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A FEKETE MÁRIA TEMPLOMA
Ha látni akarod, mennyire nem igaz, hogy alföldi városaink

nak csak két-háromszázévesa történelmi multja, jőjj le Szeged~
re, Utas! Az embernek szinte ,a szive szakad meg azért a közép- .
kori várért. Amikor leszállt Rákóczi csillaga, a bécsi Fő-Hadi
tanács rendeletére fölrobbantották főképp a Dunántúl összes kö
zépkori várait: ne legyenek mégegyszer kezén rebellióknak. De
a szegedi Vár iszonyú falgyűrűjét sem a századok, sem' az ost
romlók nem tudták szétvetni s most a Bellicum német-olasz hadi
mérnökei .sem. Képeken látjuk. mint állt Szegeid templomtornyai
meg sárból vert nádfödeles házainak ezrei között a magyar Kö
zépkor sűrű levegőjét árasztva fölébük; középázsiai sivatagi vá
rosok várai hatottak így és Hyen lehetett Bizánc körfaIa. Meg'
állta később a szegedi árvizet is. De. amit nem tudtak elpusztítani
a századok, az ostromok, az idegen tűzér-inzsellérek, azt éppen
az árvíz után a városrendezés és telekspekuláció hordatta le -
szerencsére csak a tövéig. Ma még meg lehet menteni és hallat
szik, hogy mentik is, helyreállítva belőle, amit lehet, akárcsak
Buda középkori várából,

De a V ár kövein kívül van még más emléke is a város Kő
zépkorának. Szent Demeter temploma ez, vagy inkább - ne HS
sék sérelem Szeged népe külön magyar hanglejtéséri - Szerit
Dömötöré. Ki volt ez a szent Dömötör és mi az ő szegedi tem
ploma? Lándzsával átdöfött görög vértanú ő s valami kapcsolat
fűzi őt a régi Alsó-Pannoniához. 'I'alán ott született, talán csak
kormányzója volt annak a provinciának, miridenesetre Krisztus
vértanúja lett s az északi Adriától Dáciáig tisztelték, nemcsak
mint nagy vértanút. hanem azonkívül mint helyi szentet is. Ab
ból. hogy Szegeden temploma volt, a szegedi kereszténység ősi,

talán még honfoglalásunk előtti voltának igen erős sejtelme de
reng elő. Igaz ugyan. hogy a nevét őrző templomnak ma előt

tünk álló legrégibb falmaradványai mindössze a tatárjárás előt

tiek, viszont főltétleniil egy ősi-ősi, legalábbis IX.-X. századbeli
templonalapításra víszonvulóak kell, hogy legyenek. Az is jel
lemző, hogy Szegednek attól kezdve máig ez volt a főtemploma,
szent Dömötöré, A tőrténetét úgy képzelhetjük el, hog-yaz ide
korán, a honfoglalással nagyjában egyidejűleg letelepülő görög
kereszténység épített a maga szeritjének olyan apró kis bazilikát,
amilyeneketa maga termetén ma is .százával találunk; a XII,
század végén azután a már nemcsak lélekszámban megszaporo
dott, hanem magyarrá és latinná vált Szeged-meeővárosnagyobb
lélekszámának nagyobb templom kellett, de nem szakított a régi
védőszenttel, hanem annak szeritelte román alapzatú, de már gó
tikusba hajló tornyú templomán - ez a templom vészelte: át a tö
rök időket s került bele ez azépen maradt tornya e:gy a török idők
után épített új, hatalmas barokk templom tornyába. Ezt viszont
a szegedi nagy árvíz után rombolták le. s így került elő annak
téglái közül la középkori kőtoronv. Körüljárhatod és megbámul
hatod, Utas s elszorulhat a szíved édes és szigorú szépségén, Mí
Iyen gyönyörü! Négy század, majdnem félezer középkori év sze-
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gedi magyarjai jártak ide imádkozni. Az Árpád-kornak ilyen eIl1-~
Jéke 'azért mégiscsak úgy éri a látogatót egy alföldi városban.
mint valami villámütés. .

