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Kezdeményezésünk ismertetése
A Magyar Patrióták Közössége 2014 nyarán elsőként adott hírt arról, hogy a
Bánság szerbiai részét magában foglaló nagybecskereki római katolikus
püspökség le kíván mondani több, megfogyatkozott lélekszámú gyülekezete
templomáról. Az egyházmegye papi szenátusa közleményt jelentetett meg
„Régi és nem használt templomaink és plébániáink sorsa” címmel, amelyben
több szakrális épület lebontásáról értekezik, anyagi források hiányára való
hivatkozással. Leginkább három település került be a híradásokba:
Németcsernye, Párdány és Módos. A közlemény további öt helyszínt említ,
melyek közül két esetben – Galagonyás, Perlasz – a templom, míg a többi
helyszín tekintetében a plébániaépület lebontása merült fel. Német László
megyéspüspök később nyilatkozataiban valószínűsítette, hogy a lerombolás
szándéka Németcsernyét, Párdányt, Módost, Galagonyást és Perlaszt
mindenképpen érinti.1

Németcsernye, Párdány, Módos templomai
Később kiderült, hogy erre a szokatlanul súlyos lépésre a püspökség már
2009 óta készül. Ennek első felvonása a korábbi plébániahálózat átalakítása
volt, amely során összevonásokkal az egyházközségek számát drasztikusan
lecsökkentették. Ahogy a püspök fogalmazott: „Én 2009 óta nyíltan beszélek
erről a témáról, de a folyamat még korántsem közeledik a végéhez.”2
1

K.I.: Nyolcvan házat tettek lakhatóvá. Magyar Szó, 2014.10.03-i szám.
(https://www.magyarszo.rs/hu/2481/vajdasag_nagybecskerek/116637/Nyolcvanh%C3%A1zat-tettek-lakhat%C3%B3v%C3%A1.htm)
2 Hét Nap, LXIX. évf. 32. szám
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Sajnálatos, hogy 2014 nyaráig erről a nyilvánosság nem szerezhetett
tudomást. Különös, hogy maguk a helyben lakó hívek is csak a Magyar
Patrióták Közössége hírverése útján értesültek a püspökség terveiről.
A felsorolt templomok kivétel nélkül kulturális, műemléki vagy helytörténeti
szempontból számottevő értéket képviselnek. Az érintett települések
mindegyikében él még több-kevesebb magyar. Számukra a templom jelenti
az utolsó intézményt, ahol közösséghez tartozásukat és hitüket megélhetik.
Ezért a templomok lebontása olyan jóvátehetetlen, visszafordíthatatlan
lépés, amely álláspontunk szerint nem lehet az egyházpolitika erkölcsileg
elfogadható eszköze.
Ezért döntött úgy a Magyar Patrióták Közössége, hogy segélykiáltó felhívást
fogalmaz meg a magyar kormány és a felelősen gondolkodó honpolgárok
számára.
Egyesületünk
tiltakozó
közleményt
jelentetett
meg,
megengedhetetlennek tartva a nemzeti értékekről való nyílt, tudatos
lemondást, az önfeladást.

A módosi templom egyik színes ólomüveg ablaka
A Bánság, régi nevén a Temesi kerület a hajdani Magyar Királyság délkeleti
szegletét foglalja magában, melyet nyugatról a Tisza, északról a Maros, délről
az Al-Duna fog közre, keletről pedig a Déli-Kárpátok hegyei határolnak. Ezen
a 28 ezer négyzetkilométer kiterjedésű, mezőgazdasági művelésre kiválóan
alkalmas alföldi területen 1920 előtt három vármegye osztozott: Torontál,
Temes és Krassó-Szörény. A pozsareváci békeszerződésig (1718) tartó török
idők alatt a térség virágzó középkori magyarsága kipusztult. Az újkorban a
bécsi császári adminisztráció Temesi Bánság néven az ország területéből a
rendek tiltakozása ellenére kiszakította, és 1778-ig külön osztrák
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tartományként kezelte. A tömeges újratelepítések révén a Bánság
soknemzetiségű régióvá vált. A legnagyobb részt kitevő szerbek, románok,
németek és magyarok mellett bolgárok, csehek, szlovákok, sőt franciák és
spanyolok is érkeztek erre a vidékre.

Szent István Szűz
Mária oltalmába
ajánlja
Magyarországot
(Módos)
A
tájegységet
Trianon óta kettészeli a románjugoszláv, jelenleg
román-szerb határ. A Tiszántúl
déli folytatását jelentő szerbiai (vajdasági) oldalon létrejött a Nagybecskereki
egyházmegye a hajdani ősi csanádi püspökség ide szakadt plébániáiból.
1944-45-ben a bevonuló szerb partizáncsapatok a bánsági római katolikus
hívek felét alkotó német lakosságot elüldözték vagy koncentrációs táborokba
zárták és megsemmisítették. Nemcsak a polgári lakosság, hanem a
kisebbségbe szorult magyarok és németek szent helyei is áldozatul estek az
esztelen pusztításnak: 1945 után összesen 24 római katolikus templomot
romboltak le egyedül a Bánság vajdasági részén. A kommunista népirtás,
valamint a kedvezőtlen gazdasági és demográfiai folyamatok révén és a
fokozódó elvándorlás miatt a Nagybecskereki egyházmegyei mára
elveszítette híveinek mintegy háromnegyedét.
A Bánság épített öröksége szinte teljes mértékben az 1718 utáni korból
maradt fenn, ezért korábban a magyar műemlékvédelem figyelmét nagyrészt
elkerülte. Emiatt a Nagybecskereki püspökség által lebontásra jelölt
templomokat egyesületünk önkéntesei és szakemberei személyesen keresték
fel, hogy elvégezzék az alapszintű állapot- és értékfelmérést. Ennek során
kiderült, hogy a templomok rossz műszaki állapota a karbantartás hiányának
következménye, ám a probléma nem olyan súlyú, hogy az a lebontást mint
egyedüli megoldást indokolhatná. 2015. március 9-én a magyar Országgyűlés
elé vittük kezdeményezésünket: a Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt
részletesen feltártuk a bánsági helyzetet, külön szorgalmazva a módosi
templom megmentését. 2016-ban jelentést tettünk közzé a Bánság
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veszélyeztetett templomairól, amely részletesen tárgyalta nemcsak a
kezdeményezést és annak fejleményeit, hanem a bontási határozat által
érintett műemléki értékeket.

A Magyar Patrióták Közössége által indított kezdeményezés nem maradt
eredmény nélkül: a Magyar Kormány képviseletében, több államtitkárság
munkatársaiból álló küldöttség tett látogatást a veszélyeztetett
templomoknál. A magyar állam felajánlotta anyagi és szakmai segítségét az
állagmegóvási munkálatok elvégzéséhez és a templomok megmentéséhez. A
Nagybecskereki egyházmegye ezt a segítséget némi vonakodással ugyan, de
elfogadta. Ennek jegyében, a Rómer Flóris Program keretein belül, a Teleki
László Alapítvány helyreállította a németcsernyei templom tetőszerkezetét,
miáltal a műemlék fennmaradása legalább középtávon biztosított, és tovább
tudja szolgálni a hívek lelki életét. A legrosszabb műszaki állapotú párdányi
templomban a tető javítására került sor. Módoson kisebb beavatkozások
történtek, melyek a templom gyorsuló ütemű pusztulását fékezik. Annak
érdekében, hogy a Bánság múltjának tanúi fennmaradjanak az utókornak,
még további fellépésre van szükség az anyaország részéről.
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Ezt a kiadványt abból a célból jelentettük meg, hogy a veszélybe került
bánsági templomokért végzett munka eredményei – melyek meggyőződésünk szerint gazdagították a történelmi magyar hazáról alkotott
ismereteinket – ne menjenek veszendőbe, hanem forrásmunkaként az utókor
figyelmét és érdeklődését is szolgálják. A kiadvány a templommentő
kezdeményezés ismertetésén túl a lebontás által leginkább veszélyeztetett öt
templom – Galagonyás, Módos, Németcsernye, Párdány és Perlasz –
bemutatására vállalkozik. Valamennyi a történelmi Magyarország
Nagybecskerek központú Torontál vármegyéjéhez tartozott. Biztosak
vagyunk abban, hogy a történelem, a nemzeti múlt, a műemlékek vagy akár a
Bánság és a délvidéki sors iránt érdeklődők hasznos olvasmánynak fogják
találni.
Kétségtelen, hogy a veszélybe került templomok egy része – mint a
galagonyási is – napjainkra hívek nélkül maradt. Más helységekben azonban,
így Módoson vagy Németcsernyén kifejezetten lelkes közösségekkel
találkoztunk, akik elszántan küzdenek őseiktől örökölt templomaikért. Az
épületek műszaki állapota, amint az kötetünkből is kiderül, önmagában sehol
sem indokolhatná a tevőleges megsemmisítést. A püspökség által oly sokat
hivatkozott pénzhiány pedig az anyaország támogatásával sok esetben
leküzdhető. Az olyan szintű nyílt önfeladás, amit a püspökség által meghozott
templomrombolási határozat jelentett volna, nem lehet elfogadható válasz az
idők kihívásaira. A püspökség részéről tett egyes nyilatkozatok és
intézkedések – mint például a misézés betiltása a németcsernyei templomban
– arra engednek következtetni, hogy talán inkább a Nyugat-Európában
tapasztalható önfeladás ideológiája állhat a különös döntés hátterében.
Közismert, hogy például Németországban tömegesen bontanak le
„szükségtelenné vált” templomokat.
Több száz éves egyházi épületek lebontása esetén kultúrtörténeti
emlékekkel, szakrális értékekkel lennénk szegényebbek. A templomok
eltávolítása ennél sokkal többről szól. A szórványban – ahol iskola már nincs
– a templom a közösség utolsó menedéke, ahol hitét gyakorolhatja,
anyanyelvét használhatja. Amennyiben a végvárak feladását hirdető
álláspont győzedelmeskedne, hallatlanul káros precedens születne a nehezen
fenntartható egyházi ingatlanok, elfogyó gyülekezettel rendelkező vagy akár
hívek nélküli templomok sorsának rendezésére. A magyar népesség általános
csökkenésével, a magyar nyelvterület fokozatos visszahúzódásával ma már a
Kárpát-medence számos táján egyre nyomasztóbb ez a probléma, amely az
anyaországban sem ismeretlen.
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Körmeneti zászló részlete (Németcsernye)
Kiadványunk alapvetően egy eredményes polgári kezdeményezésről
számolhat be. Fellépésünkkel sikerült megakadályoznunk egy nagyon
helytelen folyamatot, és elértük, hogy a magyar állam társadalmi
felelősségvállalása jegyében magára vállalja két bánsági templom
állagmegóvását és részleges felújítását. Ennek köszönhetően Németcsernye
Szent József-templomának részleges felújítására sor került, és a kormányzat
ígérete szerint a párdányi Nepomuki Szent János-templom is meg fog
menekülni, s reméljük, még további évszázadokon át lelki támaszt nyújtanak
majd a helyi közösségnek. Sajnos, Módos templomának égetően sürgős
felújításáról egyelőre még nem született kormányzati döntés. Fontosnak
tartjuk ugyanakkor kiemelni, hogy a sokat vitatott „bontáslistát” tartalmazó
2014-es papi szenátusi határozat visszavonására mind a mai napig nem
került sor, csupán bontási „moratóriumot” rendeltek el. 3 Emiatt a veszélybe
került bánsági templomok sorsát továbbra is figyelemmel kell kísérnünk.
Ne feledjük: ezek a templomok egyszerre a vallási tisztelet tárgyai és múltunk
kőbe vésett tanújelei. Ha eltűnnek, velük együtt mindent elveszítünk, amit
ezek az épületek számunkra és a helyi közösségek számára jelentenek.
Nemeskürty István gondolatai vezéreljenek minket:
„A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De csak akkor a miénk, ha ismerjük.”
3

