
HAGYOMÁNY 1 

„Jézus kiűzte belülle az ördögöt..." 
Adalékok egy újkígyósi búcsúsvezér, 
Jézuskás Matyi bácsi arcképhez 

Közösség és egyén 
Újkígyós nagyközség alapítói Békéscsabától dél-

nyugatra, annak a Békés-Csanádi löszhátnak a pere-
mén települtek meg, amely az Alföld síkjából szeré-
nyen kiemelkedve, akár vízválasztónak is tekinthető 
a Körös és a Maros között. Bálint Sándor a „Szögedi 
Nemzet" tudós krónikása régi iratokban találkozott 
a község nevének Dohányoskígyós változatával is, 
ami arra utal, hogy településünk eredetileg gányófa-
lu, azaz az önellátáshoz szükséges vetemények meg-
termelésén túl, monokultúrás dohánytermesztéssel 
foglalkozó településként jött létre.1 A nagy időt élt 
Csatlós Gyuláné Molnár Matild néni így foglalta 
össze a falualapítás történéseit családi hagyományra 
támaszkodó visszaemlékezésében a néprajzi gyűjtő 
magnetofonja előtt: „Az én edösapám nagyapja 
Tápérul gyütt ide. Tápén tizenkét fia vót az öreg 
Mónár Ferkónak mög vót égy hajója, égy halászha-

jója a vizön. Mikó Kígyós községöt mögszálták, mán 
kezdték telepíteni, aszonta az öreg: halljátok 
gyerökök, hallottam, - aszongya az öreg Mónár -
hogy Kígyóst telepítik, mer' Vénkhájm Frigyes ki-
adott égy birtokot Kígyós részirül. Na akkor aszonta 
a legidősebb fia Ferenc: na én elmögyök! Hát azt a helyet, amin a templom van azt az édösapám apjá-
nak az apjának tötték. Oda akartak építeni. De, hogy fölmérték a községnek a közepit, ű elkapta az Öreg 
úccán azt, ahun most Kupérdáék laknak, mostmán van ottan egy nagy magtár, még tán most is mögvan, 
aztat kapta ottan, úgy, hogy itt két numerust vött az öreg Mónár, ottan kapott két és fél numerust. Hát 
oszt a tizenkét gyerök idegyütt építeni} 

Mint az idézett szövegből is kitűnik, a telepesek egységesen a jellegzetes szegedi „ őző" nyelvjárást 
beszélték.3 A község nyelvére csupán igen halványan hatott a békési,, e-ző" és „ í-ző" népnyelv, így az 
1970-1980-as évekig s szórványosan napjainkig családi körben töretlenül megmaradt a szépen zengő 
szögedi tájszólás, amely a nyelvjárásszigetekre jellemző belterjes nyelvi vonásokkal társult. Hamar 
erős virágzó település lett Újkígyós, őrizve archaikus hagyományait, amit, Algyőről, Apátfalváról, 
Arnyásról, Baksról, Csanyról, Csongrádról. Felgyőről, Földeákról, Hantházáról, Homokról, Makóról, 
Mindszentről, Síróhegyről, Szőregről, Szegedről és az előbb emlegetett Tápéról hozott magával.4 Őriz-

1 Bálint Sándor: A szögedi nemzet; A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1978/79. 1. Szeged; 1980. 
2 Csatlós Gyuláné Molnár Matild született: 1894. A gyűjtés időpontja: 1986. március 27. 
3 Bálint Sándor: A szögedi nemzet; A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1978/79. 1. Szeged; 1980. 245. old. 
4 Újkígyós telepítésében részt vevő települések sorát Králikné Füzesi Etelka gyűjtötte ki a plébánia anyaköny-

veiből. A témával kapcsolatban lásd Králikné Füzesi Etelka: Újkígyós. Történeti áttekintés. Újkígyósért Köz-
alapítvány. Újkígyós 1996. 11-12. old. 
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ve a katolikus hitet annak ellenére, vagy inkább éppen azért, mert területét szorosan ortodox románok, a 
régi kígyósiak szóhasználatával élve "olajok ", valamint zömmel evangélikus vallású szlovákok, "tó-
tok" által lakott települések vették körül. A település népessége erőteljesen gyarapodott, 1844-ben a 
kígyósi kertészség már 2052 lelket számlált.5 Újkígyós - a legészakabbra szakadt szegedi eredetű ker-
tészközség - népi műveltségéről és mentalitásáról elmondhatjuk azt, amit Lele József ír. az "óhaza" 
egyik meghatározó községéről. Tápéról: "A samanisztikus kelti világkép és a középkori katolikus litur-
gia kölcsönhatásaiból, majd összeötvöződéséből alakult ki a néphitnek nemzedékek hosszú során őriz-
getett. ihletett paraszti személyiségekben folyton újjászülető világa. "6 