Mi azonban most a szegedi középkor harmadik és legélőbb.
máig élő és máig ható nem is jeléről, hanem valóságáról akarunk
írni, a szegedi Alsóvárosnak, a Fekete Mária templomának arc
képét akarjuk megrajzolni. Nemcsak a legépebben ránkmaradt
középkori magyar templomok egyike, hanem talán a legszebb is.
közöttük a maga síma. egyszerű. dísztelen szépségében - ez a
szépség éppen arányaiban és falsíkjaiban rejlik. Ma is Szeged
déli külvárosában áll, valamikor a város végén állott. Ott. ahol
a Balkánról, Dél felől a Tisza mentén vezető út belétorkollott abba
a középkori Szegedbe, amelynek nagyon neves lelrója van. A fran
eia Bertrand de la Borcquiéra lovag érkezett ide ezen az úton
1430-ban. Ma is világhírű keleteurópai útleírásában sokat és
részletesen szól Szegedről is. Megírja róla, hogy milyen meglepő
en nagy város volt akkor, egyik legnagyobb, amelyet Konstanti
nápolytól Pest-Budáig látott. Megírja azonban HZt is, hogy ez
a bámulatosaninagv hely: mezőváros és tulajdonképpen egyetlen
óriási szélességű főúteából áll. Véghetetlen, gazdag gaboname
zők terülnek el körülötte. De még nagyobb árunlatra birja a vá
ros barmainak sokasága. A szarvasmarhák előtt elsősorban a
Iovaké. A ló ekkor - ilyen számokban - szinte elkénzelhetetlen
volt Európa előtt. Ra Magyarországon kívül bármely más or
szág királya öt-hatezer lovat akart volna szereení, sok országból
és hosszú időn át nagy keservesen tudott volna csak ennyit ösz
szeszedni. Itt azonban - jegyzi meg a francia katona-főnemes 
..egyetlen vásáron könnyűszerrel megvehetné akár mind a h.at
ezer lovat".

Micsoda sereglése lehetett itt saarvasmarhának. lónak. milyen
iszonyú mennyisége az ide szekereken beszállított s a tiszai de
reglyéken Délre-s-Essakra hajózott gabonának. A hosszú Iőuteáu

egymás mellett álltak az állat- és gabonatőzsérek szertelenül nagy
istállóudvarai, a beszállóvendéglők, a bőrművesek, tímárok, posz
tócsapók, szűrszabók, kovácsok műhelvei, kereskedései. Sőt mi
vel a város gazdag volt, az ötvösökéi is. Szegedi ötvösművek ma
radtak ezekből a koraiszáz!adokból. Kellett az ékszer a város
gazdag asszonyainak, 'a szertartási aranvedény a sok templom
nak. Mert egymást érték itt a templomok is. Egy másik görög
szenté, Alexandriai szent Katal iné, aki il vízenjárók védőszentje
volt. meg a vízimolnároké. ígyhát lévén Szeged a halászok, hajó
sok 8 vízimolnárok városa. is: Szeged középltori védőszentje volt
egy darabig. De voltak itt a Szentlelket különösen tisztelő 8 öt,
mint Gyógyítót életükkel is körülhódoló Beginák, akik nyilván
kórházat tartottak fönn - a mai Szentlélek-utca őrzi emléküket.
Ne tévedjünk bele azonban más templomok-és egyházi életközös
ségek sűrűjébe: mégiscsak az alsóvárosi barátok temploma az,
amiről beszélünk.

Ne legyen homályos számodra, Utas, kik voltak ezek a
"Barátok"! Megpróbáljuk mivoltukat egyszerűen és alázatosan
ábrázolni. Valahogyan így: Szent Ferenc életszentsége akkora
követ dobott ,a kereseténység vizébe, hogy maguk a hullámgyű
rűi is egymástól külőnbözőek voltak. Mozgalmának -későbbi szét-



