális 
oklevelek). Míg a középkori Magyarország egyik jelentős hiteles 
helyének tekinthetjük a káptalant, 1526-ot követően az intéz-
ménynek nem találni nyomát az újkori magyar történelemben.

A kötet zárótanulmánya keretében Fehér Viktor a modern-
kori halálhírközlés és megemlékezések gyakorlati vizsgálatára 
vállalkozik a délvidéki magyarság körében. A közösségi média 
megjelenése és az internethasználattal terjedő személyes jelenlét 
a közösségi oldalakon a szociabilitás új aspektusát nyitja meg a 
társadalomtudományi vizsgálatok előtt. A szerző tanulmányában 
egyfelől az elhunytak felhasználói profilján megjelenő kommen-
teket vizsgálta, továbbá a megosztások szerzőinek és az elhunytak, 
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valamint a közönségüknek (az olvasótáboruknak) a viszonyát ele-
mezte, illetve ezáltal a halál utáni kommunikáció minőségét tette 
vizsgálat tárgyává a közösségi hálón. Ezt egészíti ki a temetői sír-
feliratok részletes elemzése egy speciális mintán, az egyházaskéri 
temető sírhelyein keresztül. A gyakorlati példáknak köszönhető-
en mutatkozik meg a veszteség feldolgozásának, a gyászmunká-
nak az új útja: a hagyományos sírfeliratoktól eltérően jóval bővebb 
az online térben történő megemlékezés, kiterjedt a párbeszéd- 
folyamat és így a fájdalom enyhítésének új módja a közeli és távoli 
hozzátartozók körében.

Az értékes és számos új tudományos felismerést tartalmazó 
kötetet ezúton is jó szívvel ajánlom a Tisztelt Olvasó szíves fi-
gyelmébe, bízva abban, hogy a feltárt ismeretanyagok társadalmi 
hasznosulása magyarságtudatunk, történelmünk és vallási életünk 
jobb megismeréséhez járulhat hozzá széles körben.

Dr. Zachar Péter Krisztián
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Orcsik Károly

A magyar katolikusok helyzete 
a Délvidéken 1918 és 2018 között

Bevezető

A katolikus egyház természeténél és küldetésénél fogva nem 
nemzeti, hanem nemzetek feletti karakterrel rendelkezik. Kivált-
képpen érvényes ez a Délvidékre, ahol az oszmán hódoltságot kö-
vető újratelepítésből kifolyólag az itt élő katolikusok különböző 
nemzetiségekhez tartoznak: magyarok, horvátok, németek, szlo-
vákok, csehek, bolgárok valamint önmagukat románként definiá-
ló beás romák. Rajtuk kívül még megemlíteném az első bánsági 
telepesek között lévő katolikus spanyolokat és azokat az elzászi 
franciákat, akik a 19. század közepéig megőrizték nemzeti identi-
tásukat, majd az itt élő németségbe olvadtak bele.

Nem beszélhetünk úgy a délvidéki magyar katolikusság törté-
netéről, hogy ne ejtsünk szót a többi nemzetiséghez, elsősorban 
a németséghez és a horvátsághoz, tartozó papokról és hívekről, 
illetve e népcsoportokat érintő problémákról, azok megoldására 
tett kísérletekről is. Az általam tárgyalt időszakban akadtak fe-
szültségek a különböző katolikus népcsoportok lelkipásztorai és 
hívei között, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy számos esetben kölcsönösen segítették és gazdagították is 
egymást.

Mivel a délvidéki katolikus magyarok szinte teljes egészében a 
Bácska és a Bánság Jugoszláviához került részében, tehát a jelen-
legi szabadkai és nagybecskereki egyházmegyék területén élnek, 
ezért munkámban e két egyházkormányzati egység elmúlt száz 
évének történéseit tekintem át. A Szerémségben és Belgrádban 
élő magyar katolikusokra csak érintőlegesen térek ki.
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1. A magyar katolikusok földrajzi elhelyezkedése a Délvidéken
1.1. Bácska

Az 1910-es népszámlálás és az egyházi összeírások szerint Sza-
badka, a Magyar Királyság harmadik legnagyobb városa, magyar 
többségű és szinte teljes egészében katolikus településnek számí-
tott. Ekkor ugyanis a 94 610 szabadkai lakos közül az összeírás 
55 587 magyart, 33 247 horvátot, 3 514 szerbet, 1 913 németet 
és 100 szlovákot rögzített (Lelkes 1998, 536). A kisszámú refor-
mátus és evangélikus hívőt leszámítva a városban élő magyarok 
és németek döntő többsége, valamint a horvát lakosság egésze a 
katolikus felekezethez tartozott. Emellett a törvényhatósági jogú 
város közigazgatási területéhez tartozó kisebb településeken és ta-
nyákon is szinte kizárólag csak horvát-bunyevácok és magyarok 
laktak. A szabadkai Avilai Szent Teréz főplébániát, a maga 23 900 
katolikus hívével, a kalocsai főegyházmegye legnagyobb plébániá-
jaként tartották számon (Lakatos 2002, 280).

A bácskai színmagyar katolikus plébániák többsége a Fe-
renc-csatornától északra, zömében a Tisza-partján helyezkedett 
el, a magyarkanizsai, zentai, adai, óbecsei, topolyai és kishegyesi 
esperes kerületekben. Ezek határai hozzávetőlegesen megegyez-
tek a járáshatárokkal. Topolya és Kishegyes járásokban többséget 
alkottak ugyan a katolikus magyarok, de jelentős számban éltek 
mellettük református magyarok és németek, valamint evangélikus 
magyarok, németek és szlovákok is. A Közép-Bácskában található 
Kúla katolikussága nagy többségében szintén magyar volt, ám e 
járáshoz, illetve esperes kerülethez tartozó falvakban már német 
katolikusok éltek. Újvidék város katolikussága magyar, német és 
kisebb részben horvát volt.

A Duna mentén a katolikus hívek többségét a német ajkúak 
képezték. E területen magyar katolikus települések voltak Bez-
dán, Bácsgyulafalva, Bácskertes (Kupusina), Szilágyi, Gombos és 
Doroszló. A zombori járáshoz tartozó Nemesmilitics magyar és 
horvátok (bunyevácok) által lakott helység volt, Csonoplyán pe-
dig a német többség mellett jelentős volt a magyar és a bunyevác 
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hívek aránya. A Duna partján fekvő Monostorszegen, amely felté-
telezhetően az egykori Bodrog várának helyén létesült, sokác hor-
vátok éltek. Zombor jelentős tanyavilággal is rendelkezett, ahol 
a bunyevác hívek voltak többségben. A 30 593 lakost számláló 
vármegyeszékhely katolikus többségű város volt: az itt élő 11 881 
ortodox szerben kívül ugyanis a 10 078 magyar, a 6 264 horvát 
és a 2 181 német lakos jelentős többsége a katolikus egyházhoz 
tartozott (Lelkes 1998, 656). Dél-Bácska német és horvát (sokác) 
katolikusai között egyértelműen kisebbségben életek a magyarok. 
Csupán két kisvárosban, Bácson és Palánkán volt számottevő ma-
gyar katolikus lakosság. A Bácska egyetlen szlovák katolikus plé-
bániája, Bácsújfalu (Selenča) is e területen található.1

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye tehát hagyományosan több-
nemzetiségűnek számított, legjelentősebb katolikus nemzetiségei 
a magyar, a német és a délszláv (illyrica), legjelentősebb katoli-
kus nemzetiségei a magyar, a német és a délszláv2 (illyrica) voltak. 
1923-ban a Bácsi Apostoli Kormányzóság megalapításakor a ma-
gyar nyelvű plébániák aránya volt a legmagasabb.

1. táblázat: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye plébániáinak 
nyelvi összetétele 1923-ban

Plébánia nyelve Arány
magyar 40%
német 14%
délszláv 2%
kétnyelvű 28%
háromnyelvű 16%
Összesen 100%

Forrás: Tóth 2016,440

1 A bácskai, bánsági és szerémségi szlovákok az evangélikus felekezethez tar-
toznak.

2 Az egyházi összeírások délszláv (illyrica) vagy szláv kifejezést használták 
azokra a hívekre, akik a bunyevác, a sokác vagy a horvát nyelvet beszélték, 
illetve e népcsoportokhoz tartozóknak vallották magukat.
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A főegyházmegye nemzeti sokszínűsége a szétszakítás után is 
megmaradt, igaz a magyar oldalon a magyar plébániák aránya sok-
kal nagyobb lett, mint a határ Jugoszláviához került bácskai részen.

1.2. A Bánság jugoszláviai része

A Szent István király által 1030 körül alapított Csanádi Egyház-
megye magába foglalta Arad, Krassó-Szörény, Temes és Torontál 
vármegyéket, továbbá Csanád és Csongrád vármegyék egy részét. 
Az egyházmegye kiterjedése az 1913-as schematismus szerint  
34 912 km2, a római katolikus hívek száma pedig 899 395 volt, 
akik lelki gondozását 248 plébánia látta el.

2. táblázat: A Csanádi Egyházmegye lakossága vallás szerint 1913-ban

Vallás Lélekszám Arány
Görögkeleti 1 084 325 47,52%
Római katolikus 899 395 39,41%
Református 89 582 3,93%
Evangélikus 74 644 3,27%
Görögkatolikus 57 504 2,52%
Zsidó 41 021 1,80%
Egyéb 35 413 1,55%
Összesen 2 281 884 100%

Forrás: Schematismus 1913

Az antant hatalmak által megkötött békeszerződések a Csa-
nádi Egyházmegyét három részre osztották: Magyarország terü-
letén maradt 32 plébánia 248 850 hívővel, a Bánság Romániához 
eső részén 154 plébánia került Magyarország keleti szomszédjá-
nak fennhatósága alá 462 402 katolikussal.

A Csanádi Püspökség területéből 9 387 km2-t csatoltak a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, az egyházmegye 248 plé-
bániája közül 62 helyezkedett el a Bánságnak az új délszláv ál-
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lamhoz került részén. Az 1921-es népszámlálás szerint e terület 
összlakossága 561 958 főt tett ki, akik közül 209 370 fő (37,2%) 
vallotta magát római katolikusnak, míg az ortodox hívek száma 
306 414 (54,5%) volt. A teljesség kedvéért közöljük az 1922-ben 
készült egyházi statisztikát, megjegyezvén, hogy ez több szem-
pontból sem tekinthető egészen pontosnak.

3. táblázat: A bánsági részek lakossága vallási hovatartozás szerint 1922-ben

Vallás Lélekszám Arány
Görögkeleti 333 655 40,50%
Római katolikus 202 460 29,43%
Evangélikus 27 340 3,98%
Református 12 761 1,85%
Zsidó 5 324 0,78%
Görögkatolikus 5 068 0,74%
Egyéb vagy nem nyilatkozott 101284 14,72%
Összesen 687 892 100%

Forrás: Erős 1993, 160

A bánsági részek katolikus lakossága körében a magyarok a né-
metek mellett csak a hívek kisebb részét tették ki, de rajtuk kívül 
katolikus horvátok, bolgárok, csehek és szlovákok is éltek e terü-
leten. A török hódoltságot követően kisszámú katolikus magyar 
népesség is beköltözött a Bánság keleti részének városaiba, akik 
a németek mellett a lakosság kisebb hányadát képezték: Nagy-
becskerekre, Nagykikindára, Versecre és Pancsovára. A német 
vagy szerb többségű falvakban csak elvétve jelentek meg ekkor 
magyarok. A magyarok betelepítését a Bánságba nem elsősorban 
a kincstár végezte, mint a svábok esetében, hanem e terület föl-
desurai. Csókára 1782-ben érkeztek felső-magyarországi katoliku-
sok, 1783-ban pedig a heves megyei Erdőtelekről jöttek magyarok 
Párdányba, akik a Béga folyó gyakori áradása miatt Ótelekre és 
más községekbe költöztek. A katolikus magyarok jó része Szeged-
ről és környékéről vándorolt erre a vidékre. Így jelent meg a tér-
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képen Padé (1784 és 1839), Szaján (1804), Udvarszállás (1835), 
Magyarszentmihály és Ürményháza (1840). A határőrvidék fel-
számolása után telepítették be Felsőmuzslyát (1876), bukovinai 
székelyekből települt Székelykeve és Sándoregyháza (1883). E 
települések jelentős magyar lélekszámuk miatt mindmáig a bá-
náti katolikus magyarság legjelentősebb bázisainak számítanak.
Bálint Sándor kutatásai szerint szintén a „szögedi” katolikus ma-
gyar lakosság kirajzása jelent meg a következő bánáti települése-
ken: Aracs, Beodra, Egyházaskér, Feketetó, Hódegyháza, Kanizsa- 
monostor, Terján, Majdán és Törökkanizsa (Bálint 1974, 140–141).

A csanádi egyházmegye 62 katolikus plébániája közül, melyek 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kerültek, csupán 19 egy-
házközségben voltak többségben a magyar hívek és hét helyen 
– jobbára városokban – alkottak jelentős csoportot a németek 
mellett.

4. táblázat: A Jugoszláviához került bánsági plébániák anyanyelv szerint

Plébánia nyelve Lélekszám Arány
német 36 58%
magyar 19 31%
német és magyar 7 11%
Összesen 62 100%

Forrás: Schematismus 1935

1.3. Egyházkormányzat

Az első világháború előtt Magyarország területén a katolikusok 
öt egyháztartományba sorolva éltek. Ezek közül a zágrábi érsek-
ség a szinte színhorvát egyházmegyéket, míg a gyulafehérvári–
fogarasi görög katolikus érsekség a Rómával egyesült (elsősorban 
román és ruszin) egyházmegyéket foglalta magába. A másik há-
rom egyháztartomány (az esztergomi, az egri és a kalocsa-bá-
csi érsekségek) hívőinek nemzetiségi összetétele vegyes volt, de 
a magyar hívők a Felvidék és a Bánság kivételével mindenütt 
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túlnyomó többségben voltak (Sebők 1993). A csanádi és a pécsi 
püspökség – az erdélyivel együtt – a kalocsa–bácsi érseki tarto-
mányhoz tartoztak. 

2. Erőfeszítések a délvidéki egyházmegyék 
integritásának fenntartására 

(1918–1923)

Az 1918. november 3-án megkötött padovai fegyverszünet ér-
telmében francia és szerb csapatok által megkezdődött a Magyar 
Királyság déli részének megszállása. 1918. november 5-én Živojin 
Mišić3 vajda kiadta a parancsot: katonái Szlavónia, Horvátország, 
Bosznia, Dalmácia megszállása mellett foglalják el a Szerémséget; 
a Bácskát a Baja-Szabadka; a Bánságot pedig északon a Maros, 
keleten pedig Temesvár vonaláig (Petrović 1996, 163).

Az I. szerb hadsereg Drina hadosztálya már Belgrád előtt 
északnyugatnak fordult. Kitűzött feladata Vukováron és Eszéken 
keresztül eljutni Baranyába és elfoglalni Pécset. A szerb csapatok 
Belgrád körzetéből több irányba vonultak tovább. A Duna ha-
dosztálynak Szerémség után a Bácskában Újvidék, majd Szabad-
ka; a Morava hadosztálynak a Bánságban Nagybecskerek, Nagy-
kikinda s végül Szeged; a Lovashadosztálynak Versecen keresztül 
Temesvár elfoglalása volt a kitűzött célja. A Szabadka felé haladó 
hadosztályból Szenttamásnál kivált egységnek Zombor elfoglalá-
sa, a Dunát Pozsarevác felett átlépő szerb erőknek pedig Fehér-
templom, Reisicabánya és Orsova birtokbavétele volt a parancsuk 
(Petrović 1996, 162).

A szerb csapatok bevonulása során a katonák tisztelettel visel-
kedtek a helyi katolikus lelkipásztorokkal szemben. Magyarok és 
szlávok által vegyesen lakott településeken azért előfordult, hogy 
„Te Deum”, azaz ünnepi hálaadás megtartását kérték a helyi plé-
bánostól. Mindazonáltal az ettől való esetleges elzárkózás nem járt 
következményekkel a lelkipásztorokra nézve. Kisebb-nagyobb at-
rocitások elsősorban az egyházi szolgálatban álló, de nem klerikus 

3 Živojan Mišić (1855–1921) szerb vajda, az I. szerb hadsereg vezérkari főnöke.
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személyeket, kántortanítókat vagy az egyházközségek szindikusa-
it érték, akik a helyi polgárőrség tagjaiként léptek fel a bevonuló 
katonák túlkapásai ellen. 

A reménytelen helyzetben, november 13-án, amikor a szerb 
csapatok már Szabadkánál és Bajánál álltak, a magyar kormány 
képviselői végül mégiscsak elfogadták a november 6-án még ál-
taluk visszautasított belgrádi katonai konvenciót. Az okmányt 
Živojin Mišić szerb vajda, Paul-Prosper Henrys francia tábornok 
és Linder Béla hadügyminiszter látták el kézjegyükkel. E jegyző-
könyvben foglaltak szerint a magyar kormánynak ki kellett ürí-
teni a Szeged–Baja–Pécs–Varasd vonaltól délre eső területeket. A 
közigazgatás azonban a békeszerződésig továbbra is helyi magyar 
hatóságok kezében maradhat (Halmágyi 1999, 33–34).

Várady Lipót Árpád4 kalocsai érsek és Glattfelder Gyula5 te-
mesvári püspök mindent megtettek annak érdekében, hogy a 
szerb és francia megszállás ellenére egyházmegyéiket továbbra is 
zökkenőmentesen kormányozzák. Mivel a megszállás az egyházi 
4 Várady Lipót Árpád (1865–1923) érsek. 1888-ban szentelték pappá Te-

mesváron. Tanulmányi felügyelő és teológiai tanárként tevékenykedett a 
Temesvári Szemináriumban, majd püspöki titkárként szolgált. 1890-től 
miniszteri osztálytanácsos a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban. 
1902-ben sebenicoi címzetes püspöki címet kap Ferenc Józseftől. 1911-ben 
győri püspök, majd 1914-ben kalocsai érsek lett. Több plébániát alapított 
és templomot épített. Sokat foglalkozott a Bukovinában és az emigráció-
ban élő magyarokkal. Megalapította a Katolikus Háziasszonyok Országos 
Szövetségét. Segítette a hadirokkantakat és a Trianont követően Magyaror-
szágra menekülteket.

5 Glattfelder Gyula (1874–1943) püspök. 1896-ban szentelték pappá. A szó-
noklattan tanáraként működött, a fővárosi Szt. Imre kollégium megalapító-
ja volt, amely a nehéz sorsú vidéki diákokat karolta fel. 1911-ben nevezték 
ki csanádi püspökké. 1921-ben szembefordult a romániai agrárreform-
mal, ezért Románia kormánya eltávolítását követelte a Szentszéktől. 1923 
márciusában elhagyta Temesvárt és Szegedre tette át székhelyét, ahonnan 
egyházmegyéje Magyarország trianoni határain belül maradt részét kormá-
nyozta. Szegeden szemináriumot, Újszegeden tanítóképzőt és Szent Imre 
kollégiumot alapított. Irányítása alatt fejeződött be a szegedi fogadalmi 
templom építése 1930-ban. Szoros barátságban állt Klebelsberg Kunóval 
és tevékenyen részt vett Szeged egyetemi várossá formálásában (Horváth 
2018, 27–30).
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struktúrát voltaképpen nem érintette, ezért a főpásztorok az antant 
csapatok bevonulására mint ideiglenes állapotra, egyházmegyéiket 
sújtó pillanatnyi nehézségekre tekintettek. Erről tanúskodnak szá-
munkra mindkét főpásztor körlevelei is (Lakatos 2016, 154).

A délvidéki főpásztorok viszonyulása a kialakult helyzethez 
megfelelt Csernoch János6 hercegprímás és a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar törekvéseinek, melyek igyekeztek megőrizni a ma-
gyar egyházszervezet integritását. Csernoch folyamatosan egyez-
tetett e kérdéssel kapcsolatban a bécsi nunciussal.7 

A magyar egyházi vezetés, ismervén a Szentszék első világ-
háború alatti diplomáciai erőfeszítéseit, teljes joggal reményke-
dett erőfeszítéseik támogatásában. Bár XV. Benedek pápa (1914–
1922) első világháború alatti pártatlanságához nem fér kétség, 
mégis meg kell jegyeznünk, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia  
mint Európa utolsó, magát hivatalosan is katolikus államnak defi-
niáló nagyhatalma irányában bizonyos szimpátiával viseltetett. A 
pápa ebben a Habsburgok által vezetett többnemzetiségű biroda-
lomban látta az Európában tomboló és azt a háborúba taszító na-
cionalista mozgalmak ideológiájának ellenpontját (Orcsik 2018b, 
26). A szentszéki diplomaták tehát felkarolták IV. Károly titkos 
diplomáciai csatornákon, elsősorban sógora, Bourbon Sixtus 
pármai herceg segítségével történt béketapogatózásait az antant 
hatalmak irányában. A magyar főpapok előtt ismeretes volt továb-

6 Csernoch János (1852–1927) hercegprímás-érsek, bíboros. 1874-ben szen-
telték pappá. Budapesten lelkipásztor, majd Esztergomban szemináriumi 
tanár. Irodaigazgató, székesegyházi plébános, egyházmegyei cenzor. 1908-
ban csanádi püspökké nevezték ki, majd 1911-ben kalocsai érsek, végül 
1912-ben esztergomi érsek lett.

7 Mivel a Habsburg birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia idején is 
az uralkodó közös volt, ezért az Apostoli Szentszék követet (nunciust) a 
bécsi udvarba küldött, akinek megbízása azonban a magyar egyházhoz is 
szólt. (A birodalom, illetve a monarchia uralkodója nagykövettel képvisel-
tette magát a Szentszéknél.) Így 1918-ig nem beszélhetünk Magyarország 
és a Szentszék közvetlen, diplomáciai jellegű kapcsolatairól, hiszen azok a 
közös külügyminisztériumon keresztül létesülhettek. A magyar püspökök 
pedig vagy a bécsi nuncius által, vagy közvetlenül érintkeztek Rómával 
(Gergely 1999).
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bá a Szentszék államtitkárának, Pietro Gasparrinak 1918. április 
20-án az Olasz Királyság Szentszékhez delegált diplomatája előtt 
kijelentése is: „Megmagyarázhatatlan, hogy milyen előnyöket 
hozhat Európa számára az Osztrák–Magyar birodalom szétrom-
bolása, hiszen ez csupán a Német Birodalom hatalmának meg-
növekedéséhez fog vezetni! (…) Európa valódi érdeke tehát az 
Osztrák birodalom megőrzése és nem annak szétrombolása len-
ne” (Leonardis 2016, 35).

Csernoch bíboros a magyar egyház számára addig elképzelhe-
tetlen állapotok miatt külső segítségben reménykedett. A herceg-
prímás előbb a csehszlovák hatóságok,8 majd a tanácsköztársaság 
tisztségviselőinek az egyházi hierarchiával szembeni túlkapásairól, 
esetenként üldözéséről állandóan informálta az Apostoli Szent-
széket a nunciatúrán és az antant misszión keresztül. Kérte, hogy 
Magyarországon mint missióterület helyeztessék a katolikus egy-
ház valamely nagyhatalom védelme alá. De ennek a kérésnek nem 
volt eredménye (Gergely 1999).

Míg a Felvidéken általánossá vált a szlovák alsópapságnak az 
egyházmegyék magyar vezetése ellen fordulása, addig a bácskai 
horvát papságról ez nem mondható el. Mindazonáltal a Bácskába 
bevonuló szerb csapatok azonnal felvették a kapcsolatot nemcsak 
a szerb, hanem a horvát származású világi és egyházi elöljárók-

8 Az első súlyos sérelmek a magyar katolicizmust a Felvidéken érték. Amint 
a csehszlovák csapatok bevonultak (1918 novemberétől), megkezdődött az 
ottani magyar hierarchia elleni támadás. Ehhez segítséget kaptak a szlová-
kok lakta területeken az alsópapságtól. A cél a magyar vagy magyar érzelmű 
főpásztorok eltávolítása volt. Amint a hercegprímás később beszámolt róla, 
a nagyobb zavarok elkerülése végett az Apostoli Szentszék avval a tervvel 
foglalkozott, hogy a kassai püspököt, Fischer-Colbrie Ágostot, a csehek 
által okkupált felső-magyarországi területre kinevezi apostoli adminisztrá-
torrá, de a prímás ellenkezése folytán a tervtől elállt. Erre a cseh kormány 
kiutasította a nyitrai és besztercebányai püspököt, valamint a nagyszombati 
érseki helynököt. Ez alapjaiban sértette az esztergomi érsek joghatóságát, 
mivel a főegyházmegye szinte teljes egészében oda esett; de sértette az ér-
sek-metropolita jogát is, hiszen az érintett két püspök az ő suffraganeusa 
volt; végül sérelmezte mint prímás, akinek joghatósága az egész országra 
kiterjed (Gergely 1999).
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kal. Szabadkán már október 20-án összejövetelt tartottak a város 
horvát és szerb tekintélyes emberei Albe Malagurski, későbbi 
polgármester házában. Blaško Rajićot9 Zágrábba küldték infor-
málódni, ahol a frissen megalakult Horvát Nemzeti Tanáccsal 
tárgyalt. Rajić később az újvidéki, majd a belgrádi nemzetgyűlé-
sen többedmagával képviselte a szabadkai bunyevácokat és szer-
beket. A szerb kormány részéről kecsegtető ígéreteket kaptak a 
Bácska jövőbeli státuszával kapcsolatban a közös délszláv állam-
ban. Belgrád elsődleges célja az volt, hogy a bunyevác vezetőket 
Zágráb helyett magukhoz édesgessék. 1919. szeptember 22. és 
október 3. között a szerb vezetés még a párizsi béketárgyalásokon 
való bunyevác részvételt is lehetővé tette – egészen addig, míg 
jelenlétük terhessé nem vált a szerb törekvések szempontjából: 
nyelvük és felekezeti hovatartozásuk ugyanis egyértelművé tet-
te a párizsi „békecsinálók” számára, hogy ők nem a szerbséghez, 
hanem a horvátsághoz tartoznak (Csuka 1995, 15–17; 21–22). 
Egyes bácskai falvakban végzett szerb agitáció, amely a bunyevá-
cokat a katolikus hit elhagyására és az ortodox felvételére ösztö-
nözte, több bácskai horvát pap számára igen elgondolkodtatóan 
hatott (Lakatos 2016, 173).

Az egyházmegyei kommunikáció legfontosabb eszköze, a 
rendszeresen megjelenő egyházmegyei körlevél volt, melynek ha-
vonta megjelenő számai a szerb katonai parancsnokság területén 
található bácskai plébániákhoz is minden nehézség ellenére elju-
tottak. Továbbra is rendszeresek voltak a papi áthelyezések úgy 
a Kolocsa–Bácsi érsekség, mint a Temesvári püspökség teljes te-
rületén. Működött a pénzforgalom is a délvidéki egyházmegyék 
egész területén, beszedték a befizetéseket a papi nyugdíjalapba, és 
a tanítói nyugdíj–igényeket is rendszeresen bekérték Kalocsára. A 

9 Blaško Rajić (1878–1951) katolikus pap. 1903-ban szentelték pappá Kalo-
csán. 1911-ben nevezték ki a szabadkai Szent Rókus templom plébánosává. 
Több bunyevác katolikus egyesület megalapítása fűződik a nevéhez, emellett 
a Dužijanca aratási hálaadás meghonosítója volt Szabadkán. 1923 és 1941 
között a Bácskai Apostoli Kormányzóság általános helynöke, majd a világ-
háborút követően is ezt a tisztséget töltötte be (Schematismus 1942, 284; 
Sekulić 1990, 169–170).
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tanítói nyugdíjak folyósítását a jugoszláv részeken is megoldották, 
a bácsi plébánosra bízva annak kifizetését: az érintetteknek nála 
kellett jelentkezni a járandóságért. A különféle segélyek gyűjtése 
és folyósítása is folyamatos volt. Látjuk tehát, hogy Várady érsek 
az adott körülmények között igyekezett megtalálni a modus vi-
vendit, hogy kifelé a szerb hatóságok, befelé pedig a papság, az 
egyházi alkalmazottak és a hívek számára is bizonyítsa a demar-
kációs vonallal megosztott egyházmegye működőképességét (La-
katos 2016, 154).

A kalocsai érsek a jugoszláv hatóságokkal való együttműködé-
séről tett tanúbizonyságot. 1919 januárjában felszólította a római 
katolikus iskolák igazgatóit és tanítóit az újvidéki Narodna Upra-
va által megkívánt hűségeskü letételére.

Várady érsek a Narodna Upravánál sikeresen járt közben a 
megszálló hadsereg által elkövetett egyházi vagyonnal vagy intéz-
ménnyel kapcsolatos túlkapások ügyében. Így 1919 januárjában 
kelt levele hatására megszűnik a szabadkai Szent Antal nyomda 
lefoglalása, továbbá eléri a szintén szabadkai Délvidék című na-
pilap betiltásának felfüggesztését. A kalocsa–bácsi egyházmegye 
megszállt déli részének küldött körleveleket a szabadkai Szent 
Antal nyomdában nyomtatték és közvetítették a papság felé az új 
délszláv közigazgatási hivatalok rendeleteit és kéréseit is.

1919. augusztus 25-én a Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal 
aláírt békeszerződés véglegesítette a magyar-délszláv határt, ezért 
a szentszéki diplomácia 1921 folyamán egyre inkább sürgette a 
délvidéki főpásztorokat helynökök kinevezésére egyházmegyéjük 
idegen országba került részei számára. Várady érsek Evetovics Já-
nos prépostot, bácsi plébánost kívánta kinevezni erre a tisztség-
re, aki a belgrádi kormánykörökkel is jó viszonyt ápolt. Az érsek 
Evetovics kinevezéséről tájékoztatta a délszláv kormányt is, ám 
annak hallgatása egyre nyilvánvalóbbá tette, hogy Belgrád azon 
fáradozik, hogy a Bácska elcsatolt területét kivonja a kalocsai ér-
sek joghatósága alól (Lakatos 2016, 165–166).

Az 1918-as összeomlás után nemcsak a bunyevác papok egy 
csoportja lépett a politika színterére Blaško Rajić vezetésével, ha-
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nem megtették ezt a bácskai magyar papok is. A délvidéki ma-
gyarok politikai tevékenységét az optálási jogra hivatkozva aka-
dályozták ugyan a délszláv hatóságok, de már 1921-ben, tehát a 
Magyar Párt formális megalakulása előtt, az egész ország terü-
letén kiterjedt szervezkedés folyt. Ebben részt vettek a katolikus 
papok is, Szenttamáson Berecz Kálmán plébános, Topolyán Barsy 
Viktor plébános, Horgoson Virág István plébános, Adorjánban 
Horváth János plébános, Újvidéken Fáth Ferenc apátplébános, 
Magyarkanizsán Márton Mátyás prépost-plébános. Rajtuk kívül 
fiatal káplánok egész sora csatlakozott a mozgalomhoz (Csuka 
1995, 51). Számos katolikus pap részt vett az 1921 májusában, Ku-
tas-pusztán, egy tanyasi kúrián tartott megbeszélésen dr. Sántha 
György elnöklete alatt. Ekkor beszélték meg először a Magyar 
Párt programjának alapelveit. A lelkipásztorok jelenléte ezen a 
fontos eseményen egyértelművé teszi számunkra, hogy a kidol-
gozás alatt álló párprogram a kezdetektől keresztény nemzeti ala-
pokon állt. 

A helyzet a Bánságban a bácskainál sokkal bonyolultabb volt. 
A Monarchia összeomlását követően a csanádi egyházmegye leg-
nagyobb részét betagolták a tiszavirág-életű Bánsági Köztársaság-
ba (1918). A gyulafehérvári román nemzetgyűlés 1918. december 
1-jén viszont e terület Romániához csatolása mellett döntött. A 
szerb katonai parancsnokság a Bánságban csak 1919. február 20-
án tudta átvenni a hatalmat. 

A győztes nagyhatalmak kétoldalú ígérgetései nyomán végül is 
a Bánságot kettéosztották, de Temesvárról kiparancsolták – fran-
cia katonai segédlettel – a szerb csapatokat (1919). Az egyház-
megye északnyugati részén 1919-ben hónapokig a kommün ural-
kodott, míg a román királyi hadsereg intervenciójára került sor. 
Aradon, majd Szegeden a magyar ellenforradalom bontott zászlót 
és eljutott a Horthy-rendszerig (Bélteky 1996, 137).

Glattfelder püspök és XI. Pius pápa kapcsolata egészen sze-
mélyessé válhatott már a pápa beiktatása után, ugyanis 1922-
ben a püspök éppen audienciára indult XV. Benedek pápához, 
mivel az államtitkárság egy előterjesztést kért tőle a csanádi 
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püspökség jugoszláv részével kapcsolatban, de nem találkozhat-
tak, mert a pápa időközben meghalt. A püspök az ügy fontossá-
gára való tekintettel úgy döntött, hogy bevárja a pápaválasztást. 
Rövid időre Nápolyba utazott, járt Capri szigetén is, miközben 
a konklávé 1922. február 6-án pápává választotta Achille Ratti 
milánói érseket, XI. Piuszt. A pápa megválasztása után szinte 
azonnal fogadta a csanádi püspököt és elfogadta előterjeszté-
sét.10 

Ennek értelmében Kovács Istvánt nevezték ki a Csanádi Püs-
pökség SZHSZ Királysághoz került területének püspöki helynö-
kévé (Horváth 2018, 43–44).

Akár Benedek pápának az Osztrák–Magyar Monarchia iránt 
érzett személyes szimpátiája, akár a Szentszék legitimista poli-
tikája az oka, de tény, hogy a katolikus egyház legfelsőbb veze-
tése csak XV. Benedek pápa halála után kezdte el a Monarchia 
utódállamainak egyházszervezeti rendezését. Mindazonáltal az új 
pápa, XI. Piusz (1922–39) sem alapított a mai Vajdaság területén 
új püspökségeket, csupán apostoli kormányzóságokat hozott létre, 
melyek közvetlenül a Szentszék és nem egy adott egyháztarto-
mány fennhatósága alá tartoztak. 

Az apostoli kormányzóság (latinul administratio apostolica) 
olyan részegyház, melyet különleges és egészen súlyos okok mi-
att a pápa nem alakít egyházmegyévé, s lelkipásztori gondozását 
apostoli kormányzóra (adminisztrátorra) bízza (Egyházi Tör-
vénykönyv 731.k 2 par.), aki az apostoli prefektushoz és apostoli 
vikáriushoz hasonlóan a pápa nevében gondozza a rábízott kö-
zösséget. Létesítésére általában olyankor kerül sor, ha egyházme-

10 A római utazás részleteiről Pacha Ágoston (1870–1954), püspöki titkár 
visszaemlékezésében olvashatunk: Február 12-én volt az új pápa megkoro-
názása. A püspök részére szereztem főpapi ruhákat s õ részt vett a hivatalos 
menetben. [...] A püspök nagyon sürgette, hogy miután már hetek óta vára-
kozik Rómában, mielőbb audienciát kapjon az új pápánál. Meglepetésünkre 
a pápai meghívó már hétfő esti 6 órára szólott. A püspök eleinte latinul 
beszélt XI. Pius pápával, ki maga azután németre fordította a társalgást. [...] 
A pápa mindent jóváhagyott, amit az államtitkárság reánk vonatkozólag 
neki előterjesztett (Varga 2006, 365–366).
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gye egy része a püspöki székhelytől különböző országba kerül. Az 
apostoli kormányzóság a kánonjogban rendkívüli megoldásnak 
számít (Erdő 1991, 241).

Az Egyházi Törvénykönyv idevágó rendelkezése világossá teszi 
számunkra, hogy a Kalocsa–Bácsi Érsekség, a Csanádi és a Pécsi 
püspökség ősisége, a mindenkori magyar király apostoli, illetve 
egyházszervezői joga, valamint a Szentszék utolsó nagy európai 
katolikus szövetségesének, az Osztrák–Magyar Monarchiának 
darabokra szakadása kimerítették a „különleges és egészen súlyos 
okok” fogalmát, ami miatt a Délvidék elszakított területén nem 
azonnal új püspökséget, hanem apostoli kormányzóságot létesí-
tett a Szentszék.

Mindazonáltal el kell mondanunk, hogy az adminisztratú-
ra egyházjogilag ideiglenes jellegű institúció, azaz jelen esetben 
burkoltan benne volt az esetleges visszarendeződés lehetősége 
éppúgy, mint az önálló egyházmegyévé válás is (Tóth 2008, 125). 
Ez utóbbi történt a Romániával kötött konkordátum értelmében, 
amikor 1930-ban létrejött a Temesvári püspökség. A konkordá-
tum kapcsán a Jugoszláviával folytatott tárgyalások elhúzódása, 
majd a szerződés felsőházi ratifikálásának meghiúsulása azonban 
megakadályozta, hogy a Délvidék esetében új egyházmegyék ala-
pítása történjen meg. Így a Bácska,a Baranyai-háromszög és a 
Muraköz esetében, e területek 1941-es visszacsatolásakor egyházi 
visszarendeződésről is beszélhetünk.

A Szentszék 1920-ban pápai diplomatát küldött a térségbe 
Hermenegildo Pellegrinetti bíboros személyében, akit XI. Piusz 
pápa 1922. május 24-én belgrádi nunciussá nevezett ki. Ugyan-
ebben az évben az SZHSZ Királyság és a Szentszék elvi megál-
lapodást kötött a délvidéki egyházmegyék ideiglenes kormányzá-
sának kérdésében (Erős 1993, 152). 1923. február 10-i keltezésű 
szentszéki dekrétum értelmében a szombathelyi egyházmegyéből 
elszakadt plébániák (Muraköz) a maribori püspök apostoli kor-
mányzósága alá kerültek. Ez a terület magába foglalta a mura-
szombati és az alsólendvai esperességeket, 19 plébániával, 67 000 
hívővel, akik közül mintegy 20 000 volt magyar (Sebők 1991).



26

A nagy többségében nem horvát, hanem magyar és német ka-
tolikus hívek alkotta két egyházkormányzati egység, a Bácskai, 
valamint a Bánáti Apostoli Kormányzóság felállítására is 1923. 
február 10-én került sor. Mivel az új délszláv állam politikai ve-
zetői elképzelhetetlennek tartották, hogy nem szláv nemzetiségű 
személy töltsön be vezető állást és ezzel együtt jelentős hatalmat 
birtokoljon, Bácska élére kormányzóként Lajčo Budanović kalo-
csai egyházmegyés pap, míg a Bánság élére P. Ivan Rafael Rodić 
horvát ferences atya került. Ugyanakkor mindkettőjükről el kell 
mondanunk, hogy anyanyelvi szinten beszélték a magyar és a né-
met nyelvet is, tehát a pasztorálás szempontjából nyelvi nehézsé-
gek egyiküknél sem álltak fent. A szentszéki diplomácia kényesen 
ügyelt erre a részletre.

Végül a pécsi püspökség Jugoszláviához került részeiből (4 es-
peresi kerület, 28 plébánia, 70 000 hívő) létrejött az Észak-Sze-
rémi és Dél-Baranyai Apostoli Kormányzóság 1923. november 
1-én11 és e terület a diákóvári (szerémi) Püspökség fennhatósága 
alá került. A Verőce megyei 13 plébániából csak a csepini volt ma-
gyar és horvát. A baranyai háromszögben pedig magyar, horvát és 
német volt a hívek nemzetiségi összetétele.

Említésre méltó, hogy a kényes politikai helyzet és a magyar 
kormány tiltakozása miatt ezek a dekrétumok nem jelentek meg a 
Szentszék hivatalos lapjában, az Acta Apostolicae Sedisben, csu-
pán az újonnan alakult bácskai és bánáti apostoli kormányzóság, 
valamint a diákóvári és a maribori püspökség hivatalos lapjai je-
lentették meg őket nyomtatásban.

1923. február 17-én közölték Várady Lipót Árpád érsekkel a 
szomorú hírt, hogy a Szentszék főpásztori jogköréből kivette egy-
házmegyéje nagy részét, a Bácska határon túli területét, s az újon-
nan kinevezett apostoli adminisztrátor, Budanović Lajos szabad-
kai plébános joghatósága alá rendelte. A már évek óta szívbeteg 
érsek számára tragikus fejlemény volt ez a szó szoros értelmében: 
11 Egyes munkák a Dél-Baranyai és Észak-Szerémi Apostoli Kormányzóság 

létrejöttét 1922. november 1-i dátumra teszik. Kutatásaim azonban ennek 
ellentmondanak, ezért az 1923. november 1-i időpontot adtam meg tanul-
mányomban (l. Sebők 1991).
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korábban a pápai nunciusnak úgy nyilatkozott, hogy egyházme-
gyéje szétszakítását nem fogja túlélni. 1923. február 18-án meg 
is halt, és február 21-én temették el Kalocsán, a főszékesegyház 
kriptájában (Lakatos 2016, 172).

3. A katolikusok helyzete az SZHSZ, illetve 
a Jugoszláv Királyságban

(1919–1941)

A két világháború között a katolikus egyház legnagyobb prob-
lémái a felekezeti iskolák államosításával és az agrárreformmal 
voltak kapcsolatosak. E tekintetben a katolikus egyház sérelmei 
megegyeztek a magyar és a német kisebbség legégetőbb gondja-
ival. Azonban a magyarság felekezeti megosztottsága, valamint a 
katolikus egyházon belül a horvátok és a szlovének dominanciája 
miatt az egyházak Jugoszláviában a magyar nyelv, kultúra, öntu-
dat fenntartása szempontjából nem tudták azt a centrális szerepet 
betölteni, mint például Erdélyben (Sajti 2004, 144).

Az egyházi tulajdonban lévő ingatlanokból származó bérle-
ti díjak biztosították egyrészt a katolikus iskolák, a templomok 
és a plébániák fenntartási költségeit, másrészt az egyházi tiszt-
ségviselők és alkalmazottak járandóságát és nyugdíjalapját. Attól 
függően, hogy az adott földterületből származó jövedelmeknek 
milyen rendeltetése volt, léteztek templomi, plébániai, plébánosi, 
kántori továbbá iskolaalapi földterületek. Számos egyházközség 
rendelkezett továbbá ún. „szegényföldekkel” is, melyeket bérmen-
tesen vagy jelképes bérleti díjért bocsátottak a rászoruló családok 
rendelkezésére. Mivel iskolai és tanítói földek teljesen, a többi bir-
tokok pedig többségében az agrárreform hatása alá esetek, ezért a 
katolikus egyház elveszítette vagyonának jelentős részét, ami szin-
te lehetetlenné tette, hogy ellássa kulturális, szociális és iskolázta-
tási feladatait.

A születő délszláv állam a háború során tett ígéreteinek meg-
felelően már 1919 elején, tehát még a terület államjogi helyzetét 
tisztázó döntések előtt megkezdte az agrárreform végrehajtását. 
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Sándor régens 1919. január 6-ai kiáltványa alapján, amelyben az 
agrárkérdés „igazságos” megoldását és a jobbágyság maradványai-
nak megszüntetését, valamint a nagybirtokok felszámolását ígér-
te, február 25–27-én közzétették az agrárreformot előkészítő ren-
delkezést. De már e rendelkezések előtt a hadsereg számos helyen 
megkezdte a katolikus egyház birtokainak lefoglalását, zár alá 
helyezését (Sajti 2004, 137). Erről a sajnálatos tényről beszámolt 
Várady Lipót kalocsai érsek a Narodna Upravával folytatott leve-
lezésében, valamint az 1921. február 2-án XV. Benedek pápának 
írt jelentésében is, amikor a bácsi és a bajai érseki birtok kapcsán 
emelte fel hangját (Lakatos 2006, 169–170). E nagybirtokokból 
származó bevételek megszűnésével elsősorban a kalocsai érsek-
ség központi intézményeinek, vagyis a papnevelő intézetnek, az 
érsekségi fő- és algimnáziumnak, a katolikus kollégiumoknak, a 
diáksegélyező alapoknak és az érsekség fenntartása alatt álló kór-
házaknak, árvaházaknak és szegényházaknak a működése került 
veszélybe.

Mivel a Szerb Királyság területén érvényben lévő iskolai tör-
vény csak állami és magántulajdonban lévő oktatási intézményt 
ismert el, ezért e törvénynek az egész SZHSZ Királyságra történő 
kiterjesztése magával hozta az egyházi, az alapítványi és a közsé-
gi iskolák államosítását. Fokozatosan háttérbe szorították, majd 
megtiltották az iskolán belüli hitoktatást. Ennek visszaállítására 
végül mégiscsak sor került az új államhatalom és az oktatási rend-
szer konszolidációja után.

A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 1921. június 28-án kihir-
detett alkotmánya elvben biztosította a vallásszabadságot. A kato-
likus egyház jogi helyzetét egy új konkordátumnak12 kellett volna 
garantálnia, ami azonban többszöri próbálkozás után sem jött lét-
re – elsősorban a Szerb Ortodox Egyház vezetőinek tiltakozása 
miatt. Attól tartottak ugyanis, hogy a konkordátum folytán a ka-
tolikusok az övékénél előnyösebb helyzetbe kerülnek. Az SZHSZ 

12 A konkordátum valamely állam és az annak terültén tevékenykedő katoli-
kus egyház kölcsönös viszonyát szabályozó nemzetközi szerződés az illető 
ország és a Szentszék között.
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Királyság különböző területein a katolikus egyház jogi helyzete 
nagyon eltérő volt, mivel azt egymástól nagyban eltérő nemzetkö-
zi szerződések szabályozták. Horvátország és Szlovénia területén 
az 1855-ben kötött, a Habsburg Birodalom és a Szentszék közötti 
konkordátum volt érvényben, míg Bosznia-Hercegovina terüle-
tén az Osztrák–Magyar Monarchia és a Szentszék között 1881-
ben kötött konvenció érvényesült. Montenegróban az 1886-ban 
XIII. Leó és I. Miklós fejedelem között született konvenció, míg 
Szerbia területén az 1914-ben X. Piusz pápa és I. Péter király kö-
tött megkötött konkordátum volt hatályban.

Az új egységes délszláv állam és a Szentszék közötti konkordá-
tum megkötése tehát az SZHSZ Királyág megszületésétől fogva 
napirenden szerepelt. Az első tárgyalásokat 1921 őszén tartották, 
ám ezek sikertelenül záródtak.1925-ben újra napirendre került a 
konkordátum kérdése, de ennek megoldását Stjepan Raidićtyal és 
a Horvát Parasztpárttal való megegyezéstől tette függővé a szerb 
vezetés. Sándor király a konkordátummal kapcsolatban többször 
is egyeztetett a szerb pátriárkával és sikerült őt meggyőznie arról, 
hogy e szerződés megkötése nemcsak az ország belső egységéhez, 
hanem annak pozitív nemzetközi megítéléséhez is hozzájárulna. 
Ortodox ráhatásnak tudhatjuk be, hogy a Szentszékkel folytatott 
tárgyalások során a délszláv kormány kísérletet tett az ószláv is-
tentiszteleti nyelvként történő elismertetésére a katolikus templo-
mokban (Goluža 2008, 237). Róma már az 1860-as évektől enge-
délyezte az ószláv esetenkénti használatát misék alkalmával, most 
azonban annak általánossá vagy kötelezővé tételét próbálták elér-
ni a Szentszéknél. Komoly viták tárgya volt a püspökök kineve-
zésének joga is. Belgrád az ortodox egyház hagyományai alapján 
centralizációs törekvéseinek a katolikus egyházra történő kiter-
jesztése érdekében ediktoriális jogot követelt, a Vatikán pedig csak 
nosztrifikációs jogot kívánt adni az államnak. A magyar kormány 
diplomáciai csatornákon keresztül egyértelműen a Szentszék tu-
domására hozta, hogy határozottan ellenzi az ószláv liturgikus 
nyelvként történő bevezetését, mivel tisztában volt azzal, hogy ez 
az egyházon keresztül történő szlávosítás fontos eszköze lehet a 
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magyar katolikusok között. Másrészt Budapest, a magyar püspöki 
karral egyetértésben úgy vélte, hogy fenn kell tartani a Délvidéken 
a régi egyházmegyék integritását. Ebben a kérdésben a délszláv 
kormány a Vatikánnal folytatott tárgyalások során nem ragaszko-
dott feltétlenül az egyházmegyéknek a központjuktól való levá-
lasztásához. Különösen az 1920-as évek radikális párti kormányai 
vélték úgy, hogy ezt a kérdést a konkordátum keretében kell majd 
szabályozni, addig elfogadták az átmeneti megoldást. 1922-ben 
az SZHSZ Királyság és a Szentszék elvi megállapodást kötött a 
délvidéki egyházmegyék ideiglenes kormányzásáról. Ennek értel-
mében a Szentszék 1923. február 10-én Rafael Rodićot a Csanádi 
Egyházmegye, míg Ljudevit Budanovićot a Kalocsai Főegyház-
megye SZHSZ Királyság fennhatósága alá került részének kor-
mányzójává nevezte ki (Sajti 2004, 145).

Mivel Jugoszlávia számos jogalkotási és közigazgatási kérdés-
ben a francia példát követte, ezért diktatúrája idején Sándor király 
a konkordátummal kapcsolatban is a franciáktól kért segítséget. 
1931-ben Loiseu francia jogászt bízta meg azzal, hogy újraszöve-
gezze a leendő konkordátumot, ám a dokumentum végső formája 
a király elleni merényletig (1934) sem készült el. Mindazonáltal 
a jugoszláv–vatikáni tárgyalások az 1933-as év folyamán új erőre 
kaptak és a francia jogász munkáját végül Bogoljub Jevtić kabi-
netje fejezte be. 1935 tavaszán a szerződés már aláírásra készen 
állt, de június 24-én a Jevtić-kormány megbukott. Utóda, Milan 
Stojadinović is a konkordátum megkötése mellett foglalt állást, 
így arra végül 1935. július 25-én a Vatikánban került sor. A szer-
ződést a Szentszék részéről Eugenio Pacelli (a későbbi XII. Piusz 
pápa), jugoszláv részről pedig Ljudevit Auer látta el kézjegyével. 
A konkordátum a vallásszabadságon kívül garantálta a katolikus 
egyház számára a birtokjogot és az egyházi iskolák létesítésének 
jogát is a Jugoszláv Királyság területén. Továbbá szerepelt benne a 
Bánáti és a Bácskai Apostoli Kormányzóságok püspökségi rangra 
emelése is (Goluža 2004, 259).

A Vatikánnal megkötött nemzetközi szerződés parlament ál-
tali ratifikálása azonban még évekig elhúzódott, mivel ezt a szerb 
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ortodox egyház minden eszközzel igyekezett megakadályozni. 
1935. szeptember 13-án az ortodox püspöki szinódus petíciót 
fogalmazott meg a konkordátum ellen. A Stojadinović-kormány 
1936 novemberében a parlament elé terjesztette a konkordátu-
mot, de az ortodox egyház püspöki kara felszólította Stojadino-
vićot, hogy vegye le azt a napirendről. Egyúttal a Szent Szinó-
dus felhatalmazást adott a püspököknek, hogy kiközösítsék az 
ortodox egyházból mindazon képviselőket, akik a konkordátum 
elfogadása mellett szavaznak. Továbbá elrendelte, hogy a konkor-
dátum elfogadása esetén minden pravoszláv templomra 15 napon 
keresztül gyászlobogót tűzzenek ki. Végül a konkordátum ratifi-
kálását levették az alsóház ügyrendjéről.

1937 júliusában a parlament újra napirendre tűzte a konkor-
dátum ratifikálását. Ám az ortodox egyház ezúttal sem habozott 
hangot adni nemtetszésének. Július 19-én tüntetést szerveztek, 
amelyet mintegy 70 pap vezetett volna a székesegyházból a Miloš 
Fejedelem útján keresztül a Szent Száva templomig. A rendőrök 
a felvonulást megakadályozták és néhány embert, köztük Simeon 
szabácsi (Šabac) püspököt, megsebesítettek. Ez az esemény a „vé-
res körmenet” néven került be a köztudatba. A tüntetésen egyéb-
ként a Kommunista Párt is képviseltette magát Milovan Đilas és 
Aleksandar Ranković vezetése alatt (Erős 1993, 170).

Az 1937. július 23-ai parlamenti ülésen végre 167 szavazattal 
129 ellenében sikerült megszavazni a konkordátumot. A kormány 
azonban nem számolt azzal, hogy a konkordátum körüli vita min-
den olyan elégedetlenséget is felszínre hoz, amelyet a diktatúra 
elnyomó intézkedéseinek fenntartása váltott ki (Sajti 2004, 147). 
Mivel a fővárosban folytatódtak a konkordátumellenes tünteté-
sek, ezért nem terjesztették azt a felsőház elé.

A Szentszék 1938 februárjában tiltakozását fejezte ki az aláírt 
és elfogadott konkordátum megbuktatásával kapcsolatban. A Ju-
goszláv Katolikus Püspöki Kar pedig 1938 májusában körlevélben 
foglalt állást a történtekkel kapcsolatban. Ebben a püspökök kö-
vetelték a katolikus egyházak szabadságát, katolikus tankönyvek 
kiadását és a katolikus intézmények állami támogatását. Kijelen-
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tették továbbá, hogy nem ismerik el államvallásként a pravoszláv 
vallást és követelték, hogy az állam egyházi ügyekben ne hozzon 
döntést a Katolikus Püspöki Kar véleményezése nélkül (Erős 
1993, 170). A konkordátum körüli politikai csatározások miatt 
a katolikus egyház jogi helyzete Jugoszláviában nem rendeződött 
megnyugtató módon.

3.1. Egyházkormányzat a Bácskában 
(1923–1941)

A Bácskai Apostoli Kormányzóság (Administratura Apostoli-
ca Bachiensis)13 megalapításáról szóló 1923. február 10-én kelt 
dekrétum Lajčo Budanovićot14 a szabadkai Szent Teréz templom 
plébánosát nevezte ki a terület kormányzójává. A szabadkai nagy-
plébániára hívta össze a bácskai papságot február 13-án, hogy be-
mutassa e dekrétumot és ezzel átvegye az apostoli kormányzóság 
irányítását.

Az új kormányzónak hivatalba lépésekor megannyi nehézség-
gel kellett szembenéznie: az aula, a megfelelő épületek, a szemi-
nárium és a papnövendékek hiánya egyaránt komoly gondokat 
13 A Bács név előfordul még a következő alakokban is: Bacs(iensis), Bács(i-

ensis), Bač(iensis), Bac(iensis).
14 Lajčo Budanović (Budanovich Lajos) Bajmokon született 1873. március 

27-én. Kalocsán végezte a kisszemináriumot és a teológiát, majd 1897-es 
papszentelése után a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye papjaként több he-
lyen teljesített szolgálatot. Káplán volt Hercegszántón (1897), Katymáron 
(1897–1898), a szabadkai Szent György Plébánián (1898–1902), Újvidéken 
(1902–1910) és Baján (1910–1911), majd plébános Béregen (1912–1919) 
és a megszállást követően a városi tanács kérésére Baján (1919–1920). 
1912–1913-ban pánszlávizmus és magyarellenesség gyanújába keveredett, 
ezért a születő délszláv állam kiváló lehetőségnek bizonyult a számára. 
1920-ban a városi tanács ráhatására Szabadkára került, a Szent Teréz Plé-
bániára kapott plébánosi kinevezést. Ilyen minőségében lett apostoli kor-
mányzó 1923. február 10-én. A Bácska visszacsatolása alatt a Vatikán fel-
mentette kormányzói tisztsége alól, a magyar hatóságok pedig internálták, 
és Budapesten élt. 1944 végén visszatért Szabadkára, majd újra visszakapta 
apostoli kormányzói hivatalát. 1958-ban hunyt el Szabadkán (Schematis-
mus 1942, 249; Schematismus 1968, 158).



33

okoztak számára. Budanović kormányzó nagy lelkesedéssel fogott 
a fennálló problémák megoldásához. Kinevezésének évében, 1923-
ban elindult a kormányzóság papjainak szóló körlevelek rendsze-
res kiadása, továbbá megszervezte a kúriát, az egyházi bíróságot 
és a számvevő hivatalt. Általános helynökévé Blaško Rajićot ne-
vezte ki. Hamarosan kidolgozásra került a kormányzóság terüle-
tén működő egyházközségek szabályzata és ügyrendje is. Mivel 
a Szent Teréz plébánia épülete szűkös lett volna a kormányzóság 
működéséhez szükséges hivatalok számára ezért 1924-ben e cél-
ra megvásárolta a Szent Teréz templom közelében, a Harambašić 
utca 7. szám alatti épületet. A Szabadka városában tevékenykedő 
hitoktató lelkészek is itt nyertek elszállásolást (Beretić 2018a, 48).

Annak érdekében, hogy az új kormányzó a bérmálás szentsé-
gét is kioszthassa a hívek számára, Budanović kormányzót 1923. 
november 9-én apostoli protonotáriussá nevezte ki a Szentszék. A 
kormányzó késlekedés nélkül bejárta és vizitálta a rábízott terület 
plébániáit és megbérmálta az arra felkészült katolikus ifjúságot. 
1927. február 28-án Budanović Lajost a Kréta szigetén találha-
tó cisamo címzetes püspökévé nevezte ki a Szentatya. Püspökké 
szentelésére az év május 1-jén került sor Hermenegildo Pellegri-
netti belgrádi apostoli nuncius mint főszentelő, valamint dr. An-
ton Bauer zágrábi érsek és dr. Antun Akšamović diakóvári püspö-
kök mint társszentelők keze által.

A Bácskai Apostoli Kormányzóság plébániáinak nyelvi össze-
tételéről 1927-ben készült részletes kimutatás. A plébániák száma 
ekkorra már 91-re növekedett. 

5. táblázat: A Bácskai Apostoli Kormányzóság plébániának 
nyelvi összetétele 1927-ben

Plébánia nyelve Lélekszám Arány
magyar 32 35,16%
magyar többségű 13 14,30%
német 24 26,37%
német többségű 4 4,39%
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szláv 5 5,49%
szláv többségű 4 4,39%
szlovák 1 1,10%
azonos arányban 8 8,80%
Összesen 91 100%

Forrás: Tóth 2016, 442

Mivel időközben három új plébánia alapítására került sor, ezért 
1936-ban, a Bácskai Zsinat évében már 94 plébánia volt a kor-
mányzóság területén. Közülük 44 egyházközség lélekszáma na-
gyobb volt, mint 4 500 fő, 50 plébánia pedig ennél kisebb hí-
vőközösséget számlált. A kormányzóság legnagyobb plébániája a 
szabadkai Szent Teréz plébánia 23 500 hívővel, a legkisebb pedig 
a diaszpórában elhelyezkedő Mozsor a maga 394 katolikusával 
(Codex Bachiensis 1937, 26).

1936. június 30-án a szabadkai Szent Teréz templomban egy-
házmegyei zsinatot tartottak, amit több évig tartó, alapos munka 
előzött meg. A szinóduson kihirdették az 500 procanont tartal-
mazó Codex Bachiensist. A kódex mindazon részletes törvények-
nek a foglalta, amelyek a jugoszláviai Bácska területére vonat-
koznak és az Egyházmegyei alapszabályokban és körlevelekben 
megjelentek, valamint a hagyományokból átvéve szokássá váltak. 
A 170 oldalas Codex Bachiensis az egyházmegyévé szervezés 
jogi alapja lett. A Codex többek között a plébániai anyakönyvek 
szláv nyelvű vezetését írta elő, még a színmagyar plébániákon is. 
Tény, hogy Jugoszláviában csak az államnyelven lehetett hivatalos 
iratokat kiállítani, kivéve, ha valaki egyáltalán nem beszélte azt. 
Egyházmegyei zsinatként emlegették ezt a jelentős eseményt, 
holott egyházjogilag csak apostoli kormányzóság volt a Bácska 
területén. A Budanovićtyal kapcsolatos legnagyobb egyházjogi, 
egyben gyakorlati probléma az volt, hogy nem „ad nutum”, vagy-
is ideiglenes főpásztornak tekintette magát, hanem „residenti-
alis”, vagyis megyéspüspöknek. Az „Administratura Bačiensis” 
(Bácsi Apostoli Kormányzóság) kifejezést csak a leghivatalosabb 
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iratokban használta, inkább a „Dioecesis Bačiensis” (Bácsi Egy-
házmegye) kifejezést alkalmazta (Tóth 2008, 128).

Budanović Lajos püspök a két világháború közötti időszakban 
24 plébániát és 10 vikáriát15 is alapított. Emellett a hívek nagy-
lelkű adakozásának és az Egyházmegyei Hatóság támogatásának 
köszönhetően 29 új templom és kápolna épült szerte az egész 
Bácskában. Ez a jelentős szám egyaránt mutatja a hívek buzgó-
ságát és a Budanović püspök által vezetett egyházépítés szerve-
zettségét is.

A Szabadka város területén megszervezett új egyházközségek 
a hívek és a kormányzóság támogatásával több templomot is épí-
tettek. 1931 és 1933 között felépült a Jézus Feltámadása temp-
lom a város keleti részén. Az újonnan szervezett Munkás Jézus és 
Kisboldogasszony egyházközségek számára 1929-ben a plébánia-
épületek egy részét kápolnákká alakították, tervezvén a későbbi-
ekben különálló templomépületek felhúzását is. Erre azonban a 
második világháborút követő érában már nem kerülhetett sor. A 
város északi részén található temető közelében is új vikáriát szer-
veztek és a közösség 1933-ban felépítette a Szent Kereszt temp-
lomot. Szabadka magyarlakta elővárosaiban is egyházközségek 
szerveződtek és templomok épültek: Kelebián 1936-37-ben az 
Apostolok küldetése, Palicsfürdőn 1933-ban Szűz Mária királynő, 
Hajdújáráson (Hajdukovo) 1936-ban Keresztelő Szent János és 
Királyhalmán (Bački Vinogradi) 1939-ben Jézus Szentséges Szí-
ve tiszteletére. Természetesen Szabadka horvát többségű előváro-
saiban illetve a város közelében található bunyevác tanyavilágban 
is épültek templomok: Szabadka Sándor városrészében 1926-ban 
Szűz Mária, az Egyház Anyja, Békován (Bikovo) 1921 és 1936 
között Szűz Mária Mennybevitele, Györgyénben (Đurđin) 1935-
ben Szent József a munkás és Kisboszniában (Mala Bosna) 1930-
ban Szent Sebestyén és Pál tiszteletére.
15 A vikária önálló lelkészség, melyek egy önálló lelkipásztor (vikárius) vezet. 

A vikária egy meghatározott földrajzi területen élő katolikus hívek lelki 
gondozását látja el és rendelkezik saját anyakönyvekkel is. A vikária azon-
ban a Codex Bachiensis szerint nem egyenrangú a plébániával (Codex Ba-
chiensis 129–135 Procanon).
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Zenta főterén 1914-ben kezdődött el az 1911-ben leégett 
Szent István király templom helyére egy monumentális épület 
felemelése. A szegedi dóm építésére kiírt pályázat második he-
lyezett pályaművét kívánták felépíteni a zentaiak Csernoch János 
akkori kalocsai érsek (1911–1912) engedélyével, de a háború mi-
att a munkálatok csak lassan haladtak előre. A világháborút kö-
vetően az új államhatalom az építkezés felfüggesztését rendelte 
el, mivel nehezményezték, hogy az új templom elkészülte esetén 
nem jutna kifejezésre a mögötte álló szerb ortodox templom. Így 
az 1914-ben felépült új plébániaépület földszintjét 1927-ben ká-
polnává alakították át. A Tópart városrészben viszont jóváhagyták 
a hatóságok a Szent Ferenc sebei tiszteletére szentelt templom 
építését (1938–39), emellett a Munkástelepen Kis Szent Teréz 
tiszteletére imaház épült 1929-ben.

Magyarkanizsán 1939-ben neogótikus stílusban felépül a 
Szent Pál templom, Újvidék Darányi-telep városrészében 1931-
ben az Árpád-házi Szt. Erzsébet, Zomborban 1924-ben Szent 
Kereszt, Gunarason 1925-ben Szűz Mária születése, Kúlán 
1927-ben Szent Rókus, Bácsfeketehegyen 1938-ban Szűz Má-
ria az Egyház segítsége tiszteletére épültek templomok a ma-
gyar katolikus hívek számára. Német katolikus közösségek is 
építettek templomokat, melyek közül az Apatinban álló, 1933 és 
1934 között Jézus Szentséges Szíve tiszteletére emelt neoromán 
stílusú templom valódi műremeknek bizonyult. Az épület a jáki 
árpád-kori templomot idézi. Az evangélikus többségű Torzsán 
1933-ban, az ortodox többségű Ópalánkán 1926-ban, Ófutakon 
pedig 1939 és 1940 között kápolna épült a hívek nagylelkű ada-
kozásának jóvoltából.

Az új egyházközségek alapítása valamint az új templomok 
építése szempontjából elmondhatjuk, hogy ezek többsége a 
magyar ajkú katolikusok lelki javát szolgálta. Habár Budanović 
püspök nyíltan vallotta, hogy nem „magyar párti”, mégsem lehet 
azzal vádolni, hogy a magyar híveket az egyházszervezés vagy a 
templomépítés terén bárminemű diszkrimináció érte volna. A 
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magyar hívek társadalmi helyzetéből kifolyólag16 az ő egyház-
községeik voltak leginkább rászorulva a kormányzóság financi-
ális támogatására ahhoz, hogy új templomokat tudjanak építeni. 
Ezt a támogatást pedig éppúgy megkapták, mint az egyházme-
gye horvát ajkú hívei. 

3.1.1. A lelkipásztorok képzése

A papnövendékek képzése szintén a kormányzóság megoldan-
dó problémái között szerepelt. Első szentszéki látogatása alkal-
mával, 1923-ben Budanović a bácskai katolikusok gondjai közül 
ezt a problémát emelte ki első helyen. A Szentatya bátorította 
őt a megoldáskeresésre. Így Budanović Lajos római látogatása 
után határozottan felhívja a papság figyelmét a papi hivatásokért 
való imádságra és az e célt szolgáló tevékeny együttműködésre az 
apostoli adminisztratúra vezetésével (Litt. Circ. Bač. 1923 II, 3).

A kormányzó 1924-ben kisszemináriumot létesített Bácson. A 
diákok az elöljárók felügyelete mellett magánúton végezték gim-
náziumi tanulmányaikat, az osztályvizsgáikra pedig a Szabadkai 
Gimnáziumban került sor. A zentai Szent István király plébánia 
épületében is kialakítottak egy tanulmányi központot és bentla-
kást a kispapok számára.

1925-ben a kormányzó arra kéri a bácskai klérust, hogy a gim-
náziumok és polgári iskolák diákjai között végezzenek hivatás-
gondozást. Budanović felhívása komoly visszhangra talált és en-
nek köszönhetően 70 diák jelentkezett, akik a papi hivatás csíráját 
érezték szívükben. 1925-ben Szabadkán képzés indult, melynek 
célja a reáliskolák 3., 4. és 5. osztályos tanulóinak gimnáziumi ta-
nulmányokra való előkészítése volt. A különbözeti vizsgák sikeres 
letétele után a diákok immár gimnazistaként folytathatták tanul-
mányaikat a szabadkai, bácsi és a zentai ideiglenes kisszemináriu-
mok növendékeiként (Haltmayer 1972, 247).

16 A Bácskában a magyar földnélküliek aránya a mezőgazdasági népességen 
belül sokkal magasabb volt a bunyevácokénál és a németekénél (Sajti 2004, 
138; Csuka 1995, 50–53).
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A kisszeminaristák számára, akik ekkor 117-en voltak, 1928-
tól kezdve lehetőség nyílt, hogy tanulmányaikat a Travniki Érseki 
Gimnáziumban és Kisszemináriumban folytassák. Ez a délszláv 
állam területén található, jezsuiták vezette intézmény méltó utó-
dának bizonyult a szintén jezsuiták irányította Kalocsai Kissze-
mináriumnak, ahol az első világháború előtt a bácskai gimnazista 
kispapok képzése folyt. Ezért a konzultorok 1928. július 3-án azt 
a döntést hozták, hogy feloszlatják a szabadkai, zentai és bácsi 
ideiglenes kisszemináriumi képzéseket és valamennyi kispapot 
Travnikba küldik (Litt. Circ. Bač. 1928). Mindazonáltal továbbra 
is Budanović püspök tervei között szerepelt a Szabadkai Kissze-
minárium megalapítása, amire végül 1937-ben került sor. Ekkor a 
város központjában, a mai Gubecz Máté utcában vásárolt meg egy 
egyszintes épületet. A kisszeminaristák számára ez lett a bentla-
kás, ahol lelki képzésük is folyt, iskolai tanulmányaikat pedig a 
Szabadkai Főgimnáziumban végezték (Beretić 2018b, 48).

Az 1920-as években a papnövendékek egyetemi, illetve főisko-
lai tanulmányaikat Diakóváron, Splitben és Zágrábban végezték, 
majd 1931-től a teológusok közül többen is Szarajevóban folytat-
tak teológiai tanulmányokat. A magyar és a német teológusoknak 
gondot okozott a szláv nyelv nem megfelelő ismerete. Továbbá 
meg kell említenünk azt is, hogy a különböző jugoszláviai teo-
lógiai fakultások sem voltak mentesek az egész országot átszövő 
nemzetiségi feszültségektől. Visszaemlékezésében így vall erről 
Nuszpl János dunacsébi plébános: „Ezekben a papnevelő intéze-
tekben nem békés együttélést, hanem nemzetiségek szerinti elkü-
lönülést tanultak a növendékek, sőt harcos nemzetiségi vitákhoz 
szoktak […] Budanović erős kézzel irányította papjait és szigorú-
an felügyelte híveit. Így tudta átalakítani papságát is – leginkább a 
fiatalabb szláv nemzetiségűeket – a maga hasonlatosságára” (Sági 
2017, 348).

Mindazonáltal fontos ténynek tekinthetjük, hogy a fentiekben 
ismertetett átgondolt hivatásgondozásnak köszönhetően a két vi-
lágháború között sikerült konszolidálni a bácskai papság létszá-
mát. 1933 és 1937 között 69 papot szentelt fel Budanović püspök, 
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akik közel fele magyar, egyharmada pedig német volt. Tehát min-
den próbálkozás ellenére sem kerülhetett sor arra, hogy a szláv 
ajkú papok túlsúlyba kerüljenek a kormányzóság lelkipásztorai 
között. Az aula és a központi intézmények vezetését Budanović 
erőskezű vezetőként hozzá hűséges embereknek juttatta, akik kö-
zött a horvátok többségben voltak.

3.1.2. Szerzetesrendek a Bácska területén

A két világháború között a férfi rendek közül a kármeliták és a 
ferencesek, a női rendek közül pedig a Miasszonyunkról Nevezett 
Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulata szolgáltak. Ez utóbbiak 
tanítórendként áldásos tevékenységet fejtettek ki nemcsak a katoli-
kus szellemű leánynevelésben, hanem a nemzeti öntudat erősítésé-
ben is. Tették ezt elsősorban a magyar nyelvű egyházközségekben.

A Miasszonyunkról elnevezett, franciául Notre Dame Iskolanő-
vérek Társulatát Fourier Szent Péter és Boldog Alix le Clare 1597-
ben alapították leányok oktatására és nevelésére. A Kongregáció 
korszerű tanításának célkitűzése volt az egyik oka a nővérek gyors 
terjedésének Franciaországban. Hamarosan a Kongregáció német 
földre került, de a nővérek itt Wittmann Mihály püspök biztatására 
és Boldog Gerhandinger M. Terézia anya összefogásával 1833-ban 
Münchenben megalapították a Miasszonyunk Nővérek Társulatá-
nak új hajtását. Magyarországra Kunst József kalocsai érsek hívá-
sára érkeztek, aki csehországi útján megismerkedett Franz Mária 
Terézia anyával. Az érsek kérésére a rend három nővért küldött Ka-
locsára, akik megalapították az itteni rendházat. 1860-ra elkészült a 
zárda és a templom az érseki székvárosban. Ekkor Franz M. Terézia 
is Kalocsára érkezett, hogy  átvegye az ottani zárda irányítását. Te-
réz anya ötven évig állt a társulat élén, egyénisége és kormányzá-
sa határozta meg a rend szellemiségét és fejlődését. Halálakor 30 
rendháza volt a társulatnak, ebből 18 a Bácskában.

Az első világháborút követő események a rendet is érzéke-
nyen érintették, a rendházak kétharmada került a trianoni hatá-
rokon kívülre. A Bácsi Apostoli Kormányzóságban maradt nő-
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vérek Budanović püspök önállósodási törekvéseinek részeként 
1930. október 23-án Bácskai Iskolanővérek néven önálló kong-
regációvá alakultak. Budanović püspök segítségével Szabadkán 
anyaház céljára épületet vásároltak. Az önálló kongregáció első 
anyanővére Roza Kopunović lett. A Bácskai Iskolanővérek 22 
helyen vezettek intézetet, ezek közül 11 helyen laktak magyarok, 
5 helyen szláv ajkúak is, illetve 6 helyen német ajkúak. Ennek 
ellenére az apostoli kormányzó szláv nyelvűvé tette a rend belső 
életét, a nővéreket Horvátországba küldte tanulni (Tóth 2008, 
129). A Kalocsai Iskolanővérek a következő bácskai települé-
seken nyitottak és vezettek iskolákat: Óbecse (1868), Topolya 
(1869), Szabadka (1874), Bács (1876), Újvidék (1878), Teme-
rin (1881), Mohol (1882), Zombor (1887), Péterréve (1891), 
Horgos (1897), Hódság (1899), Futak (1900), Palánka (1901), 
Magyarkanizsa (1901), Ada (1902), Szentfülöp (1905), Marto-
nos (1908), Bácsszentiván (1909), Szenttamás (1912), Őrszállás 
(1913) és Kúla (1916). Közülük az újvidéki és a szabadkai le-
ányiskola volt a legnépesebb.

Az iskolanővérek 1920-ig Bácson, Zomborban és Újfutakon 
(Futog) árvaházat is fenntartottak. A bácsi Erzsébet árvaház 
1884-ben nyílt meg az Iskolanővérek vezetése alatt. A költségeket 
Haynald17 érsek állta: 19 ezer pengő forintért épületet vásárolt, 
majd 61 ezer pengő forintot adományozott a működtetési költsé-
gek fedezetére. Az épület később egészségtelenné vált és Császka 
György érsek háromezer pengő forintos támogatásával 1895-ben 
új, alkalmasabb épületet vásároltak a nővérek és az árvák számára.

Haynald érsek Zomborban is alapított árvaházat, melynek 80 
ezer pengő forintot adományozott. Az intézményt 1891. június 

17 Haynald Lajos (1816–1891) érsek, bíboros. 1839-ben szentelték pappá. 
Esztergomban és Pesten szolgált. 1852 és 1863 között Erdély püspöke volt. 
Mivel minden erejével Erdély unióját sürgette, ezért a bécsi kormánykörök 
lemondásra szólították fel. IX. Piusz pápa Rómába hívta, majd 1867-ben 
kalocsai érsekként tért haza Magyarországra. Több templomot építtet a 
Bácskában, újjászervezi a katolikus iskolák működését, 1877-ben obszerva-
tóriumot, majd 1879-ben kisszemináriumot alapít Kalocsán. Szívén viselte 
az egyházi oktatás, az egyházi zene, a tudományok és a jótékonykodás ügyét.
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12- én Majorossy János püspök szentelte fel és 12 árvának nyúj-
tott menedéket, akikről a kalocsai iskolanővérek gondoskodtak. 
Később Császka György18 érsek 10 ezer pengő forinttal támo-
gatta az intézményt, 1892-ben pedig Császka György zombori 
árva-alap címen különített el egy bizonyos összeget, amely még 
négy zombori árva gyermek számára biztosította a bejutást (Kiss 
1996, 78–80). Újfutakon szintén egy kisebb árvaházat működ-
tettek a nővérek. A szerb csapatok bevonulása után a nővérek 
által vezetett árvaházakba a katonaságot szállásolták be. Mivel 
az iskolanővérek ki voltak téve a hatóságok zaklatásainak, ezért 
sokan Kalocsára, az anyaházba távoztak. 1920-ban hagyták el a 
zombori árvaházat, majd 1921-ben a zombori iskolát is, mivel 
a hatóságok egyetlen tanterembe zsúfolták össze az iskolanővé-
rek tanulóit. Az újfutaki iskolában és az árvaházban is 1921-ben 
vált tarthatatlanná a nővérek helyzete. A moholi rendházba világi 
tanerőket költöztettek be, hogy nehezítsék a szerzetesi fegyelem 
megtartását.

Az impériumváltást követően született új iskolatörvény álla-
mosította az egyházi iskolák épületeit és a szerzetesek iskolai mű-
ködése elé is akadályt gördített. Budanović püspök közbenjárására 
azonban – kisebb nagyobb szünetek után – a nővérek visszatér-
hettek volt iskoláikba, igaz az épület tulajdonosa és fenntartója 
immáron az állam volt. A két világháború között a Szabadkán 
tevékenykedő nővérek több mint 800 diákot tanítottak magyar és 
szerb osztályokban. A bunyevácokat ugyanis a királyi Jugoszlávia 
nem horvátoknak, hanem katolikus szerbeknek tekintette. Ennél-
fogva e diákok számára az oktatás nyelve is szigorúan szerb volt. 
A horvát nővérek azért igyekeztek horvát katolikus szellemben 
nevelni bunyevác diákjaikat. Természetesen a magyar nővérek is, 
lehetőségük szerint, erősítették diákjaik magyar öntudatát. Újvi-
18 Császka György (1826–1904) érsek. 1850-ben szentelték pappá. Nagy-

szombati és esztergomi szolgálata után 1891-ben nevezték ki kalocsai érsek-
ké. Számos templomot építtetett a Bácskában, több esetben saját vagyonából 
áldozott erre a célra. A karmelita rend zombori letelepedését is elősegíti, 
anyagiakban támogatta őket. Rendezte a kántortanítók nyugellátását és szá-
mos jótékonysági kezdeményezést karolt fel egyházmegyéje területén.
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déken is több száz magyar és német diákjuk volt az iskolanővé-
reknek, akik színvonalas katolikus oktatást nyújtottak számukra a 
Dunai Bánság székvárosában.

A ferences szerzetesek Szabadkán és Bácson tevékenykedtek. 
Trianont követően e rendházak a horvát ferences provincia ré-
szei lettek. A barátok nagy múltra tekintenek vissza a Bácskában, 
jelenlétüket a török hódoltság alatt is megtűrték a hatóságok. A 
Bácskába vándorolt dalmaták (bunyevácok) között a barátok a 
hódoltság évtizedeiben is áldozatos lelkipásztori szolgálatot vé-
geztek, majd ők lettek a felszabadult terület első papjai is. Ezért 
Szabadkán kiváltképp nagy megbecsülésnek örvendtek. A rend-
házban nyomdát működtettek és vezetésük alatt virágzott Szent 
Ferenc világi rendjének széleskörű hitbuzgalmi és karitatív tevé-
kenysége a városban. Emellett a ferences világi rend csoportjai a 
Bácska számos más magyarlakta községében is jelentős szereppel 
bírtak.

A karmelita rend tagjai 1904-ben érkeztek Zomborba. A vár-
megyeháza tőszomszédságában építette fel számukra a város a 
rendházat, valamint a mellette álló Szent István király templomot. 
Az építkezéshez Császka György érsek is jelentősen hozzájárult. 
A délszláv állam megszületését követően a horvát provinciába ta-
golódtak be. Magyar és horvát szerzetesek egyaránt éltek a ko-
lostorban. P. Statnić Tamás Gellért atya (1876–1956) a zombori 
karmeliták karizmatikus alakjaként írta be magát a város katoli-
kusságának történetébe. Györgyéni (Đurđin) születésű bunyevác 
volt, aki tanulmányai folyamán tökéletesen elsajátította a magyar 
és a német nyelvet is. Többször volt elöljárója a zombori rend-
háznak és mindent elkövetett annak érdekében, hogy templomuk 
valódi lelki otthona legyen a különböző nemzetiségű híveknek. 
Latba vetette befolyását annak érdekében, hogy a hatóságokat el-
térítse azon tervüktől, ami a karmelita templom homlokzatának 
tetején álló Szent István király szobor eltávolítására irányult. Si-
kerrel járt és a két bástyaszerű torony között álló szobor mindmá-
ig első Szent királyunk emlékét hirdeti. Az ortodox egyház helyi 
képviselőivel is jó kapcsolatot ápolt, igyekezett a lelki ökumeniz-
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must és a testvéri megbékélést hirdetni és építeni. Isten szolgája 
Statnić Gellért atya boldoggá avatási eljárása jelenleg folyamat-
ban van.