Ebben a szegedi gyökerekből táplálkozó közösségbe született egy kisfiú 1870. február 20-án. az lJr 
föltámadásának napján, Csatlós János közrendű földész és felesége Süle Mária törvényes gyermeke-
ként. Négy nap múlva, csütörtökön tartották keresztvíz alá a Szűz Mária Szent Nevének tiszteletére 
emelt újkígyósi templomban. Ezen a napon a keresztény világ Szent Mátyás apostol és vértanú emlék-
napját üli, így a gyermek is a Mátyás nevet kapta a keresztségben. 

Csatlós Mátyásra szűkebb családján kívül ma már nem, de Jézuskás Matyi bácsira, az előimádkozó 
búcsúsvezérre a mai napig sokan emlékeznek Újkígyóson. Mára gyakran használt szólássá nemesedett 
nagykalapos, fehér bőgatyás alakja ott él a község idősebb lakónak emlékezetében. Havalaki valamivel 
nagyon előresiet, kígyóson csak annyit mondanak rá: „ Előre van. mint Jézuskás Matyi bácsi az imád-
sággal. " 

A gyűjtés nehézségei 
Idézett szólásunk és a gyűjtés során megismert személyes viszonyulások is bizonyítják, hogy a bú-

csúsvezér képviselte értékrend és a hozzá kapcsolódó hagyományos hitvilág és világkép a közösségen 
belül lassan-lassan elvesztette kizárólagos érvényét. Térvesztése Újkígyós esetében különösen I960 -
az Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezet megszervezése után - vált szembetűnővé. A vallá-
si és középparaszti identitás felszíni elemei a közösségi ludat mélyebb rétegeibe húzódtak. A hagyomá-
nyos értékrendet immár tudatosan fölvállaló személyek és csoportok marginalizálódtak.7 Bár a tudat 
célzott átformálásnak a lehetőségekhez mérten Újkígyós közössége ellenállt, ám az 1960-as években a 
fiatalság egyre inkább elfogadta a ..mezőgazdaság szocialista átszervezése "-vei együtt, mintegy áru-
kapcsolásként a községünket is elérő technikai forradalmat. Az elektromos áram bevezetésével, a víz-
hálózat kiépítésével, a rádió és később a televízió elterjedésével valósággal átrendeződött a község ér-
tékrendje s végső soron közösségi struktúrája is. Külön tanulmányt érdemelne az itt említett változá-
sokhoz kapcsolódó viszonyulás a beszélt nyelvhez, nyelvjáráshoz. Egyházhoz, Egyházközséghez és a 
többi, korábban meghatározó jelentőségű közösségi megnyilvánuláshoz, intézményhez. Az. itt említett 
folyamatok esetünkben. Matyi bácsi e folyamatok szempontjából korai. 1950-es halála miatt nem ve-
zettek a közösség új értékrendje és a búcsúsvezér közötti konfliktushelyzetekhez. Saját gyűjtési tapasz-
talatunk alapján az ebből fakadó feszültség azonban például az oroszhegyi Bálint I. László, a 
bogdánfalví Andor János és a lészpedi Jánó Ilona esetében lényegi szinten más és más, de minden eset-
ben a további életutat is meghatározó konfliktussá duzzadt. E konfliktusok lehetőségei már az idézett 
helyeken is megjelennek a 30-as és a 3 l-es számú szövegrészekben. 

