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1. Bevezetés
1.1. Előszó
A Bánság ma Szerbiához tartozó részén több régi, kulturális és közösségi szempontból értékes
katolikus templom került drámai helyzetbe azáltal, hogy a helyi katolikus egyházvezetés a
fenntartási költségek megtakarítása érdekében lebontásukat helyezte kilátásba. A Magyar
Patrióták Közössége mint a magyar kulturális örökség megmentését szem előtt tartó civil
szervezet kötelességének tartotta, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Lelkiismeretünknek
megfelelően cselekedtünk 2014 júliusában, amikor elsőként felhívtuk a társadalom, a civil szféra,
a média és nem utolsó sorban a magyarországi döntéshozók figyelmét arra, hogy a bánsági
szórványban lévő katolikus templomokat egy megítélésünk szerint helytelen és káros
egyházvezetési döntés fel kívánja számolni.

Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja Magyarországot (Módos temploma)
Munkánkat a szükség szülte: ha a nagybecskereki egyházmegye vezetése nem hozott volna 2014
nyarán egyes – többnyire rossz állapotú, ám közösségi és műemléki szempontokból értékes és
pótolhatatlan – templomainak lebontásáról döntést, a Magyar Patrióták Közössége aligha
foglalkozott volna kiemelten ennek a vidéknek a múltjával, jelenével és lehetséges jövőjével.
A Bánság a történelmi Magyarország egyik kevésbé ismert, tiszántúli vidéke. Párdány, Módos,
Szerbcsernye – valljuk meg, csupa olyan településnevek, melyekkel még a tájékozottabb olvasó
sem igen találkozott. Az eltelt egy évben a Bánság összes veszélyeztetett – a püspökség által
kiadott, bontásokról rendelkező közleményben szereplő – templomának helyszínén
műemlékbejárással egybekötött látogatást tettünk, amely során egyesületi szakemberek
segítségével, fényképesen és szövegesen is dokumentáltuk a templomokat és belső berendezési
tárgyaikat. Egyetlen alkalommal sem mulasztottuk el a helyi magyar közösséget képviselő
2
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személyekkel való találkozást, akik betekintést engedtek nekünk helyi viszonyaikba. A
dokumentáció során készített jegyzetek, a személyes adatközlések és az elolvasott bőséges
szakirodalom képezi tanulmányunk három pillérét.
Munkánk elsődleges célja volt, hogy az örökségvédelemben szokásos és elvárt szakmai
igényességgel dokumentáljuk a még fellelhető értékeket, hogy azok esetleges károsodásuk vagy
további pusztulásuk esetén is rekonstruálhatók legyenek. A legtöbb templom esetében a
meglévő értékekről azáltal nyertünk ismereteket, hogy számba vettük azokat, a történelem
folyamán valószínűleg elsőként. A tanulmány megírásakor figyelembe vettük a hazai
örökségvédelmi jogi szabályozás legfrissebb elvi szabályait1, valamint általánosan elfogadott
szakmai szempontjait2 is. Annak érdekében, hogy minél több honfitársunk megismerje ezeket a
rejtett értékeket, igyekeztünk e tanulmányt úgy megírni, hogy a szükséges szakmai színvonal
fenntartása mellett olvasmányos, érdekfeszítő legyen.
A fentieken túl jelentésünk alapos helytörténeti munka is egyben, mely kilenc bánsági település
újkori és legújabb kori történelmét tárja fel, kitekintéssel a homályba vesző középkorra. Biztosak
vagyunk abban, hogy a történelem, a nemzeti múlt, a műemlékek vagy akár a Bánság és a
délvidéki sors iránt érdeklődők örömmel fogják olvasni!
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.”
A Szerkesztőbizottság tagjai

1.2. Kezdeményezésünk bemutatása
Egyesületünk fellépésének alapja a Nagybecskereki Egyházmegye által 2014 júliusában „Régi
és nem használt templomaink és plébániáink sorsa” címmel megjelentetett közlemény,
amely a Bánság egyes templomainak lebontását helyezte kilátásba.3 Ez az irat összesen hét
helyszínt nevesít: Törökbecse II. (azaz Aracs), Párdány, Ópáva, Perlasz, Módos, Szerbcsernye
(régebbi nevén Németcsernye) és Galagonyás. Az nem derül ki egyértelműen a
szövegkörnyezetből, hogy Törökbecse II (vagyis Aracs), Ópáva és Perlasz esetében csak
plébánia-épületről, vagy a templomról van-e szó. Az egyházmegye szenátusi határozatában
kifejezett döntés ugyan csak a szerbcsernyei templom lerombolásáról született („A
szerbcsernyei templom ledöntését támogatta a szenátus”), ugyanakkor további templomok (pl.
Módos, Galagonyás, stb.) kérdését nyitva hagyta. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy ezek
esetében is a bontás előkészületének vagyunk tanúi. Német László megyéspüspök később
nyilatkozataiban valószínűsítette, hogy a lerombolás szándéka Szerbcsernyét, Párdányt,
Módost, Galagonyást és Perlaszt mindenképpen érinti.4 Az egyházmegye főpásztorának
Közlemény a műemléki érték meghatározásáról
KÖH Útmutató
3 Megtekinthető az egyházmegye honlapján (http://www.catholic-zr.org.rs/hun/hun.html)
4 Német László ezeket a településeket a bontással összefüggésben a Magyar Szó 2014. október 3-i
számában közölte (Nyolcvan házat tettek lakhatóvá c.)
1
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nyilatkozataiból kiderült, hogy erre a szokatlanul súlyos lépésre a püspökség már 2009 óta
készül. Ennek első felvonása a korábbi plébániahálózat átalakítása volt, amely során
összevonások révén 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.”5 Sajnálatos, hogy 2014 nyaráig erről a nyilvánosság nem szerezhetett
tudomást.
Az itt felsorolt templomok kivétel nélkül kulturális, műemléki vagy helytörténeti
szempontból értéket képviselnek. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett települések
közül valamennyiben több-kevesebb magyar is él. Számukra a templom jelenti az utolsó
intézményt, ahol közösséghez tartozásukat és hitüket megélhetik. Ezért a templomok
lebontása olyan drasztikus és jóvátehetetlen, visszafordíthatatlan lépés, amely álláspontunk
szerint nem lehet erkölcsileg elfogadható egyházpolitikai eszköz. Ezért döntött úgy a
Magyar Patrióták Közössége, hogy tiltakozó felhívást fogalmaz meg a magyar kormány, a sajtó és
a felelősen gondolkodó honpolgárok számára.

A templomok és más egyházi épületek lebontását elrendelő, papi szenátusi határozat
2014. július 17-én „Lebontásra ítélték a szerbcsernyei katolikus templomot” címmel Erdei Iván
Márk, a Magyar Patrióták Közösségének Délvidéken élő tagja adott hírt első ízben a tervezett
templomrombolásokról az egyesületi honlapon. Ezt az információt elsőként a Magyar Nemzet és
a Lánchíd Rádió vette át, majd a belhoni és a külhoni magyar sajtó jelentős része is beszámolt a
szomorú hírről. Különös, hogy maguk az érintett településeken élő hívek is általunk értesültek a
püspökség terveiről.
5

Hét Nap, LXIX. évf. 32. szám
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Templomuk lebontása ellen tiltakozó szerbcsernyei hívek
Egyesületünk fellépésének legfontosabb következménye volt, hogy 2014. augusztus 8-án
Magyarország Kormánya megbízásából hivatalos delegáció tekintette meg a leginkább
veszélyeztetett szerbcsernyei, párdányi és módosi templomokat. A Nemzetpolitikai
Államtitkárság, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Államtitkársága, valamint a
közalapítványi formában működő Teleki László Alapítvány képviselőiből álló magyar küldöttség
Német László püspökkel is egyeztetett. Erről a nagybecskereki egyházmegye közleményben
számolt be.6 Ennek során a magyar állam képviselői felajánlották anyagi és szakmai
segítségüket a Teleki László Alapítványon keresztül a szükséges állagmegóvási munkálatok
elvégzéséhez és a templomok megmentéséhez. Augusztus 18-án a Magyar Patrióták Közössége
ezt közleményben üdvözölte. Diószegi László, a Teleki-alapítvány igazgatója a Heti Válasznak
adott interjújában így fogalmazott: „A probléma nem egyedi, de ilyen határozott bontási
szándékkal még soha nem találkoztunk, inkább az épületek sorsára hagyása, lassú pusztulása
jellemző. A templomok bontása több okból is nagyon rossz megoldás, egyrészt felháborítja,
elkeseríti a megmaradt magyar szórványközösséget, másrészt eltünteti a magyarság történelmi
jelenlétének utolsó nyomait egy olyan területen, ahol már csak ezek a templomok tanúskodnak a
színes, soknemzetiségű múltról.”7 Figyelemre méltó, hogy az alapítvány munkatársai a
templomok állapotát menthetőnek találták, a püspökség által tényként kezelt életveszélyes
helyzet fennállását sem ekkor, sem későbbi felméréseik során nem igazolták.

Örökségvédő akciócsoportunk munka közben
6
7

Lásd: http://magyarkurir.hu/hirek/a-nagybecskereki-egyhazmegye-sajtokozlemenye
http://valasz.hu/vilag/nemetcsernye-103342
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A magyar állami segítségnyújtás szerencsés esetben a küzdelem végét jelenthette volna, ám a
püspök szeptemberben ismét a templomok lebontásáról beszélt, és azt is kijelentette, hogy szó
sincs a vitatott határozat visszavonásáról, hanem csak bontási „moratóriumot” rendeltek el.8
Ahogy az egyházvezetés álláspontját a Magyar Szó 2014. szeptember 8-i riportjában tolmácsolta:
„Egyelőre azonban ott tartunk, hogy van egy döntés, ami arról szól, hogy a templomot le kell
dönteni, s erre csupán moratóriumot hirdettek, amíg az alapítvány szakemberei nem végzik el a
felmérő munkát.” Az újságnak nyilatkozó püspök nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a
meghozott döntést módosítsák, amennyiben a magyar kormány fontosnak tartja ezeknek a
templomoknak – örökségvédelmi és nemzetpolitikai okokból történő – megmentését. Egy napra
rá a Duna TV Térkép c. műsorában elhangzott: „Néhány éven belül több bánsági templomot is
le kell bontani, jelentette be a nagybecskereki püspök.” Nem sokkal később a Dnevnik nevű
szerb médiumnak Német László az alábbiakat nyilatkozta: „Sajnos egyes templomok, amelyek
üresek, csak a régi időkre emlékeztető mementóként maradnak meg, míg másokat – azért, mert a
járókelőkre nézve veszélyesek - kénytelenek leszünk eltávolítani.”

Baloldalt: Dr. Potápi Árpád nemzetstratégiai államtitkárral (b), valamint Dr. Pánczél Károly országgyűlési
képviselővel, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökével (j) tárgyalt Hetzmann Róbert (k), egyesületünk elnöke –
Jobbra: interjú a Magyar Televízió számára

Ezt követően a szerbcsernyei hívek panaszlevéllel a belgrádi érsekhez fordultak. A Magyar
Patrióták Közössége tiltakozó levelének hatására a templomok sorsa ismét kitüntetett
médiafigyelmet kapott. A szerbcsernyei és a párdányi templomról helyszíni riportot készített a
Magyar Nemzet, amely a napilap 2014. XI. 8-i és 2014. XI. 15-i számaiban, két részben jelent
meg. Mivel a templomok megmentéséért indított kezdeményezés sorsa ekkor még nem zárult le,
egyesületünk bejelentette: „építészeti értékfelmérő látogatást fogunk tenni az egyházmegye
területén annak érdekében, hogy felderítsük, mely templomok kerültek veszélybe.”
A Magyar Patrióták Közössége 2014. november 22-23-án kétnapos szakmai látogatást tett
a Bánságban. Ezalatt szakemberekkel bejártuk és felmértük a lebontással fenyegetett
templomok többségét. Valamennyi helyszínen fényképes dokumentáció készült, amelyeket – a
szöveges feljegyzésekkel egyetemben – jelen tanulmányban teszünk közzé. Azokon a
helyszíneken, melyeket 2014-ben nem tudtunk felkeresni, 2015 októberében jártunk. Október
24-én felkerestük Galagonyást és Ópávát, valamint ellenőriztük Perlasz templomának állapotát.
November 4-én műemlékbejárást tartottunk Szerbcsernyén, Párdányban és Módoson, amely
során az állapotfelmérésen túl újabb értékes adatokhoz jutottunk.
Kabók Erika cikke a Magyar Szóban
(http://www.magyarszo.com/hu/2455/hetvege/115486/Lebontj%C3%A1k-a-szercsernyeitemplomot.htm)
8
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2015. március 9.: a bánsági templomok ügyét sikerült az Országgyűlés elé vinnünk
A 2014. augusztus 8-i megállapodásnak megfelelően a Teleki László Alapítvány munkatársai
októberben megkezdték a szerbcsernyei és a párdányi templomok építészeti felmérését. (Módos
esetében erre nem volt szükség, mivel az épület műemlék, így már rendelkezik felméréssel.)
Ennek alapján a két érintett templomról az alapítvány megállapította, hogy azok „ugyan
aggasztó állapotban vannak, azonban alapszintű helyreállításuk lehetséges és nem
igényel irreálisan nagy költséget.”9 Az építészeti felmérések alapján ugyanakkor az
állagmegóvási munkálatok nem tudtak időben megkezdődni, mivel a püspökség csak
késedelmesen kötött megállapodást a Teleki László Alapítvánnyal. Jelen tanulmány megírásakor
az említett két templomra vonatkozólag a megállapodás megköttetett és a szerbcsernyei
templom karbantartása megkezdődött. Ez a döntés a „legszükségesebb állagmegóvási
munkálatok” tervdokumentációinak előkészítését és a munkálatok 2016 tavaszán esedékes
kivitelezését teszi lehetővé. Szerbcsernye esetében a kivitelezőnek már a tél beállta előtt fel
kellett volna vonulnia, ám technikai okok miatt a felújítás tavaszig még várat magára.

Ez a jelentés a magyar kormányszervek számára, valamint minden érdeklődőnek
íródott. Tanulmányunknak az a célja, hogy a kialakult örökségellenes és
szórványellenes szemléleten változtasson, valamint, hogy a Bánság magyar
szemmel is fontos értékeire a társadalom figyelmét felhívja.