3.1.3. Hitélet és egyesületek

Az egyházmegye valamennyi plébániáján rendszeres misézés és 
hitoktatás folyt. Amikor sor került az egyházi iskolák államosítá-
sára és az ún. átmeneti időszakban a hitoktató papokat nem látták 
szívesen az oktatási intézményekben, a hitoktatás a templomok-
ban vagy az egyház tulajdonában maradt más épületben folyt. Né-
hány év szünet után azonban visszatérhettek az iskolákba a hitta-
nár papok és szerzetesnővérek.

Szintén minden magyar plébánián működtek Rózsafüzér Tár-
sulatok, akik imaláncban kapcsolták össze a hívőközösség tagjait. 
Az oltáregyesületek is kisebb csoportokba gyűjtötték a híveket. A 
közös imádság mellett feladatuk az oltárok díszítése és az úrnapi 
körmenetek megszervezése volt. 

A Ferencesek Világi Rendjének tevékenysége is nagy jelentő-
séggel bírt számos bácskai magyar város és nagyközség plébániá-
ján: a szabadkai, a magyarkanizsai, az óbecsei, a topolyai és a zentai 
ferences világi családok ténykedése példaértékűnek számított. A 
szabadkai rendház ferencesei rendszeresen meglátogatták a kö-
zösséget, hogy a Szent Ferenc-i lelkületben és egyúttal missziójuk 
fontosságában megerősítsék őket. Az első világháború után Szent 
Ferenc Harmadik Rendjének helyi csoportjai nagyban hozzájárul-
tak a hívek valláserkölcsi és nemzeti ébredéséhez is szerte a Bács-
kában. Jótékonysági színelőadásokat és koncerteket, gyűjtéseket 
szerveztek a hadirokkantak, az árvák vagy a népkonyhák számára. 
Az írástudatlanoknak a téli időszakban tanfolyamokat szerveztek. 
A színházi előadásokon igyekeztek a nép minden rétegének köré-
ből szereplőket toborozni. Az előadásokat a kántortanítók, a káp-
lánok vagy a plébánosok tanították be. Az előadott darabok vallási 
témájúak és erkölcsnemesítő célzatúak voltak: Szent Ferenc, Szent 
Klára, Szent Erzsébet és Jairus lánya (Farkas 1940, 98).
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Elsősorban a falusi plébániákra volt jellemző a katolikus olva-
sókörök működése, melyek tagsága, a kor szokásai szerint, férfi-
akból állt. Magvát leginkább az egyházközségi képviselő-testület 
tagjai képezték, akik más férfitagokat is toboroztak az egyesületbe. 
A helyi plébános, a káplán és a kántor vezető szerepet töltött be 
az olvasókörben. Missziójuk az erkölcsnemesítő irodalom hozzá-
férhetővé tétele volt, emellett a helyi plébános, kántortanító vagy 
vendég lelkipásztor rendszeresen tartott előadásokat a tagságnak. 
Idővel, a harmincas évek derekán ezekből az olvasókörökből szá-
mos faluban katolikus körök nőtték ki magukat, amelyek nem 
csak férfiakat, hanem asszonyokat és fiatalokat is tagságukba tö-
mörítettek.

A katolikus jótékonysági nőegyletek leginkább a városokban 
és a nagyközségekben voltak jelen. Elnökük általában egy-egy 
tehetősebb orvos, ügyvéd vagy kereskedő felesége volt. A helyi 
plébános vagy káplán lelki vezetőként vett részt az egyesület éle-
tében. A nőegyletek tevékenységének súlypontja a jótékonykodás 
volt. A tagok adományai mellett gyűjtéseket is szerveztek, hogy 
csomagokat készíthessenek a hadiárvák és a nélkülöző gyerekek 
számára, de azok iskoláztatását is szívükön viselték. Rendsze-
resen szerveztek jótékonysági színielőadásokat, koncerteket és 
tematikus előadásokat. Valláserkölcsi témákban a helybeli lelki-
pásztorok, míg világi témákban (jog, politika, gazdaság, irodalom, 
nemzettudat erősítése) egyéb vendégelőadók bővítették a tagság 
ismereteit. A gyermekek számára is szerveztek foglalkozásokat, 
színi- és bábelőadásokat tartottak. A szabó-varró tanfolyamok 
mellett az egyesület hölgytagjai a betűvetés és az olvasás tudomá-
nyára oktatták az írástudatlan cselédeket és napszámosokat (Far-
kas 1940, 40; 88–89; 120). Elmondhatjuk tehát, hogy a katolikus 
nőegyletek nagyban hozzájárultak a magyar polgári öntudat és 
felelősségvállalás kialakításához, valamint megerősítéséhez a vaj-
dasági magyarok körében.

Az osztrák–magyar kiegyezés (1867) utáni években sorra 
alakultak meg országszerte a Katolikus Körök. Célkitűzésük a 
katolikus lakosság erkölcsi, kulturális és társadalmi előrehaladá-
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sának elősegítése volt. Fontos szerepet töltöttek be a polgároso-
dás folyamatában a Délvidéken is. Bácskában az első katolikus 
kör Kúlán alakult meg 1868-ban Szakácsy Sándor helyi plébános 
bábáskodása mellett. Az első világháborút követően felélénkült 
a katolikus körök tevékenysége: ismeretterjesztő előadásokat és 
felolvasásokat tartottak, bálokat, színelőadásokat, tanfolyamokat 
és gyűjtéseket szerveztek. A többnemzetiségű katolikus közös-
ségekben minden népcsoport saját kört alapított. A plébános 
ügyelt arra, hogy alkalmanként közös programjaik is legyenek, 
valamint rendezvényeikre kölcsönösen meghívják egymást. Szin-
te valamennyi egyesület keretén belül kórus is működött, ame-
lyet a helyi kántor vezetett. Az egyházi kórusművek betanulása 
mellett, amelyekkel a templomi liturgiák színvonalát emelték, 
gyakorta szerveztek koncerteket is. Több város katolikus körében 
zenekar is működött, akik a helyi kórussal együtt is felléptek. Az 
1930-as években szinte valamennyi körben ifjúsági alosztályok 
is alakultak. Ezeket gyakran a káplánok vagy fiatalabb tanítók 
vezették. Számos lehetőséget kínáltak az ifjak számára: magyar 
helyesírás és fogalmazás fejlesztése, német és eszperantó nyelv-
oktatás, gyorsírási tanfolyam, színjátszó csoport, asztalitenisz és 
sakk szakosztály. Tanulásra, készségfejlesztésre és szórakozásra 
egyaránt volt lehetőségük a fiataloknak, eközben pedig felekezeti 
és nemzeti hovatartozásukban is megerősödtek. Említésre mél-
tó, hogy a magyar plébániák katolikus körei lelkipásztoraikkal az 
élen nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a helyi művelődési egye-
sületek, valamint az őket összefogó Gyöngyösbokréta munkájába 
(Farkas 1940, 119; 132–133; 143).

A horvát katolikus egyesületek is virágkorukat élték a két vi-
lágháború között. A már korábban létező szervezetek, mint az 
1878-ban alapított szabadkai Pučka Kasina, az 1895 óta létező 
Katolički Krug vagy az 1911-ben létesült Katoličko Divojačko 
Društvo tevékenysége újraszerveződött, emellett pedig számos új 
alapítású egylet jelent meg a Bácskában: a Bunjevačko Momačko 
Kolo 1920-ban Szabadkán és a Bunjevačko Kolo 1921-ben Zom-
borban. A horvát-bunyevác katolikus szervezetek létrehozásában, 
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valamint az évenként megtartott Dužijanca aratóünnepség meg-
honosításában Blaško Rajić, a szabadkai Szent Rókus templom 
plébánosa hatalmas szerepet vállalt. Budanović püspök 1933-ban 
megalapította a Subotička Maticát. A katolikus nők és leányok 
a Dobrotvorna Zajednica Bunjevaka kereteibe tömörültek 1919-
ben. A bunyevác és sokác katolikus parasztság számára is szerve-
ződtek egyesületek szerte az egész Bácskában. Az egyetemi ifjú-
ság összefogását a Szabadkai Egyetemen 1924-ben megszülető 
Hrvatsko Akademsko Društvo Ivan Antunović tűzte ki célul. A 
fiatalság nevelése terén pedig a Hrvatski Katolički Orao (1921) és 
a Hrvatski Sokol (1925) fejtett ki áldásos tevékenységet (Sekulić 
1990, 168–169).

Budanović kormányzó több alkalommal is vezetett zarándok-
latot Rómába és a Szentföldre. A bácskai hívek 1929 pünkösd-
jén XI. Piusz pápa aranymiséje alkalmából történt zarándoklata 
mégis különleges jelentőséggel bírt e zarándoklatok közül. Ekkor 
ugyanis a Szentatya felhívta a résztvevők figyelmét a laikus apos-
tolkodás és az Actio Catholica szerepének fontosságra (Litt.circ.
Bač. 1929 V, 23–27). Jugoszlávia horvát nyelvterületén e mozga-
lom már gyökeret vert Boldog Ivan Merz (1896–1928) tanúság-
tevő munkásságának hála. A Szentatya buzdító szavai nyomán e 
mozgalom Bácskában is elkezdte szárnyait bontogatni – nemcsak 
a horvátok, hanem a németek és a magyarok körében is.

A Keresztes Ifjúsági Egyesületek megalakulása a harmincas 
évek derekáig szinte valamennyi bácskai és jó néhány bánsági plé-
bánián megtörtént. Vezetőjük az adott helység káplánja vagy plé-
bánosa volt. Az egyes nemzetiségek külön-külön alakították meg 
a csoportjukat (keresztesek – križari – Christusjugend), de termé-
szetesen közös rendezvényeik is voltak a plébános vagy a káplán 
vezetése alatt. A helyi egyesületeket az egyházmegyei Katolikus 
Akció kapcsolta össze. A csoportvezetők havonta megkapták az 
Actio Catholica című körlevelet, amiben az adott hónapban fel-
dolgozásra szánt témákat készítettek elő a szerkesztők. Ez nagy-
ban megkönnyítette a csoportvezetők munkáját és elősegítette a 
tagokkal való szakszerű lelkipásztori és nevelői foglalkozást. A 
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magyar nyelvű körlevelet az Akció magyar referense, Varbai Jenő 
székesegyházi káplán, később pedig újvidéki vikárius szerkesztette. 
A különböző nemzetiségű keresztes ifjúsági csoportoknak szánt 
körlevelek nem voltak uniformizálva, mivel mindegyik kisebbség 
katolikus ifjúsága más és más nehézségekkel nézett szembe. A 
magyar és horvát munkás és földmunkás fiatalságot elsősorban 
a szakszervezetek által terjesztett kommunista eszmék veszélyez-
tették. Ezért a velük való foglalkozások során külön hangsúlyt 
fektettek az egyház szociális tanításának megismertetésére, vala-
mint a marxista-leninista tanok kritikájára, a kommunizmus ate-
ista voltának bemutatására. A német katolikus ifjúságot viszont a 
nemzetiszocialista eszmék előretörése veszélyeztette. Ezért a sváb 
keresztes csoportokban a Harmadik Birodalom szélsőjobboldali 
vezetőinek és ideológusainak (Hitler, Rosenberg, von Darrè) ke-
resztény- és főleg katolikusellenes megnyilatkozásait vették gór-
cső alá. A német keresztes ifjúság helyi sejtjeit a Christusjugend 
és a Marienbund kapcsolta össze (Actio Catholica 1937. április; 
Kann ein Christ „Erneuer“ sein?; ADS Actio Catholica, 1936, 
1937, 1938).

A bácskai német papság, a hitleri hatalomátvételt követően egyre 
fokozódó, a jugoszláviai német ifjúságot is megcélzó nemzetiszoci-
alista és újpogány propaganda ellen vette fel a kesztyűt. Tették ezt 
nem csak az egyes plébániai közösségekben, hanem szervezett mó-
don is, az Actio Katholica keretein belül. A szilbereki (Bački Bres-
tovac) születésű Andreas Moulliont, a Szabadka-kertvárosi plébá-
nia első lelkipásztorát, később püspöki titkárt bízta meg Budanović 
Lajos kormányzó a Katolikus Akció német nyelvű szekciójának 
vezetésével. Emellett ő lett a bácskai német ajkú keresztes ifjúság 
referense is. Az Újverbászi Német Főgimnázium és Tanítóképző 
hitoktatói és tanárai kezdeményezésére az Actio Catholicán belül 
létrejött a Verbászi Kör, melyhez csakhamar olyan jelentős közéle-
ti személyiségek csatlakoztak, mint dr. Jakob Egerth apatini apát-
plébános, Adam Berencz apatini vikárius és a Die Donau hetilap 
főszerkesztője, dr. Konrad Schmidt zombori ügyvéd, Emmanuel 
Wethmar, a Belgrádi Katolikus Német Misszió káplánja és a fővá-
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rosi német diákotthon igazgatója, id. Jakob Leh szentfülöpi (Bački 
Gračac) nagygazda, valamint dr. Stefan Kraft evangélikus senior és 
parlamenti képviselő. A Harmadik Birodalom nyomására 1935-től 
kezdve az ún. „Erneuerek”, megújítók a keresztény kurzust egyre 
inkább kiszorították a jugoszláviai németek kulturális és politikai 
szervezetéből, a Kulturbundból és fokozatosan átvették annak irá-
nyítását. Az illusztris közéleti emberek a német ifjúság keresztény 
szellemének megőrzésére és megerősítésére új formákat kerestek és 
tevékenységük egyik fontos helyszínévé a Doroszlói Szentkút vált 
(Orcsik 2018a, 19). 1935. június 15-én szervezték meg első alka-
lommal az Ifjak Zarándoklatát a doroszlói Szűzanyához. A Jugend-
ruf katolikus ifjúsági havilap a következőképpen hirdette meg ezt 
az eseményt: „Zarándoklatunk utazást jelképez egy jövendő korba. 
Egy olyan korba, ahol az igazság győz a hazugság felett, hitünk 
tevékeny megvallása pedig diadalmaskodik a keresztény emberek 
passzív hallgatása és elkényelmesedése felett! Elérkezett a katoli-
kusok ébredésének és tevékeny akciójának ideje!” (Negele 1935).

Többféle zarándoklatot is szerveztek: ifjúsági vezetőképzést a 
keresztesek számára a Banja Luka melletti Maria Stern kolos-
torban, 1935-től évenkénti ifjúsági zarándoklatokat a doroszlói 
kegyhelyre, a Férfiak és Ifjak valamint az Asszonyok és Leányok 
szintén évenkénti zarándoklatát a doroszlói Szűzanyához. Egy-
egy ilyen zarándoklat az egyházmegye kegyhelyére 2 300-3 500 
fiatalt vagy éppen felnőttet mozgatott meg.

Az Apostoli Kormányzóság vezetése 1923-ban Szabadkán 
megszervezte az Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszust. A 
bácskai Actio Catholica megalakulása után átvállalta az esemény 
előkészítését, így az 1933. augusztus 16-án Hódságon és az 1937. 
augusztus 15. és 16. között Óbecsén tartott kongresszus eredmé-
nyes lebonyolítása az Akció munkáját dicséri. A jeles eseménye-
ken Bácska mind a négy nemzetiséghez tartozó katolikus hívei 
többezres számban képviseltették magukat.

A laikus apostolkodás legtömegesebb megmozdulása azonban 
kétségtelenül az 1939. augusztus 5. és 6. között Zomborban tar-
tott Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági és Férfi Kongresszus volt. 
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A program igen változatos volt: német, magyar, horvát és szlovák 
nyelvű katekézisek és tematikus előadások, tábori szentmise, amit 
Budanović püspök celebrált, körmenet az Oltáriszentséggel a vá-
ros központján keresztül. A jelenlévő 30 000 katolikus hívő ekkor 
tanúságot tett nemcsak Istenbe vetett hitéről és az egyházához 
való hűségéről, hanem e többnemzetiségű egyházmegye hívei-
nek egységéről is (Haltmayer 1972, 260–263; Busch 1939; Orčik 
2015, 41–48).

A zarándoklatok is nagy fontossággal bírtak a magyar ka-
tolikusság éltében. Budanović püspök vezetésével a tehetősebb 
hívek eljutottak Rómába és Jeruzsálembe is. Mariazell, Mári-
gyűd és Máriaradna már a hívek többsége számára gyalogszerrel 
is elérhető földrajzi közelségben helyezkedett el, ezért ide több 
lelkipásztor is szervezett zarándoklatokat. A legtömegesebb 
zarándoklás célpontja azonban Doroszló, a Bácska ősi kegyhelye 
volt. Az Árpádok korában Bajkút község állt itt, amelyet Nagy 
Lajos király 1382-ben a budai apácáknak adományozott. A falu 
a török időkben elpusztult, de kútja megmaradt. A feljegyzések 
1732-ben tesznek újra említést a kútról, amit „Bajkútnak”19 ne-
veznek Doroszlón,  és amelyhez a környékbeli hívek zarándo-
kolnak. 1792-ben Záblóczky János bogojevói (Gombos) lakos, 
aki baleset következtében mindkét szeme világát elveszítette, 
Szűz Mária közbenjárását kérve megmosta szemét a kút vizé-
ben és visszanyerte látását. Az első kápolnát Tordy Ferenc kincs-
tári erdőmérnök építtette 1796-ban hálából, hogy a Szűzanya 
megszabadította kínzó köszvényétől. Ezt a kápolnát a szentkút 
fölé építették, mindössze két öl hosszú és másfél öl széles volt, 
ezért misézni nem lehetett benne. A második fakápolna, amiben 
már misézni is lehetett, 1810-ben épült a Szentkúttól keletre. 
Ez a kápolna azonban 1869-ben leégett a benne égő sok gyertya 
lángjától, és benne elhamvadtak a sánták mankói is. A harmadik 
kápolnát Körmendy plébános építtette 1825-ben. A jelenlegi 
kápolna ennek kiegészítésével épült barokk stílusban, két karcsú 
toronnyal Torma József plébánossága idején. Építését 1874-ben 

19 Eredetileg valószínű „Bájkút” (báj = csoda) volt a kegyhely elnevezése.
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fejezték be. A kegytemplom oltárképe a Segítő Szűz Máriát áb-
rázolja (Fritz 1974, 53–54; Rókay 2012, 50–51). 1792-től nap-
jainkig csaknem nyolcvan gyógyulást jegyeztek fel a kegyhely 
naplójában. Ez a szám azonban nem tekinthető pontosnak, mi-
vel 1822 és 1907 között csak az adományokra és a kiadásokra 
vonatkozó bejegyzéseket találunk. Az utolsó föltűnő gyógyulást 
1933. szeptember 12-én jegyezték fel a búcsújáró hely naplójá-
ban. Ekkor egy jegyző és tanítónő házaspár kisfia épült föl gyó-
gyíthatatlan betegségéből, miután megmosták a szent kút vizé-
ben (AFD Protocollum Capellae).

A doroszlói Mária kegyhely a két világháború között a ré-
tegpasztoráció mintapéldájává nőtte ki magát: papnövendékek, 
szeminaristák zarándoklatának, kántortalálkozóknak és tanítók 
zarándoklatának, ifjúsági zarándoklatoknak, férfibúcsúknak, nők 
és leányok zarándoklatainak volt gyakori helyszíne. A pasztorá-
ció e modern formájának úttörői a német papság soraiból kerül-
tek ki, ám a jó példát hamarosan követték a más nemzetiségű ka-
tolikusok is. Az első doroszlói Ifjúsági Zarándoklatot 1935-ben 
szervezték meg és több mint 2 300 fiatal vett részt rajta. Több-
ségük német volt, de számos magyar és sokác horvát keresztény 
ifjú is csatlakozott hozzájuk. Csak számunkra tűnik ez különös-
nek, hiszen a harmincas évek főleg németek lakta Nyugat- és 
Dél-Bácskájában a más nemzetiségű fiataloknak a szülőföldön 
való boldogulás érdekében legalább annyira kellett ismerniük a 
német nyelvet, mint a szerbet. Emellett katolikus felekezetük és 
személyes barátságaik révén is kötődtek a sváb fiatalokhoz, kü-
lönösen a vegyes lakosságú falvakban. A Keresztes Ifjúság által 
szervezett közös programok pedig csak tovább mélyítették a kü-
lönböző nemzetiségekhez tartozó katolikus fiatalokban az össze-
tartozás érzését (Orcsik 2018a, 19).

A következő években a zarándokló ifjak száma tovább növe-
kedett és elérte a 4 000 főt, 1937-ben pedig megkezdődött a Le-
ányok Zarándoklata, akik első ízben több mint 3 500-an jelentek 
meg a Szentkútnál – a kor etikettjének megfelelően leginkább 
édesanyjuk vagy nagyanyjuk kíséretében.
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A Szentkút búcsúsnapjai a következők voltak a két világhábo-
rú között: Áldozócsütörtök (Urunk Mennybemenetele), Pünkösd 
első, másod- és harmadnapja, Kisasszony napja (Szűz Mária szüle-
tésnapja – szeptember 8.), Mária nevenapja (szeptember 12.). Ezek 
közül a Nagybúcsúra, szeptember 8. és annak előestéjén érkeztek 
a legnagyobb számban a hívek Doroszlóra. Szeptember 7-ről 8-ra 
virradó éjszaka virrasztást tartottak. Rendszeresen tartottak szent-
miséket a kegyhelyen húsvéthétfőtől Mária nevenapjáig minden 
újhold vasárnap, ezenkívül Sarlós Boldogasszony (július 2.), Kár-
melhegyi Boldogasszony (július 16.) és Havas Boldogasszony (au-
gusztus 5.) ünnepén. A hivatalos búcsújáró napok mellett számos 
egyházközségnek külön zarándoknapja is volt az év folyamán. 
Habár e téren kétségtelenül a sváb községek jártak élen, mellettük 
mégis számos magyar, sokác horvát, ruszin valamint az egyetlen 
vajdasági szlovák katolikus közösségként Bácsújfalu (Selenča) hívei 
is tanúságot tettek a doroszlói Szűzanyához való ragaszkodásukról. 

A Szabadka mellett található Bunarićra, magyar nevén sándori 
szentkútra való zarándoklás kezdetéről nincsenek pontos adata-
ink. Az 1882-ben készült kataszteri térkép pedig a Palicsi-tóhoz 
közeli dombhatáron, az egykor Szőlőhegy tövében már helynév-
ként jelöli a Szentkutat. 1883-ban pedig megemlékezett róla a 
helyi sajtó is. Az itt lakó katolikusok és pravoszlávok úgy vélték, 
hogy csodás gyógyulás történt, ezért szent helynek tartották a 
forrást. A helyi szerb gazdák, élükön Ilija Mijatovval egy kisebb 
fülkét emeltek, amelybe egy Mária ikont is tettek, valamint egy 
fakeresztet is emeltek. A sándori szerb pópa felszentelte a helyet 
és elhatározták, hogy a hely ünnepét (slava) Nagyboldogasszony 
napján (augusztus 28.) fogják megtartani. A katolikusok 1890-
ben felállították a saját keresztjüket, 1896-ban kápolnát építettek 
a Szentkút közelében és azóta miséznek is azon a helyen. Más 
források szerint viszont a katolikusok csak 1900-ban építették fel 
a kegyképtartó fülkét. Ebben az időben újították fel a görögkele-
ti képtartót is. Ekkor már tömegesek voltak Nagyboldogasszony 
napján a szerb egyházi szertartások. A délutáni táncmulatságra, a 
kólóra vagy a szóborra mindkét vallási felekezet fiataljai eljártak. 
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A katolikusok azonban nem az ünnepre mentek, hanem a búcsú-
ba. A fő búcsút minden évben augusztus hónap utolsó vasárnapján 
tartják mind a mai napig (Beszédes 2001; Beretić 2011, 10–11). 
E kegyhely a két világháború között kétségtelenül elsősorban a 
pravoszláv szerbek és a katolikus horvátok zarándokhelye volt, de 
már ebben az időben is érkeztek ide magyar zarándokok Szabad-
káról és környékéről.

3.1.4. Katolikus lapkiadás

A két világháború között a katolikus sajtó virágkorát élte vidékün-
kön. Szerkesztésüket és a cikkek írását elsősorban egyházmegyénk 
katolikus papjai vállalták magukra. Minden bácskai katolikus szá-
mára lehetőség nyílt, hogy saját anyanyelvén tájékozódjon a vi-
lág- és a helyi egyház eseményeiről, illetve hittudását elmélyítse, 
buzgóságát lelki olvasmányok által erősítse.

A magyar nyelvű kiadványok közül nemzetközi tekintélyt szer-
zett magának a Hitélet, melyet Quotidián Lajos plébános szer-
kesztett 1924 és 1932 között Mozsoron, majd 1932 és 1944 között 
Szilágyin. A Hitélet negyedíves, nyolcoldalas hitbuzgalmi lap volt, 
ami 1930-ig havonta kétszer, majd pedig minden hó 15. napján 
jelent meg. A folyóirat nem sak Jugoszláviában, hanem az anyaor-
szágban, a Felvidéken és Erdélyben is számos előfizetővel rendel-
kezett. A Hitélet a távol-keleti és az afrikai missziókról szóló be-
számolóival, valamint Kis Szent Teréz tiszteletének bácskai földön 
történő előmozdításával szerzett nagy tekintélyt magának. Quoti- 
dián plébános és lapszerkesztő ezért Lisieux-ben elismerésben is 
részesült, az általa vezetett szilágyi egyházközség pedig egy Kis 
Szent Teréz ereklyével is gazdagodott (APSv Historia Domus).

Topolyán, Szabadkán, majd Magyarkanizsán jelent meg 1923 
és 1940 között a Szív Újság című hitbuzgalmi lap, amely tartal-
mát és külalakját tekintve is a budapesti Szív jezsuita folyóirat 
nyomdokain haladt. Alapítója Fáncsy Antal, később pedig dr. Ve-
réb Gyula, Szentiványi Dezső végül pedig Wátz Oszkár lelkészek 
látták el a szerkesztői feladatot (Székely 1991, 76).
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A Római Katolikus Kántor című szaklap első száma 1926 ele-
jén látott napvilágot és az egy évvel korábban alakult kántoregye-
sület jelentette meg Szabadkán. Mayer Rudolf és Fehér Ödön 
kántorok szerkesztették.

A Szent József szabadkai Férfikongregáció lapjaként indult a 
Katolikus Értesítő, amit Ternay Antal káplán és a kongregáció 
prézese jelentetett meg időszaki kiadványként. 1930-tól havi köz-
lönnyé vált. Későbbi kiadói Hegedűs Benjamin, Moullion András, 
Veszelity Pál és Kalmár István voltak. Az újság címe 1935-ben 
Keresztre változott és a katolikus ifjúság lapjává alakult át. Céljául 
tűzte ki a Keresztes Egyesület tagjainak lelki és szellemi nevelé-
sét és a különböző plébániai csoportok lelki családdá formálását. 
1939 és 1941 között Csipak Ferenc és Rónay Lajos szerkesztették 
a Keresztet, a lap példányszáma pedig 1500-2000 között mozgott. 
Hasonlóképpen ifjúsági lap volt a Hírnök, amit Szabadkán, majd 
Péterrévén adtak ki. Felelős szerkesztője és kiadója először dr. Ta-
kács Ferenc, majd Berton Ferenc volt. 1930-tól 1940-ig megje-
lent füzetet 2000 példányban nyomtatták és szintén a Keresztes 
Egyesület tevékenységét segítette. A Bácska visszacsatolása után e 
lapok kiadása abbamaradt, s helyüket a Kalot és a Kalász országos 
sajtója vette át.

A Glasilo subotičkih rimokatoličkih crkvenih općina – Szu-
boticai Római Katolikus Hitközségi Tudósító kétnyelvű lap volt, 
melynek írásai egyaránt elősegítették a szabadkai horvát és ma-
gyar ajkú hívek tájékoztatását és lelki épülését. 1934-től jelen-
tette meg Perčić G. Mijin (Székely 1991, 76). A német nyelvű 
katolikus sajtó is jeleskedett a két világháború között: az apati-
ni Die Donau hetilap, továbbá a Hódságon és Bácsszentivánon 
szerkesztett A Familienfrund havilap és a Jugendruf ifjúsági lap 
véleményformáló erővel bírtak. A horvát nyelvű kiadványok kö-
zül nagy múltra tekintett vissza a Subotička Danica évkönyv. Az 
első világégés után alapított lapok közül pedig a legjelentőseb-
bek a Klasje nših ravni, a Katolički Nauk és a Subotičke Novine 
(Sekulić 1990, 171).
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3.2. A Bánsági Apostoli Kormányzóság 
(1923–1941)

A Bánáti (Bánsági) Apostoli Kormányzóság (Administratura 
Apostolica Banatensis) felállításáról szóló dekrétum 1923. febru-
ár 10-én született, amely egyben P. Rodić Ivan Rafael20 ferences 
atya gondjaira bízta e terület kormányzását. Az új kormányzó 1923. 
március 30-án érkezett Nagybecskerekre. Mivel aznap éppen Nagy-
péntek volt, ezért beiktatására csak a nagyhét és húsvét nyolcadának 
elteltével, április 15-én, Fehérvasárnap kerülhetett sor. A jeles ese-
ményen az újonnan alapított kormányzóság mintegy 30 papja vett 
részt. Másnap, április 16-án konzisztoriális ülés keretében P. Rodić 
kinevezte a kormányzóság általános helynökévé és irodaigazgatóvá 
Kovács István apátplébánost. Ő tehát voltaképpen újra megerő-
sítést nyert abban a hivatalában, amelyet még Glattfelder püspök 
juttatott neki. P. Rodić megalapította a kormányzóság egyházi és 
házassági bíróságát és kinevezte e testületek tagjait. Megalakította 
a vizsgáztató bizottságot és kinevezte a konzultorokat, a cenzorokat 
és a vagyonbizottság tagjait (Erős 1993, 153).

Az első világháború végéig neves piarista gimnázium működött 
Nagybecskereken, de áldásos oktatói tevékenységüket nem végez-
hették tovább az új délszláv rezsim alatt. Ezért a város elhagyására 
kényszerültek. A gimnázium épületét ugyan államosították, ám 
a volt piarista rendházat végül az új hatalom mégis a kormányzó 

20 P. Rodić (Ivan) Rafael 1870. június 15-én született a szlavóniai Pozsega 
közelében horvát szülők gyermekeként. 1886-ban csatlakozott Szent Fe-
renc rendjéhez. A jelöltség és a noviciátus idejét Dunaföldváron és Baján 
töltötte, ahol elsajátította a magyar nyelvet. Teológiai tanulmányait Bécs-
ben végezte és itt tette le ünnepélyes rendi fogadalmát 1891. június 14-én. 
1893. július 23-án szentelték pappá a Stephansdomban. 1895-től szentírás-
tudományt tanított Baján a ferences növendékeknek, 1900-ben pedig Zág-
rábban, majd 1903-tól Varazsdon működött gvárdiánként. Az újlaki (Ilok) 
ferences templom felépítésére sikeresen szervezett gyűjtéseket a magyar és 
az osztrák hívek között. 1912-től két évig a horvát provincia tartományfő-
nöke volt, majd 1914-től az Egyesült Államokban szolgált az USA hadba 
lépéséig. Hazatérvén 1918-tól a galíciai, majd 1919-től boszniai rendtarto-
mányban működött vizitátorként (Erős 1993, 153).
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rendelkezésére bocsátotta. Ez lett tehát a kormányzóság hivatali 
központja és P. Rodić is itt lakott. A szerzetesi közösségi életet a 
kormányzó továbbra is folytatni kívánta, ezért titkára P. Čmelar 
Justin ferences lett, rajta kívül pedig még két ferences testvér köl-
tözött az egykori piarista rendházba, akik a kormányzó háztartá-
sát vezették. Ezáltal a horvát ferencesek komoly befolyásra tettek 
szert a kormányzóság vezetésében.

P. Rodić igyekezett mihamarabb megismerni a gondjaira bízott 
területet és az itt tevékenykedő lelkipásztorokat is. Már első szol-
gálati évében 25 plébánián vizitált. Emellett a papoknak lelkigya-
korlatot szervezett, továbbá igyekezett anyagi fedezetet biztosítani 
a katolikus árvaház számára is.

Mivel a Bánát délszláv-román kettéosztása szükségessé tette az 
egykori Csanádi püspökség esperes kerületeinek módosítását, az 
1924. augusztus 7-én megtartott konzultori ülés döntött az új espe-
res kerületek alapításáról és azok határairól. Létrejött a nagybecske-
reki kerület 11, a törökkanizsai 9, a nagykikindai 8, a magyarcsernyei 
7, a torontálcsészányi 8, a pancsovai 6 és a kevevári 8 plébániával. 

P. Rodić 1924. október 29-én újabb megbízást kapott a Szent-
széktől: őt nevezték ki a Belgrád–Szendrői (Smederevo) érsek-
ség élére, de továbbra is megmaradt bánsági kormányzónak. A 
Szentszék 1972–ig követte ezt a gyakorlatot, tehát a mindenkori 
belgrádi érseket nevezték ki a bánsági részek kormányzójává is. 
P. Rodić püspökké szentelésére 1924. december 7-én került sor 
Belgrádban. Mivel egyházszervező munkája a fővároshoz kötötte, 
ezért Nagybecskereken, illetve a kormányzóság területén havonta 
8 napot töltött. A bánáti híveknek azonban továbbra is lelkiis-
meretesen gondját viselte, a terület papságával pedig rendszeres 
kapcsolatot tartott fent (Erős 1991, 154–155).

E ponton kitérnék a Belgrádi Érsekség területén, Belgrádban élő 
magyar katolikusokra. Mivel a város immár nemcsak Szerbia, ha-
nem a közös délszláv állam fővárosává is lett, ezért a húszas években 
jelentős fejlődésnek indult. Belgrád nagy számban vonzotta a bán-
sági és bácskai magyar mesterembereket, munkásokat és nincstele-
neket, ezért az ottani magyar katolikusok száma jelentősen meg-
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növekedett: számuk elérte az 5 000 főt. A német katolikus hívek 
migrációja még a magyarokén is túltett, ezért számuk a harmincas 
években mintegy 10 000 főre volt tehető. Rodić érsek a Belgrádba 
költözött horvát és a szlovén katolikusok mellett a kisebbségekhez 
tartozókra is gondot viselt. Többek között a jezsuiták Belgrádba hí-
vásának is ez volt az oka. A rend számára felépítette a Szent Péter 
templomot, ahol a magyar nyelvű pasztorálás is helyet kapott. A 
fővárosban német, valamint magyar katolikus misszió is tevékeny-
kedett, amelyek feladatuknak tekintették nemcsak az anyaországi 
hívek, hanem a Jugoszláviában kisebbségi sorban élő nemzettársak 
anyanyelvű lelkipásztori ellátását is. Rodić érsek támogatta munká-
jukat.

A magyar nyelvű tanítóképzés elindulásakor az érsek kérésére 
Budanović püspök egy magyar lelkipásztort a Belgrádi Érsekség 
rendelkezésére bocsájtott. A Krunska utcai plébánián lakott és a 
magyar karon hittanárként működött, továbbá ellátta a fővárosban 
élő magyar egyetemisták és főiskolások lelki gondozását is. Vondra 
Gyula hosszú éveken át nagy sikerrel végezte ezt a missziót. 1933 
húsvétján részt vett a Bolyai Farkas Egyesület megalapításában is, 
amely belgrádi magyar ifjúságot fogta össze. Vondra atya vezetése 
és közreműködése mellett rendszeresítették a főváros magyar fia-
talságának állandó kulturális összejöveteleit és előadásait, valamint 
az ifjúság műkedvelő színelőadásait. Ezek szereplői és közönsége 
csakhamar valódi lelki családdá forrott össze (Farkas 1940, 247).

Visszatérvén a Bánságba, a katolikusok számára óriási problémát 
okozott, hogy az agrárreform szétzilálta az addig fennálló kegyúri 
rendszert. E törvénnyel jelentős földterületeket sajátítottak ki nem-
csak a kegyuraságot gyakorló nagybirtokosoktól, hanem az egyes 
egyházközségektől is, ezért veszélybe került a templom- és plébá-
niaépületek fenntartása valamint a lelkipásztorok és munkatársaik 
megélhetése. A kormányzóság területén lévő plébániák közül 17 
esetben a hitbizománynak volt kegyúri joga és kötelessége, két plé-
bánia vonatkozásában a Földhitelintézetnek, egy esetében a Val-
lásalapnak, három helyen az adott település önkormányzata volt a 
kegyúr, 9 plébánián pedig magánuradalmak gyakorolták ezt a jogot.
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P. Rodić kormányzó arról számolt be, hogy a plébániák vizitálása 
során szembesült azzal a súlyos helyzettel, amelyet az agrárreform 
által bekövetkezett gazdasági változás okozott az egyházközségek 
életében: a templomok és plébániaépületek szomorú állapota, a 
plébánosok és kántorok elkeserítő anyagi helyzete. A kormányzó 
azzal a kéréssel fordult a belgrádi kormányhoz és a vallásügyi mi-
nisztériumhoz, hogy az agrárreform következtében elveszett be-
vételeket az állampénztárból utalják ki a plébániák számára. Ám 
erre Belgrád nem volt hajlandó, ellenben javasolta, hogy minden 
plébánián alakítsák meg az egyházközséget, illetve ennek tanácsát, 
és így a hívőközösség maga gondoskodjon az egyházi ingatlanok 
fenntartásáról és a plébános járandóságáról (Erős 1993, 156).

A plébániák és a lelkipásztorok anyagi helyzetének konszoli-
dálására egyetlen megoldásként az önsegélyezés maradt. Brenner 
Frigyes nagykikindai plébános tett javaslatot az egyházközségi 
alapszabályok kidolgozására, amelyre 1925 első felében került sor. 
Ezzel a munkával kapcsolatban több alkalommal is ülésezett a 
kormányzóság papsága. A Bánáti Apostoli Kormányzóság Hit-
községi Alapszabályzatát 1925. augusztus 20-án hagyta jóvá a 
főpásztor és november 1-jén lépett életbe. Előírta, hogy minden 
plébánián és leányegyházban haladéktalanul meg kell alakítani az 
egyházközséget, melynek feladata lesz az alkalmazottak megfe-
lelő díjázásáról való gondoskodás. A három fő részből álló alap-
szabályzat kiemeli az összetartás, valamint a keresztény katolikus 
öntudat ápolásának és fejlesztésének fontosságát. A hívek lelké-
re köti a rendszeres istentisztelet, a hitélet és a hitoktatás méltó 
fenntartását, sőt előmozdítását. Ennek megszervezése a minden-
kori lelkipásztor kötelessége, ugyanakkor az egyháztanács feladata 
az igényelt személyi és dologi költségek biztosítása ehhez.

A régi egyházközségek újraszervezése és újak alakítása pozitív 
hatással volt a hívek plébániai életbe való bevonása és az egyházzal 
kapcsolatos nagyobb felelősség vállalása szempontjából. Látható-
an fellendült a hitélet a Bánságban, különösképpen a leányegyhá-
zakban és a szórványgyülekezetekben volt tapasztalható a hívek 
önszerveződéséből kisarjadt lelki ébredés.
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Rodić érsek 1926. szeptember 29-én kelt pásztorlevelében hi-
tet tett az anyanyelvű hitélet és hitoktatás fontosságáról, valamint 
hangsúlyozza a hívek ehhez való jogát. „Azt óhajtjuk, hogy az egész 
püspökségben átfogó egységben odahassunk, hogy minden egyes 
hívő apja és anyja nyelvén imában és énekben dicsérje az Istent és 
őseik nyelvén értsék meg az örök Igazság szavait. Mindig is jellem-
ző volt a Bánátban a nemzetiségek békés egymásmellettiségénél 
a többnyelvű egyházi ének. Rendkívül mély benyomást keltett az 
idegenre, ha egy nagyobb ünnep alkalmával részt vett az ünnepi 
szentmisén, amikor az Úristen magasztalásakor szinte egy torok-
ból fölhangzott: „Téged, Isten dicsérünk!”, mivel minden nemzet 
a szöveget saját anyanyelvén énekelte. Így volt ez karácsonykor is, 
amikor a karácsonyi énekeket énekelték. „Nem jelentette ez minden 
más külsőségek mellett inkább a népek békés együttélését, amire 
manapság annyira törekszenek, és amit az itteni kisemberek már 
évszázadok óta éltek.” A fenti sorokból azt olvashatjuk ki, hogy a 
horvát nyelvterületről érkezett ferences püspök mindent elkövetett 
azért, hogy „idegenként” valódi bánsági főpásztor legyen.

Sajnos ezt a szolgálatát csak 1937-ig tudta betölteni. Ennek 
oka pedig az új belgrádi székesegyház építése körül kialakult bo-
nyodalom volt. Könnyen kitalálhatjuk, hogy a monumentális szé-
kesegyház terve igencsak szúrta az ortodox egyház vezetőinek és 
híveinek szemét, azonban a projekt vesztét mégsem ők, hanem 
az 1929-es gazdasági világválság és annak következményei okoz-
ták. Az új katedrális építésére szervezett horvátországi és amerikai 
gyűjtésekből csak a költségek kis hányadát tudták fedezni. Ezért 
P. Rodić bánsági egyházi ingatlanokra vett fel kölcsönt, amit 
1930-ban érsekség épületének elzálogosításával tudott kifizetni. 
Azonban – tudtán kívül – ez utóbbi jelzálogra a törvények által 
megengedettnél nagyobb kölcsönt vett fel. A bank pedig hamaro-
san újabb követelésekkel állt elő és ezek fejében a bánsági katoli-
kus egyetemisták számára fenntartott értékes ingatlant, a zágrábi 
Crisinumra akarta rátenni a kezét. Az érsek ezt nem engedte, a 
kölcsön kamatait és törlesztőrészleteit viszont nem bírta tovább 
fizetni, így a bank bírósági úton akarta behajtani követelését. Ek-



59

kor Ružić igazságügyminiszter személyesen lépett fel a bankkal 
szemben, kifizetvén az érsekség 2 és fél millió dináros adósságát és 
felszabadítván ezáltal a letáblázott épületet. Az esetnek azonban 
komoly sajtóvisszhangja volt, ezért a nuncius 1936. október 30-án 
a Szentatya nevében Rodićot lemondásra utasította, amit novem-
ber 23-án meg is tett. Ezt követően a horvátországi ferences ko-
lostorkban élt 1954. május 10-én bekövetkezett haláláig. 

1936. november 28-án XI. Piusz pápa msgr. dr. Josip Ujčićot21 
nevezte ki belgrádi érsekké és a bánsági részek apostoli kormány-
zójává, akit 1937. március 7-én szenteltek püspökké Zágrábban. 
Súlyos anyagi nehézségek közepette vette át a Belgrádi Főegyház-
megye vezetését. Kortársai szerint kiváló reálérzéke és kellemes, 
tapintatos fellépése volt. Ennek köszönhetően meg tudta menteni 
az érsekség épületét és konszolidálni a rá bízott egyházmegyék 
anyagi helyzetét. Lemondott a belgrádi székesegyház építéséről, 
továbbá a bánsági németek és magyarok legnagyobb sajnálatára 
felszámolta a Crisinum Katolikus Diákotthont is Zágrábban.

A bánsági részeken továbbra is msgr. Kovács István tevékeny-
kedett általános helynökként, akit dr. Szabó Márton protonotárius 
követett ebben a tisztségben. Közvetítették az érsek felé a bánáti 
hívek és lelkipásztorok kéréseit. Ujčić megbízásából számos eset-
ben maguk oldották meg a felmerülő problémákat. A konzultorok 
testülete rendszeresen tartott üléseket a főpásztor vezetése alatt.

Ujčić érsek a bérmálkozások alkalmával vizitálta a kormányzó-
ság plébániáit, lelkipásztoraitól pontosságot és precizitást várt el. 
Kitűnően beszélte a német nyelvet, a magyart viszont nem. Ezért 
a magyar egyházközségekben is horvátul prédikált, amit a jelenlé-
vő papok fordítottak le magyarra a hallgatóság számára.

Mivel az apostoli kormányzóság a két világháború között ko-
moly anyagi nehézségekkel küzdött, ezért a bánsági új templo-
mok elsősorban a hívek adakozásából épültek fel. Lukácsfalván 
21 Josip Ujčić az isztriai Stari Pazinban született 1880. február 10-én. 1902. 

július 27-én szentelték pappá. Udvari káplánként szolgált Bécsben, majd 
1916 és 1936 között a Ljubljanai Hittudományi Akadémián erkölcstant 
tanított, de kitűnt a szentírástudományban, az egyházi jogban és a lelki-
pásztorkodásban is.
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1927-ben a helybeli hívek önerőből és a szomszédos szentmihályi 
és tordai magyar katolikusok támogatásával építettek templomot. 
1935-ben készült el a 2400 magyar és 600 német kisoroszi (Rus-
ko Selo) katolikus hívő számára a Szent Péter és Pál apostolok 
tiszteletére szentelt templom. A magyar katolikusok lakta Egyhá-
zaskéren (Verbica) és Temesvajkócon (Vojlovica) egyaránt 1936-
ban építettek templomot a hívek. A németek és magyarok által 
vegyesen lakott Törzsudvarnokon, valamint a német katolikusok 
lakta Pancsován (1923) és Bikácson (1934) is épültek ekkor temp-
lomok (Lehmann 1972, 204).

3.2.1. Szerzetesrendek

A királyi Jugoszlávia idején elsősorban női szerzetesrendek voltak 
jelen a Bánságban. A vincés nővérek Tirolból érkeztek Zágráb-
ba, ahol 1856-ban önálló anyaházat alapítottak. A zágrábi vincés 
nővérek 1898-ban érkeztek Nagybecskerekre. Trianont követően 
továbbra is zavartalanul szolgálhattak betegápolóként a magán- 
vagy állami kórházakban. Nagybecskereken kívül Nagykikindán a 
Teodorović-féle magánszanatóriumban, valamint a törökkanizsai 
kórházban látták el áldásos tevékenységüket. A Bánság területéről 
40 leány csatlakozott a rendhez, akik szinte teljes egészében a ka-
tolikus magyarok soraiból kerültek ki.

A Claver Szent Péterről elnevezett missziós nővérek 1930-ban 
érkeztek Rómából Versecre és alapítottak itt rendházat. A hely-
beli német katolikus lányok közül többen is beléptek a rendbe és 
később Kínába mentek misszióba. A rend karizmája a távol-ke-
leti missziókért való imádkozás, számukra adománygyűjtés. Sok 
verseci „fogadott örökbe” gyermekeket a missziós országokból és 
támogatták taníttatásukat (Lehmann 1972, 198).

A Bácskához hasonlóan itt is jelen volt a Miasszonyunkról 
Nevezett Szegény Iskolanővérek kongregációja. 1858-ban ér-
keztek Temesvárra és a csanádi egyházmegye területén Trianon 
előtt mintegy 500 nővér tevékenykedett az oktatásban. Közü-
lük 50 rendtag maradt a Bánság jugoszláviai részében. Hosz-
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szabb-rövidebb szünetekkel továbbra is taníthattak volt nagy-
becskereki iskolájukban. Emellett ők vezették a háztartást az 
1935-ben megnyílt belgrádi német katolikus diákotthon a St. 
Raphaelsheimban is.

A férfi rendek közül a piaristák nagy múltra tekinthettek vissza 
a Bánságban, de ők 1919-ben elhagyták délszláv királyságot, mi-
vel oktatási feladatokat többé nem végezhetek és neves nagybecs-
kereki fiúgimnáziumukat is elveszítették. A minoriták 1718 óta 
szolgáltak Pancsován. Nevükhöz fűződik a Szent Anna templom 
felépítése, amire 1923-ban került sor. Verseci rendházukban négy 
szerzetes pap és egy testvér élt.

3.2.2. Hitélet és egyesületek

A magyar katolikus közösségek életében a rendszeres szentmisére 
járás és a népi ájtatosságokon való részvétel a bácskaiakhoz ha-
sonlóan fontos szerepet játszott. A hitoktatást lelkipásztorok vagy 
tisztelendő nővérek végezték az iskolákban és a plébániákon. A 
pasztorális tanácsok megalakulása, amelyet a kormányzóság alap-
szabályzata előírt, nagyobb aktivitásra és felelősség vállalásra sar-
kalta a híveket.

A Katolikus Körök tevékenysége a Bánságban is erős volt, első-
sorban a városokban. Nagybecskerek, Törökkanizsa és Nagykikinda 
katolikus hívei élen jártak ebben. Az Actio Catholica is széleskörű 
tevékenységet fejtett ki. Tevékenységét Emmanuel Wethmar,22 a 
Belgrádi Katolikus Német Misszió lelkipásztora koordinálta.
22 Emmanuel Wethmar (1905–1998) a münsteri egyházmegye papja, a Belg-

rádi Német Katolikus Misszió lelkésze és a St. Raphaelsblatt főszerkesztője 
1933 és 1938 között. Főpásztora, gróf Clemens August von Galen, aki nyíl-
tan náciellenes nézeteket vallott, azzal a megbízással küldte Jugoszláviá-
ba, hogy az ott élő német katolikus papokat segítse a katolikus megújulás 
előmozdítása és a hitleri eszmékkel szemben kifejtett ideológiai küzdelem 
terén. De az evangélikus sváb értelmiséggel is szoros együttműködést alakí-
tott ki és a Verbászi Kör egyik megalapítója lett. Munkája felkeltette a Né-
met Birodalom belgrádi követségének gyanúját. Többszöri figyelmeztetés 
után 1938 októberében bevonják útlevelét és a Birodalomba való visszaté-
résre kényszerítik, ahol a Gestapo börtönébe kerül (Orčik 2005, 14, 38–39).
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A Bánsági Apostoli Kormányzóság híveinek legnagyobb meg-
mozdulása az 1934. augusztus 10. és 11. között Nagybecskereken 
tartott Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus volt. Mintegy 
30 000 hívő vett részt e jeles eseményen és tett tanúságot katolikus 
hitéről.

3.2.3. Papképzés és katolikus diákotthonok

A Bánáti Apostoli Kormányzóság létrejöttekor 66 lelkipásztor 
végezete szolgálatát a 209 370 bánsági katolikus körében. Fontos 
volt tehát a papság utánpótlásának biztosítása. Mivel a Csanádi 
Egyházmegye nagy- és kisszemináriuma is Temesváron műkö-
dött, ezért a Bánság jugoszláviai része papnevelő intézet nélkül 
maradt. A húszas évek elején a délszláv hatóságok egyre több aka-
dályt gördítettek az egyetemi és főiskolai tanulmányok külföldön 
történő végzése elé, ezért 1923-tól kezdve a jövendő lelkipászto-
rok itthoni teológiai fakultásokon tanultak. Tanulmányaikat rész-
ben a kormányzóság, részben pedig szüleik finanszírozták. Engel 
Ferenc szívén viselte a szerényebb anyagi körülmények között élő 
teológusok sorsát, ezért számukra külön ösztöndíjalap létesítését 
indítványozta az esperesek 1925. november 17–18-i gyűlésén. Ezt 
az alapot papok és hívek anyagi támogatásával létesítették és tar-
tották fenn (Litt.cir.Ban. 1925/IV, 2–4).

A két világháború között a bánsági papnövendékek Diakóváron, 
Zágrábban, Ljubljanában, Budapesten, Grazban és Rómában tanul-
tak. Emellett a Német Katolikus Misszió jóvoltából három német-
országi növendék is csatlakozott a nagybecskereki kormányzóság 
jövendő papjaihoz. 1935-ben a teológiai hallgatók létszáma 40 főt 
tett ki. A későbbiekben a papság soraiban nem is annyira a német–
magyar különállás okozott gondot, hanem sokkal inkább az a tény, 
hogy a diákok a különböző városokban tanultak, így évekbe tellett, 
mire a papi szolgálatuk ideje alatt jobban megismerték egymást. Ez 
a probléma az idősebb papság körében nem állt fent, hiszen ők szin-
te valamennyien a Temesvári Szemináriumban töltötték tanulmányi 
idejüket (Draganović 1939, 397–404; Lehman 1972, 185).
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További nehézséget okozott a fiatalabb papi generáció számá-
ra, hogy egyetemi tanulmányaik alatt egyáltalán nem találkoztak 
sem a magyar, sem pedig a német nyelvvel, amelyeken a pap-
szentelésük után prédikálniuk és oktatniuk kellett. A jugoszláviai 
szemináriumokban – mint a II. vatikáni zsinatig mindenütt – a 
teológiai tárgyakat latinul tanították. A gyakorlati képzés pedig, 
ami a homiletikát és a kateketikát jelentette, horvátul illetve szlo-
vénül folyt. Hazatérvén tehát a magyar ajkú papnövendékeknek 
el kellett sajátítaniuk az anyanyelvükön történő megfelelő színvo-
nalú igehirdetés és hitoktatás képességét is. E téren nagyban se-
gítették őket Kovács István, majd Szabó Márton helynökök, akik 
gondoskodtak megfelelő anyaországi szakirodalom beszerzéséről. 
E téren Glattfelder püspök is segítséget nyújtott a bánsági fiatal 
papoknak.

Rodić és Ujčić érsek is gondoskodtak lelkigyakorlatok szerve-
zéséről a bánsági papság számára. E téren teljes mértékben tisz-
teletben tartotta a kormányzóság nyelvi összetételét, mivel szinte 
kizárólag németül is beszélő magyar jezsuitákat hívtak meg ezekre 
az alkalmakra. A méltán híres P. Csávossy Elemér több alkalom-
mal tartott lelkigyakorlatot Nagybecskereken a két világháború 
között (Litt.cir.Ban. 1923/III, IV; 1924/IV; 1927/III; 1929/VII; 
1930/V; 1931/IV,13; 1934 22; 1936 3-5; 1937 V).

Engel Ferenc hittanár nevéhez fűződik a Nagybecskereki Ka-
tolikus Konviktus megalapítása 1905-ben. A Magyar utcában 
vásárolt egy bérházat saját pénzén és alakított át diákotthonnak. 
A katolikus intézmény az első világháborút követően is zavarta-
lanul folytatta működését. Az Engel-féle konviktus 40-60 diákja 
között megközelítőleg egyenlő volt a magyarok és a németek 
aránya. Az intézmény magyar diákjaitól a lelki képzésen felül 
elvárták nemzeti irodalmuk és történelmük jobb megismerését 
is. Ugyanez a követelmény természetesen fennállt a német nyel-
vű diákok irányában is. Továbbá lehetőség nyílt a bentlakóknak 
a német, illetve a magyar mint idegen nyelv tökéletes elsajátí-
tására is. A konviktuson belüli órákat lelkipásztorok és nyugal-
mazott főgimnáziumi tanárok tartották. A kedvezményes árú, a 
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szülők anyagi helyzetétől függő bentlakás költsége, valamint az 
itt nyújtott sokrétű képzés egyaránt vonzóvá tette azt a bánsági 
magyar szülők és gyermekeik körében. A kormányzóság kisz-
szeminaristái is ebben a kollégiumban kaptak elhelyezést, lelki 
képzésüket Engel atya irányította.

Aloisianum néven Versecen is működött katolikus diákotthon, 
ami nyitva állt azon magyar gimnazisták és reáliskolások szá-
mára, akik a városban végezték tanulmányaikat. Sőt, a vezetőség 
kifejezetten ügyelt arra, hogy minden évben egy bizonyos szá-
mú magyar anyanyelvű diák is bekerüljön az intézménybe, hogy 
ezzel is elősegítsék a német ajkúak nyelvtanulását (ADZ Aloi-
sianum 1925). A kollégiumot Jakob Endreß esperesplébános és 
Joseph Steinkamp főgimnáziumi hitoktató alapította 1924-ben. 
Az intézmény a verseci plébánia tulajdonában lévő egyik ingat-
lanban működött a Wilson (korábban Fehértemplom) utca 28. 
szám alatt. Tehetősebb hívek és papok anyagi támogatásából ala-
kították át ezt a házat olyan intézménnyé, ami 30 kollégista szá-
mára biztosított megfelelő szállást. A háztartást és a konyhát a 
Miasszonyunkról Nevezett Nővérek vezették. Miután Endreß a 
zágrábi Crisinum elöljárója lett, 1935-től Jakob Wolf atya vette 
át az intézmény vezetését. A fenntartók jóvoltából diákok anyagi 
helyzetüktől függően járultak hozzá ellátásukhoz, a szegényebb 
diákok számára pedig ezt ingyenessé tették, sőt havi 600-800 di-
nár ösztöndíjban is részesítették őket (Lehmann 1972, 184).

Mivel évről évre nőtt a kollégiumba felvételt kérő diákok szám-
ra, ezért 1938-ban a verseci plébánia az Aloisianum számára egy 
egyhektáros területet vásárolt az Úri utca 103. szám alatt. Verse-
ci sváb borkereskedők, valamint nagybirtokosok anyagi támoga-
tásának köszönhetően egy év alatt felépült ide az Aloisianum új 
épülete, ami már 80 növendék számára biztosított férőhelyet. A 
kollégium épületében kápolnát is kialakítottak, ahol közös szent-
misére és imádságra gyűltek össze a növendékek. Az intézmény 
új épületét 1939 szeptemberében adták át, kápolnáját pedig az év 
december 8-án szentelte fel Jakob Endreß prelátus (ADZ Aloisi-
anum, 1938, 1939).
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A papi utánpótlás képzése mellett bánsági magyar és német 
papság kiemelt fontosságúnak tekintette a leendő katolikus ér-
telmiség kinevelését is. Mivel a nagybecskereki és a verseci kato-
likus diákotthonok sikeresen működtek és nagy népszerűségnek 
örvendtek a hívek körében, ezért Engel Ferenc indítványozta egy 
katolikus konviktus megalapítását Zágrábban bánsági egyetemis-
ták számára. Engel indítványa tetszést aratott a konzultorok tes-
tületében, akik támogatták az ötlet megvalósítását. A kollégiumot 
az alapítók Crisinumnak nevezték el, Marcus Crisinus (1589–
1619) – Kőrösi Márk, a kassai vértanúk egyikének tiszteletére.

A telek megvásárlásra került, a kollégium felépítéséhez pedig 
Glattfelder püspöktől reméltek kétmillió pengő anyagi támoga-
tást. A püspök a teljes összeget nem tudta a kezdeményezők ren-
delkezésére bocsátani, de azért kisebb összeggel ő is hozzájárult 
az építkezéshez. Rajta kívül még számos bánsági magyar és német 
pap, földbirtokos sorakozott fel a Crisinum terve mögé. Titokban 
Magyarországról is érkeztek adományok erre a célra – többek kö-
zött a verseci születésű Herczeg Ferenctől, a Magyar Revizionista 
Liga elnökétől is. Erre azonban rájöttek a szerb hatóságok, akik 
szemében nemcsak a Liga, hanem az író személye is szálka volt. 
Tiltakozásukat jelezték a főpásztor irányába is, ezért Rodić érsek 
1928. július 26-án kelt levelében Engeltől az elhúzódó építkezés 
leállítását vagy annak végleges befejezését kérte (ADZ Crisinum, 
14/1928).

Engel végül saját, valamint nővére Barth (született Engel) Má-
ria vagyonát is az építkezés céljára fordította és ennek köszön-
hetően a kollégium 1929 őszén megnyitotta kapuit a bánsági 
magyar és német katolikus egyetemisták előtt. A méltányos árú 
és megfelelő körülményeket biztosító konviktus lelki és szellemi 
képzést is biztosított a diákok számára (Erős 1993, 162–163). Az 
idő hamarosan igazolta az alapítók szándékát, mivel a vajdasági 
sváb fiatalok is a Harmadik Birodalom nemzetiszocialista és új 
pogány eszméinek célkeresztjébe kerültek. A Crisinum által nyúj-
tott katolikus keresztény, valamint magyar és német konzervatív 
szellemiségű nevelés, illetve a jövendő bánsági német és magyar 
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értelmiség tagjainak szorosabb összekapcsolásának feltett szándé-
kával az intézmény kiemelt fontosságú missziót töltött be a Bán-
ság egyházi és társadalmi életében.

4. Bácska visszacsatolása (1941–1944)

A királyi Jugoszlávia olyan ország volt, amelynek népei történel-
mileg, kulturálisan és vallásilag sem tartoztak össze, így a második 
világháború (1939–1945) kitörését követően fel is bomlott: 1941. 
április 10-én Horvátország kikiáltotta függetlenségét, ezzel a ma-
gyar kormány, amelynek érdekében állt az első világháború után 
elvesztett területek visszaszerzése, Jugoszláviát megszűntnek te-
kintette. Másnap a magyar csapatok bevonultak a Délvidékre. Így 
1941 tavaszán az egyházmegyék területe újra egyesülhetett. 11400 
km2 került vissza Magyarországhoz, amely azonban továbbra is 
többnemzetiségű volt. A Bánát (a Nagybecskereki Apostoli Kor-
mányzóság területe) továbbra is Szerbia része maradt; később 
német katonai igazgatás alá tartozott. A visszakerült területek 
lakosainak 36,6%-a ekkor magyar, 19%-a német és 16%-a szerb 
volt. A Kalocsa–Bácsi Főegyházmegye területe tehát újra egye-
sült. 1941-es visszacsatoláskor 8 712 km2 került vissza az anya-
egyházmegyéhez, 480 568 katolikus hívővel. A területen 194 483 
ortodox, 95555 protestáns, 13562 zsidó vallású és 6187 „egyéb” élt 
(Tóth 2016, 441). Gróf Zichy Gyula 1941. április 16-án azzal bíz-
ta meg Ijjas Józsefet, hogy tájékozódjon a bácskai helyzetről. Rög-
tön leutazott a bácsalmási származású dr. Evetovics Kunó (1898–
1971) ciszterci főiskolai tanár társaságában a Bácskába. Az április 
24. és május 3. közötti első út végeztével tapasztalatairól egy nyolc 
oldalas jelentésben számolt be főpásztorának, illetve egy kilenc 
oldalas beszámolóban a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. 
Felmérte a Bácsi Apostoli Kormányzóság állapotát vallási, nem-
zetiségi és politikai szempontból egyaránt. A legfontosabb kérdés 
az apostoli kormányzó, Budanović Lajos püspök jövője volt. Ijjas 
igyekszik objektív maradni, amikor hangsúlyozza: „El kell ismer-
ni, hogy bámulatos munkaerővel, semmitől vissza nem rettenő 
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energiával látta el tisztségét. Munkateljesítménye iránt teljes elis-
meréssel vannak még azok is, akik egyébként fájó szívvel gondol-
nak vissza más intézkedéseire, melyek a papságban és a hívekben 
visszatetszést keltettek.” Más helyütt így ír: „Budanovich Lajos 
püspök úr nem egyszerű egyéniség, hanem kivételes képességű, 
erős energiájú,” de rögtön hozzá is teszi, hogy „fajtáját fanatiku-
san szerető vezéregyéniség. Soha nem csinált titkot abból, hogy ő 
nem magyarbarát.” S éppen ez az a pont, ami miatt azonnal nem 
kívánatos személy lett a magyar hatóságok számára az 1941-es 
bevonulás után. Ennek több bizonyságát is adta: egy gyors cse-
lekvést kívánó helyzetben passzívan várta a fejleményeket, nem 
vette fel a kapcsolatot sem az egyházi, sem pedig az állami ható-
ságokkal, bizonytalanságot szülve ezzel. Egy alkalommal állítólag, 
amikor 1 500 magyar katona a bevonulást követően szentmisén 
vett részt a szabadkai Szent Teréz Plébániatemplomban, a püspök 
úr kivonult még a magyar Himnusz eléneklése előtt. Ijjas kijelenti 
mind az érseknek, mind a miniszternek, hogy: „Budanovich Lajos 
püspök úr nem maradhat meg az apostoli adminisztratura élén” 
(Tóth 2008, 127–128). A Belügyminisztérium határozott kérésére 
és a kialakult helyzet tárgyalások útján történő megoldása érde-
kében Budanović elhagyta Szabadkát és Budapestre utazott, ahol 
a karmelita kolostorban kapott rangjának megfelelő elszállásolást. 
Mivel többször is elhagyta a fővárost, ezért a belügyminiszter au-
gusztus 14-iki utasítására a mátraverebélyi ferences kolostorba 
internálták a főpapot. Angelo Rotta c. thébai érsek, apostoli nun-
cius (1930–1945) hosszas tárgyalásokat követően XII. Piusz pápa 
(1939–1958) tekintélyével, a Szentszék felhatalmazásával kiadott 
egy dekrétumot, amelyben 1941. június 1-jével Budanović Lajost 
felmentette az „ad nutum Sanctae Sedis” apostoli kormányzói hi-
vatalból, és ugyanezzel a hatállyal gróf Zichy Gyula kalocsa–bá-
csi érseket (1923/25–1942) nevezte ki ugyanebbe a joghatóságba.
(Tóth 2016, 442). Ijjas József érseki megbízottként Szabadkán 
lakott és hivatali teendői mellett a Paulinum igazgatói tisztségét 
is betöltötte. Zichy érsek halála után az érseki szék megüresedé-
se miatt Horváth Győző lett a helynök és kormányzó. Az érsek 
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rendelkezése szerint a visszacsatolt Bácska területéről származó 
kisszeminaristák az 1941/1942-es tanévet már a Kalocsai Érseki 
Főgimnáziumban kezdték. A Bácskai Kormányzóság teológusai 
szintén hazatértek a horvát papnevelő intézetekből és a további-
akban a Kalocsai Szemináriumban folytatták tanulmányaikat. Ez 
a változás a magyar diákok számára örömteli volt, de a német- és 
horvát ajkú növendékek számára nehézséget okozott a magyar 
nyelv nem kellő ismerete miatt. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, 
hogy az érsek kifejezett utasítására, a tanári karnak és a felsőbb 
éveseknek segítenie kellett a nem magyar ajkú diákok tanulmányi 
előmenetelét.

Az visszacsatolás éveiben templomépítés is folyt a bácskai plé-
bániákon: 1942-ben épült fel Péterrévén a Szent Imre, 1944-ben 
pedig Kispiacon a Szent Péter és Pál templom. Sokkal nagyobb 
feladatot jelentett azonban az érsek számára új plébániák szer-
vezése a húszas évek agrárreformját követően létrejött bácskai 
szerb falvakban. A magyar hatóságok ugyanis az itt lakó szerbe-
ket kitelepítették és helyükre 1941. május-júniusában összesen  
3 279 bukovinai székely családot, 13 200 főt telepítettek le 35 
000 kataszteri hold földre. Az öt bukovinai székely község lakóit 
14 községben, illetve tanyaközpontokban helyezték el. Hadikfalva 
lakossága a következő településekre került: Horthyvárára (Ste-
panovićevo) 211 család 768 fővel, Hadikhalomra (Tankosićevo) 
40 család 166 fővel, Hadikligetre (Veternik) 40 család 232 fő-
vel, Hadikörsre (Vojvoda Mišić) 11 család 42 fővel, Hadikföldjére 
(Staro Djurdjevo) 148 család 590 fővel és Hadiknépére (Sirig) 
114 család 493 fővel. Józseffalva és Fogadjisten lakossága közül 66 
család 290 fővel Bácsjózseffalvát (Tomićevo) népesítette be, ezen 
kívül további 46 család 204 fővel a horvátok és szerbek által la-
kott Vajszka mellé, Józsefházára került. A református Andrásfalva 
lakói közül 35 család 153 fővel a szintén református Bácsfekete- 
hegy közelében fekvő Andrásháza lakója lett, további 60 családot 
290 fővel Andrásföldjén (Mali Beograd), 174 családot 808 fővel 
Andrásfalván (Karadjordjevo-Pavlovo), 25 családot 143 fővel pe-
dig Andrásmagyaron (Kosićevo) helyeztek el. Istensegíts lakói 
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közül 26 család 1 156 fővel Bácsistensegíts (Sokolac), 92 család 
445 fővel pedig Istenvelünk (Nova Crvenka) lakója lett (A. Sajti 
1984).

A székelyeknek nagy szükségük is volt a lelkipásztori szolgá-
latra és vigasztalásra, mivel a bukovinainál sokkal rosszabb lak-
hatási viszonyok közé kerültek, gyakran olyan házakba, ahonnan 
közvetlenül érkezésük előtt telepítették ki az addigi tulajdonoso-
kat. Emellett nehezményezték azt is, hogy a magyar hatóságok 
korábbi ígéretükkel ellentétbens a faluközösségek nem maradhat-
tak együtt, ráadásul nem is a beígért színmagyar, hanem jobbára 
etnikailag vegyes lakosságú vagy többségében szerbek által lakott 
járásokba kerültek. Sokan féltek közülük. Előbb az beígért föl-
dosztás késlekedése, majd a helybeli földnélküli magyar őslakos-
ság irigykedése okozott nehézségeket az újdonsült bácskaiaknak.

Lelkipásztori szempontból gondot okozott, hogy a fentiek-
ben említett volt szerb és 1942-ben székellyé lett településeken 
a jugoszláv érában egyetlen egy templomot vagy imaházat sem 
építettek. Erre sem a lakosság, sem pedig az ortodox egyház, sőt 
még a jugoszláv állam sem fordított figyelmet. Így ez érsekség 
a településeken lévő színháztermekben, közösségi házakban vagy 
iskolaépületekben ideiglenes jelleggel engedélyezte a misézést. A 
nagyobb székely telepes közösségek azonban csakhamar önerőből 
templom vagy imaház építésébe fogtak.

A négy katolikus bukovinai székely falu lelkipásztorai, a jász-
vásári (Iasi) püspök engedélyével elkísérték híveiket új hazájukba: 
Demse Péter, László Antal, dr. Németh Kálmán, Sebestyén Antal 
Ádám és Széll Eduárd. Ők lettek a bácskai Andrásfalva, Istense-
gíts, Bácsjózseffalva, Horthyvára és Hadikújfalu papjai (Schema-
tismus 1942, 203–204).

Az új katolikus közösségek lelki életét a kalocsai érsek szer-
vezte meg a telepítési kormánybiztossal egyetértésben. Mivel a 
négy bukovinai katolikus magyar község lakossága 14 faluban és 
további tanyaközpontokban vagy tanyákon lelt új otthonra, ezért 
saját papjaikon kívül további lelkipásztorokra is szükségük volt. 
Az érsekség ebben az újvidéki és szabadkai ferences és az újvidéki 
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kapucinus szerzetesek szolgálatára is épített. Közülük P. Szabados 
Emmánuel, P. Juhász Iréneusz, P. Pallos Ambrus, P. Varga Vitális, 
P. Krizant Tamás és P. Körösztös Krizosztom láttak el lelkipász-
tori szolgálatot az új bácskai katolikus közösségekben. Helyzetük 
nem volt egyszerű, mivel a négy ferences 14, a három kapucinus 
pedig 4 telepen teljesített szolgálatot. Híveikhez leginkább kerék-
páron vagy gyalogszerrel jutottak el (Virág 2018, 76). Liturgikus 
felszerelésekről részben az érsekség, részben pedig a szabadkai és 
újvidéki ferences rendház gondoskodott.

Gróf Zichy Gyula érsek halálát követően (1942. május 20.) a 
háború közepette az érseki széket olyan tapasztalt vezetőre kel-
lett bízni, aki kezelni tudja a bonyolult helyzeteket és jó politikai 
érzékkel rendelkezik. Először Glattfelder Gyula csanádi püspök 
kapta meg Rómából a kinevezést, de ő végül egészségi állapotára 
való tekintettel lemondott. Ezt követően esett Grősz József püs-
pökre a Szentszék választása, aki igyekezett helyreállítani a kap-
csolatot Budanović címzetes püspökkel, és megerősítette az elődje 
által kinevezett Ijjas Józsefet a szabadkai érseki biztosi hivatalá-
ban. A belügyminisztérium Budanović Lajos mozgásszabadságát 
két éven át korlátozta, 1943. május 26-án térhetett vissza Szabad-
kára, amikor további internálását már nem tartották kívánatosnak. 
Grősz szombathelyi püspökként, majd folytatólagosan kalocsa–
bácsi érsekként volt a Muravidék apostoli kormányzója, így nem 
volt számára újdonság, hogy egy másik visszakerült területrész, a 
Bácska is a joghatósága alá tartozott. Sem püspökként, sem érsek-
ként nem erőltette rá a magyar nyelv tanulását a délvidéki hor-
vát papokra, de ha meg akarták tanulni a nyelvet, támogatta őket 
(Tóth K. 2009, 107–108). Minden Budanovićot ért kritika ellené-
re – legyen annak bármi is a jogalapja – Grősz érseknek határo-
zott véleménye volt vele kapcsolatban és ezt meg is fogalmazta a 
magyar hatóságok felé. Ahogyan a püspökkel szemben felléptek, 
csak kárt tettek, vélte. Szerinte Budanovićtyal meg lehetett vol-
na találni a közös hangot, ami a magyar érdekeknek megfelelt 
volna. Ehelyett „…nekem is [!] rossz néven vették…, hogy érint-
keztem vele. 1943. augusztus 16-án Újvidékről visszafelé jövet 
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ebéden voltam nála” (Napló 47). Grősz érsek 1943 novemberében 
Szabadkán egy körmenetben is szerepet juttatott Budanovićnak. 
Ezzel az érsek elnyerte a püspök szimpátiáját, utána ugyanis azt 
írta Grősznek hálálkodva, hogy látogatásával rehabilitálta a ha-
tóságok előtt (Napló 47). Grősz véleményében felismerhető bé-
keszerető mentalitása, a dialógus pártolása, a különböző nézetek 
ütköztetése és a konfliktusok tárgyalások útján történő megoldása 
iránti igénye. Röviden, a diplomácia módszerének alkalmazása 
a problémák kiküszöbölésére. Nem értett egyet azzal sem, hogy 
Budanović püspököt a Sztójay-kormány, illetve vitéz Baky László 
belügyi államtitkár 1944 márciusában ismét internálni akarta. Az 
internálásra ugyan nem került sor, azonban az emberek megijed-
tek, a papok is elvesztették a fejüket, úgyhogy dr. Ijjasnak megint 
nagyobb hatáskört kellett biztosítani a szabadkai egyházi ügyek-
ben (Sági 2017, 349). Grősz érsek a hadi helyzet alakulása miatt 
1944. december 20-án adta át újra Budanovićnak a Bácska feletti 
joghatóságot, majd 1946. június 13-án, a Szentszék intézkedése 
révén a püspök újra teljes jogú kormányzó lett.

5. A vérbosszú időszaka (1944–1945)

A jugoszláv partizánok 1944. október elején a szovjet hadsereggel 
együtt beléptek a Bánság területére. Ide a Szerémségből irányítot-
ták át a 8. Vajdasági Brigád egységeit, amelyek már október 1-én 
bevonultak Fehértemplomba (Bela Crkva), másodikán már Ver-
secen (Vršac) voltak. Október 16-án ideköltözött a főparancsnok-
sággal maga Tito is, aki nem sokkal azelőtt tért haza Moszkvából. 
Tito utasítására bevezették éppen ezen a területen a rend fenn-
tartása érdekében a katonai közigazgatást, amelyet 1945. január 
27-én szüntettek meg. Ennek leple alatt a jugoszláv kommunista 
pártvezetés, a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács (An-
tifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije – ANVOJ) 
utasítására a Népvédelmi Osztály (Odelenjeza Zašitu Naroda – 
OZNA), azaz éppen Tito partizánjai etnikai alapú, minden tár-
gyalást nélkülöző, kollektív tisztogatást kezdtek, sokszor a szerb 
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lakosság segítségével, és időnként még a határ magyar oldaláról 
is hurcoltak el embereket. Főként magyarok voltak az áldozatok, 
számukat nagyjából 20 000 főre becsülik. Vannak olyan forrá-
sok is, amelyek 40 000 áldozatról, vagy még többről beszélnek. 
A pontos számok máig ismeretlenek. Legtöbbjüket tömegsírokba 
temették el, ezek helyét aztán eltüntették, a tömeggyilkosságról 
évtizedekig tilos volt nyilvánosan beszélni (Tóth 2016, 443).

A vérbosszúnak többféle – ideológiai, nemzeti vagy személyes 
– indítéka volt. Mindazonáltal nagyban hozzájárult a partizánok 
és a szerb lakosság körében elevenen élő újvidéki „hideg napok” 
emléke. Feketehalmy-Czeydner Ferenc (1890–1946) altábornagy 
a Szegedi V. hadtest parancsnokaként kapta a parancsot, hogy 
kezdjen razziába, és számolja fel a Sajkás-vidéken tevékenyke-
dő partizánokat. 1942. január 4-én Csúrog (Čurug) és Zsablya 
(Žabalj) környékén a magyar járőrök tűzharcba keveredtek, majd 
Feketehalmy kiadta a parancsot, hogy Titelig „tisztítsák meg” a 
terepet a gyanús elemektől, és így némelyeket elfogtak és a Du-
nába lőttek. Az újvidéki vérengzést Grassy Gyula, a 15. gyalog-
dandár parancsnoka vezette, Zöldy Márton pedig csendőrszá-
zados létére embereivel segédkezett az újvidéki népirtásban. Az 
atrocitásoknak volt egy január 4-e és 6-a közötti szakasza, amikor 
ténylegesen harcoltak a partizánokkal, és veszteségeik is voltak a 
magyar katonáknak. Ezt követte egy január 12-e és 15-e közötti 
szakasz, amikor partizánokat kerestek, és kiterjesztették a razziát, 
vagyis ezzel túlléptek a parancson, melyet kaptak. Ezután Fekete-
halmy-Czeydner hamis jelentést küldött a vezérkari főnöknek, és 
azt írta, hogy a partizánok Újvidéken rejtőztek el, így Újvidéken 
elkezdődött a koncepció nélkülivé vált gyilkosságsorozat, mely el-
képesztő méreteket öltött január 20-a és 23-a között (Mészáros 
2019). A korabeli források alapján az 1942-es vérengzésnek ösz-
szesen 3 340 áldozata volt, túlnyomó többségben szerbek. Tito 
szerb partizánjai ezt a rémtettet 1944 végén és 1945 elején több-
szörösen torolták meg, hiszen tízezrek haltak meg vagy váltak föl-
dönfutóvá – nemcsak a Csúrog környéki Sajkás-vidéken, hanem 
szerte az egész Bácskában.
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A szerb partizánok bosszújának célkeresztjébe kerültek a kato-
likus papok is. Legtöbbjük a Vajdaságon belül a Bácskába, vagyis 
Kalocsa–Bácsi Főegyházmegye érsekéhez tartozott, aki a változá-
sok közeledtével arra buzdította papjait, hogy maradjanak híveik 
mellett. A bácskai vértanú papok: Berger Antal tavankúti plébá-
nos (1944), Dupp Bálint csúrogi plébános (1944),Köves István 
mozsori plébános (1944), Novotny József palonai (Plavna) káplán 
(1944), Ognjanov Stijepan szabadkai lelkész (1945), Petrányi Fe-
renc óbecsei apátplébános (1944), Plank Ferenc sziváci kormány-
zó (1945), Szabó Dénes tóthfalusi plébános (1944), dr. Takács 
Ferenc pápai kamarás, péterrévei plébános (1944), Unterreiner 
Károly palánkai hittanár (1944), Varga Lajos moholi plébános 
(1944), Virág István horgosi apátplébános (1944), Weinert Pé-
terc. prépost, palánkai plébános (1945) és Werner Mihály marto-
nosi apátplébános (1944). A kivégzettek közé kell még sorolnunk 
Böszörményi Mihály sajkásgyörgyei (Đurđevo) görögkatolikus 
lelkészt (1944), Gencel Pált (1945), aki bácskaiként a Diakovári 
Egyházmegyében, a szerémségi Ürögön (Irig) szolgált és Schön 
Jakab (1944) palánkai papnövendéket is.