Kabók Erika: Lebontják a szerbcsernyei templomot? Magyar Szó, 2014. szeptember 8.
(http://www.magyarszo.com/hu/2455/hetvege/115486/Lebontj%C3%A1k-aszercsernyei-templomot.htm)
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Galagonyás
A Temes alsó folyása mentén található Galagonyás (Glogonj) virágzó
konyhakertészetéről, káposztatermesztéséről híres. Nem középkori eredetű
település, valamikor a hódoltság idején keletkezhetett, Gróf Mercy
kormányzó 1723-1725 között készített térképén még lakatlan helyként
szerepel. Első lakosai 1774-ben érkezett szerb és német betelepülők voltak.
Egy évvel később Mária Terézia jóvoltából megépült az első római katolikus
templom. Az 1788-as török betörés idején sokat szenvedett, lakosságát
lemészárolták, templomát felégették. Az új, torony nélküli katolikus templom
a kincstár vagyonából 1789-ben épült újjá – ennek helyén emelték 1841-ben
a ma is álló istenházát. A török világot végleg lezáró pozsareváci béke (1718)
után a Bécsből irányított mesterséges tartomány, a Temesi bánság, majd
annak megszüntetését követően (1779) a Határőrvidék része lett. Ez a
természetellenes állapot egészen 1872-ig, a Határőrvidék feloszlatásáig
tartott, s csak ettől kezdve számított Torontál vármegyéhez.

A galagonyási Szent Anna-templom
Egy régi galagonyási legenda arról tudósít, hogy valamikor Mátyás király
uralkodása idején (1458-1490) Kinizsi alvezére, Dóczy Péter – aki a jajcai
báni tisztséget viselte – a falu határában legyőzött egy török fosztogató
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csapatot. A hagyomány szerint a csata a mai Vizesrétek nevű dűlőben zajlott
le, ahonnan később régészeti leletek is előkerültek.4
1910-ben lakosainak zöme német volt, rajtuk kívül az ortodox vallású
románok száma volt jelentős. A magyarok lélekszáma mindössze 72 fő volt,
ami a település lakosságának kevesebb, mint 3%-át tette ki. Ennek ellenére a
lakosok 23%-a beszélt magyarul. 1913-ban a hitközség nyelve német, magyar
és horvát volt.5 A második világháború után betörő partizánok a falu
plébánosát, Knapp Antalt negyvenhárom másik férfival együtt lelőtték.
Miután német lakosságát elűzték, a templom híveinek száma megcsappant.
1983-ban már csak 43 katolikus élt Galagonyáson, 26 magyar és 17 horvát.6
A 2011-es népszámláláskor 3012 lakosából csak 22 volt magyar (0,7%) –
rajtuk kívül néhány horvát és német jelentik a templom gyülekezetének
maradékát.

Szent Anna-templom
Galagonyás klasszicista-eklektikus stílusú Szent Anna katolikus temploma a
település központjában áll, főhomlokzata egy négyszög alakú tágas parkra
tekint. Egy korábbi, 1789-ben újjáépített templom helyén 1841-ben épült7 a
község költségén, így jellegénél és koránál fogva műemléki és régiségértéket
képvisel. Néhány évtizeden keresztül a településre beköltöző szerbek is
használták, mígnem 2014-re elkészült új templomuk. A templomok
lerombolásáról rendelkező püspökségi határozatban nevesítve szerepel. A
templomhoz tartozó, 1775-ben a Határőrvidék, a vallásalap és a község
költségén8 épült régi paplak eladása már megtörtént, a szerb ortodox egyház
részére.

AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
Az épület műszaki állapota nem ad indokot a lebontásra, mivel a többi
bánsági templommal összevetve meglehetősen jó állapotúnak számít, ami
elsősorban a folyamatos – szerbekkel közös – használatnak tudható be.

4

Dr. Reiszig Ede: Torontál vármegye községei. 1912.
Magyar Katolikus Lexikon, Galagonyás (szócikk)
6 U.o.
7 A Nagybecskereki egyházmegye sematizmusának adata. Megjegyzendő, hogy a Magyar
Katolikus Lexikon az 1789-ben a kincstár által épített templomról tud.
8 Erős Lajos: Adalékok a Zrenjanini-Nagybecskereki Egyházmegye történetéhez. 1993.
5
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Mintegy másfél-kétméteres magasságig a falak vizesedése
megfigyelhető, ami a Bánságra
jellemző állandó talajnedvességre
vezethető vissza. A kétszintes
harangtorony jó állapotban van,
ám néhány éve egy szélviharban
letört a toronysisak keresztjének
egyik ága. Külső homlokzatán, a
bejárat mellett magyar nyelvű
magasságjegy található, amely
még a Trianon előtti időkből
származik.

ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
A templom belső tere értékes, az
egykoron
népes
gyülekezet
igényességére vall. A hajóban a
karzat alatt a „Gelobt sei Jesus
Christus” (Dicsértessék a Jézus
Krisztus) német nyelvű felirat
fogadja a betérőt. A mennyezetet színvonalas festés díszíti, ugyanakkor
helyenként megfigyelhetők repedések és beázások nyomán keletkezett
nedvesedési foltok. A károsodás kiváltó oka mielőbbi megszüntetést igényel,
ugyanis a héjazaton keresztül a padlástérbe bejutó csapadékvíz súlyosabb
károkat okozhat.9 A templom berendezési tárgyai (keresztút stációi,
templomlobogók) jó állapotban vannak, akárcsak a bútorzat (míves barokk
oltár, szobrok, szószék), melyek jelentős műemléki többletértéket
képviselnek. A szentély boltozata felett a „Grosser Gott wir loben dich” német
nyelvű felirat látható. A szentélynél és a karzaton szakszerű restaurálást
igénylő értékes festmények láthatóak – ezek száma összesen négy. Különösen
egyik Mária képe kiemelkedő művészettörténeti szempontból, mely az
Istenanyát a kisded Jézussal ábrázolja. A festmény jelentős képzőművészeti
érték, így mielőbbi állagmegóvásra szorul.
A templom orgonája már nincs meg, sorsa ismeretlen. A mennyezeten a
karzat felett, a harangtorony tájékán komoly vakolathullások észlelhetők. Ez
9
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az egész épület legjelentősebb
műszaki hibája. A toronyban
lévő, régiségértéke miatt
műszaki megoldásként védendő óraszerkezet megrozsdásodott, állapotát emellett a lerakódott madárürülék
is kikezdi. Akár rövidtávon is
komolyabb gondokat okozhatnak a galambok és
denevérek, melyek a templom
elhagyatottságának
következtében
beköltöztek
a
harangtoronyba és a padlásra.