Teleki László Alapítvány beszámolója
(http://www.telekialapitvany.hu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=277:elkezdod
tek-a-banati-templomok-epiteszeti-felmeresenek-helyszinimunkalatai&catid=83:egyeb&Itemid=479&lang=hu)
9
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1.3. A Nagybecskereki Egyházmegye ismertetése
A Bánság területe egyházjogilag Trianon előtt a Szent István alapította csanádi püspökséghez
tartozott. A csanádi püspökség régi központja Marosvár volt, a későbbi Őscsanád – közel a
trianoni határhoz – amely ma Romániához tartozik. A török hódoltság végét követően az
egyházmegye Temesvár központtal éledt újjá. A trianoni országcsonkítással 62 plébánia került a
Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, amelyek fölé a Vatikán 1923-ban ideiglenes jelleggel
apostoli kormányzóságot szervezett Nagybecskerek központtal.10 Ebben az időben több, mint
kétszázezer katolikus élt a Bánság jugoszláviai részén. Többségük (55%) német volt, de
jelentős volt a magyarok hányada is (39%).11 A Nagybecskereki Egyházmegyét II. János Pál
pápa 1986. december 16-án alapította az apostoli kormányzóság plébániáiból. Első püspöke
Huzsvár László volt, utóda a jelenlegi püspök, Német László 2008 óta tölti be tisztségét. Az 1986ban létrehozott Nagybecskereki püspökség egyházkormányzatilag a Belgrádi Érseki
Főegyházmegyéhez tartozik. Az érsek, Msg. Hočevar szlovén nemzetiségű.
Balra: Nagybecskerek, a püspöki székesegyház,
háttérben a volt vármegyeházával
Az egyházmegye súlyos demográfiai
gondokkal küzd. A második világháború
után, a titoista partizánok terrorista
cselekedetei révén elvesztette híveinek
felét. Azóta a püspökség területén élő
katolikusok túlnyomó többségét (kb. 80%)
a magyar nemzetiségű lakosság teszi ki,
számuk azonban folyamatosan csökken. Míg
1990-ben hatszáz keresztelőt tartottak, 2013ban e szám háromszázra zuhant. Eközben
évente ezer temetést tartanak.12 Ez éves
szinten legalább hétszáz fős veszteséget jelent,
amit a térség legsúlyosabb problémája, az
elvándorlás tovább fokoz. A 2011-es
népszámlálás szerint az egyházmegyében élő
katolikusok lélekszáma 56 ezer fő volt, ami
csak negyede a világháború előttinek. A
Bánságban – annak ellenére, hogy ez a vidék
kiváló termőföldekkel rendelkezik – napjainkban is vészesen fogy a magyar lakosság. A
püspökség ezekkel az aggasztó demográfiai folyamatokkal próbálja igazolni a kisközösségek és
templomaik feladását.
Elismerjük, hogy van bizonyos logika abban a gondolatmenetben, amit a püspökség képvisel: a
plébániák felszámolása, a templomok lebontása kétségtelenül alkalmas eszköze lehet egy
kiadáscsökkentő politikának. A probléma csak az, hogy ez a túlzottan pragmatikus és anyagias
szemlélet nem veszi figyelembe azokat az immateriális és materiális veszteségeket, amelyeket
közvetlenül eredményez. Tanulmányunk vissza-visszatérő állítása, hogy több száz éves egyházi
Magyar Katolikus Lexikon, csanádi püspökség (szócikk)
A Nagybecskereki Egyházmegye 2011. évi névtára és évkönyve
12 Német László nyilatkozata, Hét Nap c. folyóirat, LXIX. évfolyam 32. szám, 12. o.
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épületek lebontása esetén kultúrtörténeti emlékekkel, szakrális értékekkel lennénk
szegényebbek. A templomok lebontása ennél sokkal többről szól. Az, hogy eltűnik-e a
templomtorony egy-egy faluból, nem megszokás kérdése, mint ahogy erre a püspök egy
interjúban utalt13, hanem a közösség végét jelenti. A szórványban – ahol iskola már nincs – a
templom a közösség utolsó menedéke, ahol hitét gyakorolhatja, anyanyelvét használhatja. Ezért
a templomok és az egyházi szolgálat felszámolása egyenértékű ezeknek a közösségeknek
az „eutanáziájával.”
Az egyházvezetés nyilatkozatai által megjelölt templomok alapján azt látjuk, hogy a
„bontáslistán” egyaránt vannak hívekkel alig rendelkező, elhagyatott templomok és még mindig
viszonylag népes gyülekezetnek otthont adó, félreeső istenházák. Ezért a Bánságban
gyakorlatilag minden olyan templom létét veszélyezteti ez az elképzelés, amely a
szórványban áll és nem képes az „önfenntartó működésre.” Értékes, műemléki szempontból
kiemelkedő épületek eshetnek áldozatul ennek az érthetetlen irányvonalnak, ám erre az
egyházmegye nincs tekintettel.14 Sőt, a püspökség teljes mértékben negligálja azt a szempontot,
hogy ezeknek a templomoknak nemzetpolitikai jelentőségük van.15 Magyarországnak az a célja,
hogy az 1920-at követően határain kívülre kényszerült magyarokat szülőföldjükön megtartsa.
Ahogy az Alaptörvény D) cikke is megfogalmazza: „Magyarország az egységes magyar nemzet
összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti
közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló
törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a
szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és
Magyarországgal.” A templomok elpusztítása ezzel ellentétesen hat.
Ma még csak féltucatnyi azoknak az istenházáknak a száma16, amelyek lebontását a
Nagybecskereki egyházmegye kilátásba helyezte. Helybeliek elmondása és saját terepen szerzett
tapasztalataink alapján ugyanakkor előbb-utóbb akár kéttucatnyi templomra is ez a sors
várhat. Azt maga az egyházvezetés sem titkolja, hogy a „romos és fenntarthatatlan állapotú”
templomok és egyházi épületek sora ezzel korántsem véges.17 Épp elég a bezárt
templomokra, a 2009 óta felszámolt plébániákra gondolnunk, amelyek jövője a lassú pusztulás
lesz. Az egyház ahelyett, hogy ezt a folyamatot fékezné, inkább gyorsítja azzal, hogy az
elnéptelenedő gyülekezetekről – sokszor idő előtt – lemond, azokat magukra hagyja. Arra
is figyelmeztetni kívánunk, hogy a kevés hívővel rendelkező templomok között magyar nemzeti
emlékhelyek is akadnak. E filozófia szerint akár Kiss Ernő honvéd tábornok, aradi vértanú végső
nyughelyére, az őáltala a reformkorban építtetett eleméri (Elemir) templomra is a lebontás
várhatna, hiszen a magyarság lélekszáma ott száz fő alatt van. Ahogy a települést ellátó plébános,
Tietze Jenő 2008-ban fogalmazott: „A templomot átengedni az enyészetnek ezeréves történelmünk
feladását és a történelem színpadáról való többlépésnyi visszavonulásunkat jelentené.”
„Az emberek sokkal fontosabbak az üres (sic!) épületek karbantartásánál. Akkor is, ha ez egy érzékeny
téma, és sokaknak fáj, ha egy faluból eltűnik a templomtorony” – nyilatkozta Német László a Magyar
Szónak 2014.október 3-án, Nyolcvan házat tettek lakhatóvá c.
14 ››Hagyjunk már „kulturális lábnyomokat” magunk mögött, ahogy ezt Hetzmann úr olyan kedvesen
fogalmazza meg cikkében!‹‹ - írta vitriolos hangvétellel Német László nyílt levelében
(http://www.magyarpatriotak.hu/levelvaltasunk-a-nagybecskereki-puspokkel/)
15 „Az egyház nem nemzetpolitikai alapon működik”, nyilatkozta Német László a Hét Napnak, LXIX. évf. 32.
szám
16 A Duna TV információi szerint a szerbcsernyei templommal együtt összesen hat egyházi épületet
bontanának le a közeljövőben (Térkép c. műsor, 2014. szeptember 9.)
17 Lebontják a szerbcsernyei templomot? c., Magyar Szó, 2014. szept. 8. (Kabók Erika)
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2. A Bánság földje
2.1. Földrajzi meghatározás
A Bánság (latin nevén Banatus, német, szerb és román nyelveken Banat18) egy történelmi és
földrajzi fogalom, a hajdani Magyar Királyság egyik déli nagytáját nevezzük így. Természetes
határai északról a Maros folyó, nyugat felől a Tisza és a Tiszával egyesült Duna, dél felől pedig az
Al-Duna. Keletről az erdélyi hegyek határolják. Maga a fogalom újkori eredetű: az 1718-as
pozsareváci béke alapján visszakerült területen a Habsburg császári igazgatás létrehozta a
Temesi bánságot. Eredetileg Tisza-Maros szögének is nevezték. A középkorban Magyarország
szerves részét képezte, partikuláris jellege (különállása) nem volt. Az 1920 előtti magyar
közigazgatás alapján három egyenként is igen nagy területű vármegye képezi a Bánságot:
Torontál, Temes és Krassó-Szörény. Területe összesen 28.184 km2 volt, amivel a teljes Magyar
Királyság igen tekintélyes, 8,7%-ot kitevő részét alkotta. Trianont követően a Bánság nagyobbik
(keleti és középső) része Romániához, nyugati része pedig a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz
(ma: Szerbia) került. Torontál vármegye csekély része, a Maros torkolatvidéke Magyarországon
maradt (Kiszombor és környéke). Mi dolgozatunkban a Bánság szerbiai részére szorítkozhatunk,
ezért a terület Romániához tartozó részét csak érintőlegesen tárgyaljuk.

A Bánság elhelyezkedése a történelmi Magyarország térképén
A Bánság minden szempontból jelentősebb nyugati része a Tiszántúl folytatásaként alföld, keleti
részét azonban a Déli-Kárpátok nyúlványai határozzák meg. A Szerbiához tartozó rész (a
történelmi Torontál vármegye nagyobb, és Temes vármegye kisebb része) csaknem teljesen
sík, részint mezőgazdasági művelésre kiválóan alkalmas terület, illetve lecsapolt mocsár.
Hegyeket, dombokat egyedül Versec környékén, a román határ mentén találunk. Torontál
Ennek hatására a magyar nyelvben elterjedt az idegen Bánát megnevezés is, amelyet részünkről nem
tudunk érvényes szinonimaként elfogadni.
18
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vármegye déli részén húzódik a Makszond nevű homokpuszta – ismertebb, török eredetű nevén
Deliblát – amely a Kárpát-medence egyetlen természetes félsivatagja. A hegyvidékeket és a
Makszondot leszámítva egészen a legújabb korig hatalmas kiterjedésű nádasok, lápok
határozták meg térségünk viszonyait. A lecsapolások után ez a táj rendkívüli mértékben
átalakult, ma a Kárpát-medence egyik legkevésbé változatos területe. Erdő szinte
egyáltalán nincs a Bánság nyugati részén, a horizont egységét még facsoportok sem teszik
mozgalmasabbá.
Legjelentősebb folyója a már említett, az egész térséget lehatároló nagy folyókon kívül (Duna,
Tisza, Maros) a Temes (régi nevén Tömös), amely a szörénységi hegyekben ered, útja során
keresztülszeli az egész Bánságot, majd Pancsovánál a Dunába torkollik. További jelentős folyók
még az egykor hajózható és a mezőgazdasági terményszállításban jelentős szerepet betöltő Béga
(egykori nevén Böge), amely a folyamszabályozás óta a Tisza mellékfolyója (korábban a Dunába
ömlött). Említést érdemel továbbá az Aranka, amely a Maros fattyúága. A középkorban még
Harangodnak hívták. A Temes mellékvizei közül a Pogányos, a Borza (más néven Berzava),
valamint a Tamisác (Kis-Temes) jelentős. A Duna két, kisebb mellékfolyója a Krassó és a Néra
(középkori nevén Nyárád), amelyek a Szörényi-Érchegységben erednek. A Bánság szerbiai részét
keresztülszeli a Duna-Tisza-Duna-csatorna (DTD). Napjainkban az eliszaposodás miatt egyedül a
nagyobb folyók hajózhatóak. Legjelentősebb tavai a Nagybecskerek melletti Fehér-tó, valamint a
melencei – gyógyiszapjáról híres – Ruszanda-tó. Itt utalunk hajdani legnagyobb állóvizére, az
Igan-sárra, amely a Makszondi homokhátság előterében, a mai Versec környékén húzódott és
egyike volt a Kárpát-medence legnagyobb tavainak. Újkori neve Alibunári-mocsár.
Éghajlata alacsony fekvésének, déli elhelyezkedésének köszönhetően kedvező. A tél rövid, a sok
folyóvíz miatt párás, gyakori a köd. A tavasz és az ősz enyhébb. A nyarak rendszeresen
perzselően szárazak és forrók.19 Kiváló földjein minden megterem, de talaja a bácskai feketeföld
minőségét nem éri el. Ahogy ezt a történelem során megfogalmazták: „csodálatos őstermő
erejében áll.” Történetileg jelentős gazdasági szerepet töltenek be életében a folyók, különösen a
Tiszát jellemezte halbőség. A tájegység egészséges és változatos életmódot biztosított lakóinak a
történelem során.
A Bánság történelmi központja Temesvár, amely már a középkorban is messzire ható szellemi és
védelmi centrum volt. Jelenleg 319 ezer lakosú város. Torontál vármegye egykori székhelye,
Nagybecskerek ma Szerbiához tartozik, 77 ezer lakossal. További jelentős városok még a
szerbiai részen Pancsova (76 ezer), Nagykikinda (38 ezer), Versec (36 ezer). Magyar népesség
szempontjából a szerbiai rész további jelentős települései Törökbecse (13 ezer), Törökkanizsa
(7 ezer) és Csóka (4 ezer). Egyedül utóbbi magyar többségű.
Torontál vármegye és a vele szomszédos síkvidék életét a mezőgazdaság határozta meg. A
századforduló idején a lakosok mintegy háromnegyedének (74,8%) foglalkozása az őstermelés
volt, ami meghaladta az akkori országos átlagot (68,4%). Az ipar csak 10,8%-ot, míg a
kereskedelem 2,1%-ot foglalkoztatott. Értelmiségi 2,6% volt, 0,4 százalék-ponttal kevesebb az
országos értéknél.20 A földbirtok megoszlása az országos átlagnak megfelelően egyenlőtlen volt.
A törpebirtokok (5 hold alattiak) száma 42 ezer volt, a kisbirtokoké (5-100 hold) 44 ezer. 715 db
középbirtok (100-1000 hold) és 90 db nagybirtok létezett a századforduló Torontál
Jeszenszky Ignác: Torontál vármegye gazdasági monographiája, 1904.
Szentiványi Ferenc: Torontál vármegye közgazdasági és socialis állapota a XX. század első tizedében,
1912.
19
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vármegyéjében.21 A jobb parasztgazdaságokat jelentő kisbirtokosok 51%-os arányukhoz képest
a teljes földterület 45%-a felett rendelkeztek. A nagybirtok aránytalanságát jelzi, hogy ilyen
módon a gazdaságok 0,1%-a bírta a területek 32%-át. Erre azért kell kitérnünk, mert a
földbirtokos parasztság jelentette a bánsági magyarság legmasszívabb bázisát.

2.2. Történelmi áttekintés
Mint ahogy azt már említettük, a (Temesi) Bánság nem egy földrajzilag determinált
(szükségszerű) fogalom, hanem elsősorban a történelmi események sajátosságai szülték. S amint
arra a Magyar Katolikus Lexikon – nagyon helyesen rámutat – fogalmilag tévedésen alapul,
hiszen a középkori Szörényi bánság elnevezése „csúszott át” az újonnan elfoglalt területen
rosszul tájékozódó német hivatalnokok térképein a Temes folyó vidékére. A középkori Magyar
Királyságban itt királyi vármegyék léteztek: Temes, Torontál, Keve és Krassó megyék, de
akkoriban még jócskán átnyúlt a Maroson Csanád és Arad megye is. Ma a Bánsághoz soroljuk a
Vaskapu, valamint Orsova környékét,
amely ekkoriban a Szörényi bánság részét
képezte. Ezúton is hangsúlyozzuk, hogy a
temesi főispánok sohasem viselték a báni
tisztséget, amely az országhoz szervesen
nem kapcsolódó, többnyire újonnan
megszerzett
területek
sajátos
közigazgatási rendszerében, azok élén álló
tisztségviselő megnevezése volt.
Történetileg helyesebb volna – ahogy ezt a
magyar rendi országgyűlések is tették –
Temesi bánság helyett Temesi kerületről
beszélni. Tekintettel azonban, hogy a
Bánság történelme még a hazai művelt
olvasóközönség előtt is úgyszólván
ismeretlen, megmaradtunk a bevett
földrajzi fogalmak használata mellett.
A honfoglaló magyar lakosság ezt a
térséget viszonylag korán szállta meg. A
Tiszántúl folytatásaként része volt a
magyar szállásterületnek. Mályusz Elemér
kiváló történészünk kutatásaiból22 tudjuk,
hogy országunk lakossága a XV. században
egységesen magyar volt, a balkáni
pásztornépek (pl. szerbek) ekkor még nem
jelentek meg nagy számban a Kárpát-medencében. A magyar néptalaj a középkor végén Mályusz
adatai szerint délen lenyúlt egészen az Al-Dunáig, s magában foglalta az akkori Torontál
vármegye egészét, Keve, Krassó és Temes megye nagyobb részét. A magyar nyelvterület határain
túl jobbára lakatlan vidékeket találunk a középkorban. A mai értelemben vett Bánságról