A szávaszentdemeteri (Sremska Mitrovica) börtönben el-
szenvedett kínzásokba halt bele 1945-ben Haug Antal csonop-
lyai plébános. A németek számára felállított internálótáborokban 
vagy az ott elszenvedett megpróbáltatások következtében hunyt 
el Dobler Antal gádori (Gakovo) plébános (1946), Kopping 
Gáspár temerini plébános (1950), Kopping Jakab őrszállási 
(Stanišić) plébános (1949) és Müller Péter szentfülöpi plébános 
(1950). Scherer Lőrinc cservenkai (Crvenka) plébános Moszk-
va környéki munkatáborban halt meg 1947-ben. Egy monostori 
(Bački Monoštor) születésű pap, Schmidt József, aki Dubrov-
nikban tevékenykedett hittanárként 1946-ban halt meg tisztá-
zatlan körülmények között.

Az egyházmegyés papok mellett a partizánok a szerzeteseket 
sem kímélték. Újvidéken halt meg 1944 októberében P. Kovács 
Kristóf és P. Körösztös Krizosztom ferences, akik boldoggá avatá-
si eljárásuk már elkezdődött. A források ismerik Michael Weid-
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ner svájci vagy német származású kapucinus atyát is, akit szintén 
Újvidéken tartóztattak le, majd eltűnt (Tóth T. 2016, 444-445; F. 
Cirkl–Fuderer 1998, 183–185).

A Bánsági Apostoli Kormányzóság területén a partizánok 
bosszúja elsősorban a németek ellen irányult, de nem kímélték a 
magyarokat sem, legyen szó világi vagy egyházi tisztségviselők-
ről. A bánsági vértanú papok: Ádám Antal szenthuberti (Sve-
ti Hubert, ma Banatsko Veliko Selo) plébános, Brunet Ferenc 
németcsernyei, mai magyar nevén szerbcsernyei (Srpska Crnja)  
plébános, Eck György volt Szécsenfalvi (Dužine) káplán, 
Knapp József galagonyási (Glogonj) plébános, Kornauth József 
nagygáji (Veliki Gaj) plébániai kormányzó, Rothen Mihály 
Nagykikindán (Kikinda) élő lelkész, Schäfer Vilmos csőszte-
leki (Čestereg) plébános, Steigerwald Ádám nagytószegi (Novi 
Kozarci része), Varga András tóbai (Toba) plébános, Wéber Pé-
ter nagykárolyfalvi (Banatski Karlovac) esperesplébános haltak 
erőszakos halált.

A Pécsi Egyházmegye Jugoszláviához került részéből, az 
Észak-szerémi és Dél-baranyai Apostoli Kormányzóság területé-
ről Klein Tivadar pélmonostori (Beli Manastir) plébánost végez-
ték ki a partizánok (Tóth 2016, 444–445).

6. A katolikusok és a titói rendszer konszolidációja

A kommunista Jugoszláviában a hatalom és az egyház közötti 
kapcsolatokat már a kezdetektől feszültségek jellemezték. Ez lé-
nyegében arra volt visszavezethető, hogy az egyházak a második 
világháború során nem a népfelszabadító mozgalmat, hanem a 
vele szemben álló hatalmakat – a katolikus horvátok a Független 
Horvát Államot, a katolikus magyarok Magyarországot, az orto-
doxok a Nedić-kormányt és a csetnikeket – támogatták, továbbá 
a kommunisták azzal vádolták az egyházat, hogy „együttműkö-
dött a megszállókkal” (Molnár 2016, 98). Egyszersmind ez a vád 
utólag megkérdőjelezhetetlenné kívánta tenni azokat a bírói ítélet 
nélkül foganatosított kivégzéseket, melyeknek 1944 és 1945 fo-
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lyamán magyar és német papok estek áldozatul a Bácskában és a 
Bánátban, illetve horvát papok Horvátország és Bosznia-Herce- 
govina, valamint olasz papok Isztria területén.

A Jugoszláv Katolikus Püspöki Konferencia 1945. szeptember 
22-én pásztorlevelet fogalmazott meg a kommunista hatalom egy-
házellenes erőszakos cselekményeivel valamint az agárreformmal 
kapcsolatban. Az új agrárreform értelmében az egyes egyházköz-
ségek által birtokolható földterületet 10 hektárban maximálták. 
A következő években sor került az egyház által birtokolt épületek 
államosítására is. Ezen intézkedések után csak a templom- és a 
plébániaépület (vagy annak egy része) maradt az egyházközségek 
tulajdonában. Számos kolostorépületet is államosítottak, belőlük 
általában kollégiumokat vagy iskolákat alakítottak ki, hogy ezzel 
is igazolják a nép irányában az egyházi javak államosításának jo-
gosságát. 

A kommunista rezsim komoly próbálkozásokat tett egy Ró-
mától független, jugoszláv nemzeti katolikus egyház megterem-
tésére. Ennek heves ellenzőjét, Alojzije Stepinac (1898–1960) 
zágrábi érseket 1946. január 31-én letartóztatták az usztasa re-
zsimmel való szoros együttműködés és a szerbek ellen elkövetett 
horvátországi népirtás ösztönzésének vádjával. A koncepciós pert 
követően Stepinac érsek 1951-ig volt börtönben, majd nemzetkö-
zi nyomásra börtönbüntetését enyhítették és ettől kezdve szülőfa-
lujában házi őrizetben élt. XII. Piusz pápa (1939–1958) 1953-ban 
bíborossá tette. Amikor ez bekövetkezett, a jugoszláv kormányzat 
azonnal megszakította a diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal. A 
belgrádi nunciusnak huszonnégy órán belül kellett elhagynia az 
országot (Huzsvár 2013, 95; Goluža 2004, 190–192). A jugoszláv 
állam mindent megtett, hogy megnehezítse a katolikus egyház 
életét: országszerte számos kirakatpert rendeztek szerzetesek, 
papok és papnövendékek ellen, majd 1953-ban bezárták a spliti 
szemináriumot, a zágrábi szeminárium diákjait tömegestül hív-
ták be katonai szolgálatra, hogy ezzel ellehetetlenítsék a teológiai 
kar működését. A híveket is érték atrocitások, mert mindenáron 
tudatosítani akarták, hogy vallásgyakorlás a párttagsággal össze-
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egyeztethetetlen. Ezért a vallásukat nyíltan felvállaló személye-
ket a társadalom perifériájára szorították, karrierjüket megtörték, 
egyeseket perbe fogtak és börtönbe zártak.

A „néphatóságok” és a katolikus papság jobb együttműködé-
sét a pártállam a Lelkész Egyesület megszervezésével kívánta 
elősegíteni. Ez a kezdeményezést a Katolikus Püspöki Kar eluta-
sította. Stepinac bíboros mellett a mozgalom egyik leghevesebb 
ellenzője Budanović püspök volt. A 485/53 számú rendeletével 
szigorúan megtiltotta a bácskai papságnak a Lelkész Egyesü-
letbe való belépést. Emiatt Budanović a szerb és a magyar nyel-
vű sajtó célkeresztjébe került. A kommunista propaganda ne-
hezen talált fogást a püspökön, hiszen a második világháború 
alatt semmiféle együttműködést nem mutatott a „megszálló” 
magyar hatóságokkal, emellett pedig az 1944 őszén Szabadkára 
bevonuló partizánokkal is jó viszonyt alakított ki. A párt ideo-
lógusainak leleményessége azonban nem ismert határokat, ezért 
az újságokban Budanovićot hol XII. Piusz pápa és az imperia-
lizmus, hol pedig a Tájékoztatási Iroda és Sztálin ügynökeként 
mutatták be a jugoszláv közvéleménynek.23 Bérmálási körútjai 
során több alkalommal is inzultusok érték – elsősorban az egy-
házmegye szerb többségűvé vált részén. 1953 szeptemberének 
első napjaiban Zomborban megverték a püspököt és elkergették 
a városból, majd útban Szabadka felé Nemesmiliticsen (Svetozar 
Miletić) tojással megdobálták és letépték mellkeresztjét (F. Cir-
kl–Fuderer 1995, 33).

A vajdasági magyar papság részéről a Lelkész Egyesülettől való 
elhatárolódása nem csak Budanović határozott tiltásának, hanem 
az 1944 őszén a partizánok által a papok ellen elkövetett gaztettek 
emlékének is betudható. Még kényszerrel sem tudták őket meg-
törni a belügyi szervek vagy a párt emberei, ezért büntetésből a 
belépést megtagadókat 1950-ben kényszermunkára vitték Ópá-
zovára (Stara Pazova), ahol a katonai reptér építésén dolgoztak. 
Köztük volt többek között Bilanics Fischer Antal, Bartusz József, 

23 Prvi i treći Rim. Jež. 1952. június 14; Szuboticai lelkigyakorlat. Magyar Szó. 
1952. március 16.
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Csajkás Antal, Trungel Lajos és Tari János is. A kényszermunka 
idején rendszeres volt a papok megfélemlítése és megalázása. (F. 
Cirkl–Fuderer 1995, 93)

Természetesen a vértanú lelkipásztorok vagy az ítélet nélkül 
meggyilkolt magyarok tízezreinek, továbbá a gyűjtőtáborokban 
elpusztult svábok sorsának emlegetése a rendszer szemében szi-
gorú tabunak számított. Aki mégis megtette, az hosszú évek-
re börtönbe került. A jugoszláv kommunista rezsim másik tila-
lomfája az ifjúság körében folytatott tevékenységre vonatkozott. 
P. Wendelin Gruber, szentfülöpi születésű jezsuita atya mindkét 
tabut megszegte. A világháborút követően Stepinac bíboros és 
elöljárói engedélyével Zágrábból a Bácskába jött, hogy a svábok 
számára felállított internálótáborba is élelmiszert juttasson be és 
foglyokat, főleg gyermekeket szöktessen ki. Veszélyes missziójá-
ban a zombori karmeliták Stantić Gellért atya vezetésével támo-
gatták. P. Gruber egyes őrök megvesztegetésével elérte, hogy ő 
maga is több hónapot bent töltsön a gádori (Gakovo) és a körtési 
(Kruševlje) táborokban. A lágerek felszámolása után P. Gruber 
Belgrádban szolgált és P. Hesszel együtt sikeresen tevékenykedett 
a főváros katolikus ifjúsága körében. 1948-ban a Vatikánnak foly-
tatott kémkedés vádjával tartóztatták le és ítélték el. Maga Kon-
rad Adenauer nyugat-német kancellár közbenjárására szabadult 
ki 1955-ben (Gruber pap 1948, Gruber 1989).

Szintén az ifjúság körében végzett sikeres pasztorális munka 
és közösségépítés volt az oka Ágoston Ferenc tárcsói plébános, 
Berényi Ferenc bezdáni káplán, Bogisity Ferenc zombori hit-
tanár, Gere Vince adai káplán, Hegyi Pál péterrévei plébános, 
Kartali Jenő topolyai káplán, Körmöczy Ambrus óbecsei plébá-
nos, Raible Ferenc szabadkai hittanár, Sándor János bácsföldvári 
plébános, Tóth József újvidéki káplán, Svraka Ferenc újvidéki 
apátplébános, Vondra Gyula temerini plébános és Vujkovity Fe-
renc püspöki titkár letartóztatásának és bebörtönzésének is. Az 
ellenük felhozott vádak soviniszta és fasiszta eszmék terjesztésé-
től a valutaüzérkedésen át a rendszerellenes tevékenységig igen 
sokrétűek voltak. Az általuk szervezett ifjúsági csoportok tagjai 
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közül többeket bebörtönöztek éppúgy, mint közvetlen mun-
katársaik – kántorok, sekrestyések, harangozók, egyházközségi 
képviselők – köréből is.

Az egypártrendszerű titói Jugoszlávia tehát tiltotta a nyilvános 
vallásgyakorlást. Az egyházakat, vallási felekezeteket – a hivatalos 
álláspont szerint – a nacionalizmus hordozójának tekintették. In-
gatlanjaik államosításával megfosztották őket anyagi hátterüktől, 
és ezzel megpróbálták ellehetetleníteni működésüket. Azzal pedig, 
hogy az egyházakat teljesen kizárták az oktatási-nevelési folya-
matokból, megfosztották őket erkölcsformáló és nemzetfenntartó 
szerepüktől. A vallásgyakorlás a párttagsággal összeegyeztethe-
tetlen volt, a vallásukat nyíltan felvállaló személyek a társadalom 
perifériájára szorultak, karrierjük nem ívelhetett felfelé.

Az 1960-as évek elején jelentős társadalompolitikai változások 
történtek Jugoszláviában. Ezen eseményekkel nagyjából egy idő-
ben az Egyház is új főpásztort kapott XXIII. János pápa (1958–
1963) személyében, akinek nevéhez nemcsak a II. vatikáni zsinat 
összehívása, hanem az azóta is sokat vitatott „Ostpolitik”24 meg-
hirdetése is fűződik. Agostino Casaroli (1914–1998) a Szentszék 
utazó nagyköveteként járta Közép- és Kelet-Európa országait a 
helyi egyház számára minél kedvezőbb status quo kieszközölése 
céljából. Belgrádban is többször járt, több alkalommal találko-
zott az ország elnökével, Titóval is. Ennek köszönhetően a kom-
munista állam és a katolikus egyház kapcsolatában az enyhülés 
időszaka kezdődött – mindazonáltal a kölcsönös bizalmatlanság 
továbbra is megmaradt. Casaroli missziója eredményeként 1966-
ban Jugoszlávia – a szocialista országok közül elsőként – rendez-
te diplomáciai kapcsolatait a Vatikánnal. Az Egyházi Állam és 

24 Ostpolitik (keleti politika) a Vatikán kelet-európai politikája 1963 és 1990 
között. XXIII. János pápa kezdeményezte a II. vatikáni zsinat idején. A 
Sztálin halálát követő években, Hruscsov és Kennedy idejében a világpoli-
tikában bizonyos enyhülés következett be,  így remélhető volt, hogy a kom-
munista országok egyházai számára az Ostpolitik által modus vivendit ta-
lálnak. Az Ostpolitik főszereplője Agostino Casaroli volt, aki 1963 és 1989 
között XXIII. János, VI. Pál és II. János Pál alatt fejtette ki tevékenységét 
(Szabó 2005, 260).
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Jugoszlávia közötti jó viszony megpecsételéseként 1971. március 
29-én Tito elnök ellátogatott a Vatikánba, ahol találkozott VI. Pál 
pápával (Huzsvár 2013, 143; Molnár 2013, 105). 

6.1. A Szabadkai Egyházmegye megszületésétől napjainkig

A második világháborút követően a németek elmenekülésével, 
elűzésével vagy tömeges elpusztításuk következtében számos 
bácskai plébánia hívek nélkül maradt.25 A romokban heverő egy-
házi struktúrát Budanović püspök igyekezett újraszervezni. Az 
espereskerületek beosztásában változtatásokat eszközölt. Néhány 
híveiben megfogyatkozott kerületet más kerületbe olvasztott be, 
s az erősen túlnépesedett szabadkaiból három esperes kerületet 
szervezett26 (Sebők 1991).

Az idősödő Budanović püspök igyekezett még életében gon-
doskodni utódjáról. Kérésére Matija Zvekanovićot27 1955. novem-
ber 13-án burcai címzetes püspökké nevezte ki a Szentszék, majd 
1956. február 25-én püspökké szentelte Szabadkán Josip Ujčić 
belgrádi érsek. A társszentelő püspökök Franjo Šeper bíboros a 
Vatikánból és Stjepan Bauerlein diakóvári-szerémségi segédpüs-
pök voltak. Budanović Lajos 1958. március 16-án bekövetkezett 
halála után Zvekanović püspök átvette a Bácskai Apostoli Kor-
25 1944 őszén a bácskai svábok elmenekülése, majd az itthon maradók lá-

gerekbe zárása folytán 20 egykori színnémet plébánia és 3 vikária telesen 
elnéptelenedett, további 10 plébánia esetében pedig szinte kétharmados né-
pességfogyást regisztráltak (Schematismus 1995, 136–137). 

26 A regőcei espereskerületet beolvasztották a zomboriba, a palánkait a bácsi-
ba, a magyarkanizsait a zentaiba, habár ez utóbbira sem a hívek, sem pe-
dig az e területen működő lelkipásztorok számának csökkenése nem adott 
volna okot. Ezért végül a nyolcvanas évek végén e két espereskerületet újra 
különválasztották.

27 Matija Zvekanović 1913. február 17-én született Szabadkán. Szarajevóban 
tanult teológiát 1932 és 1937 között, majd pappá szentelték. Szabadkán, 
Györgyénben, Bácson, Monostorszegen, majd ismét Szabadkán szolgált 
lelkipásztorként. 1948-ban általános helynökké nevezték ki, majd 1955-ben 
segédpüspök lett. 1958-ban vette át az apostoli kormányzóság irányítását, 
1968-ban a Szabadkai Egyházmegye első püspöke lett. 1989-ben vonult 
nyugdíjba és 1991-ben hunyt el (Schematismus 1968, 152–153).
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mányzóság irányítását. Az új adminisztrátor is kitűnően beszélte 
a magyar nyelvet. Folytatta elődje azon fáradozásait, melyek az 
önálló egyházmegye megteremtésére irányultak. Ebben Franjo 
Šeper bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa szentszéki kap-
csolatai révén nagyban segítette a főpásztort.

Az önálló egyházmegye megteremtése felé vezető úton fontos 
lépés volt a kisszeminárium megalapítása. Zvekanović püspököt 
e téren mindenben támogatta Ujčić belgrádi érsek is, így 1962-
ben a jugoszláv hatóságok engedélyezték egy egyházi középiskola 
felállítását Szabadkán – szigorúan csak a papi utánpótlás nevelése 
céljából. Természetesen szó sem lehetett a régi Paulinum épüle-
tének visszaadásáról és az állami szervek ügyeltek arra is, hogy az 
intézmény a külvilágtól elzártan működjék: a püspökség kertjében 
adtak építési engedélyt a gimnázium épülete számára. Ennek el-
készültéig a kormányzóság épületének néhány helyiségét alakí-
tották át a kispapok bentlakása és oktatása céljából. A bácskai és 
bánsági hívek és lelkipásztorok nagylelkű adományainak köszön-
hetően 1963 őszén megindult az építkezés, melynek befejeztével 
1965-ben felszentelték és átadták rendeltetésének a Paulinumot.

1968. január 25-én a Bácskai Apostoli Adminisztratúrából VI. 
Pál pápa Preclarissima Pauli kezdetű bullájával megalapította a 
Szabadkai Püspökséget (Dioecesis Suboticana). Az egyházmegye 
székhelye Szabadka, székesegyháza pedig az ottani Szent Teréz 
templom lett. A püspökség védőszentjévé Szent Pált jelölték ki. 
VI. Pál pápa 1968. február 8-án az egyházmegye első megyés-
püspökévé Zvekanović Mátyás addigi kormányzót nevezte ki, aki 
már ilyen minőségben vehetett részt a II. vatikáni zsinat 1968. évi 
1., 2., 3., és 4. szesszióján.

A Szabadkai Püspökség megalapításakor közel 400 000 kato-
likus hívőt számlált – mellettük ekkortájt még csak 586 000 más 
vallású hívő vagy ateista élt Bácska területén. Az egyházmegyében a 
latinon kívül a horvát, a magyar, a német és a szlovák nyelvek voltak 
használatban, tehát az igehirdetés és a hitoktatás e nyelveken, míg a 
hivatali levelezés horvát, magyar és latin nyelven folyt. Az egyház-
megyében lévő 11 esperesség 4 főesperességbe szerveződött.
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Zvekanović püspök is alapított plébániákat, sőt a kommunista 
hatóságok éberségét kijátszva még templomok építésére is sor ke-
rült az egyházmegye területén. 1968-ban Zentagunarason (Novo 
Orahovo) a római és a görögkatolikus (ruszin) hívek istentiszte-
letére egyaránt szolgáló templom épült. Orom katolikus magyar-
sága 1972-ben épített templomot Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
vének tiszteletére. Óbecse magyar hívei – megunva a hatóságok 
packázását – a hetvenes évek végén állami engedély nélkül fogtak 
hozzá a Szent Margit templom építéséhez. Bátorságukat siker ko-
ronázta, mert az illetékes hatóságok a fenyegetések ellenére sem 
merték visszabontani az épületet. Hasonlóképpen nagy vihart ka-
vart a zombori tanyavilágban 1985-ben állami engedélyezés mel-
lett felépült Szent Tavelić Mikós templom: Belgrád utasítására a 
zombori járás valamennyi vezetője pártfegyelmit kapott és me-
nesztették őket hivatalukból.

Zvekanović püspök a II. vatikáni zsinat szellemében tevé-
kenykedett: horvát és magyar nyelvű imakönyveket, valamint 
hittankönyveket adott ki, foganatosította a népnyelvű szent-
misék bevezetését, engedélyezte a magyarországi kiadású szer-
tartáskönyvek használatát, támogatta az ifjúság között végzett 
lelkipásztori tevékenységet, a lelkigyakorlatok és az ifjúsági 
találkozók meghonosítását az egyházmegye területén. Ezen 
utóbbi döntése miatt számos gondja akadt az állami szervekkel. 
Szintén a vatikáni zsinat döntése alapján engedélyezte a bács-
kai templomok átalakítását az új liturgikus elvek szerint. Kő-
míves Károly kúlai plébános számos templom liturgikus teré-
nek és szembemiséző oltárának (zsinati oltár) szakszerű tervét 
készítette el. Ugyanakkor az egyházmegye területén több olyan 
templomátalakítás is végbement, amely során egyes lelkipászto-
rok vagy a hívek túlbuzgósága folytán művészi értékű főoltárok, 
mellékoltárok és szobrok szenvedtek helyrehozhatatlan károkat. 
Szintén az egyházmegye veszteséglistáját bővítik még azok a 
berendezési tárgyak és harangok is, melyeket az egyházmegyei 
hatóság a használaton kívüli sváb templomokból leszereltetett és 
boszniai egyházközségeknek adományozott.
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A hetvenes évek elején a Paulinum ügye feszültséget gerjesz-
tett az egyházmegye vezetése és a bácskai magyar papok között. 
Az intézmény megalapításakor sem a magyar, sem pedig a hor-
vát papoknak nem volt kikristályosodott elképzelésük a képzés 
nyelvét illetőleg. A lelkipásztorok mindkét csoportja egyfajta iker- 
intézmény gondolatát pártfogolta, ami azt jelentette volna, hogy 
a tantárgyak egyik felét magyarul, a másik felét pedig horvátul 
tanították volna a kisszeminaristáknak. A magyar papság nagyon 
fontosnak tartotta, hogy a leendő magyar ajkú lelkipásztorok 
nemzeti szellemben növekedjenek. Annál is inkább, mert későb-
bi egyetemi tanulmányaikat Diakóváron vagy Zágrábban horvát 
nyelven végezték. Zvekanović püspök idővel úgy döntött, hogy 
nemcsak bácskai és bánáti fiatalokat fogad a Paulinum, hanem az 
intézmény gazdaságos fenntartásának érdekében megnyitja kapu-
it a Szarajevói Egyházmegyéből származó kispapok számára is. 
Így a Bosznia-Hercegovinából érkező horvát diákok hamarosan 
a szeminaristák többségét tették ki. Mellettük felvételt nyertek 
a Paulinumba görögkatolikus ruszinok és macedónok, valamint 
római katolikus albánok is. Így az intézmény szellemiségéből a 
magyar nemzeti karakter teljesen kiszorult. Amennyire előnyére 
vált az intézmény fenntarthatóságának, hogy nyolcvan-százhúsz 
tanuló befogadására is képessé vált, annyira nőtt a magyar lelki-
pásztorok csalódottsága. Végül Móricz Vince topolyai, Ágoston 
Miklós szenttamási, Csipak Ferenc újvidéki és Húzsvár László 
verbászi plébános vezetésével petíciók útján adtak hangot tiltako-
zásuknak és a főpásztorhoz folyamodványokat fogalmaztak meg. 
Mivel ezekre nem kaptak választ, ezért 1973-ban a Jugoszláv Püs-
pöki Karhoz és Franjo Kuharić bíboroshoz, végül pedig 1974-ben 
a Szentszék belgrádi nagykövetéhez fordultak.  A Vatikáni Ál-
lamtitkárság hosszú idő elteltével Ágoston Miklós Tisza menti 
főesperesnek címzett levelében válaszolt a magyar papok kérésére: 
necutile, necpossibile est, vagyis se nem hasznos, se nem megva-
lósítható. A bácskai magyar papság azonban nem nyugodott bele 
ebbe, hiszen ekkortájt 320 000 magyar és 65 000 horvát hívő élt 
a Szabadkai Egyházmegye területén, ezért a kispapok magyar 
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nyelvű iskoláztatását a későbbi pasztorális feladatok jobb ellátása 
szempontjából is szükségesnek érezték. Késésüket Kada Lajos c. 
érsek, szentszéki diplomata és a magyar emigráció több jeles egy-
házi személye is felkarolta, de a probléma végeleges megoldását 
így sem sikerült elérni. Mint annyiszor, a magyar nyelvű oktatás 
kérdését is az idő előrehaladta oldotta meg: a délszláv háborút 
megelőző évek növekvő szerb nacionalizmusa a horvát–magyar 
feszültséget a háttérbe szorította, majd szinte teljesen kioltatta. 
Mivel Boszniából a háború miatt többé nem érkeztek kisszemi-
naristák, a Paulinumban a magyar nyelvű oktatás is nagyobb teret 
kapott (Huzsvár 2013, 174–176).

Zvekanović püspök 1989. május 16-ig állt az egyházmegye 
élén, amikor II. János Pál pápa msgr. Pénzes Jánost28 nevezte ki 
szabadkai püspökké. Az új főpásztor az egyházmegyét június 18-
án vette át, Zvekanović Mátyás püspök pedig 1991. április 21-én 
hunyt el.

Horvátország függetlenségének kikiáltása után és a délszláv 
háború viharában a bácskai magyar teológusok a bánságiakkal 
együtt a Szegedi Hittudományi Főiskolán folytatták tanulmánya-
ikat. Gyulai Endre szeged-csanádi megyéspüspök mindenben tá-
mogatta őket, emellett pedig az embargó sújtotta Kis-Jugoszlávia 
katolikusainak is jelentős erkölcsi és anyagi segítséget nyújtott. 

A délszláv háború szerb–horvát szembenállása ortodox–ka-
tolikus ellentéteket hozott felszínre, és ezzel jelentősen megne-
hezítette a vajdasági magyar katolikusok helyzetét is. A töme-
gesen érkező katonai behívók és a súlyos gazdasági nehézségek 
rengeteg magyar fiatalt szülőföldje elhagyására kényszerítettek. 
28 Dr. Pénzes János püspök 1943. augusztus 10-én született Bajmokon. Teoló-

giai tanulmányait Zágrábban végezte. 1968-ban szentelték pappá. 1969-ig 
káplánként szolgál Adán, majd a szabadkai Paulinum Kisszeminárium pre-
fektusa és tanára lett. 1971 és 1972 között jegyzőként működött a Püspöki 
Hivatalban. 1972-ben Horgosra kapott plébánosi kinevezést. A Jugoszláv 
Püspöki Kar és a Szabadkai Egyházmegye több bizottságának is tagja volt. 
1976-tól a Szabadka-újvárosi kerület espereseként működött. 1989-ben 
nevezték ki és szentelték szabadkai püspökké. 1998-ban a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett (Sche-
matismus 2011, 303–304).
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Emellett a szórványban, főként a szerb többségű városokban élő 
magyar hívek közül sokan, gyakran kényszerből, a szerbségbe 
történő asszimiláció útját és a katolikus egyházzal való szakítást 
választották. E tendenciák a horvát fiatalok körében is megjelen-
tek. Duna menti horvát-sokác falvak lakossága a délszláv háború 
alatt gyakran szenvedett a szerb szabadcsapatok zaklatásától – 
lelkipásztoraikkal együtt. Bács és Szond (Sonta) horvát hívőkö-
zössége különösképpen nehéz éveket élt át ekkor: sok fiatal és 
középkorú hívő távozott családostul Horvátországba vagy Nyu-
gat-Európába. Nyugat-Bácska katolikus magyar falvai (Bezdán, 
Doroszló, Gombos, Bácskertes [Kupusina] és Szilágyi) szintén 
osztoztak horvát hittestvéreik sorsában. Az itteni fiatalok legin-
kább Magyarországra, Kanadába, Németországba és Ausztriába 
távoztak. Üresen álló házaikba 1995-ben horvátországi és bosz-
niai szerb menekülteket költöztettek be a hatóságok. E falvak 
nemzetiségi összetétele tehát megváltozott és a szigetmagyarsági 
létből elindultak a szórványosodás felé. A csillapodni látszó kato-
likusokkal szembeni ellenérzés újra fellángolt az 1999-es NATO- 
bombázások során – holott a Nyugat-bácskai régióban nem is a 
szerb falvakat, hanem a legdélebbi palóc falut, Bácskertest érte 
három bombatalálat.

A délszláv háború idején a Bácskával határos baranyai hívek 
lelki gondozását életük kockáztatásával két nyugat-bácskai lelki-
pásztor látta el: Mikity Ede szilágyi plébános és Fuderer László 
zombori káplán. Vörösmarton és Csúzsán vasárnap délutánon-
ként miséztek, Fuderer atya pedig rendszeresen tartott hitoktatást 
és temetett is. Bunford Vilmos bácskertesi plébános alkalmanként 
csatlakozott hozzájuk, Kecskés Ferenc bezdáni plébános pedig a 
bérmálás szentségét osztotta ki a baranyai katolikus fiatalok szá-
mára. E lelkipásztorok a háborús megpróbáltatások reménytelen-
ségébe igyekeztek a krisztusi reményt elvinni a baranyai híveknek 
1990 és 1997 között. Mindezen nehézségek ellenére azonban, 
szinte gondviselésszerű módon, Pénzes János püspöksége alatt 
megszűnt a papi utánpótlás problémája a Bácskában. Míg 1986 
és 1997 között csak 15 (közülük 11 magyar), addig 1998 és 2009 
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között 38 (köztük 26 magyar) növendéket szenteltek pappá Sza-
badkán. Emellett Pénzes püspök 12 állandó diakónust (közülük 
10 magyart) is felszentelt, akik elsősorban a nagyobb magyar plé-
bániákon (Szabadka, Zenta, Ada, Óbecse, Magyarkanizsa) segítik 
a plébánosok munkáját.

Pénzes püspök folytatta azt az egyházépítő munkát, amit 
elődei a kisszeminárium létrehozásával elkezdtek, és 1993-ban 
megalapította a Teológiai–Kateketikai Intézetet (TKI) jöven-
dő hitoktatók képzése céljából. A háború okozta nehézségek is 
befolyásolták a főpásztor e döntését, mivel a jövendő hittanárok 
külföldi képzése politikai és anyagi okok miatt is komoly nehéz-
ségekbe ütközött a délszláv háború idején. Ugyanakkor az intézet 
(főiskola) megalapításában is az Isteni Gondviselés művét láthat-
juk, hiszen 1993-ban még senki sem sejthette, hogy a szerbiai is-
kolákban egyszer még a hitoktatás választott tantárgyként beve-
zetésre kerül. Amikor ez 2001-ben Zoran Đinđić miniszterelnök 
kifejezett kérésére megtörtént, a katolikus egyházmegyék megfe-
lelő képesítésű szakemberekkel rendelkeztek ahhoz, hogy meg-
jelenjenek az iskolákban. Ironikus módon az ortodoxok a két- 
ezres évek elején kevesebb szakképzett hitoktatóval rendelkeztek, 
mint a katolikusok.

A Teológiai–Kateketikai Intézetben 1994-ben kezdődött meg 
az oktatás magyar és horvát nyelvű tagozatokon. Az intézmény 
megszervezésében Pénzes püspök mellett dr. Harmath Károly fe-
rences atya, mons. dr. Andrija Kopilović szabadka-sándori plébá-
nos és dr. Josip Ivanović, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző tanára 
elévülhetetlen érdemeket szereztek. Mellettük a szegedi, a dia-
kóvári és zágrábi teológiák tanárai is felkarolták Pénzes püspök 
tervét. Benyik György és Sávai János szegedi professzorok és fő-
pásztoruk, Gyulai Endre mindenben támogatták a TKI színvona-
las működését. Az előadások kezdetekben az újvidéki főplébánia 
épületében és a tóthfalusi lelkigyakorlatos házban, majd a szabad-
kai Katolikus Kör épületében folytak. Végül 2006-ban Szabadkán 
sor került az Augustianum Pasztorális Központ épületének alap-
kőletételére, ahol a TKI is otthonra talált. 
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Az Augustianum felépítése is Pénzes püspök azon merész ter-
vei közé tartozik, amelyeket az egyházpolitikai szükségszerűség 
szült, de az Isteni Gondviselés támogatott. Dr. Stanislav Hočevar 
belgrádi érsek ugyanis a szerbiai katolikus papnövendékek kép-
zése céljából egy belgrádi szeminárium létrehozását tűzte ki cé-
lul. Azonban Pénzes püspök, aki a szerbiai katolikus hívek nagy 
többségének főpásztora, erélyesen fellépett e tervvel szemben. A 
bácskai magyar és horvát papok egyaránt támogatták ebben fő-
pásztorukat, hiszen egyértelmű volt számukra, hogy egy jöven-
dőbeli belgrádi teológiai karon sem a magyar, sem pedig a horvát 
nemzeti karakter nem kapott volna semmiféle szerepet. Pénzes 
püspök ezért egy szabadkai székhelyű nagyszeminárium és pasz-
torális központ tervével állt elő. Maga mögött tudhatta a szent-
fülöpi (Bački Gračac) születésű Robert Zollitsch freiburgi érsek 
támogatását is, aki abban az időben a Német Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöki tisztjét is betöltötte. Pénzes püspök terve győ-
zött és ezáltal továbbra is lehetővé vált, hogy a Szabadkai Egy-
házmegye magyar, horvát és szlovák nemzetiségű papnövendékei 
anyaországukban anyanyelvükön tanulhassanak, majd a gyakorlati 
képzés idejét a Szabadkai Nagyszemináriumban töltsék. Termé-
szetesen az utókor fog véleményt formálni, illetve fogja megítél-
ni a közelmúlt történéseit. Mindenesetre biztatóan hat az a tény, 
hogy a Bácskában a kétezres évek elején, Trianon óta először, a 
magyarok és a horvátok között meglévő feszültség szinte teljesen 
kioltódott. E folyamatban pedig a történelmi események sodrása 
mellett dr. Pénzes János püspök pártatlan és megfontolt egyház-
megyei vezetése játszott jelentős szerepet. „Ego sum, nolite timere 
– Én vagyok, ne féljetek” (Mt 14,25) – e jelmondatot választot-
ta magának 1989-es püspökké szentelése alkalmával. Főpásztori 
szolgálata alatt valóban elérte azt, hogy többé sem a magyar, sem 
a pedig a horvát papoknak vagy híveknek nem kellett attól tar-
taniuk, hogy a másik fél föléjük kerekedett volna. Közel harminc 
éves püspöki szolgálata alatt hozzásegítette a bácskai horvát és 
magyar katolikusokat a közös érdekeik mentén történő együttes 
cselekvésre.
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6.2. A Nagybecskereki Egyházmegye megszületésétől napjainkig

A bánsági németek elmenekülése, majd módszeres kiirtása és vé-
gül kitelepítése után az itteni sváb plébániák gyakorlatilag meg-
szűntek létezni. A világháborút követően a Bánsági Apostoli 
Kormányzóság katolikus hívei felét veszítette el. Míg 1935-ben 
200 872 katolikus hívő élt ezen a területen, addig létszámuk a 
világháborút követően 100 000 fő körülire esett vissza. A kommu-
nista hatóságok több tíz templomot romboltak le, számos esetben 
magával a kormányzósággal fizettették meg a bontási költségeket.

Dr. Josip Ujčić kormányzó a háborút követő nehéz esztendők-
ben bátran kiállt a szenvedők mellett, különösen papjai védelmé-
ben nem mulasztott megtenni minden tőle telhetőt. Stepinac érsek 
letartóztatása után őt bízták meg a Jugoszláv Püspöki Kar meg-
bízott elnöki teendőivel és ezt 1946 és 1960 között eredménye-
sen végezte. Sokat fáradozott továbbá a Szentszék és Jugoszlávia 
1952-ben megszakadt diplomáciai kapcsolatainak helyreállításán 
is. Munkatársai visszaemlékezései szerint ettől elsősorban a gyer-
mekek számára a hitoktatás hivatalos engedélyezését remélte. 80. 
születésnapjára a Szentatya és a jugoszláv állam is kitüntetésben 
részesítette.

Az idős érsek személyesen gondoskodott utódjáról, kérésére a 
szentatya 1961. március 2-án dr. Gavrijel Bugatko29 kőrösi (križevci) 
görögkatolikus püspököt Mocisse címzetes püspökévé, valamint 
belgrádi segédérsekké nevezte ki utódlási joggal. Ujčić érsek 1964. 
március 24-én hunyt el. Bugatko 1961. július 17-én bánsági apos-
toli kormányzói kinevezést is kapott. Először állt e tájak élén gö-
rögkatolikus főpap, aki latin szertartású tevékenységet is folytat-

29 Gavrijel Bugatko a Slavonski Brod melleti Andrijevcin született 1913-ban 
hatgyermekes földműves családban. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, 
majd 1939-ben itt szentelte őt pappá Nyárádi Dénes kőrösi püspök. 1941-ben 
védte meg doktori disszertációját Rómában. Hazatérvén Bácskereszttúron és 
Kőrösön szolgált, 1950-ben pedig a Kőrösi Görög Katolikus Püspökség kor-
mányzója lett. 1952. április 27-én 37 éves korában szentelték kőrösi püspökké. 
A kőrösi püspöki széket ugyanis előde, msgr. Šimrak Janko 1946. augusztus 
9-én bekövetkezett halála óta nem töltötték be (Miz 2016, 81–86).
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hatott. Püspöki jelmondata: Per Mariam ad Jesu per caritatem ad 
unitatem: azaz Jézushoz Mária által, az egységhez szeretet által 
(Miz 2016, 81–86; Erős 1993, 167–168).

Kőrösi püspökként joghatósága a Jugoszlávia területén élő va-
lamennyi görögkatolikus hívőre kiterjedt. Számos plébániát szer-
vezett, templomot építtetett. De lelkiismeretesen teljesítette püs-
pöki feladatait Belgrádban és a Bánságban is. Bugatko érsek nem 
beszélt magyarul. Mivel ő maga ruszinként és görögkatolikusként 
is átérezte a kisebbségi lét nehézségeit, ezért azon fáradozott, hogy 
a 90%-ban magyar katolikus hívek alkotta kormányzóság miha-
marabb magyar főpásztort kapjon. A Szentszék közmegegyezésre 
1971. december 22-én msgr. Jung Tamás30 személyében új aposto-
li kormányzóval ajándékozta meg a bánsági híveket. VI. Pál pápa 
a numidiai Castellanum címzetes püspökévé nevezte ki őt. Ezzel 
Bugatko érsek bánáti apostoli adminisztrátori tisztsége megszűnt. 
Jung Tamás püspökké szentelésére 1972. február 13-án került sor 
Nagybecskereken (Zrenjanin), a kormányzóság székhelyén.

A belgrádi érsekkormányzók szinte csak bérmálni jártak el a 
Bánságba, az ügyintézést évtizedeken át átengedték helynökeiknek, 
akik a Nagybecskereken vezetett kormányzósági irodából intézked-
tek nevükben. Ezt az állapotot kívánta megváltoztatni Jung püspök 
1972 és 1988 között, és a bánsági részeket az egyházmegyévé for-
málás útján elindítani. Mindvégig püspöki jelmondata szellemében 
ténykedett: Conformis in Christo gregi – Krisztusban eggyé forrva 
a nyájjal. Igyekezett egybegyűjteni a világháború és az azt követő 
megpróbáltatások következtében megfogyatkozott és elcsigázott 
bánsági katolikus népet. Igen tapintatos és mindenkihez közvetlen 
volt. Elősegítette, hogy a II. vatikáni zsinat rendelkezései gyökeret 

30 Jung Tamás 1911. december 10-én született Székelykevén (Skorenovac). 
A gimnáziumot Nagybecskereken végezte az Engel konviktus növendé-
keként. Frankfurt am Mainban a jezsuiták vezette egyetemen végezte filo-
zófiai és teológiai tanulmányait. 1936-ban szentelték pappá. Káplánként és 
plébánosként szolgált Versecen, Hódegyházán, Töröktopolyán, Muzslyán, 
majd 1949-től Nagybecskereken. Többször volt esperes, konzultorként és 
az egyházi bíróság tagjaként is tevékenykedett, ezért jól ismerte a kormány-
zóságot és annak papjait (Erős 1991, 175–176).
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verjenek a hívőközösség szívében. Ennek érdekében népmisszió-
kat szervezett. Igyekezett megmenteni a meglévő egyházi javakat, a 
templomok felújítását támogatta, új miséző helyeket és kápolnákat 
alakíttatott ki. A Képes Biblia kiadásával és e könyv külföldre jut-
tatásával az összmagyar katolikusság számára jelentős missziót vég-
zett. Lehetőségei szerint anyagilag támogatta a nehéz helyzetben 
lévő erdélyi magyar katolikus paptestvéreket és híveket.

Jung püspök egyházszervező munkáját siker koronázta. Az 
Apostoli Szentszék rendelkezése alapján 1986. december 16-án a 
Bánáti Apostoli Kormányzóságot Nagybecskereki Püspökséggé 
emelte.31 II. János Pál pápa egyúttal az egyházmegye védőszentjéül 
az első csanádi püspököt, Szent Gellért vértanút, székesegyházának 
pedig a nagybecskereki templomot jelölte ki. A leirat véglegesíti 
továbbá az egyházmegye határait is. 1986. december 17-én a Szent-
szék az újonnan alapított püspökséget a Szabadkai Egyházmegy-
ével együtt a Belgrádi Metropólia keretébe sorolta.32 Jung Tamás 
továbbra is apostoli kormányzóként maradt az egyházmegye élén. 
Ezt a tisztséget Huzsvár László33 felszentelésének napjáig, 1988. 
február 14-ig viselte (Huzsvár 2000, 8; Erős 1993, 175–176).

31 A Belgrádi Apostoli Nunciatúra 215/1986. sz. leirata.
32 A Belgrádi Apostoli Nunciatúra 218/1986. sz. leirata.
33 Msgr. Huzsvár László (1931–2016) püspök a bácskai Horgoson született 

1931. február 21-én. Az elemi iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot a 
visszacsatolás éveiben Szegeden kezdte, majd Zentán fejezte be. Teológiai 
tanulmányait a zágrábi Hittudományi Karon végezte. Szabadkán szentel-
ték pappá 1957-ben. Káplánként működött Topolyán, majd Szabadkán a 
székesegyházban, Kelebián, emellett püspöki titkárként szolgált. 1958-ban 
kapta első plébánosi kinevezését Verbászra, ahol 1969-ben elindítja a Hité-
let folyóirat kiadását. A Paulinumban magyartanárként is dolgozott. 1970-
ben Újvidékre került, ahol a Szent Erzsébet, majd 1974-től a Mária Neve 
templom plébánosa lett, ez követően pedig esperes, majd 1978-tól prelá-
tus. Szerteágazó lelkipásztori tevékenysége mellett szervezőként is kitűnt: 
Szent István király megkeresztelkedése ezeréves jubileumának délvidéki 
megünneplése és a Szent Gellért-jubileumi ünnepség megszervezése is az 
ő nevéhez kötődik. Népes zarándoklatokat vitt Ausztriába, Rómába, a nagy 
európai kegyhelyekre és Görögországba. 1988-ben nevezték ki és szentel-
ték nagybecskereki püspökké. 2007-ben vonult nyugalomba és 2016-ban 
hunyt el (Erős 1993, 179–181; Huzsvár 2000, 22).
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A Nagybecskereki Egyházmegye első megyéspüspökévé II. Já-
nos Pál pápa 1988. január 7-én msgr. Huzsvár László pápai pre-
látust, újvidéki esperesplébánost nevezte ki. Felszentelésére 1988. 
február 14-én került sor. Jung Tamás püspök, a nyugalomba vo-
nult apostoli kormányzó, néhány évvel később (1992. december 
5-én) elhunyt. Az újonnan felszentelt főpásztor első feladatként 
átszervezte a püspökség esperességeit (4), véglegesítette a plébá-
niák számát (40), a leányegyházakét (50), továbbá újjászervezte 
a Papi Tanácsot és közzétette az Egyházközségek Szabályzata és 
Ügyrendje statútumát (1990), egyben megejtette hivatala teljes 
átalakítását (Harmath 2011, 19).

Huzsvár püspök a kezdettől átérezte a bánsági szórványlét 
minden problémáját. Mint azt plébánosként is tette, a katolikus 
magyar ifjúság nevelésére nagy hangsúlyt fektetett főpásztori 
szolgálata alatt. Nagybecskereken a nővérek vezetése alatt leány-, 
a várossal szinte egybenőtt Muzslyán pedig a szalézi szerzetesek 
vezetésével fiúkollégiumot alapított a középiskolások és az egye-
temisták számára.

Dr. Német László SVD,34 a nagybecskereki egyházmegye má-
sodik főpásztora 2010. január 1-jei hatállyal átszervezte az espere-
sei kerületeket (3), újraszervezte plébániák és azok leányegyháza-
inak (filia) területi beosztását és számát. Főpásztori tevékenysége 
új lendületet adott az egyházmegyei missziók és rétegpasztorálás 
terén a Bánságban.

34 Msgr. dr. Németh László SVD püspök 1956. szeptember 7-én született 
a bácskai Hódságon. 1977-ben lépett be az Isteni Ige Társasága szerze-
tesrendbe. Teológiai tanulmányait Lengyelországban, a lublini Katolikus 
Egyetemen végezte. 1983-ban szentelték pappá Hódságon. 1985 és 1987 
között Rókában folytatta tanulmányait, majd 1987 és 1990 között a Fü-
löp-szigeteken szolgált egyetemi lelkészként. 1994-ben szerzett doktorá-
tust dogmatikából a Pápai Gergely Egyetemen Rómában. 1994 és 2000 
között dogmatikát tanított Ausztriában. 2000-től 2004-ig a Szentszék 
nemzetközi szervezetek mellett működő bécsi állandó képviseletén telje-
sített szolgálatot. 2004 és 2007 között a Verbita rend magyarországi tar-
tományfőnökeként tevékenykedett, majd 2006-ban a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia titkára lett. 2008-ban nevezték ki és szentelték fel 
nagybecskereki püspökké (Csipak–Kovács 2011, 23).
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7. Hitélet és egyesületek a Vajdaságban 1945-től napjainkig

A rózsafüzér társulatok és az oltáregyletek, a ferences és karme-
lita harmadrendűek csoportjai 1945 után is rendszeresen gyűltek 
össze közös imádságra. Tevékenységük azonban a templom falai 
közé szorult vissza: köztereken sem körmenetet, sem felvonulást, 
sem pedig nyilvános missziót nem végezhettek. A belügyi szervek 
kiváltképpen a városokban ügyeltek erre. A plébániai hitoktatás 
ugyan államilag engedélyezett volt, de a kommunista párt a peda-
gógusokon keresztül igyekezett a diákokat eltéríteni a rendszeres 
templomba járástól, a ministrálástól és a hitoktatáson való rész-
vételtől.

Az egyház „elhallgattatásának falán”azonban a hatvanas évek 
végén repedés keletkezett. A hatóságok ugyanis engedélyezték 
az egyházközségeknek a nyugat-európai zarándokutak szerve-
zését. Ezek az alkalmak pedig új lehetőséget nyitottak meg a 
lelkipásztorok és a hitüket buzgón gyakorló hívek számára is 
ahhoz, hogy megismertessék a Szentírás üzenetét és a rendsze-
res imádság gyakorlását a hitüket csak felületesen ismerőkkel. A 
bácskai és bánsági lelkipásztorok leginkább a szlovéniai Kompas 
utazási irodával együttműködve szerveztek zarándoklatokat Ró-
mába, Lourdes-ba, Fatimába és a Szentföldre. Huzsvár László, 
Bús András, Savelin Zoltán, Léner István és Erős Ferenc jeles-
kedtek az utak megszervezése terén. A zarándokok közé azon-
ban gyakran a belügyi szervek informátorai is vegyültek. Így tör-
tént ez 1983-ban, a Megváltás 950. jubileumi Szentéve kapcsán 
Rómába szervezett zarándoklaton is. A vajdasági magyar zarán-
dokok a Szt. Péter téren összetalálkoztak az emigráns magyar 
katolikusokkal és közösen elénekelték a Boldogasszony Anyán-
kat és a Magyar Himnuszt. Ez a „kihágás” elég volt ahhoz, hogy 
a szervezők, Léner István bácskossuthfalvi (Stara Moravica) és 
Erős Ferenc törökkanizsai (Novi Kneževac) plébánosok útleve-
lét hazatérésük után bevonják és tőlük a további útlevéligénylés 
jogát egészen a 2000-ben bekövetkezett rendszerváltásig meg-
tagadják.
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A második világháború után is töretlenül folytatódtak a do-
roszlói zarándoklatok – igaz, a belügyi szervek árgus szemeinek 
kíséretében. A szentkút őrei 1942 és 1983 között Fritz Ferenc, 
1983 és 2006 között pedig György János helyi plébánosok voltak, 
akik lelkiismeretesen szervezték a zarándoklatokat és igyekeztek 
a hívek kényelmét szolgáló kisebb épületek felhúzására. 1972-ben 
Zvekanović püspök egyházmegyei zarándokhellyé nyilvánította a 
Szentkutat. A harmincas években a sváb katolikusok által megho-
nosított ifjúsági zarándoklatok a hatvanas években új erőre kap-
tak. 1967-ben 4000 bácskai fiatal, köztük sok ministráns vett részt 
a doroszlói ifjúsági találkozón lelkipásztoraik vezetésével.

A szeptember 7-8-i nagybúcsú keretében, az éjszakai virrasztás 
alatt bevezetésre került az éjféli ifjúsági szentmise is, ami a fiatalok 
nagy tömegét vonzotta, de a középkorosztály tagjai is érdeklődés-
sel fogadták. Ezt a kezdeményezés a bácskertesi (kupusinai) ifjak-
hoz fűződik, akik Guzsvány György vezetésével gitáros énekeket 
tanultak be. Sztrikovits János újvidék-telepi plébános és a hetve-
nes években alapított ifjúsági zene- és énekkara is bekapcsolódott 
a doroszlói eseményekbe.

A nagybúcsú a hetvenes években, az autóbuszok és a személy-
gépkocsik elterjedésével még tömegesebbé vált: 1973-ban 64 au-
tóbusz, 14 kisbusz és száznál is több személygépkocsi szállította 
a búcsúsokat a kegyhelyre. Ezzel egyidejűleg azonban a gyalogos 
zarándokok száma visszaesett. A délszláv háború idején azonban 
újjászületett a gyalogos zarándoklás Danyi László moholi plé-
bános kezdeményezésére: Moholról és a Tisza-mentéről több 
mint száz, főleg fiatal hívő zarándokolt Doroszlóra, hogy a Segí-
tő Szűzanya közbenjárását kérje a békéért és az erőszakkal beso-
rozott magyar fiatalok mihamarabbi hazatéréséért. A több mint 
száz kilométeres utat oda és vissza is gyalogosan tették meg. A 
zarándoklás és imádkozás élménye hatalmas közösségépítő erő-
vel bírt a résztvevők számára és hozzásegített ahhoz, hogy Adán, 
Moholon és Óbecsén erős bázisközösségek szülessenek.

Pénzes püspök úr 2006-ban Verebélyi Árpád gombosi és 
doroszlói plébánost nevezte ki a kegyhely igazgatójának. Fára-
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dozásainak köszönhetően jelentős infrastrukturális fejlesztések 
történtek a szent helyen. Először a Doroszlói Helyi Közösség 
önerőből nyújtott támogatást, majd a második világháború után 
kényszerűségből hazát vesztett Duna menti svábok, követte őket a 
németországi Renovabis katolikus alapítvány, majd Vajdaság Tar-
tomány kormánya és néhány nagylelkű magánszemély szűkebb 
pátriánkból. A meglévő templomhoz hozzáépült az Oltáriszent-
ség méltó őrzésére szolgáló kápolna, majd tereprendezésre került 
sor és új padok váltották fel a régiek helyét, megújult a szabadtéri 
oltár és a Szentkút környéke, elkezdődött a kápolna renoválása, 
végül pedig felépült a zarándokhely központi kiszolgáló létesít-
ményeként megálmodott Szent János Ház is. 2018-ban a magyar 
kormány is felkarolta a doroszlói zarándokhelyet, így lehetőség 
nyílt új vizesblokk, valamint 1 200 személy befogadására alkalmas 
fedett nagyterem, emellett konyha és zarándokszállás felépítésé-
re. A munkálatok 2019-ben fejeződnek be. Mindezen fejlesztések 
hatására elmondhatjuk, hogy a Doroszlói Szentkút infrastruktú-
rája egyre inkább kezdi felvenni a lépést a huszonegyedik század 
elvárásaival.

Az év legfőbb búcsúját Kisboldogasszony ünnepén, szeptem-
ber 7-én és 8-án tartják függetlenül attól, hogy vasárnapra, vagy 
hétköznapra esik-e a két nap. A zarándokok száma e két napon 8 
és 10 000 között mozog. Tartanak búcsút továbbá áldozócsütör-
tökön, pünkösdkor, Segítő Szűz Mária ünnepén, május 24-én – a 
kegytemplom búcsúján –, az ifjúsági zarándoklatot és a férfibú-
csút is minden évben megtartják, továbbá a meg nem született 
gyermekekért is tartanak engesztelő zarándoklatot augusztus 29-
én. Mindezeken kívül pedig több bácskai egyházközség szervez 
plébániai zarándoklatot az év folyamán. A nyári szünetben pedig 
táborlakó gyerekek népesítik be a Szentkút környékét.

1972-ben, Doroszlóval együtt, a Szabadka melletti Bunarićot 
is egyházmegyei zarándokhellyé nyilvánította Zvekanović püs-
pök. Ettől kezdve az itteni zarándoklás a magyarok között is egyre 
jobban meghonosodott, így a búcsú előestéjén és napján is beve-
zetésre kerültek a magyar szentmisék.
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A II. Vatikáni Zsinat szellemétől áthatva Léner István plé-
bános az ifjúság számára a hetvenes években Bácskossuthfalván 
(Stara Moravica) lelkigyakorlatokat kezdett szervezni. Ezt a kez-
deményezést 1980 januárjától Utasi Jenő tóthfalusi (Totovo Selo) 
plébános folytatta. Ezek a találkozók vetettek alapot a tóthfalusi 
lelkigyakorlatos ház létrejöttéhez. Az intézmény fokozatosan bő-
vült: előbb idősek otthona, majd 2002-ben a Kaszap István Kollé-
gium, végül 2011-ben a Nyers István Labdarúgó Akadémia nőtte 
ki magát Tóthfalun. 

A Jugoszláv majd Szerbiai Caritas keretében kezdte meg mű-
ködését a szabadkai, majd az időközben nagyobb önállóságra szert 
tevő nagybecskereki Caritas is. A háborús évek gyógyszerellátási 
gondjait igyekeztek orvosolni a Vajdaságban – tekintet nélkül a 
hívek vallási vagy nemzeti hovatartozására. Ezáltal e csoportok 
nagy tekintélyt vívtak ki maguknak a jugoszláv (szerb) hatóságok 
szemében is. Msgr. Dobai István atyának a Bácskában és msgr. 
Tietze Jenő atyának a Bánságban elévülhetetlen érdemei vannak a 
rászorultakról való karitatív gondoskodás terén. Jelenleg a szegé-
nyekről és idősekről való gondoskodás mellett a házi betegápolás 
is egyre nagyobb hangsúlyt kap a Caritas tevékenységében.

A vallásgyakorló hívek önszerveződésének köszönheti létrejöt-
tét és aktív működését több bázisközösség a Délvidéken. A Házas 
Hétvége Mozgalom és a HÁLÓ Közösség a katolikus hit mélyebb 
megélését tűzte ki célul. Mindkét kezdeményezés szoros kapcso-
latot ápol az anyaországi és a kárpát-medencei testvérszerveze-
tekkel. A katolikus és a nemzeti egybetartozás erősítését egyaránt 
zászlajára tűzte mindkét szervezet. Mindez igaz a délszláv háború 
alatt újjászerveződött cserkészmozgalomra is. A Bánságban és a 
Bácskában is számos lelkes ifjút tömörít soraiba a cserkészet.

A Keresztény Értelmiségi Kör és a Vajdasági Pax Romana is 
a kilencvenes években alakultak és célul tűzték ki maguk elé a 
két világháború között virágzó katolikus körök feladatának a kor 
kihívásainak megfelelő továbbvitelét. A KÉK több mint húsz, a 
VPR pedig tíz helyi csoporttal büszkélkedhet a Vajdaság egész 
területén, amelyekben havi-kéthavi rendszerességgel előadásokat 
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szerveznek. Emellett legalább félévente a tagság egészét érintő 
lelki vagy tanulmányi napokat és évenkénti zarándoklatokat is 
szerveznek.

7.1. Katolikus sajtó és könyvkiadás a Vajdaságban

A Tito–Casaroli-találkozók fontos eredményeként az egyház 
teljes sajtószabadságot kapott: megindult a Glas Koncila (Zsinat 
hangja) hetilap kiadása Zágrábban, emellett újra lehetőség nyílt 
egyházi könyvek nyomtatására és terjesztésére is. A horvát sajtó 
eredményein felbuzdulva a bácskai és bánsági magyar katolikus 
papság is elérkezettnek látta az időt egy magyar nyelvű sajtóter-
mék elindítására a Délvidéken. Húzsvár László verbászi (Titov 
Vrbas, ma Vrbas) plébános vállalta a lap írását és szerkesztését, 
felelős kiadója pedig Csipak Ferenc prelátus, illetve az általa veze-
tett újvidéki Mária Neve plébánia lett. A havilap neveként a Hi-
téletet választották, mivel ez a név ismert volt a katolikus olvasó-
közönség számára a királyi Jugoszlávia idejéből.35 Az „új” Hitélet 
első száma 1963 októberében látta meg a napvilágot az újvidéki 
Dnevnik nyomdában, ahol Grnja főigazgató megelégedettséggel 
fogadta a magyar papok kérését. 1964-ben végül a magyar nyelvű 
szocialista sajtó nyomdája, az újvidéki Forum igazgatója is beadta 
a derekát a szerkesztők kérésének és ettől kezdve ott történt a lap 
nyomtatása (Huzsvár 2013, 143–144).

A folyóirat népszerű stílusban írt cikkei a II. Vatikáni Zsinat 
szellemében nyúltak a témákhoz. Valójában e szellem szócsövé-
vé vált a magyar nyelvterületen, hiszen a környező országokban a 
szigorú cenzúra, a külföldtől és egyben a külföldi teológiai áram-
latoktól elszigetelt környezet nem kedvezett a zsinati szellem 
megismerésének. A horvát teológiai kultúra közelsége, amelynek 
kiemelkedő képviselői vettek részt a zsinaton, és amelyben a bács-

35 Quotidián Lajos plébános szerkesztette és adta ki a Hitélet folyóiratot 
előbb Mozsoron (1924–1932), majd Szilágyin (1932–1944).
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kai papság is nevelkedett, kaput nyitott az aggiornamento36 felé. 
Bizonyára e gondviselésszerű tényezőben kell keresnünk a Hité-
let – visszatekintve már nyugodtan mondhatjuk – rendkívül gyors 
felemelkedését (Harmath 2001, 58).

A Hitélet rövid időn belül közkedvelt lett a vajdasági, horvát-
országi és szlovéniai magyar hívek között. Ellensúlyozni tudta a 
keresztény tanítással és a katolikus egyházzal szemben továbbra 
is fenntartásokkal, olykor ellenségesen viseltető, kommunista és 
ateista eszméket propagáló jugoszláviai magyar sajtótermékeket. 
A Hitélet missziója hamarosan átlépte az ország határait és elér-
hetővé vált előbb a nyugat-európai, majd az anyaországi, erdélyi és 
felvidéki magyar katolikusok számára is. A külföldi előfizetőknek 
köszönhetően a hetvenes évek elején a Hitélet 19 000-es példány-
számot ért el. A lap hihetetlen népszerűsége azonban hamarosan 
felkeltette a magyarországi Állami Egyházügyi Hivatal, valamint 
a román és a csehszlovák szervek gyanakvását is, és igyekeztek 
jugoszláv elvtársaiknál kieszközölni a lap külföldi postázásának 
megakadályozását. A Hitélet példányszáma ugyan 15 000-re esett 
vissza, de a külföldi terjesztést továbbra is igyekeztek a kommu-
nista állam szemében illegális módszerekkel megoldani (Huzsvár 
2013, 150–152).

A Hitélet szerkesztősége 1969-től kezdve rendszeresen kiadta 
a Katolikus Kincses Kalendáriumot. A kiadvány hittani, továbbá 
keresztény erkölcsökre tanító témákat dolgozott fel, valamint a II. 
Vatikáni Zsinat által megújított liturgiát. Szigorúan a keresztény 
erkölcstant és családtervezést szem előtt tartva, mert beszélni a 
vajdasági magyarságot oly annyira veszélyeztető „fehér pestisről” 
is, melynek rémisztő jelei már a hetvenes években egyértelműek 
voltak a vajdasági plébánosok számára. A Kalendárium példány-
számát a hetvenes évek közepére sikerült a 11-12 ezerre feltor-
nászni, végül a hetvenes évek végére elérte a 16 ezres példányszá-
mot.

36 Aggiornamento jelentése olaszul a mai naphoz igazodás. Az Egyház a II. 
vatikáni zsinaton elindított megújulásának XXIII. János pápától származó 
megjelölése.
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Zvekanović Mátyás püspök megbízásából 1960-ban Huzsvár 
László imakönyvet szerkesztetett Hitélet címmel. Az anyaorszá-
gi Hozsanna imakönyv egyházi énekeinek számozását megtartva 
összeállított egy népies jellegű ima- és énekeskönyvet, amely szer-
kesztésében többek között Bertron Ferenc plébános és hittanár, 
Bartusz József plébános, Fiala M. Ivánka nővér is közreműköd-
tek.37 A szerkesztők az állami engedélyeztetés miatt kénytelenek 
voltak a nemzeti érzéssel átszőtt, ezért a hatóságok által „sovi-
nisztának”ítélt egyházi énekek mellőzésére az énekeskönyvből.38 
Ám a negyvenes és ötvenes évek nyílt egyházüldözéséhez képest 
így is hatalmas eredménynek számított, hogy a magyar hívek lel-
ki épülését segítő magyar nyelvű ima- és énekeskönyv napvilágot 
láthatott a kommunista Jugoszláviában. A teljes igazság kedvéért 
azonban meg kell jegyeznünk azt is, hogy a bácskai horvát anya-
nyelvű hívek számára a Szabadkai Egyházmegyei Hatóság által 
kiadott énekeskönyvbe sem kerülhettek bele a kifejezetten horvát 
nemzeti érzésű egyházi énekek, illetve ezek közül sokak átírására 
kényszerültek a szerkesztők az állami cenzúra miatt.39 1962-ben a 
Hiszek című gyermekimakönyv látott napvilágot szintén a Hité-
let szerkesztésében.
37 ADS Anno 1960, 2000/60.
38 A Hozsanna imakönyvhöz képest a Hitéletben az énekek a 292. számmal 

befejeződtek. Kihagyták belőle a következő számozású, nemzeti érzettel 
átszőtt egyházi énekek: 284. Boldogasszony Anyánk, 285. Egek ékessége, 
286. Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak, 293. Isten hazánkért, 
294. A és B Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?, 295. Áldott Szent 
István, 296. Magyarok fénye, ország reménye, 297. Igaz hitnek plántálója, 
298. Ó dicsőséges Szent Jobb kéz, 299. Szent Imre herceg Magyarország 
éke, 300. Felmutat égbe Szent Gellért keresztje, 301. Drága hazám, te na-
gyok termőföldje, 302. Sziklahitű László, 303. Szent Erzsébet asszony, 304. 
Pannóniában nőtt teljes szép viola, 305. Miért feledkezel el rólunk teljes-
séggel és 306. Isten áldd meg a magyart. Hitélet katolikus imakönyv. 1960. 
Szubotica: Bácska katolikus papsága; Hozsanna teljes kottás népénekes-
könyv. 1946. Budapest: Szent István Társulat.

39 A Slava Božija című szabadkai kiadású énekeskönyvből szintén több „na-
cionalistának” ítélt horvát ének kimaradt vagy módosítva került bele:  a 
Kraljica hrvata (horvátok királynője) jelzős szerkezetet következetesen a 
Kraljica kršćana (keresztények királynője) kifejezéssel helyettesítették.
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A magyar katolikus emigráció szoros együttműködést épített 
ki a Hitélettel. Török Jenő piarista atya, aki Bécsben az Opus 
Mystici Corporis (OMC) kiadó vezetője és a Szolgálat folyóirat 
szerkesztője volt, a hetvenes években segítséget ajánlott fel a ju-
goszláviai magyar nyelvű katolikus könyvkiadás terén: hozzájárult 
ahhoz, hogy a Bécsben kiadott könyveket a Hitélet Jugoszláviá-
ban is ellenszolgáltatás nélkül kiadhassa. Így 1967-ben elindult a 
Hitélet kiskönyvtára sorozat. (Huzsvár 2013, 156)

A Képes Biblia kiadása átütő sikert aratott és a könyv több 
százezer magyar katolikus családhoz jutott el nem csak Jugo-
szláviában, hanem az egész a Kárpát-medencében. Az eredetileg 
észak-amerikai mű horvát nyelvű változata a zágrábi ferencesek-
nek köszönhetően látott napvilágot. A horvát nyelvű országos ki-
adását a Western Publishing International engedélyével a Zágrá-
bi Érsekség kapta meg azzal, hogy a Jugoszláviában élő, bármely 
nyelvet beszélő katolikusok számára is lefordítható. Ennek alapján 
látott napvilágot magyar nyelven 1969-ben Verbászon Huzsvár 
László kiadásában. Ő válogatta az újszövetségi részt a Békés–Da-
los-féle fordításból,40 Dr. Géczy Tibor, bánsági általános helynök 
pedig az ószövetségi részt állította össze. Egyházi engedélyezte-
tést (imprimatur) a Képes Biblia első kiadására a Szabadkai Egy-
házmegyei Hatóság adott. E kiadás ötezer példánya elképesztő 
gyorsasággal elfogyott. Ezt követően hat újabb kiadást a bánsági 
apostoli kormányzóság, illetve Tietze Jenő nagybecskereki plébá-
nos jelentette meg 25-30 ezer példányban. A Képes Bibliát ezu-
tán dr. Harmath Károly ferences atya nyomatta az általa vezetett 
újvidéki Agapé könyvkiadóban több ezer példányban. A későbbi-
ekben szlovén, macedón, szerb, szlovák, cseh és ukrán nyelven is 
útjára bocsájtotta az Agapé. A magyar nyelvű Képes Bibliát több 
százezer példányban adták ki. Magyarországra, Felvidékre és Er-
40 P. Békés Gellért OSB (bencés) és P. Dalos Patrik COr (oratoriánus) szer-

zetes által készített katolikus Újszövetség-fordítás 1951-ben jelent meg 
először Rómában. Hosszú évtizedeken át Nyugat-Európából jutott el a vi-
lág különböző pontján élő magyarokhoz. A fordítás nyelvezete, a fordítók 
szövegmagyarázata, a térképmellékletek, valamint a könyv formátuma igen 
népszerűvé tették a magyar katolikusok körében.
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délybe az odalátogató hívek és papok áldozatkészsége és kocká-
zatvállalása révén jutott el rendszeresen a Képes Biblia. A román 
határőrök kifejezetten vadásztak erre a rendszer szempontjából 
veszélyesnek ítélt kiadványra (Huzsvár 2013, 154–155).

A másik jelentős katolikus lapkiadási kezdeményezés a sza-
badkai ferences rendházból indult ki a hatvanas évek végén és a 
hetvenes évek elején. A P. Lotspeich Amat gargyán köré gyűlő 
Világi Ferences Rendnek lelkes tagjai Testvéri Szolgálat Krisztus-
ban címen lelkiségi folyóiratot indítottak. Példányszáma elérte a 
800-at és az elmélyülésre vágyók egyre jobban igényelték. Ezért 
elindult a zsebformátumú Agapé füzetek kiadása, amelyek egy-
egy témát dolgoztak fel a lelkiség területéről. Mivel azonban az 
ördög a ferenceseknél sem alszik, az elöljárók a magyar paszto-
rációnál fontosabb feladatok végzése miatt elhelyezték Szabad-
káról a magyarul tudó és beszélni akaró rendtagokat. A ferences 
sajtótevékenység szünetel 1976-ig, amikor a horvátországi és 
olaszországi teológiai tanulmányairól visszatért Harmath Károly, 
pappá szentelése után a haldokló Assisi Szent Ferenc szavaival 
élve „Incipiamust” mond, s e néven közlönyt jelentetett meg Szent 
Ferenc halálának 750. évfordulója alkalmából. A fogadtatásból 
bátorítást nyerve 1977 karácsonyán újjáélesztette a Testvéri Szol-
gálatot Krisztusbant Agapé címmel. P. Harmath Károlyt Szabad-
káról Bécsbe, majd Našicébe helyezték, de ő a fizikai távolságot 
is leküzdve a folytatta az Agapé szerkesztését. Végül az újvidéki 
ferences rendház lett új otthona e folyóiratnak és szerkesztőjének 
is. A két vajdasági magyar vallási folyóirat, a Hitélet és az Agapé 
együtt élt és fejlődött egészen 1990-ig. Ekkor a két szerkesztőség 
között létrejött megegyezés alapján a két folyóirat egyesült, s Hi-
télet címen, de Agapé szellemben és technikai kivitelezésben él 
tovább egészen napjainkig.

A kilencvenes évektől az anyaországi katolikus olvasók számá-
ra is ismertté vált Agapé Könyvkiadó története 1982-ben kezdő-
dött. Ekkor ugyanis a zágrábi Kršćanska Sadašnjost Kiadó agilis 
igazgatója, dr. Josip Turčinović együttműködést ajánlott fel az 
Agapénak. Az együttműködés mérföldkövének számít, hogy az 
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Agapé az említett kiadó magyar részlegeként jogi státust szerzett 
az illetékes állami szervek figyelmetlenségének köszönhetően. Az 
újvidéki Agapé kiadványainak és alkalmazottainak száma egyre 
növekedett, és egyre színvonalasabb munka folyt. A nyomda gép-
parkja is bővült. A magyar részlegként való működés nem jelen-
tette az Agapé bekebelezését, hanem teljes financiális és kiadói 
önállóságot élvezett.

Az 1991-ben fellángolt balkáni háborúk miatt a kapcsolattar-
tás Zágrábbal nehézzé, majd lehetetlenné vált. Újabb lépést kellett 
tenni. Mivel a Kis-Jugoszlávia törvényei nem kezelték világosan 
az egyház jogállását, ezért az Agapét magántulajdonban lévő kft. 
formájában kellett bejegyeztetni az állami szerveknél. A kiadó 
életében hatalmas lépést jelentett a szegedi székhelyű Agapé Ki-
adó és Nyomda létrejötte, melyet az Újvidéki Ferences Rendház, 
a budapesti Kapisztrán Provincia és a bécsi Ferences Provincia 
közösen alapított meg szintén 1991-ben (Harmath 2001, 59–60). 

A Hírvivő Katolikus hetilap első száma 2003 pünkösdjén látta 
meg a napvilágot, főszerkesztője a kezdetektől Dobó Tibor orom-
hegyesi (Trešnjevac) plébános. A lapot a tóthfalusi Logos, majd 
Logos-print kft. adta ki, jelenleg a helyi plébánia kiadásában jele-
nik meg. A hetilap színvonalas cikkei mellett nagy hangsúlyt fek-
tet arra, hogy tájékoztassa olvasóit a bácskai és a bánsági plébániák 
és a helyi egyház életéről.

Összegzés

A trianoni békediktátum következtében a délvidéki magyar ka-
tolikus lakosság több szempontból is megélte a kisebbségi létet: 
egyrészt magyarként a délszláv államban, másrészt katolikusként 
egy olyan országban, ahol a szerb ortodox vallás szinte állam-
vallásnak számított, harmadrészt pedig magyar katolikusként a 
horvát dominanciájú Jugoszláv Katolikus Egyházban. A kato-
likus hívek helyzetét tovább nehezítette, hogy egyházközségeik 
elveszítették iskolafenntartói jogukat, valamint földbirtokaik és 
ingatlanjaik jelentős hányadát, melyek bevételéből fenntartották 
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azokat. A kegyuraság rendszere is összeomlott, ezért a templom- 
és plébániaépületek fenntartása, valamint a lelkipásztorok és az 
egyházi alkalmazottak megélhetése is veszélybe került. Mint az 
egyháztörténelem folyamán oly sokszor megtörtént, az anyagi 
javak elvesztése nemhogy megbénította volna az egyes egyház-
községeket, hanem éppen ellenkezőleg, nagyobb felelősségválla-
lásra és önszerveződésre sarkallta a vajdasági katolikus híveket. Az 
önsegélyezés és a szervezettség terén kétségtelenül a Bánság és a 
Bácska katolikus németsége járt élen, de pozitív példájukat átvet-
ték a magyar hívek is. A lelkipásztorkodás új formáinak megho-
nosítása, valamint a rétegpasztorálás szempontjából is nagy hatás-
sal voltak egymásra a különböző nemzetiséghez tartozó vajdasági 
katolikusok. Míg a két világháború közötti időben a magyarság és 
a németség politikai vezetői nem találták meg egymással a közös 
hangot, addig e nemzetiségek katolikus papjai sikeresen működ-
tek együtt a közös problémák megoldása és a katolikus megújulás 
terén. Ez a megállapítás érvényes a vajdasági német és magyar 
református illetve evangélikus hívekre is. Akadnak ugyan német 
történészek, akik a vajdasági katolikus németség és magyarság 
szoros együttműködését a Monarchia idejében az egyházban is 
jelenlévő magyarosítás hozadékaként értelmezik, ám ennek el-
lentmond az a tény, hogy a fiatal, jugoszláviai teológiákon végzett 
német papság éppúgy hordozója volt ennek az együttműködés-
nek, mint a kalocsai vagy temesvári szemináriumokban szociali-
zálódott idősebb paptársaik.

A délszláv királyság évtizedeiben a bácskai magyar és horvát 
katolikusok, valamint az egyházmegye papsága között feszültség 
volt. A magyar lelkipásztorok elsősorban azt nehezményezték, 
hogy híveik lélekszámához képest nem kaptak kellő súlyt az egy-
házmegye vezetésében. Azonban nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy az első világháborút követő évek a bunyevác katoli-
kusok számára a nemzeti önmeghatározás esztendei voltak: nagy 
reményekkel tekintettek a megszülető közös délszláv államra, 
de ennek politikai berendezkedését illetően nekik is csalódniuk 
kellett horvátországi nemzettársaikhoz hasonlóan. Az Osztrák–
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Magyar Monarchia évtizedei alatt a horvát-bunyevác értelmiség 
a boldogulás érdekében kénytelen volt a magyarságba való asz-
szimiláció útját választani. E nemzetiség számára papjaik jelen-
tették azt a vezető réteget, akik sohasem szakadtak el az egyszerű 
nép fiaitól. Ebből kifolyólag szinte magától érthető volt politikai 
szerepvállalásuk a formálódó SZHSZ Királyságban. Bácska visz-
szatérésének alig három és fél esztendeje sajnálatos módon keserű 
emlékeket hagyott e terület horvát hívei számára. Hangsúlyozom, 
hogy erről nem elsősorban a Kalocsai Érsekség vezetése, hanem 
sokkal inkább a korszellem és azok a magyar „ejtőernyősök” tehet-
nek, akik ott szerették volna folytatni e terület elmagyarosítását, 
ahol azt 1918-ban abbahagyták. Grősz érsek naplója és számos 
korabeli feljegyzés igyekszik hiteles képet festeni ezekről az évek-
ről. Az 1944 végén bekövetkezett visszarendeződés folytán újra a 
horvátság került vezető pozícióba a bácskai katolikusok között. 
De a titói Jugoszlávia első évei újra csak arra mutattak rá, hogy a 
bunyevác horvát egyházi személyek délszláv eszméhez való hűsé-
gét nem értékelték sokra. Paradox módon a legjelentősebb jugo-
szláv katolikus főpap, Stepinac zágrábi érsek mellett Budanović 
püspököt hurcolta meg leginkább a kommunista sajtó.

Az egész magyar katolikusság szemszögéből nézve szinte 
jelentéktelennek számító délvidéki hittestvérek a hetvenes és 
nyolcvanas években kapoccsá váltak a „vasfüggöny” mögött és a 
nyugati emigrációban élő magyar katolikusok között. Történelmi 
feladatukat nem választották: a Mindenható juttatta nekik osz-
tályrészül. E küldetést, a II. Vatikáni Zsinat, az „aggiornamento” 
szellemiségének és lelkiségének közvetítését lélekszámukat és 
erejüket meghazudtolva teljesítették. Lelkipásztorokra és hívekre 
egyaránt vonatkozik ez a kijelentés. A Hitélet és a Képes Biblia 
miatt vált ismertté az összmagyarság lélekszámához képest ele-
nyésző vajdasági magyar katolikusság. Ugyanakkor az el nem várt 
hála sem maradt el az anyaországi, erdélyi, partiumi és felvidéki 
katolikusok részéről, amikor Jugoszlávia csillaga véres testvérhá-
ború közepette áldozott le és a vajdasági magyar hívek szorultak 
testvéri segítségre.



103

A délvidéki magyar katolikusság élete számos megpróbáltatá-
son ment keresztül az elmúlt száz évben. A Bánság és a Bácska 
demográfiai összetétele is jelentősen megváltozott, korábban je-
lentősnek vagy egyenesen meghatározónak tekinthetett katolikus 
jellege egyre inkább visszaszorult. Ebben a folyamatban jelentős 
szerepet játszott a délvidéki katolikus németek kényszerű eltá-
vozása. A Bánság esetében a katolikusság második, a Bácskában 
pedig a harmadik tartóoszlopot képezték 1944 végéig. Hiányuk 
mindmáig fájdalmasan hat a délvidéki egyházmegyék életére. 
Mindazonáltal örökségük nem merül ki a romos templomépüle-
tekben és az elhagyatott temetőkben. Lelki, szellemi hagyatékuk 
lüktetése mindmáig elevenen tapintható a délvidéki katolikusság 
ütőerén.
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Orosz Attila

A délvidéki református keresztyén egyház vázlatos 
története

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották 
néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, 
kövessétek hitöket.”  

Zsid 13, 7

Bevezető

A reformátusság szűkebb környezetünkben többnyire a 18. szá-
zad második felétől van jelen. Ebben a tanulmányban azonban az 
utóbbi közel száz év történetét tekintjük át, különös tekintettel a 
fontosabb eseményekre és személyekre, amelyek és akik meghatá-
rozták a délvidéki reformátusság sorsának alakulását.

Vajdaság területén a túlnyomó többségében református val-
lású települések, saját közösségük, gyülekezetük történetét már 
többé-kevésbé feldolgozták. Ettől függetlenül a jelen tanulmány 
mégis az első információ erejével hat, mivel a Szerbiai Református 
Keresztyén Egyház göröngyös, hitpróbákkal teljes történetének a 
keresztmetszetét tárja az olvasó elé. Részletesebben kitér a jelen-
tősebb egyháztörténeti eseményekre, dogmatikai változásokra, a 
lélekszám állandó változására, valamint a legjelentősebb egyházi 
személyek, püspökök szolgálatának rövid ismertetésére, egészen a 
közelmúltig, azaz napjaink egyházi történéseinek bemutatására.