Értékes Mária-festmény a
kisded Jézussal

A helyi közösség
Napjainkban körülbelül két-tucatnyi híve lehet a templomnak, akik döntően
magyarok. Az igehirdetés nyelve horvát és magyar. Szentmiséket csak évente
háromszor tartanak, karácsonykor, húsvétkor és a búcsú napján. A helyiek
visszaemlékezése szerint pár éve még rendszeres volt a misézés, majd havi
háromra csökkentették az alkalmak számát. Az elfogyó gyülekezet a
templomot az 1950-es évektől közösen látogatta a faluba a II. világháború
után betelepített ortodox szerbekkel. Ám ők 2014-ben felépítették saját
templomukat, így nem használják többé a Szent Anna-templomot, miáltal a
szakrális épület sorsa kérdésessé vált. A templom lebontását értesüléseink
szerint a település vezetése (a helyi közösség) is ellenzi.
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ÖSSZEGZÉS
A művészeti és kultúrtörténeti szempontból jelentős templom esetében még
idejében el lehetne végezni az állagmegóvást, ami meggátolná az épület
enélkül bekövetkező pusztulását. Az ezzel járó beavatkozás nem igényelne
irreálisan nagy ráfordítást, különösen annak fényében, hogy az épület még jó
állapotnak örvend. A Szent Anna-templom Galagonyás többnemzetiségű
múltjának emléke, a falu egyik legrégebbi épülete. Értékét tovább növeli szép,
történelmi keretet nyújtó és a természettel való harmóniát megteremtő
környezete (park). Ezek az érvek mind a templom megtartása és az
állagmegóvó célú munkálatok elvégzése mellett szólnak. Galagonyáson
egyelőre nem várható magyar állami szerepvállalás, ugyanakkor
értesüléseink szerint az egyházmegye vezetése a galagonyási templom
tekintetében egyelőre elállt bontási szándékától.
Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra a körülményre, hogy miáltal a szerbek
temploma tavaly elkészült, megszűnt a galagonyási katolikus templom
rendszeres használata. Ez a funkcióvesztés várhatóan az épület fokozatos
állagromlását fogja előidézni. Megoldást egyedül a még helyben lévő hívő
közösség újjászervezése jelentene. Ennek hiányában a templom szakralitását
nem sértő kulturális funkciót javaslunk az épületnek.
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Módos
Módos (szerbül Jaša Tomić, 1924-ig Modoš), Torontál vármegye Módosi
járásának egykori székhelye ma határszéli község a Közép-Bánságban, a
Torontálszécsányi járásban. Árpád-kori település, már a középkorban is ezen
a néven szerepelt. Az akkoriban Keve vármegyéhez tartozó falut magyarok
lakták, helyükre a török hódoltság idején szerbeket telepítettek. 10 1717-ben
összesen 50 lakott háza volt.11 Szerb lakosai később elköltöztek, majd 1780
után magyarok, tótok és németek népesítették be 12, akik mellé 1824-ben
katolikus bolgárok (paltyánok) is érkeztek. Földesura a zágrábi káptalan volt.
Régi katolikus templomát 1795-ben emelték, ám a századfordulóra már
szűkösnek bizonyult, ezért lebontották, és helyére egy hatalmas, neogótikus
templomot épített a városiasodó település. Az impozáns, ám folyamatosan
pusztuló templomról a püspökség le kíván mondani, noha az épület
hivatalosan is műemlék.

Régi képek: balra az egykori millenniumi emlékmű, jobbra a
Nagyboldogasszony-templom
A település az elmúlt kétszáz év során német jellege ellenére magyar
érzelműnek bizonyult. Lakosai 1836-ban már magyar olvasókört
működtettek. Nagy fejlődést jelentett Módos számára, amikor a vármegye
1848 májusában Újpécsről ide helyezte át a járás székhelyét. 13 1888-ban
Zeier Ágost nyomdát alapított a községben, és kiadta a Modoscher Zeitungot,
ami 1892 után Módos és vidéke néven jelent meg. Nemcsak templomukat
emeltették nemzeti szellemben, hanem 1896-ban a község millenniumi
emlékművet állított fel a település főterén. 1910-ben 4750 lakosa közül 1941
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Mile Đukanov: Modoš – Jaša Tomić – monografija, 1980.
Magyar Katolikus Lexikon: Temesi bánság (szócikk)
12 Reiszig i.m.
13 Đukanov i.m.
11

13

német (40,9%), 878 magyar (18,5%) és 1374 szerb (28,9%) volt. Rajtuk kívül
bolgárok és cigányok éltek Módoson. Az első világháború előtti utolsó
népszámlálás alkalmával 2157 fő, a teljes népesség 45%-a tudott magyarul.

Trianon elvágta az iparkodó települést gazdasági környezetétől. Először
Romániához csatolták, majd 1924-ben településcserével a Szerb-HorvátSzlovén Királysághoz került, a románoknak átengedett Zsombolya fejében.
Módos fejlődése ekkor megtorpant, majd miután a második világháborút
követő partizánterror idején német lakosait legyilkolták és elüldözték,
látványos hanyatlásnak indult. Az 1983-as sematizmusban a hívek száma már
csak 642, közülük 540 magyar (84%), 83 bolgár és 19 horvát. 14 A délszláv
háborút követően számos likai szerbet telepítettek le Módoson, részükre egy
külön, egyenházakból álló kolónia létesült.
Módoson a legutóbbi népszámlálás (2011) alkalmával összeírt 2373 lakosból
288-an vallották magukat magyarnak. A megelőző 2002-es népszámláláshoz
képest 37 fővel nőtt a magyarok lélekszáma. A többi nemzetiség általános
apadása miatt még inkább szembetűnő a magyar nemzetiségűek arányának
növekedése, amely 8,4%-ról 12,1%-ra emelkedett. Talán ennek is
köszönhető, hogy 2015-ben kikerült a település határába a kétnyelvű
helységnévtábla. A katolikusok mellett élnek itt kis számban magyar
reformátusok is. Egy volt német polgári házban alakították ki imaházukat,
ahol magyar anyanyelvápolás is zajlik.
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Nagyboldogasszony-templom
A helyi hívek templomépítő bizottságukat 1910-ben alakították meg. A
rákövetkező év májusában már szerződtek Dávid Jakab gyulai vállalkozóval,
majd 1911-ben Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.) elhelyezték az
épület alapkövét. A templomot – miután 1902-ben a módosi plébánia a
zágrábi káptalan joghatósága alól kikerülvén a csanádi egyházmegyéhez
került – 1911. március 31-én kezdték építeni, ám a háború miatt az építkezés
elhúzódott. A hatalmas épület 1913-ra már műszaki értelemben elkészült, de
hiányosságok miatt csak a háború után kapta meg a használatbavételi
engedélyt.
A
Magyarország
patrónája
tiszteletére
felszentelt
Nagyboldogasszony-templom építése összesen 164.410 aranykoronába
került, amihez a kegyúr – a csanádi püspök – 130.830-cal, a helybeli hívek
22.960-nal, míg a kincstár 10.620 aranykoronával járult hozzá. A
templomban 1979-ben (egyes források szerint 1978-ban) tűzvész pusztított,
ezt követően csak részlegesen állították helyre. 15
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Magyarországon nem ok nélkül keltett nagy felháborodást, hogy a
Nagybecskereki egyházmegye vezetése le kívánja bontani az 1911-ben
neogótikus stílusban épült, páratlan szépségű Nagyboldogasszony
templomot. A püspökség sokszor idézett határozatában a „Módos kérdése
továbbra is nyitott” kitétel szerepelt, ami arra utal, hogy az egyház még nem
hozta meg a végső döntést. A helyiek elmondása szerint a püspök arról
tájékoztatta a híveket, hogy a templom helyén majd egy kereszt fog állni. A
templom lebontásának elvileg jogi akadályát jelenti az épület műemléki
védettsége. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a műemlék meg is maradhat:
azonnali beavatkozás és állagmegóvás hiányában a templom állapota további
gyors és látványos romlásnak
indulhat, ami akár az épület
megsemmisüléséhez vezethet
majd.
Az
egyházvezetés
elképzelését tükrözi a püspök
nyilatkozata, miszerint „a
katolikus egyháznak a mai
körülmények közt nem áll
szándékában
a
templom
felújítása.”16

A déli mellékoltár a
templomhajóban
AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
A módosi Nagyboldogasszonytemplom egy monumentális
méretű (alapterülete ezer
négyzetméter körüli) egyhajós
templom, háromoldalú apszissal, sekrestyével, nyugati oldalán hatalmas, felfelé keskenyedő,
nyolcszögletes végben záródó harangtoronnyal. A torony mellett, hozzá
tapadva két melléktorony áll, közülük az északi oldaliban csigalépcső vezet
fel a karzatra, valamint a padlásra. A templom egésze egy időben épült,
egységes, neogótikus stílusban. Hegyes toronysisakját díszes, kékeszöld és
aranysárga kerámiacserepek díszítik, melyek valószínűsíthetően a Zsolnay
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cég műhelyében készültek. Az épület falai téglából vannak, boltozata azonban
vasbeton héjjal van megerősítve.17 A templomhajónak két nagy öblözete van,
ezek közül a déli oldali egyben oldalbejáratot képez. Az öblözetekben
hatalmas, színes ólomüveg betétekkel bélelt rózsaablakok láthatóak.
Eredetileg a templom teteje hegyesebb szögű volt, szintén kettős színű mázas
kerámiacserepekkel borítva, ám az 1979-es tűzvész során a tetőzet leégett és
az eredeti héjazat megsemmisült. A hajót acélszerkezetű védőtetővel fedték
le, ami nem működik megfelelően, jelenleg is számos ponton a beázások
forrása.