21
22

Jeszenszky i.m.
Mályusz Elemér: A magyarság és a nemzetiségek Mohács előtt
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elmondható, hogy a török idők előtt színmagyar vidék volt. Ezt a helynévanyag is bizonyítja:
szinte valamennyi település neve magyar eredetű, akárcsak a domborzati- és víznevek zöme.
A török 1552-ben ezt a területet elfoglalta és – kiszakítva az országból – létrehozta a temesvári
vilajetet, amelybe megkezdte a szerb lakosság betelepítését. 23 Temesvár központi szerepét tehát
a török, sőt a Habsburg időkben is mindvégig megtartotta, ahogy napjainkban is őrzi, román
területen. Buda felszabadítását (1686) követően az 1697-ben megvívott zentai csata tette
lehetővé az ország déli részének felszabadítását a török megszállás alól. A hódoltság korszakát
lezáró karlócai békét 1699-ben kötötték meg a felek, ám ekkor a még régi Magyar Királyság két
tájegysége, a Temesi kerület (Bánság) és a Szerémség déli része egyelőre török kézen maradt. A
Maros- Tisza- Al-Duna köze csak az 1718-as pozsareváci béke értelmében szabadult az
Oszmán Birodalom rabigájából, miután a keresztény seregek 1716-ban elfoglalták.
A területet azonban Bécs nem csatolta vissza Magyarországhoz, hanem külön osztrák
tartománnyá szervezte.24 A Temesi bánság közigazgatását első kormányzója, a Temesváron
székelő Claudius Florimund Mercy gróf alakította ki. Eljárása során semmiben sem volt tekintettel
a középkori magyar területszervezési hagyományokra: vármegyék helyett 13 kerületre
(districtus), 6 katonai századra és az ún. Glissura területre, a báni hegyvidékre osztotta fel a
tartományt.25 Érdekes, hogy 1717-ben a temesvári kerületben 71 lakott és 58 lakatlan falu volt, a
csanádi kerületben 21-40, míg a becskerekiben 24-55 volt ez az arány, az elnéptelenedett falvak
„javára.” A teljes Bánság területén összesen 663 falu 21.289 házzal maradt meg a hódoltság után,
ami kb. 100-130 ezer fős lakosságot feltételez. Esetükben nem a középkori (magyar) lakosság
maradványait, hanem a hódoltság idején a törökök által letelepített segédnépeket (pl. szerbek)
és spontán betelepülőket kell feltételeznünk (oláhok). A pusztulás tehát rendkívüli mértékű volt:
a Temesi kerület őshonos lakossága teljesen kipusztult, egyedül a törökök által betelepített
szerb falvakról, pusztákról vannak adataink. A legdélebbi település, amelynek magyar lakossága
átvészelte ezeket a szörnyű századokat, Makó volt, ott azonban tragikus módon egy 1686-os
tatár betörés a lakosságot kiirtotta. Túlzás nélkül állítható, hogy a XVIII. század első felében a
magyar nyelvterület a Maros vonalánál délebbre nem terjedt, attól délre gyakorlatilag
pusztaságról, antropológiai értelemben sivatagról beszélhetünk.
A szerbek és románok tömeges, többnyire spontán betelepülését követően indult meg az állandó
népesség pótlása céljából a tervszerű betelepítés. Az akkori Habsburg birodalom minden
tájáról érkeztek telepesek, így német, katalán, olasz, francia, cseh nemzetiségűek, akikhez
további szerbek, románok és bolgárok csatlakozhattak. Egyedül magyarokat nem költöztettek
erre a régi magyar vidékre. Az új telepesek azonban nem voltak megelégedve új hazájukkal: a
vidék egyharmad része akkoriban mocsár volt, ami melegágya volt a különböző járványoknak.
Az első évtizedekben malária és tüdővész tizedelte a lakosságot.
Mint láthattuk, a Temesi bánság egyáltalán nem tekinthető magyar intézménynek: a rendek
folyamatos kérése ellenére a bécsi német udvari kamara igazgatása alatt maradt egészen 1778as feloszlatásáig. Addig Magyarországtól vámhatár választotta el, magyarok nem
telepedhettek le területén. Az Országgyűlés háromszor is foglalkozott sorsával. Az 1741. évi
XVIII. törvénycikk 3. §-a így fogalmaz: „Továbbá, hogy az ugynevezett katonai helyek is, melyek
Bács, Bodrog, Csongrád, Arad, Csanád és Zaránd vármegyékben feküsznek, az ország és a
vármegyék hatósága alá visszaállittassanak és vettessenek; és a tömösi, szerémi és alsó-szlavoniai
Mile Đukanov: Modoš – Jaša Tomić – monografija, 1980. (http://www.jasatomic.org/monografija/)
Magyar Katolikus Lexikon: Temesi bánság (szócikk)
25 Magyar Katolikus Lexikon: Temesi bánság (szócikk)
23
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kerületek, mihelyt a viszonyok nyugodtabb állapotra jutnak, hasonlóképen az országba
visszakebeleztessenek és joghatósága alá rendeltessenek: e végett a királyi szent felségtől biztosok
fognak kiküldetni.” A „tömösi kerület” alatt a Temesi bánság értendő. A rendek kérése azonban
nem talált meghallgatásra: az 1751. évi XXIV. tc. ismét elrendelte ezeknek a területeknek a
visszacsatolását. Erre azonban még mindig várni kellett. Az 1764/1765. évi XXXIII. tc. „a bánsági
őrvidék visszaszerzéséről” rendelkezett. Eközben azonban szüntelenül folyt a terület
betelepítése idegen ajkú lakosokkal, amelyekre a magyar rendeknek nem volt ráhatásuk.
Mária Terézia a temesi kerület északi részét 1751-ben polgári közigazgatás alá helyezte. Azt,
hogy a császári kormányzat mindent megtett a népesség pótlására, jól mutatja, hogy az 1760-as
években a birodalom bűnözőit is ide telepítették, összesen 3130 gaztevőt. 1768-1771 között
Kempelen Farkas látta el a telepítésekért felelős kormánybiztosi tisztséget. Fejlesztései, újításai
évszázadokra meghatározták a Bánság képét. Meg kívánunk emlékezni arról, hogy Kempelen
győzte meg a királynőt a terület Magyarországhoz való visszacsatolásáról, ami 1778. június 6-án
bekövetkezett. A hatalmas nagybirtokok azonban ezt követően is a királyi kamara kezében
maradtak, amelyeket a kiegyezésig a bécsi udvar igazgatott.
A visszacsatolt Bánság területéből három vármegyét szerveztek: 223 településsel Krassó, 177
településsel Temes és 118 településsel Torontál vármegyék születtek meg újra, 1552-es
megszűnésük után. A térség jelentős (déli) része ugyanakkor (főként a középkori Keve26 és
Szörény megyék vidéke) katonai határőrvidéki közigazgatás alá került. A három létrejött
vármegyét, működőképességük biztosítása érdekében, „mesterségesen” látták el nemességgel:
tömeges nemesítések történtek. Ezzel összefüggésben számos katolikus, horvát származású
család nyert előjogokat. A Temesi bánság mérlegét az alábbiak szerint vonhatjuk meg: 1718 és
1780 között összesen kb. 810 községet telepítettek be, kizárólag idegen nyelvű
lakossággal.27 Az etnikai viszonyok gyökeresen megváltoztak. A Mályusz Elemér által közölt
középkori helyzethez képest beszédesek Fényes Elek XIX. század elején felvett adatai a három
vármegyéről: Torontál 322.246 lakos, 50.332 magyar (15,6%), Temes 286.435 fő, 4560 magyar
(1,6%), Krassó 208.645 lakos, ebből 400 magyar (0,3%). A magyar lakosság 1780-as évektől
meginduló nagyon lassú, természetes bevándorlása elsősorban a Bánság északnyugati,
Szegedhez és Makóhoz közel eső, valamint Tisza menti térségében volt érzékelhető. Ezt a
folyamatot erősítette néhány, kincstártól megváltott nemesi nagybirtokon történt telepítés is,
miáltal létrejöttek a Bánság jelentősebb magyar falvai (pl. Torontálvásárhely-Debeljača,
Torontáltorda, Magyarcsernye, stb.)
A javarészt a XVII. század végén Csernovics Arzén pátriárka vezetésével érkezett, zömmel
koszovói eredetű szerb lakosság nemcsak Rákóczi ellen harcolt, hanem a temesi kerület
visszacsatolását is súlyosan nehezményezte. A császári udvar természetesen nem feledkezett
meg a magyarok ellen bevethető hű katonanépéről, így Mária Terézia számukra 1774-ben
létrehozta a kikindai kiváltságos kerületet, kiszakítva tíz – szerb lakosságú – települést28 (főként
mezővárost) az ország testéből. A Nagykikinda központú szerb etnikai autonómia egészen 1876ig fennállt, amikor Torontál megyébe bekebeleztetett. Ezen a területen népes, etnikailag
Keve vármegye kevéssel 1552-t megelőzően már megszűnt. A vármegye összeomlása ennél is korábban
megindult: 1440 körül Kevevára, Bálványos és Szkronovec szerb lakói elmenekültek és az ország közepén,
a Csepel-szigeten Ráckeve néven új települést alapítottak a hajdani Szentábrahámtelke helyén.
27 Magyar Katolikus Lexikon: Temesi bánság (szócikk)
28 Ezek akkori nevük szerint: Nagykikinda, Kiskikinda (lakosai később áttelepültek Basahídra), Melence,
Taras (Tiszatarros), Kumánd, Vrányova (Aracs), Karlova, Mokrin (Homokrév), Keresztúr és Joszipova
(Józseffalva).
26
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homogén szerb községek alakultak ki, amelyek az 1848-49. évi magyarellenes felkelések során –
és a későbbi történelemben is nem egyszer – stratégiai szerepet töltöttek be. Zártságukra, a
magyar államisághoz fűződő viszonyukra nézve beszédes, hogy 1910-ben a magyar nyelv
általános elterjedtsége ellenére ezekben a falvakban csak nagyon kevesen tanultak meg
magyarul, szemben pl. a német vagy szlovák telepesfalvakkal, ahol a lakosság iparkodott a
többségi társadalom nyelvének elsajátítására.

Kép forrása: Magyar művelődéstörténet (szerk.: Domanovszky Sándor)
A szerbek továbbra is nyugtalanok maradtak, s bár betelepülésük óta még száz év sem telt el,
1790-ben Temesvárott megtartott kongresszusukon területi autonómia-követelésekkel álltak
elő.29 Ekkor merült fel először hivatalos formában a Szerbia Vajdaság30 ötlete, amelyet
kétségkívül szeparatista elképzelésnek kell tekintenünk. A csehek mintájára szerették volna
elérni, hogy Bécs hozzon létre számukra külön szerb kancelláriát. Ezt a magyar rendek
kategorikusan elutasították azzal a jogos és ésszerű indokkal, hogy „állam az államban ne
képeztessék.” 1848. május 13-án – a budapesti események hírére – a gyülekező szerbek
magyarországi kulturális központjukban, a szerémségi Karlóca főterén kikiáltották a Szerbia
Vajdaságot, amit a magyar kormány sohasem ismert el. Ez véres harcok kibontakozásához
vezetett, amely alól a Bánság sem jelentett kivételt. A Szerb Fejedelemségből is betörtek
reguláris alakulatok31, hogy a szerb partizán csapatokat erősítsék. Vezérük a hírhedt katonatiszt,
Stevan Petrović Knićanin volt, akiről a jugoszláv időkben egy kiirtott bánsági német falut,
Rezsőházát (németül Rudolfsgnad) is elneveztek. Csatáik egy része éppen a Temes folyó rónáján
zajlott, ahol most a katolikus templomok veszélybe kerültek.
Hegedűs Antal: A kiváltságolt szerb nemzet a XVIII-XIX. században Magyarországon
A magyar szakirodalom következetesen Szerb Vajdaságnak nevezi ezt a területi formációt, mi azonban a
német elnevezés (Wojwodschaft Serbien) hitelesebb magyar fordításának, a Szerbia Vajdaságnak
használata mellett döntöttünk (vö.: angol ’Voivodeship of Serbia’)
31 A szerb kormány tudtával és engedélyével toborzott szerbiai szerb önkéntesek
29
30
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A Szerbia Vajdaság a magyar szabadságharc bukásával, 1849. augusztus 15-én a Habsburgok
jóvoltából létre is jött, s egészen 1860. október 20-áig fennállt, amikor az októberi diploma
megszüntette. Ennek határait a magyarság számára rendkívül sérelmesen húzták meg (egy
„előrehozott Trianon” volt): a Maros folyótól délre eső teljes területet, valamint Bács megye
törzsterületét leválasztották Magyarországról. A vajdaságot egyébként nem a szerb vajda, hanem
osztrák katonai helytartó igazgatta. Bevezették a német nyelvet és az osztrák jogot, ami a
szerbek számára is csalódást jelentett. Figyelemre méltó, hogy a vajdaság mintegy 1,4 millió
lakosából csak 407 ezer volt szerb, a többi oláh (395 ezer), német (325 ezer) és magyar (241
ezer).32 Olyan etnikailag magyar városok kerültek a szerb autonómia alá, mint Baja (!), Szabadka
vagy éppen Zenta. A Szerbia Vajdaság a későbbi történelem szempontjából játszott
kulcsszerepet: ennek határait vették alapul 1920-ban, a trianoni békeszerződés idején a magyardélszláv határ megállapításakor. Egyedül Torontál csekély, Szeged környéki része, valamint a
délszlávok által gyakorta emlegetett „bajai háromszög” maradt magyar területen, utóbbi
esetleges megszállása csak 1946-ban került le a titoista Jugoszlávia külpolitikájának
napirendjéről.33 Azt is tudni kell, hogy az 1920-ban a Magyar Királyságtól elcsatolt déli részekből
megalakult Vajdaság Autonóm Tartomány (Vojvođina) a magyarellenes Szerbia Vajdaság
jogutódjaként jött létre, ezért magyar részről a „vajdasági magyarok” megjelölés mellőzendő, s e
terület vonatkozásában kizárólag a Délvidék elnevezést tartjuk helyesnek.

Kiss Ernő, a „perlaszi győző” szobra Nagybecskereken – Radnai Béla alkotását 1919-ben
felrobbantották. Kiss Ernő aradi vértanú a Bánság magyar hőse, számos templomot építtetett
1860-at, majd 1867-et követően a délvidéki magyarság ismét lassú regenerálódásnak
indulhatott. 1872 áprilisában megtörtént a bánsági katonai határőrvidék feloszlatása, így
32
33

Magyar Katolikus Lexikon: szerb vajdaság és temesi bánság (szócikk)
A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény, 5. o.
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térségünk déli része is visszakerült a magyar polgári közigazgatás alá. Az itt történelmi
jogalappal rendelkező Keve vármegyét azonban nem szervezték újjá, így egyike lett hazánk
„elveszett” vármegyéinek (Valkó, Zaránd és más megyék mellett). Területének nagyobb részét
Torontál és Temes megye kebelezte be. Létrejött ezzel egy időben a szörényi bánság területén
Szörény vármegye Karánsebes központtal, amelyet azonban 1880-ban Krassóval egyesítettek,
miáltal megszületett Krassó-Szörény vármegye (Lugos székhellyel). 1876-ban a nagykikindai
kiváltságos kerület önkormányzatát is felszámolták, és így falvai visszakerülhettek a magyar
közigazgatás alá. A kikindai kerület településeit is Torontál vármegyéhez csatolták, amely 10
ezer km2-es területével egyike lett a Magyar Királyság legnagyobb vármegyéinek.
1910-ig a magyarság számaránya – különösen a városi lakosság megnövekedésének hatására –
emelkedő tendenciát mutatott. Az ekkor végzett népszámláláson Torontál vármegye 615 ezer
lakosából 128 ezer (20%) magyar, 166 ezer német (26%) és 200 ezer szerb (32%) volt. Az
alföldi magyar nyelvterület a Bánságban azonban – főként a kikindai kiváltságos szerb falvak
miatt – nem tudott számottevően terjeszkedni. Az itt található települések szerb etnikai blokkot
alkottak, amely elszigetelte a Béga menti magyar-német vegyes lakosságú falvakat (az általunk
vizsgáltak közül Szerbcsernye is ide tartozik) az Alföld magyar tömbterületétől. Nagyjából az
Aranka folyónál alakult ki statikus etnikai határ, amely a mai napig – a szerb ki- és
betelepítések által már némileg elhalványulva – fennáll. A kikindai szerb falvaktól délre a Béga
mentén létrejött egy jelentősebb, magyar-német vegyes lakosságú nyelvsziget. Ez a rész gyors
magyarosodásnak indult a századforduló idején, s ha nem következnek be a történelemből
ismert folyamatok, bizonyosra vehető, hogy itt idővel homogén magyar nyelvterület alakult
volna ki. Mindez azért fontos számunkra, mert a nagybecskereki püspökség most ezen a
területen található templomokat kíván lebontani (Szerbcsernye, Módos, Párdány). A Temes
folyótól délre szigetszerűen előfordulnak magyar települések (pl. Torontálvásárhely,
Székelykeve, Udvarszállás), ám ezeket ma már egybefüggő szerb nyelvterület veszi körül.
1918. december 1-jén Belgrádban megszületett a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. Ekkorra a
Délvidéket Károlyi Mihály országvesztő kormánya már rég kiengedte kezéből. A Bánság tehát
elvesztett. A két háború közti időszakban megtörtént a jugoszláv földreform, amely a bánsági
magyar arisztokraták nagybirtokainak teljes felszámolásával járt. Számos nagy magyar
család ment így tönkre, például a Csekonicsok, akik zsombolyai központú uradalmukat
elvesztették. A magyar arisztokratáktól elvett földek jelentették a szerb telepítéspolitika alapját.
Ezen kívül is számos területen jöttek létre telepesfalvak, ahová ún. dobrovoljacokat, az első
világháború szerb önkénteseit költöztették. A délszláv telepítéspolitika célja az etnikailag
egységes területek megbontása, illetve elszigetelése volt. A Béga mente etnikai viszonyai
ennek megfelelően alakultak át. A volt Csekonics-uradalom majorságaiból sorra jöttek létre a
telepesfalvak: Vojvoda Stepa (Leónamajor), Aleksandrovo (Bozitópuszta), valamint Banatsko
Karađorđevo (Pálmajor).
1941-ben, miután Hitler lerohanta Jugoszláviát, 9300 km2 területen létrehozta a Bánság régiót,
amely német katonai közigazgatás alatt állt. Területe a jugoszláviai Bánságra szorítkozott,
lakosainak pedig kb. 20%-a volt német nemzetiségű. 1944-ig állt fenn ez az entitás, amely során
a náci németek 7513 lakost likvidáltak.34 A német uralomra a titoista partizánok kemény választ
adtak: 1944-től megkezdődött a Bánság némettelenítése, a német lakosság szisztematikus
üldözése és fizikai megsemmisítése. Üzemszerűek voltak a likvidálások, a sortüzek, valamint a
34

Slobodan Ćurčić, Broj stanovnika Vojvodine, Újvidék, 1996.
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haláltáborok. Aki tehette, elmenekült a partizán terror elől. A Bánság területén összesen 44
koncentrációs tábor működött.35 Ezek közül a legtöbb embert Rezsőházán (Rudolfsgnad, ma
Knićanin) öltek meg, összesen 7767 személyt. Mollyfalván további 2012 főt. Ez utóbbi település
azóta sem népesült újra, valósággal eltűnt a térképről. Az áldozatok zöme német volt, de akadtak
köztük magyarok is. A németek közül a szörnyű terrort csak azok élhették túl, akik
elmenekültek, vagy akiknek a családjukban a partizánokkal tartó szerb is volt. A korábban
háromszázezres délvidéki német közösségből a 2011-es népszámlálás idejére mindössze 3272
fő maradt, akik elszórtan élnek, anyanyelvüket pedig már alig-alig beszélik. A lakosság fizikai
megsemmisítésétől azonban a jelképek elpusztítása sem maradt el: sorra rombolták le a
Bánság német többségű falvainak templomait. Összesen 24 bánsági istenháza esett áldozatul
a barbár razziáknak és a Tito-rendszernek. E templomok zömének magyar hívei is voltak, ez
azonban nem érdekelte a partizánokat. (Tanulmányunk végén részletesen foglalkozunk a
lerombolt templomokkal.)