ágazódásai köziil volt olyan, amely kiilűnősen a szegénységre ve
tette a fősúlyt, volt olyan, amely fl hívők tanítására, tehát tanító
és tudós szerzetet akart, volt olyan,amely városban: akart letele
pedni és olyan, amely a falvakat akarta járni, viszont volt olyan
is, amely a ferences élet Iegkezdetének személyes remeteségeit
akarta folytatni és így tovább. Az egészet együvé - ha válsá
gok árán is - az Obszerváns mozgalom r oglalta ujra össze. A
magyar népnek, Szegednek és az Alsóvárosi Templomnak lelki
történetéhez egyaránt hozzátartozik, hogy milven teljességre és'
aránvosságra való törekvéssel. Ebbena koncepcióban benne' van
a szegénység: mint az elfordulás a f'ől di javaktól az égiek felé;
de benne van ugyanakkor a természet isteni értékének és szépsé
gének szeretete; benne van a magunk tökéletességének kiképzése,
de benne van aunak másokra való hatáskénti átterjesztése is.
Benne van a magányos lelkiélet, de oa társas is; benne van a leg
egyszerűbb élmények alázata, de a keresztény tudásra való törek
vés is; benne van Krisztus személyének, főképp szenvedésének át
élése, de ugyanakkora Boldogságos Szűz Máriának, mint Krisz
tus anyjának s egyben a leguránvosabb, a legtökéletesebb ember
nek szeretete, utánzása is.

Az Obszerváns mozgalomnak ezekről az eszményeirőlazért
kellett beszélnünk, mort a templom falai azért emelkedtek, hogy
ezeknek az eszméknek teljét és bőségét foglalják össze magukban
és sugározzák ismét szerteszét, Vonásaikat maradandóan vésték
rá ezek a gondolatok Szeged népére; a város egyik legnagyobb
etnográfusának például az a véleménye, hogv a szegedi lányok
asszonyok nemcsak azért olyan medíterrán-aránvossággal szépek,
mert a város népi eredetének is oly sok köze van a mediterránum
hoz, hanem azért is, mert a női arcvonásokban sok vonás van
a Szűz-Mária-tisztelet hatásának belső. lelki aránvosságot kiala
kító, de ezt külsőleg is kisugárzó szépségéből. -S ezt a széoséget is
ennek a templomnak fajai ontották Szeged népe közé.

Egy templom, amely magyar női szépséget is alakít - bizony
nyal rend:kívüli jelenség! Bizony az, Ez az Obseerváns-mosgulom
hozta Szegedre valamelyik példányát annak a Fekete Szűzmária
képnek, amelyről a hagyomány azt tartotta, hogy maga szent
J-lukács evangélista festette s miközben nagy munkája során el
fáradt, az angyalok fejezték he azt, hogy fl Szűzauya vonásai
ránk. gyarló emberekre maradjanak, A szeged-alsóvárosi tem
plomba került eme kérpa legelső é,s századokon át egyetlen ilyen
ábrázolás volt MagyaroI'szágon,el lehet tehát képzelni a város
örömét ős büszkeségét, hogy egy ilyen másolat Rómából - noha
rnesszire kanyarodó európai utakon át - de mégis idekerült.
Tiszteletének forrósága. vakító fénye. hamarosan második helyre
szorították maguk mögött az ősi szent Dömötör-kultuszt, szent
Katalinét s az egyházmegyei és városi viszonylatban ugyancsak
honos és ősi szent György és szent Mihálv-tiszteletet, Szeged a
szent Lukács ecsetjének tulajdonított Fekete Szűzanya után má
solt Szűz Mária-arc után magát a Szűzanvát vallotta védőasszó-
nyának. .

Neki is építette legnagyobb templomát;ameUett való igaz.
hogy a templom az Obszerváns-mozgalomá volt. de a tágas fa
lakat ez a tágas, gazdag város adta, amelyet már ekkor olyan
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öntudattal hívtak lakói és az egész ország Nagyszegednek, vagy
Mező-Nagy-Szegednek.Helyi Iővárosok kaptak ilyen nevet Ma
gyarországon, s Szeged bizonyaz volt. Az Eosedi láptól. Szolnok
tól, Makótól, Bajától zarándokolt a nép a szegedi Fekete Mária
szép síma magyar katedrálísához, hódolni előtte,

