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MARIA-TISZTELET ADÉLALFÖLDÖN
A Délalföldön a Mária-tisztelet első terjesztője Szent <1el1:ért

volt. Gyermeki ti&ztelője volt a Boldogságos Szűznek. A Gellért
legenda szerint Szent István királya hét-nyole esztendőn keresz
tül közelében élő szent pű.spök hatása alatt ajánlotta fel országát
és népét Isten anyjának. Midőn Razina apátIebessélni igyekezett
szentföldi útjáról, többek közt ezt mondta neki: "Ne meui te Je
ruzsálembe, mert ott füledhallatára szidalmazzák Isten anyját,
ami nagy fájdalmára lesz szivednek". Székesfehérvárott Nagybol
dogasszony ünnepén mondott prédikációjában "nem volt olyan ré
sze a Szentírásnak, melyet fel nem használt volna a szent Szűz
magasztalására". Bakonybéli magányában, a később "Szent Gel
lért-kövé"-nek nevezett sziklán kápolnát, a marosvári székesegy
házban pedig oltárt emelt a Boldogságos Szűz tiszteletére. Ehhez
ezüst tömjéntartót szerelt fel és két élemedett férfit megbízott
azzal, hogy a tömjén füstje a nap egyetlen szakában se hiányoz
'zék. Ehhez a Mária-oltárhoz mindennap, a reggeli és esti imádság
után, körmenetet vezetett, szombaton pedig, a Boldogságos Szüz
napján, előtte végezte a zsolozsmát. Ezenkíviili püspöki székhelyén,
a későbbi Csanádon Szűz Mária tiszteletére apátságot alapított. E
Mária-monostortól keletre-nyugatra a' Maros partján és a Délal
föld egyéb helyein is a benoés-monostorok láncolata sorakezott
egymás meltett, oly nagy számban, mint sehol másutt az ország
terűletén. A csanádi főmonostor példájára, többnyire, a Boldogsá
gos Szűzet tisztelték patronájuknak. Mindez közreműködötta Má
rta-kultusz felvlrágostatásán.

Újabb lendületet adott a Mária-kultusz elterjedésének a cisz
ierciták meghoncsodása. A ciszterciták érdeme a Mária-tisztelet
-terjesztésében, ismeretes. Mindegyik monostoeukaj a Boldogsá
gos Szűz tiszteletére emelték. A Délalföldön különös fontosságú
volt a marosmenti Egresen épült monostoruk, Közvetlenüla Má
ria-ti&ztelő Szent Bernáttól alapított franciaországi Pontignyből
telepedtek itt le, mégpedig előbb, mint Zircen. Itt temették el II.
Endre királyt és második feleségét, Jolántát. Míg a szőregi apát
.ságnak ezer darab, a ssintén marosmenti kenézmonostori apátságv
nak kétezer darab kő-só járt. addig az, egresi monostor só-Iárandö
.sága három timinus (tömény), azaz, három sö-szállftmánv, átszá
mítva: harmincezer darab kő-só volt. E,z az, anyagi helyzete tette
lehetövé, 'hogy a távoli Fogarasföldön, Kerez-en főapátságot ala
pítson. A kercziek az egresi apátban mindenkor "atya.-apát"-jukat
(pater abbas) tisztelték.

Tovább fejlesztették a Mária-kultusst a világi papok. továbbá
;R Délalföldön később lételepett szerzetesrendek, főleg a feren
cesek, domonkosok és pálosok.

Számos plébánia-egyházról eredeti, egykorú oklevelek bizonyít
ják,' hogy védőszentjük: a Boldogságos Szűz, Más helységeknél
maga a helységnév tanúsítja, hogy Szűz Mária 'az egyház pat
roDája. Szent Gellértnek tulajdonítják amaz ősi magyar szokás
meggyökerezését, hogy a Boldogságns Szüzet általában nem nevén.
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Máriának, hanem Asszonynak, Boldogasszonynak, N'agyasszony
nak hívják. Tény, hogy a Délalföldön számos helység viselte a
középkorban Asszonylaka, Boldogasszonvhása, Boldogasszonyfal
va, Boldogfalva nevet. Adélalföldi helytörténeti adatok tehát meg
erősítik az említett feltevést Szent Gellértről.