A Béga Nagybecskereknél (balra a volt Magyar Királyi Törvényház)
A német lakosság eltűnése tragikus fejlemény a Bánság történelmében. A Délvidék elvesztett egy
igen népes csoportot, amely a magyar kultúrával számos ponton már össze volt kötve (a bánsági
svábok jelentős része tudott magyarul). A magyarok és németek együttes aránya az 1930-as
népszámlálás idején (36,95%) megközelítette a szerbekét (44,59%), a Bácska területén pedig
meg is haladta azt. A tulajdonképpeni „Vajdaság” éppen a németek elűzése által vált első
ízben szerb többségűvé. A németek távozása nagy csapást jelentett a katolikus egyházra: a mai
Nagybecskereki egyházmegye híveinek lélekszáma 206 ezerről kb. 120 ezerre zuhant.
35

A Keskeny Úton Alapítvány adatai
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3. A lebontásra jelölt templomok
A Nagybecskereki Püspökség papi szenátusa összesen hét helyszínről tárgyalt azon az ülésén,
amelyen a „romos és nem használt templomok és plébániák” sorsát rendező határozat született.
Ezáltal három templom került közvetlen veszélybe: Szerbcsernye (ahol már a bontásról
szóló döntést is meghozták), Párdány és Módos. Utóbbi épület „kérdése nyitott”, műemléki
státuszára tekintettel. Mivel ezek egytől egyig műemléki védelemre méltó, magyar vonatkozású
értékek, ezért különválasztva tárgyaljuk azoktól, amelyek esetében a bontás gyanúja ugyan
felmerült, de azt hivatalos nyilatkozat még nem erősítette meg, vagy amelyek építészeti értékük
vagy magyar vonatkozásuk szempontjából kevesebb figyelmet érdemelnek.

A módosi templom egyik színes ólomüveg ablaka
A szerbcsernyei, párdányi és módosi katolikus templomok mindegyike méltó lenne a műemléki
védelemre. Általános ismeretlenségük kizárólag annak tudható be, hogy a Bánság egésze nincs
bent eléggé a magyar köztudatban. Nem vitatható, hogy ezek az általunk bejárt és szakmai
igényességgel dokumentált értékek hazánk múltja és a helyi közösségek hovatartozás-tudata
szempontjából nagyon jelentős történeti-művészeti és szakrális emlékek. Tartozékaikkal és
berendezési tárgyaikkal együtt, védelmük és fennmaradásuk biztosítása a fenntartó kötelessége
lenne.
Elsődleges célunk Szerbcsernye, Módos és Párdány templomának megmentése. Közülük
Szerbcsernye és Párdány esetében a magyar állam a Teleki László Alapítványon és a Bethlen
Gábor Alapon keresztül segítséget nyújt a templomok állagmegóvásához és részleges
felújításához – így két helyszín esetében kezdeményezésünk sikeréről beszélhetünk. Módos
vonatkozásában ez a segítség még várat magára, mivel a templom műemléki védettsége a
lebontás egyszerű esetét kizárja. Nyomatékosan fel kívánjuk hívni a figyelmet ugyanakkor arra a
tényre, hogy a módosi templom állapota rohamosan pusztul, s további ilyen mértékű
elhanyagoltság esetén néhány éven belül életveszélyes – tehát lebontható – állapotba
kerülhet. Ezért kérjük a magyar állam fellépését a Közép-Bánság egyik legértékesebb katolikus
templomának megmentése érdekében.
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3.1. Szerbcsernye36 (Németcsernye)
Csernye (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 – nehezen megférvén a szerbekkel – külön igazgatás alá
szerveződött, de Szerbcsernyének is voltak német utcái. Mai magyar nevét (Csernye) a
századfordulón nyerte, azelőtt Cernyának (régi helyesírás szerint Czernya) nevezték. Ellentétben
a szomszédos községekkel, nem középkori település, csak 1753-ban keletkezett a zsombolyai
uradalom területén, amikor 68 szerb család ideköltözött.37 Ekkor még Czerna-Gréda néven
szerepel, ami szerb nyelven fekete zátonyt jelent. A középkorban helyén Ólas nevű falu állt.
Németcsernye telepítése 1790-ben kezdődött meg Csekonics József által. A térségben betöltött
szerepüket elismerve, néhány mondat erejéig szólnunk kell a Csekonicsokról. A horvátországi
eredetű család Pál tagja, táblai ügyvéd, 1753-ban Mária Teréziától kapott nemességet. Fia,
Csekonics József – aki a hazai lótenyésztés fellendítésében, különösen a Mezőhegyesi Királyi
Méntelep létrehozásában nagy dicsőséget szerzett – 1790-ben a kincstártól bérbe vette, majd
1800-ban meg is vásárolta a zsombolyai uradalmat.38

A Szent József-templom, a Csekonics-örökség egyik utolsó darabja – Jobbra: Szt. József szobra
Egyesületünk a két, eltérő jelentéstartalmú és történetileg nem szinonim elnevezés közül a
Szerbcsernye név használata mellett döntött, mivel ezt fogadta el a Magyar Nemzeti Tanács is.
37 Reiszig Ede dr.: Torontál vármegye községei. In: Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és
városai. Torontál vármegye.
38 Szilágyi Mária–Aница Туфегџић: Заборављено наслеђе – Elfeledett örökség – Vergessenes Erbe, 2014.
36
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A kezdetben 55 házat számláló telep 1808-ban, újabb telepítési hullám révén 200 házasra
bővült. Lakosságát ekkor zsombolyai németek alkották. 1829-ben 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. Összességében tehát megállapítható, hogy Csernye
szerb-német-magyar lakosságú település volt. Ezzel szemben a 2002-es népszámlálás a már
Németcsernyét is magában foglaló Szerbcsernye 4383 lakosa közt mindössze 11 németet (0,3%)
talált. A magyarok is igencsak megfogyatkoztak, számuk (2002-ben) 163 lélek (3,7%). Zömük
az egykori németcsernyei utcákban lakik.
1944 őszén a betörő partizánok a falu
plébánosát, a módosi születésű Brunet
Ferenc atyát halálra kínozták. Ezt
követően megindult a német lakosság
kiirtása.39 A Keskeny Úton Alapítvány
adatai szerint helyben összesen 46 főt
gyilkoltak meg. Megrendítő módon idén
derült ki, hogy a lebontással fenyegetett
katolikus
templom
mögötti
elhanyagolt, bozótos hely valójában
tömegsír (képünkön balra), mely – a
helyiek visszaemlékezése szerint –
hatvan csernyei lakos vesztőhelye.

A Szent József-templom
A Szent József-templom eredetileg 1808-ban épült, téglából, fazsindely tetővel. 1808. október
18-án Kőszeghy László csanádi püspök szentelte fel. Ebben az időben a falu plébánosa40 a
templomépítés fő kezdeményezője, Zsolnay József atya volt.41 A jelenlegi templom elődje
átalakításaként 1868 óta áll fenn a kegyúr, Csekonics János Nepomuk és a csanádi püspök
költségén. Külsején neogótikus és klasszicista 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 Hungariae Ora pro nobis! 42 körirattal. A hátoldalon a védőszent, Szent József képe
és az alábbi felirat szerepel: „ Német Czernya 1908 Sanctus Joseph Ora pro nobis!”

Magyar Katolikus Lexikon, Németcsernye (szócikk)
Erős i.m.
41 Bécsi Napló, 2014. szeptember-októberi szám, 4. oldal – Ne hagyjátok a templomot! c.
42 Magyarul: „Szent Mária Magyarok Nagyasszonya Imádkozzál érettünk!”
39
40
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A templomépítés 100. évfordulóján állított emléktábla és a Nagyboldogasszony-lobogó
A templom a Partizán utca (volt Ferenc utca) 37/2. szám alatti ingatlanon helyezkedik el. Jobb
oldalán valamikor a német iskola, bal oldalán a parókia állt, ám azokat 1959-ben – beleértve a
templomkert egy részét is – államosították és lebontották, most panelek vannak a helyükön. A
lakóépületek kellően messze vannak a templom épületétől, így még az esetleges összedőlés sem
veszélyeztetné az ott lakókat. Meg kívánjuk jegyezni, hogy – ellentétben a sajtóban
megjelentekkel – sem a templom kertjében, sem a környéken nincs játszótér.

A legnagyobb problémát a falak vizesedése jelenti

AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
A templom nyugati falához illeszkedő, három szintre osztott torony sisakját a II. világháború
után eltávolították, ami a templom arányait megbontotta.43 Előtte egy kőkereszten az I.
világháború áldozatainak neve olvasható német nyelven. A kőkereszt mögött, a templom nyugati
homlokzata előtt Szent József és Szűz Mária 1811-ben emelt kőszobra áll, két oldalról.
Szilágyi Mária–Aница Туфегџић: Заборављено наслеђе – Elfeledett örökség – Vergessenes Erbe, 2014.
138-139. oldal
43
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ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
A templom belső festései értékesek, eredeti padsorai jó állapotúak, mint ahogy keramit padlója
is jó állapotban van. Oltára és a mellékoltárok művészeti szempontból igen színvonalasak,
szintén jó karban. A szobrokat fából készítették. Sajnos az eredeti berendezés jelentős része
hiányzik, az orgonát a második világháború után ellopták. A mennyezeti vakolat nemrégiben
több helyen is leszakadt. A templom nagyjából 2-2,5 méter magasságig felázott, ami
vízszigetelést tesz szükségessé. Egybehangzó szakértői vélemények szerint a templom
helyreállítható.

Balra: vakolathullás a mennyezetről (2014) – Jobbra: emléktábla a templomban
Belső tartozékai közül említést érdemel az 1852-ben épült romantikus stílusú főoltár, a szószék,
egy aranyozott Mária-szobor a kisded Jézussal, aranyozott kerettel; néhány naiv szobor,
valamint tardosi vörösmárványból 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. Jun”? (Magyarul: „Ezen főoltárt építtette
kegyelmes Csekonics János földesúr és Leóna kegyelmes asszony, és Német-Czernya község,
Isten segedelmével 1852-ben. Felújíttatta Gróf Csekonics Endre excellenciája 1897-ben.
Felszentelve június? 14-én.”) Ezt az emléktáblát most másodlagos helyen, a templom oldalába
falazva találhatjuk, 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.44

A HELYI KÖZÖSSÉG
Szerbcsernyén a 2002-es népszámláláskor 163 magyar és 11 német élt. A magyarokon és a
németeken kívül még néhány horvát nemzetiségű katolikusról is tudunk. A plébánia nyelve

Magyar Szó, 2014. szeptember 8.
(http://www.magyarszo.com/hu/2455/hetvege/115486/Lebontj%C3%A1k-a-szerbcsernyeitemplomot.htm)
44
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1880-ban német és magyar volt.45 Jelenleg katolikus híveinek száma 15046, egyházjogilag a
szomszédos magyar többségű Magyarcsernye fíliája. Meg kívánjuk említeni azt is, hogy 2014ben az ideiglenes egyházközség Ft. Király Tibor vezetésével 66 szerbcsernyei katolikust írt
össze. Ez a szám ugyan elmarad az egyházi sematizmusban feltüntetett értéktől, de
mindenképpen bizonyítja, hogy nem egy „hívek nélküli templom” ez, mint ahogy azt Német
László nagybecskereki püspök nyilatkozta.47
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 Szerbcsernyén még él a magyar nyelv. A szerbcsernyeiek 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 tavaly óta a püspök rendelkezésének megfelelően
kizárólag a nagy egyházi ünnepeken (húsvét, pünkösd, karácsony, templombúcsú) engedélyezett
a misézés, ami a hívő közösség fokozatos felmorzsolódását eredményezi. 48

Belső képek a szerbcsernyei templomból
Magyar Katolikus Lexikon, Németcsernye (szócikk)
A Nagybecskereki egyházmegye adata (http://www.catholic-zr.org.rs/hun/hun.html)
47 Ezt a püspök a Magyar Patrióták Közösségének, valamint Bucsy Leventének, az MNO újságírójának írt
nyilvános levelében jelentette ki, szó szerint így.
48 „Milyen mise az, ahol nincs pap?” – teszik fel a kérdést a csernyei hívek. Pap hiányában egyre többen
elmaradnak a vasárnapi imaalkalmakról.
45
46
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ÖSSZEGZÉS
A szerbcsernyei Szent József-templom művészeti értékei alapján mindenképpen
műemléki védelmet érdemelne. Kultúrtörténeti jelentőségét fokozza, hogy a nagyrészt
megsemmisült Csekonics-örökség egyik utolsó megmaradt darabja. Nem tekinthetünk el
attól a ténytől, hogy Szerbcsernyén nincs magyar nyelvű oktatás, így ez a templom a nagyjából
150 fős szórványmagyar közösség utolsó végvára, puszta létével is elősegíti a közösség
fennmaradását.49 Történeti és kegyeleti szerepét erősíti, hogy kertjében található az 1944-45ben bestiálisan legyilkolt német és magyar civilek tömegsírja. Az emlékezés helyének
védelmét a templom óvja a végleges eltűnéstől (pl. beépítés). Ha a templomot lebontanák,
nemcsak egy értékes műemlékkel lennénk szegényebbek, hanem ezzel a közösséget számolnák
fel végérvényesen. Felújítása az egyház becslése szerint 150 ezer euróba (kb. 45 millió Ft)
kerülne50, ám az állagmegóvás ennél nagyságrenddel kisebb összegből is megvalósítható lenne.
A magyar állam támogatásával és a Teleki-alapítvány közreműködésével zajló állagmegóvási
munkálatok még a tél beállta előtt megtörténtek, így az épület további pusztulását sikerült
megakadályozni. A templom padlásteréből nagy mennyiségű madárürüléket és tetemet
távolítottak el, tehermentesítve ezzel a födémet. Értesüléseink szerint a templom részleges
felújítása elől az akadályok elhárultak, 2015 őszén megkezdődhetnek a munkálatok.
Kezdeményezésünk legnagyobb sikerének tartjuk, hogy a püspökség a közfelháborodás miatt
a szerbcsernyei templom lebontásától elállt.

49
50

Közlemény a műemléki érték meghatározásáról
Német László püspök nyilatkozata

25

MAGYAR PATRIÓTÁK KÖZÖSSÉGE – JELENTÉS A BÁNSÁG VESZÉLYEZTETETT TEMPLOMAIRÓL

2015

3.2. Párdány
A szerb-román határ közvetlen közelében, a Tamisác (Kis-Temes) folyó mellékén található
Párdány (Međa), Torontál vármegye egykori Párdányi járásának székhelye. Szent János titulusú
temploma veszélybe került, miután a püspökség a lerombolását vette tervbe.51 Párdány
eredetileg két részből, a korábban Magyarpárdánynak nevezett Németpárdányból (DeutschPardan) és Szerbpárdányból állt. A mai határszéli, visszamaradott település egykor a Bánság
egyik virágzó mezővárosa, kistérségi központja volt téglagyárral, szolgabírói hivatallal, két
pénzintézettel, kaszinóval és ipartestülettel.52 Itt székelt a Tamisác Szabályozó és Belvízlevezető
Társulat.

A párdányi Szent János-templom
Árpád-kori település, 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.53 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 Géza-féle téglagyár mellett állt. A kommunizmus idején lerombolták.
Az újkori Párdány első lakosai Heves megyei magyarok voltak, akik főként Erdőtelek községből
érkeztek 1788-ban. 1792-ben építette első kápolnájukat Téglássy Szilárd módosi pap.54 1800
körül55 Módosról nagy számban érkeztek német telepesek Párdányba, miután a Béga-csatorna
megépülését 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 így írt a mezővárosról:
Párdány szerepelt az egyházmegye nyári közleményében kiadott ún. „bontáslistán”, ekkor még mint
„nyitva hagyott kérdés”, azonban a püspök későbbi nyilatkozatai egyértelművé tették a bontás szándékát
52 Dr. Pacséri Károly: Torontál vármegye földrajza, 1906.
53 Reiszig i.m.
54 Erős i.m.
55 Johann Porte: Pardan. Kriegsopfer im Bild
51
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Párdány (Magyar), német-magyar m.-város, Torontál vmegyében, Módoshoz északra 1 1/2
órányira, a Becskerektől Temesvárra vivő országutban: 1327 kath., 20 ref., 16 óhitü, 26 zsidó
lak. Kath. paroch. templommal, 60 egész telekkel, kastélylyal. Határa a legszebb tisztabuzát,
zabot, repczét, tengerit gazdagon termi. F. u. gr. Buttler örökösei. Ut. p. N.-Becskerek.
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.56

Utcakép Párdányból – Balra az egyik német nagygazda hajdani háza
1919-ben a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és Románia közti határ megállapítása során
Romániának ítélték. 1924-ben azonban megszerezte a délszláv királyság, amiben nem kis
szerepe volt Dr. Mončilo Ninčić külügyminiszternek. Az ő tiszteletére a két háború között
Párdány addigi magyar hangzású hivatalos nevét Ninčićevóra változtatták.57
1942-ben a német közigazgatás 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 mezőrendőrt. 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
A település elűzött német lakói elkészítették Párdány háború előtti részletes, házhelyekre lebontott
községtérképét, amelyen minden egyes ház tulajdonosának nevét feltüntették. In: Johann Porte: Pardan.
Kriegsopfer im Bild
57 Porte i.m.
56
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Rezsőházán (Rudolfsgnad), 83-an pedig Mollyfalván (Molidorf).58 A többiek Németországba
menekültek. Nem sokkal a háború után kapta új, máig hivatalos jugoszláv nevét: Međa.
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.59 Az
egykori Németpárdányt és Szerbpárdányt a település közepén húzódó árok (Graben) választotta
el egymástól. Tehát – ahogy ezt a két Csernye esetében is láthattuk – a 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,
természetesen szerb telepesek élnek falaik 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. A hajdani
virágzó Párdány ma egy határszéli, elnéptelenedő település. Lakosainak száma alig nyolcszáz
fő, s vészesen csökken.