Szegednek és egy széles tájnak egész életét szívták magukba
ezek a falak s a hozzájuk tartozó egyházi épület ebből az élet
erőből lett a középkori magyar irodalom egyik otthonává, Kó
dexek Iródtak itt. A XVI. században egész csomó vallásos író
röppen' föl a város vallási kulturájának sugárköréből, Pedig ez
már a török időkre esik. De az egész 'I'iszamentén ez az egyetlen
épület, amely a maga hivatásának egyetlen napnyi megszakitat
lauságában élte át az akkori időket, mind a mai napig! Látta a
dobszóval bevonuló janiesá.rokatc itt az oldatfala mellett délről a
városba torkolló úton érkeztek meg fehérbugyogós kékköpenyes
csapataik és az ágyukat és a sátrakat hátukon hordozó tevék.
Tinódi még szemtanúk elbeszélése a~apján ída meg. hogya város
Iőbírája Debrecenbe menekült el, hanem a város gazdagjai is, a
tőzsérek, a nagy hajósgazdák. a Szerémségbői Lengyeibe szállító
borkereskedők, az ötvösök, a nagy és gazdag iparosok. Elrajzá
suknak máig is megvannak a történelmi nyomai. Debrecenbe
nemcsak a főbíró menekült, hanem éppen a Iegrnódosabb szege
diek. akik nagyon sokáig zárt, egymásközt házasodó koloniát al
kottak ott s a XVI. század vége felé a debreceni kancellária ira
taibanés jegyzőkönyveiben feltűnik és sokáig tartja magát a
szegedi ő-ző nyelv, ami arra mutat, hogy feltörtek a város otta
ni vezetőségébe és belé is olvadtak. Ugyanígy tartotta magát egy
darabig a Kassára és Nagyszombatba menekült szegedi kalmár
csapat is. A nép azonban kitartott itt, a Fekete Boldogasszony
templom falainak tövében, amely a város egyetlen keresztény
templomának maradt meg. A kerek kövárba janicsárok költöz
tek s az összes többi templomtornyokbóla müezzin éneke hang
zott föl. Nyáresték tüzes alkonyatain olyan lehetett a város képe
és hangulata, mirrt Bokharáé vagy Iszpaháné. De Boldogasszonv
templomának őrizői is maradtak s egyedül nekik volt utileve
lük, hogya Duna-Tisza közét járják és a maradék magyar kato
likusság vallási igényeit ellássák, A ház főnöke éppen ezért püs
pöki jogokat is kapott. Ugyanekkor. mint sokáig egyetlen tem
plomhoz: az Aldunától és Gyöngyöstől idejártak nagy ünnepe
ken misét hallgatni, gyónni-áldozni a népek. Reg-énybevaló kép,
miféle karácsonyi, húsvéti. pünkösdi meg Boldogasszony-napi sze
kértáhorokat láttak maguk körül ezek a falak! A város egyszerű
parasztváros-sá lett, meghúzva magát a hadak hullámai alatt,
amelyek nagynéha körülötte is meg-meaörvénylettek: az egyiket
Tinódi Sebestyén írta meg az 1552-es "Szegedi oeezedelem"-ről
szerzett históriás éne-kében strófáiba róva, hogyan próbálta visz
szaszerezni, vagy legalábbis megsarcoini a várost egy vakmerő
hajdútámadás. Kudarcukért Illeg is rójja őket keményen:

..Oh ti balgatagok, hajduk kik ti vattok.
Esztökbe vegyétök, mit mast nektek mondok:
Szívvel, könnvőséggel jó vitézek vattok.
De hadakozásban igen bolondok vattok.
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Rendtartás jó nincsen hadakozástokban.
Hitötök semmi nincs az Krisztus Jézusban
Vagyon reménység-tök csak fajtalanságban.
Az rút részeg'ségben,az kevél bujaságban.

Nagy Isten igéjét, kérlek hallgassátok ...
Dulást, sok kóborl ást ti hátra hagyjatok,
Tisztaságban, józanságban maradjatok,
Osak az egy Istenben jámborul bízjatok."

Igy inti a századegvszerű és keserű költője azokat a veszett,
szegény hajdúlegényeket. akik akkora vereséget szenvedtek ott a
várostól xiélre II nagy füzes ben, -a templomtól máig' el. lehet
látni ennek helyére! Hyeneket látott ra templom orma, miközben
a lakosság moccanás nélkül, nae'Y csöndben. s Isten és a Boldog
asszony oltalmában: komoly egyszerűséggel éHe· tovább a maga
szigorú életét.