Adatközlőink egybehangzó, de nehezen megfogható vélekedése volt. hogy a korábban is jámbor és 
mélyen vallásos férfi kivételezett búcsúsvezéri hivatását 1920 körül kapta. F.lhívatása a közösség bú-
csús hagyományainak fönntartására vonatkozott. Elsősorban a Kisasszony napi máriaradnai búcsúsha-
gyományok ápolása volt a cél. Trianon után az Újkígyóstól 120 km-nyi távolságra fekvő Arad megyei 
kegyhely Romániához került. Érthetően a búcsújárás feltételei megnehezedtek. Ebben a nehéz helyzet-
ben lépett föl az újkígyósi búcsúsvezér, úgy, hogy a radnajárás üdvös hagyománya nem, hogy nem 
szűnt meg. de a két világháború között sajátos virágkorát élte. 

5 Népösszeírások alapján (BmL Közgy. ir. 1774/67., 1845/7.) Békéscsaba Története; Első kötet. A kezdetektől 
1848-ig Szerk.: Jankovich B József Erdmann Gyula 1991. 522. old. 

6 Lele József A tápaiak hite. Tápé. 1998. 
7 Az itt emiitett folyamatok esetünkben, Matyi bácsi e folyamatok szempontjából korai, 1950-es halála miatt 

nem vezettek a közösség új értékrendje és a búcsúsvezér közötti konfliktushelyzetekhez. Saját gyűjtési tapasz-
talatunk alapján az ebből fakadó feszültség azonban például az oroszhegyi Bálint I. László, a bogdánfalvi An-
dor János és a lészpedi Jánó Ilona esetében lényegi szinten más és más, de minden esetben a további életutat is 
meghatározó konfliktussá duzzadt. 

103 



Szólnunk kell róla, hogy adatközlőink, Jézuskás Matyi bácsi rokonai, unokái, szomszédai, koruknál 
fogva csupán az idős, élete végén járó búcsúsvezért ismerhették. A tőlük lejegyzett történeteknek csu-
pán egy része nyugszik valódi személyes emlékeken. A szövegek zöme a kollektív közösségi tudatban 
keletkezett, mesei, mondai és legendái elemeket is fölhasználó népköltészeti alkotás. Az ifjú és érett 
felnőtt korú Csatlós Mátyás személyisége rejtve maradt, ugyanígy élete és hétköznapjai sem ismertek. 

A Jézuskás Matyi bácsihoz kapcsolódó hiedelemszövegek gyűjtése közben megerősödött a népraj-
zosaink régi tapasztalata, miszerint az adatközlők mondandójukat úgy kezdik, hogy elhatárolódnak an-
nak nyilvánvalóan jól ismert és elfogadott tartalmától. „ Hát, én abba nem hiszök, de vótak ilyen bűbá-

jos embörök... " kezdte majdnem minden történetét egyik kedves adatközlőm. Ennek a sztereotip szö-
vegnek indítékára vonatkozóan megdöbentő adalékra találtunk gyűjtésünk végén, mikor a régi családi 
fényképek között egy kopott, egykor kötelező tananyagként számon kért ponyvafűzetre bukkantunk, 
amely itt most nem valamely csodás gyógyulás, vagy mindent legyőző szerelem izgalmas fordulatát 
osztja meg olvasóival, hanem módszeresen a népi hitvilág gyógyító praktikáit kisarkítva s nevetségessé 
téve a ,,babona elleni harcot" hirdeti meg. Az 1951-ben megjelent, mindössze 15 lapból álló fűzet a 
„Szülők Iskolája " sorozatcímet viseli. „Az elmondottakból láthatjuk azt is, hogy az ellenség tudatosan 
szítja az emberek között a babonás hiedelmeket. Mindezt azért teszi, mert a babonák az emberek tisztán-
látását, jövőbe vetett hitét és ezen keresztül elérik, gátolják fejlődésünket, a szocializmus építését - ol-
vashatjuk az osztályharcos hevülettől sem mentes b r o s s ú r á b ó l A z ellenség arra számit, hogy visszaál-
lítsa a tőkés urak országát, a kizsákmányolást, a nyomort, a sötétséget. Ezt bizonyítja a nemrég lezajlott 
Grősz-per is. Az ellenség a maga hasznára és aljas célja érdekében ma újabb formáit hinti el a baboná-
nak az emberek körében. "8 