Szent László vizet
fakaszt
Kívül és belül egyaránt
meghatározó a pusztulás
és elhanyagoltság lehangoló látványa. Az
épület szerkezetileg jó
állapotú, nem észlelhető
téglák szétfagyása a belső
térben, ám helyenként
kirívó a beázás okozta
vakolathullás. A műkőből
készült szobrok, kődíszek, tagozatok tartószerkezete elveszítette
stabilitását, így az esetenként több száz kilós
súlyú díszítőemelek kimozdultak eredeti helyzetükből, ezért szükségessé vált a veszélyes
filiálék leválasztása. A
Teleki László Alapítvány
munkatársai közreműködésével eltávolították
17

Forrás: Nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet,
http://www.zrenjaninheritage.com/kulturna-dobra/spomenici-kulture/crkva-uznesenja
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a templom hátsó részén és a bejárat felett több helyen kisarjadt fás szárú
növényzetet. A gyomfák kiirtása nem tűrt halasztást, különben az erősödő
gyökérzet a falakat szétfeszítette volna. Annak köszönhetően, hogy az
épületet a szerb hatóságok műemlékké nyilvánították, 2004-ben készült róla
felmérés, szakvélemény.

ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
A módosi templom az első világháború miatt belső berendezéseit illetően
sohasem vált teljessé. Ennek ellenére olyan tökéletesen sikerült neogótikus
remekmű, hogy belépve a szakrális térbe a látogató akár a középkorban
érezheti magát. A templomhajónak a helyi virilis családok adományaiból
készült színes ólomüveg betétes ablakok adnak különleges varázst, melyek az
épület legnagyobb építészeti értékei. Valamennyi Budapesten készült, Palka
József elismert üvegfestő művész műhelyében. A szakma legkiválóbbjai közé
tartozó mesternek ez a megrendelés jelenti életműve egyik legnagyobb
együttesét.18 Az apszisban található két vitrázs Jézus életútjának hat-hat
jelenetét mutatja be, melyek közül az északi oldali hiányos. A Szent István
országfelajánlását ábrázoló üvegablakot Antalffy-Zsiros József ügyvéd
családja dotálta. Érdekesség, hogy az angyalok képében a család gyermekeit
ábrázolta a művész.19 Vele átellenben Szent László jelenik meg, miként vizet
fakaszt a sziklából (a takarékpénztár ajándéka). A másodlagos
díszítőelemeket geometrikus és növényi formák képezik. Valamennyi vitrázs
felirata magyar nyelvű, ami a templomépítő közösség kulturális identitását
fejezi ki.
Az ólomüveg betétes ablakok jelenleg nagyon rossz állapotúak, nagyjából 10
százalékban pedig már helyreállíthatatlanul elpusztultak. Ez részben annak
tudható be, hogy a második világháború idején bevonuló szerb partizánok a
templomot szándékosan rongálták, az ablakokat parittyával lőtték. Az
ólomüveg betétek restaurálása, részbeni cseréje, pótlása szükséges. A rossz
állapot miatt pedig újra kellene készíteni a vitrázsok ólmozását.
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Sarkadi Márton: Módos és Németcsernye római katolikus templomainak bemutatása.
2016.
19 Lohinai György, a család Budapesten élő leszármazottjának szíves tájékoztatása.
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Kifogástalan állapotú bútorzat
Két legértékesebb Mária-tematikájú (Mária Mennybevitele) olajfestményét
hiába kerestük, nem találtuk a templomban, pedig a műemlékvédelmi intézet
felsorolásában szerepel. Úgy tudjuk, mindkettőt a püspökség szállíttatta el. Az
egyik Mertz János budai mester alkotása 1799-ből, a másik 1906-ban készült.
A templom jelenlegi főoltára barokk stílusú, jól láthatóan elüt a többi bútortól,
nem sikerült azonban kiderítenünk, hogy honnan származik.
A templom eredeti, esztétikailag, anyaghasználatát tekintve és
megmunkálásában is rendkívül értékes tölgyfa bútorzata míves munka, és
annyira jó állapotban van, hogy felújításra sem szorul. Állítólag a főoltárt és
az eredetileg karzaton levő orgonát, számos más kegytárggyal együtt a
püspökség Nagybecskerekre szállíttatta. A stációkat ábrázoló képek egy
részére 2014-ben a földön heverve találtunk rá. A tabernákulum
(szentségtartó) és a neogótikus mellékoltárok jó állapotúak, a hajó műkőból
készült burkolata ugyanakkor javításra szorul. A karzatra beköltöztek a
galambok. Sem a nagy mennyiségű (és a tartószerkezetet is próbára tevő)
guanót, sem a madártetemeket nem takarítják el megfelelő rendszerességgel.
A karzaton padlócsere is szükséges.
Értékfelmérő látogatásunk alkalmával a sekrestyében néhány értékes
kegytárgyat (így az istvánföldei lerombolt katolikus templom rózsafüzér
társulatának zászlaját), régi könyvet és egy közepes méretű, vasból készült
feszületet is találtunk. Említésre méltó az a magyar nyelvű kotta, amely a
Nagy ég dicső Királyné Asszonya kezdetű egyházi éneket őrizte meg az
utókornak. Befejező sora így szól: „Ó, áldd meg, áldd meg a magyar királyt!”(A
kotta másolata kiadványunk hátlapjának belső oldalán látható.)
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A legnagyobb gondot a karbantartás hiánya jelenti

A helyi közösség
A templomot a bókai plébános oldallagosan látja el, szentmisét – annak
dacára, hogy a hívek lélekszáma még csak nem is elenyésző – havonta
mindössze egyszer tartanak, illetve nagyobb ünnepek alkalmával, és azok
magyar nyelven zajlanak. Egy átlagos szentmisén néhány tucatnyian, az
ünnepekkor ennél lényegesen többen vesznek részt. Úgy tudjuk, az
egyházvezetés elképzelése szerint a templom megszűnését követően a hívek
a szomszédos Káptalanfalvára járnának át misére.
A Módoson élő közel háromszáz fős magyarság a település lakosságának több
mint tíz százalékát teszi ki. Figyelembe véve azt, hogy a környéken több
magyarlakta település is található (Bóka, Káptalanfalva, Kanak, Nezsény,
Surján), a helyi közösség fennmaradása legalább középtávon biztosított
lenne. Noha a módosi magyar nemzetiségű diákoknak nem adatik meg a
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lehetőség, hogy anyanyelvi oktatásban részesüljenek, mégis fakultatív
jelleggel, anyanyelvápolás keretében tanulhatnak magyarul. Ezekre a magyar
órákra körülbelül 25 magyar fiatal jár. S bár a legfiatalabbak csak törve
beszélnek magyarul, ez még nem az asszimiláció végstádiuma, ahonnan ne
lehetne visszafordulni.

Balra: az egyik rózsaablak – Jobbra: Mária-jelképet ábrázoló
ólombetétes ablaküveg
ÖSSZEGZÉS
A módosi templom méreteivel, részletgazdag formavilágával, alapos
kivitelezésével, fényűzően díszes belső terével – különösen festett
ólombetétes üvegablakaival – egyike a Bánság legértékesebb szakrális
műemlékeinek. Ez a templom a módosi közösség valamikori gazdagságának,
hazaszeretetének, Hungarus-tudatának tárgyi bizonyítéka. Nagy kár lenne, ha
akár lebontása által, akár sorsára hagyásával megsemmisülne – hiszen
nemcsak vallási épület, hanem az egész szűkebb térség jelképe is egyben.
Helyreállítása nagy szakértelmet kíván és számottevő költségvonzattal bír. A
díszítések, szobrok cseréje, pótlása, illetve teljeskörű felújítása magas
színvonalú szobrászati, restaurátori szakmai feladat, ami a helyi közösség
erejét meghaladja, így az anyaország jelentősebb anyagi hozzájárulását teszi
szükségessé. A kiemelten értékes műemlék templom helyreállítása a helyben
lakó, jelenleg még életképes magyar közösség öntudatát és lelki erejét
egyaránt gyarapítaná.
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Németcsernye
Csernye20 (Srpska Crnja) eredetileg két részből állt: a német és magyar
lakosságú Németcsernyéből (Német-Czernya, Deutsch-Czerne, Nemačka
Crnja), valamint a zömmel szerb nyelvű (Szerb)Csernyéből. A két községnév
valójában kezdettől fogva egy települést jelentett, a német telepesek lakta
utcák többsége – a szerbekkel kapcsolatos együttélési gondok miatt – külön
igazgatás alá szerveződött, ugyanakkor Szerbcsernyének is voltak németajkú
utcái. Mai magyar nevét (Csernye) a századfordulón nyerte, azelőtt
Cernyának (régi helyesírás szerint Czernya) nevezték. Jelenleg a
Magyarcsernyei járáshoz (opština) tartozik. Ellentétben a szomszédos
községekkel, nem középkori település, csak 1753-ban keletkezett a
zsombolyai uradalom területén, amikor 68 szerb család ideköltözött. 21 Ekkor
még Czerna-Gréda néven szerepel, aminek jelentése arra enged
következtetni, hogy fekete folyami hordalékkúpon jött létre. A középkorban
helyén Ólas nevű falu állt.