Balra: a halottas egylet (Leichenverein) ládája – Jobbra: a félbetört Mária-oszlop

Nepomuki Szent János-templom
A Május 1. utca (régi nevén Úri utca) 26. szám alatt található római katolikus templomot 1800ban kezdték építeni és négy év alatt készült el – közvetlenül a német telepesek megérkezése
után. Már korábban említettük, hogy a települést ekkoriban még Magyar-Párdánynak nevezték, s
ennek megfelelően jelentős (40%-ot meghaladó) magyar lakossággal rendelkezett.
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

58
59

Porte i.m.
Erős i.m.
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először.60 1880-ban a hitközség nyelve német és magyar. A németek elűzését követően a
gyülekezet fokozatosan elnéptelenedett. Jelenleg híveinek száma kb. 20 fő, a 2014. évi
templombúcsún egy tucatnyian vettek részt.61 Bár a második világháború óta kétszer62 is
javították, jelenleg kritikus állapotban van.

Régi képek a templom külsejéről és belsejéről (érdemes megfigyelni az eredeti toronysisakot!)

AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
Noha kétségtelen, hogy ez a templom van a legveszélyeztetettebb helyzetben, szakértőink
egybehangzó véleménye szerint menthető állapotú. A helyreállításkor a tornyot némileg vissza
kell bontani, hiszen a jelenlegi ideiglenes (a község által nemrégiben készíttetett) toronyfedő
nem véd megfelelően a csapadéktól. Javasolt a templom eredeti toronysisakjának helyreállítása
(ezzel együtt a párdányi templom igazán szép összképet mutatott). A vizesedés komoly
problémát jelent, mely következtében a vakolat leválása figyelhető meg. Az esővíz elvezetése
azonnali megoldást kíván, ellenkező esetben a víz és a fagy a tégla tartószerkezet károsodását
okozhatja.63 Szükséges lenne a falakat a talajnedvesség ellen szigetelni. A homlokzati síkból
kiemelkedő tagozatok (díszítőelemek) pusztulása előrehaladott. A tetőt mindenképpen cserélni
kell, de lehet, hogy a cserepek részben használhatóak. Egy súlyos beszakadás volt tapasztalható a
torony mellett a nyugati oldalon, melyet a Teleki László Alapítvány munkatársai 2015-ben
kijavítottak. A templom ablaküvegei be vannak törve, ezeket is haladéktalanul pótolni kellene.
A kétszintes sekrestye, mely a templom nyugati homlokzatához csatlakozik, sajnos nagyon
rossz 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 hiányában az épület összeomlása várható.
Valaha a templom előtti téren katolikus szobor állt, talán 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.
A Nagybecskereki egyházmegye közleménye, 2014. május 20. Jegyezte: Kovács Szöszill
U.o.
62 Erős i.m.
63 KÖH Útmutató
60
61
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A piac, amely közelségére hivatkozva az egyházvezetés a templom ledöntését igazolni
próbálta, kellő messzeségben van az egyébként elkerített épülettől, így esetleges
összeomlása senkit sem veszélyeztetne.

ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
Párdány temploma kívülről rosszabb, belülről azonban lényegesen jobb állapotban van, mint a
szerbcsernyei. A fő gondot itt is a vizesedés jelenti. A mennyezeti freskók az egész műemléki
érték vonatkozásában jelentős hozzáadott képzőművészeti értéket képviselnek64, 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, valamint egy 1842-ben
Bécsben kiadott latin nyelvű, magyar bejegyzésekkel ellátott misekönyvet.

A kritikus állapotú sekrestye
A főoltár szép, míves munka, nagyon jó állapotú. Tardosi vörös mészkő keresztelőmedencéje
törött. A szószék szép, szintén jó karban. Kvalitásos mellékoltárai, barokk festett ajtói vannak.
Bútorzata barokk, a padok is festettek, jó állapotúak. A padló tégla és keramit burkolatú. A
szentély és az oldalhajó ugyanakkor mészkő lapokkal van burkolva. Kiemelendő a mellékoltár
64

Közlemény a műemléki érték meghatározásáról
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Árpád-házi Szent Erzsébet szobra, anyaga fa. A réz csillár sajnos nemrégiben leszakadt, de
mindkét látogatásunkkor még megvolt. A kilincsek értékes, míves munkák. A párdányi templom
mind belső kivitelezésében, mind berendezésében részletgazdag. Méltó arra, hogy mint
műemléket kezeljük, bár ezzel a jogi minősítéssel nem rendelkezik.

Balra: az orgona – Jobbra: a barokk templombelső

Balra: értékes freskók – Jobbra: omlásveszély a sekrestyében
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.65 Ezeknek
65

1884. évi XVII. törvénycikk

31

MAGYAR PATRIÓTÁK KÖZÖSSÉGE – JELENTÉS A BÁNSÁG VESZÉLYEZTETETT TEMPLOMAIRÓL

2015

a német nyelvű régiségeknek kultúrtörténeti- és ritkaságértéke66 napjainkra felbecsülhetetlen,
mivel ilyen muzeális tárgyak csak elenyésző számban maradtak fenn.

A HELYI KÖZÖSSÉG
A Párdányban élő Tóth Tibortól megtudtuk, hogy a szentmiséket a templomban magyarul
celebrálták, ám az utolsót 2014. május 16-án tartották meg (azóta 2015. május 16-án, a búcsú
napján ismét miséztek). A helyiek arról is beszámoltak, hogy Pethő László előző plébános még
rendszeresen tartott miséket, ám 2009-ben történt áthelyezése óta azok egyre inkább ritkultak,
egészen napjainkban történt gyakorlati megszűnésükig. Ennek következményeként a
megmaradt hívek szétszéledtek, s ma már csak a Tóth család viseli gondját a Szent Jánostemplomnak. Érdemes ezzel összevetni, hogy 1991-ben még 100 római katolikust tartottak
nyilván, akik néhány horvát és két német kivételével mind magyarok voltak.67

Balra az oltár, középen a halottas egylet, míg jobbra az ipartestület lobogója
Tóth Tibor arról is beszámolt, hogy a keresztúti stációkat ábrázoló képeket, illetve egyes
fafaragványokat a püspökség már Nagybecskerekre szállíttatta (sőt, ebből rendőrségi ügy is volt,
mert a tárgyakat dokumentumokkal alátámasztott igazolás és leltározás nélkül vitték el).
Ezekről a kegytárgyakról többet sajnos – eltűnésükön kívül – nem tudunk. Tóth úrtól azt is
megtudtuk, hogy a Teleki László Alapítvány munkatársai többször is jártak Párdányban, sőt egy
alkalommal a helyi iskola igazgatójával is egyeztettek arról, hogy az iskola áramot és
tetőcserepeket biztosítson a templom számára. Mint megtudtuk, a templomrombolás
bejelentését követően a nagybecskereki és a temesvári püspök egy alkalommal közösen
meglátogatták a párdányi templomot, ami azért is aggodalomra ad okot, mert a határ túlsó
oldalán is sok a rossz állapotú, megfogyatkozott gyülekezetű templom.

ÖSSZEGZÉS
A párdányi Szent János-templom a magyar épített örökség része. Állagmegóvása és részleges
felújítása nem állna aránytalanságban műemléki, társadalmi és spirituális jelentőségével.
Identitásképző építmény, ezért megmentése kulcsfontosságú lenne a megmaradt 15-20
párdányi magyarnak, akik számára ez az utolsó jelkép, amellyel azonosulni tudnak. Az sem
66
67
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mellékes körülmény, hogy az elszármazott helybeliek is időnként bizonyára visszavisszatérnének régi templomukhoz, illetve a szerb lakosság is ellenzi a Szent János-templom
lebontását. Építészeti és közösségi értékeire tekintettel kezdeményezzük az épület
műemlékké nyilvánítását.

A Szent János-templom hajója az oltárral
Magyarország segítségével, a Teleki László Alapítvány közreműködésével 2014 végén
megkezdődött a párdányi templom megmentése. Első lépésben 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.

A beszakadt tetőrészt a Teleki Alapítvány helyreállíttatta (balra a 2014-es, jobbra a 2015-ös felvétel)
33
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3.3. Módos
Módos (Jaša Tomić), Torontál vármegye Módosi járásának egykori székhelye ma határszéli
község a Közép-Bánságban. Árpád-kori településünk, az 1332-es pápai tizedjegyzékben Madus
néven írják. A középkorban Keve vármegyéhez tartozó falut magyarok lakták, helyükre a török
hódoltság idején szerbeket telepítettek.68 1717-ben összesen 50 lakott háza volt.69 Szerb lakosai
később elköltöztek, majd 1780 után magyarok, tótok és németek népesítették be70, 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 építettek. Ez a műemlék templom
került most veszélybe azáltal, hogy a püspökség le kíván róla mondani.

Régi képek: balra az egykori millenniumi emlékmű, jobbra a Nagyboldogasszony-templom
A település német jellege ellenére a történelem során magyar érzelműnek bizonyult.
1836-ban már magyar olvasókört működtettek lakosai. Nagy fejlődést Módos számára az
jelentett, amikor 1848 májusában a megyei közgyűlés Újpécsről ide helyezte át a járás székhelyét.71 1888-ban Zeier Ágost nyomdát alapított a községben, s kiadta a Modoscher Zeitungot,
amely 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 volt, 1941 német (40,9%), 878 magyar (18,5%) és 1374 szerb (28,9%).
Rajtuk kívül bolgárok és cigányok éltek Módoson. Összesen 2157 fő (45%) tudott magyarul.

Mile Đukanov: Modoš – Jaša Tomić – monografija, 1980. (http://www.jasatomic.org/monografija/)
Magyar Katolikus Lexikon: Temesi bánság (szócikk)
70 Reiszig i.m.
71 Đukanov i.m.
68
69
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Trianon elvágta az iparkodó települést gazdasági környezetétől. Először Romániához csatolták,
majd 1924-ben településcserével a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került, a románoknak
átadott Zsombolyáért cserébe. Módos fejlődése ekkor megtorpant, majd miután a második
világháborút követő terror idején német lakosait legyilkolták és elüldözték, látványos
hanyatlásnak indult. Az 1983-as sematizmus idején a hívek száma még 642 volt, ebből 540
magyar (84%), 83 bolgár és 19 horvát.72 A délszláv háborút követően rengeteg likai szerbet
telepítettek le Módos határában, akik részére egy külön, egyenházakból álló kolónia létesült. A
2002-es népszámlálási adatok szerint 2982 lakosa volt, akik közül 251-en vallották magukat
magyarnak. Ez a település összlakosságának 8,4%-a, ami nem elhanyagolható. A 70%-os szerb
többség mellett élnek még Módoson csekély számban bolgárok (1,0%), németek (0,6%),
horvátok (0,3%), valamint nagyobb számban cigányok. Sokan a népszámlálás során a „jugoszláv”
nemzetiséget adták meg. 2011-re lakosainak száma 2373 főre apadt. Meg kívánjuk jegyezni,
hogy a katolikusok mellett élnek itt kis számban magyar reformátusok is. Egy volt német polgári
házban alakították ki imaházukat, ahol magyar anyanyelvápolás is zajlik.73

Nagyboldogasszony-templom
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 bontásra jelölt templomok közül ez az egyedüli, amely
Erős i.m.
Megvalósult az Ágoston Sándor Alapítvány támogatásával, 2009-ben (http://flabor.mkt.bme.hu/~madas/index.php?&rst=as&rid=as20090531m)
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hivatalosan is műemlék, így lerombolása aligha lenne egyszerű művelet. Ennek tudatában az
egyházvezetés későbbi nyilatkozataiban már cáfolta, hogy a templomot le fogják bontani. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy a műemlék meg is maradhat: azonnali beavatkozás és
állagmegóvás hiányában a még viszonylag jó állapotú templom gyors és látványos
romlásnak indulhat, ami rövid időn belül az épület megsemmisüléséhez vezet majd. Az
egyházvezetés ilyen irányú meggyőződését nem is titkolja, az egyik helyi hírportálnak Német
László azt nyilatkozta, hogy „a katolikus egyháznak a mai körülmények közt nem áll
szándékában a templom felújítása.”74 Ezzel szemben az épület pusztulását minden áron meg
kellene akadályozni, mert a Közép-Bánság templomai közül ez a legértékesebb.
A templomot – miután 1902-ben a módosi plébánia a zágrábi káptalan joghatóságából
kikerülvén a csanádi püspökség birtokába került – 1911. március 31-én kezdték építeni, ám a
háború miatt az építkezés elhúzódott. A Nagyboldogasszony-templom – amely titulusát
Magyarország védőszentjéről, Szűz Máriáról kapta – építése összesen 164.410 aranykoronába
került, amelyből a kegyúr – a csanádi püspök – 130.830-at, a helybeli hívek 22.960-at, míg a
kincstár 10.620 aranykoronát adott. A templomban 1979-ben tűzvész pusztított, ezt követően
csak részlegesen állították helyre. 75

A templomhajó – Jobbra: a jobb oldali mellékoltár

AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
A módosi Nagyboldogasszony-templom egy monumentális nagyságú (alapterülete 1000 m2)
egyhajós templom, háromoldalú apszissal, sekrestyével, nyugati oldalán hatalmas, felfelé
keskenyedő, nyolcszögletes végben záródó harangtoronnyal. A torony mellett, hozzá tapadva két
melléktorony áll, ezek közül északi oldaliban csigalépcső vezet fel a kórusra, illetve a padlásra. A
74
75

Az NMR Info cikke (http://www.jasatomic.org/neizvesna-buducnost-hrama-u-jasi-tomicu/)
Erős i.m.
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templom teljes épületegyüttesét tekintve egy időben épült, egységes, neogótikus stílusú. Hegyes
toronysisakját díszes, kékeszöld és aranysárga kerámiacserepek díszítik (talán Zsolnay), melyek
az idő hatására megkoptak. Az épület tartószerkezete masszív külső falakból, csúcsívekből,
gótikus tartópillérekből áll. Falai téglából készültek, boltozata azonban vasbeton héjjal van
megerősítve.76 A kórus masszív oszlopokra támaszkodik, amelyek a keresztboltozatot tartják. A
templomhajónak két nagy öblözete van, ezek közül a déli oldali egyben oldalbejáratot képez. Az
öblözetek felett hatalmas ólomüveggel bélelt rózsaablakok láthatóak. Eredetileg a templom
teteje hegyes volt, szintén kettős színű mázas kerámiacserepekkel borítva, ám az 1979-es
tűzvész során a tetőzet leégett és az eredeti héjazat megsemmisült, azt bádoglemezzel pótolták.
Látogatásunkkor tapasztaltuk, hogy a templom tornyán a kereszt megbillent.

Balra: Szent László vizet fakaszt – Jobbra: neogót szószék
Kívül és belül egyaránt meghatározó a pusztulás és elhanyagoltság lehangoló látványa. Az
épület szerkezetileg jó állapotú, illetve – ami kiemelendő – nem észlelhető téglák szétfagyása a
belső térben, ám kirívó a beázás okozta vakolathullás. A homlokzati síkból kiemelkedő tagozatok
erősen pusztulnak, a támpilléreket díszítő fiálék (kisbástyák) közül a déli oldalon egy levált és
lezuhant, míg a templom hátsó részén és a bejárat felett több helyen már fás szárú növényzet is
gyökeret vert. (A gyomfák eltávolítása nem tűr halasztást, különben a falakat szétfeszítik.77) A
templom jobb oldala mellett megtaláltuk a hajdani márványkereszt megmaradt, borostyánnal
benőtt talapzatát.

ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
A módosi templom olyan tökéletesen sikerült neogótikus remekmű, hogy belépve a szakrális
térbe a látogató akár a középkorban érezheti magát. A szakrális térnek a színes ólomüveg
Forrás: Nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet, http://www.zrenjaninheritage.com/kulturnadobra/spomenici-kulture/crkva-uznesenja
77 KÖH Útmutató
76
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ablakok adnak különleges varázst. Az apszisban található üvegablakok Jézus életútjának hat
jelenetét ábrázolják. Ezek Budapesten készültek, 1912-ben. A templom déli oldalán Szent István
király látható a Szent Koronával, amint országát felajánlja a Szűzanya oltalmába. Vele átellenben
Szent László jelenik meg, miként vizet fakaszt a sziklából. A másodlagos díszítőelemeket
geometrikus és növényi formák képezik. Valamennyi felirat magyar nyelvű, ami a
templomépítő közösség kulturális identitását fejezi ki. Az ólomüvegek sajnos hiányosak,
nagyjából tíz százalékuk elpusztult, ám a megmaradt rész elfogadható állapotú, s szakszerű
restaurálás esetén a hiányos részek is pótolhatók. Egyikük súlyosan sérült, a többi ablakon
található sérülések főként kavicsdobálásból származnak.