Meggyőződésem, hogy vidékünkön kevésbé ismernek ben-
nünket reformátusokat, mivel nem tömbben, hanem viszonylagos 
szétszórtságban él a reformátusság Vajdaság területén. Ezenkívül 
pedig a Kárpát-medencében található református egyházkerüle-
tek közül az egyik legkisebb egyháztest a Szerbiai Református 
Keresztyén Egyház a maga mintegy tizenkétezres  lélekszámával. 
Ezen a helyzeten talán valamennyit javított a 2017-es év, amikor a 
világ reformátussága a reformáció 500. éves jubileumi évfordulóját 
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ünnepelte. Ezt az évfordulót a vajdasági reformátusság is méltó-
képpen megünnepelte. Tematikus kiállítások, tudományos konfe-
renciák, központi és helyi rendezvények által talán sokkal jobban 
sikerült felhívni a figyelmet délvidéki református népünk múltjára 
és jelenére.

Hiszem és őszintén remélem, hogy akit valamennyire is érde-
kel itteni református népünk sorsának alakulása az elmúlt száz 
esztendőben, jelen tanulmány elolvasása után  alapvető ismerete-
ket szerez rólunk.

1. Előzmények

A múltban a Délvidék Magyarország három püspökségének egy 
különleges szórványmissziós területe volt. Az európai protestan-
tizmus déli bástyája volt ez, ahol már a reformátoroknak is óriási 
harcot kellett vívniuk a lutheri és kálvini tanok ellenzőivel. A ne-
hézségek ellenére számos református gyülekezet jött létre.

A Duna–Tisza vidéke a 18. században népesült be, amikor a 
török által elűzött lakosság helyére újabb telepesek érkeztek. II. 
József türelmi rendelete nyomán voltak közöttük protestánsok is. 
Ekkor alakultak meg a mai Vajdaság területén az első református 
gyülekezetek. A bácsfeketehegyi egyház tagjai Kunhegyesről és 
Tiszaburáról jöttek 1785-ben. A következő évben, 1786-ban őket 
követték a bácskossuthfalvi (ómoraviczai) reformátusok, akik a 
Jászságból ( Jászkisér) és a Nagykunságból (Karcag és Kunmada-
ras) származtak. Ugyanebben az évben érkeztek a pirosiak, akik 
többnyire tiszanánai, tiszaderzsi, tiszaroffi és tetétleni telepesek. 
1786-ban érkeztek a pacsériak, akik Kisújszállásról telepedtek le. 
A felsorolt négy magyar ajkú egyházzal szinte egy időben ala-
kult meg az öt német nyelvű gyülekezet, melynek alapító híve-
it a rajnamelléki Pfalz protestáns lakosságából telepítették ide. 
Ezek: Torzsa (ma Savino Selo), Cservenka, Újverbász, Újszivácz 
és Újsóvé (ma Ravno Selo). Bánátban két egyházközség jött létre: 
Magyarittabé, ők főleg békési telepesek, valamint Torontálvásár-
hely, főként hódmezővásárhelyi és gyomai reformátusok érkezé-
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sével. A többi református egyházközség később jött létre. Közülük 
egyesek, főként a városi gyülekezetek (mint a szabadkai, újvidé-
ki, nagybecskereki és a pancsovai) az ország különböző vidékei-
ről való szórványos átköltözés folytán keletkeztek. Idővel a már 
meglévő református települések közelségében szórványegyházak 
és fiókegyházak alakultak, s ezek némelyike azután anyaegyház-
zá is formálódott. Ilyen gyülekezetek alakultak Zomborban, Ti-
szakálmánfalván és Óverbászon. Teljesen függetlenül keletkezett 
Hertelendyfalva (Vojlovica), ahová 1882-ben települtek buko-
vinai székelyek. Az egyetlen Szerémségben található gyülekeze-
tünk, Maradék pedig római katolikusok áttérése által lett refor-
mátus közösséggé.

A délvidéki református egyházközségek egyház-igazgatásilag 
később a dunamelléki egyházkerülethez, ezen belül az alsóbara-
nya-bács-szlavóniai egyházmegyéhez tartoztak. Egyedül a sza-
badkai gyülekezet képezett kivételt, amely a kecskeméti tractus 
fennhatósága alá tartozott. A bánáti református gyülekezetek a 
tiszántúli egyházkerület részét képezték, a békés-bánáti egyház-
megyébe tagolódtak be. Ugyanakkor a nyugat-szlavóniai, illetve 
a murántúli egyházak a dunántúli egyházkerület illetékességébe 
tartoztak.

2. Egyházi élet a századforduló idején

A századforduló idején a Dunántúlról lassú vándorlás kezdődött 
dél felé, ahol a földbirtokosok olcsó földeket vásárolhattak. Ekkor 
keletkezett a Daruvári Misszió és egy sor kicsi eklézsia, melyek ma 
már nem léteznek, egyedül Nagypiszanicán és környékén élnek 
még reformátusok. Létezik még három cseh ajkú kis gyülekezet, 
Pleternica és Bjeliševac a Pozsega völgyében, illetve Nagyszered a 
mai Bánát területén.

A délvidéki reformátusság életében jelentős változást az első 
világháború jelentett, melynek befejeztével az új országhatárok 
meghúzása után ezek az egyházközségek elszakadtak az anya-
egyháztól, s egymásrautaltságukban, kényszerűségből az önálló-
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sodás útjára kellett lépniük. Csaknem hatvan gyülekezet rekedt az 
újonnan megalakult Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területén, 
mintegy ötvenezer taggal, akik gondozását ötvenegy lelkipásztor 
volt hivatott végezni. Meg kellett szervezniük az egyházi életet 
az új körülmények között. Munkájukat megnehezítette, hogy eb-
ben a nehéz időszakban veszítette el a korábbi alsóbaranya-bács- 
szlavóniai egyházmegye két jeles őrállóját, Tóth Sándor esperest, 
feketehegyi lelkipásztort és Kozma László főgondnokot.

3. Az első világháború utáni időszak

Országos Egyházunk, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház 
alapjait nagy elődeink 1920. október 21-én a Rétfalun (ma Hor-
vátország) megtartott rendes közgyűlésükön vetették meg. Ekkor 
ültek össze első alkalommal az első világháború befejezése után a 
korábbi alsó-baranya-bács-szlavóniai, valamint a békés-bánáti, a 
belsősomogyi és a kecskeméti egyházmegye elszakadt lelkipászto-
rai és világi képviselői. Ennek az összejövetelnek elsődleges célja 
az volt, hogy számba vegyék, hogy kik és hol maradtak meg ebben 
a nagy világégésben. Bár érdemi döntés nem született, mégis kör-
vonalazódni látszottak egy új gyülekezeti és lelki élet körvonalai. 
Éppen ezért tekintik többen az 1920-as esztendőt az egykori Ju-
goszláviai Református Keresztyén Egyház születési évének.

Az egyházmegye új esperese Kontra János csúzai lelkész lett, 
gondnoka pedig dr. Parragh Antal. Az idősebb korosztály azon-
ban rövid időn belül átérezte, hogy az új viszonyok közepette már 
nem tud megbirkózni a sokasodó gondokkal, így a vezetőség rö-
viddel ezután visszalépett. Az új esperes Klepp Péter torzsai lel-
kész, míg az egyházmegyei gondnok Nagybudafai Vermes Károly 
földbirtokos lett. Néhány fiatal lelkipásztor (Klepp Péter, Ágoston 
Sándor, Weimann Péter) egy munkaprogramot dolgozott ki, az 
adminisztrációs élet felfrissítése, az igehirdetés megújulása, a bel-
misszió kiterjesztése és a külföldi kapcsolatok kiépítése érdeké-
ben. 1923-ban hivatalosan megalakult a Szerb–Horvát–Szlovén 
Református Egyházmegye. Főesperesévé Klepp Pétert választot-
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ták, míg az egyházmegyei gondnok dr. Kurcz Henrik kúlai ügyvéd 
lett, aki ezt a tisztséget egészen a második világháború kitöréséig 
ellátta.

1. ábra: Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (1920)

Forrás: https://hat-had.blog.hu (Letöltve: 2018.11.27.)

Az egyházmegye vezetői ebben az időszakban erejüket latba 
vetve munkálkodtak, hogy az új hatalomnál minél kedvezőbb ered-
ményeket érjenek el, de ugyanakkor a munkaprogramban kitűzött 
célok megvalósítása se késlekedjen. Ennek a túlfeszített munká-
nak lett a következménye, hogy Klepp Pétert 1927 decemberében 
súlyos agyvérzés értre, s a betegségéből nem tudott már felépülni. 
Rövid kórházi kezelés után 44 éves korában elhunyt, hatalmas űrt 
hagyva maga után. Utóda Ágoston Sándor lett, aki már korábban 
is tevékenyen részt vett az egyházvezetési munkában, ekkor már 
Bácsfeketehegyen volt lelkész, s a gyülekezet pásztorolása mellett 
igazgatta az 1923-ban megalakult országos árvaházat, s szerkesz-
tette a Magvető című egyházi lapot is. Ezenkívül kidolgozta az új 
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egyházi törvénykönyvet, valamint Árokháty Béla professzor se-
gítségével gyülekezeti énekeskönyvet állított össze, amely azóta is 
egyike a legjobbaknak, és amelyet azóta is használnak még néhány 
gyülekezetünkben. Munkatársaival valláskönyvet adott ki, s meg-
szervezte a vasárnapi iskolát és keresztyén ifjúsági munkát.

A történelmi változások nyomán az egyházmegye is átalakult, 
az új elnevezése Jugoszláv Királysági Református Keresztyén 
Egyház lett. Az 1930. július 17-én Belgrádban megtartott zsi-
naton előterjesztették az Országos Egyház új alkotmányát, majd 
hamarosan kiírták a választásokat. Az „Országos Egyház” megne-
vezés, sajátos délvidéki jellegzetesség. Arra utal, hogy a református 
egyház az egész egykori Jugoszlávia területére kiterjedt, a püspök-
ségi székhely Bácsfeketehegy lett. A jugoszláviai reformátusok 
első püspöke Ágoston Sándor lett, főgondnoka pedig dr. Kurcz 
Henrik. Az Országos Egyházat négy esperesség alkotta: a bácskai, 
bánáti, baranyai és a szlavóniai. Később a baranyai és a szlavóniai 
egyházmegye egyesült, viszont megalakult a német egyházmegye, 
amelyben a német ajkú gyülekezetek soroltattak.

4. A második világháború utáni időszak

A második világháború idején kissé enyhültek a délvidéki refor-
mátusság gondjai. Az 1941-es eseményekkel az Országos Egy-
ház mint önálló egyházkerület megszűnt. 1942. december 31-ével 
beolvadt a Dunamelléki Református Egyházkerület alsó-bara-
nya-bácsi egyházmegyéjébe. A szovjet csapatok 1944 őszén vo-
nultak be a térségbe, hamarosan elcsitultak a fegyverek és lassan 
beköszöntött a béke korszaka. Ez egyben azt is jelentette, hogy 
Bácska és Bánát visszakerült a délszláv fennhatóság alá, és Szerbia 
részeként tagja lett az új Jugoszláv Föderatív Népköztársaságnak. 
A magyarok másodszor szakadtak el az anyaországtól, az itt élő 
reformátusok viszont újra kénytelenek voltak berendezkedni az 
önállóságra. Az egykori Jugoszláv Királysági Református Egyház 
mintájára – amely több mint két évtizedig létezett – életre hívták 
a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyházat. A gyülekezetek 
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ismét Ágoston Sándort választották meg püspökké, így Feketics 
ismét püspöki székhely lett.

A második világháborút a püspöki székhely, Feketics lakossága 
nem sínylette meg különösebben. A harcok magát a falut elkerül-
ték. Többen estek el viszont a különböző harctereken. Némelyek 
mint magyar honvédek haltak hősi halált valahol a keleti fronton, 
mások már a jugoszláv hadsereg katonáiként estek el Baranyában 
vagy Szlavóniában. A helybeli németek egy része rokonszenvezett 
a megszállókkal, őket a német hadseregbe sorozták be, s a háború 
befejeztével nem térhettek vissza. Akik nem vettek részt a har-
cokban, azokat lágerbe vitték, vagy Németországba deportálták. 
Üresen maradt házaikat később szerb és montenegrói családokkal 
népesítették be.

 A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház 1944 után sze-
gényebb volt, mint valaha. A sorozatos kitelepítések következté-
ben a német ajkú egyházközségek teljesen megsemmisültek, de 
alaposan megfogyatkoztak a magyar gyülekezetek is. Sok temp-
lom és egyházi épület háborús károkat szenvedett, több lelkész 
és egyházi vezető pedig áldozatul esett a különböző megtorlások 
során.

A számadatok tükrében vizsgálva a helyzetet, a következőkép-
pen alakult a gyülekezetek száma és ezzel együtt a lélekszám is: 
tizenhárom egyházközség megszűnt és hozzávetőlegesen 13 000 
lélek, főként a német anyanyelvűek távoztak. Alig 32 000 reformá-
tus maradt az új Jugoszlávia határain belül, többnyire elszegénye-
dett, nincstelen emberek. A háború megkímélt 47 egyházközséget 
és 130 szórványgyülekezetet, amelynek gondozása 25 lelkipász-
torra és 3 lévitára1 hárult. Ilyen körülmények között az egyházi 
élet újjászervezése nem kevés nehézségbe ütközött. Rendkívüli 
áldozatvállalással és jelentős külföldi segítséggel azonban a refor-
mátus egyháznak sikerült rendezni sorait. Mindenekelőtt szüksé-
ges volt az Országos Egyház viszonyának rendezése az új szocia-
lista államhatalommal, ezt az 1946. évi alkotmány tette lehetővé. 

1 A lévita régies szó, jelentése tanító, aki lelkészi szolgálatot is végez a refor-
mátus egyházban.
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Az 1953. évi vallástörvények már konkrétan is körvonalazták a Ju-
goszláviai Református Keresztyén Egyház tevékenységét. Ebben 
a viszonylag nehéz időszakban jelentős szellemi és anyagi segítség 
érkezett külföldről, ami biztosította a túlélést.

Az Országos Egyháznak számos külső problémája mellett a 
belső gondokkal is meg kellett küzdenie. A svájci támogatás-
sal működtetett verbászi diakonisszaház feloszlott, lakói a fe-
keticsi árvaházba kerültek. Azonban 1950-ben hatóságilag ezt 
az intézményt is megszüntették (315 árvát neveltek fel ben-
ne), a gondozottakat szociális otthonokba helyezték át. Maga 
az épület viszont megmaradt az egyház tulajdonában, így azt 
konferenciahellyé alakították át, amely állandó színhelye lett a 
lelkészértekezleteknek, gyermek és ifjúsági heteknek, különféle 
konferenciáknak.

Egy probléma azonban szinte megoldhatatlan kérdésként tor-
nyosult az egyház vezetősége elé: a lelkészutánpótlás kérdése. A 
lelkészjelöltek addig többnyire a budapesti és a kolozsvári teoló-
gián végezték tanulmányaikat. Ettől kezdve viszont a hatóságok 
nem engedélyezték a teológushallgatók külföldi tanulmányainak 
folytatását. Hosszas gondolkodás után arra az elhatározásra ju-
tottak, hogy saját erejükből megszervezik a leendő lelkipásztorok 
oktatását. Sikerült is megszervezni az ún. Teológiai Szemináriu-
mot, amely néhány évig működött az egykori Országos Árvaház 
épületében, az oktatást pedig néhány idősebb lelkipásztor végezte. 

Ebben a könnyűnek egyáltalán nem nevezhető időszakban élt 
és szolgált Ágoston Sándor (1882–1960) előbb kórógyi, eszéki, 
majd csaknem negyven esztendeig bácsfeketehegyi lelkipásztor, a 
Jugoszláviai Református Keresztén Egyház egyik megalapítója és 
első püspöke.

5. Ágoston Sándor püspök-lelkipásztor életrajza

Ágoston Sándor 1882. május 8-án született Bácsfeketehegyen, 
itt vesztette el korán édesanyját, és itt nevelkedett nagyszüleinél. 
Általános iskolai tanulmányait a helybeli református egyház által 
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fenntartott felekezeti elemi iskolában végezte. Tízéves korában 
Kecskemétre került, a református gimnázium növendéke lett, itt 
is érettségizett. Érdeklődése a természettudományok felé vonzot-
ta, orvos szeretett volna lenni. A család szerény anyagi lehetősé-
gei nem engedték meg, hogy az orvosi egyetemre iratkozzon be. 
1900-ban a Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója 
lett. Tanulmányait sikeresen befejezte, tehetséges, jó tanuló lévén 
ösztöndíjat kapott, hogy a svájci Bázelban folytasson további ta-
nulmányokat, hogy majdan a filozófia professzora lehessen. Élet-
útja, szolgálata azonban másként alakult. Már útra készen állt, 
amikor Budapesten Baksay Sándor püspök visszatartotta, nem 
engedte, hogy Bázelbe utazzon. Püspöki kinevezéssel Kórógyra 
küldte, a szolgálatát már végezni alig tudó, idős, nyolcvanéves lel-
kipásztor mellé segédlelkésznek. Káplánként 1904 és 1906 között 
szolgált a kórógyi gyülekezetben. A segédlelkészi idő letelte után 
a gyülekezet megválasztotta lelkipásztorának és itt szolgált egé-
szen 1917-ig. 1906-ban házasságot kötött Tóth Erzsébettel. Há-
zasságukat Isten három leánygyermekkel ajándékozta meg (Ilona, 
Rózsa, Erzsébet). Kórógyi szolgálata alatt tört ki az első világ-
háború. Időközben a lelkészi szolgálatban egy kis kitérőre került 
sor, faluról városra, Eszékre került lelkésznek. 1919 márciusától 
ismét Kórógyon szolgált. Az első világháború végén Bácsfekete-
hegyen meghalt a gyülekezet lelkipásztora, Tóth Sándor esperes, 
aki egyébként Ágoston Sándor apósa volt. Ágoston Sándor meg-
pályázta és el is nyerte a lelkészi állást, így 1921. október 24-étől 
szülőfaluja lelkipásztora lett, itt szolgált egészen haláláig, 1960-ig. 
1922-ben megválasztották alesperesnek, 1928-ban főesperessé, 
majd az új egyházalkotmány meghozatala után, 1933-ban püs-
pökké választották. Ebben a szolgálatban – többszöri újraválasztás 
után – egészen haláláig megmaradt. 1937-ben meghalt felesége, 
Tóth Erzsébet. Újból házasságot kötött a vukovári születésű Kele-
csényi Máriával. Ezt a házasságot Isten két ikerfiúval áldotta meg 
(Sándor és Zádor). 1960. június 23-án halt meg, életének 78., lel-
kipásztorságának 56., főesperesi, illetve püspöki szolgálatának 32. 
évében.
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Thomka Viktor egykori debelyacsai lelkipásztor így emlékezett 
Ágoston Sándor püspökre: „Életműve a két világháború között, a 
második világháború alatt és után, ma már a történelemé. A falusi 
lelkipásztor egyszerűségében állt Országos Egyházunk élére még 
1928-ban, és a világtörténelem legválságosabb emberöltőjében 
kormányozta bölcs szívvel és biztos kézzel Országos Egyházunk 
sorsát. Emberi síkon az ő műve, hogy az egyetemes magyar refor-
mátus egyház széthullott és három egyházkerületének ideszakadt 
darabjaiból Országos Egyházat hívott életre, egyházi törvényeit 
megszerkesztette és keresztülvitte, a negyvenes évek végén éppen 
úgy, mint a húszas évek végén. Az egyházépítő XVI. századbeli 
ősök, a hercegszöllősi kánonokat aláíró baranyai traktus erős lelkű 
hitvallóinak méltó utódaként vívta ki Országos Egyházunk elis-
merését és jogait illetékes új hatóságaink előtt és tekintélyét sok 
nemzetiségű és felekezetű országos közvéleményünk, de a nagy-
világ egyházi fórumai előtt is.

Gazdagon töltötte be egyházi életünk belső tartalmát is: 
gyermekeinknek új valláskönyvet írt, gyülekezeteinknek új éne-
keskönyvet szerkesztett, híveinknek egyházi lapot tartott fenn, 
a Magvetőt, Országos Árvaházat szervezett és vezetett, később 
is Országos Központi Otthont és Theológiai Iskolát létesített. A 
nehéz években, amikor elszakadtunk a nagyvilágtól, életre hívta 
a Lelkipásztorok Munkaközösségét, amelynek keretében egy-
mást tanítva egymástól tanultunk. Sokáig még pénzünk nem volt, 
biztosította egyetlen nyomtatványunkat, a Bibliaolvasó naptárt, 
ehhez sokszorosíttatta és szétküldte a napi Házi Áhítatot, a lel-
kipásztorok által kidolgozott vasárnapi Igehirdetést és havonta 
Püspöki jelentését, amelyet német és angol fordításban a külföldi-
eknek is megküldött.

Egyetlen ember életéről emlékeztünk, ezt rövidebben alig te-
hettük volna meg, mégis egyben egész Országos Egyházunk életét 
és ebben mindannyiunk életének legértékesebb megnyilvánulásait 
foglaltuk össze. Ágoston Sándor szervezőtehetségének igazi nagy-
sága abban nyilvánult meg, hogy kezeiből nem engedett ki semmit, 
de a mi kezeinket sem. Mindig mindenki valamiben munkatársa 
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kellett legyen, még hét nyelven beszélő felesége is, aki fordítója 
volt. A magyaron kívül idegen nyelven, amint maga mondogatta – 
csak mosolyogni tudott. Egyéniségével mégis magasan nemzedéke 
fölé emelkedett, mert életét egyetlen feladat szolgálatába állította: 
egyetlen testbe, egyetlen vérkeringésbe, egyetlen akarat közössé-
gébe foglalni azt, amit az isteni kegyelem rábízott – a Jugoszláviai 
Református Keresztyén Egyházat” (Thomka 1967, 60–61).

5.1. Ágoston Sándor püspök szolgálatának fontosabb eseményei

Ágoston Sándor lelkipásztori szolgálatának a legtermékenyebb 
korszaka a Bácsfeketehegyen eltöltött szolgálati idő volt. 1923-
ban megnyitotta az Országos Árvaházat. Ezt az intézetet 1947-
ben feloszlatták, az épület viszont megmaradt a református egy-
ház tulajdonában. A továbbiakban Központi Otthon néven vált 
ismertté. Nevéhez fűződik emellett a KIE (Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület) elindítása 1928-ban Jugoszláviában.

Erre az időszakra esik a külmisszióval való kapcsolatfelvétel is. 
Igaz ugyan, hogy egyházunk a Református Világszövetségnek már 
az első világháború után önálló tagja lett, és ápolta is vele a kap-
csolatot, mégis jelentős az 1929-es esztendő. Ez év június 20-án 
a Református Világszövetség konferenciát szervezett Bostonban. 
Egyházunkat Ágoston Sándor képviselte. Amerikai tartózkodá-
sa alatt végiglátogatta az ottani magyar református gyülekezete-
ket és igehirdetéssel is szolgált közöttük. 1934-ben kapcsolatba 
lépett a svájci Bázeli Misszióval. A második világháború után a 
hollandiai Amszterdamban megalakult a Keresztyén Egyházak 
Világtanácsa (EVT). Egyházunkból akkor ott senki nem jelen-
hetett meg. Ezért Ágoston püspök úr levélben kérte egyházunk 
felvételét ebbe a szervezetbe, ami meg is történt. A svájci egyhá-
zak segítőszolgálatával 1952-ben vette fel a kapcsolatot, amelynek 
keretében a szegény gyermekek támogatást nyertek.

Ágoston Sándor az egyházi iratterjesztésről sem feledkezett 
meg, ezen a téren a legmaradandóbb alkotása az, hogy létrehozta 
az 1939-ben Szabadkán megjelent új gyülekezeti Énekeskönyvet. 
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„Mindenütt ahol csak magyar reformátusok élnek, vezetőink a 
legnagyobb elismeréssel illették ezt a művet. Mint minden dolog-
ban, ebben is igyekezett megfelelő munkatársakat találni. Ezek 
voltak Árokháti Béla orgonaművész (zenei rész) és dr. Karácsony 
Sándor egyetemi tanár (irodalmi rész), valamint mások. A magyar 
református énekeskönyvek történetében először fordult elő, hogy 
az egész énekanyag a Heidelbergi Káté nyomán nyert beosztást, 
és hogy az énekek mind evangéliumi tartalmúak” (Orosz 2002, 
18). Ez az énekeskönyv néhány délvidéki gyülekezetben még ma 
is használatban van. Ágoston Sándor nevéhez fűződik még a ha-
vonta megjelenő egyházi lap: a Magvető és az évenként megjelenő 
Árvaházi Naptár. Az iratterjesztésnek mindig is nagy fontosságot 
tulajdonított, így 1955-ben megindította a Házi Áhítat2 kiadását 
sokszorosított formában. Hittankönyvet írt a gyermekek számára, 
ezt a könyvet egy leegyszerűsített formában is kiadta a szórvány-
gyülekezetekben élő gyermekek számára.

1955-ben újra elindította az ifjúsági nyári összejöveteleket, 
előbb lelkész gyermekek és a szórványgyülekezetekből érkező 
gyermekek számára, majd a későbbi években ezek az összejöve-
telek nyitva álltak a nagyobb gyülekezetekből érkező gyermekek 
számára is. Ezek a nyári táborok mind a mai napig megszerve-
zésre kerülnek. Három csoportban érkeznek a különböző korosz-
tályú gyermekek, maga a tábor viszont nyári katekizáció néven 
lett ismertté. 1959-ben viszont létrehozta a már említett teológiai 
szemináriumot, amely a külföldi tanulási lehetőségek híján okta-
tási intézmény lett a leendő délvidéki lelkipásztorok részére.

5.2. Teológiai irányzatok Ágoston Sándor püspök szolgálata alatt

Mindannyian jól ismerjük a mondást, hogy „a jó pap holtig ta-
nul”. Ez vonatkozott Ágoston Sándor egész életére, mégpedig a 
kezdettől fogva. Egy nagyon érdekes füzetben (Evangéliumi exis-
tencia bizonytalan világban) megírta hogyan lett lelkipásztorrá. 
Ebben elmondja azt is – ami ma már szinte teljesen elképzelhe-

2 Bibliaolvasó vezérfonal.
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tetlen –, hogy első szolgálati helyén, Kórógyon találkozott először 
a Heidelbergi Kátéval, amelyről teológiai tanulmányai alatt éppen 
semmit sem hallott. Így vall erről: „A teológiáról – bár ismétlem 
– kitűnően vizsgáztam, alig hoztam magammal valamit, csupán 
érdeklődést a filozófia iránt. Elhatároztam, hogy továbbkészülök 
a teológiai tanárságra. Közben azonban hirdetnem kellett az Igét 
s akarva, nem akarva el kellett kezdenem komolyan foglalkozni 
a teológiával. Első lépés volt, hogy megrendeltem a Heidelber-
gi Kátét,3 amit a pesti teológián soha nem is láttam. Abban az 
időben ott nem teológusokat és lelkipásztorokat, hanem hitszó-
nokokat képeztek ki. Akkor még a Strausz-, Baur-, Schweitz-
er-, Lang-féle racionalista teológia4 uralkodott Budapesten, igaz, 
hogy már a végét járta. A magyar nyelven kívül más nyelven egy 
szót sem tudtam, ma sem tudok. Baselban akartam németül meg-
tanulni. Semmiféle kommentárom a Bibliához nem volt. De mi-
vel láttam, hogy az én egyszerű híveim nem a Tischendorf görög 
Bibliájával a hónuk alatt jöttek a templomba, nem estem kétségbe, 
hanem hirdettem az Igét, úgy, ahogy tudtam. A magyar teológiai 
irodalom akkor is szegény volt, de amit meg lehetett kapni, azt 
megrendeltem. Főleg kész prédikációkat s az egyházi és evangé-
liumi lapokat olvastam, s ezekből lettem olyan-amilyen teológus” 
(Orosz 2002, 20–21).

Igaz ugyan, hogy Ágoston Sándor a budapesti teológiai évei 
alatt nem találkozott a Heidelbergi Kátéval, de a délvidéki lelké-
szi karban voltak olyanok, akik közelebbről is ismerték azt. Így 
volt lehetősége itthon a Heidelbergi Káté alapján álló hitelvekkel 
találkozni, különösen egy lelkipásztor személyében. Ő id. Keck 
Zsigmond Šidski Banovci-i, majd később cservenkai lelkipásztor 
volt, aki nagy hatással volt rá.  

3 A református egyház egyik legjelentősebb hitvallása, amely 1562-ben Hei-
delbergben készült el. 129 kérdés-feleletben foglalja össze a Bibliai legfon-
tosabb tanításait.

4 A protestáns teológia történetben a 19. században jelentkező irányzat, a 
liberális és az ébredő teológia mellett.  A tények kritikai ismertetésével, az 
irracionális elvek mellőzésével, a józan belátásra hivatkozva bizonyítja a 
maga igazát.
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A Délvidéken ekkor szolgáló és az ősi reformátori hitvallása-
inkhoz ragaszkodó lelkipásztorokról megemlékezésében a követ-
kezőket írja Póth Lajos néhai szabadkai lelkipásztor, aki egyébként 
– Feketicsen a 30-as években – Ágoston Sándor segédlelkésze 
volt: „Itt most engedtessék meg nekem egy kis kitérő, hogy ezen a 
ponton világosabban láthassunk és azért is, mert éppen a mi egy-
házvidékünkön volt néhány a különbeni korszellemmel szemben 
álló, a modern irányzatokat el nem fogadó és a reformátori hitval-
lásaink alapján álló és szolgáló lelkipásztor.

Ilyenek voltak dr. Erdős József, egykori pancsovai és sóvéi lelki-
pásztor, később debreceni teológiai professzor, aki új magyar for-
dításban és történelmi bevezetéssel kiadta a Heidelbergi Kátét és 
a Második Helvét Hitvallást.5 Tovább lic. teol. Venetiaer Sándor, 
aki zsidó származású volt és Pancsován, Sóvén majd Triesztben és 
Rohrbachban, majd ismét Sóvén volt lelkipásztor, lic. teol. Rácz 
Károly sztapáryfalvi lelkipásztor, Póth József Šidski Banovci-i, 
gyönki és végül sóvéi lelkipásztor. És az említett Keck Zsigmond. 
Ők mind Bécsben dr. Eduard Böhl professzor tanítványai voltak., 
aki ott a református teológiai tanszéken szolgált.  Böhl professzor 
pedig az ő teológiai felfogásában követője volt apósának, dr. H. F. 
Kohlbrüggének, a németországi Elberfeldben levő szabad6 refor-
mátus gyülekezeteknek, akinek számos írása a kegyelemből hit 
általi megigazulást tanította minden vonatkozásban, és a refor-
mátori hitvallásokat nagyra becsülte. Kohlbrügge írásai az akkori 
német teológia terén csak szűk körben voltak ismeretesek. Az első 
világháború után, amikor a svájci Karl Barth lett a németorszá-
gi Göttingenben a református tanszék betöltője, akkor legjobban 
és leghamarább éppen a Kohlbrügge-tanítványokkal került meg-
értő kapcsolatba. Amikor a mi jugoszláviai egyházunk teológiai 
hallgatói legnagyobbrészt Kolozsvárra mentek tanulni, akkor ott 
a Barth-féle újreformátori teológiai irányzat volt az uralkodó. 
Amikor 1928 őszén dr. Tavaszy Sándor és dr. Imre Lajos kolozs-

5 A református egyház másik legjelentősebb hitvallása, amely 1564-ben ké-
szült el. 30 fejezetben foglalja össze a Biblia alapvető tanításait.

6 Az állami egyház keretein kívül élő.
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vári professzorok Jugoszláviában tartottak előadásokat egy lelké-
szi találkozón, akkor ennek legjobban id. Keck Zsigmond örült, 
amint erről olvashatunk egy általa magyarra fordított és kiadott 
Kohlbrügge-prédikáció előszavában. Ezt a prédikációt ő az 1529. 
évi speyeri protestáció emlékére adta ki. Így tehát ismét eljutot-
tunk ahhoz a Keck Zsigmondhoz, aki mélyreható benyomással 
volt Ágoston Sándorra” (Ágoston et al. 1997, 194–195).

Maga Ágoston Sándor püspök így emlékezik meg szolgatársá-
ról és tanítójáról, id. Keck Zsigmondról abban az ünnepi beszédé-
ben, amelyet 1935. június 27-én, Cservenkán mondott el id. Keck 
Zsigmond ötvenéves lelkészi jubileumán: „Ünneplő gyülekezet! 
A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén Egyház nevében 
eljöttünk, hogy tisztességet tegyünk Tiszteletes és Tudós Keck 
Zsigmond atyánknak és testvérünknek, akinek az örök kegyelem 
megengedte, hogy az ő Urát 50 esztendőn át szolgálhassa. Ál-
dott legyen ez a kegyelem, hogy nemcsak idáig kísérte, hanem 
jó egészségben is megtartotta. Minden okunk megvan a remény-
ségre, hogy ez az 50 éves jubileum az ő áldott életének csak egy 
felvirágzott és fellobogózott átmenő állomása lesz, amelyről to-
vább haladva még sok áldást nyer onnan felülről és sok áldással 
munkálkodik tovább az Úr szőlőjében.

Az utánunk következő nemzedék lesz hivatva arra, hogy a most 
élők életének értékét lemérje. Én csak a kortárs jogán akarom 
most itt Keck Zsigmonddal való két találkozásomat elmondani:
Ezelőtt 32 esztendővel történt. Mint fiatal teológus látogattam 
meg őt. Abban az időben a budapesti teológián még a régi racio-
nalista teológia utolsó mohikánjai vívták csatájukat a mind jobban 
erősödő pietista és belmissziós irány híveivel. Ebből a szempontból 
néztük akkor az embereket, hogy melyik táborba tartoznak. Én is 
ebből a szempontból néztem Keck Zsigmondot. A legelső, amit 
észrevettem benne: Isten Igéjének, mint Isten kijelentett akaratá-
nak a komolyan vétele. Megállapítottam: ez pietista.7 Még hozzá 

7 Jelentése jámborság, kegyesség. Az egyéni jámborságot, és a protestáns egy-
ház egészét megújítani akaró mozgalom. A 17-18. századi evangéliumi ke-
resztyén vallás megújító mozgalma.
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tudtam róla, hogy Banovczén szeretetházat alapított s Cservenkán 
is vasárnapi iskolai és ifjúsági munkát végez, bibliaórákat tart – hát 
persze, hogy pietista. De másrészről a pietistákról nem a leghí-
zelgőbben nyilatkozott s magam is láttam, hogy egész más, mint 
azok akiket én pietistáknak ismertem. A kánaáni nyelv, a lelki gőg 
egészen hiányzanak belőle s olyan, mint egy modern teológus. De 
mégsem az, mert minduntalan a Heidelbergi Kátéból, Luther és 
Kálvin írásaiból beszél, látszik, hogy ezekkel foglalkozik, azok a 
tanítómesterei. Eszerint sem nem pietista, sem nem racionalista, 
hanem ortodox.8 Mivel pedig ez a háromféle felfogás együtt és 
egyszerre képtelenség, tehát akkor ez az ember: - egy paradoxon.9 
Ez volt vele az első találkozásom.

Ezelőtt 7 esztendővel meghívtuk a kolozsvári teológia két tudós 
tanárát, dr. Tavaszy Sándort és dr. Imre Lajost, hogy tartsanak ne-
künk előadásokat a dialektika teológiáról10 korunk legújabb teológiai 
irányáról, mely a háború után Svájcból indult el s ma már a világ 
valamennyi teológusát vagy meghódította, vagy ostrom alatt tartja. 
Ez az új teológiai irány sokunk előtt ott bontakozott ki a feketicsi ár-
vaház nagy szobájában, ahol Keck Zsigmond arcképe, mint első ala-
pítóé függ a falon. Egyszer csak azt vettük észre, hogy az előadások 
leleplezték előttünk azt az arcképet, leleplezték Keck Zsigmondot, a 
dialaketika teológiájának, a reformátori teológiának, az Ige teológi-
ájának, a paradoxonok teológiájának művelőjét, aki ezelőtt 50 évvel, 
amikor Barth és Brunner még a világon sem voltak, meglátta, fölis-
merte és művelte az összes teológiai irányoknak ezt a korrekcióját, 
amit mi nem értettünk s ezért tartottuk őt mindig paradoxonnak. 
Most megértettük és ez volt vele a második találkozásunk.

A kegyelem mely előttünk hordozta, megengedte neki érnie 
azt az örömet, hogy nem csak megelőzött bennünket, hanem utol 
is érhettük őt s lelkiatyánknak, tanítómesterünknek elfogadhat-
tuk” (Orosz 2002, 22–23).
8 Igazhitű, igazhívő.
9 Feloldhatatlannal látszó ellentmondás.
10 A 20. század elején jelentkező irányzat, főleg a gyakorlati teológiában jelen-

tős. Újra tisztázza az egyház reformátori fogalmát, a látható és láthatatlan 
egyház viszonyát, a hit és hitvallás jelentőségét.
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5.3. Egyházszervezés, diakónia és gyülekezetépítés

Címszavakban összefoglalva e három dolog jellemezte azt a csak-
nem negyven esztendeig tartó lelkipásztori-püspöki szolgálatot, 
amelyet Ágoston Sándor végzett szülőfalujában, Bácsfeketehe-
gyen. Ez a falu – egykor Feketehegy, majd Bácsfeketehegy, később 
Feketics, majd ismét Bácsfeketehegy – a Duna és a Tisza között, 
ennek déli felében van, melyet a békeszerződés Jugoszláviához 
csatolt. A falu népe a húszas években vegyes lakosságú volt. Ve-
gyesen éltek itt magyar és német reformátusok, valamint luther-
ánusok. Ez a nép sokkal civilizáltabb volt, mint a dunántúli és a 
drávántúli lakosság, gazdaságilag is fejlettebbek voltak, életszín-
vonaluk magasabb volt, de lelki életük korántsem volt olyan, mint 
a baranyai őslakosságé. Érdekesség az, hogy a Tiszán túl, Bánát-
ban egy egészen más mentalitású nép lakott akkoriban. Őket az 
egykori Habsburg kormányzat telepítette oda nagy tömegekben, 
részben Magyarországról, részben pedig Németországból. Voltak 
közöttük tiszta református és tiszta lutheránus telepek. Egy do-
logban azért eléggé közel állt egymáshoz Bácska és Bánát népe: 
az egyházhoz való ragaszkodásban.

Ágoston Sándor negyvenéves volt, amikor visszatért abba a 
faluba, amelyben született és gyermekkorát töltötte. Ez egybe-
esett azzal az időszakkal, amikor az első világháború befejeződött, 
és amikor nemcsak a Délvidéken, hanem az egyházi életben is 
meglehetősen „ázsiai” állapotok uralkodtak. Tóth Sándor espe-
ressel egy időben halt meg az akkori főgondnok, Kozma László 
(1849–1920) zombori ügyvéd is. Az a generáció, amely addig az 
egyházi életet kormányozta, szinte teljesen eltűnt. Gyakorlatilag 
ettől az időszaktól veszi át Ágoston Sándor munkatársaival együtt 
az Országos Egyház irányítását. A közegyházi élet jelentősebb 
eseményei többnyire Bácsfeketehegyhez kötődtek, a jelentősebb 
egyházi intézmények is itt működtek. Mindezek hozzájárultak 
ahhoz, hogy a későbbi püspöki székhelynek is a bácsfeketehegyi 
gyülekezet adjon otthont.
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6. Az árvaház

Ágoston Sándorra nagy hatást gyakorolt a Szlavóniában eltöltött 
lelkészi szolgálati ideje. Két nemes lelkű emberrel ismerkedett 
meg ott, az egyik a már említett id. Keck Zsigmond, a másik pe-
dig Kelecsényi Zádor vukovári közjegyző volt. Ágoston Sándor 
Feketicsre való érkezése után folytatta azt a munkát, amelyet Keck 
és Kelecsényi megkezdett.

Keck Zsigmond mint Šidski Banovci lelkipásztor sajnálattal 
tapasztalta, hogy a környéken letelepedett református munkások, 
béresek gyermekei nem részesülhettek vallásos oktatásban, sőt 
még a legalapvetőbb tudás elsajátítására sem volt lehetőségük. 
Így még 1888-ban az egyházmegyei közgyűléshez folyamodott, 
hogy támogassa őt abban, hogy a missziós körzetében élő sze-
gény családok gyermekei számára egy „nevelőházat” létesítsen. 
Elképzelése meg is valósult. Széleskörű gyűjtést indított nemcsak 
az egyházmegyében, hanem Svájcban és Hollandiában is. A kör-
nyék pusztai béreseinek gyermekeit Banovcin helyezte el. Ő maga 
is nagy-nagy szeretettel dolgozott a szeretetházban. Keck Zsig-
mond 1893-ban Cservenkára kapott áthelyezést, s ettől kezdve a 
nevelőház visszafejlődésnek indult. Ezért az egyházmegye áthe-
lyezte azt Vukovárra. Kelecsényi Zádor vukovári közjegyző volt 
ennek az áthelyezésnek a kezdeményezője. Óriási buzgósággal és 
energiával kezdett hozzá a munkához. Hamarosan házat szerzett 
az intézmény számára, majd 1912-ben nyolcvan gyermek befoga-
dására alkalmas emeletes házat építtetett, amely a legmodernebb 
felszereléssel volt ellátva. A gyermekekkel négy tanító és egy lel-
kész foglalkozott, az egész intézmény lelke maga Kelecsényi Zá-
dor volt. Őt tekinthetjük a szeretetház második megalapítójának. 
Váratlan csapást jelentett 1917-ben Kelecsényi Zádor hirtelen 
bekövetkezett halála, majd az összeomlást jelentő első világhábo-
rú. 1918 novemberében a szeretetház lakói átkerültek Mohácsra, 
majd innen később szétszéledtek. Az épületet a katonaság szállta 
meg, ez egyben a szeretetház végérvényes megsemmisülését je-
lentette.
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Nem hiába töltötte Ágoston Sándor első szolgálati éveit Kó-
rógyon. Keck Zsigmond és Kelecsényi Zádor nemes céljának 
folytatása legnagyobb mértékben neki köszönhető. A vukovári 
szeretetház felélesztésének gondolata egybeesik Ágoston Sándor 
Bácskába való áttelepülésével.

1921. augusztus 31-én a zombori egyházmegyei közgyűlés el-
határozta, hogy Újvidéken életre kelti a háború után megszűnt 
református szeretetházat. Azt gondolták, hogy Újvidék alkalmas 
lesz gyermekek elhelyezésére s későbbi anyanyelvű iskoláztatására 
is. Ágoston Sándor azonnal nekilátott a szükséges anyagiak biz-
tosításához. Munkatársakat toborzott, megjelentette az Árvahá-
zi Naptárt, amelynek jövedelmét az árvaház létesítésére szánta. 
Megnyitni azonban nem tudta az intézetet, mert egyrészt nem 
találtak megfelelő házat, másrészt a gyermekek élelmezését nem 
merte magára vállalni az ott lelkészi szolgálatot teljesítő Horváth 
Lajos újvidéki és Háda Sándor pirosi lelkipásztor.

Időközben a feketicsi presbitérium vette a kezébe az árvaház 
megnyitásának ügyét, s erről hamarosan döntés is született. 1922 
őszén megkezdődtek az előkészítő munkálatok. Vettek egy egy-
szerű kis házat, s azt kölcsönkapott bútorral bebútorozták. Fel-
kérték a gyülekezetek vezetőségét, hogy vegyék nyilvántartásba 
azokat az árvákat, akiknek nélkülözhetetlen a szeretetházban való 
elhelyezése.

1922. január 2-án jelent meg az első árva gyermek, Domján 
Bálint, aki szegényes öltözetben gyalog érkezett Moravicáról Fe-
keticsre. Az első évben a tüzelő hiánya miatt csak nyolc gyermeket 
tudtak elhelyezni. Hamarosan rájöttek, hogy az épület igen szűk 
az árvák elhelyezésére, és szükséges a bővítése. Távlati céljuk az 
volt, hogy ha megfelelő helyet találnak, akkor emeletes házat épí-
tenek fel erre a célra.

Az épület kérdése hamarosan megoldódott, igaz kicsit eltért az 
eredeti céltól. Ágoston Sándor püspök kapcsolatba került Szikes 
Ignác mérnökkel, aki jelezte, hogy szeretne Feketicsről elköltözni 
és a házát is el szeretné adni. Mivel egy nagy keresztházról volt 
szó, úgy látták, hogy alkalmas lenne az árva gyermekek elhelyezé-
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sére. Hamarosan meg is vásárolták az említett házat a református 
templom utcájában. Az árvaház felszentelése 1923. november 21-
én történt. Maga az épület huszonnyolc éven keresztül átlag negy-
ven gyermek elhelyezésére bizonyult alkalmasnak anélkül, hogy 
bővíteni kellett volna. 

1950-ben váratlan fordulat állt be az árvaház életében, a ható-
ságok váratlanul megszüntették az árvaházat. A gyermekek egyik 
részét állami gyermekotthonokban helyezték el, többen családok-
hoz kerültek, néhányat közülük a verbászi diakonisszaház vett át. 
Az árvaház fennállásának huszonhét éve alatt 314 árvát neveltek 
fel, alkalmanként 30-40 gyermeket.

Az egykori árvaház épülete megmaradt egyházi tulajdonban. 
Egy ideig lelkész- és egyházi munkásképző szeminárium műkö-
dött benne, majd konferenciateleppé alakították át. Ma gyermek 
és ifjúsági katekizációkat, lelkészértekezleteket, presbiteri és női 
találkozókat, teológiai konferenciákat tartanak itt.

6.1. Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE)

Nagy érdeme volt Ágoston Sándornak a fiatalok, ifjak felkarolása, 
a velük való törődés, bekapcsolásuk az egyházi, illetve lelki életbe. 
Ennek jegyében alakult meg 1928-ban Jugoszláviában a Keresz-
tyén Ifjúsági Egyesület, népszerű nevén a KIE. A továbbiakban 
nézzük meg, hogy mi volt valójában a KIE, hogyan honosodott 
meg a Délvidéken és milyen tevékenységet fejtett ki ezen a terü-
leten.

„Mit jelent ez a három betű K.I.E.? Sok magyar ifjú van Jugo-
szláviában, aki nem ismeri ezt a három betűt. Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületet jelent ez a három betű. Amerikában, Angliában, Kí-
nában, Japánban s a világnak minden nagyobb városában ismerik 
ennek megfelelő angol, kínai vagy egyéb betűket. Ezek a betűk 
egy keresztyén ifjúsági mozgalmat jelentenek, amely behálózza az 
egész világot. – Keresztyén fiatalemberek utazásuk közben min-
denütt a keresztyén ifjúsági egyesületek után érdeklődnek, mert 
tudják, hogy akármelyik országba menjenek, ezekben mindenütt 
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otthonra és testvérekre, Krisztust követő, segítésre kész fiatalem-
berekre találnak.

A Keresztyén Ifjúsági egyesület Jézust vette mintaképül. A Bib-
lia azt mondja Jézusról a Lukács evangéliuma második részében 
az 52-ik versében: „Jézus pedig gyarapodék bölcsességben, testé-
nek állapotjában, és Isten és emberek előtt való kedvességben.”

Teljes élet és jellem csak az lehet, amely így növekszik, mint 
Jézus növekedett.

1. A K.I.E. tanítani akarja tagjait. Tanfolyamok, előadások ál-
tal értelmileg művelni akarja tagjait.

2. Testileg erős és egészséges fiatalembereket akar nevelni, 
ezért sporttal, higiénikus életszokásokkal akar ép testű fia-
talembereket nevelni.

3. Isten előtt kedves fiatalembereket akar nevelni, vagyis lelki 
életet élő fiatalembereket. Önzetlen szeretetteljes, szolgá-
latra kész, tiszta életű fiatalembereket, akik nem csak létez-
nek egyik napról a másikra, hanem Isten előtt kedves életet 
élnek, akik Istennek a munkatársai ebben a sok bűnnel és 
nyomorúsággal tele világban.

4. De ugyanakkor emberek előtt is kedves fiatalembereket 
akar nevelni, azaz nem valami torz lelki életet élő fiatalem-
bereket, akik örökké hosszú képpel és savanyú arccal jár-
nak, hanem akik lelki békét, tiszta vidámságot, örök tavaszt 
hordoznak maguk körül, akik bátran néznek mindenki sze-
mébe, fiatalembereket, akik a társas életben is megállják a 
helyüket.

Jugoszláviai református keresztyén ifjak és egész református 
egyház! Jertek, építsünk a KIE segítségével egy új, erős testű és 
lelkű, tiszta jellemű, keresztyén ifjúságot!” (Orosz 2002, 44–45).

1927. február 24-én Újvidéken járt Sartorius Ernő, a KIE genfi 
főtitkára, és részt vett az ott megtartott konferencián. Ezen a kon-
ferencián jelen volt T. P. Sitters úr is, a belgrádi KIE angol igaz-
gatója, aki kifejezte óhaját, hogy az ifjúsági munkában a vajdasági 
magyar és német ifjak a szerb ifjúsággal találkozzanak, és együtt 
dolgozzanak. Ezt a javaslatot tett követte – igaz, egy kis késéssel 
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ugyan –, de a belgrádi KIE a következő évben, 1928-ban meghív-
ta Dobos Károly református lelkipásztort, a KIE magyarországi 
utazótitkárát, hogy tartson előadást a KIE-ről, és hogy egyház-
megyénkben az ifjúsági munka megindítása végett együttes köru-
tazást tegyenek és konferenciát tartsanak.

Dobos Károly – aki nem más, mint Ágoston Sándor veje – 
1928. május 3-án érkezett meg Feketicsre, ahol még aznap a mozi 
nagytermében tartotta meg első előadását. Ezt követően egy öt-
napos körutazásra és előadás-sorozatra került sor. Amelynek cél-
ja a KIE népszerűsítése volt Jugoszlávia területén. Nem sokkal a 
konferenciasorozat után hivatalosan is megalakult a KIE a Jugo-
szláviai Református Keresztyén Egyházban, és kezdetét vette az 
ifjúsági munka.

A továbbiakban irányuljon figyelmünk az Ágoston Sándor lel-
kipásztor-esperes által pásztorolt feketicsi gyülekezetben végzett 
KIE-tevékenységre. A feketicsi gyülekezetben még 1928-ban 
kezdte meg tevékenységét a Keresztyén Ifjúsági Egyesület.

A megalakulás évében a KIE két fiú- és egy leánycsoportból 
állt. Kezdetben hetente egyszer tartottak összejövetelt. A megala-
kulás évében negyvenhárom rendes tagja volt. Elsődleges céljuk a 
megalakulást követő évben a Szentírás tanulmányozása és énekek 
tanulása volt. Emellett azonban önképzőköri műsorokat is készí-
tettek.

A megalakulást követő évben a tagok létszámának növekedése 
szükségessé tette, hogy megfelelő helyiség biztosításáról is gon-
doskodjon a KIE. Kibéreltek egy helyiséget, és itt már szélesebb 
körű munkát fejtettek ki. Vallásos ismeretterjesztő előadásokat 
tartottak, ezenkívül énekkar és szavalócsoport alakult. A későb-
biek folyamán az egyházi tulajdonban levő egykori „fiúk iskolá-
ja” lett a KIE épülete. Az épület átalakításával lehetőség nyílt a 
gyakoribb találkozásokra és az intenzívebb munkára.  A vasárnap 
délutáni összejövetelek elengedhetetlen része volt a bibliaolvasás 
rövid igemagyarázattal és imádsággal. Ezt a szolgálatot a legtöbb 
alkalommal maga Ágoston Sándor végezte, főleg a kezdeti évek-
ben, később pedig a segédlelkészek.
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Az 1941 előtti Jugoszláviában az elemi iskolában csak a 4. osz-
tályig folyt a tanítás magyar nyelven. Ebből következett, hogy a 
magyar gyerekek anyanyelvű oktatása ezután megszakadt. Az így 
keletkezett űrt is a KIE vezetősége próbálta meg betölteni magyar 
helyesírási foglalkozásokkal és a magyar irodalom történetének 
ismertetésével Ezenkívül eszperantó nyelvtanfolyam, szerb nyelvi 
oktatás és matematikaoktatás is folyt a KIE keretében.

Feketicsen hagyománya volt az ifjúság körében a tamburázás-
nak, így a KIE keretében hamarosan tamburazenekar is alakult. 
A KIE nagytermében színpad is készült, amelyen téli időszak-
ban színdarabok, szórakoztató előadások, kerültek bemutatásra. 
A KIE keretébe tartozott, de önálló tevékenységet folytatott a 
református ének- és daloskör. Sátoros ünnepeken rendszerint a 
templomban is felléptek, de jelen voltak a temetéseken is.

A KIE munkájában fordulópontot jelentett a negyvenes évek 
kezdete. A második világháború szele, a katonai behívók kiragad-
ták a legtevékenyebb ifjúsági vezetőket a KIE tagságából. 1942-
től az ifjúsági munka csupán a péntek esti bibliaórákra és a kedd 
esti szórakozó összejövetelekre korlátozódott.

Az egyház keretében tevékenykedő KIE hatósági előírások 
miatt 1945 után nem működhetett tovább. Az ifjúsággal való fog-
lalkozás azonban a gyülekezetben a felszabadulás utáni években 
sem szakadt meg, tovább folytatódott, csak más formában.  Az 
ifjúsági munka két csoportban folyt, ezek irányításával viszont a 
lelkészházaspár, Ágoston Sándor és felesége foglakozott.

7. A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház
 mint „Országos Egyház”

7.1. Az első országos zsinat és egyház tisztségviselőinek 
megválasztása

Új egyházi életünk állami rendezése jó tíz évet váratott magára. 
Tíz esztendőnek kellett elmúlnia, míg az új állam az első világhá-
ború után a maga telkén rendet csinált. Sorsfordító volt az 1929-
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es esztendő, amikor egyházmegyénk elnöksége felszólítást kapott 
közvetlenül a vallásügyi minisztertől az új törvényeket meghozó 
országos zsinat előkészítésére. Ez meg is történt, 1930. február 
3-ra az egyházmegye elnöksége meghívást kapott Belgrádba a 
református és evangélikus egyházakról szóló állami törvény elő-
készítő tanácskozásaira. Még ez év április 16-án megjelent a pro-
testáns egyházakról szóló törvény, amely valamilyen formában 
rendezte az egyház és az állam közötti addig meglehetősen feszült 
helyzetet.

A református egyház első alkotmányozó és törvényhozó zsi-
nata, a már említett felekezeti törvény értelmében, 1930. július 
17-én alakult meg Belgrádban. Ennek elsődleges feladata volt 
egyházunk törvényeinek és alkotmányának a megalkotása és el-
fogadása. Tizenkét tagú szűkebb bizottságot jelöltek ki arra, hogy 
a már előzőleg benyújtott törvényjavaslatot áttanulmányozza. A 
zsinat ennek a bizottságnak az ülését bizonytalan időre elnapolta. 
Első ülésükre 1930. augusztus 19. és 21. között került sor Daru-
váron, majd folytatták a megkezdett munkát szeptember 22-én 
Verbászon. Az alkotmányjavaslatot pontról pontra megtárgyalták. 
Figyelembe véve az egyházközségek észrevételeit, előzetes „szen-
tesítés” céljából felterjesztették a minisztériumba. Innen vissza-
kapták minden jelentősebb módosítás nélkül, elvégezték rajta az 
utolsó simításokat 1933 februárjában, és a végleges elfogadására 
1933. május 11-én került sor.

„Magunk csinálta főokmánya volt a magunk életének ez az al-
kotmány, atyáink nemzedékének e maradandó műve. A megtár-
gyalt, megvéleményezett, elfogadott és szentesített alkotmányunk 
tudomásulvételére és aláírására még egyszer összegyűlt a zsinat 
ugyanabba az ősi templomba, amelyben, 1576-ban hitvalló őseink 
a hercegszőlősi kánonokat megállapították és aláírták. A történel-
mi kövek néma bizonyságtevésére áhítoztak 1933. július 10-én” 
(Thomka 1968, 43).

Az új alkotmány szerint az egyházat a továbbiakban „Országos 
Egyház”-nak kell nevezni azért, mert egyetlen volt az országban 
és Jugoszlávia egész területére kiterjedt, pedig számbelileg alig 
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volt nagyobb egy magyarországi egyházmegyénél. Élére, külö-
nösen a többi felekezetre való tekintettel, püspököt és országos 
főgondnokot állítottak. Az alkotmány Országos Egyházunkat 
négy egyházmegyére osztotta, négy esperessel és egyházmegyei 
gondnokkal az élükön. Az egyházközségek szervezete csak annyi-
ban különbözött az előzőekhez viszonyítva, hogy a presbitérium 
mellett minden gyülekezetben egy diakónuscsoport is működött, 
melynek férfi és nőtagjai is voltak. A közgyűlés hatáskörét bő-
vítették azzal, hogy évenként meg kellett tárgyalnia a presbité-
riumok és a diakonátusok évi jelentéseit. Az országos közgyűlés 
pedig egyben országos törvényhozó zsinat is lett.

Másnap, 1933. július 11-én tartották meg az „utolsó egyház-
megyei közgyűlést” Rétfaluban, ugyanott, ahol az első világháború 
után először gyűltek össze 1920. október 21-én. Akkor korsza-
kot „nyitni”, most viszont korszakot „zárni” – talán az új országos 
egyházi élet egyik legbizonytalanabb korszakát zárni – gyűltek itt 
össze egyházunk vezetői. A közgyűlés istentisztelettel kezdődött 
és közös úrvacsorával zárult. Végezetül az összes megjelent lelkész 
aláírta egyházunk hitvallásait: a Heidelbergi Kátét és a Második 
helvét Hitvallást.

Már csak egy dolog maradt háta, ez pedig az „Országos Egy-
ház” tisztségviselőinek megválasztása. Először egyhangúlag meg-
választották Az Országos Egyház első püspökét, Ágoston Sándor 
feketicsi lelkipásztort, addigi esperes személyében, az országos 
főgondnok pedig dr. Kurcz Henrik kúlai ügyvéd lett. Királyi és 
miniszteri megerősítésük után ünnepélyesen beiktatták őket hiva-
talukba. Megválasztották az Országos Egyház többi tisztségvise-
lőit és a négy egyházmegye vezetőit is.

7.2. Az Országos Egyház első tisztségviselőinek 
ünnepélyes beiktatása

A református egyház gyakorlata szerint a lelkészi tisztségviselőket 
a templomban, ünnepi istentisztelet keretében iktatják be tisztsé-
gükbe. A világi tisztségviselők ugyanakkor fogadalmat, azaz hiva-
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tali esküt tesznek. Így került sor a püspöki beiktatás ünnepélyére 
1934. május 2-án a feketicsi templomban. Az ünnepi istentisz-
teleten jelen voltak a különböző hatóságok és a más felekezetű 
egyházak képviselői is. Az ünnepi istentisztelet magyar, német és 
horvát nyelven folyt. Éneklés majd imádság után következett az 
újonnan megválasztott Országos egyházi tisztségviselők esküté-
tele. Ezt követték az ünnepi köszöntések. A „Jövel Szentlélek Úr 
Isten...” kezdetű ének éneklése után következett a püspök igehir-
detése, amelynek alapigéje az Efézus 2, 8–9 volt.

A templomi ünnepély után a vendégek az árvaházban közös 
szeretetvendégségen, ebéden vettek részt. Még ugyanazon a na-
pon, május 2-án délután négy órakor a feketicsi templomban 
kezdetét vette az új alkotmány szerint megalakult első országos 
közgyűlés.

Ének és a püspök imádsága, bibliaolvasás után dr. Kurcz Hen-
rik országos gondnok mondott nagyon szép és tartalmas megnyi-
tóbeszédet. Ennek a közgyűlésnek mindössze huszonnyolc tagja 
van, a régi egyházmegyei gyűlés száznál több tagjával szemben. 
Ebből következett, hogy az újnak jóval rugalmasabbnak kellett 
lennie a réginél. A közgyűlés előtt óriási feladat állt. Összesen 
huszonöt szabályrendeletet kellett megtárgyalnia, ezenkívül még 
a szokásos jelentések, valamint tanácshatározatok megvitatása is 
napirenden szerepelt. Ezt az óriási munkát a közgyűlés mégis el-
végezte másfél nap alatt. Úgy volt ez lehetséges, hogy különféle 
szabályrendeletek (az országos közgyűlés, egyházmegyék, egy-
házközségek tisztviselői, fegyelmi, bírósági stb.) már korábban 
elkészültek. Most csak megvitatták, némileg módosították és el-
fogadták őket. Az elfogadott szabályrendeletek házilag sokszoro-
sított szövegét minden egyházközségnek eljuttatták. A közgyűlés 
másnap, május 3-án este nyolc órakor véget ért.

Egyházunk életének első húsz esztendejében talán legfonto-
sabb állomásnak kell tekintenünk az 1933. évet. „Igen fontos állo-
más volt ez számunkra, mert most már az állam által is elfogadott, 
szentesített törvények megszüntették az első világháború okozta 
bizonytalanságot, nyomasztó és izgatott kedélyállapotot a lelkek-
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ben. Új történelmi létünk új életünk teljes épülete készen állt, ezt 
tetőzték aztán be még az 1934. évi választások.

E, sajnos, elég rövid korszakot a második világháborúig, egyhá-
zi életünk elmélyítése jellemzi, belső tartalommal való feltöltése. 
Igazi »ágostoni« korszak volt ez. Nemcsak azért, mert Ágoston 
Sándor püspökünk bölcsen tudta kivívni Országos Egyházunk el-
ismerését és jogait illetékes hatóságaink előtt – végeredményben 
háromszor is: a második világháború előtt, alatt és után-, hanem 
inkább azért, mert egyházunkból még bölcsebben tudott Egyhá-
zat csinálni, egyetlen testbe, egyetlen vérkeringésbe, egyetlen aka-
rat közösségébe foglalni, Isten kegyelméből, a most már új állami 
törvényekkel is megbiztosított Jugoszláviai Református Keresz-
tyén Egyházat. Püspöki jelentéseiben mind nagyobb helyet kap-
tak a kánoni jelentések, szemmel tartotta a lelkipásztorok magán 
és családi életét, az egyházközségek hitéletének legapróbb részle-
teit, országos mozgalommá bővítette a vasárnapi iskola, a K.I.E., 
a női bibliakörök, a presbiteri bibliaórák munkáját, szegények és 
árvák felkarolását. Jelentéseiben, körleveleiben, egyházi lapjának 
cikkeiben ébren tartotta híveinek áldozatkészségét. Szervezőte-
hetségének igazi nagysága abban nyilvánult meg, hogy kezeiből 
nem engedett ki semmit, még mi kezeinket sem. Mindig minden-
ki munkatársa kellett legyen”  (Thomka 1968, 44).

7.3. Az új gyülekezeti énekeskönyv

Már korábban említettük, hogy az 1933. esztendőtől a második 
világháborúig terjedő, viszonylag rövid időszakot egyházi életünk 
„elmélyítése” jellemezte. „E belső építésnek volt egyik legszebb, 
mert legmaradandóbb, református világunkban országhatárokon 
túl is értékelt alkotása az Ágoston Sándor nevéhez fűződő új Éne-
keskönyvünk. E könyvbe is beleépítette nemzedékének szerény 
segítségét, de a legnagyobb magyar egyházi zenei emléket is, még 
Kodály Zoltánnál is járt. Élete főművének tartotta ezt az Éne-
keskönyvet! A Kálvin irányítása alatt 1539-ben megjelent első 
református énekeskönyv 400. évfordulóján adta ki. Használatát 
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az 1939. november 10-én Debelyacsán tartott hatodik közgyűlés 
rendelte el, gyülekezeteinkben 1939 első adventi vasárnapján ik-
tatták be. Nemcsak az ő életének, hanem egyházi életünk hősko-
rának első húsz esztendejének, az első nemzedék bizonyságtevé-
sének szépen csillogó koronája volt és maradt az ő Énekeskönyve” 
(Thomka 1968, 44–45).

A továbbiakban nézzük meg röviden miért is volt szükség új, 
önálló énekeskönyv kiadására a Délvidéken, és hogyan keletke-
zett ez az énekeskönyv. Az 1938. évi Országos Egyházi Közgyű-
lés legfontosabb határozata volt az új énekeskönyvre vonatkozó 
javaslat elfogadása és a kinyomtatás elrendelése. A magyar re-
formátusoknak a háború végéig közös énekeskönyvük volt. Ak-
kor az a végzetes hiba történt, hogy Magyarországon új énekes-
könyvet adtak ki s az összes régi énekeskönyvet papírmalomban 
felőröltették. Így az utódállamokba szakadt reformátusok nem 
tudták, mit csináljanak. A régit már nem lehetett megszerezni, 
az újat pedig nem lehetett behozni. Legelőször Erdélyben készí-
tettek egy új énekeskönyvet, amelyből a zsoltárok nagyobb részét 
kihagyták, szám szerint csak 40 zsoltár maradt meg az összesen 
150-ből. A dicséreteket is egészen önállóan válogatták össze. Ez-
után csehszlovákiaiak adtak ki egy új énekeskönyvet, de ez még 
inkább eltérő volt a régiektől.  A Jugoszláviában élő református-
ság tartott ki legtovább a háború előtti régi énekeskönyv mellett. 
Mivel a rendelkezésre álló készlet gyorsan elfogyott, a külföldről 
való nagyobb mennyiségű beszállítás még mindig nagyon körül-
ményes és bizonytalan volt, a pénzátutalás meg szinte teljesen 
lehetetlen, egyházunk vezetősége Ágoston Sándor püspökkel az 
élen elhatározta, hogy egy teljesen új énekeskönyvet szerkeszt 
meg és ad ki. Már ekkor felvetődött az egységes énekeskönyv 
használatának a gondolata, de ha bármely más országban haszná-
latos énekeskönyvet vettek volna itt át, a kívánatos egységet nem 
sikerült volna helyreállítani, mert minden országban másfajta 
énekeskönyvet használnak. Így született meg a végleges elhatáro-
zás egy olyan énekeskönyv kiadására, amely a legközelebb állt a 
háború előtti régi énekeskönyvünkhöz.
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Az előzetes elképzelés az volt, hogy ebben az énekeskönyv-
ben benne lesz mind a százötven zsoltár minden változtatás és 
rövidítés nélkül. Ezenkívül azok a dicséretek, amelyeket a gyüle-
kezetek addig is megszoktak és szerettek, valamint néhány szép 
dicséret, amelyeket a magyarországi, erdélyi, csehszlovákiai refor-
mátus énekeskönyvből kölcsönöztek. Sőt tervben vették azoknak 
az énekeknek a felvételét, amelyek az előző, ún. régi énekeskönyv-
be nem kerülhettek bele. Ezenkívül énekek felvételét is, amelyek 
egyik magyar református énekeskönyvben sem szerepeltek, csak 
a magyarországi evangélikusok énekelték őket. Végezetül pedig 
olyan énekek beiktatását látták jónak, amelyek közösek a német, 
francia, angol református testvérekével, és amelyek nagyobbrészt 
a Hozsanna és Halleluja énekeskönyvekben is megtalálhatók. Így 
az új Énekeskönyv a belenyomtatandó Heidelbergi Kátéval és 
imákkal, valamint a százötven zsoltárral és a körülbelül három-
százötven dicsérettel együtt hatszáznegyven oldal terjedelmű kel-
lett, hogy legyen. Ezt a nagyon szép és nemes elképzelést hama-
rosan tettek követték. A nagy munkára és a nyomdai előállításra 
körülbelül negyven hét állt rendelkezésre.

Ágoston Sándor püspök mint mindig, most is igyekezett meg-
felelő munkatársakat találni, akik segítségére lesznek e könnyűnek 
éppen nem nevezhető feladatnak a megvalósításában. Elöljáróban 
két nevet kell megemlítenünk: az egyik Árokháty Béla budapesti 
református lelkipásztor, orgonaművész, aki a zenei rész kidolgo-
zásában segített és adott tanácsokat, a másik pedig dr. Karácsony 
Sándor egyetemei magántanár, aki akkoriban egyike volt a leg-
kiválóbb magyar nyelvtudósoknak, s az új énekeskönyv irodalmi 
részének kidolgozásában vett részt. A dicséretek kiválogatásában 
az említett személyeken kívül segítettek még dr. Révész Imre, va-
lamint ifj. Keck Zsigmond, Dévai Lajos, Piger Zoltán, Weimann 
Péter és Póth Lajos délvidéki lelkipásztorok. A nagy munka idő-
ben elkészült, és 1939 első adventi vasárnapján már a gyülekezeti 
tagok is kezükbe vehették.

Kétségkívül az egyik legjobb énekeskönyvet sikerült elkészíte-
niük. A magyar református énekeskönyvek történetében először 
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fordult elő, hogy az egész énekanyag a Heidelbergi Káté nyomán 
nyert beosztást, és hogy az énekek mind evangéliumi tartalmúak. 
Az újonnan elkészült énekeskönyv értékére a más országokban 
élő református testvéreink is felfigyeltek.

Vásárhelyi János erdélyi püspök így értékelte az új jugoszláviai 
református énekeskönyvet: „Az elmúlt 22 esztendőnek egyházi 
életünkben legértékesebb alkotása a délvidéki énekeskönyv. Nem 
kell sokáig gondolkozni, el kell fogadni, be kell vezetni, s ezzel 
az egyetemes magyar református énekeskönyv kérdése egyszerre 
meg van oldva”  (Ágoston 1941, 62).

8. Egyházi oktatás és nevelés

8.1. A bácsfeketehegyi polgári iskola megalapítása

1941-ben az egyház kezdte visszanyerni egykori oktatói szerepét 
is. Ezt a lehetőséget kihasználta Ágoston Sándor püspök, és a bács- 
feketehegyi presbitérium polgári iskolai tanfolyamot szervezett. 
Tervük az volt, hogy ez idővel református polgári iskolává fejlődik. 
Két éven keresztül tanfolyamot tartottak, és az iskolai félév végén 
a tanulók magánvizsgát tettek.

A polgári iskola 1943. november 16-án nyílt meg. Kezdetben 
nagy gondot okozott a megfelelő tanerő hiánya. A tanári állásokra 
kiírt pályázatokra nem jelentkezett senki. Előbb a kiskunhalasi 
református polgári leányiskola ígérte meg, hogy egyik tanárnőjét 
a szervezés munkálataira és az iskola működésének beindítására 
szabadságolni fogja, és elküldi Bácsfeketehegyre. Ezt az ígéretet 
az iskola igazgatónőjének hirtelen halála miatt nem válthatták be. 
Később a nagykőrösi református polgári fiúiskola igazgatótaná-
csa hozta meg az áldozatot, hogy egyik kiváló tanárát, Gyaraky 
Jenőt február végéig szabadságolta. Gyaraky Jenő minden külön 
jutalom nélkül vállalkozott arra, hogy a bácsfeketehegyi reformá-
tus polgári iskolát megszervezi, a munkát megindítja és az iskola 
vezetését irányítja és ellenőrzi. Így megkezdődhetett az oktatás. A 
tanítás 1943. november 15-én kezdődött és felsőbb rendelkezések 
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alapján 1944. március 31-én végződött. Az első tanévre ötvenhá-
rom tanuló iratkozott be. A megnyitóünnepély 1943. november 
16-án volt. A megnyitás napjának örömteli pillanatát még az a 
körülmény is fokozta, hogy éppen azon a napon érkezett a buda-
pesti református főgimnázium ajándéka: húsz iskolapad, egy nagy 
szertárszekrény és egy tanári asztal.

Mivel a polgári iskola egyházi iskola volt, az oktatás közép-
pontjában a keresztyén nevelés állt. A tanítást egész évben imád-
sággal kezdték és végezték. Ezenkívül mindennap az első óra ele-
jén zsoltáréneklés és bibliaolvasás vezette be a napi munkát. A 
református tanulók (a polgári iskolába felekezeti hovatartozásra 
való tekintet nélkül iratkozhattak be a diákok) minden reggel a 
tanítás megkezdése előtt részt vettek a templomban megtartott 
áhítaton is.

A tantestület kezdetben a nagykőrösi Gyaraky Jenő megbízott 
igazgatón kívül óraadókból állt. Később sikerült néhány szakta-
nárt is alkalmazni. Gyaraky Jenő 1944. február 29-én visszatért 
Nagykőrösre, és az igazgatótanács Ágoston Sándor lelkészt bízta 
meg az iskola igazgatásával. Az iskola keretében a kezdeti nehéz-
ségek miatt intenzív ifjúsági munka nem alakulhatott ki. Mind-
össze két ifjúsági egyesület működött: a már korábban említett 
KIE és Sportkör.

1944 szeptemberében megnyílt a polgári iskola második osztá-
lya is, s ekkor a tanulók száma már nyolcvanra emelkedett. Az ok-
tóberben beállt politikai változások miatt az iskola bezárta kapuit. 
A presbitérium felajánlotta a községnek az iskoláról való további 
gondoskodást, de a polgári közigazgatás nem sok készséget muta-
tott rá. Ennek ellenére Ágoston Sándor püspök és a presbitérium 
nem hagyta cserben az iskola tanulóit. A tél beálltával illegálisan 
foglalkozott a tanulókkal. Az iskolaév befejeztével a tanulók ma-
gánvizsgát tettek.

Ágoston Sándor püspök szívügyének tartotta a feketicsi gyer-
mekek továbbtanulását. Arra ösztönözte a szülőket, hogy tehetsé-
ges gyermekeiket küldjék iskolába. Mindent megmozgatott, hogy 
lehetővé váljon a gyermekek számára a magasabb fokú iskoláztatás. 
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Tekintélyét is latba vetve 0szinte minden arra érdemesült diáknak 
biztosította a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlen tanulmányi se-
gélyt, ösztöndíjat. Kezdetben a szabadkai magyar gimnázium, majd 
később Kiskunhalas, Kecskemét, Csurgó középiskoláiba jutottak el 
Ágoston Sándor püspök támogatásával a feketicsi gyerekek.

9. Az egyház és a gyülekezet élete a második világháború utáni 
időszakban 

Országos Egyházunk gyülekezeteire, így ezen belül a feketicsi 
gyülekezetre is érvényes volt a háborút követő években a gyüleke-
zeti tagok általános elszegényedése. Az 1940-es évek végén és az 
1950-es években a délvidéki magyarság soha el nem képzelt belső 
és külső változásokon ment át. A többnyire falun élő földművesek, 
akik őseiktől örökölték földjeiket és a föld szeretetét, birtokaik 
nagyobb részét elveszítették. Amit a földreform során meghagy-
tak nekik, azt már nem volt kedvük megművelni. Elkeseredésüket 
csak fokozta a kényszerű terménybeszolgáltatás ténye. Ekkor na-
gyon sokan hátat fordítottak a paraszti életformának. Egyesek be-
társultak a frissen megalakult szövetkezetek valamelyikébe, mások 
viszont a környező városok üzemeiben kerestek munkát és meg-
élhetési lehetőséget. Gyermekeiket, ha csak tudták, taníttatták, 
hogy ne kelljen földműveseknek lenniük. Ezzel viszont megindult 
a falvak elnéptelenedése, ugyanakkor meglazult a népnek az egy-
házhoz való viszonya. A körülmények megváltozásával egyfajta 
ateista szemlélet kezdett teret hódítani tájainkon.

Talán valamelyest enyhített a nehézségeken az a tény, hogy az 
akkori Jugoszláviában az új államrend toleránsabb magatartást 
tanúsított az egyházakkal szemben, mint a korábbi hatalom. Je-
lentős változást hozott az 1946-ban meghozott új szövetségi al-
kotmány, amely az egyházakat és az államot elválasztotta egymás-
tól. Ennél azonban sokkal jelentősebbnek bizonyult az 1953-ban 
meghozott vallásügyi törvény, amely a templomi istentiszteletek 
és a vallástanítás szabadságát biztosította. Ettől kezdve a lelkészek 
is jogosultságot nyertek az állami nyugdíjra.
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A változások ellenére a templomok padsorai nem teltek meg, 
hiszen az emberekben továbbra is élt a különböző megtorlásoktól 
való félelem. Voltak viszont, akik a legnehezebb időben is kitartot-
tak, s ők most még nagyobb lelkesedéssel vetették bele magukat 
a lelki munkába. Ez az általános megállapítás a feketicsi gyüleke-
zetre is érvényes volt. A templomba járók száma a gyülekezetben 
stagnált. Az emberekre rátelepedett egy fajta közöny, s megbéní-
totta őket a félelem. Ettől eltekintve a gyülekezet vívta a maga har-
cát, élte életét és Isten kegyelméből átvészelte ezt az időszakot is. A 
gyülekezetben az intézményes diakóniai munka ugyan megszűnt, 
hiszen a már korábban említett árvaházat 1950-ben megszüntet-
ték, később viszont véglegesen felszámolták, de a szeretetszolgálatot 
továbbra is gyakorolták. Ágoston Sándor püspök közbenjárásával 
lassan érkeztek a külföldi segélyküldemények: ruhanemű, gyógy-
szer, élelmiszer. Ennek elosztása pedig a frissen alakult diakonátus 
tagjaira hárult. Jelentős segítség volt ebben az időben a külföldi 
testvérekkel való kapcsolatfelvétel, amely javarészt Ágoston Sán-
dor püspöknek köszönhető, és amely kapcsolatot egyházunk mind 
a mai napig, – hol intenzívebben, hol kevésbé – de ápolja.

„Az elcsüggesztő közvélemény hatását enyhítette a külföldi 
testvéreinknek, az egyházak Világtanácsának és a HEKS-nek 
felénk forduló érdeklődése, szellemi és anyagi segítsége. Ez re-
ménységet öntött lelkipásztorainkba és népünkbe, hogy íme nem 
vagyunk elfelejtve. A világ nagy nemzetei között élő református 
hittestvéreink szeme rajtunk van, és szíve velünk dobog.

Legnagyobb segítség volt és ma is ez a legnagyobb, hogy sűrűn 
meglátogatnak bennünket s személyes kapcsolatok szövődnek kö-
zöttünk és közöttük. Alig lehet felbecsülni pl. azoknak a szemé-
lyes kapcsolatoknak a jelentőségét, amit három gyermektransz-
port svájci három meghívása és vendégül látása jelent. Nemcsak 
annyi ezeknek az értéke, amennyit egészségi szempontból jelente-
nek. Betekintést nyer a mi népünk egy magasabb színvonalú hit és 
erkölcsi életbe a családokon keresztül. Meglátja, hogy a haladás, a 
műveltség, a magas kultúra nem teszi feleslegessé a hitéletet és az 
egyházi munkát, sőt inkább nélkülözhetetlenné teszi azt.
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Külföldi testvéreink közöttünk való megjelenése mindig olyan 
hatással van reánk, mint mikor a mi félreeső magános szigetvilá-
gunk felé egy tengerjáró hajó közeledik, itt kiköt, és lelki kincseit 
előttünk feltárja. Külföldi testvéreink segítsége nélkül az igehirde-
tésben lenne a legnagyobb visszaesés. Több lelkésznek valami mel-
lékfoglalkozás után kellett volna néznie, mert családját nem tudta 
volna fenntartani és gyerekeit nem tudta volna iskoláztatni. Hogy 
ebben a tekintetben nem állunk sokkal rosszabbul, mint ahogy ál-
lunk, ezt a segélyeknek tulajdoníthatjuk” (Ágoston 1959, 9).

10. Szórványkérdés a Délvidéken

Az eddigiekből világosan kiderül, hogy a délvidéki reformátusság 
a Kárpát-medence egyik legnagyobb szórványterülete. Az önálló 
anyaegyházközségekhez, amelyek önálló lelkipásztorral és pres-
bitériummal rendelkeznek, szinte az egész egykori Jugoszlávia 
területén, kicsi, lelkipásztor nélküli gyülekezetek is tartoztak. A 
szórványközösségek pásztorolásáról minden esetben a területileg 
illetékes anyaegyházközség lelkipásztora gondoskodik.