A templom és a védőszent, Szent József szobra

20

A települést napjainkban Németcsernye és Szerbcsernye néven egyaránt említik.
Egyesületünk a két, eltérő jelentéstartalmú és történetileg nem szinonim elnevezés közül
a Németcsernye név használata mellett döntött, mivel ez felel meg leginkább a történeti
elvnek.
21 Reiszig i.m.
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A zsombolyai uradalom részét képező Németcsernye telepítése 1790-ben
kezdődött meg Csekonics József által. A horvátországi eredetű család Pál nevű
őse táblai ügyvéd volt, aki 1753-ban Mária Teréziától kapott nemességet. Fia,
a hazai lótenyésztés fellendítésében, különösen a Mezőhegyesi Királyi
Méntelep létrehozásában nagy dicsőséget szerzett Csekonics József 1790-ben
a kincstártól bérbe vette, majd 1800-ban meg is vásárolta a zsombolyai
uradalmat.22
A kezdetben 55 házat számláló telep 1808-ban, újabb telepítési hullám révén
200 házasra bővült. Lakosságát ekkor zsombolyai németek alkották. 1829ben 1400 lakosa volt, 1869-ben 2603 lakosából 2483 római katolikus, 100
görögkeleti volt. Szerbcsernyén ugyanekkor 3799-en éltek, közülük 733 volt
római katolikus. Az 1910-es népszámláláskor Németcsernye 3393 lakosából
1795 német (52,9%), 1034 magyar (30,5%) és 359 szerb (10,6%) volt. A
lakónépesség többsége, 1957 fő beszélte a magyar nyelvet. Ugyanekkor
Szerbcsernyének 3929 lakosa volt, 2849 szerb (72,5%), 973 német (24,8%)
és mindössze 65 magyar (1,7%). Itt azonban a lakosságnak csupán 15%-a
tudott magyarul. A szerbcsernyei német és magyar hívek egyaránt a
németcsernyei templomhoz tartoztak. Ezzel szemben a 2002-es
népszámlálás az újra egybeolvadt település 4383 lakosa közt mindössze 11
németet (0,3%) talált. A magyarok is igencsak megfogyatkoztak, számuk
2002-ben 163 lélek volt. 2011-re tovább csökkent a magyarok száma: a
legutolsó népszámlálás idején Németcsernyén 3685-en laktak, közülük 113an vallották magukat magyarnak (3,1%). A többség az egykori németcsernyei
utcákban lakik.
Nagy felháborodást keltett 2014-ben, hogy a püspökség az 1808-ban épült
klasszicizáló barokk templom lebontásáról hozott határozatot. A
tiltakozásnak és a helyi közösség összefogásának köszönhetően, a
Nemzetpolitikai Államtitkárság által nyújtott támogatásból 2016
novemberének végén elkészült a tetőzet felújítása.23
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Szilágyi Mária–Aница Туфегџић: Заборављено наслеђе – Elfeledett örökség –
Vergessenes Erbe. Újvidék, 2014.
23 Sarkadi i.m.
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1944 őszén a betörő
partizánok a falu
plébánosát, a módosi
születésű Brunet Ferenc atyát halálra
kínozták. Ezt követően megindult a
német lakosság kiirtása.24 A Keskeny
Úton Alapítvány adatai szerint helyben
összesen
46
főt
gyilkoltak meg. Megrendítő módon, a
templomrombolás híre kapcsán 2016-ban derült ki, hogy a lebontással
fenyegetett katolikus templom mögötti elhanyagolt, bozótos hely valójában
tömegsírt rejt, a helyiek visszaemlékezése szerint hatvan németcsernyei
lakos vesztőhelye volt a terror idején. A közösség a területet megtisztította a
bozóttól és fákat ültettek, hogy méltóbb környezet vegye körül az áldozatok
földi nyughelyét (képünkön).

A Szent József-templom
A téglából épült, fazsindely tető által fedett Szent József-templomot 1808.
október 18-án Kőszeghy László csanádi püspök szentelte fel. Ebben az időben
a falu plébánosa25 a templomépítés fő kezdeményezője, Zsolnay József atya
volt.26 1868-ban nyerte el mai alakját a kegyúr, Csekonics János Nepomuk és
a csanádi püspök költségén. Külsején klasszicista és barokk jegyek is
fellelhetőek, míg a belső terekben a romantika meghatározó. Téglafalai sárga
vakolatfestést kaptak. 1908-ban a templom fennállásának 100. évfordulója
alkalmából magyar nyelvű emléktáblát állított a község, amely máig látható a
templom főhomlokzatán az alábbi felirattal: „Templomunk 100 éves
fennállásának emlékéül Német-Czernya Községe 1808. okt. 18. – 1908. okt. 18.”
Ugyanebből az alkalomból készült a templom egyik legértékesebb tartozéka,
a Magyarok Nagyasszonya-lobogó, melynek egyik oldalán a kis Jézust tartó
Nagyboldogasszony látható, fején a Szent Koronával, Sancta Maria Patrona
24

Magyar Katolikus Lexikon, Németcsernye (szócikk)
Erős i.m.
26 Ne hagyjátok a templomot! Bécsi Napló, 2014. szeptember-októberi szám, 4. o.
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Hungariae Ora pro nobis! 27 körirattal.
A hátoldalon a védőszent, Szent József
képe és az alábbi felirat szerepel:
„Német Czernya 1908 Sanctus Joseph
Ora pro nobis!”

A templomépítés 100. évfordulóján
állított emléktábla
A templom a Partizán utca (volt
Ferenc utca) 37/2. szám alatti
ingatlanon áll. Jobb oldalán valamikor a német iskola, bal oldalán a parókia
volt, ám azokat 1959-ben – beleértve a templomkert egy részét is –
államosították és lebontották, a helyükre blokkházak kerültek.

AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
A templom nyugati falához illeszkedő, három szintre osztott torony előtt egy
kőkereszten az I. világháború áldozatainak neve olvasható német nyelven. A
templom főhomlokzata előtt két oldalról Szent József és Szűz Mária 1811-ben
emelt kőszobrai állnak.
A klasszicizáló barokk épület fő értékét az egyedi építészeti megoldást
tükröző, fából készült, alulról vakolt álboltozatú tetőszerkezet jelenti. A De’l
Orme-rendszerű térlefedés a karbantartás hiánya miatt azonban súlyos
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Magyarul: „Szent Mária Magyarok Nagyasszonya Imádkozzál érettünk!”
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mértékben károsodott.28 A templom eredeti
toronysisakja a II. világháború után
villámcsapás áldozatává vált, ma már csak
archív felvételeken látható (a mellékelt kép
1955-ben készült). Jelenleg dísztelen lapos
védőtető fedi, ami a templom arányait
megbontotja.29

ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
A templom belső festése értékes, eredeti
padsorai jó állapotúak, mint ahogy keramit
padlója is megfelelő állapotban őrződött
meg. 1852-ben létesült és 1897-ben
felújított romantikus stílusú főoltára
művészeti szempontból igen színvonalas, sajnos azonban rossz állapotban
van. A szobrokat fából készítették. Az eredeti berendezés jelentős része
hiányzik, az orgonát a második világháború után ellopták. A mennyezeti
vakolat a 2016-os felújítást megelőzően több helyen is lehullott. A templom
nagyjából 2-2,5 méter magasságig felázott, a javítás óta azonban a falak
száradnak.