De azért a hajdan majdnem harmincezres lakosságú város
magyarsága mintegy hatezer főre apadt le s majdnem teljesen
eltűnt belőle az iparos és kereskedőelem. Földművesvárossá, tu
lajdonképpen a későbbi alföldi óriásfalu ősf'ormájává lett Sze
g·ed. Képében azonban a török kor végéig eredeti vonás maradt,
hogy óriási katonaváros is volt. Várában ezrével tanyáztak a ja
nicsárok s azoknak rettentően sok birka- meg marhahús- kellett,
amit a szegedi mászárosoktól vásároltak, úgyhogy ezeknek céhe
- az egyetlen - nemcsak megmaradt, hanem meg is erősödött;

ezért külön bírót is választottak maguknak a méssárosok, olyat,
aki érísenaz állatvétel. vágás, eladás nrinden fortélyához, II kűlön
érdekeltségekbe ősszeállott csoportoknak egyrnáesal s a esoporto
kon belül való vitáihoz. Ilyenre nem volt alkalmas a f'öldm íves
Szeged egyszerű ügyeinek paraszt-bírája. A mészárosok tehát ma
guknak választottak céhbírót s elkülönültek Szeged népétől. Ámde
ez hamarosan észrevette, hogy milyen előnyös helyzetbe jutottak
a rnészárosok azáltal, hogy jóviszonyban voltak a törökkel 
nosza azonnal készek voltak a maguk bíráját is alárendelni a mé
szárosokénak, sőt aza gondolat is fölmerült, hogy az utóbbi lesi
et/ész Szeged bíró ia. De .a mészárosoknak is volt magukhoz, való
eszük s nem fogadták el sem a rangot. sema íelelösséeet. A mé
szárosok elkülönülésének is megvolt aztán a maga tragikus kő

vetkeeménve, Igen sok mészáros törökösödhotettel, mert íneg van
írva, hogy 1686-ban. amikor a törökök föladták Budát s ra szegedi
török csapatok is azonnal megkapták a parancsot a városból való
kivonulásra: a törökökkel a magyar rabokon kívül százával vo
nultak el magyarok is, önként ... Utrakészülödésük s elvonulásuk
heteken át folyt napról-napra - az úta templomfal mellett ve
zetett kia városból s így a Fekete Mária egyházának kövei lát
ták a kocsik és tevék porfellegeiben mellettük elvonuló rabokat
is, önként menő magyar lakosságót iss a mozgásba lódult nép
tömegek sorsában nyugodtan lépdeltek Kisázsia felé a templom
nak ama ferencesei. akik sziuténa maguk jószántából mentek el
és hintek el ezzel a többszáz magvarr-al Kisázsia felé. Elmentek
velük, hogy a Török Birodalomban letelepülendő magvar csopor
tok se veszítsék el lelki gondozóikat.
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Elmentük után néhány héten át csönd lett a Szeged afféle
senki-földje. Hamarosan megjelentek a görnyedt, vézna kis tör
pe szavojai hadvezér hadbiztosai. Ilkiket a város bírája s a tem
plom gvárdiánja fogadott. Ez utóbbinak püspöki jogai rnegszíin
tek s Szeged és a Fekete Mária templomának egyházi hovatar
tozandóságu fölött egyszerre kezdtek vitázni az esztergomi és ka
locsai érsekségek, a váczi és csanádi püspökségek, A vita évti
zedekig folyt, közben Szeged harminckét éven át ujra végvár
volt, a Szavojainak cifra és tarkaruhás katonaságával. S akkor
egyszerre történt vele valami egészen rendkívüli: lakossága sainte
átmenet nélkül a többszörösére duzzadt. messzi vidékekről ezrek
és ezrek jöttek letelepűlni a Fekete Mária temploma látókörébe.
A templomot - pedig ugyanis nagy volt - kétszeresére építet
ték át és ujra magasba vontákazt a csillaebolloeatot, amit a tö
rök egy nagy tűzvész után nem engedett ujra eredeti magasságú
ban fölépíteni, hogy a templom gerince ne emelkedhessék túl ~l
törökök szegedi fődzsámijánál. ami a hajdani vártemplom lett
annakidején. Magasabbra emelték, de még mindig nem annak
közéokori magasságába s így oldalnillérkötezei ma is elmetszettek.

Mi vonzotta az új települőket fl Fekete Mária kegyképének
városábaj Három dolog.

Az első az, hogy Szeged - különösen a zentai csata után -
uiból visszakapta kedvező helyzetét és forgalmi fontosságát: ipa
ra-kereskedelme ujra fölvirágozhatott.