Magával a szórványban végzett eredményes és hatékony szol-
gálatok megszervezésével, Ágoston Sándor püspök foglalkozott 
először a második világháború utáni években. Nagy hangsúlyt fek-
tetett a szórványvidéken élő magyar reformátusok felkarolására. 
Azt vallotta, hogy az igehirdetés élőszóval való folytatása mellett 
nagyon fontos az írásban sokszorosított igehirdetések szolgálata 
is. Így történhetett meg, hogy szolgatársaival együtt kész prédi-
kációkat dolgoztak ki és jelentettek meg nyomtatott formában, 
mellékelve ezekhez a teljes istentiszteleti liturgiát és elküldték 
ezeket a kicsi szórványgyülekezetekbe és azokba a gyülekezetek-
be, ahol nem volt lelkész. Ezzel az volt a céljuk, hogy a lelkipásztor 
nélküli gyülekezetekben is tarthassanak istentiszteleteket. Ennél 
talán még jelentősebb igehirdetési szolgálat a Házi Áhítat11 című 
kiadvány megjelentetése. Ennek tartalma a svájci Losungsbuch12 

11 Bibliaolvasó kalauz.
12 Német nyelvű bibliaolvasó vezérfonal.
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szerinti napi Ige, valamint megfelelő énekek és imádságok voltak. 
Ennek a kiadványnak köszönhetően mintegy 1400 református 
családba jutott el az evangélium. Ezekhez a kiadványokhoz mel-
lékelte Ágoston püspök a havonként kiadott püspöki körlevelét, 
amelyet gyülekezeteinken kívül a külföldi református testvéreink-
nek is elküldött német, illetve angol fordításban, kifejezve ezáltal 
is háláját a külföldről nyújtott segítségért.

Már korábban említettük, hogy a KIE-t államilag betiltották, 
így a fiatalság szétszéledt, s csak alkalmanként jött össze egy-egy 
vallásos estély vagy egyéb alkalmi rendezvény ürügyén. A vallás- 
oktatást az egyházak belügyévé tették, így a gyerekek hitoktatása 
már nem az iskolában, hanem a gyülekezetek berkeiben történt.

A második világháborút követő években, egyházunkban és 
gyülekezeteinkben szinte mindenféle tevékenység és szolgálat 
folytatódott – amelyeket már korábban is végeztek – csak az újon-
nan kialakult helyzetre való tekintettel más formában és átszer-
vezve.  Így történhetett meg, hogy már korábban egyházunk által 
(svájci református testvéreink és a HEKS13 segítségével) működ-
tetett verbászi diakonisszaházat az állam átvette, annak lakóiról 
viszont továbbra is a református egyház gondoskodott, elhelyezve 
őket családoknál. Így a feloszlatott diakonisszaház helyett az idő-
sekről való gondoskodást a továbbiakban a Református Egyház 
Diakonátusa végezte. Így tulajdonképpen a diakonisszaház he-
lyett diakonátus14 jött létre.

Már részletesen szóltunk arról az árvaházról, amely jelentős 
szerepet töltött be mind Országos Egyházunk, mind a feketicsi 
gyülekezet életében. Ez az intézmény 1923 és 1950 között mű-
ködött, és ez alatt az idő alatt 314 lakója volt. 1950-ben az állam 
megszüntette az árvaház működését, de Istennek hála, megma-
radt a tágas nagy ház és berendezés. Ehhez áthozták a szomszé-
dos Verbászról az ottani diakonisszaház ingóságait és a kettőből 
nagyon szép, kedves, barátságos otthont rendeztek be Feketicsen 

13 HILSWERK DER EVANGELISCHEN KIRCHEN SCHWEITZ – 
svájci segélyszervezet.

14 A Református Egyházban a szeretetszolgálatot végző testület.
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a volt árvaház épületében 50 ággyal, vendégszobákkal, előadóter-
mekkel, konyhával, éléskamrákkal. Ettől a pillanattól kezdve mind 
a mai napig ennek a háznak igen sokrétű rendeltetése van. Itt tar-
tották és tartják a mai napig a lelkészkonferenciákat, a Zsinati 
Tanács15 üléseit, az országos női és presbiteri konferenciákat. Itt 
tartják 1955 óta rendszeresen minden évben a nyári katekizáció-
kat, amelyek kezdetben – néhány fiatal lelkipásztor, köztük Kiss 
Antal javaslatára – elsősorban a szórványban élő gyermekek pót-
hitoktatását szolgálta, mára azonban már a nagyobb gyülekeze-
tekből érkező gyermekek is részt vehetnek ezeken az alkalmakon. 
Az említett ház egészen a közelmúltig Központi Otthonként vált 
ismertté. 1994 óta az újvidéki székhelyű Ökumenikus Szeretet-
szolgálat vállalta át ideiglenesen az otthon fenntartását, így azóta 
az előbb felsoroltakon kívül még ökumenikus találkozók színhe-
lyévé is vált. A 2010-es évek elejétől az otthont ismét visszavette 
az Országos Egyház, és azóta a fenntartását is igyekszik ellátni.

11. A teológiai továbbképző szeminárium

Korábban már szóltunk arról, hogy az első világháború előtti és 
utáni időszakban szinte zavartalan volt a délvidéki református lel-
készjelöltek képzése. Előbb az anyaországi teológiákon nyílt lehe-
tőség a teológiai tanulmányok folytatására, majd később a politikai 
változások következtében az erdélyi, kolozsvári teológiai intézet 
biztosította, illetve segítette a délvidéki lelkészjelöltek képzését. 
A második világháború után ez a kép teljesen megváltozott. A 
világ felé addig, úgy ahogy nyitva tartó kapuk bezáródtak. A Dél-
vidéken addig sem volt és most sincs önálló lelkészképző inté-
zet, mivel ezen a vidéken él a legkevesebb református. Mivelhogy 
már akkoriban jelentkezett a lelkészhiány problémája, egyházunk 
vezetőségének önálló forrásokra támaszkodva kellett valamilyen 
formában orvosolnia ezt a kérdést. Így hosszas gondolkodás után 
Ágoston Sándor püspök úgy döntött, hogy egyházunkon belül, 

15 A Református Egyház egyik fontos kormányzati szerve, amely a két Zsinat 
közötti időszakban irányítja az egyházi életet.
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saját forrásokra támaszkodva megszervezi a Délvidéken a lelkész- 
és egyházi munkásképző szemináriumot. Így alakult meg 1959-
ben az említett szeminárium, amelynek székhelye a feketicsi Köz-
ponti Otthon lett.

Kétségkívül Ágoston Sándor püspök életművének koronája ez 
a teológiai iskola, amelynek munkájában már csak nagyon keve-
set vehetett részt előrehaladott kora és betegsége miatt, mégis őt 
tekintjük a Jugoszláviai Református Keresztyén egyház feketicsi 
teológiai szemináriuma megalapítójának és előhívójának.

A teológiai iskola tanári kara is a délvidéki lelkipásztorok so-
raiból került ki. Abban az időben jól képzett lelkészi kara volt 
egyházunknak. Így az egyes teológiai tantárgyak oktatására nem 
volt nehéz kiválasztani a megfelelő embert. A négy fő teológiai 
diszciplína egyes tantárgyait név szerint a következő lelkipász-
torok oktatták: az ó-, illetve újszövetségi teológia tanára Röhrig 
G. Gyula verbászi lelkipásztor volt, aki kiváló nyelvérzékének és 
teológiai tudásának köszönhetően nagy szenvedéllyel és hozzá-
értéssel tanította a teológus diákok körében nem éppen népszerű 
görög és héber nyelvet; a rendszeres teológiai tantárgyak tanára 
Póth Lajos szabadkai lelkipásztor volt, aki német származásának 
köszönhetően anyanyelvi szinten beszélte a német nyelvet, és egy 
évig Karl Barth16 tanítványa volt Bázelban; az egyháztörténelem 
tanára Békássy Zoltán zombori lelkipásztor, későbbi bácskai es-
peres volt, aki egyháztörténeti előadásait színesebbé tette a ma-
gyar nemzet történelmének ismertetésével; a gyakorlati teológi-
ai tantárgyak tanára dr. Csete K. István pacséri lelkipásztor volt, 
aki az előző lelkészekhez hasonlóan tárgyi tudásán kívül, alapos 
gyülekezetismerettel és sokéves – több gyülekezetben eltöltött – 
szolgálati gyakorlattal rendelkezett. A három utóbbi lelkésztanár 
a kolozsvári teológia diákja volt egykor.

Az oktatás három évig tartott, az egyes szemeszterek vizsgák-
kal zárultak. Ezen a szemináriumon szerzett lelkészi képesítést 
Lángh Endre, a Horvátországi Kálvini Keresztyén Egyház nyu-
galmazott püspöke és a néhai Hájek János volt baranya-szalavóni-

16 Karl Barth (1886-1986) svájci evangélikus teológus.
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ai esperes. A teológiai iskola hallgatója volt még 1960 és 1962 kö-
zött dr. Csete Szemesi István, a Szerbiai Református Keresztyén 
Egyház korábbi püspöke is, aki a tényleges katonai szolgálatának 
letöltése után Skóciában folytatta tanulmányait. 1963 után nyíltak 
fel a határsorompók Jugoszlávia előtt ismét, így lehetőség nyílt 
újra a külföldi teológiai akadémiákon való továbbtanulásra.

A teológiai szeminárium meglehetősen rövid életű volt, mind-
össze néhány évig működött, és csupán a szükséghelyzetet próbál-
ta meg áthidalni. Itt kell megemlítenünk, hogy ez a szeminárium 
ma is létezik csak „befagyasztva”, de bármikor újraindítható lenne. 
A nemzetközi református teológiai szemináriumok névsorában is 
megtalálható. A szeminárium részletes tanmenete és programja 
Országos Egyházunk (régi) alkotmányában található meg.

12. Egyházi élet a hatvanas-hetvenes években

Ágoston Sándor halálával, aki rövid betegség után hunyt el 1960. 
június 23-án, a gyülekezetek új püspököt választottak Csete K. 
István pacséri lelkipásztor személyében. Ő ott folytatta a munkát, 
ahol elődje abbahagyta: a lelki élet fellendítésén munkálkodott, 
közben erőfeszítéseket tett az Országos Egyház anyagi alapjainak 
megerősítésére. Elkészült a Jugoszláviai Református Keresztyén 
Egyház ma is érvényben lévő alkotmánya, s fellendült a lelké-
szegyesület munkája. Ismét beindult a kiadótevékenység, életre 
kelt a Református Élet, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház 
gyülekezeti lapja, valamint a református Képes Naptár (később 
Református Évkönyv). A szerkesztők Baksa Árpád belgrádi és 
Póth Lajos szabadkai lelkészek voltak. Napvilágot látott a refor-
mátus énekeskönyv és a valláskönyv átdolgozott kiadása. Mind-
ezek azonban csupán az egyházi élet külső kereteit érintették, az 
igazi vallásos és lelki élet gyülekezetenkénti megvalósulást Isten a 
bizonyságtételre és áldozatra kész „munkatársaira” bízta.
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13. Csete K. István lelkészi és püspöki szolgálata 
(1961–1982)

Csete K. István 1907. december 7-én született Piroson. Az elemi 
iskolát szülőfalujában, középiskoláit Verbászon, Újvidéken, Baján 
és Szabadkán végezte, ahol nagyérettségizett. Teológiai tanulmá-
nyait Kolozsváron és Párizsban végezte.

Először segédlelkész Feketicsen, majd a szlavóniai Kórógyra 
választották meg lelkésznek, ahol püspök elődje, Ágoston Sán-
dor is szolgált. Ezután a bácskai egyházmegyében levő Pacsérra 
választották meg 1939-ben lelkésznek, ahol egészen nyugdíjazá-
sáig, 1986-ig szolgált. Előbb a bácskai egyházmegye esperesének 
választják meg, majd Ágoston Sándor püspök halála után, 1961-
től 1982-ig az egyházkerület második püspöke. Segédlelkészsége 
alatt Ágoston Sándor püspöknél szolgált Feketicsen. Mivel ekkor 
már Feketics volt az Országos Egyház központja, értelemszerűen 
itt működött a püspöki hivatal is. Itt nem kerülheti el a figyel-
münket az a tény, hogy mind a mai napig Feketics, azaz ma Bács-
feketehegy maradt az Országos Egyház hivatalosan is bejegyzett 
székhelye. Természetesen az egyik legnagyobb és jó hagyomá-
nyokkal megáldott gyülekeztünk is volt. Csete K. István az itteni 
gyülekezeti és egyházkormányzati tapasztalatait későbbi gyüleke-
zeti és felsőbb egyházi szolgálatában is kamatoztatta. 

A már korábban említett Keresztyén Ifjúsági Egyesület ek-
kor élte virágkorát, és a feketicsi gyülekezetben volt a legtermé-
kenyebb munka ezen a téren. Az ifjúság a püspöki segédlelkész 
szolgálatára volt bízva nagyrészt. Csete István segédlelkész ne-
velése is érződik egy nemzedék életében, hitéletén, templomba 
járási szokásán.

Ezután az ezeréves Kórógyra választották meg gyülekezeti 
lelkésznek, amely már önálló lelkészi állást jelentett. A kórógyi 
lelkipásztorsága egy ezer éve ott élő, reformáció korabeli gyüleke-
zet minden jellemzőjének, környezeti sajátosságának a jegyében 
telt el. A kórógyi gyülekezetet ezeréves múltjára, honfoglalás kori 
eredetére való tekintettel „ősi” gyülekezetnek is szokták nevezni. 
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A kórógyi reformátusság különleges szókincse, kiejtése, szokásai, 
gondolkodásmódja, eszközei az őskeresztyén gyülekezetre is em-
lékeztetnek bennünket. 

A kórógyi szolgálat után Csete Istvánt a bácskai Pacsérra 
hívták meg gyülekezeti lelkipásztornak 1939-ben. A gyülekezet 
előző lelkészei a belmissziós munkát egyrészt elhanyagolták, volt 
olyan is, aki szenvedély rabja volt, és a lelkipásztori hivatást nem 
töltötte be. Így értelemszerűen az előd szolgálata által beállt hely-
zetet kellett megváltoztatni evangéliumi irányba.

Először a gyülekezet ifjúságát igyekezett felkarolni, a Keresz-
tyén Ifjúsági Egyesület (KIE) munkáját lendítette fel. Pacséri lel-
készsége alatt kiválóan működött a női bibliakör, amelyet gyűjtő-
munkája a második legjobban adakozó gyülekezetté tett ezen a 
téren. A presbitériumot is újjászervezte. Igyekezett legközvetle-
nebb munkatársait úgy képezni, hogy önállóan is részt tudjanak 
venni a gyülekezet lelki arculatának formálásában és hűséges se-
gítőtársai legyenek a szolgálatban.

Elérkezett a Délvidék visszatérése, amely az igazi öröm helyett 
hatalmas megpróbáltatásokat hozott a gyülekezet életében. A be-
vonuló magyar hadsereg, valószínűleg tévesen informálva, teljesen 
szétlőtte a magyar református templomot azzal a meggondolással, 
hogy állítólag puskalövés hallatszott irányából. A szerb ortodox 
templomon és a magyar római katolikus templomon egy karcolás 
sem esett. Ellenség hiányában és a téves információk miatt több 
tíz ártatlan magyar és szerb áldozata lett ennek a bevonulásnak. 
Közben Csete István lelkipásztor a Jugoszláv Királysági katona-
ságba kapott behívót. Viszontagságos utat járt meg, de a Gondvi-
selés épségben hazavezérelte.

Pacsérra való hazatérése után hatalmas munka várt rá. Nem-
csak a lelkileg meggyengült gyülekezetet, de a romos templomot 
is újjá kellett építeni. Fontos missziós feladatának tekintette a fe-
lekezetek közötti kapcsolatok kiépítését. Ennek azután meg is lett 
az eredménye, hiszen ez a gyakorlatban is megmutatkozott, rend-
szeresen látogatták egymás gyülekezeti alkalmait. A közösen átélt 
ateista elnyomás mintegy összekovácsolta a felekezeteket.
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Ágoston Sándor püspök utolsó éveiben már sok ügyet, terve-
zet kidolgozását, levelezés lebonyolítását, munkatársaival, de kü-
lönösképpen az akkori bácskai esperessel, Csete K. Istvánnal vé-
geztetett. Halála előtti napokban levelet írt hozzá, hogy egy időre 
teljes „felszereléssel” jöjjön át, szinte „költözzön át” több napra a 
40 kilométerre levő Pacsérról Feketicsre, ahol a püspök székelt. A 
levél kézhezvétele utáni napra tervezte Csete K. István ezt az átjö-
vetelt. Közben aznap telefonáltak, hogy Ágoston püspök úr visz-
szaadta lelkét Teremtőjének. Az akkori egyházi törvények szerint 
a püspökválasztást két hónap alatt kellett lebonyolítani. Ez meg is 
történt, és a bácskai, baranyai és bánáti egyházmegye gyülekezetei 
egyhangúlag a pacséri lelkipásztort, Csete K. Istvánt választották 
meg püspökül. Egy kikötéssel vállalta ezt a megbízatást, hogy nem 
hagyja el gyülekezetét, pontosabban nem költözik át Feketics- 
re, a püspöki székhelyre, hanem a mindenkori püspöki teendőit 
Pacséron látja el.

A következő 21 esztendőben mint püspök szolgált Pacséron és 
az Országos Egyházban. Természetesen Feketics maradt továbbra 
is hivatalosan a püspöki székhely, és a fontosabb egyházi esemé-
nyek színhelye is. Itt tartották továbbra is a Zsinati Tanács üléseit, 
évente 5-6 alkalommal. A Központi Otthon maradt a színhelye 
az országos női és presbiteri konferenciáknak, ifjúsági és gyermek 
nyári táborozásoknak, katekizációknak. Földrajzilag a falu a há-
rom egyházmegye központjában foglal helyet.

13.1. Az iratterjesztés újraindítása

Az új püspök egyik első feladatának tekintette a már meglevő 
és különben is jól működő iratterjesztés modernizálását, újítását. 
Arra törekedett, hogy a három egyházmegye református hívei ke-
gyességi, gyülekezeti életének mind több egyházi sajtóbeli támo-
gatást nyújtson. Elhatározta munkatársaival együtt, hogy a Házi 
Áhítat is megmarad, de ugyanakkor egy teljes egyházkerület ér-
deklődését, lelki igényeit lefedő sajtóterméket adnak ki: a havonta 
rendszeresen megjelenő Református Élet újságot.
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A betiltott Magvető (1945) egyházi újságunk ilyen név alatt és 
másként sem jelenhetett meg. Gyakorlatilag az 1945–1960-ig 
terjedő időszakban, református híveinknek nélkülözniük kellett 
az egyházi lapot. 1966-ban sikerült megvalósítani az Országos 
Egyházban lévő hívek nagy álmát, hogy ismét saját egyházi újsá-
guk legyen. „Ez úgy volt lehetséges, hogy a hatvanas évek elején a 
Titói „nagy” Jugoszláviából, a 20 milliós országból minden tízedik 
ember a nyugat-európai országokban vállalt állást, ez azt jelenti, 2 
millió ember teljesen új arculatot hozott az országba állandó ha-
zajárásával, nyugati keresete hazai bankokba való elhelyezésével, 
vallási szokásainak, hitgyakorlata külföldön való szabadabbá válá-
sával, ahol nemcsak országos egyházaknak, hanem gyülekezetek-
nek volt saját egyházi újsága. A hatóság ekkor engedélyt adott az 
új egyházi lap megindításához, kiadásához” (Csete Szemesi 2017, 
107).

A Református Élet rendszerint vezércikket tartalmazott az első 
oldalon. Továbbá egy-egy gyülekezet templomának képét is lekö-
zölték, kiegészítve az adott gyülekezet rövid történetével. A töb-
bi oldalon igehirdetés, egyházi ünnepségekről szóló beszámolók, 
neves kiemelkedő református emberek írásai vagy életrajzai kap-
tak helyet. Ezt követték a régebbi gyülekezeti történetek, versek, 
gyermek és ifjúsági rész, a gyülekezetek időszerű hírei, képekkel 
vagy anélkül, és a hátlapon képekkel illusztrált külföldi egyházi 
hírek. Ez a kiadványunk ma is havi rendszerességgel megjelenik, 
korszerűbb nyomdatechnikával és szerényebb tartalommal. A 
másik fontos kiadványunk a Református Évkönyv.17 Ennek első 
száma 1967-ben jelent meg, a Magvető betiltása (1945) után 22 
évvel. Azóta is folyamatosan megjelenik.

Csete K. István püspök egyházkormányzati tevékenységének 
szinte első lépéseként, 1962-ben szórványszerű Országos Egyhá-
zunk kis gyülekezetei számára, ahova csak nagyobb ünnepeken 
jutott el a lelkész, az év minden vasárnapjára szóló gyülekezeti is-
tentiszteleti rendtartással ellátott igehirdetéseket küldött havonta. 
Ezt minden nagyobb és kisebb gyülekezet is beköttette, és az évek 

17 A Szerbiai Református Keresztyén Egyház évente megjelenő képes naptára.
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folyamán egész kis könyvtár lett belőle. A vasárnapi vagy az ün-
nepi rendtartás szerinti igehirdetéseket egyházunk lelkipásztorai 
írták, beosztott sorrendben vállalva egy-egy vasárnap vagy sátoros 
ünnep teljes istentiszteleti anyagának a megírását. Ezeket a leírt és 
elküldött kész írott istentiszteleti rendtartásokat és igehirdetése-
ket a szórványban leginkább a gondnokok olvasták fel, de nagyon 
sok helyen a gyülekezet jól hangsúlyozó és jó hangú tagjai, nem 
mindig értelmiségiek, sokszor éppen kérges kezű földműves em-
berek.

13.2. Lelkészek szolgálata, továbbképzésük fontossága 

„Csete püspök megválasztása után a negyedik esztendőben az 
1965-ben Debeljacsán (Torontálvásárhelyen) megtartott XV. 
Zsinaton részletesen kifejti, hogy a lelkipásztorok megvalósított 
munkájában látszik meg, hogy egyházunk szolgálata milyen fokú 
előrehaladást tett meg a közelmúltban.18 Kifejtette, hogy a lelki-
pásztor munkája összetett, sokrétű és minden alkalomra új és friss 
felkészültséget igénylő szolgálat. Éppen ezért minden lelkipász-
tornak, aki hivatását jól akarja betölteni, állandó felkészültségben 
kell lennie. Figyelemmel kell kísérnie a legújabb teológiai irodal-
mat, ismernie kell azokat az életbevágó kérdéseket, amelyek a vi-
lágban mindenütt egyforma erővel jelennek meg, s amelyek meg-
oldására kísérletet tesznek. Ebben a tájékozódásban sokat jelent 
a mindannyiunk számára hozzáférhető teológiai szemle, a közös 
lelkészi konferenciákon megjelenő neves külföldi professzorok, 
gyakorló lelkészek előadásai. Alig van olyan lelkipásztorunk, aki-
nek ne küldenének valamilyen folyóiratot, egyházi újságot külföl-
di testvéreink. A különböző rádióadásokban is hallhat mindenki 
az egyház, a protestáns világ híreiről, előadásaiból olyan értesülé-
seket, amelyek ismeretét bővítik, látókörét szélesítik, helyi problé-
máinak megvilágosítását adják. Sőt a legújabb teológiai irodalom 
termékei rendelkezésére állnak, különösen a bibliai tudományok 
és a kommentárirodalmat illetően.

18 Ez az 1945 és 1965 közötti időszakra vonatkozik.
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A továbbiakban pedig a lelkipásztori szolgálat gerincéről, az 
igehirdetésről beszélt az istentiszteleti és más alkalmakon. Sze-
retettel ajánlotta a lelkipásztorok figyelmébe a hitoktatásra való 
komoly felkészülést és a hittanórák bensőségessé tételét. A hitta-
nórákon a lelki gondozói szempont is érvényesüljön. Különösen 
szükséges ez ma, amikor a családban sérült lelkületű és érzésvilágú 
gyermek van a külső körülmények miatt is kialakult családi hely-
zet miatt.

A családlátogatások számának megnövekedését örvendetes 
ténynek tartja, de ajánlja, hogy ezeket a pásztori beszélgetések-
re, vigasztalásra, a családokban felmerült problémák megoldására 
használják fel. A személyes, testvéri kapcsolatok biztosítják a lel-
kipásztor és a gyülekezet bensőséges családi közösségét. A gyüle-
kezet és a lelkipásztor ilyen közössége nélkül sok nehézség adódik 
a gyülekezetben, különösen az egyházkormányzatban és az anyagi 
ügyek intézésében.

A gyülekezetek élete az istentiszteletek látogatásában és az 
adakozásban tükröződik. Rámutat arra, hogy az elmúlt pár évben 
az istentiszteletek látogatottsága valamennyivel csökkent, de ör-
vendetes, hogy az evangelizációk látogatottsága viszont emelke-
dett. A csökkenés ténye világjelenség, de ezzel semmiképpen nem 
szabad magunkat igazolnunk vagy megnyugtatnunk. Magunkba 
kell szállnunk, és a lelkipásztorok szolgálatát, imádságát és igehir-
detését kell intenzívebbé tennünk. A legutóbbi, előző Debeljacsán 
tartott Zsinaton bevezetett egységes teherviselési kulcsnak van 
már látható eredménye.

A püspök nehezményezte azonban, hogy még mindig vannak 
presbitériumok, amelyek a Zsinat19 ide vonatkozó határozatait 
nem hajtották végre, részben meg nem értés, részben a lelkipász-
torok hanyagsága vagy ellenállása miatt. Nagyon jónak tartotta 
volna, ha azt jelentheti, hogy minden gyülekezet bevezette a Zsi-
nat határozata alapján az egységes teherviselési kulcsot. Nagyon 
komolyan kért minden presbitert és lelkipásztort, ahol még nem 
hajtották végre a Zsinat határozatát, ott sürgősen vezessék be.

19 A Református Egyház legfelsőbb törvényhozó és kormányzó testülete.
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Meggyőződést és tapasztalatát fejezte ki, hogy a lelkipásztor 
és a presbiterek komoly, felelősségteljes magatartásának és mun-
kájának megvan az eredménye. A mi népünk megérti – fejezte be 
a megkezdett gondolatot -, hogy egyházunknak a lelki értékek 
mellett szüksége van anyagi dolgokra, pénzre, és vállalja is az ál-
dozatot. Csak nem kell sajnálni a felvilágosításra a fáradságot és 
az időt a meggyőzésre” (Csete Szemesi 2017, 109–111)

13.3. Jelentősebb belmissziós tevékenységek

Csete püspök 1960-ban a gyülekezetek vasárnapi iskolai vezetői 
számára a feketicsi Központi Otthonban évi egyhetes tovább-
képzést kezdeményezett. Még a legtávolabbi baranyai és bánáti 
gyülekezetekből is jöttek – igaz többnyire csak lányok – erre a 
tanfolyamra, amely néhány éven át sikeres volt, és fellendítette a 
vasárnapi iskolai munkát az Országos Egyházban.

1955-ben tartották az első ifjúsági katekizációt,20 főleg lelkész-
gyermekek vettek részt rajta. De már a következő évektől, Cse-
te K. István egyházkormányzása idejétől kezdve a szórványból 
is, nagyobb gyülekezetekből is toborozódott nem egy, de három 
korosztálynak tartott gyermek és ifjúsági katekizáció, amelyet je-
lenleg is megszervezünk minden évben, ahol egy-egy csoport 60-
120-as lélekszámú is szokott lenni.

13.4. Az „Új Énekeskönyv” kiadása (1971)

Az Ágoston Sándor püspökék által 1939-ben kiadott Jugoszlá-
viai Református Énekeskönyv szinte minden példánya elfogyott 
az Országos Egyház feketicsi központi raktárából a hatvanas évek 
közepére. Többéves készülődés, gyülekezeti presbitériumoknak a 
lelkészek és esperesek országos elnökség által való meggyőzése 
után megkezdődött az énekeskönyv új kiadására való gyűjtés. Az 
összegyűlt pénz nem volt elegendő arra, hogy a régi nagyobb for-
mátumban (11x16-os) adják ki az új könyvet, így kényszerűségből 

20 Nyári hitmélyítő alkalom – keresztyén tábor.
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kisebb (10x13-as) formátumban lehetett megvalósítani, mivel az 
idő sürgetett, és sokan szerettek volna énekeskönyvhöz jutni. Az 
új kiadás 90%-ban tartalmazta az első kiadás anyagát, a megma-
radt 10% pedig hozzáadott lelki ének volt a nyugati református 
egyházak lefordított énekeiből vagy más külföldi magyar refor-
mátus egyház énekeiből.

13.5. Fontosabb építkezések, helyreállítási munkálatok

A betiltott árvaházból Központi Otthonná alakított épület-
komplexum elavultnak bizonyult a 30-40 árva gyermek számá-
ra kialakított helységeivel. Szükségesnek mutatkozott az épület 
bővítése ahhoz, hogy országos egyházi többnapos konferenci-
ákra bennlakást biztosítson 70-80 személy részére. Ezért Cse-
te püspök munkatársaival együtt, közös elgondolásuk alapján 
nagyszabású átalakítást sürgetett, és a hatvanas évek derekán az 
udvar keleti vonalán egy teljesen új, földszintes házrész épült, 
ahol akár húsz személy elhelyezésére is lehetőség nyílt. Az egy-
kori árvaházi lányok közös nagy hálóterméből hatszor hatsze-
mélyes modern szobát alakítottak ki. A volt árvaház déli részen 
fekvő épületében viszont négy szoba falát lebontva egy nagy, 80 
személyes ebédlőt alakítottak ki. Az egész Központi Otthon 
most már teljesen funkcionálissá vált nagyobb egyházmegyei, 
országos egyházi, külföldi egyházakkal rendezett konferenciák 
és összejövetelek számára.

Csete K. István püspöksége alatt jó kapcsolat alakult ki a 
GAW21 segélyszervezettel, amely idejekorán észlelte,  hogy a 
gyülekezetek képtelenek állandóan romló állapotú temploma-
ikat megjavítani, mert a befizetett egyházfenntartási járulékok 
mindösszesen a lelkész és az egyházi alkalmazottak fizetésére, 
szociális járulékainak a befizetésére, valamint az egyházi épüle-
tek rezsiköltségére voltak csak elegendőek. Maga az állam csak 
10 hektár földet hagyott meg a gyülekezeteknek, amelyeknek 
bérleti díja szintén nagyon csekély jövedelmet jelentett az egy-

21 Gustav Adolf Werk – németországi segélyszervezet, székhelye: Lipcse.
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házi kasszának. A GAW segélyszervezet által felajánlott évi 
segély odaítélését a szervezet a Zsinati Tanácsra hagyta, amely 
döntéseivel a helyismeret és az épületek állapotát mérlegelve 
mindig a lehető legrászorultabb egyházközség számára hozta 
meg a kedvező döntést.

A felsorolt egyházi tevékenységei mellett még nagyon sok 
mindent el lehetne mondani arról a számtalan találkozásról, jó 
kapcsolatteremtésről, építő beszélgetésről, amely Csete K. István 
püspök úr életművéhez tartozott. A Kolozsvári Protestáns Teoló-
giai Intézet – amelynek maga is diákja volt – ezt értékelve a tisz-
teletbeli doktori címben részesítette. Csete K. István több mint 50 
évi lelkipásztori szolgálat, 21 évi püspöki szolgálat és 10 nyugdíjas 
év után 89 éves korában 1996-ban hunyt el.

14. Egyházi élet a nyolcvanas években

Az 1982-es esztendő újabb mérföldkő volt a jugoszláviai refor-
mátusság életében. Csete K. István püspök nyugalomba vonulása 
után, a gyülekezetek Hodosy Imre bácsfeketehegyi lelkipász-
tort választották meg püspöknek. Ő már 1972 óta viselt egyházi 
tisztséget, a zsinati főjegyző, azaz a püspökhelyettes tisztségét 
töltötte be. Rövidesen távozott az egyház éléről dr. Józsa Lajos 
(1915–1982) főgondok, szabadkai ügyvéd is, akit a mindenség 
Ura hívott haza utolsó jelentéstételre. Az Országos Egyház világi 
elnöke ifj. Béres Károly újvidéki mérnök lett. Nehéz időszakban 
nehéz terheket kellett hordozniuk, hiszen a gyülekezetek több-
ségét a létbizonytalanság veszélyeztette. Ennek ellenére a lelki 
munka tovább folyt. Néhány kiöregedő gyülekezet megelevene-
dett, sőt újabb szórványközösségek jöttek létre (Bajmok, Kishe-
gyes, Szenttamás stb.)
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15. Hodosy Imre lelkészi és püspöki szolgálata (1982–1996)

15.1. Életrajza és emberi jelleme

Hodosy Imre a bánáti Magyarittabén született 1919. február 27-
én, ahol édesapja református lelkész volt. Itt végezte elemi isko-
láit, majd a középiskolát a nagybecskereki gimnáziumban kitűnő 
eredménnyel. Két fiútestvére volt, akik közül ő volt a legidősebb. 
Ő lépett apja nyomdokaiba, lelkészi pályára a középiskola elvég-
zése után. A királyi Jugoszláviában nem volt református teológia, 
így külföldön kellett tanulnia. Magyarországra nem lehetett ta-
nulni menni, mert az akkori szerb hatalom veszélyesnek tartotta, 
így Kolozsvárra mehettek teológusaink. Ez nem is volt baj, hiszen 
ez az időszak volt a kolozsvári teológia ún. „aranykora”, ami azt 
is jelentette, hogy neves tanárai voltak az ottani teológiának, akik 
nemzetközileg is elismertek voltak. Hodosy Imre tanulmányai 
befejeztével, 1942-ben hazajött Jugoszláviába és egyháza szolgá-
latába állt. A fiatal végzett lelkészeknek nem lehetett válogatni a 
szolgálati helyek között, hanem ahova kinevezték ott kellett szol-
gálatba állni. Így az ő első szolgálati helye a baranyai Várdaróc lett, 
ahol egy idős lelkész mellett volt segédlelkész. Itt érte a második 
világháború, itt vészelte át a nehéz időket, majd innen még nehe-
zebb szolgálati helyre küldték, a horvátországi Daruvárra, amely 
akkor egy missziós központ volt. Ez embert próbáló szolgálat volt, 
ahol ő bizonyított. Innen hívta meg lelkészének az újvidéki gyü-
lekezet, ahol két lelkész szolgált ezután, egyik a telepi, a másik 
a belvárosi templomban. Az újvidéki gyülekezet megszerette a 
hűséges, odaadó lelkipásztort, nagy népszerűségnek és megbecsü-
lésnek örvendett. Ennek ellenére édesapja halála után otthagyta a 
városi gyülekezetet, és szülőfalujában, Magyarittabén folytatta a 
lelkészi szolgálatot. Úgy érezte, hogy neki itt küldetése van, nem 
hagyhatta magára azt a nyájat, amelyet édesapja pásztorolt hosszú 
éveken keresztül. Ott, abban az időben szükség is volt az ő hűséges 
lelkipásztori szolgálatára. Néhány évig szolgált itt. Ágoston Sán-
dor püspök-lelkipásztor halálával megüresedett a lelkészi állás, és 
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a gyülekezet 1961-ben meghívta lelkészének. Ő ebben az Úr aka-
ratát érezte, neki engedelmeskedve elfogadta a feketicsi lelkészi 
állást. 1961 nyarán érkezett meg ebbe a közép-bácskai faluba, ahol 
zömében a Nagykunságból származó református telepesek éltek. 
Isten azonban megáldotta itt a fáradozásait és a gyülekezet hama-
rosan felvirágzott (Margit 2019, 7). Nem volt neki könnyű olyan 
lelkész után szolgálni, mint amilyen Ágoston püspök úr volt. Kö-
zel 36 év szolgálat után bizonyított és elődjének méltó utóda lett.

Röviden talán emberi jelleméről is kellene szólnunk. E sorok 
írója maga is egykor hittanos diákja, később konfirmandusa volt. 
Nehéz lenne róla elfogultság nélkül beszélnem, hiszen nagyban 
hozzájárult Hodosy Imre püspök úr jelleme, példamutatása, ki-
váló igehirdetői adottsága ahhoz, hogy magam is a lelkipásztori 
hivatást választottam élethivatásul. Erről a kérdésről szóljon in-
kább a szolgatárs, a barát, az áldott emlékű Kiss Antal ómoravi-
cai lelkipásztor, egykori bácskai esperes, aki a következőket írja: 
„Hodosy püspök úr a szó nemes értelmében őszinte és igaz ember 
volt. Mindig olyannak mutatta magát, mint amilyen valóságban 
volt. Semmi sem állt távolabb tőle, mint hogy többnek, nagyobb-
nak látszódjék annál, ami. Idegenkedett az idegen tollakkal való 
ékeskedéstől, a nagyzolástól, a fennhéjázástól. Nyílt és egyszerű 
ember volt. Mindig ki lehetett nyitni szívét, mint egy könyvet és 
olvasni belőle. Világát sem színezte, és nem kendőzte, olyannak 
mutatta, amilyennek látta, ha mindjárt ez némelyeknek nem is 
tetszett. Megnyugtató érzés áradt az ő személyiségéből, szavára 
építeni lehetett, nála a nem nem, az igen igen volt. Nem sietett 
ítéletével, nem engedte, hogy indulat zavarja meg tiszta látását, 
tárgyilagosan és becsületesen ítélt, mindig legjobb meggyőződése 
szerint. Ha kissé késett a szólással, annál érettebb volt.

Minden egyszerűsége és szerénysége mellett is tiszteletet éb-
resztett maga iránt, de maga is megadta a tiszteletet embertár-
sainak, legyen az úr, vagy szolga. Lelkésztársai iránt a szeretet 
vezérelte, sohasem igyekezett bántásért bántással fizetni. Tudta 
becsülni az ellenvéleményt is. Magatartásából nyugodtság, ha-
tározottság és békesség áradt. Prédikációi is ilyenek voltak, nem 
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tüzet gyújtott, hanem sokkal inkább tüzet oltott. Prédikációiból 
nyugalom áradt, ha valaki belső zaklatottsággal hallgatta szavait, 
prédikációja alatt valami belső nyugalom szállt a szívébe. Bárso-
nyos, nyugodt hangja megnyugtatóan hatott. Kiváló, elismert ige-
hirdető volt, nem használt nagy szavakat, sokkal inkább az ige 
mondanivalójára figyelt és azt hirdette. Mindenki számára érthető 
volt igehirdetése és időszerű. A jugoszláviai gyülekezetek, amikor 
a püspöki szék megürült, őt választották püspöküknek. Nem tör-
tetett a püspökségre, amikor megválasztották, nem méltóságnak, 
hanem szolgálatnak vette.  Mint püspök is szakadatlanul szolgált a 
gyermekek és az öregek között, sírnál és bölcsőnél, nem volt olyan 
apró feladat, amit lekicsinyelt volna, s nem volt nála szerényebb 
és hívebb közlegény. Legnagyobb kérdés mindig az volt számára, 
miképp töltheti be küldetését Isten dicsőségére és anyaszentegy-
házunk javára. Sohasem akart embereknek tetszelegni, jelszava 
volt nagy reformátorunknak, Kálvin Jánosnak a jelmondata: Soli 
Deo Gloria22 Nemcsak szűkebb egyházunk becsülte meg, hanem 
a  Debreceni Teológia a díszdoktori címet adta neki. Ezzel ismer-
te el szolgálatát” (Ágoston et al. 1997, 202).

15.2. A történelmi változások hatása az egyházi életre

Hodosy Imrét 21 év feketicsi gyülekezeti szolgálat után választot-
ták meg püspöknek. Püspöki beiktatására 1982. május 6-án került 
sor a feketicsi református templomban. Innentől kezdődően a szó 
szoros értelmében ismét Feketicsen működött a püspöki hivatal. 
Hodosy püspökre nehéz időkben, nehéz feladatok hárultak, sok 
időt vett igénybe az Országos Egyház ügyes-bajos dolgaival való 
elfoglaltság. Így a gyülekezeti tevékenységeket a gyakran mellette 
szolgáló segédlelkészekre kellett bíznia. A közérthetőség kedvéért 
itt kell elmondanunk, hogy szűkebb térségünkben a mindenko-
ri püspöknek az egyházi tisztsége mellett gyülekezeti szolgálatot 
is kell végeznie, ami nem minden esetben könnyű feladat. Erre 
az időszakra esett egy jelentős jubileumi ünnepség is, a feketicsi 

22 Egyedül Istené a dicsőség.
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gyülekezet 1985. szeptember 8-án ünnepelte meg a Kunhegyesről 
való kitelepülés 200 éves évfordulóját. Ez egy nagyon szép, min-
denkor emlékezetes és tartalmas ünnepség volt. Az akkori ünnep-
ség előkészületei és a rendezvény megszervezése kizárólag a feke-
ticsi református áldozatkész hívek segítségével történhetett meg.

Hodosy püspök úr nem volt karizmatikus egyházkormányzó, 
de mégis tekintélyt vívott ki magának (Margit 2019, 7). Szolgá-
lati ideje alatt tört ki az 1991-es polgárháború, amely magát a 
református egyházat is újabb megpróbáltatások elé állította. A 
Jugoszláviai Református Kersztyén Egyház XXXVII. Zsinatán, 
amelyet 1993. június 11-én tartottak Feketicsen, Hodosy püspök 
jelentésében részletesebben kitért az egyházat is érintő változá-
sokra. Jelentésének elején felvázolta az egyház akkori geopolitikai 
helyzetét. Amíg Jugoszlávia egységes állam volt, egységes volt a 
Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház is. Baranya-Szlavó-
niában volt 15 önálló gyülekezetünk és 9 szórványunk. Bácskában 
9 önálló gyülekezetünk és 31 szórványunk, Bánátban volt 6 önálló 
gyülekezetünk és 7 szórványunk. Összesen tehát volt 30 egyház-
községünk és 53 szórványunk. Baranyában szolgált 7 lelkészünk 
és 2 lelkésznőnk, Bácskában 8 lelkészünk és 1 lelkésznő, Bánát-
ban 3 lelkész 1 lelkésznő. Tehát összesen 22 lelkipásztor végezte a 
szolgálatot a legújabb háború előtti időszakban. 

A háborús események és annak következményei folytán a Ju-
goszláviai Református Keresztyén Egyház négy részre szakadt: 

A legkisebb lélekszámú és 6 szórvány gyülekezetből álló 
Murántúli misszió Szlovéniához tartozik. Itt nincs lelkészünk.

1. A Horvátországi Református Keresztyén Egyház, amely 
körülbelül 2 000 lélekből áll a menekülteket is beleszámít-
va. Két lelkipásztoruk van (Andel Károly és Lángh Endre). 
Már az előző 1992-es évben szükségesnek mutatkozott 
az önálló Horvátországi Református Keresztyén Egyház 
megalakítása, mivel az a veszély állt fenn, hogy nem isme-
rik el őket és betiltják a működésüket is. Hodosy püspök 
úr vezetésével több megbeszélést is tartottak akkoriban a 
Horvátországban szolgáló lelkipásztorok, amelyeken több 
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alkalommal részt vettek a Dunamelléki Egyházkerület kül-
döttei is. Arra az álláspontra helyezkedtek, hogy mindent 
meg kell tenni annak érdekében, hogy a Horvátországi Re-
formátus Keresztyén Egyház létezni és működni tudjon.

2. A többi között ezt írja Hodosy püspök úr a már említett 
püspöki jelentésében: „A mostani helyzet olyan, hogy egy 
Szerbia területén élő püspök nem intézkedhet a horvátor-
szági reformátusok dolgában. A Horvátországiaknak nem 
is tanácsos kapcsolatot tartani fenn Szerbia területén élő 
hivatalos körökkel még egyházi viszonylatban sem.” A fen-
ti előzmények után ez év január 30-án megalakult a Hor-
vátországi Református Keresztyén Egyház hivatalosan is, 
és Lángh Endre korábbi tordinci és vinkovci lelkipásztort 
választották püspökükké. Ezt nem volt hajlandó elfogadni 
és teljes erőből cáfolta a másik, Kettős János kopácsi lel-
kipásztor által képviselt csoport, ők is külön egyháztestet 
hoztak létre, Horvátországi Magyar Református Keresz-
tyén Egyház elnevezés alatt.

3. Lélekszám szempontjából a 3. csoport református Bara-
nyában él, bár közülük még sokan külföldön vannak mene-
kült státusban. Ez a terület jelenleg az ún. Szerb Krajinához 
tartozik. Becsülések szerint itt közel 3000 lélek él. Három 
lelkész szolgál ezen a területen: Hajek János esperes, Csáti 
Szabó Lajos és Csáti Szabó Aranka. Ők látnak el minden-
féle lelkészi teendőt. A többi ezen a területen élő lelkész 
Magyarországon él menekült státusban.

4. A legnagyobb számban református híveink a Vajdaságban: 
Bácskában és Bánátban élnek. Itt vannak a legnagyobb 
egyházközségeink is. Ezen a területen kb. 18.000 reformá-
tus él, 15 egyházközségben és összesen 38 szórványban. 

Ez maradt az egykori teljes Jugoszláviai Református Keresz-
tyén Egyházból, mindez azt jelenti, hogy a háborús események 
kevés egyházat érintettek olyan fájdalmasan, mint a Jugoszláviai 
Református Keresztyén Egyházat.
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16. Egyházi élet az „összezsugorodott”egyházkerületben

Az 1990-es évek egyházi életének tárgyalásánál figyelmünk kizá-
rólag a Vajdaság területén élő reformátusokra összpontosul. For-
rásul viszont továbbra is Hodosy Imre püspök úr zsinati püspöki 
beszámolói lesznek segítségünkre.

Ebben az időszakban nagy nehézséget okoz az üzemanyag hi-
ánya és nagymértékű drágulása. Az ilyen körülmények miatt a he-
lyettesítés már nagyon nagy gondot jelent a gyülekezetekben. A 
szórványgondozás anyagi terhei szinte a végső határt súrolják. Ezt a 
tevékenységet pedig mindenáron fenn kellene tartani, mert szórvá-
nyaink egyházunk azon hajszálerei, amelyeken keresztül az egyház 
elvérezhet. Ez egy olyan örök érvényű és időszerű gondolat, amelyet 
mi, ma szolgáló lelkipásztorok is sokszor említünk akkor, amikor a 
szórványgyülekezetek sorsával, helyzetével foglalkozunk.

További problémát jelentetett a murántúli misszió kérdésének 
megoldása, hiszen ezt a vajdasági lelkipásztorok már nem tudták 
gondozni. Ebben sietett segítségünkre akkor dr. Márkus Mihály 
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, aki biztosította 
lelkipásztorai által a Szlovéniában élő református testvéreink gon-
dozását.

A püspöki jelentésből kiderül többek között az is, hogy a fenn-
álló nehézségek ellenére is a gyülekezeti alkalmakat, istentiszte-
leteket, bibliaórákat, hittanórákat rendszeresen megtartották. A 
gazdasági helyzet miatt nemcsak a gyülekezeti tagok helyzete, de 
a lelkipásztorok helyzete is teljesen kilátástalan. Az infláció ak-
kora mértékű, hogy szinte minden hónapban kell változtatni a 
díjlevelet23 a lelkipásztorok fizetésével kapcsolatosan. A külföldi 
testvérek látva a bizonytalan helyzetet, hozzájárulnak egy idő óta 
a lelkészek fizetésének kiegészítéséhez. A lelkészutánpótlással 
kapcsolatban arról értesülünk, hogy annak ellenére, hogy néhány 
fiatal folytatja ugyan teológiai tanulmányait Magyarországon, de 
a fiú hallgatók hazajövetelére aligha lehet számítani, hiszen félő, 
hogy hazajövetelük esetén azonnal besorozzák őket katonának. 

23 A lelkipásztor szolgálati leírását és javadalmazását tartalmazó okirat.
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16.1. Külföldi, ökumenikus kapcsolatok és diakóniai szolgálat az 
egyházban

A háborús körülmények ellenére is megmaradtak egyházunk 
külföldi kapcsolatai a már korábban említett segélyszervezetek-
kel: KEK, HEKS, Gustav Adolf Werk és a Svájci Evagelische 
Partnerhilfe segélyszervezet. Tény az is, hogy egyre nehezebb a 
külföldi testvérek adományainak az átvétele is. Itt kell megem-
lítenünk, hogy 1993-ban Újvidéken megalakult az Ökumenikus 
Szeretetszolgálat, amelynek vezetője, református főgondnokunk, 
Béres Károly lett. Az új intézményvezető rátermettséggel és amb-
ícióval végzi sokrétű feladatát. Ebben a szolgálatban több egyház 
vesz részt: a pravoszláv, az evangélikus, s metodista és a református 
egyház. Ez a szolgálat élelmiszert, ruhát és gyógyszert igyekszik 
eljuttatni a rászorulóknak. Ezek a segélyek külföldi világi, és ki-
sebb részt egyházi segélyszervezetek útján érkeznek. Az adomá-
nyok elosztásánál nem lehet tekintettel lenni sem nemzetiségre, 
sem vallási hovatartozásra. Ebben az időszakban több eddig szá-
munkra ismeretlen segélyszervezet is érdeklődött egyházunk sor-
sa iránt, és néhányan igyekeztek is segíteni egyházunkat.

A Zsinati Tanács meg szokta állapítani az egyházfenntartási 
kulcsot, mely csak a minimum, majd a közegyházi járulékot, melyet 
egyházközségeink fizetnek be a közpénztárba arányosan a befolyó 
jövedelmükkel. Hodosy püspök kifejtette, hogy az 1993-as eszten-
dő gazdasági szempontból nagyon nehéz volt, elsősorban a vágtázó 
infláció miatt, amely egy év alatt 23 000–26 000%-os, vagy még 
ennél is több volt. Ezért ebben az évben nem volt központilag meg-
határozott a közegyházi járulék, de még költségvetés sem. Enyhe 
gazdasági változást hozott az 1994. január 24-én bevezetett új dinár.

Az ökumené nincs azon a szinten, amelyen lennie kellene. Van 
ugyan egy ún. Ökumenikus Tanácsunk, amelyben részt vesznek az 
Ortodox, a Szlovák Evangélikus Egyház, a Metodista Egyház és 
a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház. Egyházunk igyek-
szik a Római Katolikus Egyházzal is ápolni az ökumenikus kap-
csolatot és a részükről is érződik hasonló igyekezet.
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1994. június 1-től Központi Otthonunk új néven, „Leuenbergi 
Otthon” néven folytatta működését. Ez úgy jött létre, hogy Bé-
res Károly főgondnokunk, aki egyben az Újvidéki Humanitárus 
Szolgálat vezetője is, külföldi támogatókra találva átvette ennek 
az otthonnak vezetését. A kapott adományokból, amelyek ebből a 
célból jöttek, renoválási munkákat végeztek és végeznek, központi 
fűtést vezetnek be azokba a részekbe, ahol eddig nem volt, kony-
hai berendezést vettek, székeket, padokat, technikai felszerelést és 
még amire szükség volt. Ezek a használati tárgyak három év múl-
va, mind a református egyház tulajdonában maradnak – országos 
viszonylatban.

A cél az, hogy otthont adjon minden egyházi megmozdulásnak: 
konferenciáknak, csendes napoknak, lelkészértekezleteknek, Zsina-
ti Tanácsi üléseknek stb. Természetesen ettől kezdve ezt az otthont 
használják a szlovák evangélikus és metodista testvéreink is.

16.2. Hodosy Imre püspök úr szolgálatának utolsó évei

Az 1995-ben Feketicsen megtartott XXXIX. Zsinaton Hodosy 
püspök úr a szokásos püspöki jelentésében általánosságban beszá-
mol az Országos Egyház helyzetéről, ezenkívül itt említi meg az 
egyházi választások időszerűségét és szükségességét. Itt kell meg-
jegyeznünk, hogy az érvényben lévő egyházi törvényeink szerint 
minden hat évben általános tisztújítást kell tartani. Ilyen módon a 
gyülekezetek presbitériumai megválasztják a püspököt, a főgond-
nokot az espereseket, az egyházmegyei gondnokokat és az egyház 
többi lelkészi és világi tisztségviselőit is.

Hodosy püspök így fogalmaz a püspöki jelentésében: „Elér-
kezett az ideje annak, hogy választásokat tartsunk, nevezetesen 
válasszuk meg az összes országi és megyei tisztségviselőt. A man-
dátumok már több mint két éve lejártak. Azért húzódtak a vá-
lasztások eddig, mert az az általános vélemény alakult ki, hogy az 
ilyen zavaros és bizonytalan időkben maradjanak helyükön a régi 
begyakorolt tisztségviselők és miután letisztultak a dolgok, tartsuk 
meg a választásokat. Ezért kétszer egy évre meghosszabbíttattak 
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a mandátumok, amiből már több mint két év lett. Nos a helyzet 
nem tisztult le és a Zsinati Tanács arra az álláspontra helyezke-
dett, hogy nincs mit várni és ki kell írni a választásokat” (Hodosy 
1995, 14).

A választások megtartása után újból Hodosy Imrét választot-
ták meg püspöknek, a főgondnoki tisztségben Béres Károlyt dr. 
Bordás László ómoravicai orvos váltotta. Béres Károlyt a missziói 
előadói tisztségre választották meg, erre különösen lényeges volt, 
hiszen kiváló külföldi kapcsolataira tovább is szükség volt. A zsi-
nati jegyzői tisztségre Botos Elemér újvidéki lelkipásztort válasz-
tották meg. A többi tisztségviselő maradt a régi. 

A választások után néhány hónappal Hodosy Imre püspök vá-
ratlanul megbetegedett és 1996. július 2-án meg is halt. Ekkor a 
fegyverek zaja itt-ott még hallatszott. Nem volt könnyű lecsillapíta-
ni a felforrósodott indulatokat. Viszont a bácsfeketehegyi reformá-
tus templom falai között tartott gyászszertartás egyféle béketünte-
téssé lett. Egymás mellett ültek az ortodox egyházi főméltóságok és 
a római katolikus püspökök, a muzulmán imám és a zsidó hitközség 
elnöke, a szerb kormányzat képviselői és a vajdasági magyarság ve-
zetői, a vallásügyi iroda vezetői és a magyar követség munkatár-
sai. Sajnos az anyaországi és a határon túli református egyházfők 
közül csak kevesen tudtak eljönni, hisz legtöbben a tengerentúlon 
tartózkodtak: ekkor ülésezett a Magyar Reformátusok III. Világta-
lálkozójának előkészítő bizottsága (Margit 2019, 7). Hodosy Imre 
halálával nagy veszteség érte az egyházat és egyben újabb próbatétel 
elé állította a Vajdaság területén élő reformátusságot.

17. Csete Szemesi István püspöki szolgálata (1997–2013)

17.1. Rövid életrajz

Csete Szemesi István 1937. október 2-án született Feketicsen, 
ahol nagyapja volt az egyházi iskola vezetője, majd annak az ál-
lamosítása után is igazgatója maradt. Innen egy hónaposan el-
került az ezeréves Kórógyra, ahol édesapja, dr. Csete K. István 
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volt akkor a gyülekezet lelkipásztora. Kétéves volt, amikor ismét 
költözik a család, mégpedig a bácskai Pacsérra, ahova édesapját 
meghívta a gyülekezet lelkipásztorának. Az akkori iskolarend 
szerint itt végzett négy elemi osztályt. Innen Szabadkára került, 
hol a harmadik gimnáziumban úgynevezett „kisérettségit” kellett 
tennie. A Magyar Vegyes Főgimnázium nyolcadik osztálya után 
tett érettségi vizsgát. Ezután Zágrábban jogot tanult. Később a 
lelkészi pályára érzett elhivatottságot. Ahogyan már korábban is 
szóltunk róla, akkoriban teológusaink nem mehettek Magyaror-
szágra tanulni, így ő is több társával együtt elvégezte a feketicsi 
Központi Otthonban tartott ún. „Teológiai Szemináriumot”. Ez-
után letöltötte a tényleges katonai szolgálatot. Leszerelése után 
kihasználva az Ír és Skót Református Egyházak24 által felajánlott 
ösztöndíjat, 1963–1966 között Írországban és Skóciában foly-
tatta tanulmányait. Tanulmányai befejezése után neves hitvalló 
elődök példáján felbuzdulva jelentkezett az Ír Református Kül-
missziói szerveknél kiküldetésre. A missziói társaság vezetői azt 
a feltételt szabták, hogy tanulmányainak elvégzésével menjen 
haza Jugoszláviába és két év próbaidő után döntse el, hogy me-
lyiket tartja fontosabbnak: az otthoni egyházi szolgálatot vagy a 
külmissziós megbízatást. Az akkori körülmények szerint itthon 
nagyobb szükség mutatkozott a szolgálatára és Pacsérra püspök 
édesapja mellé került segédlelkésznek. Időközben házasságot kö-
tött Szemesi Évával. Ezután hamarosan a szerémségi Maradékon 
folytatták a szolgálatot, abban a gyülekezetben, amely teljesen 
római katolikus volt és 1898-tól reformátussá lett. Két év múl-
va a legnagyobb gyülekezetünkben, Torontálvásárhelyen elhunyt 
Thomka Viktor lelkipásztor, és a gyülekezet meghívta Csete Sze-
mesi Istvánt lelkipásztorának. Időközben két fiuk született, At-
tila és Győző. 1982-ben megválasztották a bánáti egyházmegye 
esperesének. Összesen 27 évig szolgált Debeljacsán. 1997-ben 
püspökké választották, és a bácsfeketehegyi gyülekezet meghívta 
lelkipásztorának.

24 Presbyterian Church of Ireland – Church of Scotland.
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17.2. A püspökválasztás előzményei

Hodosy Imre püspök úr 1996. júliusi elhalálozása után a hatályos 
egyházi törvények szerint, két hónapon belül ki kellett volna írni 
a püspökválasztást. Erre azonban az akkori Zsinati Tanács hatá-
rozata alapján nem került sor, csak egy év után. Akkor arra az 
álláspontra helyezkedtek néhányan a Zsinati Tanács tagjai közül, 
hogy egy háromtagú „triumvirátus” veszi át ideiglenesen az egy-
ház irányítását, azaz a püspöki feladatkör ellátását a bizonytalan 
időre elhalasztott választásig. Az ún. triumvirátus tagjai az akkori 
főgondnok, a zsinati jegyző és a bácskai egyházmegye esperese 
lettek. Ezt a fajta hozzáállást sem akkor, sem később nem lehetett 
érvekkel alátámasztani, sem megindokolni. Az egyházi törvények 
bizonyos mértékű megszegéséről beszélhetünk ebben az időszak-
ban. Természetesen, mint általában az egyházi vezetők megvá-
lasztásakor, így most is jelentkezett egyfajta nézeteltérés, érdekek 
és ellenérdekek ütköztek egymással. Végül letisztult ez a folya-
mat és a gyülekezetek többsége belátta, hogy meg kell történnie 
a püspökválasztásnak. Ez 1997-ben meg is valósult. A két jelölt, 
Botos Elemér újvidéki lelkipásztor, zsinati jegyző és Csete Sze-
mesi István torontálvásárhelyi lelkipásztor, bánáti esperes közül, 
a gyülekezetek presbitériumainak 90%-a, Csete Szemesi Istvánt 
választotta meg püspökéül. A püspökbeiktatásra 1997. július 27-
én került sor a bácsfeketehegyi református templomban.

17.3. Új külföldi és belföldi ökumenikus kapcsolatok

Időközben a bácsfeketehegyi gyülekezet megválasztotta lelkipász-
torának Csete Szemesi István püspököt. Így 27 év torontálvásár-
helyi szolgálat után itt folytatta lelkészi szolgálatát, mostantól már 
mint püspök-lelkipásztor. Ez azért is volt jelentős, mert a folyto-
nosság szempontjából ismét Bácsfeketehegyen, a püspöki szék-
helyen működik a püspöki hivatal is. Az érvényben levő egyházi 
törvényeink szerint a mindenkori püspököt segédlelkész segíti a 
munkájában. Ez így is történt, 1998-tól Tóth Zoltán lett a püspö-
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ki segédlelkész, 2000-től e sorok írója, majd 2003-tól Harango-
zó László segédlelkész teljesít szolgálatot Csete Szemesi püspök 
mellett. A segédlelkészek általában a hitoktatásban, az egyház-
községi adminisztrációban és az egyéb gyülekezeti szolgálatokban 
helyettesítették szükség szerint a püspök-lelkipásztort.

Csete Szemesi István már az első időkben igyekezett beillesz-
teni a más keresztyén felekezetekkel való személyes kapcsolatait, 
amelyek személy-személlyel való ismeretségen alapultak, de így a 
felekezet-felekezet közti eddig létező kapcsolattá alakultak. Így 
az eddig egyáltalán nem gyakori több keresztyén egyházzal (szerb 
ortodox, római katolikus szlovák evangélikus, magyar evangélikus 
egyházakkal) való több napos találkozásra és istentiszteleti közös-
ségre is sor kerülhetett.

1994-ben Csete Szemesi István püspököt beválasztották a Re-
formátus Világszövetség Európai Területi Bizottságába, amelynek 
hét esztendőn keresztül volt a tagja és a világ tíz országában vett 
részt ez alatt az idő alatt a tanácskozásokon, képviselve ott egyhá-
zunkat. A 20 tagú vezetőség összetétele olyan volt, hogy az teljes 
egészében lefedte az európai régiók észak–déli, kelet–nyugati ré-
szeit is. Csete Szemesi püspök elmondása alapján a 7 esztendő alatt 
a kis csapat olyan „lelki egységbe” kovácsolódott, hogy bármelyik 
református egyház kisebb vagy nagyobb problémáinak megoldását 
szívügyüknek tekintették, és ahol szükség volt rá, ott segítettek is. 
Igyekeztek például segíteni a Horvátországban három részre sza-
kadt egyházrészek gyülekezeteinek egymáshoz való közeledését, 
pontosabban azt, hogy ezek ne távolodjanak el nagyon egymástól. 
Mindennél világosabb, hogy ilyesmire nem az egyszerű gyülekezeti 
tagok akaratából került sor, hanem néhány, egyéni, kicsinyes érde-
keiket érvényesíteni akaró egyházi vezető miatt.

18. Egyházi élet a NATO-bombázás alatt

Az NATO 1999-es Szerbia elleni bombázása az Országos Egyház 
területén lévő néhány gyülekezetet is érintett. Ebben az időszakban 
külön lelki-gondozói vigasztalást és bátorítást fejtett ki egyházunk 
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elnöksége, lelkészi kara, hiszen híveink több mint két hónapig ki 
voltak téve a NATO-bombázások veszélyének és félelmének.

A bácskai egyházközségek területén NATO-lövedékek hullot-
tak: Szabadka, Zombor, Újvidék városokra, de kisebb helyiségek-
re is, mint: Kúla, Verbász, valamint a Feketicstől hat kilométer-
re található tévétoronyra is. A bánsági részeken Hertelendyfalva 
(Vojlovica) és a benne élő gyülekezet szenvedett legtöbbet, mert 
a település része a hatalmas pancsovai olajfinomító. A lakosság 
a bombázás okozta elviselhetetlen légköri szennyeződés miatt a 
szomszédos falvakba telepedett le ideiglenesen, a férfiak jártak 
csak haza naponta a jószágra és a családi házra felügyelni.

Ha megvizsgáljuk a gyülekezeti statisztikai kimutatásainkat, 
akkor világosan kiderül az adatokból, hogy ebben az időszakban 
jelentősen megnövekedett a templomlátogatási számarány. Re-
formátus népünk a megpróbáltatások idején talán intenzívebben 
kereste Isten megtartó kegyelmét, mint egyébként. 

19. A közelmúlt egyházi életének alakulása

A 2000. október 5-i események után jelentős változásokat ta-
pasztaltunk egyházi-vallásos életünkben. A kezdődő demokrá-
cia egyik gyümölcseként valósult meg, hogy az állami iskolákban 
több évtized után újból bevezetésre került a vallásoktatás. Ezzel a 
lehetőséggel a 2001/2002-es tanévtől már éltünk is néhány gyüle-
kezetünk területén működő általános iskolában. Lelkipásztoraink 
egy része fenntartásokkal fogadta ezt a lehetőséget. Többen úgy 
vélték, hogy itt felesleges pluszmunkáról van szó, mivel egyhá-
zunkban egyébként is hagyománya van a parókiális vallásoktatás-
nak. Néhányan viszont azon a véleményen voltunk és vagyunk 
ma is, hogy ki kell használni ezt a lehetőséget, hiszen ezáltal a 
konfirmáció utáni generációkkal is tudunk foglalkozni, hitismere-
tüket igyekszünk ilyen formában bővíteni, sőt, akinek kedve van 
hozzá, ezt még tovább folytathatja középiskolai tanulmányai so-
rán is. A másik jelentős fordulat, hogy 2007-ben meghozták a 
vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvényt.
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Ezen a két területen együttműködve kérték fel a Szerbiában 
elismert hét történelmi egyház vezetőit a közös együttműködésre. 
Ez azt jelentette, hogy a többi egyházvezetővel együtt Csete Sze-
mesi István püspök is tagja lett az Állami Miniszteri Tanácsnak, 
amely elsősorban vallási kérdésekkel foglalkozott. Mindezek a 
felsorolt tények azt bizonyítják, hogy 2000 októbere után az egy-
ház és az állam kapcsolata egészen jónak mondható. Esetünkben 
nagyon fontos, hogy mivel egyik legkisebb lélekszámú egyház va-
gyunk, ugyanazok a jogok illetnek meg bennünket, mint a lénye-
gesen nagyobb lélekszámú testvéregyházakat

Nem kerülheti el a figyelmünket a 2009. május 22-i esemény 
sem, amikor Debrecenben megalakult az egységes Magyar Refor-
mátus Egyház. Ez természetesen a Kárpát-medencében élő ma-
gyar reformátusok lelki egységét és az egymáshoz való közeledést 
jelenti. Az ún. részegyháztestek továbbra is országonként önállóak 
és szuverének maradtak.

Csete Szemesi István püspöksége alatt 2001-ben az előző fő-
gondnok lemondása után Póth Péter szabadkai gépészmérnököt 
választották meg főgondnoknak, aki ezt a tisztséget a 2006-ban 
bekövetkezett haláláig töltötte be. Helyébe a következő évben 
Hallgató Imre bácsfeketehegyi építészmérnök lépett. A 2010-es 
rendes tisztújítás alkalmával maradtak a régi tisztségviselők, egye-
dül a bácskai egyházmegye élén történt változás, Orosz Attilát, 
Verbász és szórványgyülekezeteinek lelkészét választották meg 
esperesnek. Csete Szemesi István püspök 2013-ban 47 évi lelké-
szi és 16 év püspöki szolgálat után nyugdíjba vonult. Ez egy újabb 
töréspontot jelentett az Országos Egyház életében.

A 2010-es évektől kezdődően több belső probléma is jelent-
kezik egyházunkban, számos nehézséggel kell megküzdenünk. 
Törekvéseink középpontjában jelenleg a sokasodó anyagi és 
szervezeti problémák leküzdése, illetve a gyülekezeti és lelki élet 
fellendítése áll. A kivándorlás, a beolvadás és az elvilágiasodás 
veszélyével, valamint a szórványok és peremgyülekezetek elsorva-
dásával azonban nap mint nap szembesülnünk kell. Ehhez páro-
sulnak olyan problémák, mint a lelkészhiány, a teológiai képzett-
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ség egyenetlensége. A felgyülemlett nehézségek leküzdése egyre 
inkább a fiatalabb nemzedék számára válik kihívássá, akik előtt 
példaképül állnak azok a nagy elődök, akiknek áldozatvállalása 
nélkül az itteni reformátusság már régen elveszítette volna identi-
tását és küldetéstudatát. 

A közérthetőség kedvéért egy konkrét példával szeretném 
bemutatni jelenlegi egyházi helyzetünk egyik kulcsproblémáját. 
Horvátországi református testvéreinkhez hasonlóan nálunk is ta-
pasztalunk gyülekezeti elszakadási kísérleteket az egységes egy-
háztesttől. Valahol megsérült az egyházi törvényes rend, amit nem 
minden esetben sikerült sajnos megőrizni az elmúlt időszakban. 
Mindez kihatással volt a 2013-ban megtartott püspökválasztásra 
is, amikor a gyülekezetek Halász Béla hertelendyfalvi lelkipász-
tort, egyházunk addigi missziói előadóját választották meg püs-
pöknek. Ezzel együtt egy teljesen új fejezete kezdődik el egyházi 
életünknek, amelyet majd az utánunk következő lelkészi nemze-
dék fog mérlegre tenni és kiértékelni.

Zárszóként úgy érzem, hogy a sok vihart átélt délvidéki re-
formátusságunk mindenféle emberi gyarlósága ellenére is minden 
időben megtapasztalhatta, és hitünk szerint a jövőben is meg fog-
ja tapasztalni a mindenség Urának végtelen, határtalan szeretetét 
és kegyelmét.

„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel 
nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!” 

Jer Sir 3, 22
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Pfeiffer Attila

Vajdaság egykori legismertebb középkori hiteleshelye1

 A bácsi káptalan története a 13. századtól 1527-ig 

Bevezető

Ebben a tanulmányban a középkori Bács történetének egy olyan 
fontos egyházi intézményét fogjuk felvázolni, amely meghatá-
rozó tényezője volt a település fejlődésére nézve a kora közép-
kortól egészen a mohácsi tragédiáig. Ezen intézmény a bácsi 
káptalan. Munkánkban mindenekelőtt a káptalan fejlődéstör-
ténetét fogjuk bemutatni a 13. századtól annak megszűnésé-
ig, vagyis 1527-ig, illetve a hiteleshelyi tevékenységét fogjuk 
középpontba helyezni, hiszen a középkori közjegyzőség egyik 
fontos központja volt a Délvidéken. Ugyanakkor, a hiteleshelyi 
tevékenység mellett ki kell emelnünk a káptalanok oktatási te-
vékenységét is, ugyanis a középkori Magyarországon a káptala-
ni iskolák fontos szerepet játszottak a közművelődés területén. 
Intézményünk fontosságát jelzi az a tény is, hogy a káptalan 
sekrestyéjében őrizték azoknak a fontos kiváltságoknak és szer-
ződéseknek a másolatait, melyeket a káptalan állított ki a felek-
nek, illetve a káptalan számára adott évszázados kiváltságokra is 
itt vigyáztak a káptalan tagjai.

1. A középkori káptalanok magyarországi szakirodalma

Mielőtt azonban rátérnénk a bácsi káptalanra, szeretnénk rövi-
den ismertetni az általános szakirodalmat, mely a magyarországi 
káptalanok történetével, azok hiteleshelyi és oktatási működésével 

1 A tanulmány „Vajdaság az európai történelem kontextusában” c. projekt ke-
retein belül jött létre, melyet a Szerb Köztársaság Oktatás- és Fejlődésügyi 
Minisztériuma támogat (projektszám: 177002).
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foglalkozik a. 19. század végétől napjainkig.2 Ha a magyarorszá-
gi káptalanok történetével foglalkozunk, és a 19. századi kezdeti 
nagyobb feldolgozásokat olvassuk, akkor alapműnek számíta-
nak Békefi Remig munkái. Békefi egy nagyobb tanulmányban 
(Békefi 1901, 4–29, 102–117, 213–229) és egy monográfiában 
(Békefi 1910) tanulmányozta a káptalanok mint a világi egyház 
intézményfajtájának megalakulását és fejlődését a kezdeti kiala-
kulásuktól egészen a 16. század elejéig. Részletesen mutatja be a 
káptalan felépítését, tagjainak feladatait, és általánosan beszámol 
a középkori Magyarországon működött káptalanokról, valamint 
a káptalani iskolák megalakulásáról és fejlődéséről. Balics Lajos 
középkori magyar egyháztörténeti monográfiája három kötetben 
szintén említésre méltó, hiszen a káptalanok történetét mutatja 
be az Árpád-korban. Részletesen feldolgozza a magyarországi 
káptalanok történetét, azonban a társas káptalanokról bővebben 
számol be, mint a székes káptalanokról (Balics 1890).  

A 19. századi történészek közül azokat is meg kell említenünk, 
akik a káptalanok történetében nem az intézmények történetére 
összpontosítottak, vagyis inkább a káptalanok hiteleshelyi tevé-
kenységét mutatták be. Két történészt illik itt megemlíteni, Jerney 
Jánost és Stolz Alfonzt. Jerney kisebb monográfiájában ( Jerney 
1855, 1–164) a magyarországi hiteleshelyekről általánosan számol 
be, kitérve mindegyikre röviden, ismertetve azok nagy és kis pe-
csétjeit is. Nemcsak a káptalanok és konventek e tevékenységét 
mutatja be, de összefoglalja a testületekre vonatkozó törvényeket 
is, kik szólíthatták fel Magyarországon a hiteleshelyeket különbö-
ző oklevelek kiadására, illetve egyáltalán kiknek voltak jogaik ok-
2 Elsősorban azokat a szerzőket és munkájukat vagy munkáikat mutatjuk be, 

akik általánosan írtak a káptalanokról, illetve a hiteleshelyekről. A kivéte-
leket azok a szerzők, illetve munkáik jelentik, akik szűkebben is foglalkoz-
tak egy-egy káptalan, vagy hiteleshely történetével, azonban közvetve vagy 
közvetlenül érintették a bácsi káptalan történetét is. Így pl. a gyulafehér-
vári káptalan történetével nem foglalkozunk, de pl. a pécsivel, fehérvárival 
igen. Először az általános szakirodalmat tekintjük át, majd pedig a bácsi 
káptalannal foglalkozókat. Itt azokat a szerzőket fogjuk megemlíteni, akik 
legalább egyszer említik a bácsi káptalant, vagy magában a káptalanban va-
lamilyen funkciót betöltött személyt.
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levelek kiállítására. Stolz Alfonz  (1912) kisebb monográfiájában 
a középkori hiteleshelyek történetét mutatja be, a káptalanok és 
konventek e tevékenységére koncentrálva. Nem foglalkozik min-
den hiteleshellyel, sőt nem foglalkozik egyáltalán ezen intézmé-
nyek felépítésével és hierarchiájával, mint kollégái. Ő elsősorban a 
fenti intézmények oklevélkiadásával, az intézményekre vonatkozó 
törvényekkel, illetve az oklevelek fajtájával és a káptalanok, vagy 
konventek működésével foglalkozik a különböző perfolyamatok-
ban. Ha a századfordulói magyar történészekről beszélünk, akik 
a témával komolyan foglalkoztak, nem szabad elfelejtenünk Eck-
hart Ferencet sem. Eckhart könyvében a magyarországi hiteleshe-
lyek működésének jogi oldalát mutatta be elsősorban. (Eredetileg 
Eckhart egy nagyobb tanulmányt jelentetett meg német nyelven 
a témával kapcsolatban: Eckhart [1914]. Mi a magyar fordítást 
használtuk, illetve annak reprint kiadását: Eckhart [2012]). A 
hiteleshelyi oklevelek bizonyító erejéről, azok szerepéről az igaz-
ságszolgáltatásban, az ügyfelekről, ezen intézmények területi ha-
tásköréről, a hiteleshelyi kancelláriáról, illetve az oklevelek külső 
és belső ismertetőiről értekezett. A témával, illetve a középkori 
közjegyzőségnek nemcsak az egyházi, hanem a világi oldalával 
foglalkozott a volt századforduló egyik legnagyobb egyháztör-
ténésze, Érdújhelyi Menyhért is. Monográfiájában Érdújehlyi a 
közjegyzőség kialakulását és annak fejlődését követi Magyaror-
szágon (Érdújhelyi 1899). A hiteleshelyeket, az azokra vonatkozó 
törvényeket elemzi az évszázadok során, majd pedig a világi köz-
jegyzőséggel ugyanezt teszi. Bővebben foglalkozik az apostoli és 
császári közjegyzőkkel a középkori Magyarországon, beszámol a 
vármegyék közjegyzői tevékenységéről, de szól a középkori okle-
vél-hamisításokról is.

A múlt század első felében tevékenykedett Barta István tör-
ténész, aki szintén írt a középkori közjegyzőségről (Barta 1938, 
31–46). A szerző tanulmányában többek között azzal is foglalko-
zik, miért nem terjedt el a középkori Magyarországon a világi köz-
jegyzőség. Továbbá több helyen korrigálja és pontosítja Érdujhelyi 
állításait a középkori közjegyzőségről. A 20. század első felében 
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kezdte munkásságát, azonban a második világháború után is még 
több évtizedig végzett kutatómunkát Mályusz Elemér. Mályusz 
több munkájában is foglalkozott a középkori Magyarország vilá-
gi és egyházi társadalmával a késő középkorban, elsősorban Lu-
xemburgi Zsigmond (1387–1437) uralkodása idején. Esetünkben 
azon monográfiája fontos, melyben a magyarországi káptalanokról 
számolt be (Mályusz 1971). (Ez a jelentős monográfia megjelent 
reprint kiadásban is 2005-ben. Mi a reprint kiadást használtuk.) 
A szerző könyvében részletesen mutatja be a középkori Magyar-
ország egyházi társadalmát, így külön jelentős fejezetet szentelt az 
egyházi középréteg, vagyis a káptalanok intézményének történeté-
nek. Mályusz elsősorban a káptalanokat mint intézményt tárgyal-
ja, azok felépítését, tagjait, illetve a káptalan tagjainak feladatait 
a préposttól az egyszerű karpapokig. A káptalanok hiteleshelyi 
tevékenységére nem tér ki részletesebben. Egy nagy monográfiá-
ban foglalta össze Köblös József (1994) négy káptalan testületének 
történetét a késő középkori Magyarországon. Az egyházi közép-
rétegről, vagyis a káptalanok intézményeiről általánosan és elég 
alaposan számol be a szerző. Többek között a káptalanba való be-
jutást, a káptalanok tagjainak származását, egyetemi tanulmányait, 
személyi, egyházi, illetve területi kapcsolatait vizsgálja. Külön fe-
jezetekben tér ki a káptalanok tagjainak feladataira, a káptalanból 
való továbblépés lehetőségeire. Az általános részt követően pedig 
a budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalanok történetét, illetve 
tagjainak életpályáját külön vizsgálja 1458–1526 között. A káp-
talanok intézményével, illetve hiteleshelyi tevékenységével szintén 
elég sokat foglalkozott Koszta László is. A témára vonatkozó írá-
saiban főleg a káptalanok kialakulásával és kora újkori fejlődésével 
foglalkozott a 14. század közepéig (Koszta 1996, 67–81; Koszta 
1988, 15–26; Koszta 2000, 41–80; Koszta 2009, 65–85). Napjaink 
történészei közül a témával legtöbbet C. Tóth Norbert foglalkozik. 
Tanulmányiban és monográfiáiban a középkori káptalanok Zsig-
mond-kori történetét vizsgálja túlnyomórészt (C. Tóth 2002, 351–
364; C. Tóth 2007, 75–93; C. Tóth 2009, 49–64; C. Tóth 2012, 
102–118; C. Tóth 2013). Koszta Lászlóhoz hasonlóan C. Tóth 
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is ír a káptalanok testületeinek tagjairól, a káptalanok feladatai-
ról és működéséről, illetve hiteleshelyi feladatairól is. A pécsi egy-
házmegye és a Dél-Dunántúl jeles kutatója, Fedeles Tamás több 
munkájában behatóan foglalkozott a pécsi káptalan, illetve a ma-
gyarországi káptalanok történetével (Fedeles 2005; Fedeles 2007, 
73–101; Fedeles 2011, 161–197). Fedeles inkább a káptalani testü-
let történetére koncentrált. A káptalanban a fontosabb funkciókat 
betöltött személyek életrajzát is felvázolta. Számunkra természete-
sen azért érdekes a munkássága, mert a bácsi káptalanban betöltött 
egykori funkciókat viselő személyek megjelentek a pécsi káptalan 
testületében. Mint Fedeles munkáiból kiderül, a pécsi káptalan a 
középkori Magyarország káptalanjai közül az egyik leggazdagabb 
volt. Nem szabad megfeledkeznünk a középkori egyházi társada-
lommal és az egyházi joggal foglalkozó történészről sem, Bónis 
Györgyről. Bónis (1964, 118–142) a középkori világi és hiteleshe-
lyi közjegyzői tevékenységet tárgyalja, illetve a hiteleshelyi okleve-
lek külső és belső ismertetőjegyeit, illetve az oklevelek fajtáit tárja 
elénk elemezve is azokat. Természetesen ki kell emelni Solymosi 
László történész professzort is, aki szintén foglalkozott a hiteles-
helyek pecséthasználatának kezdeteivel, illetve a chirografálással 
(Solymosi 1984, 91–139; Solymosi 2012, 545–560). Végül, de nem 
utolsósorban okvetlenül meg kell még említenünk Udvardy József 
egyháztörténészt, aki a kalocsai főszékeskáptalan középkori tör-
ténetét írta meg. Ő kevésbé tér ki a kalocsai káptalan hiteleshelyi 
működésére, azonban nagyon részletesen számol be a káptalanról 
mint intézményről, a tagokról, illetve a fő funkciókat ellátó szemé-
lyekről (Udvardy 1992).