Vakolathullás az álboltozatról
(2014)
Belső tartozékai közül említést
érdemel még a főoltáron kívül a
szószék, egy aranyozott Máriaszobor a kisded Jézussal,
aranyozott kerettel; néhány naiv
szobor, valamint a tardosi
vörösmészkőből készült szenteltvíz tartó. Eredeti bejárata értékes faajtó míves vaspántokkal. A templom
belsejében áll egy német nyelvű emléktábla az alábbi szöveggel: „Diesen
Hochaltar erbaute Hochg. Grund Herr und Grund Frau Johann und Leona von
Csekonics, und die Gemeinde Német-Czernya, d. Gottes Beistand ano 1852.
Renowirt d. S. Exelenc Graf Endre von Csekonics ano 1897 Geweiht am 14.
28

Sarkadi Márton i.m.
Szilágyi Mária–Aница Туфегџић: Заборављено наслеђе – Elfeledett örökség –
Vergessenes Erbe, 2014. 138-139. oldal
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Jun”? (Magyarul: „Ezen főoltárt
építtette kegyelmes Csekonics
János földesúr és Leóna kegyelmes
asszony,
és
Német-Czernya
község, Isten segedelmével 1852ben. Felújíttatta Gróf Csekonics
Endre excellenciája 1897-ben.
Felszentelve június? 14-én.”) Ez az
emléktábla jelenleg másodlagos
helyen, a templom oldalába
falazva tekinthető meg, korábban
az oltár környékén állhatott. A
püspökség 2014-ben a helyi hívek
tudta nélkül elvitt a templom
berendezési tárgyai közül egy
nagy keresztet és több értékes
festményt, a műtárgyak állítólag a
nagybecskereki
múzeumban
vannak.30

A helyi közösség
A Németcsernyén élő katolikusok zöme magyar nemzetiségű, de akad még
néhány német is, valamint kisebb számban horvát nemzetiségű
katolikusokról is tudunk. A plébánia nyelve 1880-ban német és magyar volt.31
Helyben lakó plébánosa nincs, Németcsernye jelenleg a vele szomszédos,
magyar többségű Magyarcsernye fíliája. Katolikus híveinek száma a
sematizmusok szerint 15032, a valóságban azonban ennél kevesebb, 60-80
körüli (2014-ben 66 németcsernyei katolikust írt össze a pasztorációt végző
plébános). A közösség összetartó, így ez – szemben a sajtóban megjelent
egyes állításokkal – nem egy hívek nélküli templom. Az egyháztagok lelkesen
takarítják, gondozzák templomukat, és annak ellenére kitartóan küzdenek
érte, hogy 2014 szeptemberében az egyházvezetés beszüntette a misézést. A
hívek egy része minden vasárnap elmegy a templomba imádkozni, ám 2014
30

Magyar Szó, 2014. szeptember 8.
(http://www.magyarszo.com/hu/2455/hetvege/115486/Lebontj%C3%A1k-aszerbcsernyei-templomot.htm)
31 Magyar Katolikus Lexikon, Németcsernye (szócikk)
32 A Nagybecskereki egyházmegye adata (http://www.catholic-zr.org.rs/hun/hun.html)
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óta a püspök rendelkezésének megfelelően kizárólag a nagy egyházi
ünnepeken (húsvét, pünkösd, karácsony, templombúcsú) engedélyezett a
misézés, ami a hívő közösség fokozatos felmorzsolódását eredményezi.
Mivel a magyarok arányszáma nem éri el a törvényben meghatározott
mértéket, közösségi nyelvi-kisebbségi jogok nem illetik meg őket. A
legközelebbi magyar iskola Magyarcsernyén, 10 km-re működik. Bár a vegyes
házasságok számának magas aránya miatt a nyelvi asszimiláció előrehaladott
állapotban van, anyanyelvápoló foglalkozások keretében meg lehetne állítani
ezt a folyamatot, mivel Németcsernyén még él a magyar nyelv.

A romantikus stílusú főoltár
ÖSSZEGZÉS
A németcsernyei Szent József-templom építészeti értékei alapján műemléki
védelmet érdemelne. Ipartörténeti kuriózum, főként sajátos tetőszerkezete
révén. Kultúrtörténeti jelentőségét fokozza, hogy a nagyrészt megsemmisült
Csekonics-örökség egyik utolsó megmaradt darabja. Helyben működő iskola
hiányában ez a templom a száz lelket meghaladó számú szórványmagyarság
utolsó végvára, így puszta létével is elősegíti a közösség fennmaradását. 33
Történeti és kegyeleti szerepét erősíti, hogy kertjében található az 1944-45-

33

Közlemény a műemléki érték meghatározásáról
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ben bestiálisan legyilkolt német és magyar civilek tömegsírja. Az emlékezés
helyének védelmét a templom óvja a végleges eltűnéstől, esetleges
beépítéstől. Ha a templomot lebontották volna, nemcsak egy értékes
műemlékkel lettünk volna szegényebbek, hanem a közösség is véglegesen
felmorzsolódott volna.
A magyar állam támogatásával és a Teleki-alapítvány közreműködésével
zajló állagmegóvási munkálatok több ütemben valósultak meg, így sikerült az
épület további pusztulását megakadályozni. A templom padlásteréből nagy
mennyiségű madárürüléket és tetemet távolítottak el, tehermentesítve ezzel
a födémet. Miután a templom részleges felújítása elől az akadályok elhárultak,
2016-ban megkezdődött és az év végéig be is fejeződött a németcsernyei
templom részleges helyreállítása. Kezdeményezésünk legnagyobb sikerének
tartjuk, hogy a püspökség a közfelháborodás miatt a németcsernyei templom
lebontásától elállt, és a műemléki értékű szakrális épület megújulhatott.

Belső képek a németcsernyei templomból
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Párdány
A szerb-román határ közvetlen közelében, a Tamisác (Kis-Temes) folyó
mellékén található Párdány (Međa), Torontál vármegye egykori Párdányi
járásának székhelye. A pezsgő múltú község elszomorító állapotú katolikus
temploma végveszélybe került azáltal, hogy a püspökség tervbe vette
lerombolását. A Begaszentgyörgyi járáshoz tartozó Párdány eredetileg két
részből, a korábban Magyarpárdánynak is nevezett Németpárdányból
(Deutsch-Pardan) és Szerbpárdányból állt. A szerb-román határ szélére
szorult, visszamaradott település egykor a Bánság egyik virágzó mezővárosa,
kistérségi központja volt téglagyárral, szolgabírói hivatallal, két
pénzintézettel, kaszinóval és ipartestülettel. 34 Itt székelt a Tamisác
Szabályozó és Belvízlevezető Társulat is.

A párdányi Szent János-templom
Párdány Árpád-kori helység, a középkor folyamán Pordány, Bordány néven
Keve vármegye részét alkotta. Hajdan határában hat másik falu létezett:
Tövises, Újrév, Ikerhalom, Úrhida, Veresegyház és Tárnok. A hódoltság alatt
is lakott hely volt, majd a XIX. században két település, Magyarpárdány és
Rácpárdány formájában találjuk.35 Az első katonai felmérés térképén Bardan
néven szerepel, ekkor még teljesen szertelen telekbeosztással. 1781-ben
Buttler gróf vásárolta meg, ám miután a család kihalt, a birtok újból a
kincstárra háramlott. A Buttlerek kastélya a település szélén, a Decker Gézaféle téglagyár mellett állt. A kommunizmus idején lerombolták. Az újkori
34
35

Dr. Pacséri Károly: Torontál vármegye földrajza, 1906.
Reiszig i.m.
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Párdány első lakosai Heves megyei magyarok voltak, akik főként Erdőtelek
községből érkeztek 1788-ban. 1792-ben építette első kápolnájukat Téglássy
Szilárd módosi pap.36 1800 körül37 Módosról nagy számban költöztek át
német telepesek Párdányba, miután a Bega-csatorna létesítését követően a
lecsapolt ingoványok helyén jó minőségű termőtalajt nyertek. Ezzel egy
időben kezdődött meg a ma is látható templom építése. 1801-től Párdány
önálló plébánia. Az 1837-es sematizmus idején a hívek száma 1926 fő volt,
ebből 1187 német és 793 magyar (41%). Fényes Elek német-magyar
mezővárosként mutatja be Párdányt Torontál vármegye települései sorában.
„Határa a legszebb tisztabúzát, zabot, repcét, tengerit gazdagon termi” –
jegyezte meg róla a nagy geográfus.
1854-ben Buttler János örökösök nélkül halt meg, így uradalma a kincstárra
szállott. Később a Bogdanovich, majd a Hertelendy családok kezén találjuk. A
századforduló táján Párdány német jellegű település volt, de még mindig
számottevő magyar lakossággal. A magyar családok főleg a település északi
részén, az Ótelek felé vezető Hosszú utcában (Lange Gasse) éltek.
Leggyakoribb családneveik az Incédi, a Tóth, a Jenei és az Oláh voltak. 38

Utcakép Párdányból – Balra az egyik német nagygazda hajdani háza
1919-ben a határ megállapítása során Romániának ítélték. 1924-ben
azonban mégis megszerezte a délszláv királyság, amiben nem kis szerepe volt
36

Erős i.m.
Johann Porte: Pardan. Kriegsopfer im Bild. 1987.
38 A település elűzött német lakói elkészítették Párdány háború előtti részletes,
házhelyekre lebontott községtérképét, amelyen minden egyes ház tulajdonosának nevét
feltüntették. In: J. Porte i.m.
37

31

Dr. Mončilo Ninčić külügyminiszternek. Az ő tiszteletére a két háború között
Párdány addigi magyar hangzású hivatalos nevét Ninčićevóra változtatták.39