Olykor az oklevelek közelebbről arról is tájékoztatnak: mily
hittitokra szantelték ezeket a Miliria-templomokaU Többször elő
fordul Gvümölcsoltö Boldogasszony (Annuneiatio BMV.) mint-vé
dőszent, Misealapítványokat tettek "Szűz Mária mennybevételének
tiszteletére (Assumptio BMV.).

Monostorokon és plébániaegyházakon kívül számos kápolna
és oltár volt a Boldogságos Szűz tiszteletére szantelve. A Csanád
püspöki székvárosban fennálló Mária-kápolnáról egy pápai ok
levél tudósit. A szegedi származású Baratin Lukács zágrábi püs
pök, szülővárosában, a Szent Demeter-templom mellett emeltetett.
kápolnát a Boldogságos Szűz .tiszteletére gazdag alapítvánnyal. 
Egy misealapítvány szerint: a csanádi széke&egyház Mária-oltá
rán hátfőn az elhunyt hívekért szentmise szolgűltatandó. Lehet..
hogy ez a Mária-oltár azonos a Szent Gellérttől emelt Mária
oltárral.

A helységek kis terjedelme és a lakosság csekély száma el
lenére meg-történt, hogy ugyanabban a helységben, ugyanabban
az időpontban több egyház.. állott fenn a Boldogságos Szűz tisz.
teletére. Bulcson nemcsak a bencésapátsági templomnak, de a plé
bánia-egyháznak is. a boldogságos Szűz volt a patronáfa.

Ezt a középkor végéig megszakítás nélkül, állandóan virágzÓ'
Mária-kultuszt még a török hódoltság aívataros korszaka sem olt
hatta ki. Ez volta DélJalföld legsötétebb korszaka, a katasztró
fák és szerencaétlenségek kora, telve gyilkossággal, éhséggel, in
séggel, gyalázattal, rabsággal, kétségbeeséasel. Kimondhatatlanul
kínos volt a Délalföldön élő nemzedékek sorsa. Máskor is sújtot
ták keinény csapások. de a gyász napjait néha mégis félbeszakí
tották az öröm, a lelkesültség és emelkedettség órái. A hódoltság
nemzedékeit azonban nem keesegtette a jobb idők hajnalhasadá
sának reménye. Főpásztorai távol nyájuktól bólyongtak. Hivata
luk szünetelt, Joghatóságuk csaknem olyan volt. mént az "in par
tibus infidelium", "a hitetlenek országában" fekvő egyházmegyék
püspökeié és be kellett érniök annak a prépostságnak vagy káp
talani stallumnak javadalmával, rnelyet püspöki címük mallett
betöltöttek. Többnyire, mint esztergomi kanonokok Nagyszombat
ban tartózkodtak, miután e káptalan eredeti székhelye. Esztergom,.
szintén török járom alatt állott, A török uralom megseüntefte a
kolostorokat és általában az egyházi intézményeket. A székesegy
házi iskolának - a papság növendékházának - elpusztulásával
a papirend kihalásra volt ítélve, Ha némely jelenség arra mutat Is;
hogy egyik-másik főpap más szemináriumokban iparkodott pa
pokat neveltetni, nincs semmi nyoma annak, hogy e korban
világi pap lelkészkedett volna, a Délalföldön. Villamennyi plébá
nia elpusztult, pedig számuk a középkorban nagyobb volt, mint a
legutóbbi időkben. A hódoltsági hitélet és lelkipásztorkodás jel
lemző sajátsága a megvéspüspöktől és a kegyuraságtól való tel
jes elhagyatottság. Nincsenek püspökök és nincsenek kegyurak 'a
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Délalföldön. Ezek elmenekültek, amazok pedig számkivetve voltak.
A védelmüktől megfosztott és magukra hagyatott paroehiális egy
"bbak egyedül csak a hívek erejéből tá,pászkodhattak fel sínylő
démkből és talpraállítva, ugyancsak maguknak a híveknek kel
tett a lelkipásztorkodás &zervezéséről gondoskodni. Egyházi ha
tóság hiányában a hitélet csak egyes ssórvánzosan és többnyire
alkalomadtán összeverődött gyülekezetektől nyert némikép táp
lálékot. A püspöki joghatóság, miután gyakorlása meghiúsult,
visszaszállott az Apostoli Szentszékre, az utánpótlás miatt kihalt
világi papság munkáját pedig a missziós-szerzetesek vették át.
Ezek terjeszkedési Iehetőségeit sem egyházmegyék, sem országha
tárok nem korlátozták. Fű-missziőházuk Szegeden volt, az ottoní
ferences-kolostor. Az ehhez tartozó templom volt az egyedüli,
m.ely a török uralmat túlélte. Ennek patronáda: Havas Boldogasz
szony. Szűz Mária pártfogása alatt keresték fel e misssionáriusok
durva szűrben, sarukban vagy mezítláb, gy,akran életük veszélyez
tetésével a török elől elmenekült híveket, megkeresztelték a. kietlen
pusztákon, nádasokban vagy mocsarakban, .ússő-talpakon született
csecsemőket, megáldották a frigyeket és kimondhatatlan. nélkülö
zések közt, hónapokat töltöttek el velük. A vallás tanításával a
Boldogaágos Szűz iránti áhítatra nevelték őket.