1.1. A bácsi káptalan szakirodalma

Röviden át kell tekintenünk azon szakirodalmat is, amely fog-
lalkozott, vagy legalább említette a bácsi káptalant mint intéz-
ményt, vagy mint hiteleshelyet.3 Számunkra az első ismert ki-

3 Azokat a tanulmányokat vagy szakcikkeket fogjuk említeni, amelyek lega-
lább pár mondat erejéig foglalkoztak a bácsi káptalannal.
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sebb monográfia, mely részben foglalkozott a bácsi káptalannal 
is, a Jerney-féle ismertetése a káptalanok és konventek történe-
tének 1855-ből. A Magyar Történeti Tárban közölt hosszabb 
tanulmányában a szerző kitér a bácsi káptalanra is, annak rövid 
történetét bemutatva a valószínűsített alapításától egészen a 14. 
század közepéig ( Jerney 1855, 37–38). Ha kronológiai sorrend-
ben haladunk, akkor másodjára a Balics-féle monográfiát kell 
megemlítenünk, hiszen már a fentiekben elmondtuk, hogy külön 
fejezetben foglalkozott a káptalanokkal. E fejezetben többek kö-
zött kitért a bácsi káptalan választójogára is a kalocsai érsekekkel 
kapcsolatban (Balics 1890, 117. Konkrétan a kalocsai érsekek 
választásáról lásd a 3. lábjegyzetet). A szerző tehát csak a kápta-
lan érsekválasztási jogára tér ki, nem vizsgálja a káptalant mint 
intézményt vagy annak hiteleshelyi tevékenységét. Nem feled-
kezhetünk meg egy ismeretlen szerző által összeállított formulás 
könyvről sem, melyre először Iványi Béla hívta fel a figyelmet 
(Iványi 1904, 1905, 481–558; Iványi 1905, 33–41). A formulás 
könyv több oklevelet, levelet is tartalmaz, melyek a bácsi kápta-
lan által lettek kiállítva a 15. század végén, illetve a 16. század 
elején. Semmiképpen nem szabad kihagynunk Békefi átfogó 
monográfiáját sem a káptalani iskolákkal kapcsolatban. Békefi az 
egykori bácsi káptalani iskolát elemzi, illetve annak létére világít 
rá az olvasókanonokok és az éneklőkanokok listáját közölve. Úgy 
is fogalmazhatunk, hogy a szerző a káptalan intézményének egy 
részletét mutatja be (Békefi 1910, 66–69). Ha a 19. és a 20. szá-
zad fordulójáról beszélünk, nem szabad elfelejtenünk Érdújhelyi 
Menyhértet sem. Érdújhelyi mindkét fent említett monográfiá-
jában kitér a bácsi káptalanra. Igaz, a középkori közjegyzőségről 
szóló könyvében csak említi Bodó Miklós bácsi kanonokot (Bé-
kefi 1899, 218–219), míg a kalocsai érsekségről írt könyvében 
igen részletesen tér ki a bácsi káptalan intézményi felépítésére. A 
szerző a 15. század első felétől egészen a mohácsi vészig bemu-
tatja a káptalan prépostjait, olvasó-, éneklő és őrkanonokjait, azaz 
a káptalani hierarchiában a legmagasabb funkciókat betöltőket 
(Érdújhelyi 1899, 141–148). Rajtuk kívül kitér külön a bácsi fő-
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esperesekre, a kisprépostokra, egyszerű kanonokokra, prebendás 
és oltárpapokra, illetve az érseki helyettesekre is. A szerző rö-
viden ismerteti a káptalan hiteleshelyi működését is, konkrétan 
okleveleket is felsorol, melyek a hiteleshelyi működését igazolják 
(Érdújhelyi 1899, 148). A 20. század első felében Winkler Pál 
volt az első, aki konkrétan röviden összefoglalta a bácsi káptalan 
történetét az alapítástól egészen 1935-ig. Munkájában inkább az 
intézmény történetével foglalkozott, nem nagyon tért ki a hite-
leshelyi tevékenységre. Könyvéből hiányzik azonban a korábbi 
munkák alaposabb felhasználása, mint pl. Érdújhelyi munkája, 
így valóban kijelenthetjük, hogy inkább egy rövid összefoglalóról 
van szó, főleg, hogy a kalocsai káptalan történetét is ismerteti. 
Azonban ezen összefoglaló is hasznos kiindulópontja lehet an-
nak a kutatónak, aki a bácsi káptalannal foglalkozik (Winkler 
1935). A késő középkori Magyarország egyháztörténetét és Lu-
xemburgi Zsigmond (1387–1437) uralkodását kutató Mályusz 
Elemér munkássága is jelentős számunkra. Az egyházi társada-
lomról írt monográfiájában (Mályusz 2005, 112) a káptalanokról 
írt fejezetében természetesen megemlékezett a bácsi káptalanról 
is, igaz, csak alapvető információkat közölt róla a reneszánsz kor-
ból. Amikor a korai magyar egyháztörténetről beszélünk, illetve 
a hiteleshelyi pecséthasználat kialakulásáról, mindenképp meg 
kell említenünk Solymosi Lászlót. Monográfiájában áttekintést 
adott a 11. századtól kezdődően a 13. század végéig a magyar 
írásbeliség elterjedéséről, illetve a pecséthasználat kezdeteiről is. 
Munkájában foglalkozott a káptalanok hiteleshelyi tevékenysé-
gével, természetesen kitérve a pecséthasználatra is. A fentiekben 
még nem említettük e munkáját, melyben kitér a bácsi kápta-
lan pecséthasználatára is (Solymosi 2006, 44–71). A korai ma-
gyar egyháztörténelem kiemelkedő kutatója volt Koszta László. 
Koszta a dél-magyarországi egyházi topográfiáról írt összefogó 
részletes tanulmányában kitért természetesen a székes káptala-
nokra is. Tanulmányában a bácsi székes káptalant a jelentősebbek 
közé sorolta (Koszta 2000, 37). Koszta nem foglalkozik részle-
tesen az intézménnyel, nem tér ki bővebben hiteleshelyi tevé-
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kenységére sem, viszont az intézmény nagyságát és jelentőségét 
a kanonokok létszámának elemzésével próbálta magyarázni. Ha 
Koszta Lászlót említjük, akkor nem szabad elfelejtenünk egyik 
tanítványát sem, aki diplomamunkájában a bácsi káptalan Ár-
pád-kori történetét dolgozta fel. Parlagi Mártonról4 van szó, aki 
a bácsi káptalan hiteleshelyi tevékenységét elemezte a kezdetek-
től 1301-ig (Parlagi 1999a). Parlagi egy másik dolgozatot is írt, 
melyben a káptalan hiteleshelyi okleveleit dolgozta fel 1301-ig 
(Parlagi 1999b). A szerző sikeresen folytatta kutatásait a 2000-
es évek elején, amikor is a káptalan hiteleshelyi tevékenységét 
elemezte a 14. század első felében (Parlagi 2001, 95–113). A 
középkori Magyarország egyházi középrétegéről jelentetett meg 
komoly monográfiát Köblös József is, ahogyan a fentiekben már 
említettük. Annyit szeretnénk ebben a bekezdésben hozzáten-
ni az előbbiekhez, hogy Köblös összegyűjtötte azon kanonokok 
névsorát, akik az általa elemzett győri, budai, fehérvári és pozso-
nyi káptalanokban viseltek bácsi kanonoki méltóságokat is, tehát 
a szerző mindenképpen érintette témánkat (Köblös 1994 118, 
131, 132, 137, 140, 178, 235, 335, 339). A késő középkorral és 
a káptalanokkal is foglalkozó történészek közül még egyszer ki 
kell emelnünk C. Tóth Norbert és Fedeles Tamás nevét, hiszen 
mind a ketten érintették a bácsi káptalan tematikáját. Közülük 
C. Tóth Norbert foglalkozott közvetlenebbül a káptalan törté-
netével, egészen pontosan a prépostjaival, illetve a külföldiek ka-
nonoki kinevezésével is (C. Tóth 2013, 22–24; C. Tóth 2017, 
75–93). Fedeles Tamás a pécsi káptalannal foglalkozva érintette 
azokat az ismert kanonokokat, akik a bácsi káptalanban és a pé-
csiben is betöltöttek egyes javadalmakat. Azonban munkájának 
kezdetén a magyarországi káptalanokkal kapcsolatban egy ál-
talános áttekintést ad, melyben a bácsira is kitér részletesebben 
(Fedeles 2005, 48, 49, 50, 76, 95, 130, 131, 148, 154, 324, 331, 
332, 359, 383, 389, 446, 450, 471).

4 Ezúton szeretném megköszönni Parlagi Mártonnak, hogy rendelkezésem-
re bocsátotta szakdolgozatát és diplomamunkáját is.



181

2. Káptalanok a középkori Magyarországon

Miután ismertettük a magyarországi káptalanokról, illetve a 
bácsiról szóló általános irodalmat, lássuk milyen egyházi intéz-
mény is volt a káptalan, hogyan alakult ki Magyarországon, ho-
gyan fejlődött az évszázadok során, és milyen funkciókat töltött 
be a középkori magyar társadalomban. Lássuk először is, mi a 
káptalan. A káptalan (capitulum) meghatározott egyházi törvé-
nyek, kánonok szerint élő klerikusokból, a kanonokokból (cleri-
cus canonicus) álló világi papi testület volt a középkorban (Köb-
lös 1994b, 325–326). Latin műszavának eredete kérdéses. Békefi 
Remig szerint a napi összejöveteleken felolvasott szabályzat egyes 
fejezeteinek (capitulum) elnevezése ment át a testületre (Békefi 
1910, 25). Mályusz Elemér szerint a név a római jogból jön, ahol 
adózási egységet jelentett: földbirtokosok azon egységeit, akik so-
rozáskor egy újoncot voltak kötelesek kiállítani (Mályusz 2005, 
30). Attól függően, hogy érseki, püspöki székhelyen jöttek lét-
re vagy sem, megkülönböztetünk székes- (capitulum cathedrale) 
vagy társas káptalanokat (capitulum collegiatum) (Köblös 1994b, 
325; Koszta 2009, 66–67; Koszta 2000, 36–37). A székes kápta-
lanoknak fontos egyházkormányzati szerepük is volt. A püspöki 
szék üresedésének idejére tagjai közül káptalani helynököt válasz-
tott, és – legalábbis elvben – övé volt a püspök (vagy érsek) meg-
választásának joga is, amit azonban a 13. század végétől a pápai 
reservatiók, majd a királyi kegyúri jog erősen megnyirbáltak (Ba-
lics 1890, 113–123; Udvardy 1992, 24–25; Koszta 2009, 68–69. 
Látni fogjuk majd konkrét példákon is a bácsi káptalannál a ka-
locsai érsekek választásait, illetve az akörül felmerült gondokat.).

Csak egész röviden fogunk szólni a káptalanok megjelenéséről 
és életviteléről nyugaton. A káptalanok kialakulásának kezdetei 
a 6. századra tehetők. Tagjaik a magánegyházak papjaival szem-
ben nőtlenségben éltek, részt vettek a közös imaórákon (horae 
canonicae) (Békefi 1901, 4–29; Mályusz 2005, 58). Szabályzatu-
kat Chrodegang metzi püspök fogalmazta meg a 8. században, ez 
sokban Szent Benedek reguláját követte, de kevésbé volt szigorú: 
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a kanonokok közt léteztek hierarchikus különbségek, vagyont is 
szerezhettek. A 11. századra a vita communis (közös élet) lassan 
felbomlott: a közös étkezés és a hálótermekben alvás megszűnt, 
először a püspöki és a káptalani, majd az egyes kanonoki java-
dalmakat (praebenda) is elkülönítették egymástól (Békefi 1910, 
33–34; Mályusz 2005, 60).

Ez a fejlődés játszódott le a magyarországi káptalanok eseté-
ben is. A kereszténység felvételével párhuzamosan jöttek létre az 
érsek és a püspök munkatársaiból, a székesegyház klerikusaiból 
(székeskáptalan) vagy a királyi, később főpapi, világi nagybirto-
kosi alapítású, gazdagon dotált templomok papságából, akik a 
zsolozsmázást végezték (Köblös 1994b, 326). Gellért csanádi püs-
pök korában (1030–1046) a püspök még együtt zsolozsmázott 
és étkezett papjaival, de a káptalanok szerzetesi jellegű fegyelme 
Magyarországon is gyorsan bomlásnak indult (Balics 1890, 38; 
Békefi 1910, 32–34; Mályusz 2005, 60). A 11-12. században a 
kanonokok még egyszerű életmódot folytató klerikusok voltak, 
maguk zsolozsmáztak. A 13. században anyagi helyzetük jelen-
tős javulása a közös élet felbomlásához, majd a 14. században a 
liturgiavégzésben helyettesek állításához vezetett. (A különböző 
kanonokok, illetve káptalanban betöltött funkcióikról a káptalani 
szervezet tárgyalásánál lesz szó.) Életüket minden káptalan ese-
tében saját statútumok szabályozták, ezek tartalmazták bevételi 
forrásaikat is, amelyek birtokokból, vámokból, malmokból, halá-
szó helyekből, valamint a püspöki tizednek a káptalan javára áten-
gedett hányadából álltak (Parlagi 2001, 95–113).

A káptalanok a 14. századra Magyarországon is művelődési 
központtá váltak. Tagjaik külföldi egyetemeket látogattak, majd 
vagy helyben, vagy másutt a kulturális élet, az egyházi vagy állami 
igazgatás területein kamatoztatták ismereteiket. Sok káptalannak 
jelentős könyvtára volt, iskoláik pedig (a szerzetesi és plébániai 
iskolák mellett) a hazai oktatás legmagasabb szintjét nyújtó in-
tézmények. A magyarországi káptalanok hiteleshelyekként is mű-
ködtek. (A hiteleshelyi tevékenységét a bácsi káptalannak külön 
alfejezetben fogjuk ismertetni.)
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A középkori Magyarországon székes káptalanok voltak: az 
esztergomi, nyitrai, győri, veszprémi, váci, pécsi, szerémi, zágrábi, 
boszniai, kalocsai, bácsi, csanádi, erdélyi, váradi és egri káptalanok. 
Társas káptalanok voltak: esztergom-zöldmezei, esztergom-hegy-
foki, esztergom-vári, dömösi, pozsonyi, szepesi, győri, vasvári, 
pápóci, veszprémi, felsőörsi, hántai, fehérvári (Szűz Mária), fe-
hérvári (Szent Miklós), budai, pécs-vári, pozsegai, szenternyei, 
csázmai, titeli, csanádi, aradi, szebeni, váradi (Keresztelő Szent Já-
nos), váradi (Szűz Mária), hajszentlőrinci, mislyei, ittebői (Köblös 
1994b, 326).

A káptalanok intézményeinek rövid ismertetése után nézzük, 
milyen is volt a káptalan belső felépítése. Röviden be fogjuk mutatni 
a káptalan tagjait, feladatukat, illetve tevékenységüket. Mint már 
a fentiekben említettük, a káptalanok intézményének lakói voltak 
a kanonokok. Eredetileg azokat az egyházi személyeket nevez-
ték kanonokoknak (clericus canonicus), akik az egyházi törvények 
(canon) szerint éltek (Zsoldos 1994, 323). Az elnevezés később a 
közös életet élő világi papok testületének, a káptalannak a tagjaira 
korlátozódott. A székes káptalanok tagjainak a tevékenysége kettős 
volt: a kanonokok segédkeztek az érsekeknek vagy püspököknek 
egyházkormányzati teendőik ellátásában, másrészt a kanonokok 
közösen vettek részt a székesegyházi liturgia gyakorlásában, meg-
határozott rendben és időben ájtatoskodtak (Zsoldos 1994, 323; 
Balics 1890, 35–57; Fedeles 2005, 134–137; Békefi 1910, 22–28). 
Zsolozsmájuk megegyezett a szerzetesek zsolozsmájával. A ka-
nonokok általánosan jellemző kötelezettsége volt a mindennapos 
misemondás, illetve misehallgatás. Eredetileg a közös élet fejének 
és irányítójának az érseket, illetve a püspököt tekintették, ennek 
megfelelően a főpap és a kanonokjai vagyonközösségben éltek 
(Békefi 1901, 16–17;  Békefi 1910, 32–33; Koszta 2007, 14–16; 
Balics 1890, 36–38; Mályusz 2005, 59–61). A kereszténység meg- 
gyökeresedésével együtt Magyarországon már a 14. században 
megkülönböztették a kanonokokat az egyszerű klerikusoktól. 
(A káptalani hierarchiának a későbbiekben még külön figyelmet 
szentelünk.) A vagyonközösség felbomlása Magyarországon a 13. 
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század közepén ment végbe. A folyamat együtt járt azzal a gya-
korlattal, hogy az egyes káptalani tisztségeket betöltő kanonok ál-
landó helyetteseket állítottak maguk helyett, s ezekkel végeztették 
az eredetileg rájuk háruló feladatokat. Ez a jelenség a 14. század 
folyamán teljesedett ki, amikor a helyettesek már nem az egyes 
kanonokok, hanem a káptalan alkalmazottai voltak. Az átalakulás 
folyamatát erősítette, hogy a magyar királyok mind fokozottab-
ban vették igénybe államkormányzati, diplomáciai feladatok el-
látásában a prépostok és a kanonokok szolgálatait. A kanonoki 
közösségek önállóságának szilárdságát jelzi, hogy tagjai a káptala-
nok által alkotott, az érsek, illetve püspök által megerősített stat-
útumok (szabályok) szerint éltek. A középkori magyar káptalanok 
statútumai közül nagyon kevés maradt fenn egészben. Azonban 
az alábbiakban alá tudjuk támasztani azt a tényt, hogy mindegyik 
káptalannak kellett lennie saját statútumának. Két káptalan stat-
útumát ismerjük egészben: a zágrábi káptalan statútumát 1334-
ből, és a váradi káptalanét 1374-ből. A zágrábi kiadva: Tkalčić 
Zagreb, 1874, 1–149. A váradi pedig: Bunyitai Nagyvárad, 1886. 
Emellett fennmaradt az esztergomi egyház 1397-es egyházláto-
gatási jegyzőkönyve is, amelyből kiderül, hogy voltak statútumok, 
amelyekhez akkor hozzáírták azokat a szokásokat is, amelyekhez 
addig is tartották magukat a kanonokok. Az esztergomi statútu-
mok létére is vannak adatok 1520-ból, illetve 1543-ból (Köblös 
1994, 15). A 15. századból a váradhegyfoki társaskáptalan 1495 
és 1497 között keletkezett statútumait ismerjük (Bunyitai 1879, 
181–186). Ugyanebből a századból ismerjük a vasvári káptalan 
1483-as oklevelét, melyben új rendeleteket hoz a régiek mellé 
(DL 29539, kiadva: Békefi 1910, 417–420). A 16. századból ma-
radt ránk a pozsonyi káptalan 1521-ben összeállított statútumai-
nak töredéke: Knauz 1866, 246–261. A fent említett statútumok 
mind foglalkoznak azzal, hogy hány tagjuk van a káptalanoknak, 
s milyen köztük a rangsor (Köblös 1994, 15).

A káptalanokon belül szigorú hierarchia érvényesült. A kano-
nokok közvetlen elöljárója a prépost (praepositus) volt. A pré-
post állt a káptalan élén. A karban (chorus) az övé volt az első 
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hely jobbról, a káptalani gyűlésen az első szó őt illette meg. A 
kanonokokat ő hívta gyűlésre. Szavazati joga a káptalani gyűlés-
ben csak a felszentelt kanonokoknak volt, akiknek a prépost volt 
a példaképük (Balics 1890, 47–48; Békefi 1910, 38). A hierar-
chia következő fokán az olvasókanonok (lector) állt. A karban 
bal felől az első hely, a káptalanban meg a prépost után az első 
szó illette meg. A prépost távolléte esetén ő a helyettese. Ő a 
székesegyházi iskola vezetője (rector) s ő ellenőrzi, hogy a ta-
nításban a sublector (az olvasókanonok helyettese) alkalmazko-
dik-e a növendékek egyéniségéhez. Az iskolásokat a lector vagy 
a sublector tanítja meg a helyes hangsúlyozásra. A székesegy-
házban a mise alatt a lector ügyel az evangélium, az episztolák 
és a próféciák éneklésére és a leckék olvasására. A rossz kiejtést 
és hangsúlyt korrigálja. A fölszentelendőket vizsgáló bizottság 
tagja. A káptalan pecsétje alatt megjelenő oklevelet ő írja le, de 
mást is megkérhet rá, mint pl. a jegyzőt (notarius), aki az olvasó-
kanonok távollétében állította ki a hiteleshelyen az oklevelet. Az 
olvasókanonokokat a pápák bírákul, a királyok követül küldik 
(Mályusz 2005, 60–61; Békefi 1910, 38; Balics 1890, 48–49).
Rangban az olvasókanonok után az éneklőkanonok (cantor) kö-
vetkezik. Ő vezeti a kart, mikor a zsolozsmát éneklik. Gondja 
van rá, hogy a zsolozsmázásra pontosan harangozzanak (ebben 
a succentor szokta helyettesíteni). A székesegyházi (káptalani) 
iskolákban a növendékeket (clericos) ő tanítja a succentorral 
énekre és zenére. A felszentelés előtti vizsgálatban ő is részt 
vesz. A különböző ünnepek alkalmával gondja van a megfelelő 
egyének megfelelő ruhákban való segédkezésére. Feladata a káp-
talan tagjainak a beiktatása. Ha a káptalanban nem volt kántor, 
kölcsönkértek másik káptalantól. A kántor nem volt mindig ka-
nonok. A miséken is megvolt a hierarchia. Advent alatt az első 
vasárnapon a püspök, majd a nagyprépost, majd az olvasó, végül 
az éneklőkanonok misézett. Az éneklőkanonok húsvét hetében 
szerdán misézik (hétfőn a prépost, kedden az olvasó). Nagy-
szombaton és pünkösd szombatján a próféciákat a prépost, az 
olvasó- és éneklő- és őrkanonok éneklik sorban. (Mályusz 2005, 
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60–61; Békefi 1910, 39; Balics 1890, 49). Az éneklőkanonokot 
követi az őrkanonok (custos). Ő ügyel a káptalani levéltárra és 
pecsétre, a könyvekre, kincsekre, edényekre, ruhákra, világításra, 
tisztaságra és a halottak kiharangozására (Békefi 1910, 39; Ba-
lics 1890, 49; Mályusz 2005, 61).

A fent említett káptalani tisztségek betöltőit nevezzük mél-
tóságviselő (dignitarius) vagy oszlopos (columnaris) kanonokok-
nak. Rangban utánuk következtek a főesperesek (archidiaconus, 
archipresbyter), akiknek azonban a rangjuk hivatali volt (Békefi 
1910, 40–41; Balics 1890, 50–52; Mályusz 2005, 80). A kerüle-
tekben a lelki ügyeket ő gyakorolja, tőle a püspökhöz föllebbezik 
az ügyet. Évenként beutazta kerületét vizsgálatokat folytatva (pl. 
a pap megfelelően él-e és öltözködik). Az egyházi jogot tisztesen 
kellett tudniuk (házassági kérdések vizsgálása). Három évig köte-
lesek voltak egyházjogot tanulni. A plébánosok a főesperes részére 
évenként 50 dénárt fizettek cathedraticum néven (Mályusz 2005, 
80). Szintén nagyon fontos tisztséget töltött be a dékán a kápta-
lanban. A káptalan jogi és gazdasági ügyeit vezette és intézte. Egy 
évre választották a káptalan tagjai szótöbbséggel. Újból ugyanazt a 
dékánt nem lehetett megválasztani a következő évben, kivéve, ha 
a választás egyhangú volt (Balics 1890, 54; Békefi 1910, 42–44).

A káptalanokban a fent említetteken kívül még voltak egyszerű 
kanonokok, misés papok és mesterek. Köztük is volt hierarchia: el-
sők voltak a misés papok, őket követték a mesterkanonokok, végül 
pedig az egyszerű kanonokok következtek (canonicus simplex). A 
káptalan egyéb tagjaihoz tartoztak a sekrestyés (alkincstartó) és 
az orgonáló is (Békefi 1910, 43–48). A tisztségek betöltői külön 
jövedelmeket élveztek, az egyszerű kanonokok egyedüli javadal-
ma a káptalan közös vagyonából rájuk jutó rész (praebenda) volt. 
Voltak még a karbeli papok, akik között volt klerikus, alszerpap, 
szerpap, misés pap. A karbeli papok közül kerültek ki a kápolna-
mesterek (káplánok) és az oltárigazgatók (oltárospapok). Az ol-
tárigazgató lehetett klerikus, szerpap vagy miséspap. A káptalan 
jegyzője, a notarius lehetett kanonok, klerikus, de világi ember is 
(Békefi 1910, 48–49).
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A kanonokokat eredetileg az érsek, illetve a püspök nevezte ki. 
Magyarországon különösen a 13-14. századtól kezdődően általá-
nos volt, hogy a király magának tartotta fenn a káptalani javadal-
mak betöltésének jogát, illetve a pápa nevezte ki a kanonokokat 
(reservatio). A kanonokok számára a káptalani vagyon élvezete 
lehetővé tette külföldi egyetemi tanulmányok folytatását, így ma-
guk a kanonokok az egyházi értelmiség fontos tényezőivé váltak 
(Köblös 1994b, 326).

2.2. A káptalanok hiteleshelyi tevékenysége

Miután ismertettük a magyarországi káptalanok rövid történetét, 
illetve ezen intézmények általános felépítését, röviden szólnunk 
kell az egyik legfontosabb feladatukról, amelyet évszázadokon ke-
resztül elláttak. Ez pedig a hiteleshelyi működésük. 

A hiteleshely (loca credibilia) sajátos, a közjegyzőséghez ha-
sonló magyar jogintézmény volt. Azok az egyházi testületek (káp-
talanok, konventek) számítottak hiteleshelynek, amelyek egyfelől 
természetes vagy jogi személyek megkeresésére, másfelől királyi 
parancsra vagy hatósági megbízásra közhitelű okleveleket állí-
tottak ki (Solymosi 1994, 263). A székes- és a jelentősebb társas 
káptalanok a 12. század vége óta foglalták írásba a hozzájuk for-
duló egyházi és világi személyek ügyeit. A bizalom irántuk abból 
fakadt, hogy a 11. század óta kizárólag ezek az intézmények voltak 
az istenítéletek színhelyei, itt tartották a bíráskodásban bizonyító 
eszközként széleskörűen alkalmazott tüzesvas-próbát, amelynek 
eredményéről feljegyzést készítettek (Алмаши 2013, 32). Az ok-
levelek iránt növekvő társadalmi igény hatására a 13. század első 
évtizedeiben nemcsak a királyi, hanem a magánalapítású ben-
cés, premontrei és johannita konventek is hiteleshelyekké váltak 
(Solymosi 1994, 263). A hiteleshelyekre a magánjogi írásbeliség 
ellátásán túl más feladat is hárult. Az Aranybulla 1231. évi meg-
újítása (21. tc.) felhatalmazta a hiteleshelyeket arra, hogy a jog-
szolgáltatás egyes fázisait a poroszló (pristaldus), majd később a 
királyi ember (homo regius) vagy a nádori ember perbeli és peren 
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kívüli eljárásait a tények írásba foglalásával bizonyítsák, tanúsít-
sák (Алмаши 2013, 32; Kőfalvi 2000, 51; Érdújhelyi 1899, 59–68; 
Eckhart 2012, 23–24, 30, 50; Stolz 1912, 7–9). E törvénycikknek 
a meghozatalára azért volt szükség, mert a pristaldusok sokszor 
visszaéltek hatalmukkal. „Mivel az országban sokan megvoltak ká-
rosítva a hazug poroszlók által, az ő részvételük és tanúskodásuk ne 
legyen érvényes, kivéve ha a szintén tanúskodó vármegyei püspök 
illetve káptalan előtt történik. A meggyanúsított poroszló csak az 
ő (püspök, vagy káptalan) jelenlétében tudja magát igazolni a na-
gyobb ügyekben, a kisebbekben pedig a szomszédos konventek és 
kolostorok által” (Beér–Csizmadia 1966, 97). Az eljárásokról szóló 
oklevél volt a relatio,5 míg a felek jognyilatkozatait a fassio6 tar-

5 Az eljárásokról szóló oklevelek leggyakoribb fajtái a következők voltak: 
valamilyen birtokba iktató oklevelek (littere statutoriae seu introductorie), 
oklevelek, melyek valamilyen eskütételről szólnak (littere iuramentales), 
megidéző oklevelek (littere evocatorie seu citatorie), oklevelek, melyek fel-
szólítással idéznek meg (littere proclamatorie), oklevelek, melyek birtokok 
határait jelölik ki (littere metales seu reambulatorie), oklevelek, melyek 
szemtanúk felkereséséről és kihallgatásáról szólnak (littere inquisitorie), 
oklevelek, melyek újbóli beiktatásról szólnak (littere recaptivatorie). Ho-
gyan indult meg egy eljárás? Egy eljárás elindítására feltétlenül szükség volt 
a hatóságok felé fordulni, utána pedig egy hiteleshelyen tudták az ügyet 
bejelenteni. Az intézmény az ügy kivizsgálására egy szemtanút küldött ki, 
akin keresztül figyelemmel kísérhette az ügy lefolyását, mely után nemcsak 
hogy magára vállalta az oklevél kiadást az ítélet meghozatalát követően, de 
kötelezte is magát az oklevél őrzésére, illetve számbavételére.

6 Ebbe a csoportba a következő leggyakrabban előforduló oklevélfajták cso-
portosíthatók: birtokadományok (littere donationales), adásvételi szerző-
dések (littere venditionales), felbecsülő oklevelek (littere estimationales), 
valamilyen cseréről szóló oklevelek (littere cambiales), valamilyen meg-
egyezésről-kiegyezésről szóló oklevelek (littere compositionales), békülő 
oklevelek (littere expeditorie seu quietantiales), felosztásról szóló oklevelek 
(littere divisionales), kezeskedő oklevelek (littere evictionales), szabadság 
szavatolásáról szóló oklevelek (littere manumissionales), el(tiltó) oklevelek 
(littere prohibitorie), tiltakozó oklevelek (littere protestatorie), képvise-
letről szóló oklevelek (littere procuratorie), testamentumok (testamenta), 
valamilyen érdemekről szóló oklevelek (littere impignorationles). A fenti 
oklevéltípusok kiállításához a feleknek valamelyik hiteleshelyhez kellett 
fordulniuk.
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talmazta. (A lábjegyzetekben említett oklevelek fajtáinak további 
elemzésére lásd: Eckhart 2012, 112–156; Stolz 1912, 25–67.) A 
társadalom jogi írásbeliségének ellátására olyan egyházi testületek 
is vállalkoztak, amelyek kellő anyagi háttérrel nem rendelkeztek, 
és magánkegyuraik objektivitásukat is veszélyeztették. Ezért I. 
(Nagy) Lajos (1342–1382) király az 1351. évi törvény (3. tc.) értel-
mében felülvizsgálta a hiteleshelyek működését, és a kisebb testü-
letek pecsétjét bevonta, a hiteleshelyi tevékenységét megszüntette 
(Kővalfi 2000, 51; Érdújhelyi 1899, 88; Eckhart 2012, 39; Stolz 
1912, 13; Алмаши 2013, 41). Intézkedése nyomán a hiteleshelyek 
száma közel a felére, mintegy 40 intézményre csökkent. Egy-egy 
hiteleshely több-kevesebb megyére kiterjedő régióban, míg a bu-
dai, székesfehérvári és 1498-tól a boszniai káptalan, valamint a 
székesfehérvári johannita konvent országos hatáskörrel fejtette ki 
tevékenységét (Solymosi 1994, 264; Eckhart 2012, 68–69; Bónis 
1964, 122–125). Az okleveleket eleinte chirographálással hitelesí-
tették, majd a 13. század elejétől a chirographumot pecséttel látták 
el, és a század derekától az uralkodó típus a pecsétes oklevél lett. 
Az oklevelek viszonylagos egyöntetűségét a hiteleshelyi jegyzők 
által használt formulás könyvek biztosították (Iványi 1904, 481–
558; Fedeles 2005, 40; Solymosi 1994, 264). A kezdetektől fogva 
a hiteleshely gondoskodott kiadványai megőrzéséről: a chirograp-
hum egyik példányát megtartotta levéltára számára, a többi oklevél 
szövegét pedig teljes egészében vagy kivonatosan jegyzőkönyvbe 
(registrum, protocollum) másolta. A hiteleshelyi munka jelentős 
jövedelmet biztosított az egyházi intézmények és tagjaik számára. 
Olyannyira jól jövedelmezett, hogy 1300 táján királyi tanácsi hatá-
rozat (19. c.) rögzítette az oklevél kiállítás díjtételeit és az eljárások 
tanúsítására kiküldött hiteleshelyi megbízottak napidíját (Érdúj-
helyi 1899, 81). Ez az intézményrendszer késleltette a közjegy-
zőség magyarországi meghonosodását, s amikor ez a 14. század 
második felében bekövetkezett, a világi jog területén a korábban 
kifejlődött hiteleshelyek megőrizték pozícióikat. A közjegyzők 
működése az egyházi bíráskodás körébe tartozó ügyekre korláto-
zódott (Érdújhelyi 1899, 101–182).
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3. A bácsi káptalan középkori története

A magyarországi káptalanok és hiteleshelyek történetének rö-
vid ismertetése után lássuk a bácsi káptalan történetét a kez-
detektől a mohácsi vészig. Szólni fogunk a káptalan tagjainak 
kinevezéséről, a káptalan jogairól, kiváltságairól, illetve hite-
leshelyi tevékenységéről is. A bácsi káptalan alapításának idő-
pontját sajnos nem ismerjük, azonban annyi bizonyos, hogy 
szorosan összefügg a káptalan alapítása a kalocsai érsekség 
kalocsa–bácsivá válásához. Annyi bizonyos, hogy az érseksé-
gi központ áthelyezése Kalocsáról Bácsba megkívánta egy új 
székes káptalan megalapítását. Ezt a logikát azokra a tények-
re alapozzuk, amelyeket a fentiekben kifejtettünk a káptalanok 
egyházkormányzati és liturgikus feladataival kapcsolatban. A 
bácsi káptalan létéről első értesülést az 1158-ból származó, saj-
nos hamis II. Géza-féle oklevélből értesülünk. Az oklevélben 
szereplő szemtanúk között fel vannak tüntetve a bácsi káptalan 
tagjai közül is néhányan, akik az oklevél kiadásánál tanúskod-
tak: „…Huius renovationis privilegii testes sunt praedicti Epis-
copi et Principes: insuper Canonici Baacsienses: Obsa Decanus, 
Esau Cantor, Cheke, Beniamin, Sacerdotes, Ionathas, Azarinus, 
Latinus, et ceteri Canonici…” (Mon.Vat. 1/4, 574; Róka 1779, 
59–60; Fejér 1829, 118–129). Ha az oklevél nem lenne hamis, 
akkor nyugodtabban ki tudnánk jelenteni, hogy a XII. század 
második felében már biztosan létezett Bácsott a székes kápta-
lani intézmény, így azonban sajnos csak feltételezésnek marad 
meg ez az adat, pont mint a bácsi vár kapcsán. A káptalan első 
biztos említése 1215-ből származik tudomásunk szerint, mikor 
az érsek Kalocsára történő visszaköltözése miatt tekintélyének 
csökkenésétől félő bácsi káptalan megerősítteti jogait a pápával. 
Érdekes módon a bácsi káptalannal egy időben a kalocsai is 
így tesz, nyilván félve attól, hogy az egyik a másik jogait fogja 
csorbítani: „Preposito et capitulo Colocensibus super confirma-
tione Iurium omnium, que possideredebite dinoscuntur. Pre-
posito et capitulo Baciensibus in hunc modum” (Theiner 1863, 
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57; Winkler 1935, 22; Parlagi 1999, 4; Udvardy 1994, 318). E 
jogokat azonban csak gyaníthatjuk, mert a bulla jelzése III. Ince 
pápa regestaiból van véve, melyek a bullát magát nem közlik, 
hanem csak annak tárgyát jelzik. Bizonyosan a két káptalannak 
egymáshoz való viszonyát szabályozta, mely a bácsi székhely 
létesítésekor meg lett állapítva és a bulla elveszvén viszály tár-
gyává lett (Winkler 1932, 22).

A káptalan tagjait a 11-13. században a kalocsai–bácsi érse-
kek nevezték ki. A 14. századtól a Szentszék magának tartotta 
fenn (rezerválja) a kanonokok kinevezési jogát (Udvardy 1992, 
23). Az érsekek kinevezési joga nem szűnt meg elvileg, csupán 
a pápa felfüggesztette azt. Mivel a pápa nem ismerte a szóban 
forgó személyt, általában 2-3 főpapot bízott meg annak meg-
vizsgálására, hogy a jelölt alkalmas-e a javadalom elnyerésére. 
Amennyiben a küldöttek vizsgálata pozitív eredménnyel zárult, 
sor került a kinevezésre.  Mivel az érsekek is tovább gyakorolták 
a kanonoki kinevezést, választásukat a pápák általában megerő-
sítették miután arról értesültek. A kinevezettek általában kérték 
a pápától a választás megerősítését, nehogy valaki háborgassa 
őket a javadalom birtokában. E példát láthatjuk Katus László 
bácsi prépost kinevezésének esetében is, akit Lackfi Dénes ér-
sek (1350–1355) nevezett ki, hozzátéve a záradékban, hacsak 
nem forog fenn reservatio. Katus a pápához fordult megerősí-
tésért, nehogy háborgassák a javadalmában. A pápa végül jóvá-
hagyta a kinevezését (Udvardy 1992, 23; Schematismus 1883, 
38). Voltak azonban olyan esetek is, amikor a pápa új kinevezést 
rendelt el. Ez történt 1391-ben, amikor Helfenstein Lajos ér-
sek (1383–1391) bácsi őrkanonokot nevezett ki. Az őrkanonok 
félve attól, hogy a kinevezés nem érvényes, IX. Bonifác pápához 
fordult megerősítésért, de a pápa a prépostot bízta meg a bá-
csi őrkanonokság adományozásával, megerősítésével (Udvardy 
1992, 23; Mon. Vat. I/3. 151).

A 15. századtól a magyar királyok is igényt tartottak a főke-
gyúri jogukra, vagyis a római katolikus egyház magas méltóságainak 
kinevezéséhez fűződő jogukra, hivatkozva a káptalani javadalmak 
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adományozására.7 E jogát Luxemburgi Zsigmond hangoztatta 
az 1404-es pozsonyi országgyűlésen (Kollányi 1906, 153–154; 
Fraknói 1899, 7–11; Fraknói 1901, 304–305). Zsigmondnak ez 
az intézkedése eléggé egyoldalú és önkényes volt, amire azért 
került sor, mert IX. Bonifác pápa Nápolyi Lászlót támogatta 
Zsigmonddal szemben (Udvardy 1991, 255). A magyar királyi 
főkegyúri jogot azonban nem ismerték el a 15. századi kánonjog-
ban. Ennek ellenére a magyar királyok ragaszkodtak a káptalani 
javadalmak kinevezési jogához, azonban ezt általában mégis áten-
gedték az érseknek. Így V. László (1444–1457) megengedte Vince 
váci püspöknek és Herczegh Raffael kalocsa-bácsi érseknek, hogy 
megfelelő embereket nevezzen ki a bácsi és kalocsai káptalanok-
ban, azonban a prépostok és az olvasókanonok kinevezésének jo-
gát megtartotta magának (Udvardy 1992, 24, 37; Fraknói 1899, 
39–40). Mivel látszatra kialakult az a helyzet, hogy a káptalani 
tagok kinevezési jogát gyakorolja a magyar király, a kalocsa-bácsi 
érsek és a római pápa is, a kinevezettek jobbnak látták megerősít-
tetni újdonsült javadalmukat mind a három személynél. Így tett 
például Garai Zsigmond 1447. július 24-én, amikor is pápától 
kérte, hogy adjon neki a bácsi prépostságra szóló olyan kinevezé-
si okiratot, melyben feltünteti, hogy a javadalom a magyar király 
kegyurasága alá tartozik, és azt már az érseki kinevezés alapján 
elnyerte (Udvardy 1992, 37; Lukcsics 1938, 246).

Mielőtt a jelölt elnyerte volna javadalmát, vizsgáznia kellett az 
érsek vagy az általa delegált személyek előtt, hogy kánonilag meg-
felel-e a javadalom betöltésére. Amikor a pápai reservatio általá-
nosan elfogadott lett, elvileg a jelölteknek a Szentszék előtt kellett 
volna vizsgát tenniük. Azonban a jelöltek általában kérvénnyel 
fordultak a pápához, hogy egy delegált bizottságot küldjenek Ma-
gyarországra, hogy ott vizsgáztassák le őket (Bossányi 1918, 314; 
7 A pápák a középkorban igyekeztek a főkegyúri jogot jogot korlátozni. A pá-

paság világi hatalmának hanyatlása következtében a konstanzi zsinat (1417) 
elismerte a magyar királyok főkegyúri hatalmát, ennek értelmében Magyaror-
szágon királyi jóváhagyás nélkül pápai utasításokat, döntéseket stb. kihirdetni 
nem lehetett (Bővebben: Érszegi 1994, 338–339; Fraknói 1895, 117–118; 
Kollányi 1906, 164; Mályusz 2005).
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Udvardy 1992, 24). Bárki nevezte is ki a kanonokokat, a beiktatást 
az érsek végezte és ezzel kifejezésre juttatta a káptalani tag füg-
gőségét a főpásztortól. Nem tudhatjuk sajnos pontosan hogyan 
is zajlott a kanonokok beiktatási szertartása a bácsi káptalanban, 
azonban Udvardy véleménye szerint nem különbözhetett a kalo-
csaitól, ezért röviden lássuk, hogyan iktatta be az érsek a káptalan 
legújabb tagját:

1. Először is a kinevezett hűségesküt tett az érseknek, hogy 
neki és utódainak engedelmes lesz és hűséges. Nem ad ta-
nácsot és egyetértést, ami az érsek kárára válnék, vagy a 
tisztelete ellen lenne, hanem ennek tehetsége szerint el-
lentmond és ellenáll. Az érsek által rábízott titkot nem 
árulja el, nem fedi fel, viszont kinyilvánítja mindazt, ami 
az érsek méltóságát és tiszteletét öregbíti. Ezután történt 
ígéret a helyben lakásra (residentia). A végén az esküt az 
evangélium érintésével erősítette meg.

2. Ezután az érsek a következő szavakat intézte a kinevezett-
hez: Mi N. Isten és az apostoli Szentszék kegyelméből ka-
locsai és bácsi érsek azt a kanonokságot és prebendát, mely 
magister N. kanonok halála által jogilag és tényleg megü-
resedett, miután a kezünkbe és az evangéliumra az előírt 
esküt letetted, főpapi hatalmunkból kifolyólag (auctoritate 
ordinaria) neked N. adományozzuk, és a fejünkről a tiedre 
helyezett birretum által beiktatunk (Udvardy 1992, 24–25).

Azt is jobban szemügyre kell vennünk, hogy a bácsi káptalan-
nak milyen jogai voltak a középkor folyamán. Mint láthattuk már 
a fentiekben, a bácsi káptalannak biztosan voltak jogai, melyeket 
III. Ince pápa megerősített 1215-ben (Winkler Pálnál és Parla-
gi Mártonnál tévesen szerepel az 1201-es dátum. Udvardy is és 
Theiner is azon a véleményen voltak, hogy a pápa 1215-ban erősí-
tette meg a bácsi és kalocsai káptalanok jogait. Udvardy 1992, 37; 
Theiner 1859, 57). Ezeket, a jogokat biztosan gondosan őrizték 
a káptalan levéltárban, azonban ezek a jogok a levéltárral együtt 
megsemmisülhettek 1526-ban. A kinevezéssel és a beiktatással a 
káptalani tagok megkapták a „stallum in choro et locus in capi-
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tulo” jogot. Ennek a jognak köszönhetően különböztették meg a 
káptalani tagokat a többi karbeli paptól. A káptalani tagoknak a 
székesegyház kórusában külön stallumuk volt és a káptalani gyű-
léseken megjelenhettek, tanácskozási és szavazati joguk is volt 
(Udvardy 1992, 25).

Értekezésünk témájából kifolyólag fokozottan érdekes a káp-
talan érsekválasztási joga is. Mielőtt belekezdenénk e káptalani 
jogba, előre kell bocsátanunk azt a tényt, hogy a káptalan e joga 
erősen meg volt nyirbálva az évszázadok során. Egyrészt a királyi 
főkegyúri jog előretörése zavarta meg ebben a jogában, másrészt 
a római Szentszék azon törekvése, hogy az érseki szék betöltését 
magának tudhassa, többször háttérbe szorította a káptalannak e 
jogát. Esetünk azért is különleges, mivel a Kalocsa-bácsi érseket a 
kalocsai és bácsi káptalan közösen választotta meg, de még a két 
káptalan közti versengésre és az érsekválasztásban egymás kizárá-
sára való törekvésekre is találunk példát, amiről a következőkben 
szólni is fogunk.8

A magyar egyházszervezés korában a királyok erőteljesen bele-
szóltak a főpapok kinevezésébe. Ezen eljárás ellen szólalt fel VII. 
Gergely pápa és sürgette az electio canonica érvényre jutását, te-
hát azt, hogy a főpapokat a káptalanok válasszák. A Szentszék e 
követelésének eleget téve Kálmán király (1095–1116) 1106-ban 
a guastallai zsinaton lemondott főkegyúri jogáról. Ezzel II. Pascal 
pápa lényegében visszaadta a káptalanok számára a főpap kiválasz-
tásának jogát (Fejér 1829, 45; Winkler 1935, 8). Így a káptalanok 
jogai elvileg helyreálltak. (Azért mondjuk, hogy elvileg, mert még 
ezután is egy darabig volt rá eset, hogy a király nevezte ki a főpa-
pot.) Megállapítható, hogy a káptalanok a 13. század folyamán za-
vartalanul választották meg a főpapokat (Udvardy 1992, 25). Ilyen 
volt például Csák Ugrin érsek megválasztása 1219-ben, amikor 
a kalocsai és a bácsi káptalanok közös egyetértésben választották 
8 Azokat a századokat, amelyekben a káptalanok zavartalanul gyakorolták az 

érsekválasztási jogot, csak meg fogjuk említeni, illetve röviden számolunk 
be róluk (ezek a 12. és a 13. századok) és a késő középkorra fogunk fóku-
szálni, hiszen egyrészt ez a témakörünk, másrészt ekkor lett a káptalanok 
érsekválasztási joga korlátozva.
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meg az érseket. A választást a pápa azonban nem tudta elfogadni 
egyelőre, mert a választási procedúra lebonyolításáról nem meg-
felelően számoltak be, így arra kérte a káptalanokat, hogy egy le-
vélben számoljanak be úgy ahogyan az szokás, illetve küldjenek el 
egy káptalani küldöttet is (Theiner 1859, 19–20; Udvardy 1991, 
117–118; Winkler 1935, 8). Ugyanígy közös megegyezés alapján 
választották meg a kalocsai és bácsi káptalanok 1248-ban Gime-
si Jánost, 1254-ben Buzádi Tamást, 1266-ban Bancsai Istvánt 
(Winkler 1935, 8; Udvardy 1991, 146). A 14. századtól a pápai 
reservatiok kezdenek előtérbe nyomulni. Az 1301-ben meghalt 
Gyimesi János érsek után a kalocsai és bácsi káptalanok Istvánt 
választották meg érseknek, amit az éppen Magyarországon tartóz-
kodó pápai követ, Miklós ostitai püspök is megerősített (Udvardy 
1992, 25). A pápa, VIII. Bonifác azonban magának tartotta fent 
a reservatiot a kalocsai érsek kinevezésével kapcsolatban, és nem 
értesült időben a káptalanok választásáról. Végül a pápai követ 
közbenjárására VIII. Bonifác megerősítette a már megválasztott 
kalocsai érseket 1302. május 1-én. E forrás azért is érdekes a szá-
munkra, mert betekintést nyerhetünk a káptalanok érsekválasz-
tási eljárásába (Schematismus 1883, 25). Nemsokára az avignoni 
pápák idejében a pápai reservatio szinte teljesen kizárólagos lett. 
A koronázás után a pápa mindjárt közzétette, hogy a főpapi szé-
kek betöltését magának tartja fenn. Csák Vincze érsek halála után 
(1306–1311) a kalocsai és bácsi káptalan megválasztotta Visadoli 
Demetert érseknek. Hatéves huzavona után XXII. János pápa fi-
gyelmen kívül hagyva a káptalan választását, Jánki Lászlót nevezte 
ki érseknek 1317-ben, sőt meghagyta a káptalanoknak, hogy is-
merjék el és engedelmeskedjenek az új érseknek, különben az ér-
sek által kiszabott büntetéseket szentesíteni fogja (Udvardy 1992, 
26; Theiner 1859, 459–460). Ebben a században a káptalan érsek-
választási jogát nem tudta többet érvényesíteni, igaz még kétszer 
próbálkozott. Először 1337-ben próbálta véghez vinni az akaratát 
a bácsi és a kalocsai káptalan. A két káptalan össze is ült az említett 
évben Hájszentlőrincen a prépostsági templomban, hogy érseket 
válasszon. Itt azonban a bácsi káptalan tudomására jutott, hogy 
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ki van közösítve az egyházból, tehát nem élhet választói jogával 
(Udvardy 1991, 199; Winkler 1935, 9). Nem tudjuk, hogyan esett a 
káptalan ebbe az egyházi fenyítésbe, de tény, hogy amint ezt meg-
tudták a bácsi kanonokok, Hájszentlőrincről eltávoztak. Erre a ka-
locsai káptalan a csanádi püspököt, Piacenzai Jakabot kérelmezte 
(postulalta) érseknek. Amikor ezt a bácsi kanonokok meghallották 
visszafordultak Hájszentlőrincre és Harkácsi Büki István prépos-
tot választották meg érseknek (Udvardy 1991, 199; Winkler 1935, 
9). Mind a két választott több kanonok kíséretében a Szentszék 
előtt személyesen megjelent, hogy ki-ki a választottját elismertesse 
a pápával. Az ügyet igaz tárgyalták, de végül egyik jelöltet sem 
fogadták el (Fraknói 1901, 160; Theiner 1859, 650–652; Udvardy 
1991, 199–200). A másdogik hasonló eset Neszmélyi Miklós meg-
választása volt 1345-ben, amikor nem tudták választásukat érvény-
re juttatni a bácsi és kalocsai káptalanok.

Mint láttuk, a pápai reservatio erősen megnyirbálta a bácsi káp-
talan érsekválasztó jogát a 14. században. Érdekes módon, a királyi 
főkegyúri jog előretörésével a 15. században a bácsi káptalannak 
is újra sikerült érsekválasztási jogát feleleveníteni, igaz, ez nem 
ment zökkenőmentesen. A bácsi és kalocsai káptalan 1424-ben az 
új kalocsa-bácsi érseknek Buondelmonte János pécsváradi apátot 
választotta meg (Érdújhelyi 1899, 7; Udvardy 1992, 26). Érdekes-
ségként el kell mondanunk, hogy a főkegyúri jogot alkalmazva elő-
ször Zsigmond király nevezte ki Jánost kalocsai érseknek, és csak 
utána a két káptalan (Fraknói 1902, 5; Fraknói 1895, 126). V. Már-
ton pápa a kinevező bullában érvénytelennek mondta a választást, 
mivel az érseki szék betöltését magának tartotta fenn. Minthogy 
azonban a választott személyt alkalmasnak találta a kalocsa-bácsi 
érsekség élére, kinevezte hivatalosan is még ugyanabban az évben 
(Érdújhelyi 1899, 7; Udvardy 1992, 37; Lukcsics I, 161). A kö-
vetkező érseket, Szekcsői Herzeg Raffaelt a pápa nevezte ki ok-
iratában 1450-ben.9 Utoljára a káptalanok 1456-ban választottak 
9 Winkler szerint Raffael érseket is a bácsi és kalocsai káptalanok válasz-

tották meg, azonban Udvardy és Lukcsics alapján Winkler Pál véleményét 
el kellett vetnünk, hiszen mindkét helyen láthatjuk a pápa kinevezésének 
nyomát (Udvardy 1991, 292; Lukcsics 1939, 284).
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érseket. A két káptalan egyértelműen Várday Istvánt választotta 
érseknek (Udvardy 1991, 301, 317; Udvardy 1992, 26; Érdújhelyi 
1899, 39). III. Kalixtus pápa kinevező bullájában igaz nem mond-
ja érvénytelennek a káptalanok választását, azonban leminősíti azt 
(Udvardy 1991, 302, 317; Udvardy 1992, 36, 37; Érdújhelyi 1899, 
40–41)

A főegyházmegyének két káptalanja volt, mint a fentiekben 
jól láthattuk. Általában mindkét káptalan részt vett az érsekvá-
lasztásban, azonban voltak esetek, amikor csak a kalocsai káp-
talan választott, kihagyva a választásból a bácsi káptalant. Ezek 
az esetek a következők voltak: 1206-ban Merániai Bertold vá-
lasztása (Udvardy 1991, 104, 105, 114; Udvardy 1992, 26; Fej-
ér 1829, 49–53), 1243-ben Benedek érsek (Udvardy 1991, 134; 
Udvardy 1992, 26; Theiner 1859, 187; Bak et al. 2006, 292) és a 
már fent felvázolt 1337-es választás. Winkler Pál ezekből az ese-
tekből azt a következtetést vonta le, hogy a kettő közül a kalocsai 
káptalan lehetett a „főkáptalan” hiszen mellőzhette a bácsit az 
érsekválasztásból (Winkler 1935, 9–10). Véleményünk szerint 
itt jól látható a két káptalan közti versengés. Ez megfigyelhe-
tő mindkét káptalan 1215-ös kérvényéből is, hiszen féltek egy-
más jogainak csorbításától (ha jobban megnézzük, nem is csoda, 
hogy a bácsi kérvényezte a jogainak a megerősítését, hiszen a 
kalocsai 1206-ban nélküle választotta meg Merániai Bertoldot). 
A választás helye általában Kalocsa volt, de mint láthattuk 1337-
es esetnél, volt, hogy Hájszentlőrincen ültek össze a káptalanok 
az érsekválasztásra.

Maga a választás hogyan is folyt le? A választ szintén Udvar-
dynál találhatjuk meg. Először a nagyprépost kitűzte a választás 
napját. Miután összeültek, a káptalanok tagjai közül választottak 
három szavazatvizsgálót (scrutatores). A nagyprépost ismertette 
a jelölteket, kiemelve, hogy a kánonokban előírt tulajdonságokkal 
és követelményekkel rendelkeznek. Ezután történet a szavazás. 
Az eredményt a scrutatorok jegyzőkönyvbe foglalták és kihirdet-
ték. Majd az egyik szavazatvizsgáló a káptalanok felhatalmazá-
sával kihirdette a megválasztottat érseket és a kanonokok intéz-
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kedtek, hogy hozzák a papság és a kalocsai nép tudtára. Végül a 
káptalanok megbíztak egy-egy kanonokot, hogy Rómába járul-
ván a Szentszéknél a megválasztott érsek megerősítése ügyében 
(confirmatio) eljárjanak. A Szentszék megvizsgálta, vajon szabá-
lyos volt-e az eljárás, határidőt tűzött ki az esetleges fellebbezések 
beadásáig. Közben megvizsgálta azt is, hogy a választott kánoni-
lag alkalmas-e. Ha a vizsgálat pozitív volt és a kitűzött határidőig 
fellebbezés nem érkezett, a választottat megerősítette, érseknek 
kinevezte, és felhatalmazást adott, hogy püspökké szenteljék. Az 
érsekválasztás kiválasztásának lefolyását a fentiekben olvashattuk 
István érsek esetében 1302-ből (Udvarady 1994, 26–27; Schema-
tismus 1883, 36).

XII. Benedek levelében 1339-ből arról is beszámol, hogy a ka-
locsai és bácsi káptalannak törvényszerűen joga a kalocsai érsekség 
javainak igazgatása abban az esetben, ha az érseki szék megüre-
sedik. A probléma csak abból fakadt, hogy Károly Róbert kihasz-
nálva az érseki szék üresedését lefoglalta az egyházi birtokokat és 
várakat, azokat világi híveinek engedve át, nem véve figyelembe a 
káptalan jogait (Theiner 1859, 630–631).

A bácsi káptalan az évszázadok során több privilégiumot és 
mentességet (immunitates) kapott a magyar királyoktól is. Imre 
király (1196–1204) Szent Pál iránti tiszteletből az egyházmegye 
egész területén a papoknak és klerikusoknak elengedte örökre 
azt a vámdíjat, melyet nehezék, pondus10 néven szedtek be.11 
A pénzügyi emberek minden időben igyekeztek eltekinteni a 
kiváltságoktól és a mentességektől, és az általános törvények 
szerint igyekeztek beszedni az adókat és illetékeket. Ezenkí-
vül egyesek szigorúan értelmezték a kalocsai káptalannak adott 

10 A magyarországi márka súlyát határozták meg különböző súlyfelosztások-
ban, vagyis márkában, fertóban és pondusban. 1 márka 4 ferto, vagyis 48 
pondus (nehezék) volt. 1 ferto 12 pondusnak felet meg. A témáról lásd 
bővebben: Hóman 1916, 108–109.

11 Udvardy 1992, 27. Sajnos nem tudtunk rájönni arra, hogy Udvardy honnan 
szedte ezt az adatot. Az általa hivatkozott oklevél Fejér 1829 (III/2), 246 
nem arról szól, hogy Imre király a fent említett privilégiummal illetné az 
egyházmegye papságát.
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kiváltságokat, és nem voltak hajlandóak elismerni azokat a bá-
csi káptalan részére. Ezért Csáki Vince érsek és Lőrinc bácsi 
prépost 1311. február 3-án Károly király elé járultak és kérték, 
hogy a kalocsai káptalan mentességeit, melyeket a bácsi kápta-
lan is élvezett mindenkor, erősítse meg, eme káptalan részére is, 
minthogy a két egyház egynek tekintendő, így egyik a másikra 
is kiterjesztendő (Udvardy 1992, 27; Nagy et al. 1867, 119–121). 
A két káptalan közös kiváltságai alapján a káptalanok jobbágyai 
mentesek a beszállásolástól és élelmiszeradástól, bármilyen ran-
gú ember is követelné azokat, kivéve a királyt, királynét és gyer-
mekeit. Pénzügyi viták kapcsán a káptalani jobbágyok csak a 
káptalan előtt foghatók perbe, akár egymás között, akár mások-
kal vitáznak. A kalocsai és bácsi székesegyház népei mentesek 
az ország összes vámjainak és vásárainak illetékeitől és adóitól. 
Udvardy 1992, 27; Nagy et al. 1867, 119–121). A szabadságlevél 
büntető intézkedéseket is megnevez. A főurak (barones), nádor, 
tárnokmester, főispán hivatalvesztés terhe alatt ne merészelje 
magát a káptalanok jobbágyaihoz beszállásoltatni, vagy tőlük 
élelmet követelni, vagy a jobbágyokat pénzügyi vitákban má-
sutt, mint a káptalan előtt perelni (Udvardy 1992, 27; Nagy et 
al. 1867, 119–121). A káptalannak joga volt magát a megyei 
nagygyűléseken (congregatio generalis) képviseltetni egy sze-
mély által, aki mint hites bizonyság (testimonium) volt jelen 
(Udvardy 1992, 27; Varjú 1908, 239–240).

A káptalan birtokairól csak gyér adataink vannak. Az első 
időkben, mikor a káptalan még a monostorban közös életet élt, 
mind a kalocsai, mind a bácsi, az érsektől kapta ellátását. A káp-
talan önállósításáról és birtokokkal történt ellátásáról azonban 
nincs adatunk, ez azonban a kalocsaival egy időben történhetett 
(Winkler 1935, 24). Annyi bizonyos, hogy a bácsi káptalannak is 
volt oklevéltára, illetve könyvtára is. Sajnos ezek az évszázadok 
során többször elpusztultak, és itt nemcsak feltétlenül a tatárjá-
rást és a török harcokat kell értenünk, hanem például tűzvészeket 
is. Ez történt a bácsi székesegyházzal is 1351. április 30-án. Egy 
1355-ben kelt oklevélből értesülünk arról, hogy a székesegyház 
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leégett, és vele együtt a sekrestye is, ahol a bácsi káptalan okleve-
leit őrizték. Ebben az oklevélben László, bácsi prépost kérelmére 
I. Lajos király kiállítja a donationalis oklevelet, melyben a kápta-
lan birtokait megerősíti (Winkler 1935, 23; Fejér 1833, 364). A 
káptalan statútumai hiányában, melyek a városnak a török által 
történt elfoglalása alkalmával a káptalan összes irataival most már 
másodszor pusztultak el, nem lehet megállapítani, hogy a káp-
talan tagjai mily arányban részesültek a birtokok jövedelméből. 
Az is lehet, hogy egyes stallumai külön birtokokkal voltak dotálva 
(Winkler 1935, 23; Fejér 1833, 364).

Azonban lássuk, mely birtokokról állíthatjuk biztosan, hogy a 
bácsi káptalan birtokait képezték a középkorban.12 Nincs egyér-
telmű tudomásunk arról, hogy az Árpád-korban lettek volna bir-
tokai a bácsi káptalannak Bács és a környező vármegyékben. Egy 
érdekes adat szerint, amely 1317-ből származik, a Bodrog megyei 
Csente falu egy része a bácsi káptalan egyik tagjáé volt. Az említett 
évben a falu Gergely fia Mihály magtalan halála esetén negyedré-
szét rokonára, Albert fia Lampertre hagyta. Csente másik részének 
harmada egy bizonyos Lőrinc bácsi prépostról került Lampertre 
és unokaöccsére, a valkói Pardányi Simon fia Pálra.13 A következő 
birtokunk a bácsmegyei Tamana (Thamana, Chamana, Thoam). E 
birtokban szintén résztulajdonos volt a bácsi káptalan. Egy 1327. 
augusztus 19-én kelt kői káptalani oklevélből értesülünk arról, 
hogy a fent említett birtokban résztulajdonos a bácsi egyház kápta-
lanja (Nagy 1881, 315). Györffy Árpád-kori történeti földrajzában 
találunk még egy birtokot, azonban ez az adat is az Anjou-kor-
ból származik. Mindszent (Omnium Sanctorum Villa) birtokáról 

12 A káptalan birtokainak meghatározásában nagy segítségünkre voltak 
Györffy, Iványi, Érdújhelyi, Csánki, Katona munkái. Azokat a birtokokat is 
fel fogjuk sorolni, melyekben a káptalan csak részben volt birtokos.

13 Györffy 1987 (I), 716. Iványinál és Csánkinál nem találtunk utalást arra, 
hogy Csente falu egy része valamikor is a bácsi káptalané, vagy valamely 
tagjáé lett volna. (Iványi 1907 (IV), 20; Csánki 1894 (II), 195–196) Azon-
ban Györffy állítását kell elfogadnunk, hiszen a kői káptalan 1317-ből szár-
mazó oklevelében, tényleg említenek részbirtokosként egy bizonyos Lőrin-
cet, aki a bácsi egyház prépostja volt (DL 58469).
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van szó, amit a bácsi káptalannal összefüggésbe hoznak. A forrás a 
Károly király által 1328-ban Tamás erdélyi vajdának kiadott okle-
vél (Iványi 1907 [V], 66; Györffy 1987 [I], 227; Nagy 1883, 208). 
Volt a káptalannak egy Ethe nevű birtoka is, azonban sajnos ennek 
földrajzi helyzetét nem sikerült behatárolnunk (Érdújhelyi 1899, 
149; Katona 2001 [I], 237; Koller 1796 [IV], 322). A következő 
két oklevél több szempontból is nagyon érdekes nemcsak a bácsi 
káptalan történetére, de Bácsra nézve is. Az egyik oklevél 1431. 
szeptember 4-én kelt. Tartalma szerint Zsigmond király felszólítja 
a kői káptalant, hogy vizsgálja ki, valóban jogtalanul foglalták-e el 
a bácsi káptalan Piski nevű községét és földjeit Marothy János ma-
csói bán és László nevű fia (Érdújhelyi 1899, 149): „A tisztelendő 
bácsi káptalan részéről panaszképen előadatott nekünk, és az or-
szág nagyjainak, miképp nagyságos Macha birtokán lakó Maróthy 
János macsói bánunk…a bácsi káptalan birtokához tartozó Pyski 
helységnek földrészletét hatalmaskodó, fegyveres kézzel elfoglalta, 
egyszersmind az ő, valamint fia László parancsára felszántatta, és 
nevezett Macha birtokához csatolta, mely hatalmaskodás által a 
nevezett káptalan ellen a legnagyobb igazságtalanságot és jogsé-
relmet követtek el…meghagyjuk és parancsoljuk, hogy… a felek 
vagy megbízottjaik jelenlétében vizsgálatot tartsatok, és amennyire 
abból kiderülne, hogy a nevezett Pyski birtokrészben a többször 
nevezett János bán és fia László parancsára Cseh István tisztjük és 
jobbágyaik által elkövetett hatalmaskodó foglalás…folyt volna,… 
a kijelölt és elfoglalt Pyski birtokrész használatából és tulajdonából 
a nevezett János bánt, valamint László hát és Cseh István tisztvi-
selőjét vessétek ki, egyszersmind a nevezett káptalant, a mondott 
birtokba bevezetvén, annak igazságos jogait, minden erőszakosko-
dók… ellen megvédeni és a nevezett káptalan jogait fenntartani 
szoros kötelezettségeteknek ismerjétek… Egyszersmind rendel-
jük, hogy a szükséghez képest a káptalan közbejöttével az általa-
tok kihallgatott bizonyító tanuk névjegyzékével ellátott jelentése-
teket felségünkhöz felterjeszteni el ne mulasszátok és hogy ezen 
parancsunk elolvasása után azt küldöttünknek visszaadjátok. Kelt 
Budán, a legközelebbi (július 7.) szombaton Sarlós boldogasszony 
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ünnepe után, 1431-ik évben” (Grosschid 1890, 114–115). Mint a 
vizsgálat után kiderült, a macsói bán és fia parancsára Cseh István 
nevű tisztjük által jogtalanul vették el a káptalan birtokát, ezért a 
kői káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy a bácsi káptalant 
visszaiktatta Piski bácsmegyei falu birtokába, melyet a macsói bán 
a káptalantól jogtalanul elfoglalt és felszántott. „…Mi tehát, mint 
az kötelességünk, felséged parancsának hódolni és mindenben ele-
get tenni kívánván… káptalanunk részéről tisztelendő András és 
Bálint kanonok társainkat, felséged parancsa teljesítése céljából 
hiteles bizonyságul kiküldöttük. Akik is kiküldetésükből hozzánk 
visszatérvén, egyhangúlag előadták, hogy ők Szent Egyed ünnepe 
előtti ötödik napon (aug. 30. 1431.) Bácsvármegye nemessége tör-
vényszékéhez, mely Bács városában tartatni szokott, járulván, hová 
az összes nemessége a nevezett Bácsvármegyé- nek, fenséged pa-
rancsa következtében, közgyűlésre összehivatott és ahol egyszers-
mind megjelentek a panaszos bácsi káptalan részéről tisztelendő 
Gergely őr-kanonok és az egyháziakbani helytartó, úgy István a 
káptalan éneklő kanonokja, nemkülönben a panaszolt Cseh István, 
úgy János bán és László fia meghatalmazott megbízottjai, hová 
is a nevezett Pysky helység szomszédjai és határosai, úgy a ne-
vezett Bács vármegye közbirtokosai megjelenvén…mindannyian 
erősítették, hogy János bán és László fia parancsára Cseh István 
tisztjük a már említett Szent-György napja táján csakugyan erő 
hatalommal elfoglalta a bácsi káptalantól a sokszor nevezett Pysky 
helység határában fekvő kérdéses földeket… Mely vizsgálatot ek-
képp teljesítvén, a nyert bizonylat következtében a kérdéses János 
bán és fia László parancsára Cseh István tisztjük által a Pyskyi ha-
tárban elfoglalt és felszántott földekre kimenvén, az elfoglalva tar-
tott földek birtokába a bácsi káptalant mint teljes jogú tulajdonost 
és birtokost ismét visszaiktattuk, kizárván és kivetvén János bánt 
és László fiát, mint a kérdéses föld jogtalan bitorlóit” (Grosschid 
1890, 115–116).

A második okmányt 1453. november 5. napján Budán állították 
ki. Ez Garai László nádornak azon kijelentését tartalmazza, hogy a 
bácsi káptalan a bácsi és pyski határban fekvő némely birtokrészek 
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erőszakos elfoglalása miatt, néhai Maróthy János volt macsói bán 
és fia László ellen még az 1432. évben megindított perét, ezeknek 
időközben történt elhalálozása következtében örököseik, név sze-
rint Maróthy Lászlónak Lajos és Mátyás nevű fiai és Borbála nevű 
özvegye ellenében megújította. Az ügyben szükséges bírói idézés 
foganatosításával a titeli káptalant bízta meg: „A titeli káptalan 
tisztelendő jó barátainknak Garay László Magyarország nádora 
és a kunok bírája becsület teli kész jó barátságot. Tudatul adjuk, 
hogy Szent-Mihály főangyal napja utáni nyolcadik napon (1453. 
okt. 6.) itt Budán Wadkerthi Domonkos mester, a bácsi káptalan 
kanonokja, a tisztelendő bácsi káptalan megbízó levelével ellátva 
előttünk megjelenvén, bizonyos általatok kiállított vizsgálatot, bi-
zonyítani eljárást és törvénybe idézést kérő levelet mutatott elő, 
melynek tartalma a következő: Legkegyelmesebb fejedelem Zsig-
mond Magyar-, Horvát- és Csehország királyának… Felségednek 
nagyságos Garai Dezső és László a nádor fiához, macsói bánok-
hoz, úgy Bács vármegye fő- és alispánja és szolgabíráihoz intézett, 
a tisztelendő bácsi káptalan részére felségednek nagy függő királyi 
pecsétjével ellátott és kiadott parancsát hódoló engedelmesség-
gel kezeinkhez vettük, melynek tartalma a következő: Zsigmond 
Isten kegyelméből a Rómaiak, Magyar-, Cseh-, Dalmát-, Hor-
vátország királya, híveinknek nagyságos Garay Dezső és Garay 
László, Garay Miklós nádor fiának, macsói bánoknak, úgy Bács 
vármegye fő- és alispánja… A tisztelendő bácsi káptalan részéről 
nekünk, valamint az ország nagyjainak azon panaszos jelentés té-
tetett, hogy nagyságos Marothi János és annak fia László, hason-
lóan macsói bánok, és Macha és Várfalva helységekben lakosok 
embereikkel és jobbágyaikkal, Bács város, úgymint Pyski helység 
határjeleit igazságtalanul és helytelenül lerontották és megsemmi-
sítették, egyszersmind a káptalan tulajdonához tartozó, a nevezett 
városnak és helységnek határában fekvő szántóföld nagy részét 
önhatalommal elfoglalták…. meghagyjuk és parancsoljuk a neve-
zett vármegye fő- és alispánjainak, hogy azon esetre, ha Bács vá-
rosa és Pyski helységének, az elfoglalt részletekbeni szomszédjai, 
határosai, úgy Bács vármegye összehívott közbirtokos nemességé-
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nek meghallgatása és bizonysága által kitudnátok, hogy a nevezett 
bán és fia László parancsára a kérdéses Bács város és Pyski helység 
határjelei lerontása és megsemmisítése által a kérdéses földrész-
letek a nevezett káptalan tulajdonából csakugyan hatalmaskodva 
elfoglaltattak, kötelességeteknek ismerjétek a lerontott határokat 
és mezsgyéket újból helyreállítani, egyszersmind az elfoglalt föld-
részleteket Bács város határában, úgy mint Pyski helységben is a 
kői káptalan bizonysága előtt ismét az újonnan felemelt határok 
közt a sokszor említett bácsi káptalan birtokába visszaadni, amint 
azt a kői káptalanhoz küldött parancsunk által immár el is rendel-
tük…. János bán és László fia parancsára helytelenül elfoglalt föl-
deknek mezsgyéit és határait helyreállítva, azokat az újból kitűzött 
határok közt a nevezett bácsi káptalannak visszaadták,… a sokszor 
nevezett János bán és László fia parancsára annak tisztjei és szol-
gái, úgy Macha és Várfalva helység jobbágyai és népei az említett 
szántóföldeket a tulajdonos bácsi káptalantól a határok helyre-
állítása után helytelenül és igazságtalanul hatalmaskodás által, a 
nevezett káptalan nagy sérelmével és nagy kárával ismét elfoglal-
ták. Minek következtében a jogaiban visszahelyezést kérő bácsi 
káptalan kérelmére… nem engedhetjük meg, hogy az, igazságos 
jogaitól bár ki által megfosztasson; azért hűségtöknek szorosan 
meghagyjuk és parancsoljuk, hogy tudomásul vévén parancsunk, 
nevezett Bács város és Pyski helység szomszédjait és határosait, 
úgy Bács vármegye többi összehívott nemes közbirtokosait, a ti-
teli káptalan, mint hiteleshely jelenlétében… az említett feleknek 
és képviselőiknek oda történendő idézése mellett, hallgassátok ki 
és azoknak vizsgálati kihallgatásuk következtében, a kiadott pa-
rancsunk tartalma szerint, amennyire a panaszokat, mely szerint 
a bán és fia parancsára, tisztviselői és jobbágyai által a kérdéses 
Bács város és Pyski helységben a határok szétrombolása után az 
említett káptalan tulajdonához tartozó szántóföldeket csakugyan 
elfoglalva valónak találnátok, minden újabb parancsunk bevárása 
nélkül, a nevezett bánt és László fiát a birtokokból kizárva és ki-
vetvén, a határvonalak és rnezsgyék helyreállítása mellett a neve-
zett bácsi káptalannak visszaadni és őt a birtokba vezetni…köte-
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lezettségeteknek ismerjétek. A teendőket a megelőző sorrendben 
teljesítvén, meghagyjuk, hogy saját és a többi Bács város és Pyski 
helység, úgy a vármegyei köznemesség vallomást tevők neveik 
jegyzékével ellátva, a történtekről felségünknek jelentést tegyetek 
és a jelen parancsunk átolvasása után azt a bemutatónak vissza-
adjátok. Kelt Budán, szent Ferenc ünnepe utáni negyedik napon 
(1431. október 4-én) 1431. évben.

Mi tehát felséged parancsainak mindenben készséggel enge-
delmeskedni és hódolni kívánván, az adott parancs tartalma és 
sorrendje szerint együttesen Pordani István Pál fiának, nemkü-
lönben Dobokai keserew János és Gaathi Frank Bács vármegyei 
alispánok, úgy Garai Dezső és László Miklós nádor fia macsói 
bánokkal, nemkülönben Waryadi Tamás és Kereki György Bács-
vármegye szolgabíráival együttesen működvén, közülünk tisztelt 
mester Benedek kanonok társunkat a fennfoglaltak végrehajtása 
tekintetéből mint hiteles bizonyságot kiküldöttük, a ki is vég-
re visszatérvén, nekünk jelentette… (1432. március 6-án) Bács 
vármegyének Bács városában tartatni szokott törvényszéke előtt 
megjelenvén… hol egyszersmind Clemens szerémi esperes és 
Erdewdi Gergely a bácsi káptalan kanonokjai, mint kiküldöttek, 
nemkülönben Wárfalvay Márton, mint a nevezett János bán és fia 
Lászlónak küldöttje, mint a meghívott feleknek kellő meghatal-
mazással ellátott képviselői is megjelentek. Hol is Bács városában, 
úgy Pyski helységben lakó mindannyi szomszédjai és határosai a 
kérdéses elfoglalt föld részleteknek, úgy Bács vármegyének megje-
lent összes közbirtokosai,… mindannyi szomszédok és határosok 
a nevezett városból és helységből, úgy a nevezett vármegye többi 
közbirtokosai egyenkint kikérdeztetvén…bevallották… hogy a 
kérdéses határon a sokszor nevezett Bács városa és Pyski helység-
nek… az előbb említett János bán és László fia parancsára tisztjei 
és szolgái, úgy népei és jobbágyai által ismét lerontattak és így 
a kérdéses földek most is a nevezett bácsi káptalantól elfoglalva, 
a hatalmaskodók birtokában voltak…. Felséged királyi parancsa 
értelmében a bácsi káptalan határdombjai helyreállítását és a bá-
csi káptalannak birtokba vezetését eszközölni óhajtván, erre már 
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előbb hiteles bizonyságul Péter társ-kanonokunkat kiküldöttük, ki 
is onnan küldetéséből végre visszatérvén, előadta nekünk… (1432. 
március 21-én) mindannyian kimenvén a foglalás és a határjegyek 
lerombolásának színhelyére, Bács városa és Pyski helység határá-
ba, és ott a szomszédok és határosok jelenlétében, mindenekelőtt 
kizárván és kivetvén a birtokból János bánt és fiát Lászlót, egy-
szersmind a kellő határok ismét és újból helyreállíttattak, és az így 
kijelölt birtok a jogos birtokos bácsi káptalannak visszaadatott… 
Kelt a birtokbavezetés és iktatás napjától számítandó tizenötödik 
napon Urunknak 1432-ik évében.

Ennek megtörténte után a fennevezett káptalan kanonok-
ja Domonkos mester azt hozta fel, hogy ily módon a jelen per 
le fog szállíttatni, mert János macsói bán és László fia időköz-
ben elhaltak, és birtokjogaik László fiaira Lajos és Mátyásra, úgy 
László özvegyére Borbálára szállottak át, kérvén ezen oknál fog-
va néhai László fiait Lajost és Mátyást, úgy özvegyét Borbálát a 
fenn kitűzött napra élőnkbe idézni. A többször idézett káptalan 
által előadott ezen igazságos kérelemnek helyt adni kellett, azért 
is felhívlak és megkereslek benneteket, hogy hiteles bizonyságul 
küldjétek ki a káptalan részéről magatok közül egy hiteles egyént, 
kinek jelenlétében Zenthmártoni Pál, István vagy Balázs, vagy 
Naghwölghi Gergely, László, vagy másik László, vagy Feldwari 
Frank, vagy Balase Pál, mások távollétében mint királyi küldött 
(homo regius) által a nevezett Lajost és Mátyást, úgy özvegy Bor-
bálát az előrebocsátottakra nézve a bácsi káptalan ellen a most 
következő Szent György vértanú napja utáni nyolcadik napra… 
(1432. május 2.) elénk idézzétek és annak utána az idézetteknek 
névsorát nekünk barátságosan Írjátok meg. Kelt Szent Mihály 
főangyal napja nyolcadikának (octava) harmincadik napján urunk 
1453-ik évében, (nov. 5.)” (Grosschid 1890, 118–125).