Balra: kifogástalan állapotú padsorok – Jobbra: Szent István ország-felajánlása
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 kiderítenünk, hogy honnan származik, de meg vagyunk győződve róla,
hogy ez másodlagos helye.
A templom eredeti, esztétikailag, anyaghasználatát
tekintve és megmunkálásában is rendkívül értékes
tölgyfa bútorzata míves munka, és annyira jó állapotban
van, hogy szinte restaurálásra sem szorul. A főoltárt és az
eredetileg karzaton levő orgonát, számos más
kegytárggyal együtt a püspökség Nagybecskerekre
szállíttatta. A stációkat ábrázoló képek egy része a földön
hevert. A tabernákulum (szentségtartó) és a neogótikus
mellékoltárok jó állapotúak, műkőburkolata 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. A
karzaton padlócsere is szükséges (a templomban az egész
padlózat felpúposodott).
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A sekrestye kritikus állapotú a beázások miatt. Itt egy történelmi szempontból jelentős értékű
ereklyét találtunk: rábukkantunk arra az 1940-ben készített zászlóra, amely eredetileg
Istvánfölde (a korabeli szerb elnevezés szerint Šupljaja) jugoszláv partizánok által 1948-ban
lerombolt katolikus templomából származik. (Képünkön az előző oldal alján.) Meglehet, hogy ez
az egyetlen fennmaradt tárgy, amely közvetlenül és egyértelműen ahhoz a szentélyhez köthető.
A nem megfelelő tárolás miatt okvetlenül restaurálásra szorul. A sekrestyében még néhány
értékes 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 tanulmányunk hátlapján látható.)

A templom legnagyobb problémája a karbantartás hiánya

A HELYI KÖZÖSSÉG
A helybeliek beszámoltak arról, hogy bár a módosi magyar nemzetiségű diákoknak nem adatott
meg a lehetőség, hogy anyanyelvi oktatásban részesüljenek, mégis fakultatív jelleggel,
anyanyelvápolás keretében tanulhatnak magyarul. Ezekre a magyar órákra körülbelül 25
magyar fiatal jár. 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
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szentmisén ötvenen vesznek részt. Amennyiben Módos helyben lakó plébánost kapna,
megfelelő pasztorizáció és lelki gondozás esetén hosszú évtizedek óta hányattatott sorsú
gyülekezete élő közösséggé válhatna. S bár a legfiatalabbak csak törve beszélnek magyarul, ez
még nem az asszimiláció végstádiuma, ahonnan ne lehetne visszafordulni.
Az egyházvezetés elképzelése szerint a templom megszűnését követően a hívek a szomszédos
Káptalanfalvára járnának át misére. Ezt a történetet egyes helybeliek úgy adták elő, hogy „azért
bontatja le a püspök úr a templomot, hogy megmentse a híveit, nehogy szentmise közben rájuk
szakadjon a roskadozó épület.” Hamis ez az érv, főként, hogy a műemlék templomnak
szerkezeti problémái nincsenek.

Balra: az egyik rózsaablak – Jobbra: Mária-jelképet ábrázoló míves ólomüveg ablak

ÖSSZEGZÉS
A módosi templom méreteivel, részletgazdag formavilágával, alapos kivitelezésével,
fényűzően díszes belső terével (különösen festett 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 vidék egyedi jelképe is egyben. Bár teljesen csak a háború készült el, kétségtelen,
hogy a templom még a magyar időkben épült. Valójában már a nagy világégés előtt nagy
vonalakban készen állt, amire az ólombetétes színes ablaküvegek keltezéséből (jellemzően 1912,
1913) is következtethetünk. Utalni kívánunk arra is, hogy a módosi plébánia, amely 1823-ban a
kincstár költségén épült, szintén értékes közösségi tér.
Szakértőink véleménye szerint a templom
megmenthető, a beázás és az állagromlás
egyértelműen a karbantartás hiányának
a következménye. Mivel kiemelten
értékes műemlékről beszélünk, az épület
helyreállítását (rekonstrukció) javasoljuk.
Számolni kell azonban azzal, hogy ennek
költségei az építészeti részletek pótlása és
restaurálása miatt meghaladják majd a
helyi közösség lehetőségeit.
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4. Veszélyeztetett örökség
A tavaly nyáron a Nagybecskereki Egyházmegye honlapjára felkerült, egyes templomok és más
egyházi épületek lebontásáról szóló szenátusi határozat a három legfontosabb, kulturális és
magyar vonatkozás szempontjából legfigyelemreméltóbb templomon kívül – Szerbcsernye,
Párdány és Módos – több helyszínt is megjelöl. Ezek egy részében szintén értékes régi
templomok kerültek veszélybe (pl. Galagonyás, Perlasz), más esetekben azonban a határozat
értékes paplakokról (pl. Aracs) vagy egyéb egyházi épületekről tesz említést. Ezeket az értékeket
„Veszélyeztetett örökség” fejezetcím alatt gyűjtöttük össze.

Tanulmányunk egyik rendező elve, hogy rövidtávon azokon a templomokon kell segíteni,
amelyek esetében a megsemmisülés veszélye közvetlenül fennáll, vagy amelyek a magyar épített
örökség szempontjából jelentős értéket képviselnek. Ezúton is utalni kívánunk azonban a
magyar állam felelősségére abban, hogy középtávon azoknak a magyar vonatkozású szakrális
vagy közösségi műemlékeknek (és így különösen a templomoknak) a sorsáról is gondoskodnia
kell, amelyek valóban érdemesek a megőrzésre mind kulturális jelentőségüknél, mind pedig a
helyi közösség életében betöltött szerepüknél fogva.
Jelentésünk ezen részébe felvettünk néhány olyan helyszínt is, amely ugyan nem szerepel a
„bontáslista” néven elhíresült szenátusi határozatban, ám a helyben lakó hívek templomuk
esetleges lebontásáról tájékoztattak minket (Klári, Nagybikács). Ezeknek az épületeknek az
örökségvédelmi dokumentálását is elvégeztük.

4.1. Aracs (Törökbecse II.)
Már az 1332-es pápai tizedjegyzékben is szerepel Aracsa néven, amely régi magyar földrajzi név.
Aracs a középkorban játszott kiemelkedő, vidékünkön is túlmutató szerepet. Régi ferences
kolostorának és templomának romjai ma az aracsi pusztában láthatóak. A XV. században
Torontál vármegye gyakran itt tartotta közgyűléseit. Sajnos a hódoltság idején Torontál
vármegye és a Délvidék többi magyar településének sorsában osztozott: a török 1551-ben
elpusztította. 1697 után Csernovics Arzén pátriárka szerbjei szállták meg, akik az általuk megült
helyet Vranova (’varjas’) néven kezdték emlegetni. 1774-ben Aracs is a nagykikindai kiváltságos
(szerb) kerület része lett. 1786-ban még csak 60 katolikus magyar lakott itt. 1820-40 között a
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Sissány család jóvoltából szegedvidéki, bácskai és marosi iparosok beköltözése javította az
etnikai arányokat. Gyermekeik számára 1830-ban létrejött az első magyar iskola Aracson. 1876tól újra Torontál vármegye része. Ekkoriban még Vranyova, Frányova néven szerepel, magyar
nevét 1888-ban állítják helyre. Eredetileg 285 tanya tartozott hozzá.78

Az aracsi r.k. plébániatemplom
A Törökbecséhez tartozó Aracson élő katolikusok számára Törökbecse II. plébániát 1881-ben
alapították.79 Az itt található, 1903-ban a temesvári Reitter cég típusterve alapján épült Szent
István király-templom – amely nem azonos az aracsi pusztában lévő, XIII. századi
templomrommal – jelenleg felújított, kifogástalan állapotban van. Híveinek száma 1500 körüli,
az igehirdetés nyelve a magyar. Törökbecséről részesül oldallagos ellátásban.

Plébániaépület
Az aracsi plébánia épülete is szerepel a püspökség templomok
és egyéb egyházi épületek lebontásáról szóló határozatában. A
Karagyorgye utca 83. szám alatti paplak mindössze öt perc
sétára van a Szent István-templomtól. A hitközség költségén a
plébánia alapításának évében, 1881-ben épült, utoljára 1975ben végeztek rajta felújításokat.80 Az egyszerű épület hűen
tükrözi a magyar mezővárosi kultúra XIX. századi
formakincsét, ezért elsődlegesen városképi szerepe miatt mindenképpen megőrizendő. Nem
tudjuk, esetében pontosan mi a püspökség szándéka; aggódunk az épület sorsáért.
Reiszig i.m.
Magyar Katolikus Lexikon, Törökbecse (szócikk)
80 Erős i.m.
78
79

42

MAGYAR PATRIÓTÁK KÖZÖSSÉGE – JELENTÉS A BÁNSÁG VESZÉLYEZTETETT TEMPLOMAIRÓL

2015

4.2. Galagonyás
A Temes alsó folyása mentén található Galagonyás (Glogonj) hagyományosan híres virágzó
konyhakertészetéről, káposztatermesztéséről. Nem középkori eredetű település, valamikor a
hódoltság idején keletkezhetett. Mercy 1723-1725 között készített térképén lakatlan helyként
szerepel. Első lakosai 1774-ben érkező szerb és német betelepülők voltak. Egy évre rá Mária
Terézia jóvoltából megépült az első római katolikus templom. Az 1788-as török betörés idején
sokat szenvedett, lakosságát lemészárolták, templomát felégették. Az új, toronynélküli katolikus
templom a kincstár vagyonából 1789-ben épült újjá – ennek helyén épült 1841-ben a ma is álló
istenháza. 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. A Habsburgok kreálta természetellenes állapot egészen 1872-ig, a
Határőrvidék feloszlatásáig tartott, s csak ettől kezdve tartozott 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 csapatot. A hagyomány szerint a csata a mai Vizesrétek nevű
dűlőben zajlott le, ahonnan később leletek kerültek elő.81
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.82 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.83 A 2002-es népszámlálás idején 3178 lakosából csak 26
volt magyar (0,8%), valamint 6 horvát és 5 német.
Reiszig i.m.
Magyar Katolikus Lexikon, Galagonyás (szócikk)
83 U.o.
81
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Szent Anna-templom
Galagonyás klasszicista-eklektikus stílusú Szent Anna katolikus temploma a település
központjában áll, egy négyszög alakú tágas parkra néz. Egy korábbi, 1789-ben újjáépített
templom helyén 1841-ben épült84 a község költségén, így jellegénél és koránál fogva egyaránt
műemléki és régiségértéket képvisel. A templomok lerombolásáról rendelkező püspökségi
határozatban nevesített helyszínek egyike: az egyházvezetés eredetileg a templom lebontását
helyezte kilátásba. Ennek előkészületeként tudható be a hitélet szisztematikus leépítése, majd a
templomhoz tartozó, 1775-ben a határőrvidék, a vallásalap és a község költségén85 épült
régi paplak eladása a szerb ortodox egyház részére.

A nyugati homlokzat és az északi homlokzat a sekrestyével

AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
A templom épületének szerkezeti állapota nem ad indokot a lebontásnak még felvetésére sem,
mivel a többi bánsági templommal összevetve meglehetősen jó állapotú, ami elsősorban a
folyamatos használatnak tudható be (2014-ig a szerb ortodoxokat is szolgálta). Egyedül
kétoldalt figyelhető meg nagyjából másfél-kétméteres magasságig a falak vizesedése. A
tetőszerkezeten a hajó és a szentély feletti részen nincsenek számottevő hibák. A kétszintes
harangtorony jó állapotban van, ám nagyjából egy évvel ezelőtt a szélvihar letörte a toronysisak
keresztjének egyik ágát, amelyet azóta sem állítottak helyre. Külső homlokzatán, a bejárat
mellett magyar nyelvű magasságjegy található, amely még a Trianon előtti időkből származik.

ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
A templom belső tere kimondottan értékes, az egykoron népes gyülekezet igényességére vall. A
hajóba belépve a „Gelobt sei Jesus Christus” (Dicsértessék a Jézus Krisztus) német nyelvű
felirattal találkozunk, amelyet a karzatot tartó oszlopok között figyelhetünk meg. A padok
állapota kifogástalan. A hajó és a szentély fölötti mennyezetet színvonalas kifestések díszítik. A
mennyezeten helyenként megfigyelhetők repedések és beázások nyomaiként nedvesedési foltok.
A Nagybecskereki egyházmegye sematizmusának adata. Megjegyzendő, hogy a Magyar Katolikus
Lexikon az 1789-ben a kincstár által épített templomról ír.
85 Erős i.m.
84
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Elsődlegesen a károsodás kiváltó okát kell megszüntetni: a héjazaton keresztül a csapadékvíz
bejut a padlástérbe, ami egyre súlyosabb károkat okozhat.86 A templom belső berendezési
tárgyai (keresztút stációi, templomlobogók, míves barokk oltár, belső szobrok és szószék) kiváló
állapotnak örvendenek, akárcsak az értékes barokk oltár és a szobrok, melyek jelentős
műemléki többletértéket képviselnek. A szentély boltozata felett „Grosser Gott wir loben dich”
német nyelvű feliratot találjuk. 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.

Balra a templomhajó, jobbra értékes Mária-festmény a kisded Jézussal. Lent: mennyezetfestés.

A templom orgonája már nincs meg. Hogy mi volt a sorsa, milyen állapotban és mikor lett
elszállítva – ezt sajnos nem sikerült megtudnunk. A mennyezeten a karzat felett, a harangtorony
tájékán komoly vakolathullások észlelhetők. Ez az egész épület legjelentősebb műszaki hibája. A
toronyban lévő, régiségértéke miatt műszaki megoldásként védendő óraszerkezet
megrozsdásodott, állapotát emellett a lerakódott madárürülék (guanó) is kikezdi. Akár
rövidtávon is komolyabb gondokat okozhatnak a galambok és denevérek, melyek a templom
elhagyatottságának következtében beköltöztek a harangtoronyba és a padlásra.

86

KÖH Útmutató
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A HELYI KÖZÖSSÉG
Napjainkban körülbelül harminc 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 használta a faluba a II. világháború után
betelepített ortodox szerbekkel. Ám ők 2014-ben felépítették saját templomukat, így nem
használják többé a Szent Anna-templomot. A szakrális épület sorsa ezért kérdésessé vált. Az
1775-ben a Határőrvidék, a vallásalap és a község költségén épült plébániát az egyházmegye
vezetése eladta a Szerb Ortodox Egyháznak. A templom lebontását értesüléseink szerint a
település vezetése (helyi közösség) is ellenzi.

Képek: feszület, oltár, toronyóra szerkezete

ÖSSZEGZÉS
A művészeti és kultúrtörténeti szempontból jelentős templom várható pusztulását megelőző
munkálatok elvégzése (talajvíz feljutását megállító szigetelés, toronykereszt helyreállítása,
illetőleg sérült cserepek pótlása) nem igényelne irreálisan nagy ráfordítást, különösen annak
fényében, hogy minél jobb állapotú egy épület, annál gazdaságosabb az állagvédelmi feladatok
ellátása. A Szent Anna-templom Galagonyás többnemzetiségű múltjának emléke, a falu egyik
legrégebbi épülete. Ez az istenháza egyben a maroknyi galagonyási magyarság egyetlen
közösségi tere. 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. Örvendetes ugyanakkor, hogy
értesüléseink szerint az egyházmegye vezetése a galagonyási templom tekintetében elállt
bontási szándékától.
Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra a körülményre, hogy miáltal a szerb hívek saját 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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4.3. Klári
Klári (Radojevo) egy ma már csak alig ezer lakosú község a szerb-román határon, az egykori
Torontál vármegye Csenei járásában. Trianon előtt közigazgatásilag külön települést alkotott a
szerb lakosságú Szerbklári, valamint a horvátok, németek, szerbek és magyarok által vegyesen
lakott, kicsinyke Horvátklári. A katolikusok Horvátkláriban éltek, amit horvátszlavónországi kisnemesek alapítottak, miután a zágrábi káptalan megszerezte (1801) ennek
a területnek a birtokát. Szent Orbán tiszteletére szentelt katolikus temploma tucatnyi magyar
és horvát hívő lelki otthona. Lebontását a püspökség szóban közölte az érintettekkel.
Szerbcsernyével egyetemben 2014 szeptemberében itt is beszüntették a misézést, azóta a
templombúcsú alkalmából mutattak be szentmisét 2015-ben.

Klári, Szent Orbán-templom
Klári középkori eredetű település, eredeti neve Peterd volt. 1717-ben még Peterda néven
felbukkan, ám 1723-25-ben Mercy térképén már lakatlan pusztaként szerepel. 1770-1771-ben
újratelepült szerbekkel és románokkal Karl Ignaz Graf von Clary und Aldringen temesvári
kormányzó által, akinek tiszteletére Clary-falvának, Klárinak nevezték el, de a románok eztán is a
Peterda változatot használták.87 Vályi András 1796-ban így írt a településről: „KLÁRI, Rátz és
oláh falu Torontal Várm. földes Ura a’ K. Kamara, lakosai ó hitűek, fekszik Kécsához fél
mértföldnyire, négy nyomásbéli határja jó termésű, szarvas marhákkal, és juhokkal bővelkedik,
földgyének fele jó, más része homokos és agyagos, fája szőleje nints, nádgya bőven, piatza T.
Becsén, és Temesváron is.”
1801-ben birtokát megszerezte a zágrábi püspökség, akik ide a Zágráb megyei Túrmezőről
horvát anyanyelvű kisnemeseket telepítettek. Az általuk lakott utcákból alakult meg Horvátklári
87

Reiszig i.m.
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község. Horvátkláriban 1910-ben 496-an éltek, közülük 172 szerb (34,7%), 148 horvát (29,8%),
94 német (19,0%) és 83 magyar (16,7%) volt. A lakosság egyharmada tudott magyarul.
Szerbkláriban ekkor 2646-an éltek, közülük 69 volt magyar (2,6%), s magyarul mindössze a
lakosok 6%-a tudott. A 2002-es népszámláláskor 1385 lakost írtak össze az egyesített község
területén, közülük csupán 11 volt magyar (0,8%) és 10 horvát (0,7%).