Balra: a halottas egylet ládája – Jobbra: a félbetört Mária-oszlop
1942-ben a német megszállás idején történt egy súlyosabb incidens. A
szerbnezsényi (Serbisch-Neusin) szerb tanító fegyveres támadást intézett a
német rendőrök ellen. Ugyanaznap az elkövető édesanyja, Draginja
Stefanović megölt egy mezőőrt. A német vezetés elhatározta, hogy
megtorlásképpen és a hasonló esetek megelőzése érdekében a módosi
körzetben általános népirtást hajtat végre. A párdányi község német
elöljárósága érte el azt, hogy ez az értelmetlen vérfürdő ne következzen be.
Ennek ellenére a II. világháború utáni partizánakciók a párdányi sváboknak
sem kegyelmeztek. A szovjet hadsereg bevonulása során 45 embert lőttek le.
A haláltáborokban éhen halt összesen 389 személy, közülük 133-an
Rezsőházán (Rudolfsgnad), 83-an pedig Mollyfalván (Molidorf) szenvedtek
ki.40 A többiek Németországba menekültek. Nem sokkal a háború után kapta
új, máig hivatalos jugoszláv nevét: Međa, ami határt jelent.
1910-ben a közigazgatásilag egységes Párdány 3213 lakosa közül 1874
német (58,3%), 1052 szerb (32,7%) és 243 magyar (7,6%) volt. A lakosok
28%-a tudott magyarul. 1935-re a magyarok száma tovább csökkent: az 1721
katolikus közül 1512 német és 171 magyar volt.41 Az egykori Németpárdányt
és Szerbpárdányt a település közepén húzódó árok (Graben) választotta el
egymástól. Tehát – ahogy ezt a két Csernye esetében is láthattuk – a
39
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közigazgatásilag külön kezelt település
fizikailag teljesen egybeépült, egységet
alkotott. A római katolikus templom az Úri
utcában (Herrengasse) állt, itt voltak a
legmódosabb német parasztgazdák portái, a
községháza, valamint a német iskola épülete.
Ezek egy része ma is eredeti állapotában
látható, noha szerb telepesek élnek a falak
között. Németek egy-két, azóta már beolvadt
családot
leszámítva
nem
maradtak
Párdányban. A magyarok is nagyon kevesen
vannak, a 2002-es népszámlálás idején
mindössze 43-an vallották magukat magyar
nemzetiségűnek, míg 2011-re számuk 30
főre csökkent, ami a 838 lakos 3,6%-a. A
hajdani virágzó Párdány ma egy határszéli,
elnéptelenedő település.
A falu elhagyott katolikus temetőjében
számos német és magyar sír található,
közülük néhány művészi igényességgel
készült. Említést érdemel a település I.
világháborús hősi halottainak emlékműve,
amely német nyelven örökíti meg
valamennyi, még a magyar hazáért elesett
párdányi katona – németek és magyarok –
emlékét. A temető másik érdekessége a
meghalt hívek tiszteletére 1855-ben állított,
német és magyar nyelvű díszes emlékoszlop
(képünkön).

Nepomuki Szent János-templom
A Május 1. utca (régi nevén Úri utca) 26. szám alatt található római katolikus
templomot 1800-ban kezdték építeni és négy év alatt készült el – közvetlenül
a német telepesek megérkezése után. Amint azt már említettük, a települést
ekkoriban még Magyar-Párdánynak nevezték, s ennek megfelelően jelentős
(40%-ot meghaladó) magyar lakossággal rendelkezett.
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A templom titulusát a kegyúr, Gróf Buttler János védőszentje után kapta. (A
család bőkezűen adakozott nemzeti célokra, például a budapesti Ludoviceum
megépítésére.) Egyházmegyei adatokból ismert, hogy a plébániát 1801-ben
alapították, a templomot pedig 1804-ben szentelték fel. Stílusát tekintve
klasszicizmusba hajló késő barokk. 1862-ben újították fel először. 1880-ban
a hitközség nyelve német és magyar. A németek elűzését követően a
gyülekezet fokozatosan elnéptelenedett. Fogyatkozó híveinek száma jelenleg
mintegy 20 fő, a 2014. évi templombúcsún egy tucatnyian vettek részt. 42 Bár
a második világháború óta kétszer is javították, jelenleg kritikus állapotban
van.

Az eredeti toronysisak
AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
Noha kétségtelen, hogy ez a templom van a legrosszabb műszaki állapotban,
korántsem menthetetlen. A tornyon jelenleg szolgáló ideiglenes, a község
által nemrégiben készíttetett védőtető nem vezeti el megfelelően a
csapadékot. Megfelelő pénzeszközök rendelkezésre állása esetén
megfontolandó az eredeti toronysisak helyreállítása, mivel azzal együtt a
párdányi templom kifejezetten esztétikus összképet mutatott. A vizesedés
következtében sokfelé megfigyelhető vakolatleválás, miközben a falakat az
állandó talajnedvesség is roncsolja. Az esővíz elvezetésének hiányában a víz
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és a fagy a tégla anyagú tartószerkezet károsodását okozhatja.43 A homlokzati
síkból kiemelkedő tagozatok (díszítőelemek) pusztulása előrehaladott.
Jelentősebb beavatkozást igényel a tető rekonstrukciója. Egy súlyos
beszakadás volt tapasztalható a torony mellett a nyugati oldalon, melyet a
Teleki László Alapítvány munkatársai 2015-ben kijavítottak. 2018-ra a tető
állapota ezen a ponton újra kritikussá vált. A templomablakok be vannak
törve, az üvegezést haladéktalanul pótolni kellene.
A templom nyugati homlokzatához csatlakozó kétszintes sekrestye
kétségbeejtő állapotú. A tartószerkezet súlyos károsodása figyelhető meg,
ami az épület süllyedésére utal. A problémákat a vizesedés és az esővíz
megfelelő elvezetésének hiánya okozza. A födém kritikus állapotú, az emelet
feljárója részben leomlott. A sekrestye jelenleg omlásveszélyes, nem
használható. Sürgős beavatkozás nélkül az épületrész összeomlása várható.
Valaha a templom előtti téren
katolikus szobor állt, feltehetően egy Mária-oszlop.
Ezt azonban barbár kezek
félbetörték. A helyiek elbeszélése szerint mindez a II.
világháborúban történt, a
bevonuló partizánok azért
pusztították el az emlékművet, mert azon állítólag
horogkereszt
volt.
Még
olvasható rajta az évszám,
1841-ben létesült. A templom
előtt egy 1920-ban (már az
elcsatolás
után)
állított
német feliratú feszület áll.

Az oltár
ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
Párdány temploma kívülről rosszabb, belülről azonban lényegesen jobb
állapotban van, mint a németcsernyei. A fő gondot itt is a vizesedés jelenti. A
mennyezeti freskók az egész műemléki érték vonatkozásában jelentős
43
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hozzáadott képzőművészeti értéket képviselnek44, ám a beázások és a
repedések miatt szakszerű restaurálásra szorulnak. A karzaton levő orgona
eredeti, fújtatóval és elefántcsont lapokkal, működő állapotban van (sikerült
is megszólaltatnunk). Ón öntvény gyertyatartókat, régi füstölőket és rengeteg
miseruhát találtunk értékfelmérő látogatásunkkor, valamint egy 1842-ben
Bécsben kiadott latin nyelvű, magyar bejegyzésekkel ellátott misekönyvet.

Barokk orgona
A jó karban lévő főoltár és a szószék egyaránt szép, míves munka. Tardosi
vörös mészkő keresztelőmedencéje törött. Kvalitásos mellékoltárai, festett
barokk ajtói és padjai jó állapotnak örvendenek. A padló tégla és keramit
burkolatú, a szentély és az oldalhajó ugyanakkor mészkő lapokkal van
burkolva. Kiemelendő a mellékoltár Árpád-házi Szent Erzsébet szobra, amely
fából készült. A réz csillár sajnos nemrégiben leszakadt, 2015-ben még
megvolt. A kilincsek értékes, míves munkák. A helyiek tájékoztatása szerint a
püspökség Nagybecskerekre szállította a keresztúti stációkat ábrázoló
képeket, illetve egyes fafaragványokat. Ezekről a kegytárgyakról többet
sajnos – eltűnésükön kívül – nem tudunk. A párdányi templom mind belső
44

Közlemény a műemléki érték meghatározásáról

36

kivitelezésében, mind berendezésében részletgazdag. Méltó arra, hogy mint
műemléket kezeljük, bár ezzel a jogi minősítéssel jelenleg nem rendelkezik.

A kritikus állapotú sekrestye
Nyomatékosan fel kell hívnunk arra a figyelmet, hogy a templom berendezése
és tartozékai kiemelkedő értéket képviselnek. A már megnevezett tárgyakon
kívül a temetési ceremóniák lebonyolításáért felelős halottas egylet
(Párdányer Leichenverein) céhládája és 1896-ban készített lobogója máig a
templomban látható. A ládában őrizték a testület iratait és értékeit. Említésre
méltó továbbá a párdányi ipartestület (Pardanyer Gewerbe Genossenschaft)
zászlója és számos egyéb templomi lobogó. Az ipartestületek szövetkezeti elv
alapján működtek, feladatuk az iparosok érdekeinek képviselete és az
iparosok közötti viták rendezése volt. Jól jelzi a korabeli Párdány jelentőségét,
hogy Magyarországon iparszövetkezeteket olyan városokban és községekben
lehetett létrehozni, melyekben az iparosok száma meghaladta a 100 főt. 45
Ezeknek a német nyelvű régiségeknek kultúrtörténeti- és ritkaságértéke46
napjainkra felbecsülhetetlen, mivel ilyen muzeális tárgyak csak elenyésző
számban maradtak fenn.
Magyarország segítségével, a Teleki László Alapítvány közreműködésével
2014 végén megkezdődött a párdányi templom megmentése. Első lépésben
45
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állagmegóvó beavatkozásokat végeztek. Megszüntették a beázásokat,
valamint pótolták a tetőt ott, ahol beszakadt. Egyelőre bizonytalan, mikor fog
megkezdődni a templom részleges felújítása, mert az a vártnál nagyobb
ráfordítást igényel.