Mint láthattuk a forrásból, a bácsi káptalan nem csak Piski falu 
és környékén volt birtokos, hanem ami még érdekes, hogy a má-
sodik forrás állítása szerint Bács városa határának egyes részeit is 
magáénak mondhatta. Véleményünk szerint ez azért is jelentős, 
mert eddig úgy hittük, hogy a város teljesen a kalocsai érseké volt, 
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hiszen mint majd láthatjuk, a város hosszabb-rövidebb időre ér-
seki székhely is volt. Ebből kifolyólag idéztük a fenti forrásokat 
oly részletesen, hogy bizonyítsuk, a város nem volt kizárólagosan 
a mindenkori bács-kalocsai érsekek birtoka. A Katona József-féle 
kalocsai érsekség történetének újbóli kiadásában a kalocsa-bácsi 
érsekségről található egy térkép, melyen természetesen a bácsi 
káptalan birtokai is fel vannak tüntetve. Érdekes módon Bács vá-
rosát teljesen körbeveszik a káptalan birtokai.14 Mint láttuk Bács 
város némely része és még legalább vagy öt szomszédos helység 
a bácsi káptalané volt (Érdújhelyi 1899, 150; Csánki 1894 [II], 
135). Ilyen volt például Csereg helység Bácstól északra. Csánki 
szerint Csereg (Cheregh) a bácsi káptalané, s részben a Garaiaké 
is (Csánki 1894 [II], 146). A következő forrásokat említi a XV. 
századból: 1438 (DL 13239), 1450 (DL 13398) Következő bir-
tokunk Szopor, melyet Derzs és Bács környékén kell keresnünk. 
Csánki nyomán szintén a bácsi káptalané volt a birtok. (Csánki 
1894 [II], 164; Nagy 1884, 585) Szintén Bács vármegyében fekvő 
Kürtön volt földesúr (Csánki 1894 [II], 168; Fejér 1832, 158). 
Érdújhelyi szerint részbirtokos volt a káptalan a szintén Bács vár-
megyei Kerekiben. Ezt a tényt a bácsi káptalan által kiadott 1518-
ból származó oklevéllel bizonyította (Érdújhelyi 1899, 149; DL 
22330). A bácsi káptalan szintén részbirtokos volt a következő 
Bács megyei helységekben: Keresztúr, Újfalu, Répásszentkirály 
(Érdújhelyi 1899, 149; DL 18693). Érdekes, hogy Csánki egész 
mást mond ezekről a helységekről. Szerinte Újfalu a kalocsai érse-
ké volt 1334-ben (Wenzel 1873 [X], 430). 1455-ben a lekcsei Su-
lyok család birtokában említenek egy Wyfalw-t. Csánki nem fog-
lalkozik a Bács vármegye által kiadott 1482-es oklevéllel (Csánki 
1894 [II], 167). Lehetségesnek tartjuk, hogy 1482-ben a bácsi 
káptalannak, mint az oklevélből olvasható, valóban részbirtoka 
lett volna Újfaluban. Keresztúr Csánki (1894 [II], 154) szerint 
nem volt egyházi kézben, tehát sem a kalocsai érseké, sem a bácsi 
14 Katona 2001–2003 (I–II). Kalocsa. A középkori kalocsa-bácsi érsekség fő-

esperességei, birtokai, valamint a területén fekvő, apátságok, prépostságok, 
kolostorok. A térképet készítették: Thoroczkay Gábor, Nagy Béla. Lekto-
rálta Kristó Gyula és Tringli István.
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káptalané nem volt e birtok. Répásszentkirály viszont 1391-ben 
és 1503-ban a kalocsai érseké volt (Csánki 1894 [II], 162), ezt for-
rásokkal is alátámasztja Csánki (1391: Nagy-Nagy-Véghely 1878, 
468; 1503: DL 21229). Érdekes, hogy Csánki említi az 1482-es 
oklevelet is, viszont nem említi a bácsi káptalant mint birtoktu-
lajdonost Répásszentkirályon. Érdújhelyi szerint viszont a bácsi 
káptalan is részbirtokosa Répásszentkirálynak és Újfalunak is 
(Érdújhelyi 1899, 149). Miután mi is megvizsgáltuk a kérdéses 
oklevelet 1482-ből, Érdújhelyivel kell egyetértenünk, vagyis, hogy 
a káptalan valóban részbirtokos volt Répásszentkirályon. A kápta-
lannak nemcsak Bács városának környékén voltak birtokai, hanem 
Valkó vármegye területén kívül is. Ilyen birtok volt a Sályi birtok, 
Szata és Újlak vára között (Csánki 1894 [II], 347; DL 18693). 
Baranya megyében is volt a káptalannak birtoka, méghozzá egy 
Horpács nevű falu (Csánki 1894 [II], 491; Nagy 1888 [V], 509).

A fent említett birtokokon kívül egyelőre nem tudunk másokról, 
bár véleményünk szerint biztosan voltak. Azonban, ha összehason-
lítjuk a bácsi káptalan birtokainak számát például a pécsivel, akkor 
azt is mondhatjuk, hogy a kisebbek közé tartozott (Fedeles 2005, 
47–48). Fedeles szerint a pécsi káptalan 130 település földesura volt 
a késő középkorban. Persze, még így is nagyobb birtokai voltak, 
mint a kalocsai székes káptalannak, ha a fent említett káptalanok 
birtokviszonyait vizsgáljuk. A bácsi káptalannak tehát a késő kö-
zépkorban 10 birtoka volt Bács, Bodrog, Valkó és Baranya várme-
gyék területén. (Ugyanakkor érdekes, hogy a kalocsai káptalannak 
9 birtokát sikerült azonosítanunk a vizsgált korszakból.) Már Ér-
dújhelyi is úgy gondolta, hogy a bácsi káptalan jelentősebb volt a 
kalocsainál. Ezt egyrészt abból következtette, hogy a bácsi káptalan 
hiteleshelyi tevékenysége sokkal szerteágazóbb volt, több oklevelet 
adott ki, nagyobb volt a hatóköre, 3 főesperesség tartozott alá, még 
a kalocsaihoz kettő. Ezt a tényt hivatott alátámasztani II. Ulászló 
király 1498. évi törvényének 20. cikkelye, melyben a honvédelemre 
felállítandó egyházi hadseregeket szabályozta. Ebben a cikkben fel 
vannak sorolva azok a főpapok, illetve káptalanok, melyek kötelesek 
kiállítani bizonyos katonaságot is. A bácsi káptalannak 50 lovast 
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kellett kiállítania, míg a pécsinek 200-at, a kalocsai káptalan viszont 
meg sincs említve ebben a felsorolásban. Winklernél és Érdújhelyi-
nél 500 lovas szerepel, azonban ez a létszám óriási és pontatlan. Ha 
a pécsi káptalannak 130 birtokát ismeri a történetírás és 200 lovast 
kellett kiállítania, akkor a bácsi káptalannak legalább 260 birtoka 
kellett volna, hogy legyen az akkori Magyarországon (Winkler 
1935, 25; Érdújhelyi 1899, 150; Márkus 1899, 607).

4. A bácsi káptalan hiteleshelyi tevékenysége

Tanulmányunk utolsó részében még szólnunk kell röviden a káp-
talan hiteleshelyi tevékenységéről is. Azért mondjuk, hogy röviden, 
mert nem vállalkozhatunk a káptalan hiteleshelyi tevékenységé-
nek teljes bemutatására, hiszen csak e tevékenységéről nyugodtan 
születhetne egy külön doktori disszertáció is. Jelen munkában arra 
teszünk kísérletet, hogy röviden ismertessük, a késő középkorban 
milyen típusú okleveleket adott ki az esetek többségében a kápta-
lan, illetve milyen ügyek kapcsán fordultak a bácsi káptalanhoz a 
királyok, országos méltóságok és magánszemélyek. Az oklevelek 
belső és külső ismertetőjegyeit nem részletezzük, azonban a káp-
talani oklevelek fajtáját, őrzési helyét, a káptalani személyek „te-
repmunkáját”, illetve a káptalan hatókörét részletesen bemutatjuk 
az egyes oklevelek esetében.15 A káptalan hiteleshelyi tevékenysé-
gének kezdeti időszakából, összesen 31 oklevél maradt fenn (Par-
lagi 1999b, 12. A bácsi káptalan Árpád-kori hiteleshelyi okleveleit 
Parlagi Márton még egy dolgozatban feldolgozta részletesen). A 
legelső hiteleshelyi oklevele a káptalannak, tudomásunk szerint, 
1229-ből származik. Ebben az oklevélben Tamás bán kiegyezik 
az oronthi udvarnokokkal egy vitás földterület miatt az Úz folyó 
mentén, vagyis Bács vármegyében. Tehát egy egyezségről (littere 
15 Mivel a tanulmányban csak korlátozott oldalszám áll rendelkezésünkre, 

ezért nem tudjuk vállalni azt a feladatot, hogy mindegyik káptalani okle-
velet külön-külön vizsgáljunk meg. A kiadott és a kiadatlan forrásokról így 
rövid áttekintést fogunk adni, főleg az 1353–1387-es, illetve 1426–1526-os 
korszakokból, mivel ezeket az időszakokat még nem dolgozták fel forrás-
gyűjteményekben, forráskiadásokban Magyarországon.
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compositionales) szóló oklevélről beszélünk, melyet a bácsi káp-
talan állított ki (Ipolyi–Nagy–Véghely 1880, 15; DL 152; Parlagi 
1999a, 9–10).

Az Árpád-korból fennmaradt legtöbb káptalani oklevél adás-
vételi szerződés (littere venditionales), melyből 10 maradt ránk 
(1244: DL 275; 1244: DL 86825; 1247: DL 313; 1252: DL 374; 
1256: DL 76142; 1263: DL 91112; 1272: DL 821; 1279: DF. 248 
641; 1280: DF. 86853; Parlagi 1999a, 14). Ezeket azonban mivel 
nem a mi vizsgált korszakunkból származnak, nem fogjuk részle-
tezni. Három oklevél birtokadományozásról (littere donationales) 
szól ebből a korszakból (1244 előtt: Nagy 1891, 43–44; 1272: DL 
822; 1297: DL 34091; Parlagi 1999a, 16). Három oklevél birtok-
csere jellegű (littere cambiales) (1246: DL 40790; 1269: Nagy 
1891, 429–430; 1289: DL 1263; Parlagi 1999a, 16–17). Két okle-
vél lemondásról szól, de ezeket a megegyezés kategóriába sorol-
hatjuk (littere compositionales) (1229: DL 152; 1299: DL 1550; 
Parlagi 1999a, 17). Ebből az időszakból egy oklevél szól zálogá-
törökítésről (littere impignorationales) (1297: DF 259576; Par-
lagi 1999a, 17). A birtokmegosztásokról (littere divisionales) két 
oklevelünk maradt fenn (1237: Ipolyi–Nagy–Véghely 1880, 21; 
1275: DL 74457; Parlagi 1999a, 18). Egy permegszüntető oklevél 
(littere expeditorie seu quietantiales) és egy egyezségről szóló ok-
levél maradt fenn az Árpád-korból (1275: DL 74457; 1290: Nagy 
1891, 232; Parlagi 1999a, 19). Egy oklevelünk szól kivizsgálásról 
(littere estimationales), amelynek évszámát azonban nem tudjuk 
meghatározni (Wenzel 1873 (X), 429–430; Parlagi 1999a, 20). 
Szintén egy kötelezvény tartalmú oklevelünk van (1263: DL 555; 
Parlagi 1999a, 20), illetve egy testamentumunk (1244 előtt: Nagy 
1891, 43–44; Parlagi 1999a, 21). A hátramaradt három oklevelet 
nem soroltam be egyik típusba sem, mivel diplomatikai szempon-
tokból erősen kétségesek (Ezekről az oklevelekről bővebben lásd: 
Parlagi 1999a, 22–23).

Áttérve a késő középkorra, vagyis a 14-15. századra, a káp-
talani okleveleket két korszakra osztottuk fel, követve a Parla-
gi-féle sémát. Az első korszak 1301–1353-ig tart, majd a máso-
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dik 1353–1387-ig, és a harmadik 1387–1426-ig.16 Nézzük akkor 
az első korszakot.

Parlagi Márton szerint a vizsgált korszakból a bácsi káptalan-
nak 97 oklevele maradt fenn (Parlagi 2001, 97–98). Ha összevet-
jük az egész Árpád-korral, ahol tudomásunk szerint 31 oklevele 
maradt fenn a bácsi káptalannak, akkor az oklevelek számának ki-
adása ugrásszerűen növekedett a 14. század első felében. A jelen-
tős különbség elsősorban az oklevelek fajtáiban mutatkozik meg. 
Míg az Árpád-korban az oklevelek csaknem 100%-a bevallássze-
rű (fassio) volt, az 1301–1353-as korszakban kb. 40%-a bevallás 
(Parlagi 2001, 99). Szintén jelentős a felettes szervekhez intézett, 
valamely elvégzett feladatokról szóló jelentésszerű oklevelek (re-
latio) számának a megnövekedése, melyek a korszakban 44%-os 
arányt mutatnak (Parlagi 2001, 99). Azonban a korábban kelet-
kezett oklevelek átiratainak száma sem elhanyagolható, a kor-
szak okleveleinek 15%-át teszik ki (Parlagi 2001, 99). Viszony-
lag kis számban, három esetben fordul elő, az Anjou-kor egyik 
újítása a mandatum generale, amely alapján eljárt a bácsi kápta-
lan (14.08.1330.; Almási–Kőfalvi 2004, 289; DL 76431; Parla-
gi 2001, 99. Parlaginál téves oklevélszám szerepel [DL 76731]; 
24.05.1348.; Almási 2015, 174; DL 56739, Parlagi 2001, 99; 
10.10.1348.; Almási 2015, 329; DL 76901; Nagy–Nagy–Véghely 
1872 [II), 298–299; Parlagi 2001, 99). Mind egyházi testületek, 
mind világiak fordultak ilyen ügyben a káptalanhoz. Az átiratok 
számának növekedése szintén következik az írásbeliség fejlődésé-
ből. A 14. század harmincas éveitől terjednek el főleg az átírások. 
Körülbelül fele részben írtak át saját maguk által, illetve mások 
16 Ahogyan fent is említettük Parlagi korszakfelosztásából indultunk ki. Az 

1301-es év az Árpád-ház kihalását jelzi, valamint a késő középkor kezdetét 
a magyar történelemben. Az 1353-as dátum már részletesebb magyarázat-
ra szorul. I. (Nagy) Lajos uralkodása alatt, ugyanis a hiteleshelyek pecsét-
jei országos szinten be lettek szolgáltatva, hiszen elég nagy túlkapásokra 
került sor az oklevelek kiállítása során. A harmadik korszak 1387-ig tart, 
Luxemburgi Zsigmond uralkodásáig. Ebben a korszakban viszonylag kevés 
megjelentetett káptalani oklevelet tudunk felmutatni a magyar szakiroda-
lomból, így kiadatlan forrásokkal is dolgoznunk kellett. Az 1426-ig tartó 
korszakban szintén segítségünkre voltak a Zsigmond-kori oklevéltárak.
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által kiadott okleveleket, azonban utóbbi esetben, sohasem más 
hiteleshely, hanem valamely világi tisztségviselő személy okleve-
lét írták át (Parlagi 2001, 100). Ez alapján, úgy tűnik, érvényesült 
az az elv, miszerint egy hiteleshelyi oklevélnek úgy van nagyobb 
hitele, ha a kibocsátója írja át. Az átírások okai különbözőek le-
hettek, a fő ok az eredeti oklevél elvesztése, illetve az attól való fé-
lelem lehetett. Az átírt oklevelek időbeli távolsága nagyon változó, 
egyesek között pár hónap, mások között száz év különbség is lehet 
(Parlagi 2001, 100).

A káptalan tevékenységével kapcsolatban nem vonható érték-
határ, bár a 150 márkát csak konkrétan kétszer lépték át: 1331.  
május 14. és1331. május 26. között 240 márka értékű birtokot ik-
tatnak (DL 87013; Tóth 2004, 110; Parlagi 2001, 100–101), 1337. 
július 27. előtt pedig 400 márka értékű birtokot becsülnek fel (DL 
33739; Almási 2012, 237–240; Smičiklas 1912, 400–406; Parlagi 
2001, 101. Parlaginál tévesen van feltüntetve a dátum. Szerinte 
1337. szeptember 15. előtti az oklevél keltezése), mindkettőt fel-
sőbb utasításra végezték el. A 100-150 márka alatti érték körüli 
ügylet azonban többször is előfordul. Emellett előfordulnak még 
valószínűleg jelentős értékeket tartalmazó ügyek is: ide tartozik az 
1330. április 13-i birtokok feletti megegyezés, melyben 50 márká-
ban egyeztek meg a sanctio összegében (DL 2601; Almási–Kő-
falvi 2004, 129; Nagy 1881, 482–483; Parlagi 2001, 101), illetve 
az 1337. április 24. és május 8. között kelt birtokmegosztó okle-
vél, ahol közel 50 falut osztottak fel (DL 3064; Blazovich–Géczi 
2005, 117–118; Nagy 1883, 357–359; Parlagi 2001, 101). Ennek 
ellenére jellemzőbbek a kisebb, 50 márka, illetve az alatti ügyletek.

A külső hiteleshelyi tevékenységet valamilyen mandátum alap-
ján végezték. Ezeknek többsége relatio, de van privilégium17 is. A 
korszakból származó oklevelek legnagyobbrészt a hatalmaskodás 
17 A privilégiumok, ünnepélyes formában kiállított, különösen fontos jogokat 

biztosító oklevelek formájában voltak kiadva (Kőfalvi 2007, 90). Ebben a kor-
szakban egy privilégiumot talált Parlagi 1339. október 6-i dátummal (DL 
90911; Piti 1999, 282; Parlagi 2001, 103). A káptalan az oklevelet privilégiális 
pecsétjével látta el (privilegiale sigillum). Tehát ebben az esetben a manda-
tumra nem relatio formájában válaszoltak, hanem privilégiumot adtak ki.
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bűntettét hivatottak kivizsgálni, illetve egyes birtokok tulajdonjogát 
megállapítani (Parlagi 2001, 100–102). A nagyobb értékű, illetve 
bonyolultabb esetekben a káptalan egyszerre két embert is kiküld-
hetett az ügy elintézésére (Parlagi 2001, 104. 46. jegyzet. Miután 
megvizsgáltuk a lábjegyzetet, több hibára is felfigyeltünk. Az 1337. 
május 8. előtt keletkezett oklevél nem a bácsi káptalan tevékenysé-
gét tartalmazza, hanem az egri káptalanét [Blazovich–Géczi 2005, 
139], illetve a pécsváradi konvent hiteleshelyi feladatairól szól [DL 
3063]. A második említett oklevél, az 1337. szeptember 15-i már 
helyénvaló, hiszen habár nem közvetetten a bácsi káptalan okle-
veléről van szó, de közvetetten említést tesznek arról, hogy a bácsi 
káptalan András éneklőkanonokot, illetve Egyed papot küldte ki 
vizsgálatra [Piti 2012, 239; DL 33739; Smičiklas 1912, 400–406]. 
A harmadik oklevél, amely 1350 augusztus 1. és augusztus 8. kö-
zött keletkezett, a bácsi káptalantól származik közvetlenül, amely-
ben birtokvizsgálatra Kozma éneklő- és Tamás kanonokot küldte 
ki [Teiszler 2013, 323; DL 4162]). Ez általában két királyi ember 
kiküldésével is járt. A költségek, melyeket a hiteleshelyi tevékeny-
séget igénybe vevőknek kellett fizetniük, így értelemszerűen na-
gyobbak voltak, azonban nagyobb értékű birtokok esetében, illetve 
ha az ügy bonyolultabb volt, még így is megérte a feleknek (A két 
kiküldött valószínűleg annak tudható be, hogy a felek maguk jelöl-
hették ki a kiküldött királyi embereket. Peres ügy esetében nyilván 
nem bíztak meg a másik fél által kijelölt királyi emberben, ezért 
általuk kijelölt eljáró embert igényelhettek, értelemszerűen még 
egy káptalani kiküldöttel [Koszta 1998, 98]). Így mint az 1337-es 
oklevélből láthatjuk 3 páros kiküldöttel igyekeztek eldönteni a 400 
márkás birtok sorsát (Parlagi 2001, 104).

A káptalan a külső hiteleshelyi tevékenység során az őt képvi-
selő személyt mindig pontosan megjelöli, névvel és egyházi állás-
sal együtt. A fennmaradt anyag alapján, úgy tűnik Parlagi nyomán, 
hogy nagyjából egyforma számban küldtek ki kanonokokat és egy-
szerű klerikusokat, papokat, tehát a kanonoki réteg sem vonta ki 
magát az ilyen jellegű feladatok alól a 14. század első felében. 18 
esetben kanonokot, 15 esetben pedig nem kanonokot küldtek ki a 
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külső hiteleshelyi tevékenységre (Parlagi 2001, 104–105). A kikül-
dött kanonokok többsége nem töltött be méltóságot a káptalanban, 
bár ilyen esetre is van példa. Az igazi méltóságviselők közül a vi-
szonylag alacsonyabb rangúak, mint a dékán, custos, vagy valamely 
főesperes végezték el a feladatot. Parlagi szerint a nagyobb méltó-
ságviselők, mint a prépost, olvasó- és éneklőkanonok nem végeztek 
ilyen jellegű munkákat (Parlagi 2001, 105). Azonban erre a kije-
lentésre rá tudunk cáfolni az 1338. július 27-i országbírói oklevéllel 
(Piti 2012, 239; DL 33739), amelyben a bácsi káptalan éneklőka-
nonokja András, illetve Egyed nevű papja végeztek külső hiteles-
helyi tevékenységet. Az éneklőkanonok kiszállását talán magyaráz-
hatjuk az ügy fontosságával, illetve, hogy a birtok elég szép összegre, 
400 márkára lett felbecsülve, mint azt a fentiekben láthattuk. A 
kiküldöttek között vannak többször szereplő személyek, azonban 
az egynevű névadás folytán a konkrét személyhez való kötés meg-
lehetősen nehéz feladat, ráadásul kevés adat áll a rendelkezésünkre, 
ezért nem lehet megállapítani, hogy a káptalannak voltak-e a külső 
hiteleshelyi tevékenységre „szakosodott” tagjai (Parlagi 2001, 105).

Hiteleshelyek esetében szokásban volt a kiállított oklevelek 
egy-egy példányát a kincstárban megőrizni. Erre a bácsi káptalan 
esetében is van néhány utalásunk. Összesen négy oklevél megőr-
zéséről tudunk. Az persze a fennmaradt anyag alapján nem bizo-
nyítható, hogy a káptalan már a kezdetektől fogva folytatott ilyen 
megőrzést, az első adatok ugyanis az 1290-es évekre vonatkoz-
nak.18 Az Anjou-korban azonban négy káptalani oklevél is bizo-
nyítja, hogy a káptalan megőrizte az általa kiadott okleveleket. Az 
18 Az első év nélküli (1290–1301) átírása IV. Béla király 1242-ben írt oklevelé-

nek, azonban nem tudjuk biztosan, hogy mikor került Bácsba, csak azt, hogy 
az 1290-es években már Bácsott őrizték (Parlagi 2001, 106; DF 260418). A 
másik 1297-es oklevél (átírva 1332. augusztus 19-én) a bácsi káptalan által 
lett kiadva, és valószínűleg egy példánya a káptalani levéltárba kerülhetett 
(Parlagi 2001, 106). Ez a bizonyos oklevél azonban nem az a sorszám alatt 
szerepel, melyet Parlagi említ tanulmányában (DL 34019). Igyekeztünk fel-
kutatni az oklevelet, melyet meg is találtunk (Wenzel 1874 (XII) 603–604; 
DL 34091). Az első oklevelet rossz minőségű felbontása miatt nem tudtuk a 
MOL honlapján elolvasni, a másodikban pedig nem találtunk olyan utalást, 
mely azt sugallná, hogy a káptalan az oklevelet a levéltárában őrizte volna.
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első oklevél, a már említett 1297-es, amelyet 1332-ben írtak át, 
véleményünk szerint nem bizonyítja az őrzést a káptalani levél-
tárban vagy kincstárban. A másik Parlagi által ismertetett okle-
vélből tisztán kivehető, hogy a káptalan egy 1325-ös privilégiális 
oklevelet 1336-ban átír, amelyben szót ejt arról, hogy az oklevél a 
káptalani camarában (camera) megtalálható. (Az eredeti 1325-ös 
oklevélre lásd: DL 2320; Nagy 1881 [II], 211–212; Géczi 1997, 
218–219; az átírt oklevelet 1336-ből: DL 2320; Blazovich–Géczi 
2000, 242. Parlagi 2001, 106). Az 1348-as oklevél szerint a bácsi 
káptalan I. Lajos parancsára camerájából előkereste azt a privilé-
giális oklevelet, mely egy birtokeladást bizonyít (DL 87224; Se-
bők 2015, 270–271; Parlagi 2001, 106). Az utolsó oklevél, melyre 
Parlagi hivatkozik 1352. május 30-ai keltezésű, ez szintén egy 
korábban kiadott privilégiális oklevél átírása. A káptalan szerint 
habár az egyház sacristiaja (sekrestyéje) és más haszonvételei is 
leégtek, a conservatorium oltalma folytán megtalálták, és most 
ezen oklevelet adják ki a káptalan pecsétjével ellátott privilégiu-
mában (DL 3737; Parlagi 2001, 106. Meg kell jegyeznünk, hogy 
Parlaginál a MOL diplomatikai levéltári száma megint csak hibás 
[DL 23737]). Sőt, az oklevelek megőrzéséről mint hagyományról 
beszél a bácsi káptalan az 1348-as oklevelében (1348. augusztus 
17: „in camara nostra quandam privilegium nostrum […] ad con-
servandum more positum” DL 87224; Parlagi 2001, 106). Mivel 
az átírt oklevelek mind privilégiumok, ezért csak a privilégiumok 
megőrzéséről tudunk biztosan. Az oklevelek megőrzésének helyei 
csak az Anjou-korból ismeretesek. Mint láttuk, legtöbbször a tág 
jelentéskörrel bíró camara (illetve camera) kifejezést használják, 
emellett időnként előfordul a sacristia (sekrestye), s egyetlen egy 
alkalommal a conservatorium is, utóbbi azonban valószínűleg csak 
a királyi mandatum hatására (Parlagi 2001, 106). A megnevezések 
alapján felvetődik a kérdés, hogy mennyiben azonosíthatjuk a hi-
teleshelyi levéltárat és a sekrestyét. A sekrestye ugyanis a székes-
egyház, így a hozzá kapcsolódó káptalan értékeinek őrzéshelye is 
volt, a camara kifejezés pedig megengedi a sekrestye értelmezést 
is. A kérdést a sacristia kétszeri megjelenése, legalábbis az 1353-
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ig vizsgált időszakban eldönti Parlagi szerint. A 14. század első 
felében a hiteleshelyi levéltár (camara) és a sekrestye Bács eseté-
ben még szoros kapcsolatban volt, gyakorlatilag azonosnak lehet 
tekinteni, vagyis a camara a sacristia részét képezhette (Parlagi 
2001, 107). Perdöntőnek tekinti Parlagi az 1332-es oklevél azon 
részét, mely ezt mondja: „in nostra camara, sive sacristia”. Szerinte 
a sacristia és a camara kifejezés ugyanarra a helységre vonatkoz-
hatott, melyben a káptalani okleveleket őrizhették. Ugyanezt látja 
az 1352-es oklevél azon részében is, miszerint a székesegyház a 
sekrestyével és egyéb tartozékaival ugyan leégett, a Gondviselés 
révén azonban a levéltár (conservatorium) megmenekült (Parla-
gi 2001, 107). A hiteleshelyi levéltár vezetője a custos, illetve a 
helyettese a subcustos (a pécsi káptalanban 1330-tól ismerjük e 
tisztséget: Koszta 1998, 116), mint láthattuk, az ő feladata volt a 
káptalan egyéb értékeinek az őrzése. A bácsi káptalani oklevelek-
ben azonban nem találkozunk e tisztséggel, ami persze nem zárja 
ki létezésének lehetőségét.

Ami a káptalan hiteleshelyi tevékenységének hatókörét ille-
ti 1353-ig, Parlagi Márton nyomán a következő eredményeket 
tudjuk közölni. Az oklevelekben 96 helység szerepel, amelyből 
neki 57-et sikerült azonosítania (A részleteket lásd: Parlagi 2001, 
107–108). Miután a birtokokat térképre vitte, megállapította, 
hogy a káptalan hatásköre az Árpád-korhoz képest jelentősen 
megnövekedett. Noha az azonosítható birtokok több mint fele 
most is Bács megye nyugati, illetve Valkó északkeleti felében ta-
lálható, szép számmal akadnak Bodrog vármegye délkeleti, illetve 
Baranya vármegye nyugati felében elhelyezkedő birtokokkal kap-
csolatos ügyeik is, melyek úgy tűnik, hogy a Duna, illetve a vele 
párhuzamos szárazföldi utak körül csoportosulnak (Parlagi 2001, 
108). Ezeken kívüli birtokok csak elszórtan jelentkeznek, de so-
kat mondó, hogy ez az elszórt megjelenés immár nem Bodrogra, 
Baranyára és Szerémre vonatkozik, hanem Körösre, Csongrádra, 
Csanádra, Torontálra és Abaújra (Parlagi 2001, 108). A birtokok 
többsége ugyan továbbra is 50 km-en belül feküdt, de tekinté-
lyes számban akadnak ennél távolabbi birtokok is, noha 75 km-
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en kívül már csak 11 birtok található, 100 km-nél távolabb pedig 
már csak három birtok (Parlagi 2001, 108). Egyetlen 150 km-
nél távolabbi birtok ügyében állítottak ki oklevelet 1303-ban, a 
kb. 400 km-re Abaújvár megyében fekvő Lanch birtok ügyében. 
(Parlagi tévesen tüntette fel az oklevél keletkezését. Szerinte az 
oklevél 1313-ban keltezett, valójában azonban 1303-ban. Az ok-
levéllel kapcsolatban lásd: DL 1660; Kristó 1990, 261–262; Nagy 
1878 [I], 68–69, Smičiklas 1910, 68–69.) Előfordulása azt mu-
tatja, hogy káptalan hatóköre nem volt korlátozva, tehát elvileg 
érvényes volt egész Magyarországra nézve is, azonban gyakorlati 
okokból kifolyólag értelemszerűen ennél szűkebb területre kor-
látozódott, hiszen az ilyen jellegű tanúságra igényt tartók tartóz-
kodási helyükhöz közelebb is találhattak megfelelő hiteleshelyet. 
Ebben az esetben azonban mégis azért fordulhattak a bácsi káp-
talanhoz, mert a birtokcserében szereplő másik birtok, Theluky 
meglehetősen közel feküdt a káptalanhoz, Valkó vármegyében 
(Parlagi 2001, 108). A hatókör ténylegesen kisebb voltára utal az a 
tény is, hogy az abaújvári birtok eredeti tulajdonosa a záradékban 
vállalja, hogy a cseréről privilégiumot állíttat ki az egri káptalannal 
vagy a jászói konventtel, akinek az ottani ügyekben, nyilvánvalóan 
nagyobb jártasságuk, s talán hitelük is volt (Parlagi 2001, 108).

A következő periódusunk az Anjou-kor második felét öleli fel, 
pontosabban az 1353-tól 1387-ig tartó időszakot fogjuk vizsgál-
ni a következőkben. Igyekezni fogunk feldolgozni a kiadott, de a 
kiadatlan forrásokat is, amennyire ezt persze az értekezés korlá-
tai megengedik. Ismertetni fogjuk e korszak statisztikáját is rövi-
den.19 Az 1353-tól 1387-ig tartó időszakból 40 oklevelet vizsgál-
tunk meg. E oklevelek közül 11 kiadott, a többi kiadatlan forrás. 
(Kiadott oklevelek: 1366 [DL 7738] Nagy–Nagy–Véghely 1874 

19 Elsősorban azt fogjuk vizsgálni, hogy a korszakban az általunk átnézett ok-
leveleknek a többsége eredeti-e vagy átírás, privilégiális oklevélről van-e szó, 
fassio vagy relatio, ha birtokeladásról vagy felbecsülésről van szó, akkor mi-
lyen összegekről beszélünk. Szó lesz e korszakban is a káptalan külső hite-
leshelyi tevékenységéről is, hogy a káptalan kitől és milyen mandátumokat 
kapott. Igyekszünk majd besorolni földrajzilag az oklevelekben feltüntetett 
birtokokat, ezzel a területi hatókörét is megállapítva a káptalannak.
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[III], 323; 1371. 7. 31. [DL 77479] Nagy–Nagy–Véghely 1874 
[III], 429–430; 1372. 9. 29. [DL 77521] Nagy–Nagy–Véghely 
1874 [III], 468–470; 1373. 3. 26. [DL 77540] Nagy–Nagy–Vég-
hely 1874 [III], 488–490; 1373. 10. 1. [DL 77554] Nagy–Nagy–
Véghely 1874 [III], 506–507; 1373. 3. 26. [DL 77539] Nagy–
Nagy–Véghely 1874 [III], 490–491; 1375. 2. 13. [DL 77608] 
Nagy–Nagy–Véghely 1874 [III], 599-600; 1376. 5. 11. [77642] 
Nagy–Nagy–Véghely 1874 [III], 636–638; 1379. 10. 4. [DL 
77752] Nagy–Nagy–Véghely 1878 [IV], 114–115; 1379. 10. 4. 
[DL 77751] Nagy–Nagy–Véghely 1878 [IV], 116–117; 1381. 9. 
22. [DL 77835] Nagy–Nagy–Véghely [IV], 214–215). Az emlí-
tett korszakból 33 eredeti oklevélre bukkantunk, illetve 7 átírásra. 
Az átírásokról elmondhatjuk, hogy három esetben történt kápta-
lani oklevelek átírása, egy esetben királyi parancsra, egy esetben 
egyházi méltóságnak, illetve egyszer főúri kérelemre. (1355. 6. 27. 
– 1435-ben [DL 39471], 1359. 6. 17. – 1360-ban [DL 41455], 
1363.  8. 14. – 1369-ben [DL 5224], 1364.  2. 28. – 1381-ben [DL 
5288], 1324. 11. 4. – 1360 8. 9-én [DL 8789], 1358. 2. 7.– 1377-
ben [DL 42046]) Az oklevelek közül 23, vagyis 55% bevallás 
(fassio), 17, azaz 45% pedig írásos jelentés (relatio). Az oklevelek 
többsége nem privilégiális, mindössze 8 oklevélről mondhatjuk el 
csupán, hogy privilégiális lenne (1355. 6. 27. [DL 39471], 1364. 2. 
28. [DL 5288], 1324. 11. 4. [DL 8789], 1361. 12. 31. [DL 41499], 
1381. 8. 9. [DL 5288], 1358. 2. 7. [DL 42046], 1386. 1. 1. [DL 
7182], 1368. 7. 3. [DL 5681]). Az Anjou-kor második felében az 
oklevelek kicsivel több mint egyharmada (11 összesen) valamilyen 
tiltásról szól. Többségében magánszemélyek jelentek meg a bácsi 
káptalan előtt eltiltva egyes személyeket, vagy családokat birtoka-
ik megszerzésétől. A második leggyakoribb oklevélfajta (10 ösz-
szesen) a kivizsgálás. Sok esetben hatalmaskodások, visszaélések, 
erőszakos birtokfoglalások ügyében vizsgálódtak a bácsi káptalan 
kiküldöttjei. Azonban olyan esetek is voltak, amikor szemtanúkat 
hallgattak ki vitás ügyekben. A harmadik leggyakoribb oklevél-
fajta ezen korszakból a birtokfelosztás volt (5 összesen). (A bácsi 
káptalan valamilyen tiltással/eltiltással foglalkozó oklevelei: 1354. 
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4. 5. [DL 4420]; 1363. 3. 15. [DL 91589]; 1368. 4. 2. [DL 91737]; 
1370. 10. 12. [DL 91771]; 1373. 3. 16. [DL 91803]; 1374. 12. 4. 
[DL 87487]; 1382. 7. 22. [DL 52425]; 1384. 4. 15. [DL 87558]; 
1371. 7. 31. [DL 77479]; 1368. 4. 2. [DL 91737]. Káptalani ok-
levelek, amelyek valamilyen kivizsgálással foglalkoznak: 1353. 10. 
9. [DL 91455]; 1356. 7. 10. [DL 91486]; 1362. 4. 6. [DL 91575]; 
1364. 2. 28. [DL 65388]; 1373. 3. 26. [DL 77540]; 1373. 10. 1. 
[DL 77554]; 1373. 3. 26. [DL 77539]; 1376. 5. 11. [DL 77642]; 
1379. 10. 4. [DL 77752];1379. 10. 4. [DL 77751]. Végezetül azon 
oklevelek, melyek birtok- vagy vagyonfelosztásról szólnak: 1363. 
8. 14. [DL 5224]; 1364. 2. 28. [DL 5288]; 1381. 8. 9. [DL 5288]; 
1386. 1. 1. [DL 7182]; 1368. 7. 3. [DL 5681]). A korszakból szár-
mazó oklevelek közül kettőben találhatunk konkrét összeget, ezek 
az értékhatárok szempontjából fontosak számunkra. Mindkét ok-
levélben viszonylag csekély összegről, 50 és 60 forintról van szó 
(1363. 5. 28. [DL 5213]; 1376. 5. 11. [DL 77642]). Vannak olyan 
oklevelek is azonban, melyekben nem közöltek konkrét összege-
ket, ezek esetében azonban biztosan nagyobb összegekről beszél-
hetünk, mint 50-60 forint (1365. 9. 8. [DL 94091], 1355. 6. 27. 
[DL 39471]). Pontos összegeket szinte lehetetlen megállapítani, 
hiszen a természetben megállapított értékeket nem lehet visz-
szakövetni, mivel egy leány negyed kifizetéséről van szó az első 
forrásban, a másik esetben pedig akkora összeg visszafizetéséről, 
amekkora kölcsönbe lett adva.) Ezért kimondhatjuk, hogy az 
1301–1353 közti periódushoz képest visszaesést tapasztalhatunk, 
az értékhatároknál. Igaz, azt is hozzá kell tennünk, hogy a 40 ok-
levélből csupán egy foglalkozik olyan elzálogosítással, amelyben 
az illető a bácsi káptalan előtt 50 forintért zálogosít el birtokot, a 
másik esetben pedig egy vizsgálat során kiderült visszaélés folytán 
az alperes volt kénytelen fizetni 60 forintnyi bírságot.

A külső tevékenységet végző, kiküldött káptalani emberek 
összetételét is megvizsgáltuk. A kiküldött káptalani embereket 
három nagy csoportba oszthatjuk. Az egyszerű kanonokokra, a 
karpapokra, és a káptalanban valamilyen funkciót betöltőkre. 
Összesen tizenkét esetet tudunk, amikor is káptalani emberek 
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kiszálltak az adott helyszínre és ott végezték el munkájukat. Az 
egyszerű kanonokok esetében Bernát, Gergely és Tamás nevét is-
merjük, akik mint káptalani emberek vettek részt kiküldöttekként. 
(Bernát mester kanonok [1368. 7. 24. DL 91740], György kano-
nok [1373. 2. 26. DL 77539; 1376. 5. 11. DL 7764], Tamás [1355. 
6. 27. DL 39471], Benedek kanonok [1416. 7. 13. DL 10161]). 
Hat olyan esetről tudunk, amikor karpap végzett külső káptalani 
tevékenységet. Ők Kelemen, András, János, Lőrinc, Miklós, Péter 
és Mátyás. (Kelemen áldozópap, a Szent Lőrinc templom papja 
[1359. 6. 17. DL 41455], András a bácsi kórus előjárója [1362. 
4. 6. DL 91575], András a káptalan kórusának tagja [1379. 10. 
4. DL 77751], János a bácsi káptalan kórusának tagja [1374. 12. 
4. DL 87487], Péter a kórus elöljárója [1375. 2. 13. DL 77608], 
Mátyás a káptalan kórusának tagja [1381. 9. 22. DL 77835], Má-
tyás áldozópap a kórus tagja [1436.  1. 19. DL 12854; 1436. 5. 
28. DL 88109]. Olyan esetről is tudunk, amikor a káptalan két 
tagját küldte ki tanúként a hiteles eljárást elvégezni. Ők Lőrinc 
kórusi tag és Miklós kanonok [1364. 2. 28. DL 65388]. Olyan 
esetekről is tudunk Luxemburgi Zsigmond király korából, ami-
kor a külső hiteleshelyi munkákat a káptalan szolgálatában álló 
világi közjegyzők is végezték. Ők Tamás közjegyző [1416. 9. 10. 
DL 33545]; Aponyi Péter, akit a káptalan a „mi közjegyzőnknek” 
[1420. 1. 15. DL 79589]; illetve Kálmán, akit a káptalan szintén 
saját közjegyzőjének nevez [1421. 8. 1. DL 39206].)Végül pe-
dig azon káptalani tagokat kell megemlítenünk, akik, valamilyen 
funkciót láttak el a káptalani testületben. Három ilyen személy-
ről van tudomásunk. Ők János szerémi főesperes, János dékán és 
János alolvasókanonok. ( János szerémi főesperes [1361. 12. 13. 
DL 41499], János dékán kanonok [1372. 9. 29. DL 77521], János 
alolvasókanonok a bácsi kórus tagja [1386. 1. 1. DL 7182].)

Azt is vizsgáltuk, hogy a 14. század második felében a kápta-
lani oklevelekben, vajon találunk-e utalást az oklevelek őrzési he-
lyére. Sajnos a 40 oklevélből csak egyben találtunk arra vonatkozó 
információt, hogy az oklevelet hol őrizték. Azonban, ha jobban 
szemügyre vesszük ezt az oklevelet, akkor megállapíthatjuk, hogy 
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egy 15. századi átírásról van szó, tehát az oklevél nem ebből a vizs-
gált korszakból származik. Olvasva az oklevelet, valóban megálla-
pítottuk, hogy az oklevél egy része utal a camarában való őrzésre, 
amelyből megállapítható, hogy 15. századi átírással van dolgunk 
(1355. 6. 27. [átírás 1435. 11. 30. DL 39471]).

Végül a korszakot vizsgálva szeretnénk még szólni a bácsi káp-
talan területi hatóköréről. Az esetek többségében elmondhatjuk, 
hogy a káptalan Bács, Bodrog, Valkó és Baranya vármegyék terü-
letén volt aktív, vagyis nagyjából 50-100 km-es hatókörben. Eze-
ket az eseteket nem is szeretnénk részletezni, hanem a 100 km-en 
felüli hatósugarú tevékenységét emelném ki. Három ilyen esetet 
regisztráltunk ebből a korszakból. Az első egy Szolnok vármegye 
területén fekvő birtok ügye, melyben a káptalan a birtok elado-
mányozására, eladására és elzálogosítására hitelesített egy felha-
talmazó oklevelet (1371. 4. 24. DF 278630). Szolnok vármegye 
Bácstól kb. légvonalban 200 km-re feküdt. A másik esetben He-
ves vármegye területén tevékenykedett a káptalan, amikor is egy 
idéző oklevelet adott ki és hitelesített (1355. 8. 5. DL 87310). He-
ves vármegye kb. 250 km-re volt a néhai Bács vármegyétől. A har-
madik estben a káptalan az egykori Gömör vármegye területére 
vonatkozóan végezte munkáját, amikor is egy tiltó oklevelet adott 
ki Krasznahorka várával kapcsolatban (1354. 4. 5. DL 4420). Az 
egykori Gömör vármegye és Krasznahorka vára kb. 380 km-re 
feküdtek Bácstól. Következtetésképpen elmondhatjuk, hogy terü-
leti, hatásköri korlátja nem volt a bácsi káptalannak.

A Zsigmond-korszakból (1387–1437) 76 oklevelet vizsgál-
tunk meg összesen a már fent megállapított kritériumok alapján. 
Ebből 60 oklevél számít eredetinek és 15 átírásnak. (Az 1435. 9. 
5-én keltezett oklevelet [DL 108046] sajnos nem tudtuk feldol-
gozni, elolvasni, mivel nagyon rossz állapotban maradt fent.) A 
76 oklevél közül 11 kiadott forrás (1390. 4. 12.Nagy et al. 1866, 
243–244; Mályusz 1951 [I], 164; 1391. 2. 10.[DL 78053] Nagy–
Nagy–Véghely 1878, 449–451; 1395. 5. 28. [DL 8064] Fejér 
1834, 331–333; 1400. 1. 10. [DL 78328] Nagy 1888.,146–147; 
Mályusz 1956, [II/1], 3; 1403. 12. 1. [DL 78572] Nagy 1888, 
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349–350; Mályusz 1956 [II/1], 331; 1405. 5. 27. [DF 271987] 
Kammerer 1907 [X], 255; Mályusz 1956 [II/1], 476; 1420. 1. 15. 
[DL 79589] Nagy 1894 [VI], 575–578; Mályusz 2001 [VII], 
271; 1422. 6. 1.[DL 79734] Kammerer 1895 [VIII], 55; Borsa 
2004, 190; 1424. 9. 6. [DL 79920] Kammerer 1895 [VIII], 190; 
C. Tóth 2008 [XI], 433; 1424. 10. 20. [DL 79926] Kammerer 
1895 [VIII], 193–194; C. Tóth 2008 [XI], 482; 1425. 3. 29. [DL 
79965] Kammerer 1895 [VIII], 240–241; C. Tóth 2013 [XII], 
154; 1436. 10. 24. [DL 80582] Kammerer 1895 [VIII], 593). 
Az oklevelek közül 35 számít bevallásnak (fassio), még 35 jelen-
tésnek (relatio), vagyis szinte fele-fele arányban oszlanak meg 
az oklevelek típusai ebben a korszakban. A Zsigmond érából 
származó káptalani okleveleknek 30%-a privilégiális (összesen 
23 darab). A bácsi káptalan oklevelei közül legtöbb birtokba ik-
tatás volt (littera statutoria seu introductoria), összesen 20 darab. 
(1390. 4. 12. Nagy et al. 1866, 243–244; Mályusz 1951 [I], 164; 
1398. 3. 25. [DL 8301] Mályusz 1951 [I], 576; 1400. 1. 10. [DL 
78328], Nagy 1888 [V] 146–147; Mályusz 1956 [II/1], 3; 1403. 
11. 23. [DL 33538] Mályusz 1956 [II/1], 329; 1403. 12. 26. [DL 
8905] Mályusz 1956 [II/1], 337; Dudás 1894, 45; 1404. 5. 18. 
[DL 8949] Mályusz 1956 [II/1], 376; Dudás 1894, 47; 1404. 
7. 21. [DL 29219] Mályusz 1956 [II/1], 393; 1406. 1. 22. [DL 
9151] Mályusz 1956 [II/1], 542; Iványi 1895, 167; 1409. 9. 10. 
[DL 9567] Mályusz 1958 [II/2], 279; Dudás 1894, 144; 1410. 
7. 22. [DL 9661] Mályusz 1958 [II/2], 388; 1411. 7. 16. [DL 
9802] Mályusz 1993 [III], 220; 1412. 1. 15. [DF 266107] Má-
lyusz 1993 [III], 400–401; 1414. 4. 5. [DL 8099] Mályusz 1994 
[IV] 423; 1416. 7. 13. [DL 10161] Mályusz 1997 [V], 563; Du-
dás 1894, 188; 1418. 5. 15. [DL 10682] Mályusz 1999 [VI], 
485–486; Dudás 1894, 190; 1421. 8. 1.[DL 39206] Borsa 2003, 
245; 1422. 2. 10. [DL 11161], Borsa 2003, 386; Dudás 1895, 
41; 1437. 4. 12.[DL 88118]). A második, harmadik és negyedik 
helyen a kivizsgálással foglalkozó oklevelek (littere inquisitorie), 
tiltakozó oklevelek (littere protestatoriae) és a birtokhatárokat 
meghatározó oklevelek állnak (littere metales seu reambolatu-
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riae). (Kivizsgáló oklevelek: 1389. 3. 30. [DL 7485]; 1391. 2. 10. 
[DL 78053], Nagy–Nagy–Véghely 1878 [IV], 449–451; 1395. 
5. 28. [DL 8064] Fejér 1834, 331–333; Mályusz 1951 [I], 438; 
1395. 11. 9. [DL 8099] Mályusz 1951 [I], 454; 1420. 1. 15. [DL 
79589], Nagy 1894 [VI], 575–578; Mályusz 2001 [VII], 271; 
1423. 1. 9. [DL 11269] C. Tóth 2007 [X], 36; 1425. 7. 2. [DL 
11664] C. Tóth 2012, 301; 1436. 1. 19. [DL 12854]. Tiltako-
zó oklevelek: 1400. 12. 2. [DL 8602] Mályusz 1956 [II/1], 78; 
1404. 4. 19. [DL 32877] Mályusz 1956 [II/1], 370; Dudás 1894, 
47; 1414. 5. 2. [DL 11018] Mályusz 1994 [IV], 443; 1415. 7. 8. 
[DF 259553] Mályusz 1997 [V], 251; 1418. 1. 25. [DF 259949] 
Mályusz 1999 [VI], 388; Dudás 1894, 190; 1424. 10. 20. [DL 
79926] Kammerer 1895 [VIII], 193–194; C. Tóth 2008, 482; 
1431. 7. 3. [DL 12400]. Birtokhatárokat meghatározó oklevelek: 
1399. 6. 29. [DF 257486] Mályusz 1951 [I], 658; 1399. 8. 28. 
[DL 42716] Mályusz 1951 [I], 670; 1399. Mályusz 1951 [I], 
692; 1436. 5. 28. [DL 88109]. Békítő oklevelek: 1407. 9. 1. [DL 
9344]; 1416. 3. 1. [DF 259521]; 1422. 6. 1. [DL 79734]; 1423. 
5. 11. [DL 11354]). 

Ami az oklevelekben felbukkanó értékhatárokat illeti, az 
Anjou-korhoz képest elég nagy változásokra figyelhetünk fel. 
A forrásokban szereplő összegek jóval magasabbak, két eset-
ben meghaladják az 1000 forintot is, amire az előző korszak-
ban egyetlen példát sem találtunk. Összesen nyolc olyan okle-
velet találtunk, melyekben valamilyen összeg szerepel. Három 
esetben zálogba adásról szólnak az okiratok. (A zálogba adó 
okleveleknél 60, 130, illetve 300 forintról beszélhetünk: 1429. 
2. 22. (DL 11288); 1422. 3. 21. (DL 11190); 1391. 3. 10. (DL 
91969); 1422. 3. 21. (DL 11190). Két adásvételi szerződést ta-
láltunk a Zsigmond-korszakban. A szerződésben lévő összegek 
jelentősek, hiszen a legkisebb 300, a legmagasabb érték 2000 
forint. (1416. 10. 9. [DL 33545]; 1428. 1. 6. [DF 248680]). Az 
említett eseteken kívül találtunk egy végrendeletet (1423.2. 27. 
[DF 251138]), birtokadományt (1425. 9. 3. [DL 33557]) és két 
adásvételi szerződést (1424. 6. 9. [DL 79920]; 1426. 1. 24. [DL 
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102030]), melyekben a legkisebb összeg 100 forint, a legma-
gasabb pedig 1200, bár az egyik megegyező szerződésben 70 
ökörben egyeztek ki, vagyis a pontos összeget nem jelölték meg, 
annyi azonban biztosan megállapítható, hogy nagyobb értékről 
beszélhetünk itt is.

Ami a káptalan külső tevékenységét illeti, úgy, mint az An-
jou-korban, itt is három csoportba oszthatjuk a külső tevékeny-
séget elvégző tagokat. Az első csoportba, az egyszerű kanonokok 
tartoztak, a másodikba a karpapok, a harmadikba pedig a káp-
talanban valamilyen méltóságot betöltő személyek. (A külső hi-
teleshelyi tevékenységet elvégzett bácsi kanonok: István [1390. 
12. 4. Nagy et al. 1866, 243–244; Mályusz 1951, 164]; Illés 1403. 
12. 1. [DL 78572], 1406. 1. 22. [DL 9151]; Gál 1404. 7. 21. [DL 
29219]; György 1399. 6. 29. [DF 257486], 1400. 1. 10. [DL 
78328]). Véleményünk szerint valószínű, hogy György egykori 
helynök és kanonok (1418. 5. 15. [DL 10682]) nem egyezik meg 
az 1399-ben illetve 1400-ban külső tevékenységet végzett Györ-
ggyel, hiszen azokban az oklevelekben nincs feltüntetve a neve 
mellett, hogy néhai vikárius lett volna. A „kiszállásokat” elvégző 
bácsi káptalan karpapjai: László 1391. 2. 10 (DL 78053); 1395. 
5. 28 (DL 8064); Gál 1395. 11. 9. (DL 8099); János 1403. 11. 
23. (DL 33538); Márton 1403. 12. 26. (DL 8905); Fülöp 1404. 
5. 18. (DL 8949); 1422. 2. 10. (DL 11161); Tamás 1423. 1. 9. 
(DL 11269); Imre 1425. 7. 2. (DL 11664); Miklós 1436. 5. 28. 
(DL 88109). A bácsi káptalanban méltóságot betöltő személyek, 
akik mint káptalani kiküldöttek jelennek meg az oklevelekben: 
János szerémi főesperes 1410. 5. 30. (DL 9661); Pál a Keresz-
telő Szent János oltár olvasókanonoka 1411. 7. 16. (DL 9802); 
Mihály szegedi főesperes 1416. 9. 10. (DL 33545) Van azonban 
egy jelentős különbség az Anjou- és a Zsigmond-kor közt. Most 
először jelennek meg világi közjegyzők, akik igaz káptalani em-
berek voltak, de mégsem tartoztak a klérushoz. (Három olyan 
esetet találtunk, mikor is közjegyző (notarius) végezte el a bácsi 
káptalan külső tevékenységét. Az egyik esetben Tamás (1416. 
7. 13. [DL 10161]), a másik esetben Aponyi Péter (1420. 1. 15. 
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[DL 79589]), a harmadik oklevélben pedig Kálmán közjegyző 
neve tűnik fel (1421. 8. 1. [DL 39206]). A világi közjegyzőségre 
lásd: Érdújhelyi 1899, 102–124.)

Ami az oklevelek őrzési helyét illeti, még szűkösebbek az in-
formációink, mint az előző korban. Konkrétan csak egy esetet 
regisztráltunk, melyben a káptalani sekrestyét említi a káptalani 
oklevél, amelyben őrizni fogják az 1404-ben kiállított oklevelet. 
(„in nostra sacristia seu conservatoria” 1404. 5. 17. (DL 8949).

Ami a káptalan területi hatókörét illeti, elmondhatjuk, hogy 
Bács vármegye és a  szomszédos vármegyék területén munkálko-
dott legtöbbet. A 75 oklevél közül 32-ben állapítottuk meg, hogy 
a káptalan Bács vármegye területén végezte hiteleshelyi tevékeny-
ségét, vagy a vármegye területén járt el hivatalos ügyekben. Bács 
vármegyét Bodrog vármegye követi, ott szám szerint 18 esetben 
járt el a káptalan valamilyen ügyben. A harmadik helyen Valkó 
vármegye áll, összesen 16 oklevélben azonosítottunk Valkó me-
gyei ügyet, melyben a bácsi káptalan érintett volt. A szomszédos 
vármegyék közül még Baranya és Szerém területén végzett a káp-
talan hiteleshelyi tevékenységet. Baranyában négyszer, Szerém-
ben pedig kétszer. A fent felsorolt vármegyék területei mind 50-
100 km-es körzetben fekszenek Bácshoz képest. Három esetben 
azonban több mint 100 km-es távolságra lévő vármegyék eseté-
ben volt érintett a bácsi káptalan. Egy 1398-ból származó oklevél-
ben Pest megyei birtokokba is iktatott be a bácsi káptalan. Ezek 
a birtokok legkevesebb 200 km-re feküdtek Bácstól (1398. 3. 25. 
[DL 8301]). Egy másik, 1395-ből származó oklevélben, Somogy 
vármegyei birtokokat cseréltek el a tulajdonosok a bácsi kápta-
lan előtt, melyek óvatos becslések szerint is 150 km-re lehettek 
a káptalani központtól (1395. 11. 15. [DL 8103]). Egy 1428-ból 
származó oklevélben pedig a káptalan Verőce vármegyei birto-
kok eladási szerződését hitelesítette, melyek legalább 150 km-re 
feküdtek (1428. 6. 1. [DL 248680]). Igaz, az előző korszakhoz 
képest, nem beszélhetünk 300 km-es hatótávolságról, azonban 
három példa esetében láthattuk ismételten, hogy a káptalan ható-
köre túlmutatott, a szomszédos vármegyéken.
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Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás uralkodása közti 
időszakból (1437–1548) 30 oklevelet találtunk. Ebből 23 eredeti 
és 7 átírás, 16 bevallás és 14 jelentés. Az oklevelek között 8 privilé-
giális oklevelet találtunk, ami viszonylag nem sok, azonban szinte 
majdnem mindegyik birtokba iktatásról vagy visszaiktatásról szól. 
Ebből a korszakból a legtöbb forrás birtokba való iktatásról, eltil-
tásról és nyomozásról szól. (A birtokba iktató oklevelek a követ-
kezők: 1439. 8. 9. [DL 13239]; 1441. 12. 12. [DL 74493]; 1447. 
1. 12. [DL 97892]; 1450. 1. 6. [DL 13239]; 1450. 12. 28. [DF 
266114]; 1454. 4. 8. [DF 233450]. Tiltó oklevelek: 1438. 6. 30. 
[DL 83073]; 1444. 11. 17. [DL 74493]; 1446. 1. 11. [DL 13905]; 
1450. 7. 29. [DL 39576]. Valamilyen eljárással foglalkozó okleve-
lek: 1449. 4. 19. [DL 14239]; 1448. 6. 9. [DL 14167]); 1448. 7. 7. 
[DL 14164]; 1448. 7. 9. [DL 14182]). 

Ami az oklevelekben található értékhatárokat illeti, elég nagy 
különbségekről beszélhetünk ebben az időszakban is. A legalacso-
nyabb összegű oklevelek zálogba adásról, felbecsülésről és meg-
egyezésről szólnak. (A zálogba adó oklevelekben szereplő össze-
gek 100, illetve 230 forintok: 1452. 4. 12. [DL 93203]; 1460. 7. 2. 
[DL 15465]. Azonban a zálogba adó okleveleknél találtunk egy 
olyat is, amelyben jóval nagyobb összegről van szó, mint az első 
kettőben, ugyanis 2500 forintot adtak zálogba: 1449. 6. 24. [DL 
13239]. Az oklevelek közül a kisebb összegek közül egy érték-
felbecsülő oklevelet is találtunk, amely egy birtokot 230 forint-
nyi értékben határozott meg: 1461. 1. 2. [DL 65916]; illetve egy 
megegyező oklevelet is, amelyben 232 forintról egyeztek meg a 
felek a bácsi káptalan előtt: 1448. 11. 15. [DL 14204].) Nem sza-
bad kihagynunk a források közül a vételi szerződéseket (1445. 1. 
21. [DL 13833]; 1447. 11. 6. [DL 102830]), illetve egy összetett 
oklevelet sem, melyben egy eskületétel be nem tartása következ-
tében a vizsgálatot követően, melyet a bácsi káptalan végzett, bir-
tokba való újbóli beiktatás során 1000 forintnyi értékű birtokokat 
sorolnak fel Bodrog vármegyében (1448. 7. 7. [DL 14164]).

A káptalan külső tevékenységében a Zsigmond-korszakhoz 
képest elég nagy különbségekre lettünk figyelmesek. A kiküldött 
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káptalani emberek közül döntő túlsúlyban voltak az egyszerű ka-
nonokok, azonban meglepően a káptalan legmagasabb méltósá-
gú személye, a prépost is két alkalommal végzett terepmunkát, 
amelyre addig nem találtunk példát. A külső terepmunkában 
résztvevő ismert bácsi kanonokok a következők: Redneki Lász-
ló (1447. 1. 12. [DL 97892], 1448. 6. 9. [DL 14167]); Erdődi 
György (1447. 3. 29. [DL 14138]); Vadkerti Domonkos (1448. 6. 
9. [DL 14167]); Atyai János [1448. 7. 7. [DL 14164]; 1448. 7. 9. 
[DL 14182]); Kamonci Lőrinc (1450. 12. 28. [DF 266114]); Kál-
máncsehi Mihály (1456. 10. 29. [DL 15109]). Először fordult elő 
a káptalani kiküldetések történetében, hogy maga a bácsi prépost 
végezte el a terepmunkát Kamonci Balázs személyében: 1439. 8. 
9. (DL 13239), 1450. 1. 6. (DL 13239). A káptalanban méltóságot 
betöltők közül kétszer találkozhatunk Csentei Gergely esperes 
nevével: 1441. 12. 12. (DL 74493), 1449. 4. 19. (DL 14239.) Eb-
ből a korszakból érdekes, hogy karpap nem végzett terepmunkát 
a bácsi káptalanból.

Meglepő volt számunkra, hogy az oklevelekben, nem leltünk 
semmilyen információra az oklevelek őrzési helyét illetően. Sem 
a privilégiális, sem a nem privilégiális oklevelek nem tesznek 
említést arról, hogy hol is őrizték az okleveleket a káptalanban.

Ami a területi hatókört illeti, ebben a korszakban a káptalan 
főleg Bács megyében volt tevékeny, méghozzá 30 oklevélből 15 
esetben igaz a fenti állítás. (1438. 4. 26. [DF 233529]; 1438. 6. 30. 
[DL 83073]; 1439. 8. 9. [DL 13239]; 1445. 1. 21. [DL 13833]; 
1447. 1. 12. [DL 97892]; 1448 – átírás 1467 [DF 252613]; 1448. 
6. 9. [DL 14167]; 1448. 6. 24. [DL 13239]; 1448. 11. 15. [DL 
14204]; 1450. 1. 6. [DL 13239]; 1450. 7. 29. [DL 39576]; 1454. 4. 
8. [DF 233450]; 1454. 4. 11. [DL 88289]; 1456. 1. 2. [DL 15018]; 
1456. 2. 16. [DL 15029]). Bodrog vármegye területén összesen 
8 alkalommal tevékenykedett a káptalan a Zsigmond és Mátyás 
király uralkodása közti időszakban (1441. 12. 12. [DL 74493]; 
1447. 3. 29. [DL 14138]; 1448 – átírás 1467 [DF 252613]; 1448. 
7. 7. [DL 14164]; 1448. 7. 9. [DL 14182]; 1450. 12. 28. [DF 
266114]; 1456. 10. 29. [DL 15109]; 1457. 2. 7. [DL 15135]). A 
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káptalannak Baranya megyei birtokok ügyében is volt tennivalója 
a szomszédos vármegye területén (1448. 6. 24. [DL 13239]; 1449. 
4. 19. [DL 14239]; 1457. 2. 7. [DL 15135]). Szembetűnő volt 
számunkra, hogy a Zsigmond-korszakhoz képest Valkó várme-
gye területén alig munkálkodott a káptalan, illetve a vármegyéből 
szinte senki sem kereste fel a káptalant Bácsban. Csak két ilyen 
oklevelet találtunk. Érdemesnek tartjuk azonban kiemelni, hogy 
a bácsi káptalan először tevékenykedett Krassó vármegye terüle-
tén, hiszen ottani birtokok kerültek elzálogosításra 100 forintért. 
A hatótávolság kb. 150 km-re tehető (1452. 4. 12. [DL 93203]). 
Korszakunkban a legnagyobb hatótávot Nyitra vármegye terüle-
tén 1550 forint értékben eladott birtokok jelentették, ami legó-
vatosabb becslések szerint is 330 km-re találhatók Bácstól, vagyis 
ebből a korszakból ez volt a legnagyobb hatósugarú eljárása a káp-
talannak (1447. 11. 6. [DL 1028830]).

Hunyadi Mátyás uralkodása idejéből (1458–1490) összesen 
52 káptalani oklevelet találtunk és néztünk át. Az 52 oklevélből 
mindössze két oklevél volt kiadott (1461. 6. 27. [DL 81445]; 1468. 
5. 27. [DL 81663]). Ezen oklevelek közül 46 eredeti és mindösz-
sze 6 átírás. Ha tartalmilag elemezzük az okleveleket, akkor 22 
bevallásra és 30 jelentésre bukkanunk, melyek közül mindössze 7 
privilégiális oklevél. Ha az oklevelek fajtáit vizsgáljuk, akkor dön-
tő többségben valamilyen eljárásról van szó, összesen 21 esetben 
mondhatjuk el, hogy valamilyen vizsgálatról értesülhetünk ezek-
ből a káptalani oklevelekből (1460. 6. 14. [DL 16762]; 1464.  7. 7. 
[DL 16025]; 1464. 8. 1. [DL 81569]; 1464. 10. 11. [DL 16061]; 
1464. 9. 21. [DL 16053]; 1468. 5. 27. [DL 81663]; 1469. 1. 6. 
[DL 16773]; 1470. 7. 19. [DL 17040]; 1473. 9. 24. [DL 17490]; 
1473. 10. 18. [DL 17465]; 1474. 9. 29. [DL 17601]; 1480. 2. 27. 
[DL 18314]; 1480. 3. 9. [DF 254674]); 1480. 4. 14. [DL 18349]; 
1480. 5. 18. [DL 18354]; 1480. 7. 4. [DL 18380]; 1483. 2. 9. [DF 
254680]; 1483. 7. 26. [DF 254691]; 1484. 4. 25. [DL 45986]; 
1487. 1. 10. [DF 260390]). A második helyen három fajta oklevél 
is szerepel. A zálogosító, a birtokba iktató és a megidéző okleve-
lekből is 5 darabot találtunk (Az elzálogosító oklevelek: 1460. 7. 2 
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[DL 15465]; 1462. 1. 15. [DL 65917]; 1464. 9. 14. [DL 209328]; 
1472. 6. 16. [DL 83089]; 1488. 7. 3. [DL 83942]. Birtokba iktató 
oklevelek: 1466. 5. 29. [DL 16331]; 1474. 2. 5. [DL 17465]; 1480. 
3. 4. [DL 254675]; 1395. 11. 9. [átírás 1486, DL 8099]. Megidé-
ző oklevelek: 1460. 6. 14. [DL 16762]; 1470. 7. 19. [DL 17040]; 
1480. 4. 14. [DL 18349]; 1480. 5. 18. [DL 18354]; 1480. 7. 4. [DL 
18380]).

Ami az értékhatárokat illeti, ebben a korszakban hatalmas kü-
lönbségekre figyeltünk fel. Vegyük először a zálogos okleveleket, 
mivel itt jelentkeztek a legkülönfélébb összegek: 50 aranyban szá-
mított forinttól, 230 forinton át, egészen 40 000 forintig jelennek 
meg összegek e típusú oklevelekben. (50 forint aranyban 1488. 7. 
3 [DL 83942]; 230 forint1461. 1. 2 [DL 65916]; 40 000 forint, 
ami rekordösszegnek számít a káptalan történetében 1462. 1. 15 
[DL 65917].) Érdekes, hogy éppen egy vételi szerződésben ta-
láltunk mindössze 60 forintnyi értékben felbecsült birtokra. (Azt 
gondolhatnánk, hogy egy vételi szerződésben jóval magasabb ösz-
szegre bukkanunk majd, illetve, hogy a Mátyás-korszakból több 
vételi szerződés maradt fent, azonban mindössze egyet találtunk: 
1479. 1. 6. [DL 74532].) Egy nyomozói oklevélben találtunk egy 
érdekes adatot, amikor is az alperesnek kellett fizetnie 200 fo-
rintnyi bírságot (1483. 7. 26. [DF 254691]). Végül pedig ki kell 
emelnünk egy végrendeletet is, melyben tekintélyes összegről vég-
rendelkeztek (1485. 4. 4. [DF 236753]).

A külső tevékenységet elvégző káptalani tagok összetételében 
szintén szembetűnő különbségek vannak az előző periódusokhoz 
képest. A legtöbb terepmunkát most is az egyszerű kanonokok 
végezték el, a karpapok külső tevékenysége nem volt nagyon jel-
lemző erre a korszakra, azonban a magasabb funkciókat betőltő 
személyeknél több újdonságot is észleltünk. A külső tevékenységet 
elvégző bácsi kanonokok: Csápai Fülöp (1464. 7. 7. [DL 16025]); 
Bácsi Péter (1464. 7. 7. [DL 16025]); Nánási Tamás (1464. 9. 21. 
[DL 16053]); Tavankúti Antal (1468. 8. 2. [DL 16681]); Gyulai 
Mihály (1469. 1. 6. [DL 16773]; Körösközi? János (1474. 2. 5. 
[DL 17465]); Bácsi Albert (1474. 9. 29. [DL 17601], 1480. 5. 
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18. [DL 18354]); Temesvári György (1480. 3. 4. [DL 254675]); 
Gyulai György (1480. 3. 9. [DF 254674]); Gál (1468. 4. 19. [DF 
236740]); Béni (1487. 1. 10. [DF 260390]). A külső tevékenysé-
get végző karpapok névsora a következő: Rafael [1468. 5. 27. [DL 
81663]; Bácsi Miklós [1483. 2. 9. [DF 254680, 1483. 7. 26. [DF 
254691,1484. 4. 25. [DL 45986]; Gál (1395. 11. 9., átírás 1486). 
A káptalani kiküldöttek között először találunk kisprépostot is, 
aki részt vett a helyszíni kiküldetésben: Mihály a bácsi káptalan 
kisprépostja (1473. 9. 24. [DL 17490]). A rangos káptalani kikül-
döttek névsora a következő: Bálint olvasókanonok (1460. 6. 14. 
[DL 16762]); Tamás olvasókanonok (1464. 8. 1. [DL 81569]); 
Bálint éneklőkanonok (1464. 10. 11. [DL 16061]; 1466. 5. 29 
[DL 16331]); András szerémi esperes (1470. 7. 19. [DL 17040]); 
Pál szegedi esperes (1480. 7. 4. [DL 18380]).

Ha a káptalani tevékenységnek a hatókörét nézzük, akkor 
több újdonságra is felfigyelhetünk. Először is a káptalan nem sa-
ját vármegyéje területén tevékenykedett legtöbbet az időszakban 
az oklevelek szerint, hanem a szomszédos Bodrog vármegyében, 
összesen 25 alkalommal. (1460. 6. 14. [DL 16762]; 1464. 8. 1. 
[DL 81569]; 1464. 9. 14. [DL 209328]; 1464. 9. 21. [DL 16053]; 
1466. 5. 29. [DL 16331]; 1468. 5. 27. [DL 81663]; 1468. 8. 2. 
[DL 16681]; 1469. 1. 6. [DL 16773]; 1470. 4. 18. [DF 259577]; 
1470. 4. 24. [DL 105431]; 1474. 6. 1. [DL 88559]; 1475. 5. 1. 
[DF 259580]; 1479. 1. 6. [DL 74532]; 1480. 3. 4. [DL 254675]; 
1480. 3. 9. [DF 254674]; 1480. 5. 18. [DL 18354]; 1480. 7. 4. [DL 
18380]; 1481. 1. 19. [DL 24983]; 1483. 2. 9. [DF 254680]; 1483. 
7. 26. [DF 254691]; 1485. 10. 28. [DF 254693]; 1487. 1. 10. [DF 
260390]; 1478. 9. 24. [AT-OeStA/HHStA SB Pállfy–Daun 89]; 
1479. 6. 21. [AT-OeStA/HHStA SB Pállfy–Daun 90]; 1480. 2. 
16. [AT-OeStA/HHStA SB Pállfy–Daun 97]). Bács vármegye 
viszont nem sokkal lemaradva a második helyet foglalja el a má-
tyási érában, összesen 22 esetről tudunk beszámolni. (1461. 1. 2. 
[DL 65916]; 1461. 6. 27. [DL 81445]; 1462. 1. 15. [DL 65917]; 
1462. 4. 19. [DL 15716]; 1463. 6. 16. [DL 15845]; 1464. 7. 7. 
[DL 16025]; 1464. 10. 11. [DL 16061]; 1470. 7. 19. [DL 17040]; 
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1470. 10. 24. [DF 282445]; 1472. 6. 16. [DL 830589]; 1473. 9. 24. 
[DL 17490]; 1474. 2. 5. [DL 17465]; 1474. 9. 29. [DL 17601]; 
1480. 2. 27. [DL 18314]; 1480. 4. 14. [DL 18349]; 1480. 8. 13. 
[DL 95408]; 1481. 3. 20. [DL 18456]; 1484. 2. 5. [DL 18923]; 
1484. 4. 25. [DL 45986]; 1485. 10. 28. [DF 254693]; 1395. 11. 
9. [átírás 1486, DL 8099]; 1488. 7. 3. [DL 83942]; 1488. 11. 20. 
[DF 285670]). A káptalan tudomásunk szerint először járt el el-
zálogosító ügyben Pozsega vármegye területén fekvő birtokokkal 
kapcsolatban, igaz ebben az oklevélben szó esik Bács és Valkó me-
gyei birtokokról is (1462. 1. 15. [DL 65917]). Szintén a mátyási 
korszakban találtunk olyan okleveleket, melyek a káptalan műkö-
déséről számolnak be Esztergom vármegye területén, amely leg-
alább 260 km távolságra fekszik Bácstól. Az egyik egy hagyatéki 
oklevél, melyben az említett vármegye területén lévő birtokokról 
beszél 2 000 forint értékben, illetve egy birtokba iktatásról szóló 
oklevél, melyet a bácsi káptalan végzett el, illetve erősített meg ok-
levelében (1485. 4. 4. [DF 236753]; 1486.0 4. 19. [DF 236740]).

Az őrzési hellyel kapcsolatban egyetlen egy információra lel-
tünk, 1485-ből. Azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy az 
oklevél lényegében egy átírás 1520-ból, így talán pontosabb, ha 
azt mondjuk, hogy a Jagelló-korból származik az az információ, 
miszerint az oklevelet a káptalani sekrestyében őrizték. („Sacristia 
seu conservatoria” 1485. 4. 4. [átírás 1520. DF 236753]). Sajnos 
a többi oklevélben nem találtunk semmi olyan információt, ami 
az őrzési helyre vonatkozott volna. Szerintünk azonban lassan el-
mondható, hogy a káptalani okleveleket szinte minden vizsgált 
korszakban a bácsi káptalan sekrestyéjében őrizték.

A bácsi káptalan hatókerülete a Jagelló-korban (1490–1526) 
eléggé szerteágazónak, illetve aktívnak mondható, egész Ma-
gyarország szintjén. Legtöbbet Bodrog vármegye területén, 
illetve a vármegyével kapcsolatos ügyekben járt el a káptalan 
(összesen 39 esetben). (1483. 9. 16. [átírás 1491. DL 12821]; 
1495. 8. 11. [DF 259587]; 1496. 3. 19. [DF 254694]; 1496. 4. 
23. [DL 46342]; 1497. 7. 7. [átírás 1498 DL 20574]; 1498. 9. 
10. [DL 20721]; 1498. 12. 12. [DL 20765]; 1499. 1. 5. [DL 
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73164]; 1499. 7. 14. [DL 20797]; 1501. 4. 6. [DL 93692]; 1503. 
7. 31. [DL 21194]; 1504. 4. 21. [DF 260159]; 1504. 5. 23. [DF 
259591]; 1505. 1. 13. [DL 21390]; 1505. 4. 17. [DL 21423]; 
1506. 11. 3. [DL 29066]; 1509. 8. 15. [DL 32574]; 1510. 2. 28. 
[DF 259596]; 1512. 5. 8. után [DF 259604]; 1517. 6. 8. [DL 
22917]; 1518. 12. 30. [DL 23104]); 1519. 7. 6. [DF 259634]; 
1519. 10. 11. [DF 259598]; 1519. 11. 4. [DF 259627]; 1520. 
5. 2. [DF 259636]; 1520. 10. 11. [DF 259642]; 1520. 10. 12. 
[DF 259640]; 1520. 10. 13. [DF 259635]; 1520. 10. 11. [DF 
280478]; 1522. 10. 22. [DF 266821]; 1523. 8. 21. [DL 89178]; 
1523. 10. 22. [DF 259682]; 1525. 3. 15. [DF 252640]; 1525. 8. 
13. [DL 24174]; 1525. 11. 18. [DL 24221]). Természetesen Bács 
vármegyében is szépen követhetjük a káptalan munkásságát a 
középkor végén. Összesen 35 esetben találtunk olyan okleve-
let, melyben Bács vármegyéhez köthető a káptalani tevékeny-
ség (1492. 1. 2. [DL 93624]; 1495 4. 13. [DL 20283]; 1497. 
7. 7. [DL 20574]; 1501. 7. 26. [DL 21061]; 1504. 7. 11. [DL 
21302]; 1505. 1. 10. [DL 93716]; 1505. 5. 4. [DF 2658801]; 
1506. 12. 19. [DL 93728]; 1507. 4. 8. [DL 21688]; 1508. 9. 
26. [DL 46874]; 1510. 5. 26. [DL 84063]; 1510. 5. 26. [DL 
59987]; 1511. 3. 28. [DF 285316]; 1512. 8. 20. [DL 22330]; 
1512. 10. 28. [DL 22350]; 1512. 12. 27. [DL 47027]; 1513. 
6. 25. [DL 39612]; 1513. 9. 28. [DL 22456]; 1517. 6. 8. [DL 
22917]; 1517. 8. 4. [DL 22934]; 1518. 6. 26. [DL 36814]; 1518. 
12. 30. [DL 23104]; 1519. 9. 26. [DL 23220]; 1520. 9. 9. [DL 
106078]; 1520. 9. 22. [DL 106079]; 1523. 10. 19. [DL 23842]; 
1523. 12. 16. [DF 258808]; 1525. 1. 4. [DF 260446]; 1525. 1. 
25. [DF 259652]; 1525. 1. 21. [DF 260420]; 1525. 11. 18. [DL 
24221]; 1520. 5. 18. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /20]; 1520. 
12. 22. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /25]; 1499. 5. 19. [ÖStA/
HHStA SBFA Erdödy /31]). A harmadik helyen Valkó várme-
gye található, ugyanis 14 esetet regisztráltunk, amikor is a káp-
talan ebben a vármegyében tevékenykedett (1493. 6. 22. [DF 
233479]; 1378. 9. 5. [átírás 1497 DF 276735]; 1505. 5. 4. [DF 
2658801]; 1506. 4. 28. [DF 265629]; 1519. 9. 22. [DF 259628]; 



233

1525. 8. 13. [DL 24174]; 1525. 11. 18. [DL 24221]; 1520. 5. 
17. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /1230], 1520. 5. 18. [ÖStA/
HHStA SBFA Erdödy 104.6/1], 1504. 9. 17. [ÖStA/HHStA 
SBFA Erdödy /14], 1520. 2. 24. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy 
/20], 1520. 12. 22. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /25], 1499. 3. 
1. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /24]). A Jagelló-korban sem 
nem volt területi korlátozottsága a bácsi káptalannak, hiszen Szl-
avóniától Erdélyig, illetve a déli vármegyéktől az északiakig volt 
hatásköre. A káptalan tevékenykedett vagy különböző jogi dol-
gokban járt el Varazsd, Zágráb, Kraszna, Kolozs, Sáros, Abaúj-
vár megyék területén, tehát jó 300-400 kilométernyi hatáskörről 
beszélhetünk. (A szlavóniai vármegyék közül Varazsdinban egy 
birtokadományozást hitelesítettek a bácsi káptalannál (1508. 3. 
7. [DL 34036]), míg Zágráb vármegyében egy tiltakozó és eltil-
tó oklevelet állíttattak ki a felek a káptalannal (1518. 3. 27. [DF 
232491]). Az erdélyi vármegyék közül Kolozsban birtokcserét 
hitelesített a bácsi káptalan (1524. 6. 12. [DL 26691]). Krassó 
vármegyében pedig Bánffy András bácsi prépost zálogosított el 
birtokokat 2000 forintnyi értékben (1481. 7. 16. [DL 27721]). 
Az északi vármegyék közül Sáros vármegyében két esetben buk-
kan fel a bácsi káptalan neve. Az egyik egy elzálogosító oklevél 
(1494. 11. 17. [DL 20230]), a másik pedig egy tiltó (1494. 11. 
19. [DL 20232]). Abaújvár megye területén fekvő birtokokkal 
kapcsolatban a káptalan szintén egy tiltó oklevelet hitelesített 
(1503. 11. 20. [DL 84023]). 