Szent Orbán pápa és vértanú-templom
A századfordulón készült monográfiákban még azt
olvashatjuk, hogy a katolikusoknak csak imaházuk van. A
Ribár Lola utca 21. szám alatt található 220 m2 alapterületű
templomot 1930-ban Dominik Mihály nagykikindai
vállalkozó építette az egyház költségén88, ám – amint arról
a templom belsejében álló horvát nyelvű emléktábla
tájékoztat (képünkön balra) – Gróf Csekonics Endre
utódainak támogatásával. Ez annak a bizonyítéka, hogy a
Csekonics család – bízva jobb idők eljövetelében – még a
trianoni tragédia ellenére sem adta fel a küzdelmet. S bár
ez a templom már a délszláv állam fennállása idején, így
nem a magyar időkben épült, ilyen módon magyar
vonatkozása adott. Helyi adatközlőink ugyanakkor
elmondták, hogy ez az épület már korábban is állt, s
iskolaként funkcionált. 1930-ban csak templommá
alakítása történt meg. Feltételezhető, hogy esetleg a korábbi imaház is ebben az épületben
működött.

AZ ÉPÜLET JELLEMZÉSE
A Szent Orbán-templom egytornyos, későeklektikus-későneogótikus jellegű szakrális épület.
Külsején beázásokat észleltünk, amit meg kell szüntetni annak érdekében, hogy a templom
állapota ne romoljon tovább. Nagyobb problémát az oltár és az első négy padsor megsüllyedése
jelent, a valamikori iskolaépület pincéje ugyanis elkezdett beszakadni. Valószínűleg a nem
szakszerűen elvégzett betemetésben keresendő a süllyedés oka. Ennek érdekében itt sürgős
beavatkozás – utólagos, szakaszolt alábetonozás – szükséges. Egyébként betonkoszorú építése
és tetőcsere javasolt. Érdekesség, hogy az 1930-ban épült templom már 1932-ben javításra
szorult.89

ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
A falak vizesek, ezért utólagos vízszigetelés szükséges. Vakolata helyütt omladozik. A burkolat
cementlapból van. A templom ajtaja felújítandó, elemei pótlandók. Belső festése egyedi. Van a
templomnak két darab gyertyatartója 1899-ből. Orgonája értékes, az orgonasípok ugyanakkor
eltorzultak, mivel évtizedekkel ezelőtt egy ittas kántortanító közéjük zuhant. A sekrestyében XIX.
századi dokumentumok vannak. Megtaláltuk Horvátklári község közgyűlési jegyzőkönyvének
eredetijét 1885-ből, amely magyar nyelven íródott.

88
89

Erős i.m.
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Fent: képek a templom belsejéről – Lent: 1915-ös bejegyzés Horvátklári közgyűlési jegyzőkönyvében

A HELYI KÖZÖSSÉG
Kláriban mára sajnos kevés katolikus maradt (nagyjából tizenöt), akik vegyes házasságban
élnek, s ezáltal a beolvadás határán állnak. Körülbelül felerészben magyarok és horvátok. A
faluban élő magyar nemzetiségű volt templomgondoktól – akinek apja és nagyapja egyaránt
ugyanezt a tisztséget töltötte be – megtudtuk, hogy az utolsó miséket Király Tibor torontáloroszi
plébános celebrálta, ám Szerbcsernyével egy időben a püspök itt is beszüntette a misézést. Az
igehirdetés nyelve egyébként horvát és magyar volt.90

ÖSSZEGZÉS
A klári katolikus templom a bánsági horvátok és magyarok közös értéke. Az, hogy ez az
épület létezik, annak a tanújele, hogy a magyar arisztokrácia még a trianoni trauma után sem
tört meg teljesen, nem adta fel küzdelmét, gondolva a jövendőre. Ez a szomorú törés a második
világháborút követően állt be: amikor a pokol elszabadult, népirtások, kommunista diktatúra
formálta a mindennapokat. Bár ez a templom műemléki értéket nem képvisel, szakrális,
közösségi és településképi szempontból érték, a Csekonics-örökség része, a szükséges
állagmegóvó munkálatok elvégzése összességében nem áll aránytalanságban kulturális és
társadalmi jelentőségével.

90

A Nagybecskereki egyházmegye közlése (http://www.catholic-zr.org.rs/hun/plebania/csernye.html)

49

MAGYAR PATRIÓTÁK KÖZÖSSÉGE – JELENTÉS A BÁNSÁG VESZÉLYEZTETETT TEMPLOMAIRÓL

2015

4.4. Nagybikács
Már a középkorban is létezett egy Bikács nevű falu ezen a vidéken, amely azonban a hódoltság
idején elpusztult. 1761-ben már újra lakott hely. 1804-ben Karátsonyi Lázár földesúr negyven
magyar családot telepített Nagybikácsra, akinek emlékére tiszteletből Karátsonyifalvának
kezdték nevezni. 1816-ban elmosta az árvíz, majd 1817-18-ban hatvan német és magyar
családdal népesítették be újra. Lakosainak egy része 1891-ben a ma Nagybecskerekhez tartozó
Felsőmuzslyára költözött át az elszigetelt pusztai településről. Nevének előtagja a szomszédos,
ugyanakkor Böldréhez (Beodra) tartozó Kisbikácspusztától különbözteti meg. 1910-ben 407
lakosa közül 156 magyar, 238 német volt. 327-en (80%) beszélték a magyar nyelvet. Jelenleg
közigazgatásilag Basahíd (Bašaid) településhez tartozik.

Érdemes összevetni a nagybikácsi templom mai állapotát hajdani látványával (archív kép: Erős Lajos)

Szent Mária Magdolna-templom
Az 1937-ben épült nagybikácsi Szent Mária
Magdolna-templom
a
kistelepülés
középpontjában található, historizáló hangulatú,
egytornyos épület. Egy korábbi – tűzvészben
elpusztult – imaház helyén épült Vajda Ferenc
aracsi kőművesmester által, alapterülete 200 m2.
1987-ben teljes körű (külső-belső) felújításon
esett át.91 Szembeötlő a torony néhány éve
elvégzett szakszerűtlen javítása, amely megbontja
az épület stílusegységét. A templom ismét
tatarozásra szorul. A hívek igyekeznek

91

Erős i.m.
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karbantartani, megőrizni templomukat és a benne levő kegytárgyakat, amelyek közül
kiemelkedik a füstölő, a gyertyatartók, magyar és latin nyelvű értékes misekönyvek (közülük
főleg az 1817-ben Budán kiadott misekönyv). Jelenleg Torontáltorda plébánosa látja el.
A körülbelül 200 lakosú Nagybikácson napjainkban tizenhárom magyar család él. A helyiektől
megtudtuk, hogy a szentmisék magyarul zajlanak, minden hónap utolsó vasárnapján, ám
karácsony és húsvét közt – a hidegre hivatkozva – egyáltalán nem miséznek. A Mária Magdolnatemplom története ugyan nem nyúlik vissza a régmúltba, ám a falucskában élő katolikus magyar
családok számára fontos szakrális és közösségmegtartó szerepet tölt be. A Magyar Patrióták
Közössége a hívek kérésére látogatott el Nagybikácsra és dokumentálta a Mária Magdolnatemplomot – helyi információk szerint ugyanis az egyházmegye vezetése le kíván mondani az
épületről.

4.5. Ópáva
Ópáva vagy Oppova (Opovo) szerb-horvát lakosságú mezőváros a Temes alsó folyása mentén, a
hajdani Torontál vármegye Antalfalvi járásában. A XVII. század végén cigány sátortelepek
létesültek a mai település határában. 1717-ben csak három lakott háza volt, ekkoriban szerbek
lakták. Plébániáját 1766-ban alapították, első katolikus temploma fából készült 1766-ban, mely
később leégett. Ekkoriban két részből állt: a szerb lakosságú Zsélyciből és a magyarok és
németek által is lakott Kalyugából. A horvát lakosság csak később, 1810-ben érkezett.92 Mai
temploma 1826-ban épült, Árpád-házi Szent Erzsébet titulusra szentelték.93 A határőrvidék
felszámolását követően kegyura a Pénzügyminisztérium volt. Az 1880-as sematizmus idején
anyanyelve horvát és német.

Az ópávai Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
A magyarok alacsony létszáma és szinte jelentéktelen aránya azzal magyarázható, hogy Ópáva is
határőrvidéki település volt, így csak meglehetősen későn, 1872-ben került újra magyar
közigazgatás alá. 1880-ban 3718 lakosából 144 személy vallotta magát magyarnak (a lakosság
3,8%-a), ám ezt követően a magyarság fokozatos csökkenése figyelhető meg. 1910-ben 4288
lakosából csak 109 volt magyar (2,5%), a többi szerb (3409), német (406) és horvát (343).
Összesen 480-an tudtak magyarul (11,2%). A német lakosságot innen is elűzték 1944 után. A

92
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legfrissebb, 2011-es népszámlálás szerint 4527
lakosa volt, 156 horvát, 32 magyar és 16 német.
Jelenleg Pancsováról részesül oldallagos ellátásban.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom jelenleg is
működő istentiszteleti hely, ám a magyar nyelvű
szentmise nem biztosított. Az épület jó állapotú,
külsejében a 19. század építészeti hagyományait
tükrözi. A településen még él néhány – főként idős –
magyar lakos.
A sokat idézett püspökségi határozat Ópáva esetében
nem a templomra vagy a plébániára vonatkozik,
hanem egy plébániához tartozó, műemléki szempontból értéktelen melléképület elbontásáról
rendelkezik (lásd képünkön).

Plébánia melléképülete
Értesüléseink szerint egy, a templomhoz tartozó épület lebontása merült fel, amelyet Kuchárik
Ján atya épített, aki 1989 és 1999 között volt a helység plébánosa. Ópáván 2015 októberében
jártunk. A település magyar vonatkozása elsősorban abban mutatkozik meg, hogy templomának
védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a Kuchárik Ján atya által
épített plébánia-melléképület sem műemléki, sem történeti értéket nem képvisel. Ópávával
jelentésünk csupán azért foglalkozik, mivel a püspökség által nyilvánosságra hozott, templomok
és más egyházi épületek lebontásáról szóló határozatban nevesítik.

4.6. Perlasz
Perlasz (Perlez), régi nevén Szige mezővárosias jellegű település a Bánságban, a hajdani Torontál
vármegye Nagybecskereki járásában, közel a Tisza torkolatához, Titellel átellenben. A község
hivatalos neve a magyar közigazgatás idején, 1920 előtt Perlasz volt. A római katolikus
nyilvántartásokban azonban jelenleg is Perlaszváros néven szerepel.
A középkorban helyén Szige nevű település állott, amelyet Sige (Szige) alakban még az 1717-es
kincstári összeírás is említ, 30 házzal.94 1752-ben Gróf Perlas95, 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 a határőrvidék felé húzódtak. A település 1760-ban német, majd 1775-78
között szerb és horvát betelepülők újabb hullámával gyarapodott. Perlasz 1848-49 során jutott
fontos szerephez, a szabadságharc alatt ugyanis a szerb felkelők hadműködésének központja
volt. Maga a helység több véres ütközet helyszíne. Ezekre röviden kitérünk, mivel nemzeti
történelmünk részét képezik ezek az események. 1848. szeptember 2-án Kiss Ernő, a bánsági
haderők vezére, 4000 emberével – kemény küzdelem árán – bevette a Sáncot, amelyet
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
Reiszig i.m.
Teljes nevén: Francesco de Paula Ramond Villana-Perlas de Rialpo. Más források szerint a betelepítés
1755-ben történt (Msgn. Erős Lajos).
94
95
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igazi győzedelmes csatája, amelyet követően Kiss Ernőt „a perlaszi győző”-nek kezdték
nevezni. Sajnos, 1849 tavaszán ismét a szerbek kezére került. A magyarok ezt követően többször
próbálkoztak visszavételével, ám hiába.

A perlaszi barokk templom
Lakosai mindvégig túlnyomórészt szerbek voltak. Katolikus temploma viszonylag korán, 1777ben 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) volt.

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása-templom
Az 1777-ben96 a kincstár költségén épült barokk Szeplőtelen Fogantatás-templom rendkívül
értékes építészeti érték, ugyanis egyike az egész Bánság legrégebbi katolikus
templomainak. Eredeti titulusa Szent Maximilián volt, mostani védőszentjét 1804-ben a
csanádi püspök rendelte el.97 1849-ben – a szabadságharc eseményeivel összefüggésben –
súlyosan megsérült, s csak 1850-ben hozták helyre.98 Magyar, német, horvát és bolgár hívei
tiltakoznak a püspökség által kilátásba helyezett lebontása ellen.

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.
97 Erős i.m.
98 Erős i.m.
96
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Képek a templom belsejéből

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 1808-ban épült szerb ortodox templom fog közre – rendkívül
értékes műemléki együttest alkot, ami az építmény értékét jelentős mértékben növeli.99
Kívülről megállapítható, hogy tornya ép, ám a tető és a héjazat részbeni cseréje szükséges.
Beázások sajnos a külső falakon is láthatóak, elsősorban az ereszcsatornák körül. Mind a
templom, mind a mellette levő szintén jelentős építészeti értéket képviselő paplak ablakainak
egy része betört; valamint mindkét épület alulról nedvesedik. A plébániaépület a karbantartás
hiánya miatt beázik, a tetőszerkezet és helyenként a födém állapota kritikus.

ÉPÜLETBELSŐ, TARTOZÉKOK
A templom belső falfelületein értékes díszítő falfestések találhatók, ám a vakolat repedezett. A
padlótól számított két méteres magasságig ázás nyomai mutatkoznak, ami az épület
vízszigetelését teszi szükségessé, úgyszintén a mennyezeten a tető beázásának nyomait lehet
észlelni. A templom tornyában három harang lakik, az orgona viszonylag jó állapotú, nemrég
még működött, de ezúttal nem sikerült megszólaltatni. A templom belsejében található padló
burkolat eredeti. Értékes aranyozott bevonatú keresztek, egy régi füstölő, egy német feliratú,
99

Közlemény a műemléki érték meghatározásáról
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1840-ben tardosi márványból 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, melynek főalakja Szűz Mária.

Balra: az oltárkép – Középen: füstölő – Jobbra: a katolikus paplak az ortodox templommal

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 egy
magyar és egy német lakossal beszéltünk. Ők beszámoltak arról, hogy a faluban még mintegy 60
katolikus háztartás van, ezek közül nagyjából öt család magyar, a többiek németek, bolgárok és
horvátok. Tőlük tudtuk meg, hogy a kegytárgyak egy része az 1944-48 közt lerombolt rezsőházi
templomból származik, illetve hogy a titeli plébános már elvitte a templomból az
anyakönyveket, valamint több értékes fából faragott szobrot. Neheztelő hangnemben
beszámoltak arról is, hogy a plébános még a templomban összegyűlt pénzt is elvitte, így úgy tűnt,
hogy nem lesz miből megszervezniük a közelgő templombúcsút. Szentmisék havonta egyszer
vannak, a szertartás nyelve magyar és horvát (ún. vegyes mise). Végül a búcsút sikerült az eredeti
terveknek megfelelően megtartani, ám a templom és a paplak kérdése továbbra is
megválaszolatlan maradt.

ÖSSZEGZÉS
Az 1777-ben épült Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása templom egyike a Bánság legrégebbi
katolikus templomainak. A hívek viszonylag nagy száma nem támasztja alá a lebontás
indokoltságát. Meg kell menteni a szomszédos, 1898-ban épített plébániát is, mivel a két
templommal és a parkkal együtt – melyek egységes szellemben készültek és egyaránt magas
építészeti minőséget képviselnek – nagyon értékes műemléki környezetet képez. Nagy méreteire
való tekintettel akár egy térségi kulturális intézménynek vagy helytörténeti gyűjteménynek is
helyet adhatna. Perlasz katolikus temploma jelképe lehetne a bánsági népek egymásra
találásának, hiszen közös örökségünk. Attól sem tekinthetünk el, hogy ez a település a perlaszi
csata révén a magyar történelmi emlékezet szempontjából fontos helyszín.
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A perlaszi plébánia előkelő épülete napjainkban (b) és egykor (j)

4.7. További templomok
A Nagybecskereki Egyházmegye területén további legalább kilenc olyan 1944 előtt épült
templom és imaház található, amely esetében a püspökség által nyilvántartott hívek lélekszáma
nem éri el a 200 főt. Ezek a központi esperesség területén Bocsár (Bočiar), Elemér (Elemir),
Szőlősudvarnok (Banatski Dvor) és Écska (Ečka), a déli esperesség területén: Alibunár
(Alibunar), Fábián (Česko Selo), Gálya (Gaj), Karasjeszenő (Jasenovo), Nagykárolyfalva (Banatski
Karlovac), Temeskutas (Gudurica), Versecvát (Vatin), Nagyszered (Veliko Središte). A
demográfiailag legjobb helyzetben lévő északi esperességben Szanád (Sanad) említendő meg.
Ezek a templomok előbb-utóbb megfelelő stratégia hiányában szembetalálhatják magukat azzal
a problémával, amely Szerbcsernye, Párdány, Módos vagy a többi, fentiekben kellő
részletességgel tárgyalt közösségeket már érinti.