Balra a halottas egylet, míg jobbra az ipartestület lobogója

A helyi közösség
A szentmiséket a templomban magyarul celebrálták, ám a hívek elapadása
miatt 2009-ben megszűnt a rendszeres misézés, néhány éve pedig már csak
a búcsú napján tartanak istentiszteletet. Ennek következményeként a
megmaradt hívek szétszéledtek, s ma már csak egyetlen család viseli gondját
a Szent János-templomnak. Érdemes ezzel összevetni, hogy 1991-ben még
100 római katolikust tartottak nyilván, akik néhány horvát és két német
kivételével mind magyarok voltak.47 A már ismertetett demográfiai
folyamatok miatt Párdányban a magyar közösség lényegében a
felmorzsolódott. Ennek ellenére 2018-ban kihelyezték a település határában
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a kétnyelvű helységnévtáblát, amit a magyarság helyben nyújtott történelmi
teljesítményének kései elismeréseként foghatunk fel.

ÖSSZEGZÉS
A párdányi Szent János-templom a magyar épített örökség része.
Állagmegóvása és részleges felújítása nem jelentene aránytalan ráfordítást
műemléki, társadalmi és spirituális jelentőségéhez képest. A templom
megőrzését a helyben élő szerbek és a település szerbajkúakból álló
vezetősége is elkötelezetten támogatja. A még megmaradt másfél tucatnyi,
jobbára idős magyar katolikuson kívül az elszármazott helybeliek is időnként
bizonyára vissza-visszatérnének régi templomukhoz. Építészeti és közösségi
értékeire tekintettel a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezte az épület
műemlékké nyilvánítását.

A Szent János-templom hajója az oltárral
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Perlasz
Perlasz (Perlez) mezővárosias jellegű település a Bánságban, a
Nagybecskereki járásban, a Tisza torkolata közelében. A község hivatalos
neve 1920 előtt, a magyar közigazgatás idején Perlasz volt, a római katolikus
egyházi nyilvántartásokban azonban jelenleg is Perlaszváros néven találjuk.

A perlaszi barokk templom
A középkorban helyén Szige nevű település feküdt, amelyet Sige (Szige)
alakban még az 1717-es kincstári összeírás is említ, 30 házzal.48 1752-ben
Gróf Perlas49, a temesvári kincstári tartományi igazgatóság elnöke a Sánc
nevű – akkoriban épített – erődítés mellett új helységet létesített, melyet az
alapítóról Perlasznak neveztek el. Ennek első lakói tiszai és Maros-vidéki
szerbek voltak, akik ekkoriban húzódtak le a Határőrvidék felé. A település
1760-ban német, majd 1775-78 között szerb és horvát betelepülők újabb
48

Reiszig i.m.
Teljes nevén: Francesco de Paula Ramond Villana-Perlas de Rialpo. Más források szerint
a betelepítés 1755-ben történt (Erős Lajos).
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hullámával gyarapodott. Perlasz 1848-49 során fontos szerephez jutott, a
szabadságharc alatt ugyanis a szerb felkelők hadműködésének központja
volt. Maga a helység több, nemzeti történelmünk részét képező véres ütközet
helyszíne. 1848. szeptember 2-án Kiss Ernő, a bánsági haderők vezére, 4000
emberével – kemény küzdelem árán – bevette a Sáncot, amit Drakulics szerb
fővezér 5000 emberével védett. A győzelem hatására a város megadta magát:
a honvédeket fehér zászlóval fogadta. Kevéssé ismert, hogy ez volt a magyar
szabadságharc első igazi győzedelmes csatája, miután Kiss Ernőt a
megtisztelő „perlaszi győző” titulussal kezdték illetni. Sajnos a mezőváros
1849 tavaszán ismét a szerbek kezére került, visszavívásával a magyarok
mindvégig hiába próbálkoztak a szabadságharc alatt.
Lakosai a törökdúlás óta túlnyomórészt szerbek. Katolikus temploma
viszonylag korán, 1777-ben épült, ami jelentős nem-szerb etnikumú lakosság
jelenlétére utal. 1910-ben 4949 lakosa közül 3220 szerb (65,1%), 777 német
(15,7%), 554 horvát (11,2%) és 317 magyar (6,4%) volt. A lakosok 18%-a
tudott magyarul. 1983-ban a sematizmus szerint 342 híve volt a templomnak,
zömük horvát (197) és magyar (115). Magyar, német, horvát és bolgár hívei
tiltakozást jelentettek be a püspökség által kilátásba helyezett
templombontás ellen.

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása-templom
Az 1777-ben50 a kincstár költségén épült barokk Szeplőtelen Fogantatástemplom kiemelten értékes építészeti érték, ugyanis egyike az egész Bánság
legrégebbi működő katolikus templomainak. Eredeti titulusa Szent
Maximilián volt, mostani védőszentjét 1804-ben a csanádi püspöktől kapta.51
1849-ben – a szabadságharc eseményeivel összefüggésben – súlyosan
megsérült, s csak 1850-ben hozták helyre.

AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
A perlaszi templom egy kisméretű, keletelt, egytornyos barokk épület.
Nyugati homlokzata gyönyörű parkra néz. Szomszédjával, a földszintes
eklektikus stílusú katolikus plébániaépülettel – amelyet másik oldalról az
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Reiszig Ede dr. (Borovszky-féle) könyvében 1770 szerepel, azonban az egyházmegyei
sematizmus és a helyiek emlékezete egyaránt 1777-ről tud, ezért ezt a dátumot fogadtuk
el.
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1808-ban épült szerb ortodox templom fog közre – rendkívül értékes
műemléki együttest alkot, ami az épület értékét jelentős mértékben növeli. 52
A templom és a mellette levő, szintén jelentős építészeti értéket képviselő
paplak ablakainak egy része betört; a falak mindkét épület esetében
vizesednek. A hajdani plébániaépület a karbantartás hiánya miatt beázik, a
tetőszerkezet és helyenként a födém állapota kritikus.

Képek a templom belsejéből
ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
A templom belső falfelületein közepesen értékes díszítő falfestések láthatók.
A padlótól számított két méteres magasságig vizesedés nyomai mutatkoznak,
ami az épület vízszigetelését tenné szükségessé, úgyszintén a mennyezeten a
tető beázásának nyomait lehet észlelni. A templom tornyában három harang
lakik. Az orgona viszonylag jó állapotú, de nem működőképes, noha nemrég
még szolgálta a gyülekezetet. Értékes aranyozott bevonatú keresztek, egy
régi füstölő, egy német feliratú, 1840-ben tardosi vörös mészkőből készült
szenteltvíz-tartó, egy barokk keresztelőmedence, néhány szobor (Szűz Mária,
Szent József), valamint számos miseruha képezik a templom értékesebb
tartozékait. Egy kisebb, magyar feliratú („Isten fizesse meg!”) naiv
megmunkálású szobor is említést érdemel, amely egy felhőn ülő angyalt
ábrázol. A főoltárképen a Szeplőtelen Fogantatás látható, főalakja Szűz Mária.

52

Közlemény a műemléki érték meghatározásáról

42

A helyi közösség
A felszámolásra ítélt perlaszi egyházközséget jelenleg a Tisza túlpartján fekvő
Titel plébánosa látja el, noha ő a szomszédos (szabadkai) egyházmegye papja.
A perlasziak közül 2014-ben magyar és német hívekkel is találkoztunk, akik
arról számoltak be, hogy a faluban még mintegy ötven-hatvan katolikus
háztartás van, ezek közül nagyjából öt család magyar, a többiek németek,
bolgárok és horvátok. Elmondásuk szerint a kegytárgyak egy része az 194448 közt lerombolt rezsőházi templomból származik. Állítólag a titeli plébános
már elvitte a templomból az anyakönyveket, valamint több értékes fából
faragott szobrot. Szentmisék havonta egyszer vannak, a szertartás nyelve
magyar és horvát (ún. vegyes mise). A templom és a paplak kérdése továbbra
is megválaszolatlan. A magyarok Perlaszon elfogyó szórványt jelentenek, a
legutóbbi – 2011-es – népszámláláson 3383 lakost írtak össze, közülük
mindössze 46-an vallották magukat magyarnak (1,4%).

A perlaszi plébánia előkelő épülete napjainkban (b) és egykor (j)
ÖSSZEGZÉS
Az 1777-ben épült Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása-templom egyike a
Bánság legrégebbi katolikus templomainak. Kicsiny gyülekezete bizonyítja,
hogy nem hívek nélküli templom, ezért a megőrzése nem lehet kérdéses. A
szomszédos, 1898-ban épített paplak is megmentendő épület, mivel a két
templommal és a parkkal együtt – melyek egységes szellemben készültek és
egyaránt magas építészeti minőséget képviselnek – nagyon értékes műemléki
környezetet képez. Ideális méreteire való tekintettel akár egy térségi
kulturális intézménynek vagy helytörténeti gyűjteménynek is helyet adhatna.
Perlasz katolikus temploma kapcsán arról sem feledkezhetünk meg, hogy ez
a település a perlaszi csata révén a magyar történelmi emlékezet
szempontjából fontos helyszín.
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