A másik az, hogy újra szabad város lett. nem volt földeí-mra.
Q városi tanács és főbíró rendelkeztek II török idők alatt töhh·
napi járóföldnyire elnéptelenedett faI vak Szegedhez csatolt föld
jeivel. Határa így szinte mérhetetlenné nőtt, ssívesen látták te
hát a földesúri hatalom alól bárhonnét ideözönlő jobbágyokat. föl
det adtak nekik megművelésre, bérbe és örökbe is és szabadvárosi
polgárokká tették őket. Eza sok összesereglett telepes így egy
szerre lett szabadpolgárrá és Fekete Mária anyai hatalmának
tisztelőjévé.

A harmadik az, hogy valami nagyon je,le-ntős dolog törlént
vele, amiről nagyon megilletődve kell szélnia az ittmaradt nép
krónikásának, a magyar nép földje és növényei emlegetőjének.A
«okány is, a paprika is a török idők alatt honosodtak meg Sze
geden, de igazi kinesesbánvaképpen csak a későbbi századok dol
gozó szegedi polgársága aknázta ki Sz-eged eme két jövevény
növényét.

A Fekete Mária népe előtt óriási feladatok állottak. Fel kel
lett törnie és betelepíteme véghetetlen határát, a török-hagyta
óriás faluból várost kellett szerveznie s ki kellett használnia a
dohány- és paprikaker-tészet adta új lehetősógeit. Mindez egyet
len ütésre indult

Hogy honnét. hogyan és pontosan míkor jött Szegedre a két
új növény, még ma is vif.a tárgya. Dohányozni az Alföld a török
től tanult meg, az kétségtelen. Szegeden is valószínűleg török fő

tisztek ke-rtjeiben meg dohányföldjeiben jelenhettek meg elöször a
palántái, onnét mehetett át a szegedi földmívesnép városalatti
konyhakertjeibe, akárcsak a tulipán a lányok - asszonyok virá
goskertjeibe. A paprika 11tja még hizonytal an abb. Egyszercsak iti
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van és úgy jelentkezik, mint különösen li délalföldi tájnak ma
gyar fűszere.

Az idegen követségek és utazők, akik az Alföldön át mennek
a Balkán és Konstantinápoly felé, elszörnyedve látják, milyen
vad, mocsaras vidék ez az országrész 'a kiöntések. nádas tavak
egyetlen tengere, beborítva szúnyogfelhők ködével s a vízből go
nosz lázak kelnek föl és a malária. Csodálják. hogy a magyar la
kosság meg tud itt élni; IS ezt annak tulajdonítják, hogy ételeit
vaderős bő paprikás levekben főzi és általában minden ételébe
paprikát elegyít. Ma már valóban tudjuk, hogy a paprikának
élettani fertőtlenítő - csíraölő - hatása is van. Nemcsak mint
fűszer terjedt el, hanem mint védőorvosság is. 'I'ermesztése szin
tén kertszerű, és ez - nia már szintén nem tudjuk pontosan, m i
kor - Szegeden lett a Iegszakszerűbb. A paprika termesztés jó
módúvá tette Szegeden még a kisföldű népeket is. Gazdagságuk
nak egyik első gondja az volt. hogy a helyreállított, megbővített

Alsóvárosi-templomot, a Szűzanyának ezt az ősi és oly magyar
parasztkatedrái.isát még díszesebbé, még szebbé tegyék.

I713-ban kezdődött a templom barokk ujjáép ítése, megkettő

zése, a síma gót falak mellé nagy barokk torony emelése s ettől
kezdve egészen a mult, század végéig dolgoztat a templom belső

kidíszítésén a dohány- és paprikakertész szegedi nép áhitata Az
eredmény valóban csodálatos. Aki ma lép be a templomba, azt
látja maga előtt, amit ez a század alkotott rajta,

Legelőször az a szentély hátsó széles falát elfogfaló főoltár
tűnik szemébe az embernek, amelynek aranydíszítése a szentélv
legmagasabb csúcsáig fut és teljesen körülöleli a kegyképet. Való
sázoaarunyfal. Faragott fára mívelt és ujjnyi vastagságú a tÜI1
döklővé csiszolt aranylap. De amalgámjában így is mázsaszám van
az arany. A Feketearcú Máriának és .a Gyermek Jézusnak 
ugyancsak azért, mert nem akarták, hogy olyan szegények le
gyenek. mint a betlehemi istállóban - aranyat adtak ezek a sze
gedi népek, akár a napkeleti bölcsek ! Tömjén és mirha helyett
pedig adták szivük áhítatát. S ez az áhítat ragyogóbb az arany
nál.