A szegedi misszióház nagyjelentőséiű volt,' mert Szegeden
lakott a, Délalföld híveinek javarésze. Szeged lakossága u~anis
a .hődoltság korában nemhogy gyérült, hanem ellenkezően, tete
mesen meggyll.rapodott. Régi lakosai ugyan elhagyták, de helyü
ket a szomszédos elpusztult és többé fel nem épülJ:t falvak nagy
számú lakói foglalták el. Ezzel egyszersmind az új ..városi község"
területe is nagyobbodott az elpusztult falvak körletéveI. Fejlődésa
ugyan nem haladt oly gyorsan, mínt amilyen_.,rohamosan a fal
vak e1enyésztek - ezeknek emlékét sokszor csak egy-egy rom
őrizte -:-, de azért mégis a pusztaság középén Szeged nagy várossá
fejlődött és új lakossága a műveletlenül hagyott földeken űzött
baromtenvéastéssel annyi jövedelmet szerzett, hogy abból kifizet
"bette a haszonbért és az adót. Találó tehát ametonymia: ..Az így
keletkezett nagy parasztváros ,az elpusztult falvak haláliából táp
lálkozott." Szegeden a keresztény községi szervezet, ha megnvir
bálva is, de az egész hódoltság korszakában fennállott. Sohasem
volt betöltetlen a keresztény bíró állása. Mellette esküdt polgá
rokból alkotott tanács működött és ebben a mísssíonáríusok is
tevékenykedtek.