Összegzés

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a bácsi káptalan hiteles-
helyként országos jelentőséggel bírt, melynek nem voltak területi 
korlátai. Természetesen legtöbbet Bács, Bodrog és Valkó várme-
gyék területén tevékenykedett, de volt, hogy messzi erdélyi, illetve 
felvidéki, vagy szlavóniai vármegyék területén fekvő birtokokat 
érintő ügyekben is felkeresték országos szervek, illetve magán-
személyek. A káptalan hiteles oklevelet kiállítva, azt pecsétjével 
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ellátva a legfontosabb káptalanok közé tartozott ezért a közép-
kori Magyar Királyság történetében. Sajnos a káptalani levéltár 
elpusztult miután Szulejmán szultán elfoglalta Bácsot 1526-ban, 
miután visszavonta seregeit. Igaz, Mária királynő, II. Lajos (1516–
1526) király özvegye 1527-ben kinevezte Egressy Lőrincet bácsi 
préposttá, de az intézménynek semmi nyomát nem találjuk az új-
kori magyar történelemben, így azon a véleményen vagyunk, hogy 
az intézmény megszűnt a mohácsi vészt követően.

Irodalomjegyzék
Könyvek, tanulmányok:

Almási Tibor, Kőfalvi Tamás szerk. (2004): Anjou–kori Oklevél-
tár. XIV. 1330. Budapest–Szeged: Dudás István.

Bak. M. János–Borkowska, Urszula–Constable, Giles–Jaritz, Ger-
hard–Klaniczay Gábor eds. (2006): Thomae Archidiaconi Spa-
latensis. Historia Salonitanorum atque Spalatinorum Pontifi-
cum. Budapest–New York: Central European University Press.

Beér János–Csizmadia Andor szerk. (1966): Történelmünk a jog-
alkotás tükrében. Sarkalatos honi törvényeinkből 1001–1949. 
Budapest: Gondolat Kiadó.

Blazovich László–Géczi Lajos szerk. (2000): Anjou-kori Okle-
véltár. X. 1326. Budapest-Szeged: Agapé Ferences Nyomda és 
Könyvkiadó Kft.

Blazovich László–Géczi Lajos szerk. (2005): Anjou-kori Okle-
véltár. XXI. 1337. Budapest-Szeged: Agapé, Ferences Nyomda 
és Könyvkiadó Kft.

Borsa Iván szerk. (2004): Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422). 
Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Bossányi Árpád szerk. (1918): Regesta Supplicationum. A pápai 
kérvénykönyvek magyar vonatkozásu okmányai Avignoni kor-
szak II. Budapest: Stephaneum Kiadó.

C. Tóth Norbert szerk. (2007): Zsigmondkori oklevéltár X. (1423). 
Budapest: Magyar Országos Levéltár.

C. Tóth Norbert szerk. (2008): Zsigmondkori oklevéltár XI. 



235

(1424). Budapest: Magyar Országos Levéltár. 
C. Tóth Norbert szerk. (2013): Zsigmondkori oklevéltár XII. 

(1425). Budapest: Magyar Országos Levéltár.
DF = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomati-

kai Fényképgyűjtemény.
DL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomati-

kai Levéltár.
Fejér Georgius szerk. (1829): Codex diplomaticus Hungariae 

ecclesiasticus ac civilis. Tomus II. Budae: Typis Typogr. Regiae 
Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1829): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi III. Vol. 1. Budae: Typis Typogr. Re-
giae Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1829): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi III. Vol. 2. Budae: Typis Typogr. Re-
giae Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1832): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi VIII. Vol. 4. Budae: Typis Typogr. 
Regiae Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1833): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi IX. Vol. 2. Budae: Typis Typogr. Re-
giae Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1834): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi X. Vol. 2. Budae: Typis Typogr. Re-
giae Universitatis Ungaricae.

Ipolyi Arnold–Nagy Imre–Véghely Dezső szerk. (1880): Hazai 
okmánytár. Codex diplomaticus patrius VII. Budapest: Typis 
Alexandri Kocsi.

Géczi Lajos szerk. (1997): Anjou–kori Oklevéltár. IX. 1325. Bu-
dapest-Szeged: Békés Megyei Levéltár.

Kammerer Ernő szerk. (1895): A zichi és vásonkeői gróf Zi-
chy-család idősebb ágának okmánytára. Codex diplomaticus 
domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VIII. 
Budapest: Magyar történelmi Társulat.

Kammerer Ernő szerk. (1906): A Pécz nemzetség Apponyi ágá-



236

nak az Apponyi grófok családi levéltárában őrizett oklevelei. I. 
1241–1526. Budapest: Franklin Társulat Nyomdája.

Koller Joseph (1796): Historia episcopatus Quinqueecclesiarum 
IV. Posoni: Joannis Michaelis Landerer.

Kristó Gyula szerk. (1990): Anjou–kori Oklevéltár. I. 1301-1305. 
Budapest–Szeged: Petőfi Nyomda Kecskemét.

Lukcsics Pál szerk. (1938): A XV. századi pápák oklevelei II. Bu-
dapest: MTA.

Mályusz Elemér szerk. (1951): Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–
1399). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Mályusz Elemér szerk. (1958): Zsigmondkori oklevéltár II. 
(1400–1410): Második Rész (1407-1410). Budapest: Akadé-
miai Kiadó.

Mályusz Elemér szerk. (1993): Zsigmondkori oklevéltár III. 
(1411–1412). Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Mályusz Elemér szerk. (1994): Zsigmondkori oklevéltár IV. 
(1413–1414). Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Mályusz Elemér szerk. (1999): Zsigmondkori oklevéltár VI. 
(1417–18). Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Borsa Iván szerk. (2003): Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421). 
Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Mályusz Elemér szerk. (2001): Zsigmondkori oklevéltár VII. 
(1419–20). Budapest: Magyar Országos Levéltár. 

Márkus Dezső szerk. (1899): Magyar törvénytár. 1000-1526. évi 
törvényczikkek, Budapest: Franklin-Társulat magyar irodalmi 
intézet és könyvnyomda.

Nagy Imre szerk. (1883): Anjoukori okmánytár. Codex diploma-
ticus Hungaricus Andegavensis. III. (1333–1339). Budapest: 
MTA.

Nagy Imre szerk. (1884): Anjoukori okmánytár. Codex diploma-
ticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). Budapest: 
MTA. 

Nagy Imre szerk. (1888): A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család 
idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senio-
ris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. V. Budapest: Magyar 



237

Történelmi Társulat.
Nagy Imre szerk. (1891): Hazai okmánytár. Codex diplomaticus 

patrius VIII. Budapest: Typis Societatis Franklinianae.
Nagy Imre szerk. (1894): A zichi és vásonkeői gróf Zichy-csa-

lád idősebb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus 
senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VI. Budapest: 
Magyar Történelmi Társulat.

Nagy Imre–Nagy Iván–Véghely Dezső szerk. (1878): A zichi és 
vásonkeői gróf Zichy-család idősebb ágának okmánytára. Co-
dex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et 
Vasonkeo. IV. Budapest: Magyar Történelmi Társulat.

Nagy Imre–Páur Iván–Ráth Károly–Véghely Dezső szerk. (1867): 
Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius III. Győr: Typis 
Victoris Sauervein.

Nagy Imre–Páur Iván–Ráth Károly–Véghely Dezső szerk. (1867): 
Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius IV. Győr: Typis 
Victoris Sauervein.

Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, 
SB Familienarchiv Erdődy Lad. 104. Fasc.6. (ÖStA/HHStA 
SBFA Erdödy)

Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, SB 
Familienarchiv Pállfy (AT-OeStA/HHStA SB Pállfy-Daun)

Piti Ferenc szerk. (2012): Anjou-kori Oklevéltár. XXII. 1338. Bu-
dapest–Szeged: Szegedi Középkorász Műhely.

Sebők Ferenc szerk. (2015): Anjou-kori Oklevéltár. XXXII. 1348. 
Budapest–Szeged: Szegedi Középkorász Műhely.

Smičiklas, Tadeus ed. (1912): Codex Diplomaticus Regni Cro-
atiae, Dalmatiae et Slavnoniae X. Zagreb: Jugoslovenska 
Akademija Znanosti i Umetnosti.

Teiszler Éva szerk. (2013): Anjou-kori Oklevéltár. XXXIV. 1350. 
Budapest–Szeged: Szegedi Középkorász Műhely.

Tkalčić, Ivan ed. (1874): Monumenta historica episcopatus Zag-
rabiensis II. Zagreb: Slova Karla Albrechta.   

Tóth Ildikó Éva szerk. (2004): Anjou–kori Oklevéltár. XV. 1331. 
Budapest–Szeged: Gulipán Infó Kft.



238

Varjú Elemér szerk. (1908): Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli 
Losonczi Bánffy család történetéhez. I. 1214–1457. Budapest: 
Hornyánszky Viktor Nyomdája.

Wenzel Gusztáv szerk.(1873): Árpádkori új okmánytár. Codex 
diplomaticus Arpadianus continuatus. X. Budapest: Eggen-
gerger Ferdinánd.

Szakirodalom

Balics Lajos (1890): A Római Katholikus Egyház története Ma-
gyarországban II/2. Kálmán királytól az Árpádház kihaltáig 
1195–1301. Budapest: Szent István Társulat.

Barta István (1938): A középkori közjegyzőségeink történetéhez. 
In Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfor-
dulójának ünnepére. 31-46. Budapest: Dunántúl Pécs Egyete-
mi Könyvkiadó.

Békefi Remig (1901): A magyarországi káptalanok megalakulása 
és Szent Chrodégang regulája. Katholikus Szemle 15 (1–3): 
4–29, 102–117, 213–229.

Békefi Remig (1910): A káptalani iskolák története Magyarorszá-
gon 1540-ig. Budapest: MTA.

Bónis György (1964): A közhitelesség szervei Magyarországon 
és a magyar hiteleshelyi levéltárak. Levéltári Szemle 14 (1–2): 
118–142.

Bunyitai Vince (1879): Szent László király sírjának káptalana Vá-
radon. In Magyar Történelmi Tár 3 (2): 181–186.

Bunyitai Vince (1886): A váradi káptalan legrégibb statutumai. 
Nagyvárad: Franklin Nyomda.

C. Tóth Norbert (2002): Adatok a megyék és a hiteleshelyek közöt-
ti viszonyra a 14. és 15. században. Századok 136 (2): 351–364.

C. Tóth Norbert (2007): Külföldiek a középkori káptalanokban 
(1375–1424). Világtörénet 39 (1): 75–93. 

C. Tóth Norbert (2009): Zsigmond királynak a hiteleshelyekről 
szóló elveszett rendelete. In Loca credibilia: hiteleshelyek a 
középkori Magyarországon. Egyháztörténeti tanulmányok a 



239

Pécsi Egyházmegye történetéböl 4. 49–64. Pécs: Historia Ecc-
lesiastica Hungarica Alapítvány.

C. Tóth Norbert (2012): A főpapi székek betöltésének gyakorlata 
Zsigmond király uralkodása alatt. In Gazdaság és társadalom. 
102-118. Budapest: Nyugat- Magyaroszági Egyetemi Kiadó

C. Tóth Norbert (2013): A székes- és társaskáptalanok prépostja-
inak archontológiája 1387–1437. Budapest: MTA 

Csánki Dezső (1894): Magyarország történelmi földrajza a Hu-
nyadiak korában II. Budapest: MTA.

Dudás Gyula (1894): Regeszták az Országos Levéltárból. 
Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve X 
(I). Zombor: Bitterman Nándor és fia Kő- és Könyvnyomdája.

Dudás Gyula (1895): Regeszták az Országos Levéltárból. 
Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve XI 
(I). Zombor: Bitterman Nándor és fia Kő- és Könyvnyomdája.

Eckhart Ferenc (2012): Hiteleshelyek a középkori Magyarorszá-
gon. Die Glaubwürtigen Orte Ungarns im Mittelalter, Buda-
pest: Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

Érdújhelyi Menyhért (1899): A közjegyzőség és hiteleshelyek 
története Magyarországon. Budapest: Magyar Királyi Köz-
jegyzők Országos Egyesülete.

Érszegi Géza (1994): Kegyúri jog. In Korai Magyar Történeti Le-
xikon 9-14. század. 338–339. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Fedeles Tamás (2005): A pécsi székeskáptalan személyi összetétele 
a késő középkorban (1354–1526) (doktori értekezés). Szeged. 

Fedeles Tamás (2007): Ausländer in den ungarischen Dom- und 
Stiftskapiteln während des Spätmittelalters (1301–1526). In 
Specimina Nova Pars Prima Sectio Maediaevalis IV. A Pécsi 
Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Törrténeti Tan-
székének Történeti közleményei. 73–101. Pécs: PTE BTK 
Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék.

Fedeles Tamás (2011): Die Ungarischen Dom- Und Kollegia-
kapitel Und Ihre Mitglieder im Mittelalter. Forschungstand 
Aaufgaben, Initiativen. In: Documenta Pragensia Supplemen-
ta II. Kapituly v Zamích Koruny Česká a v Unrách ve Strede-



240

veku. 161–197. Praha: Archiv hlavního města Prahy.
Fraknói Vilmos (1895): A magyar királyi kegyúri jog Szent Ist-

vántól Mária Teréziáig. Budapest: MTA.
Grosschid Gábor (1890): Bácsvármegye Zsigmond király alatt 

1431–1432. Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat 
Évkönyve VI (III). Zombor: Bitterman Nándor és fia Kő- és 
Könyvnyomdája.

Györffy György (1987): Az Árpád-kori Magyarország történeti 
földrajza I. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hóman Bálint (1916): A magyar pénztörténet 1000–1323-ig. 
Budapest: MTA.

Jerney János (1855): A magyarországi káptalanok és konventek, 
mint hielmes és hiteleshelyek története. Magyar Történelmi 
Tár 1 (2): 1–164.

Iványi Béla (1904): Egy 1526. előtti ismeretlen kéziratos formu-
lás könyv I–II. In Magyar Történelmi Tár 4 (5–69): 481–558, 
33–41.

Iványi István (1897): Jánosi nevű helység a régi Bodrogh várme-
gyében. Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Év-
könyve XIII (IV). Zombor: Bitterman Nándor és fia Kő- és 
Könyvnyomdája.

Iványi István (1907): Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történel-
mi helynévtára V. Szabadka: Horváth István Könyvnyomdája.

Kollányi Ferencz (1906): A magán kegyúri jog hazánkban a kö-
zépkorban. Budapest: MTA.

Koszta László (1988): Adalékok a székesegyházi alsópapság XI-
II-XIV századi történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis: 
acta historica 86: 15–26.

Koszta László (1996): Székeskáptalanok és kanonokjaik Magyar-
országon a 12. század elejéig. Acta Univesitatis Szegediensis: 
acta historica 103: 67–81. 

Koszta László (1998): A pécsi székesképtalan hiteleshelyi tevé-
kenysége 1214–1353. Pécs: Pécs Története Alapítvány.  

Koszta László (2000): Dél-Magyarország egyházi topográfiája a 
középkorban. In A középkori Dél-Alföld és Szer. 41–80. Sze-



241

ged: Csongrád Megyei Levéltár.
Koszta László (2009): A magyar székeskáptalanok kanonokjai és 

a hiteleshelyi tevékenység 1200-1350 között. In Loca credibi-
lia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. Egyháztörté-
neti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből 4. 65–85. 
Pécs: Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány.

Köblös József (1994a): Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagel-
lók korában. Budapest: MTA Történettudományi Intézet.

Köblös József (1994b): Káptalan. In Korai Magyar Történeti Le-
xikon 9–14. század. 325–326. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Knauz Nándor (1866): Balbi Jeromos, II. Lajos király tanára. In 
Magyar Sion 4: 1866.

Mályusz Elemér (2005): A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri 
jog. Budapest: Attraktor Kiadó.

Mályusz Elemér (2005): Egyházi társadalom a középkori Ma-
gyarországon. Budapest: Műszaki Kiadó.

Parlagi Márton (1999a): A bácsi káptalan hiteleshelyi tevékenysé-
ge az Árpád-korban. (diplomamunka) Szeged.

Parlagi Márton (1999b): A bácsi káptalan Árpád-kori hiteleshelyi 
oklevelei. (kézirat). Szeged.

Parlagi Márton (2001): A bácsi káptalan hiteleshelyi tevékeny-
sége a 14. század első felében. In Tanulmányok a középkorról, 
II. medievisztikai PhD-konferencia. 95–113. Szeged: Szegedi 
Középkorász Műhely. 

Solymosi László (1984): A hiteleshelyi pecséthasználat kezdetei. 
In A magyar hivatalbeli írásbeliség fejlődése 1181–1981. 91–
139. Budapest: Argumentum Kiadó. 

Solymosi László (2006): Írásbeliség és társadalom az Árpád-kor-
ban. Diplomatikai és pecséttani tanulmányok. Budapest: Ar-
gumentum Kiadó.

Solymosi László (2012): A hiteleshelyek számának alakulása a 
14-15. században. In Történeti tanulmányok Draskóczy István 
egyetemi tanár 60. születésnapjára. 545–560. Budapest: ELTE 
Eötvös Kiadó.

Stolz Alfonz (1912): A hiteleshelyek és azok jelentősége a közép-



242

korban Magyarországon. Újvidék: Ivkovics György nyomdája.
Udvardy József (1992): A kalocsai főszékeskáptalan története a 

középkorban. Budapest: Magyar Egyháztörténeti Enciklopé-
dia Munkaközössége.

Winkler Pál (1935): A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan történe-
te alapításától 1935-ig. Kalocsa: Árpád Részvénytársaság.

Zsoldos Attila (1994): Kanonok. In Korai Magyar Történeti Le-
xikon 9–14. század. 323. Budapest: Akadémai Kiadó.



243

Fehér Viktor

Íráshasználat a halálhírközlésben és az emlékezési 
gyakorlatban 

Vajdasági gyűjtés1

Az Egyházaskéren készített 33 félig strukturált interjú adatai-
ból az látszik, hogy a 20. század közepe táján a halálhír közlése a 
hozzátartozókkal élőszóban történt. A mezőgazdasági munkából 
élők körében a gazda vagy a gazdasszony halálhírét az istállóba is 
bekiáltották, az állatokat az udvarra eresztették, a kutyákat pedig 
a szobába is beengedték az elhunythoz. A halálhír a szomszédos 
településeken élő hozzátartozókhoz szintén élőszóban jutott el, 
egy-egy küldött által: általában egy fiatal legény lóháton terjesz-
tette a gyászhírt. A halál beállta utáni leggyakoribb teendők közé 
tartozott az óra megállítása és az ablak kinyitása is, illetve gyertyát 
is gyújtottak, amit az ablakba helyeztek el. A gyertya, amellett, 
hogy az elhunyt lelki üdvéért égett, halálhírközlő funkcióval is 
bírt. További halálhírközlők a templomi harangozás és a nyitott 
nagykapu is (Fehér 2016). Tripolszky Géza zentai levéltári vizsgá-
latai szerint a Délvidéken, Zenta környékén az íráshasználat a ha-
lálhírközlésnél a 19. század hatvanas-hetvenes éveiben jelent meg 
először gyászjelentések formájában (Tripolszky 1985, 3). Beszédes 
Valéria tanulmányában pedig az olvasható, hogy a vajdasági ma-
gyarság körében a hatvanas évektől vált elterjedtté a gyászjelentés, 
mint a halálhírközlés egy új formája (Beszédes 1987, 697–708). 
Széleskörűen ismert, hogy a mai gyászjelentők előre nyomtatott 
változatai minden temetkezési vállalkozónál megtalálhatóak, s 
többnyire sorozatgyártásban készülnek, csak az elhunyt nevét és 
az elhalálozás, valamint a temetés idejét kell kézzel írott formában 

1  A gyűjtés fogalmát mint néprajzi terepmunka-terminust használva azt kí-
vánom érzékeltetni, hogy e munkában a 2015–2016. évben fölhalmozott 
vajdasági néprajzi adatok ismertetése a célom. A dolgozatban megjelenő 
szövegek korábbi változatait lásd: Fehér 2015, 2018.
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feltüntetni. Az első gyászjelentéseket postán küldték a távolabb 
élő hozzátartozóknak (Tripolszky 1985, 3), mára pedig nyilvános 
terjesztésre került, megjelennek hirdetőtáblákon, a boltok előtt, 
a temetőkapun és az elhunyt otthonában, utcakapuján is, illetve 
egyre gyakoribb az előfordulásuk az internetes felületeken, kö-
zösségi oldalakon is. Formájuk is az egyéb, rendezvényeket hirde-
tő plakátokéhoz hasonló. Színvilágunk visszafogott: fehér alapon 
fekete keret, a rajta megjelenő írás felirata pedig ugyancsak fekete.

Tanulmányomban, tovább árnyalva a fenti áttekintést, a halál 
beálltát követő halálhírközlés és az ahhoz szorosan kapcsolódó 
íráshasználat, illetve az ezekből következő emlékezési gyakorlatok 
két lehetséges délvidéki változatának áttekintő-ismeretterjesztő 
bemutatására vállalkozom. Az elemzés első részében a közös-
ségi hálón megjelenő halálhírközléseket mutatom be az általam 
választott elemző-értelmező keretben,2 míg a második részben 
a temetőben előforduló íráshasználatot tekintem át egy konkrét 
példán, az egyházaskéri köztemető sírfeliratain keresztül. 

2 A vizsgálat tárgyában szereplő szövegek, megosztások, kommentek szerzői 
e tanulmány szerzőjének vajdasági Facebook-ismerősei és környezetük. A 
megosztások nyelve magyar, olykor szórványban kétnyelvű (ilyen esetben a 
megosztás magyar nyelvű megfelelője szerbül is feltüntetett), s ritkán csu-
pán szerb nyelvű (ilyen esetekben általában tekintetbe vannak az érintett 
személy szerb nemzetiségű Facebook-ismerőseire. Szintén a szórványra jel-
lemző). A felkért adatszolgáltatók, továbbítók, közvetítők Vajdaság régióiból 
álltak össze. Az adatszolgáltatók száma mintegy kétszáz Facebook-felha-
száló, akik a következő településeken élnek: Ada, Bácsföldvár, Bácskossut-
hfalva, Belgrád, Csóka, Doroszló, Egyházaskér. Felsőhegy, Hertelendyfalva, 
Hódegyháza, Kispiac, Kupuszina, Magyarkanizsa, Mohol, Nagybecskerek, 
Óbecse, Pétervárad, Szabadka, Szenttamás, Tornyos, Tóthfalu, Törökfalu, 
Törökkanizsa, Zenta. A vizsgált elhunytak száma pedig mintegy négyszáz, 
akik a következő településeken éltek: Ada, Adorján, Bácsföldvár, Bács-
kossuthfalva, Bajmok, Belgrád, Csóka, Doroszló, Egyházaskér, Felsőhegy, 
Hertelendyfalva, Hódegyháza, Kishegyes, Kispiac, Kupuszina, Magyar-
kanizsa, Magyarszentmihály, Martonos, Mohol, Muzslya, Nagybecskerek, 
Óbecse, Pacsér, Palics, Pancsova, Pétervárad, Szabadka, Szenttamás, Sziget, 
Temerin, Topolya, Tornyos, Tóthfalu, Törökbecse, Törökfalu, Törökkanizsa, 
Völgyes, Zenta, Zombor.
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1. Íráshasználat a kibertérben 

1.1. Halálhírközlés a vajdasági magyarok körében

A bemutatás során Jed R. Brubaker és Gillian N. Hayes a We will 
never forget you (online): An empirical investigation of Post-mor-
ten My Space comments című munkájának módszereit alkalma-
zom. A szerzől a Kaliforniai Egyetem Információs és Számítógé-
pes Tudományok Tanszékének tanárai. 2011-es tanulmányukban a 
Facebook elődjén, a MySpacen, az elhunytak felhasználói profilján 
megjelenő kommenteket vizsgálták, a megosztások szerzőinek és 
a közönségének (az olvasótáborának) a viszonyát, a megosztások 
időbeli mutatóit és a halál utáni kommunikáció minőségét a kö-
zösségi hálón, továbbá a felhasználók halál utáni online életről al-
kotott képét elemezték. Brubaker és Hayes három kategóriát hatá-
rozott meg, amelyek természetesen kutatói konstrukciók, s amint 
azt érzékelni fogjuk, a valóságban jelentős átfedés van közöttük:
1. Szerző és közönség: A Facebookon felhasználói profillal ren-

delkező elhunyt üzenőfalán a halála után megjelenő megosz-
tások szerzői általában az elhunytnak címezik üzeneteiket, 
egyes szám második személyben írva (pl. Nyugodj békében; 
Legyen számodra könnyű a föld). Ritkább eset, hogy a felhasz-
nálók egymáshoz intéznek üzeneteket az elhunyt üzenőfalán, 
s inkább a trauma kezdeti fázisában jelentkező mondatokban 
fordul ez elő, amikor információkat kérnek egymástól a ha-
lálesetről (pl. Mi történt vele?; Mikor lesz a temetés?). Ami-
kor az elhunytnak szól a megosztás, annak szerzője általában 
tisztában van azzal, hogy szövege nyilvános, más felhasználók 
is látják, mégis az intimitás megteremtését kívánja elérni (pl. 
Soha nem mertem kimondani, mennyire szeretlek).

2. Időbeli mutatók: Az időbeli módszerekkel az elhunytak üze-
nőfalán megjelenő megosztások gyakoriságát vizsgálják, a 
megosztások időszerűtlenné válását és újjáéledését. Az látszik, 
hogy minden esetben az elhalálozás utáni napokban a legin-
tenzívebbek a megosztások, ezután a legtöbb esetben abba is 
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marad az online aktivitás, s csupán az évfordulókon élénkül 
újra fel, de akkor is inkább csak a közeli családtagokra kor-
látozódik. Ennek megvilágítására külön foglalkozom a halál 
beállta és a halálhír terjesztéséhez kapcsolódó megosztások 
jellegével, a halál beállta utáni tizedik napot követő online 
megnyilvánulásokkal és végül az évfordulókhoz (az elhunyt 
születésnapjához, halála évfordulójához és a nagyobb ünne-
pekhez, különösen a halottak napjához) való viszonnyal.

3. Halál utáni kommunikáció a közösségi hálón: A halál be-
állta után az elhunyt üzenőfalán megjelenő megosztásokat 
Brubaker és Hayes három kategóriába sorolta. Elsősorban 
a részvétnyilvánítások, majd az elhunytról való megemléke-
ző, nosztalgikus megosztásokat elemezték, végül az elhunyt 
halála óta családjában és baráti körében kialakult változások 
online megosztások formájában zajló ismertetését vizsgálták, 
a harmadik kategóriába pedig az olyan jellegű megosztásokat 
sorolták, amelyek a halott iránti szeretet kifejezésére és az élő 
személyeknek a halottjukkal való kapcsolat fenntartására irá-
nyultak, s ezek már inkább a közösségnek szólnak.

Az alábbiakban példákat közlök a fenn említett kategóriák sze-
rinti bontásban. A szövegeket az eredeti, az online térben megje-
lent változatukhoz híven közlöm.3 A megosztásokhoz kapcsolódó 
kommentárokat a megosztások után tüntetem föl, kötőjellel el-
különítve azokat egymástól. A bekezdésvégeken pedig zárójelben 
föltüntetem az elhunyt életkorát és lakóhelyét.

1.2. Szerző és közönség
1.2.1. Utolsó üzenet az elhunytnak

1. kolega szeretunk...nem felejtunk el soha...:(:(:( - De nem 
am!hianyozni fog nagyon!:’( - oooo Istenem mert voltal ilyen 
gyors????:(:( -  hat hianyozni fog nagyon a mi haverunk [20, 
Törökkanizsa]

3 Jelen dolgozatnak nem célja a mintákban megjelenő nyelvhelyességi és he-
lyesírási hibák javítása, a szövegek szerzőinek bírálata.
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2. Nyugodj békében szomszéd:’( [20, Törökkanizsa]
3. N… nagyon,de nagyon hiányozni fog azok a sok beszélge-

tések!! Te mindig tudtad, hogy kell fel vidítani az embert ha 
rossz kedve volt!! Felfoghatatlan dolog ez, hogy itt hagytál 
minket!! NYUGODJ BEKÉBEN!!! :,( [20, Törökkanizsa]

4. Draga osztalytarsnom nyugodjal bekeben. „Én vagyok a fel-
támadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni 
fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.„ 
( Jn. 11, 25-26.)  [45, Doroszló]Nyugodjál békében V… [45, 
Doroszló]

5. Bár már csak fentről olvasod...:( Szeretettel gondolok rád! [27, 
Zenta]

1.2.2. Egymásnak intézett megosztások

1. Szomorú dolog látni, mikor egy fiatal ismerősöd gyorsan 
távozik a földi élettől. Próbálom keresni a szavakat, de nem 
igazán sikerül.....Ezzel a közös képpel búcsúzok tőled,lehet 
valahonnan látni fogod fentről. Nyugodj békében kolega! [21, 
Hódegyháza]

2. Őszinte részvétem az égész családnak [45, Doroszló]
3. Tegnap délután, hosszú és súlyos betegségben, de szentségekkel 

megerősítve, és a nagy útra felkészülten, a doroszlói hitoktató, 
V… visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése, ma, októbert 20-
án 17 órakor lesz a doroszlói temetőben, majd pedig azt köve-
tően engesztelő gyászmise lelke üdvéért a doroszlói Szent Imre 
Plébániatemplomban.  ............................................................. 
Nyugodjon Békében! - Az Isten nyugosztalja - Nyugodjon 
békében, a feltámadás reményében! - a jó Isten adjon neki 
örök nyugodalmat ..nyugodjék békében - Nyugodjon béké-
ben,őszinte részvétem a családnak ! [45, Doroszló]

4. E… barátom és barátunk volt sok dolgon átestünk még itt volt 
nyugodjék békében. Sajnalom ami tortent! Oszinte reszvetem 
a csaladnak! [36, Bácskossuthfalva]

5. soha nem felejtünk el - Ez komoj amit itt irkálnak? milett 
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vele? nesz*rjatok!!! - Igen komoly. Autobalesetet szenvedett  
 - azta leborultját,sajnálom!részvétem minden család tagjá-
nak!!Gyujtok egy gyertyát itt győrben neki estére!! - joteszed 
enis sajnalom [19, Ada]

6. Köszönöm mindenkinek a megjelenését,és azt a rengeteg vi-
rágot,részvétüket akik drága fiam utolsó útjára elkisértétek..
Édesanyja : A… [21, Felsőhegy]

7. Tudatjuk drága unokatestvérem temetése szerdán agusztus 
26.án délután 4 órakor Zentán a Felsővárosi temetőben lesz. 
[21, Felsőhegy]

8. szomorú a tény s soknak még mindég elképzelhetetlen s fel-
foghatatlan a dolog h n olyan rég még együtt szórakoztunk, 
bazkódtunk, élveztük a fiatalságunkat. Mára össze omlott ez 
a szép kép és letörve, összetörve azon fáradozunk h végső bú-
csút vegyünk barátunktól H…-töl akinek a fentiek n adtam 
második esélyt az életre, hisz olyan életvidám ambiciózus tele 
tervekkel aki az életre gondolt n pedig a mindennapokra. Fájó 
pont ez mindannyiunknak h n lehet tovább köztünk. H… 
tudnod kell h mi akik fontosak voltunk neked soha de soha 
nem fogunk elfelejteni. Nyugodj békében - az ő jelleme so-
kunknak példaként szolgálhatna s tudom h lélekben mindég 
itt lesz velünk - ö ojan ember volt akit elfeledni soha soha 
de soha nem fogunk..mert nem is tudunk meg nem is AKA-
RUNK...  - mindannyiunk személyisége egyedi így az övé is 
volt, szomorú h múlt időbe vagyok kénytelen írni, s ezért is 
tudtunk ennyire jól össze kovácsolódni, sosem fogjuk elfeledni 
azokat a dolgokat amiket közösen éltünk át [21, Felsőhegy] 

9. ADAHATÁR-saját halottjának tekinti és mélységes megdöb-
benéssel, fájdalommal, együttérzéssel állunk megmeredve a hír 
hallatán, a mai napot gyásznappá nyilvánítjuk a tanyavilágban! A 
családnak: Ezekben a számotokra nehéz időszakban gondolata-
inkban és imáinkban veletek vagyunk! „Titkon szívemre csendes 
béke száll, amint sírjánál lehajtom fejem. Nem ragadta el végleg 
a halál, hisz bennem él, míg rá emlékezem.” [21, Felsőhegy]
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1.3. Időbeli mutatók
1.3.1. A halál után

1.  ez nem igaaazzzzz....... élneed kell :’(((((((( .....nagyon szeret-
leeek... :’(((( [20, Törökkanizsa]

2.  Elvesziteni valakit, ki szamodra nagy kincs, ennel rosszabb 
a vilagon nincs. Mig gyerek voltam fel sem fogtam, hogy az 
elet mily gyorsan forgant. Ma meg boldog vagyok, holnap mar 
konnyes szemem, mert elmegy orokre, akit szivbol szerettem. 
Mindenki azzal vigasztal ez a sorsod,de megis nehez elvisel-
nem ezt a dolgot. Sokan buszken, nevetve mondjak, boldog 
vagyok, de fel sem fogjak, hogy az elet komoly dolog. Sokan 
szuletnek arvan, vagynak egy csaladra, mas pedig nem tudja 
megbecsulni mije mar van. En orulnek, ha ujra szolna, egy 
mosolyt nekem szanna, mert hianyoznak a vele toltott orak 
mara. O volt szamomra a vilag egyetlen apukaja,de nehanyan 
rosszat is mondtak raja. Ha ujra itt lehetne, elmondanam mit 
ereztem, elmondanam neki, hogy most mindent megertettem. 
Elneznem neki a sok osszeszidast, a keresetlen szavakat, hisz 
mostmar tudom, hogy ezek hasznosak. - nagyon sajnaljuk!!! 
sok erot es kitartast!! egy ember sem erdemelne meg ekkora 
fajdalmat, ekkora sebet az eletben, megis szembe kell neznunk 
vele sajnos - Rèszvètem, legyèl erös, tudom nehèz annak lenni, 
de egy próbát megèr - Fogadd őszinte részvétünk! [47, Csóka]

3.  Nem tudom felfogni! Nyugodj békében! [47, Csóka]
4.  Édes öcsém...a szivem kettéhasad..miért kellet ennek meg-

történnie??Nyugodj békében én kis szakácsom [22, Péterréve]
5.  Bocsátassék meg Neki minden bűne, s legyen örök nyugodal-

ma! - nyugodj békében drága szép M… ott ahol vagy öszinte 
részvétem - Oszinte resztem, sajnos elment ami Draga Bara-
tunk!! [21, Temerin]
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1.3.2. Tíz nappal a halál után

1. Gondoltam ma rad... Barcsak akkor tudtam volna amit most 
tudok... [27, Zenta]

2. Mindig érzem a közelséged, s ezt tudva, sosem vagyok egyma-
gam!!!! [27, Zenta]

3. gyakran eszembe jutsz...meg mindig hallom a nevetesed... 
[27, Zenta]

4. Hianyzol nekem,legyen konnyu a fold feletted....... [27, Zen-
ta]

5. HIANYZOL KICSILÄNY NAGYON [27, Zenta]
6. A Jóisten vigyázzon rád ott fönt [22, Péterréve]
7. A szeretet soha el nem fogy...a lélek él....találkozunk ♥♥♥ [21, 

Temerin]
8. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Nem haltál meg, 

csak álmodni mentél......
9. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk csak felné-

zünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, 
ha időnk lejárt. [21, Temerin]

10. Csak egy kérdés: MIÉRT!? - valóban miért? - Erre azt szok-
ták mondani,hogy meg volt írva!Ez egy baromság,ilyet az ír,a-
kivel nem történt még ilyen tragédia!?((((( - Miért????-sosem 
tudhatjuk meg!:(( [21, Szenttamás]

11. „Az idő talán begyógyítja a sebeket, de sohasem hoz feledést.”
12. (Nora Roberts) - Ez így van - A sebeket sosem lehet begyó-

gyítani,ezt sajnos én is tudom!(( [21, Szenttamás]

1.3.3. Évfordulókon

1. 8hete :’(((....nagyon hianyzol és nagyon nagyon szeretleek 
:’((♥♥♥♥ [20, Törökkanizsa]

2. ma pont 2hónapja....gyertek haza....nagyon hiányzol és na-
gyon nagyon szeretlek ♥♥♥♥[20, Törökkanizsa]

3. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / nem örülsz 
már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp sze-



251

münkben Érted él, / egy gyertya az asztalon Érted ég.  
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / amit tőlünk soha 
senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / 
szívből szeretünk s nem feledünk Téged.”....9hete :’((((((((((((( 
- Nincs kinek örülni mikor lekezel velem..:’((((((((((((((((((((( 
- nekem nincs kivel veszekednem,kivel megbeszélnem 
a problémáim,nincs kivel itthon meg máshol hujésked-
nem.,stb...:’(((((((((((((((( - :-(az élet mostoha. - az :’((((((( [20, 
Törökkanizsa]

4. Boldog szülinapot :((( [20, Törökkanizsa]
5. Keresheted őt, nem leled, hiába, / se itt, se Fokföldön, se Ázsi-

ába, / a múltba sem és a gazdag jövőben / akárki megszülethet 
már, csak ő nem. / Többé soha / nem gyúl ki halvány-furcsa 
mosolya. / Szegény a forgandó tündér szerencse, / hogy e cso-
dát újólag megteremtse. „ Boldog Karácsonyt [20, Törökka-
nizsa]

6. Naaa micsicsu? :/// :(( boldogszülinapot bárhol is vagy R…. 
:**** [20, Törökkanizsa]

7. DRÁGA E… AHOL VAGY IS BOLDOG SZÜLINA-
POT JÓ VOLNA EGGYŰTT ŰNNEPELNI [36, Bács-
kossuthfalva]

8. Drága kisfiam,ma pont 1 éve,hogy utoljára láttunk.Nagyon 
hiányzol!!!Nyugodj békében!Emléked örökké őrizni fogjuk.
Szeretünk nagyon! [22, Péterréve]

9. Már 6 hete nincs velünk :((( [19,  Ada]
10. 10. 20 SZOMORÚ, ELVISELHETETLEN HÓNAP 

NÉLKÜLED !!!! [21, Szenttamás]
11. Július1-jén vigasztalan 2 éve, hogy drága gyermekem örökre 

lehunyta gyönyörű szemeit! Két éve... / Már két éve... / Örök-
re kialudtak a fények. / Az én világomban úrrá lett a sötétség. 
/ Sötétség, melyben nem lelek semmit. / Elhagyott a bátorság, 
eluralkodott a gyöngeség. / Két éve... / Már két éve... / Tátong 
a fekete lyuk a sötétségben. / Az idő gyógyír - mondja min-
denki. / De nem. Az idő méreg. Nekem az. / Hiányod nem csi-
tul, lelkem nem lel vigaszt. / Két éve... Már két éve... / Szívem 
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fekete gyászruhát öltött. / Lelkem sírt, tagadott, őrjöngött. / 
Mindennek már két éve, / De szemem ma könnyezik, Szívem 
ma ugyanúgy vérzik. / Mert ma van két éve... már két éve... / 
hogy végleg elmentél. - Az idő nem gyógyír,ezt 1000 év sem 
tudja pótolni,mikor a gyermekünk meghal!:((((((((((((((((( 
[21, Szenttamás]

12. 2 év.../Nem hiszem el, hogy nem vagy többet az élők sorába!!! 
Hiányzól A…! [21, Szenttamás]

13. elmúlt aZ újév,de SAJNOS nem ünnepeltèl velünk...de min-
denkinek a szívèben ott voltàl és örökre ott is fogsz maradni...
hiànyzol... [20, Sziget]

14. Bárhol is Vagy drága kis fiam Gábor áldott ünnepeket a lel-
kednek! [19, Szenttamás]

15. Aki sajna nem ünnepelheti velünk meghitt karácsonyun-
kat,drága J… barátunk emlékére....akit mindég szeretni fo-
gunk,és szivünkben örizük..... [21, Felsőhegy]

1.4. Halál utáni kommunikáció a közösségi hálón
1.4.1. Búcsúformulák 

1. Nyugodjatok békében4 :’((( nagyon fogtok hiányozni soha 
nem felejtünk el benneteket  ♥♥ - soha!!!:’(((((((((((((((((((((
(<3<3<3; nagyon fognak hiányozni!! - Ez szörnyü!:(((( - eleg 
kegyetlen az elet h ilyen fiatalon kellett nekik elmeni.oszinte 
reszvetem. -  Ez nem wolt korrekt h meg haltak...:’((((Nyu-
godjanak békében.:’((( - bazdmeg -  Hát az bixtos!!!! - Úr Is-
ten!!!:’( nem vagyok képes fel fogni!!!:’(((( - :’((((( csak azok a 
dolgok jutnak eszembe,amiken elsírom magam!:’( - egyszerű-
en nem birok leállni,h ne sírjak soha nem fogom őket elfelej-
teni. :’((( <333; [20, Törökkanizsa]

2. mindig emlékezni fogunk rátok!:’(((( [20, Törökkanizsa]
3. Nagyon,de nagyon hiányozni fogsz  ♥ Nyugodj békében. A te 

szimonod ♥ [21, Hódegyháza]
4. R.I.P. [21, Hódegyháza]

4 Autóbalesetben elhunyt fiatalok üzenőfalán.
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5. Draga kislany, nyugodj Békében [27, Zenta]
6. Jelenség voltál. [27, Zenta]
7. nagyon szeretünk .. mindig szeretni fogunk .. nyugodj béké-

ben drága .. őszinte részvétem a családnak .. mindenhol a szép 
mosolyodat látom .. hiszek benne hogy már jobb helyen vagy 
de nagyon nagyon hiányozni fogsz [27, Zenta]

8. Ebben a pillanatban hallottam meg csak a szomoru hirt. 
Oszinte reszvetem a csaladnak.Nyugodj bekeben A…[27, 
Zenta]

9. Ég veled A…[27, Zenta]
10. Ég Áldjon! [27, Zenta]
11. Csillagok közt él már, / angyalok közt jár, / ott, hol csendből 

épül vár, s igaz lelkére az Isten vigyáz már.” / Nyugodj békében 
[27, Zenta]

12. Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek. /Juhász Gyula / Nyugodj békében! [21, 
Hódegyháza]

13. Elcsitult a szív mely értünk dobogott, / Pihen a kéz mely ér-
tünk dolgozott. Aki szeret az soha el nem feled / Számunkra 
te soha nem leszel halott, Ragyogni fogsz mint a csillagok!! 
/ Soha nem felejtünk el!! / Nyugodj békében csajszi!!!! [27, 
Zenta]

14. „Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, / nem tudja mi a fájda-
lom. / Szeretetben éltél köztünk gazdagon / Mint a Tavasz, el-
mentél egy napon. / Minden virágban Téged látunk /  Mindig 
hazavárunk.” [19,  Ada]

15. Az angyalok örizzék álmod!Nyugodj békében A…! [19,  Ada]
16. ,,Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen 

örök álmod, soha nem felejtünk el.” Nyugodj békében Bará-
tom!!!! [19,  Ada]

17. Elmentél ,de én Soha soha nemfelejtelek el.sajnálom hogy 
ilyen fiatalon kelett hogy elmenj!;-( [21, Felsőhegy]

18. nyugodj békében jenci. sosem felejtem el hogy te mindig ne-
vettél, vagy megnevettetél valakit, sose voltál szomorú mindig 
mosolyogtál. sosem felejtelek el!!! [21, Felsőhegy]
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19. Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, / Ezek a fények világít-
sanak Neked. Örök világosságban - békességben nyugodj, / 
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod. [21, Felsőhegy]

1.4.2. Nosztalgikus, emlékező megosztások

1. ....VALAMIKOR...RÉGEN...EGYÜTT JÁRTUNK OVI-
BA ....ISKOLÁBA....A NAGYUTCA VÉGÉRŐL...BAN-
DÁSTUL ... A SULIBA MEG VISSZA... RÁ SE GON-
DOLTUNK ARRA HOGY VALAMIKOR MÁSKÉNT 
LESZ...SZOMORÚ...OSZTÁLYTALÁLKOZÓK HE-
LYETT ...MÁR CSAK EMLÉKEZÜNK....TÖRTÉN-
HETETT VOLNA MÁSKÉNT IS...VIDÁMAN...DE 
IGY.....SZOMORÚ.....NYUGODJ BÉKÉBEN J.... [47, 
Csóka]

2. Emlekezunk rad E…!!!Orokke...!!! - Hatalmas...és E… mor-
gott,mert felszedtük az apját is és nem birt cigizni:)) - Hogy 
csapoltunk Topolyan mikor a faterod vitt bennunket traktor-
ral!!!az mekkora edda koncert volt - köszöni, szerintem. [36, 
Bácskossuthfalva]

3. „Há Morzsi,há hun vagy?”.....mindég ezt mondtad... (Az em-
lékcsoportba feltöltött az egyik felhasználó egy fotót a kutyá-
járól és az imént idézett szöveget illesztette a kép alá). [21, 
Szenttamás]

4. Nyugodj békében volt osztálytárs.  - Hihetetlen hogy meg-
halt. - Hát szomorú,hogy valaki ilyen fiatalon elhuny,pedig 
jelen volt életünk néhány fontos eseményén, ballagás, szülinap 
stb. - Hàt igen.Én is dolgoztam napszàmba vele.Ment a hü-
lyülês - Hát ez hihetetlen,és nagyon szomorú,hogy ennyire 
fiatalon megkellett szegénynek halni!

1.4.3. Élményközlések és „kapcsolattartó” megosztások

1. Volela bih da si makr nju mogao upoznati... :((( (Szeretném, 
ha bár őt megismerhetnéd – egy fotót tett fel az elhunyt nő-
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vére a kislányáról) - [20, Sziget]
2. NAGYON HIÁNYZOL!!! [21, Péterréve]
3. Marad az emlék. / Végtelen szép kép. / Reggel Vele kelek fel, 

/ Este Vele alszom el. [21, Szenttamás]
4. Ej buráz, hiányzol, nincs nap, hogy ne juss eszembe! [20, Szi-

get]
5. Megint csatát vesztett, / fuldoklott az elméjét elárasztó emlé-

kek / tengerében. Zokogni kezdett. Először csendesen / nyü-
szített, aztán hangosan felsírt, ahogy szíve / mélyéből előtört a 
fájdalom. Hallotta a saját / fájdalmát. Minden könnycsepp egy 
segélykiáltás volt, amelyre most is, mint mindig, hiába várta a 
/ választ. [20, Sziget]

6. Benne vagy a szívünkben, / Benne minden napban, / Minden 
órában, minden pillanatban. / Benne vagy a szóban, / A lehul-
ló csendben, / Angyalok közt az örök életben.” El nem múló 
fájdalommal emlékezünk G... [19, Szenttamás]

1.4.4. Emlékprofilok

1. Nyugogy bèkèbe hiànyzol haver   [19,  Ada]
2. boldog szülinapot haver  [19,  Ada]
3. Haver szavan nincs de akkor is Boldog Szulinapot kivanok 

neked [19,  Ada]
4. Boldog születésnapot ott fenn a mennyben drága kis fiam! 

Nagyon nagyon hiányzol! [19, Szenttamás]
5. Lélekben együtt ünnepeljük 21. szülinapod. Te ott fenn mi itt 

lenn és mégis érezzük közelséged. [19, Szenttamás]

1.4.5. Emlékcsoportok

1. Csak 22 éves lettél volna!!!!! [21, Szenttamás]
2. 2 év..... / Oly szomorú Nélküled élni, / Téged mindenütt hiá-

ba keresni. / Téged várni, ki nem jön többé, / Szeretni foglak 
mindörökké. [21, Szenttamás]

3. Suhogó esti szél, kedves angyalok! / Súgjátok meg neki, hogy 
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én még itt vagyok! Súgjátok meg neki, anyukája üzeni: / Míg 
az élet tart, örökké szereti!! [21, Szenttamás]

4. „A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, 
abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik vala-
mi leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljesség-
gel pótolhatatlan.” / (Arthur Schopenhauer) [21, Szenttamás]

5. Kezeidet fogtam... / Csendes volt a hajnal, pirkadatnak fénye 
/ Átsuhant Szobádon, Szemeidet néztem, Lélegeztél halkan, / 
Kezeidet fogtam, s halkan imádkoztam... Félhomályba zárva 
lábaim remegtek, / Fáradt, beteg szemek semmibe mereng-
tek, Mellkasod még ringott, / Mint gyengéd hulláma végtelen 
tengernek. / El ne Aludj kérlek, ez volt minden vágyam, / Ke-
zeidet fogtam, s halkan imádkoztam... / Nem tudom feledni 
soha azt / a péntek este fényét, mi átsuhant Szobádon, / Hol 
beteg Tested feküdt egy hófehér Ágyon... / Hittem még Is-
tenben és a gyógyulásban, / Kezeidet fogtam, s halkan imád-
koztam... / Gyengéd csókot leheltem még / Sápadt, szép Ar-
codra, Beszéltem is Hozzád, / Jaj, de mindhiába, / Bekopogott 
nem várt Végzeted órája... / Megállt ott az idő, nem Szóltál 
már hozzám, / Megfagyott a mosoly a szép sápadt orcán... / 
Megbénultan néztem mozdulatlan Álmod, / Szemeiddel tán 
már új Világod Látod... / Szívem dobbanását torkomban érez-
tem, / A világ omlott össze szomorú lelkemben... / Elengedni 
Téged sohasem akartam, / Tehetetlen voltam e mély fájda-
lomban, / Kezeidet fogtam, s Érted imádkoztam... - “Mikor 
nincs melletted senki, s úgy érzed, hogy vége,  / Kulcsold össze 
két kezed, nézz fel az égre. / Ott van Ő, ki meghallgatja szíved 
minden bánatát, / Ott van Ő, ki megérti, hogy neked mennyi-
re fáj. / Ő vigasztal, ha sírni lát, mert Ő vigyáz Rád.” - nagyon 
szomoru.....hogy egy szulonek ezt meg kell erni...frown han-
gulatjel  [21, Szenttamás]

6. A szeretet mindig legyőzi azt, amit halálnak hívunk. / Ezért 
nem kell megsiratnunk a szeretteinket, / hiszen továbbra is a 
szeretteink maradnak, / és mellettünk maradnak. / Ezt rend-
kívül nehéz elfogadni. / Paulo Coelho [21, Szenttamás]
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7. Emlékezővideó a youtubon.com-on. [21, Szenttamás]
8. Andi a csillogó szemű kislány. [21, Szenttamás]
9. Dala bih sve sto imam, pod jednim uslovom: DA DOBIJEM 

SVOJE DETE NATRAG!!!! (Mindenem odaadnám, ha 
visszakaphatnám a lányom) [21, Szenttamás]

10. TE vagy az ember ki köztünk voltál, emlékeinkben most is itt 
vagy, de a barátunk mindig is leszel!!! [20, Sziget]

11. nedostaješ naaam,Brateeeeeee :(u srucu ćeš nam biti uvek.. 
(Hiányzol nekünk testvérem, mindig a szívünkben leszel) - 
bàrcsak én feküdnèk ott helyette.... - o nem szeretne h igy 
beszejunk....o mindig velunk van es mindenben tamogat!!!! - 
tudooom,de akkor is nagyon hiányzik... - nekem is hid el :((( - 
meg mennyit lògtunk...istenem,MIÉÈÉÈÈÈRT??? - :(((((((( 
ere nincs valasz.... :((((((( - mi rossszat tettünk h így büntetsz 
minket??? - ijen az elet...de nincs nagy ertelme h elvete to-
lunk...csak roszat tet velunk h o nincs velunk!!! - dràga iste-
nem add vissza nekünk...KÉÈÉÉRLEK. -  :(((((((((( - wagy 
wegyèl el engem is.... - ijeneket ne mongy leciiiiiiiiiiiiiiiii... 
- :((( [20, Sziget]

1.4.6. A megosztásban szereplő búcsúdalok

1. Bane Bojanic: Nema vise druga mog (A baráton nincs többé) 
[20, Törökkanizsa; 20, Sziget]

2. Delhusa Gjon: Gyertyak a siron [20, Törökkanizsa; 20, Sziget; 
21, Felsőhegy]

3. Deák Bill Gyula: A zöld, a bíbor és a fekete [20, Törökkanizsa; 
21, Szenttamás]

4. Varga Miklós: Vén Európa, öreg hölgy [20, Törökkanizsa]
5. Delhusa Gjon: Dalok a szélben [19, Ada]
6. Demjén Ferenc: Hogyan tudnék élni nélküled [20, Törökka-

nizsa]
7. Marijana Todorovic: Bebo vrati se dole ( Kicsim, gyere vissza 

le) [21, Temerin]
8. Children of Distance: Emlékezz rám [20, Törökkanizsa]
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9. Kárpátia: Szeretlek [20, Törökkanizsa]
10. Himno del Real Madrid (futballcsapat himnusza egy rajongó 

üzenőfalán) [20, Törökkanizsa]
11. Rufus Wainwright: Hallelujah [20, Törökkanizsa; 27, Zenta]
12. Republic: A csend beszél tovább [21, Temerin]
13. Alex Tamás: Emlékdal. Szívünkben örökké élsz [20, Törökka-

nizsa; 21, Szenttamás] 
14. Homonyik Sándor: Álmodj királylány [27, Zenta]
15. Amy Winehouse: Back to black [22, Szenttamás]
16. Mester Tamás: Altass el [22, Szenttamás]
17. Zámbó Jimmy: Valahol minden meg van írva [21, Felsőhegy]
18. Demjén Ferenc: Kell még egy szó [21, Felsőhegy]
19. Zorán: Kell ott fenn egy ország [21, Felsőhegy]

2. Íráshasználat az egyházaskéri temetőben

Az Aranka és a Maros folyó közének már korábban betelepült 
részei elnéptelenedtek a török hódoltság idején. A Tisza, az Aran-
ka és a Maros árterületén meghúzódó szigetek, lapályszélek, ná-
das partok kiváló feltételeket biztosítottak a dohánytermesztésre, 
s miután Marczibányi Lőrinc, Trencsén vármegyéből származó 
birtokos a kincstártól megvásárolta a csókai birtokot Czernabara, 
Imretelek, Monostor, Terján és Verbicza5 pusztákkal szegedi do-
hánykertész családokat telepített a vidékre 1785 és 1789 között 
(Böngyik et al. 1999, 23). Innen számítjuk a lakosság újratelepíté-
sét, a település kialakulását.

Egyházaskéren négy temetőről lehet információt szerezni. A 
legkorábbiba a fenti falutörténeti adatokkal összefüggésben az 
1700-as évek végén, az 1800-as évek elején kezdtek temetkezni, 
de miután 1873-ban kiütött a kolerajárvány valószínűsíthetően 
gyorsan megtelt, ezért annak kibővítésére a település irányába, a 
régi temetővel szemben fekvő földterületet jelölték ki. Így a má-
sodik temetkezési hely a napjainkban Keszeg Eszter, egyházas-

5 Verbica, szerbül Vrbica 1888-ban a helységmagyarosító törekvések során 
kapta az Egyházaskér nevet.
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kéri lakos házához tartozó kert egy részén terül el. A 19. és a 
20. század fordulóján létesítették a mai temetőt. Kialakulásával 
körülbelül egy időben létesült a református temető és az újhitűek 
temetkezési területe egyazon parcellán, de elkülönülve egymástól. 
Arról, hogy korábban hová temetkeztek a protestáns felekezetek 
és a település 19. századi vallási eloszlásáról nincs biztos adatunk.6 
Jelen írás a negyedik temetkezési hely, vagyis a mai köztemető 
sírfelirataival foglalkozik.

A mai egyházaskéri temető a falu szélén, egy kisebb utcában, 
a Vuk Karadžićban található, a Makai sornak nevezett falurészen. 
A visszaemlékezések szerint a területet Farkas Péter, kántortaní-
tó ajándékozta a településnek azzal a céllal, hogy temetőt létesít-
senek rajta.7 Az ajándékozást alátámasztja a már említett 1800-
as évek végén, 1900-as évek elején készített térkép, amelyen a 
temető területe még Farkas Péter tulajdona. Mivel a településnek 
ajándékozta, nem került a felekezeti egyházak kezére, Egyházas-
kér Község, majd a Helyi Népbizottság és napjainkban a Helyi 
Közösség rendelkezik róla, rendezi és gondozza. Így a sírhelyért 
sohasem kellett fizetni. Az 1014/1 és az 1014/2-es parcellán fek-
szik, területe 44 ár 40 négyzetméter. Téglalap alakja hátul kes-
kenyedik. 1962-ben a Helyi Népbizottság határozatot hozott a 
helyi hozzájárulás bevezetéséről, s az első összegyűjtött pénzösz-
szegből vaskerítést emeltek a temető utcafrontjára. Napjainkban 
jobb oldalról és hátul árok választja el a szomszédos parcelláktól, 
míg balról egy romos ház és annak elburjánzott gyümölcsöskertje 
határolja.

6 Egy 1800-as évek végén készült  térképen még nincs bejegyezve a refor-
mátus temető. A térkép adatai: KO XIII. 54. „Egyházaskér Nagyközség 
térszín vázlata.”, szerk. Holub Károly. A pecsét felirata: TORONTÁL ME-
GYE TÖRÖK KANIZSAI JÁRÁS EGYHÁZASKÉR KÖZSÉG. Egyes 
visszaemlékezések szerint a Kocsis család volt az első református vallású a 
faluban. A 19. század végén települtek Egyházaskérre.

7 Farkas Pétert 1920-ban halt meg. Sírhelye, az akkor még majdnem üresen 
álló temető közepére került, a Nagykereszt mellé. A falu megbecsült szemé-
lyisége, kántortanító volt. Táblája foglalkozását is jelzi.
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A sírfeliratok magyar nyelvűek, öt kivételével, amelyekre szerb8 
nyelvű felirat került. Az ortodox egyházhoz tartozásukat bizo-
nyítja a feliratok mellett elhelyezett kereszt széleinek barokkos 
háromkaréjú tagolása. A magyar nyelvű, római katolikus vallá-
súak feliratainál egyszerű keresztek találhatók. Az egyházaskéri 
temetőben találunk példát vegyes házasságra is. Ilyen esetben az 
elhunyt, szerb nemzetiségű férjnek a magyar ajkú felesége szerb 
nyelvű sírjelet készíttetett és a saját adatait is hasonlóan, cirill be-
tűs írásmódban íratta föl. Igen gyakoriak a helyesírási hibák a fel-
iratokban. Gyakori a szavak különírása ott, ahol egybe kellene és 
az egybeírás akkor, ha külön kellene. Olykor hiányzik a dátum 
utáni pont, de előfordul, hogy az írásjelek is elmaradnak, vagy 
a szavaktól egy szóköznyi távolságra kerülnek. Részben a helyi 
nyelvjárás sajátosságai is érzékelhetőek, a kiejtés szerinti írás elvét 
is gyakran alkalmazzák (pl. szenfedél, szíveinkel). A közölt sírfel-
iratokat eredetijükhöz híven jegyeztem föl.

2.1. Kezdő formulák

1. Itt nyugszik [267]
2. Itt nyugszik / felejthetetlen lányunk [1]
3. Itt nyugszik / felejthetetlen férjem / kit a halál elragadott / 

tőlünk élete küszöbén [1]
4. Felejthetetlen gyermekünk / kit a halál elragadott / tőlünk 

élete küszöbén. [1]
5. Itt nyugszanak [1]
6. Itt alussza örök álmát [1]
7. Családi sírbolt [2]
8. Farkas család sírboltja [1]
9. Fehér Erzsébet sírboltja [1]
10. Ovde pociva [1]
11. PAX [1]

8 Történelmét tekintve színmagyar településről van szó. Az Egyházaskéren 
nyugvó szerb nemzetiségűek egy része a kilencvenes években Szerbia déli 
részéről érkezett a településre, a másik részük az ötvenes-hatvanas években.



261

2.2. A nevek írása 

A sírjeleken a család- és keresztnév is szerepel. A házastársak sír-
ján gyakori a feleség lánykori családnevének is a feltüntetése és 
a rokonsági kapcsolatokat is kiemelik. Általában a férj neve ke-
rül baloldalra, vagy felülre a feleségé pedig csak utána. Szokássá 
vált, főként idős házaspároknál, hogy ha az egyik fél elhuny, akkor 
a másik a síremlékre felvéseti a saját nevét, születési dátumát és 
fényképet helyeztet be magáról is a márványkeretbe, házastársa 
adatai mellé. Kisgyermekek esetében gyakran találkozunk becé-
zéssel:
1. Itt nyugszik / Dömösi / Árpádka / 1940. – 1945. / Nyugodjál 

békében!
2. Benyoczki / Lajoska / 1938 – 1949
3. Ábrahám Pistika / Élt 4 honapot.
4. Pető Lajoska 
5. Fajcsák Bözsike / Élt 7 hó / 1939

Fa-, vas- és betonkereszteken gyakori, hogy a kereszt bal olda-
lán és a jobbon csupán egy-egy betű szerepel, amely a vezetéknév 
és a keresztnév kezdőbetűje. Napjainkra az ilyen típusú sírokban 
nyugvók személye ismeretlenné vált.

2.3. Sírversek9

Tragikus körülmények között vagy balesetben elhaltak sírversei:

1. Aki szeret, az soha nem feled10

2/1. Szép tavasz terítsd be ezer ibolyával,
fehér nyár, te hintsd be illatos rózsával, 
szelíd ősz, szórd tele fanyar falevéllel 
9 Sírversek közé soroltam minden rímelő feliratot. Majd tematikus egysé-

gekbe rendeztem azokat, s kategorizáltam. A kapcsolódó, és eltérő témájú 
változatokat további számozással jelöltem (pl. 2/1, 2/2).

10 Hozzátartozói a Magyar Szó napilap hétvégi, gyászjelentéseket tartalmazó 
mellékletéből vették át a feliratot.
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hideg tél, takard be ezüst szenfedéllel,
mi majd betakarjuk fájós szíveinkel
fájós szíveinkből fakadó könnyeinkel.11

2/2. Őszi szél takard be
hulló falevéllel
mi majd betakarjuk
fájó könnyeinkkel

3. Mindig itt vagyok, 
és ott leszek, ahol 
a szél zúg, a nap nevet.12

Gyermek sírversek

4/1. Gyógyíthatatlan a seb amit
a sors adott reánk
Felejthetetlen az óra amikor
földet dobtak rád13

5/1. Kinek gyermekét 
nem fedi sírhalom

11 A zentai, Aulik kőfaragó sírversgyűjteményéből választották hozzátartozói.
12 Az eredeti dalszöveg részlete: „Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, 

hogyha nem szabad, / mindig itt vagy, és ott leszek, ahol a szél zúg, a nap 
nevet… / Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet, / elbúcsú-
zom, de itt marad belőlem néhány pillanat…” A csend beszél tovább. Tüzet 
viszek. Republic, 1995. A Magyar Szó napilap hétvégi, gyászjelentéseket 
tartalmazó számaiban is gyakori változatainak az előfordulása.

13 Párhuzama Felsőhegyen, Vida 2007, 136., Magyarkanizsán, Klamár 2013, 
62. A Magyar Szó napilap hétvégi, gyászjelentéseket tartalmazó száma-
iban is gyakori. Egyik változata a lapból: „Gyógyíthatatlan a seb, amit a 
sors mért ránk, / Feledhetetlen a perc, amikor földet dobtak rád. / Lelked, 
mint a fehér galamb, csendesen messze szállt. / Fájó tested oly sokat szen-
vedett, / Mert szívedben volt a jóság és odaadó szeretet. / A sok könny-
csepp, ami végiggördül arcunkon, / azért van, mert szeretünk és hiányzol 
nagyon!”
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az nem is tudja mi az 
igazi fájdalom14

5/2. Kinek gyermekét nem
fedi sírhalom az nem
tudja mi az igazi fájdalom15 

Fiatal korban elhaltak sírversei

6. Nincs már holnap
Ennyi volt az élet
Ezentúl már csak a 
Szívetekbe élek.16

7. Rövid élete sok szép terve csak álom
maradt mert mindent lezárt a sírhalom.
Részünkre nem maradt más csak a bánat és 
az örökös fájdalom. 

4/2. Gyógyíthatatlan a seb , amit
a sors adott reám .
Felejthetetlen az óra, amikor
földet dobtak reád .17  

Középkorú, a település elismert személyiségének (tanító) sírverse

8. Ének zengjen e sír felett
aki tanított sok gyermeket.

14 Párhuzama Felsőhegyen. Vida 2007, 135. Az interneten is igen gyakori az 
előfordulása: www.erdos-granit.hu, www.granitpark.hu, www.ledig-granit.
hu, gyaszkepek.lapunk.hu.

15 Lásd a 10. lábjegyzetben.
16 Változata: „Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet. Sirassatok csendesen, 

mert Én a szívetekben élek.” gyaszkepek.lapunk.hu.
17 Lásd a 9. lábjegyzetben. 
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Szülésben elhalt anya sírversre

9. Egy drága édesanya ki gyermekéért éle-
tét adta, ki szeretetét, jóságát csak képen
arcáról mutatja.18 

Idős korban elhaltak sírversei

10/1. E síremlék örökké hirdesse, 
hogy akik itt nyugszanak soha
nem lesznek feledve!

10/2. Ez a síremlék örökké hirdesse, hogy 
aki itt nyugszik soha nincs feledve!19

11/1. Az élet egy viharos tenger
ahol a jobb életért küzd és dolgozik az ember.
Mire céljára talál – csónakját felborítja a halál. 
és akkor (ott) örök nyugalomra talál.20

11/2. Az élet egy viharos tenger.
Melyben küzd és dolgozik az ember
s mire céljára talál.
Csónakját felborítja a halál. 

18 A sírverset az elhunyt édesanyja Kószó Józsefné Rúzsa Katalin (1949) köl-
tötte.

19 A hozzátartozók a sírbolt készítésekor a 3/1-es sírverset vették át s íratták 
föl apróbb változtatásokkal.  

20 A hozzátartozók a sírbolt készítésekor a 3/1-es sírverset vették át s íratták 
föl apróbb változtatásokkal.  
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5/3. Kinek szüleit nem fedi 
sírhalom, nem tudja mi
az igazi fájdalom.21 

5/4. Kinek édesanyját
nem fedi sírhalom
nem is tudja
mi az igazi fájdalom.22 

12. Számunkra nem vagy 
halott
Örökké élsz mint a
csillagok23 

13. Oh édes jó Apánk
21 Változata Felsőhegyen: „Kinek nejét és édes/ Anyát nem fedi sír / Halom 

nem is tudja / Mi az igaz fájdalom!” Vida 2007, 130.; „Kinek férjét nem fedi 
sírhalom / nem tudja mi az igazi fájdalom!” Vida 2007, 137.; „Kinek apját, 
anyját és testvérét / Nem fedi sírhalom / Az nem is tudja mi a szívfájdalom.” 
Vida 2007, 138.; Magyarkanizsán: „Kinek apját anyját / nem fedi sírhalom, 
/ az nem is tudja / mi a szív fájdalom.” Klamár 2013, 57.

22 Lásd a 17. lábjegyzetben.
23 Párhuzama Felsőhegyen: „Számunkra te sohasem leszel halott, / Örökké 

élni fogsz, mint a csillagok.” Vida 2007, 137.;.A Magyar Szó napilap hét-
végi, gyászjelentéseket tartalmazó számaiban is gyakori az előfordulása., 
Változatai még: „A virág elhervad rövid pár nap alatt, / De emléked szí-
vünkben örökre megmarad. / Számunkra te sosem leszel halott, / Örökké 
élni fogsz, mint a csillagok.” www.granitpark.hu., „A szíved pihen, a miénk 
vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Számunkra Te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.” abdai.lapunk.hu., „Számunkra te soha 
nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” www.kuzmagranit.
hu., „Számunkra te sohasem leszel halott / Örökké élni fogsz, mint a csilla-
gok / Drága jó szívét két dolgos kezét / Áld meg Atyánk / S mi köszönjük, 
hogy ő lehetett a mi édesanyánk.” www.smsgyujtemeny.hu., „Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / Számunkra 
te sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” www.citatum.
hu., „Elcsitul a szív mely értünk dobogott, Pihen a kéz mely értünk dolgo-
zott. Aki szeret az soha el nem feled / Számunkra te soha nem leszel halott, 
Ragyogni fogsz mint a csillagok!!” sirko-keszites-budapest.hu.
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fájos szível gyászolunk
és remélünk hogy meglátunk 
a menyei örömben!

Önmagának, előre elkészíttetett kriptán olvasható sírvers

14. Isten hozott jó testvér
Mondd el a miatyánkot
Mindnyájunk lelki üdvéért

2.4. Egyéb feliratok

1/1. Emléküket szívünkben őrizzük [2]
1/2. Emléküket örökké / szívünkben őrizzük. [1]
1/3. Emlékét örökké szívünkben őrizzük [1]
1/4. Emléked szívünkben / megőrizzük [1]
2/1. Szívünkben örökké hű marad. [2]
2/2. Szívünkbe örökké hű marad [1]
3. Szívünkben / örökké élni fognak. [1]
4. Emléked örök kincse. / Szívünk vigasza. [1]
5. Elesett a harctéren / 1916 / Fájdalmas emlék lányaitól [1]
6. Felejthetetlen lányom [1]
7. Felejthetettlen gyermekünk / kit a halál elragadott / tőlünk éle-
te küszöbén [1]
8. Imádkozunk értük / hogy nyugodt békés / legyen pihenésük [1]
9. Hosszú betegsége után / adj uram örök nyugodalmat, s / az örök 
világosság fényeskedjen / neki. [1]
10. A nagy fájdalmainkat szívünkbe / zárjuk. Még élünk soha el 
nem feledünk [1]
11. Jézus szíve / légy irgalmas hozzám [1]
12. sz. Egyházaskéren / 1852

A foglalkozások jelölését írásban itt, az egyéb feliratok között 
jelenítem meg. Az egyházaskéri temetőben csupán két sírjelen ta-
lálkozunk jelölésével, s egyel, amikor versbe foglalták sírtábláján a 
foglalkozását (Ilyen a fentebb közölt 9. számú sírvers):  
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1. Itt nyugszik / Farkas Péter / kántortanító / élt 59 évet / megh 
1920 / Müller Kikinda
2. Piri Rezső / kántor / 1920 – 1986 / neje / Piri Mária/ szül 
Mihók / 1923 – 

2.5. Sírversek alá vésett búcsúszavak, záró formulák

1/1. Nyugodjanak békében [28]
1/2. Nyugodjanak békében! [3]
1/3. Nyugodjonak békében [10] 
1/4. Nyugodjonak békében! [2]
1/5. Nyugodjanak isten kegyelmében [1]
1/6. Nyugodjon békében! [2]
1/7. Nyugodjon békében [37]
1/8. Nyugodjék békében! [2]
1/9. Nyugodjonak / békeségben [1]
2. Örök nyugalmat / békébe [1]
3/1. Béke hamvaikra [29]
3/2. Béke hamvaikra! [13]
3/3. Béke hamvaikra. [2]
3/4. Béke hamvaira [23]
3/5. Béke hamvaira! [11]
3/6. Béke poraira [1]
3/7. Béke poraikra [1]
4. Počivaj u miru [1]

2.6. A síremléket emeltetőkre utaló feliratok

1/1. Szerettei [2]
1/2. Emeltették szerettei [2]
2/1. Emeltették családjaik [3]
2/2. Emeltették családjai [6]
2/3. Emeltette családjai [1]
2/4. Emeltette családjai! [1]
2/5. Emeltette családja [2]
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2/6. Emeltették szerető családjaik [1]
2/7. Örök emlékül / emeltették családjaik. [1]
2/8. Örök emlékül / emeltették családjai [2]
2/9. Emeltette / Gyászoló család [1]
2/10. Gyászoló családjai [2]
3/1. Emeltette édesanyja. [1]
3/2. Emléket emelt / édes anya [1]
3/3. Emeltette édesanyja Eszter és huga Magdika / Emlékül még 
sógorától [1]
4/1. Szerető édes anyja és édes apja [1]
4/2. A síremléket emelteti: / édesapja és édesanya. [1]
4/3. Emeltette édesanyja, nevelőapja, huga / Gabriella és nagya-
nyja. [1]
4/4. Sír emléké emeltetti / szülei és testvérei [1]
4/5. Szeretett szülei [1]
5/1. Emeltette neje [1]
5/2. Emeltette neje Erzsébet [1]
5/3. Emeltette neje Mária [1]
5/4. Emeltette felesége / Rozália [1]
5/5. Spomen podiže/ supruga Slobodanka [1]
5/6. Emeltette neje és leánya [1]
5/7. Spomenik podižu supruga i ćerke [1]
5/8. Emeltette neje és családja [4]
5/9. Emeltette neje és családjai [8]
5/10. Emeltette felesége / és családja [1]
5/11. Emeltette: felesége / és családjai. [1] 
5/12. Emeltette felesége és családjai. [1]
5/13. Emléket emelteti / neje és családjai [1]
5/14. Emeltette neje / családjai [2]
5/15. Emeltette felesége / és kis lánya
5/16. Emeltette felesége és fia [1]
5/17. Emelteti felesége / fiai, menyei valamit unokái. [1]
5/18. Fájdalmas szívvel és soha el / nem múló szeretettel emeltette 
/ felesége és családjai. [1]
5/19. Emeltették / Mária / és / Katica [1]
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6/1. Emeltették / férje és családjai [2]
6/2. Örök emléket emeltette / férje és családjai [1]
6/3. Örök emlékére emeltették / férje és családjai [1]
6/4. Emeltette férje és családjai [1]
6/5. Emelteti leánya [1]
7/1. Emeltette leánya Mária [2]
7/2. Emeltette leánya / Julis [1]
7/3. Emeltette leánya / Jolán [1]
7/4. Emeltette leányuk Irén 2002-ben [1]
7/5. Emeltette / leányaik [1]
7/6. Emeltette / leánya és veje [2] 
7/7. Emeltette lánya és veje [2]
7/8. Emeltették leányai és veje [1]
7/9. Emeltette veje és leánya [1]
7/10. Síremlékét emeltette / lánya veje és onokája [1]
7/11. Síremléket emeltette / lánya családjával [1]
7/12. Emeltette leánya fia / veje és menye [1]
8/1. Emeltette fia Ferenc [1]
8/2. Emeltette fia Anti [1]
8/3. Emeltette fia / Frányo. [1]
8/4. Emeltette / fia és menye [1]
8/5. Emeltette fia Sándor / és neje Matild [1]
8/6. Emeltette fia Gyuri / és menye Etelka [1]
8/7. Emeltette fia Sanyi / és neje Piri [1]
8/8. Emeltette fia menye / és unokája [1]
8/9. Emeltette fia és lánya [1]
8/10. Emeltette / fia leánya és veje [1]
8/11. Emeltette fia leánya menyük és vejük [1]
8/12. Emeltette fia József / neje Erzsébet / és unokája Erzsike [1]
8/13. Drága kisfia Tomika édesapja, édesanyja és testvére Attila. 
[1]
9/1. Emeltették testvéreik [1]
9/2. Emeltették testvérei [1]
10. Szeretettel hozzátartozói. [1]
11. Emeltette unokája és családjai . [1]
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12. Spomen dizu deca / Milan i Milena [1]
13. Emeltette / veje és leánya [1]
14. Emeltette öccse / András [1]
15. Emeltették eltartói / János, Piroska és Tibor [1]
16. Emeltették életükben [2]
17. Emeltette az egyházaskéri / imaház örök emlékül. [1]
18. Emeltette 1955 ben (Kezdő formulája: Fehér Erzsébet sír-
boltja) [1]
19. Szerencsétlen Apjuknak / emlékül emeltették / családjai [1]

2.7. A sírkőfaragókról

Az egyházaskéri temető sírjelein a készítők ritkán tüntették fel 
névjegyüket. A dokumentálás során tizenegy sírboltot találtunk, 
melyen a sírkőfaragó adatai is olvashatók. Napjainktól visszafelé, a 
temető keletkezéséig haladva a következő kőfaragók jelennek meg 
és ismétlődnek is olykor: Narcis (Törökkanizsa–2014),24 Major 
(Magyarkanizsa–2010), Farago Ivan (Zenta–2006), Aulik (Zen-
ta–1999), Tunner (Nagybecskerek–1948), Keszler (Kikinda–1938), 
Wechselberger, (Kikinda–1926), Müller (Kikinda–1920), Stark 
(Szeged–1915). A feltüntetetteken kívül Kocsis Mihály, egyházas-
kéri sírkőkészítő műveiből találunk igen nagy számban a temető-
ben. S habár nem véste föl névjegyét 148 egyazon mintára készí-
tett, még ma is ép sírkő az ő keze munkája, a helyiek vélekedése 
szerint. A hatvanas és a nyolcvanas évek között tevékenykedett.

Összegzés

„A halál beálltától az elhantolásig megfigyelhető, a fájdalom megé-
lését, kifejezését és fokozását szolgáló indulatos viselkedés olyan 
pszichoterápiás stratégia, amely az egyént a közösség segítségével 
24 Zárójelben feltüntettem a vállalkozó székhelyét és a legújabb, általa készí-

tett sírjelen szereplő elhunyt elhalálozási évét, azzal a céllal, hogy behatá-
rolhassuk tevékenységének idejét. Egyházaskéren ritkán fordul elő, hogy 
évtizedekkel az elhalálozás után készítsenek síremléket a hozzátartozók, 
ezért e módszert célravezetőnek tartom.
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és ellenőrzése alatt rövid időn belül átsegíti a tragédián” (Keszeg 
2000, 209). A haláleset alkalmával a település közössége segítette 
át a gyászolókat a tragédia okozta krízisen egy-egy részvétnyil-
vánító üdvözléssel, nagyobb odafigyeléssel, anyagi és szellemi 
támogatással. Ezekre a gesztusokra találunk példát a mai online 
világban is. Közeli és távoli hozzátartozók, barátok vitatják meg a 
halál körülményeit, gyerekek és felnőttek beszélgetnek, s gyenge-
ségeiket és erősségeiket felváltva közvetítik. Azzal, hogy a hasonló 
gondolatokkal, problémákkal küzdők előtt az online rendszerben 
párbeszéd nyílik, képessé válnak egymás fájdalmának enyhítésé-
re, gondolataik kibeszélése és így a megkönnyebbülésre. is Olykor 
alkotói képességeik által fejezik ki fájdalmukat az elhunyt szeret-
tei, kisfilmeket készítve, képes összeállításokat, önálló költemé-
nyeket szerkesztenek. Brubaker és Hayes kategóriái jól közvetítik 
azt a tematikus irányvonalat, amely mentén a halál utáni online 
kommunikáció formái sűrűsödnek, a hosszabb-rövidebb búcsú-
formuláktól, a nosztalgikus-emlékező megosztásokon át, egészen 
a „kapcsolattartó” írásos megnyilvánulásokig, melyek a bemutatott 
írásos kommunikáció mellett az oralitásban is megjelennek. Az 
elhunyt szeretteink elvesztéséből jövő fájdalom írásba foglalásá-
nak egy másik, bemutatott formája a temetői íráshasználat, amely 
úgyszintén szólhat az elhunythoz, de a hozzátartozókhoz és az 
ismeretlen látogatókhoz is. 

A tanulmány célját, vagyis hogy a halál utáni kommunikáció 
két formájának egy lehetséges áttekintését adja, az internetes adat-
gyűjtésből származó információk és a temetői íráshasználat for-
máinak bemutatásán keresztül éri el. Összességében elmondható, 
hogy mindkét bemutatott jelenség társadalmi gyakorlatok mentén 
alakul ki, és segíti a gyászolók visszatérését a társadalomba. 
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