Két értékes, elfogyó gyülekezetű templom: az 1840-ben épült bocsári (balra és középen) és a Kiss Ernő
vértanú tábornok által építtetett alsóeleméri templom (jobbra)
A Bánság örökségének számbevételekor figyelembe kell venni a sajátos történelmi környezetet.
Ezen a tájon – ahol a török uralom legtovább, egészen 1718-ig tartott – néhány szerencsés
kivételtől eltekintve nincsenek Árpád-kori templomok vagy középkori várkastélyok. Itt a
régmúlt legfeljebb a helységnevekben maradt fenn, minden más történelmi emlékünk a 18-19.
századból való. Ha ezeket a kincseket nem sikerül megmentenünk, végképp eltűnnek a tárgyi
bizonyítékai a bánsági magyaroknak, és annak, hogy ez a vidék valaha a Magyar Királysághoz
tartozott.
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5. Összegzés
A szerbiai, zömmel magyar hívekkel rendelkező Nagybecskereki Püspökség 2014 nyarán nem
használt és rossz állapotú templomainak lebontásáról hozott döntést. A költségmegtakarítást
célzó javaslatnak százötven-kétszáz éves műemléki értékű templomok estek volna
áldozatul. A Magyar Patrióták Közössége elsőként adott hírt az azóta „bánsági
templomrombolás”
néven
elhíresült
folyamatról.
Kezdeményezésünk
számottevő
sajtóvisszhangját követően 2014 augusztusában magyar kormányzati delegáció tett
látogatást az egyházmegye három, legveszélyeztetettebb templománál: Szerbcsernyén,
Párdányban és Módoson. A létrejött nemzeti összefogásnak köszönhetően a magyar állam
magára vállalta két templom részleges felújítását, az egyházvezetés pedig – legalábbis e két
templom vonatkozásában – letett eredeti tervéről.

Nem kérdéses, hogy a lebontásra jelölt templomok mellett számos egyházi épület bármikor a
pusztulás sorsára juthat. A veszélyeztetett templomok és védendő épületek száma ilyen módon
meghaladja a húszat. Ezek között nemcsak egyedileg rendkívül értékes épületeket (pl. Módos,
Párdány, Bocsár) találunk, hanem nemzeti emlékhelyeket is (Elemér, Kiss Ernő tábornok, aradi
vértanú nyughelye). Még ha nem is mindegyik templomnak van a nemzet egésze számára
jelentősége, nem tekinthetünk el attól, hogy a magyar törzslakosság szemében minden
esetben a megmaradás utolsó jelképei a falvak sziluettjét meghatározó templomtornyok.
A Bánságot a történelem viharai különösen kegyetlenül tépázták. Etnikailag és vallásilag vegyes
lakossága együtt küzdött – időnként egymással szemben is – a különb jövő érdekében.
Tanulmányunkból kiderül, hogy egy-egy műemlék olykor több nemzet munkája révén születhetett
meg. Éppen ezért mindez közös örökség: magyaroké, németeké, horvátoké, bolgároké.
Magyar vonatkozásuk már csak azért sem tagadható, mert mindegyikük a Magyar Királyság
fennállása idején, a Szent István által alapított Csanádi Egyházmegye (és jellemzően a magyar
földbirtokosok) támogatásával épült. Sok helyen, ahonnan az őshonos nemzetiségeket a XX.
század gaztevői szülőföldjükről elüldözték, nincs, aki ezt a közös örökséget megóvja. A
magyarság küldetése, hogy azt a Kárpát-medencei örökséget átvegye és tovább vigye, amit
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eredeti birtokosai kényszerből maguk mögött hagytak. Világos tehát, hogy ezeket az értékeket
lehetőség szerint meg kell menteni.
Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a Nagybecskereki Egyházmegye sajnálatos anyagi
körülményei miatt önmaga nem képes ilyen jelentős számú kulturális örökség felújítására. A
magyar államnak anyagi támogatással kell ösztönöznie a műemléki értékkel bíró
templomok állagmegóvását, a jelentősebb műemlékek felújítását. Éppen ezért volt
üdvözlendő a magyar kormány részéről, hogy a szerbcsernyei és a párdányi templom részleges
felújítását magára vállalta. Annak érdekében, hogy a felújítások az örökségvédelem
előírásainak
figyelembevételével
menjenek
végbe,
a
megfelelő
magyar
intézményrendszer szakmai felügyelete indokolt. Egyes bánsági helyszíneken – pl.
magyarcsernyei templom, kevevárai temetőkápolna esetében – tapasztalhattuk a jó szándékú,
ám szakszerűtlen felújítások következményeit.
Egy átgondolt program jegyében a magyar anyanyelvápoló foglalkozásokat megfelelő
színvonalon ki kell terjeszteni a Bánság egészére, ahol még magyarok élnek. Tudatosítani kell a
püspökségben is, hogy az asszimiláció nemcsak a magyarságra, hanem a katolicizmusra
nézve is veszélyt jelent, hiszen a beolvadókat befogadó többségi társadalom ortodox vallású.

Emlékeztetni kívánunk arra is, hogy a szerbiai kárpótlás és vagyon-visszaszolgáltatás máig
nincs rendezve, a meglévő restitúciós törvények elégtelenek, a kommunista diktatúra
által elkobzott egyházi vagyon jelentős része továbbra is illetéktelen kezekben van. Ennek
szomorú példája, hogy az egyház nem kapta vissza jogtalanul elvett földbirtokait, amelyek
jövedelméből működését biztosíthatná.
Végezetül nyomatékosítani kívánjuk, hogy a bánsági templomrombolások nem önmagukban
jelentenek elsősorban hatalmas veszélyt: amennyiben a végvárak feladását hirdető álláspont
győzedelmeskedik, hallatlanul káros precedens születne a nehezen fenntartható egyházi
ingatlanok, elfogyó gyülekezettel rendelkező vagy akár hívek nélküli templomok
sorsának rendezésére. Szerbcsernye, Párdány vagy Perlasz templomainak lerombolása
kiszabadítaná a szellemet a palackból: a magyar népesség általános csökkenésével, a magyar
nyelvterület fokozatos visszahúzódásával ma már a Kárpát-medence minden táján egyre
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nyomasztóbb ez a probléma. Már az anyaországban is vannak olyan templomok, amelyek
veszélyben vannak. S hogy ez a feltételezés nem minden alap nélküli, hűen tükrözi az, hogy
értesüléseink szerint a szomszédos Temesvári Egyházmegye is élénken érdeklődik a
nagybecskereki püspökség által a problémára adott válaszok iránt.100
Alapvetően jelentésünk egy sikeres polgári kezdeményezésről számolhat be. Fellépésünkkel
sikerült megakadályoznunk egy nagyon helytelen folyamatot, és elértük, hogy a magyar állam
társadalmi felelősségvállalása jegyében két bánsági templom állagmegóvását és részleges
felújítását magára vállalja. Ennek köszönhetően Szerbcsernye Szent József- és Párdány
Nepomuki Szent János-temploma 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. Egyesületünk kiemelt
feladatának tekinti, hogy a jövőben a módosi Nagyboldogasszony-templom
állagmegóvását és részleges felújítását elérje.

Szerbcsernye, Párdány, Módos
Kezdeményezésünk másik fontos hozadéka az, hogy sikerült a társadalom figyelmét a
szórvány pusztuló öröksége felé terelnünk. Több alkalommal foglalkozott a magyarországi és
a határon túli sajtó a bánsági templomok ügyével. 2015. március 9-én a budapesti parlament
elé vittük kezdeményezésünket: egyesületünk beszámolója során az Országgyűlés Nemzeti
Összetartozás Bizottsága előtt részletesen feltártuk a bánsági helyzetet, külön szorgalmazva a
módosi templom megmentését.
A visszajelzések alapján kiderült számunkra, hogy valamennyi magyar honpolgár
elfogadhatatlannak tartja a múlt emlékeiről való önkéntes lemondást, így az értékek megvédése
mellett áll. Arra a megválaszolatlan kérdésre azonban, hogy mi lesz az elnéptelenedő közösségek
templomainak, temetőinek és egyéb hátrahagyott kulturális értékeinek sorsa, előbb-utóbb meg
kell adnunk a felelős választ.
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Maga a temesvári püspök személyesen is felkeresett néhány, e tanulmányban is tárgyalt helyszínt.
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6. A lerombolt katolikus templomok
Tanulmányunk utolsó részében meg kívánunk emlékezni azokról a bánsági katolikus
templomokról, amelyeket a kommunista Jugoszlávia fennállása idején lebontottak. Zömüket a
titoista partizánok pusztították el a II. világháborút követően, némelyiket azonban csak később,
rossz állapotára hivatkozva tüntették el, időnként az egyházi szervek közreműködésével. A
diktatúra éveiben számos imaházat (pl. Györgyháza) és kápolnát is (pl. Fehértemplom)
leromboltak, ezek összegyűjtésétől ezúttal eltekintettünk. Történeti adatok kutatásával
igyekeztünk megállapítani a templomok titulusát, az építés és a lebontás évét, valamint a hajdani
gyülekezet által használt nyelvet, nyelveket. Bár ezeket az egyházi épületeket kétséget kizáróan
elsősorban a bánsági német lakosság építette és használta, fel kívánjuk hívni a figyelmet arra a
tényre, hogy az általunk összegyűjtött 24 templomból 12 részben magyar nyelvű is volt.
Három kivételtől eltekintve mindegyik akkor épült, amikor ez a terület még Magyarország részét
képezte – gyakran a magyar arisztokrácia támogatásával. Az elűzött vagy legyilkolt német
lakosság által hátrahagyott falvakban a hatalom lerombolta a katolikus templomokat, tekintet
nélkül azokra a magyarokra, akik szülőföldjükön maradtak.

6.1. A lerombolt bánsági katolikus templomok jegyzéke
Település

Titulus

Építés éve

Lerombolás
éve

Anyanyelve (1880)

Bégafő

Sarlós Boldogasszony

1848

1948

német-magyar

Bégaszentgyörgy*

Szent Miklós

1834

1963

magyar-német-bolgár

Beresztóc

Szent József

1854-65

1945

német-magyar-bolgár

Csősztelek**

Nepomuki Szt. János

1881

1948

német-magyar

Ernőháza**

Szent Krisztina

1856

1946

német-magyar

Fejértelep

Kisboldogasszony

1896

1988

magyar

Istvánfölde

Szt. István király

1807

1948

német-magyar

Katalinfalva

Páduai Szt. Antal

1812

~1950

német

Kevepallós

Szent József

1836

1960

német

Kistószeg

Jézus Szíve

1940

1945

német

Lázárföld

Szent Ágoston

1809

1981

német-magyar

Mollyfalva

Szent Henrik

1925

1945

Nagygáj

Szűz Mária

1855

~1950

Nagytószeg

Nagyboldogasszony

1769

1945

német

Nákófalva

Szent József

1805

1948

német

Omlód

Assisi Szt. Ferenc

1859

1945

német-bolgár-magyar

Rezsőháza

Urunk feltámadása

1876

1944-48

Szárcsa

Assisi Szt. Ferenc

1817

1960

német-magyar

Szécsenfalva

Szűz Mária oltalma

1900

1952

német

Szenthubert

Szent Hubert

1791?

1948

német

Torontálalmás*

Szent Lipót

1833

1959

német-magyar

Torontálszécsány

Szent György

1833

1959?

német

Torontálsziget

(ismeretlen)

1920 után

1945

(valószínűleg német)

Zsigmondfalva

Szent Zsigmond

1906

1948

német

német
német-magyar-cseh

német

*Anyanyelvi adat 1840-ből. **Anyanyelvi adat 1910-ből.
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6.2. Képek a lerombolt katolikus templomokról

Bégafő

Csősztelek

Istvánfölde

Bégaszentgyörgy

Ernőháza

Katalinfalva

Beresztóc

Fejértelep

Kevepallós
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Lázárföld

Mollyfalva

Nákófalva

Omlód

Omlód, belső felvétel

Rezsőháza

Szécsenfalva

Szenthubert

2015

Szenthubert, belső felvétel
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Torontálalmás

Torontálszécsány

2015

Zsigmondfalva

7. Сажетак (szerb nyelvű összefoglaló)
Зрењанинска бискупија, која делује на територији Републике Србије, а чији верници су
махом Мађари, донела је у лето 2014. године одлуку о судбини оронулих и напуштених
храмова. Предлог, чији је првенствени циљ смањење материјалних трошкова (уз
образложење да је број верника у овим жупама занемарљив), педвиђа жртвовање
храмова старих око сто педесет до двеста година, који су иначе споменици од високе
културне вредности. Удружење за заштиту споменика културне баштине Заједица
мађарских патриота (Magyar Patrióták Közössége), чије је седиште у Будимпешти, прва је
објавила вест о процесу познатом као рушење цркава у Банату. Након значајног одјека
наше иницијативе у мађарској јавности, делегација Владе Мађарске је у августу 2014.
године посетила је цркве у Српској Црњи, Међи и Јаши Томићу, које су три најугроженије
цркве на територији бискупије. Мађарска влада је притом преузела на себе обавезу
делимичног обнављања два најугроженија храма (у Српској Црњи и Међи), а
бискупија је – барем што се тиче два наведена објекта – одустала од првобитних
рушилачких намера.
Нема никакве сумње да поред ових цркви означених за рушење и многи други верски
објекти у било ком тренутку могу да доживе судбину да буду разарени. Број угрожених
објеката, који под хитно изискују заштиту премашује цифру од двадесет. Међу овима се
налазе не само уметнички и архитектонски изузетно вредни објекти (нпр. у Јаши
Томићу, Међи и Бочару), него и цркве које су мађарски национални меморијални центри
(Елемир, где почива Ерне Киш, један од тринаесторице мађарских генерала погубљених 6.
октобра 1849. у Араду). Поред тога, рушењем ових храмова малобројни католички
верници у овим селима били би онемогућени да активно врше своје верске потребе, а то
је њихиво елементарно људско право.
Вихори историје сурово су протутњали преко територије Баната. Етнички и верски
мешовито становништво борило се – некада заједно, а некад једни против других – за
бољу будућност. Наша студија показује да су многи од ових споменика високе келтурне
вредности настеле као плод заједничког труда и рада припадника више различитих
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нација. Управо зато је ово заједничко наслеђе: Мађара, Немаца, Хрвата и Бугара
Палућена. Исто тако, ови храмови представљају изузетно вредну баштину ових
насеља и њихових становника, без обзира на верску и националну припадност.
Мађарска конотација је притом неспорна, jер су изграђени у периоду када је територија
Баната припадала Краљевини Угарској, а овдашње католичко становништво било под
јурисдикцијом Чанадске бискупије, чији је утемељитељ свети мађарски краљ Стефан I
Угарски (Szent István).
Истичемо, међутим, да због лоших финансијских околности Зрењанинска бискупија није у
стању да сама реновира тако важну културну баштину. Стога, мађарска влада треба да
пружи бискупији финансијску помоћ, као подстицај да ове храмове, који су
споменци oд високе културне вредности редовно одржава и ремонтује. Управо зато
је за сваку похвалу одлука мађарске владе да преузме на себе обавезу делимичне обнове
храмова у Српској Црњи и Међи. Наглашавамо притом да је од изузетне важности да
обнова објеката буде обављена на стручан начин, уз адекватан надзор
одговарајућих мађарских и домаћих институција које се баве заштитом споменика
културе. (Ово је посебно важно када се узме у обзир да је нестручна обнова у случају
храма у Новој Црњи и гробљанске капеле у Ковину оставила лоше последнице на естетски
изглед та два верска објекта.)
Подсећамо да је питање реституције у Србији до дана данашњег остало несређено,
постојећа законска регулатива је недовољна, те је отуд и значајан део имовине
отуђене у време комунизма још увек у неадекватним рукама. Изразит пример за ово је
и чињеница да католичкој цркви нису враћени противпрано одузети земљишни поседи,
који би јој обезбедили да финансијски стабилно делује. Добила је назад свега 5 јутара од
потраживаних 1600. Међутим, наглашавамо да црква у Српској Црњи има у власништву 8
хектара обрадивог земљишта. Тамошњи верници имају озбиљне притужбе на рачун
бискупије, зато што приходе од ренте не усмерава на одржавање храма. Коначно, желимо
да нагласимо да питање рушења храмова у Банату није велика претња само за ову област:
ако бискупија спроведе своје намере успоставиће се изузетно штетан преседан за
оронуле црквене некретнине на подручјима суседнх бискупија, а могао би да буде
лош пример и за друге верске заједнице. Рушење храмова у Српској Црњи и Међи,
можда чак и Перлезу би отворило би Пандорину кутију: опадање броја мађарског
становништва, па самим тим и смањење броја верника, па чак и њихово потенцијално
изумирање на рубним подручјима је проблем са све тежим последицама, што се одражава
и на судбну храмова у оваквим насељима. И да је ова претпоставка није без основа, указују
и наша сазнања да је и суседна Темишварска бискупија показала интересовање за начин
на који Зрењанинска бискупија покушава да нађе решење за овај проблем.
Генерално, овај извештај говори о једној успешној грађанској иницијативи. Успели смо
нашом акцијом да спречимо једна веома штетан процес, и постигли смо да мађарска
држава преузме одговорност за ремонт и делимичну обнову две цркве у Банату.
Захваљујући томе, биће спасена црква Свети Јосип у Српској Црњи и црква Светог
Ивана Непомука у Међи, уз наду да ће и наредним вековима представљати духовни стуб
ових локалних заједница. Нажалост, у случају цркве у Јаши Томићу још није донета
конкретна одлука од стране мађарске владе. Наше удружење сматра за своју
посебну обавезу, да издејствује ремонт и (макар делимичну) обнову цркве Узнесења
Блажене Девице Марије у Јаши Томићу.
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