A szegedi Hav,as-Boldogasszony-missziótelep. legÍlagyobb je-:.
lentősége mégis abban nyilvánult, hogy a többnyire Nagyszombat..
ban rezideáló főpásztorok ennek főnökét, azaz a szegedi feren
cea-guarddánt püspöki helynökükké nevezték ki. A klasteomuk le
véltárában őrzött török útlevelek mutatják, hogy gyakran keres
ték fel a püspököket és állandó összeköttetésben állottak velük.
Mihály testvér (1638 aug. 3;) három társával szándékozik útrakel
ni s ..hogy az úton és a városokban a mozlimek fel ne tartóztas
sák öket, tőlünk útlevelet kértek. Mi .tehát Mihály testvérnek éti
három útitár8ának ezt a pecsétes temesszüköt (útlevelünket) adtuk,
hogy szükség esetén felmutathassák' - jegyzik be 'a török ható
ságok a~ útlevélre. A következő évben a missziósház főnöke és
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két társa "saját ügyesbajos dolgaiban" késsűlnek útra. "Hogy út
közben, a városokban és falvakban velük találkozó gházik (kato
nák) fel ne tartóztassák őket, pecsétes útlevelet kértek. Ez tehát
avégből adatott nekik, hogy a velük találkozó :agák őket útjukban
ne gátolják és akadályozni ne engedjék", Péter testvér "saját dol
gai elintésése végett" a felvidékre utazik. Rogy' az. állomásokon és
útbaeső helyeken vele találkozó gháziktól és tisztviselőktől bántó
dása ne legyen, kértére a jelen útlevelet adtuk neki". Ismételten
nyernek e mJisszionáriusok "útlevelet saját dolgaik elintézése vé
getf Nagyszombat ellenséges városba, hogy jártukban-keltükben

'az utakon és a réveken velük találkozó mozlim katonáktól bántó
dásuk ne legyen". Miféle más ügyesbajos dolguk lehetett Nagry
szombatban a szegedi misszionárius atyáknak. mínt hogy a püs
pöknek jelentést tegyenek a hódoltságban sínylődő híveik helyze
téről' Hav·as-Boldogasszony-templomuk Szegeden, egy egykorú
misszióa-püspök kijelentése szerínt, a legszebb az egész török bi
rodalomban. Mind e körülmények hozzájárultak ahhoz, hogy e
Mária-egyház búcsúnapja (Maria ad Nives, aug. 5.) a mai napig
a Délalföld hagyományos búcsújáró ünnepe. Közeli és távoli vi
dékről nagy tömegben zarándokolnak e napra Szegedre. Ez meg
azakítás nélküli folytatása a törilk idők Mária-kultuszának. A'L
egyház Mária-kegyképét is a török világ egy csodájával hozzák
kapcsolatba. .

Magyarország legtöbb területe szenvedett a töröktől, de C~Y
sem annyit. mínt a Délalföld. Földrajzi fekvésénél fogva tö\l'u,
mint másfél századdal a török végleges foglalása előtt török por
tyázásoknak volt kitéve. Ezek sok pusztítást vittek végbe itt ak
kor, mikor az ország többi részében még viszonylagos nyugalom
honolt. Az ország többi része Buda visszafoglalásakor vagy ke
véssel azután felssabadult-a török uralom alól. a Délalföldnek a
Marostól északra eső része még több, mint másfél évtizeden át,
Temesvár visszafoglalásáig (1716) maradt török uralom alatt. Ma
gyarország többi részein .az ősi alapokon, a püspökségek régi
székhelyein történhetett meg az ujjászervezés munkája, tB. hitélet
fellendülése; a Délalföldön még ez sem valósulhatott meg. Uj egy
házi gócpontot nyert. mégpedig 'a passzarovici békével (1718) az
ország testéből kihaaítottés közvetlenül a bécsi kormányszervek
hatósága alá rendelt, (a Maros-Tisza-Duna és a temesi hegys&
gektől övezett), "Temesi Bánság"-nak elnevezett új területen, Te
mesvárott, Több, mínt hatvan éven át tartott e területenek Ieesa
tolása az anvaországfól. Míndezeket a.körülménveket mérlegelnünk
kell a Mária-tisztelet emlékeinek kutatásánál. Azonban e gyér
adatok világánál is kitűnik: nemcsak az alapítás és első szervezés
kora, nemcsak a pusztulás gyászos időszaka. de a török~l való
visszafoglalás és újjászervezés korszaka is tele van a Mána- kul-
tusz emlékeivel. .
. Már a törökön aratott híres lepantói diadalt a "kereszténység