Nézzük csak: az aranydisz tetején háromszög jelzi a Szent
háromságot, ú.iabb aranysugarak közé állítva; nos, a XVIII.
századtól kezdve a szegedi parasztházaknak az utca felé forduló
padlásoromzatára, azt egészen elfoglalva, külön deszkaszálakból
kifaragva rákerül az úgynevezett "istenszemes" díszítés. Ahítat
ból a saját házukon akarták látni azt, aminek eredetijét tündöklő,
vastag aranylemezekkel borítva a templomban látták.

De van ogv másik dolog, ami szinte még szebb ennél. A pap
rika- és dohánykertészet gazdasági életerejével eltelített Szeged
mostmár sorra bocsájtja ki hódító rajait, a maga többnap járó
földnyi nagy határába, s még annál is mcsszebb földekre. Alig
van év, hogy ennek a törökkor vadságát átvészelt, testében is
életerős s lelkének 'mélyéig keresztény életű népnek egy-egy ki
településre menendő csoportja ne vonulna a Fekete Mária képe
elé. Elbúesúznak tőle. mielőtt elhagynák Szegedet. De mégsem
búcsúznak el tőle egészen, mert - és ezt a hagyomány valóságos
törvénuvé tette - egy-egy másolatát elöro elkészíttették és elvi
szik magukkal. A Szegedről loivonuló településekkel együtt megy



nemcsak a kertészkedés kulturáda és az ő-ző szegedi nyelv, hanem
a Fekete Mária képe is. Pedig ez a kép, ameily a ternplomszentély
hátsó közepán áll, már nem a hajdani kőzépkori, mert azt az
események valaminő hulláma s e·gy nagyobb szegedi kivándorlás
átvitte Makóra. Helyette azonban egy a Santa Maria Maggiore
bazilikának oltárképéről közvetlenül lefestett még közelebbi s még
híresebb változat egyik másolata került ide, éppen a templom uj
jáépítése korában. Ez a vallási néprajzban világhírű "Auxiliatrix
Sze,qediensis", és a város- katolíkus népét mérhetetlen öntudat
tölti el Szűz Máriának íly szoros, sok évszázados szegedi kapcso
latai iniatt. ASzegedről kirajzottak számára perlsze ez az igazi
kép. S nemcsakhogy elbúesúztak tőle ,a csoportok a falak között,
hanem ugyanide, járnak vissza az ,,igazi" elé, Akármilyen mesz
szire is kerültek el innét a szegedi települések. sőt rnéz az azok
ból másodlagosan kirajzó falvak is: évszázadokon át jivrtak visz
sza augusztus negyedíkére, Havas Boldogasszony napjára az
ősök Szűzanva-templomába, A falak itt - szinte mint a szekfű,
viola. rózsa. bazsalikom, rezeda jószagátM a paeaseti kertek 
úgy illatoznak e paraszti szegedi nemzet nemzedékeinek áhítatá
tól. Mert ne röstellfük, valósággal külön szegedi nemzet ez a ma
ga beszédjével. lelkületével, életszokásaival. földi szorgalmával s
a mennyek felé tekintő áhítatával, Népénekeza Saűzanva-templo
ma nemcsak a földön és nemcsak a 'sziv;ek áhítatának' kőzepén
áll, hanem - a magvar- nyelvtörténetben is megvan a maga he
lye. Meg kell magyarázni, miiy rendkívüli módon, Három kiej
tés küzdött ugyanis egymássel afölött. hogy egyetemes magyar
kiejtés váljék belőle. A Dunántúl nagyrészét elfoglaló e-ző, az
ugyanígy a Tiszántúlnak nagyobb í'el ire támaszkodó d-ző és a
középalföldi ő-ző magyar nyelvek. A történelmi sors leginkább
az utóbbit beszélő magvarság-ot irtotta meg - a kiedtésnek úgy
szólván :a török alatti Szeged hatezer lakosa volt a . legnagyobb
maradványa. Könnyen látható, hogy ez a nyelv egészen köze-l volt
ahhoz, hogy kivesszen - de la Szűzanva oltalmazó palástja alatt
magyar és katolikus voltában nemcsak megmaradt. hanem meg is
erősödött s innét szétra.izott magyar nép közelebb-távolabb már
a XVIII. században közel ötven nagyobb helyet szállt meg és né
pesített be, az, ezekből :kirajzó falvakkal és külön telepítésekkel
együtt közel kétszázat. Egész ország-részbe vitték el. a Fekete
Mária-kép másolatai alatt vonulván, nyelvjárásukat is. S ez a
terület egyszerre csak hidakat kezdett kiboesájtani a bihari ő-ző