segítségének" tulajdonítottá.k. Ugyanígy aDélalföld felszabadítá
sáhez szolgáló, első, távolabbi lökést: Bécs visszafoglalását is.
(1688 szept, 12.) Ismeretes, hogy ennek emlékére terjesztették ki as
egész Egyházra Mária-neve ünnepét (szept, 12.). Ezt 'a napot ké
sőbb a Délalföld számos temploma válasstorta búcsú-napjának. A
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Délalföld egy részét felszabadító, már említett karlócai béKét ab
ban az épületben írták alá, melyet később "Mária.-béke" (Maria
de paee) kápolnává alakították át. Temesvár és azzal a Délalíöld
egész területének visszafoglalása a Havas-Boldogasszony-napján
(1716 aug. 5.) a törökön aratott (péterváradi) győzelemmel kezdő
dött, Ennek emlékére terjesztette ki XI. Kelemen pápa a Szentol
vasó ünnepét az egész Egyházra. Nem mondható azonban közis
meretnek Temesvár bevételének egyik epizódszerű előzménye. Míg
a körülzárt várban l8.Z ostrom alatt a törökre egyre zuhogott az
eső, addig "az ostromló keresztény sereare derült ég mosolygott",
Ez az ostromot tetemesen megkönny,ítette és ezt a Boldogságos
Szűz közbenjárásának tulajdonították. Ezért a visszafoglalás után
(1718) TeJIlesvárott letelepedett jezsuiták a török uralom alatt me
csefül szolgáló középkori Szent György-templomot "a mennybe
felvett derült Mária" ("Ad Assumptam Miariam Serenam") tisz
teletére alakították át. Ez volt sokáig' Temesvárnak, sőt az egész
Temesköznek (az u. n. Temesvári Bánságnak) egyetlen temploma:
egyideig püspöki székház is. Innen, mint gócpontból a Boldogsá
gos Szűz pártfogása alatt indult ki az egész Délvidékre az egy
házi újjászervezés munkája, a hitélet fellendítése. Elősegítette 8
jezsuitákIlJak ezt a törekvését 'az a körülmény. hogy a püspökök,
mielőtt székhelyüket Temesvárott elfoglalták, a jezsuiták ottani
superiorját nevezték ki vikáriusuknak. Nemsokára letelepedésük
után a jezBuiták iskolákat állítottak fel a Délvidék ez új góc
pontjában, Temesvárott és ebben renddük szellemében Mázia-kong-.
regációt, Ez volt az egyházilag újjászervezett Délalföldön '8 Má
rra-kultuss kiindulópontja. Ezt a kongregácíót a mennvbe felvett
Szűzről ("Ad Assumptam Mariam") nevezték el. A jezsuita.-rend
eltörlése után, rendházuk átalakításával megalakult papnevelőin
tézet színtén a Boldogságos Szűz, nevezetesen a Szeplőtelen Bol
dogasszony ("Ad Immaculatarn Conceptionem") ol'talmaalá he
lyeztetett. Ennek szabályzata különös gondot fordít a Mária-kul
tusz ápolására és így az ebben nevelkedett klérus ezt a kultuszí
beleplántálta a reá bízott hívekbe. Egyes püspökök különösen fel
virágoztatták a Mária.-tiszteletet, mint a kalocsai kanonokból Szent
Gellért székébe emelkedett szentéletű Csajághy Sándor. Megalapí
totta Temesvárott a Segítő Boldogasszonyrób nevezett jótékonysá
gi társulatot, letelepítette a Miasszonvunkról nevezett szegény is
kolanővéreket és elhunytát is Mária-tiszteletével hozzák kapcso
latba: Gvertzassentelö Boldogasszony napján 'a hosszú ünnepi
szertartás ellenére a székesegyház szószékén mondott Mária-pré
dikációja alatt rogyott össze és ugyanott a dómtemplomban. a tőle
alapított Mária-oltár mellett helyezték el nyugalomra (1860).
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