szige-t és a dunántúli nyelvsziget. Somogy fejé, s a folyamatnak
ma sincs vége, mert arrafeié tör. hogy a Bihartóla szegedkör
nyéki tömbőri át nemcsak a Dunáig. hanem azon túl, Somogyig:
ő-ző nyelvi birodalombaégyesítse Délmagvarorszázot, S a ma
gyar nemzet nyelvének és nyelvtörténetének ez a ténye nem állt
volna elő a szegedi Fekete Mária nélkül !

De lépjünk be a templom sekrestyéjébe, amelynek ajtaján
embermagaságon túli vízszintes vonal és írás jelzi: "Itt eddig vót
a víz". Ör.iási boltozatos terem tárul elénk s ami benne- azonnal
magához vonja a szemet, az a sekrestyeszekrénv. Több mint két
méter magas s megvan talán tízméter hosszú is. S ez az, óriási
bútordarab a maga ueméberregvedülálló remeke mind a barokk,
mind avaraszt fafa1'6gá'ilnak és bútorépítő művességuek. A tem-
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plommelletti konvent paraszti származású fafaragó-barátai készí
tették évtizedeken át még a XVIII. században. Ajtócskáinak fest
ményei is remekműve i a népi festészetnek, ezeket is tulajdon ama
barátok alkották. A legkőzépső ajtón, arnint az a Középkorban
törvényszerű volt, a két kinyilatkoztatott va.llás jelképei állanak
a Szentháromság és Szűzmária előtt, az Egyház és tU Zsinagóga
olyan jelkép-alakokkal, akár a középkorí francia katedrálisok be
járatának faragvánvai. A többi tíz ajtócskára a templom mellék
oltárainak vonatkozásai vannak Iefestve. Ez a tíz mellékoltár
elevenen' és meghatóan mutatja a XVIII. századbeli Szeged hit
életének és áhítatának keresztmetszetét, ía-ánvulásadt, A Fájdal
mas Anya, Szent József, az Angyali üdvözlet, Szent Vendel, a
Fekete Mária, Szent Anna, Assziszi Szent Ferenc, Páduai Szent
Antal, Borromei Szerit Károly és ia Purgatóriumban szenvedők
oltárai állanak a templomban s az oltárok sekrestvessekrénvkédn
az oltárok vonatkozásai elevenednek meg. Legmegindítóbb köztük
talán mégis ,a szenvedő lelkeké. Ennek az .áhítatnak g-yökérze,te
nagyon mélyre nyúlik, még a középkori Szegednek azóta meg
semmisült templomaiból vezetnek idei .szálai. A kis oltár ellőtt

ott áll a templom baloldali be.iárata mellett, rács válasetda el az
előtértől s hajnaltól késő estig nincs napszak. amikor ne akad
nának előtte ájtatoskodók, hogy imádkozzanak a túlvilág és
purgatórium rácsain túl tisztuló lelkekért. Élők és holtak igazán
együtt vannak ebben 'a templomban. .

Milven különös és tanulságos, hogy kűlönböző stílusú. de na
gyon jó alkotások egyazon épületen belől is milven jól tűrik e'gy
mást. A templom belseje - olyan tdrténelmien és magyarosan
- de tiszta és eredeti gót. A főoltár aranyfala vidéki és pompázó
barokk. A két templomoldal egymással szembenéző két nagy
csúesives mezőjében pedig két monumentá.lis festrnény áll, 'az
egyik oldalon Szűz Mária hét öröme, a másikon hét fájdalma:
Kontuly Béla f'reskói. Azok :az örömök és fájdalmak nemcsak Szűz
Mária szivén hull ámzottak át, hanem az ő népén iS,akivel itt
álltak szakadatlanul együvé Iorrva,
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