Közösségi szerepei 
A függelékben közölt 32 narratíva fölvázolja előttünk Jézuskás Matyi bácsi alakját, külső és belső 

tulajdonságát, személyiségének egy-egy jegyét, viselkedésben, ruházatban, életvitelben megnyilvánuló 
alkotó ragaszkodását közössége hagyományihoz. Ám a közösségi szerepének és hivatásterületeinek 
pontos meghatározásához tágítani kellett az adatközlők körét. A néprajzi gyűjtés klasszikus eszközei 
ebben nem igazán voltak segítségünkre. Mint arra fentebb már utaltunk Újkígyósi búcsúsvezérünk ima-
csoportjának és zarándoktársaságának tagjai közül gyűjtésünk idején, 2005-2006-ban már senki sem 
élt. Mint arra már utaltunk a visszaemlékezők többsége kisgyermekként vagy fiatal felnőttként szemé-
lyesen ismerte Csatlós Matyi bácsit, ám a vele kapcsolatos információk javarésze nem személyes emlé-
keken nyugszik, hanem inkább a közösség újra és újra elmondott, a legendákhoz és anekdotákhoz kap-
csolódó elemeket is magán viselő kollektív emlékezetének a terméke. Az egykori búcsúsvezér alakja 
tehát - mint arra már utaltunk - szerves része az újkígyósi római katolikusok közösségi emlékezetének. 
A gyűjtő, e sorok írója maga is tagja ennek a közösségnek. így tehát alkalma és lehetősége volt megfi-
gyelni a közösségi tudat jelen témánkhoz tartozó megnyilvánulásait. E megfigyelések alapján a közös-
ségi szerepek tekintetében a következő képet tudjuk fölvázolni: 

A hagyományos paraszti viselet őrzése. A hagyományos viselethez való ragaszkodása csupán sa-
ját személyére vonatkozóan része küldetésének. 

A vallási hagyományok éltetője, megújítója. 
- A radnai búcsújárás hagyományainak fönntartása a trianoni békediktátum utáni időben. 
- A környékbeli falvak templombúcsúira induló gyalogos zarándoklatok szervezése és vezetése. 
- A templombírói tisztség fönntartása, az egyházközség rendtartásának tudatos őrzése. 
A paraszti rendtartás és világkép tudatos őrzése. 
- Az archaikus családi rend megtartása. 
- Szerepvállalás a gyermekek és ifjak nevelésében a családi kereteken túlmutató körben is. 
Jézuskás Matyi bácsi közösségi szerepeire utaló adalékokat olvashatunk a halotti anyakönyv meg-

jegyzés rovatában. A búcsúsvezér gyászszertartását végző Takácsy Dénes esperes-plébános így ír: »Bú-
csúvezető, „templombíró" és körmeneti keresztvivő«. Az eredeti kéziratban is idézőjellel nyomatékosí-
tott templombírói tisztség viselője az egyházi célú létesítményekért volt felelős. A néprajzi lexikon ide 
vonatkozó szócikke szerint feladatai közé tartozott az egyházi és világi közigazgatás szétválasztása 
előtt a templom, a temető, a plébánia hivatal gondozása, a templomi ülésrend megállapítása és a rend 
egyébkénti fenntartása.'' 

8 Dr. Gál Györgyné (szerk.): Ne higyjünk a babonában; Közoktatásügyi Kiadóvállalat. Bp. 1951 13. old. 
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Az újkígyósi búcsúsvezér az egyik visszaemlékező szavával élve a „rend őrzője " volt. Ezzel az ön-
tudatlan szóhasználattal Matyi bácsi egy régi újkígyósi önkormányzati intézmény, a Nép-Vének Taná-
csának valóságos, ám kései tagjaként jelenik meg. „ Valamint a lélek a testei eleveníti s élteti, s annak 
eltűnésével a tagok rothadásnak indulva elvesznek; hasonlólag, rend nélkül minden lassú pusztulásnak 
indul; ellenben ahol jó rend uralkodik, ott vagyon azon titkos erő is, amely az egész községet és erköl-
csi testet-fenntartja és boldogítja... ".10 A Nép-Vének Tanácsának fölállítása és működése a XIX. szá-
zad első felében kísérlet volt a hagyományos, magyar önkormányzat (részleges) visszaállítására egy 
kertészközösség adók és bérleti szerződések szabta szűkös lehetőségei között. Ez az önkormányzat kor-
látozott volt ugyan, de egy élő közösség, az élet minden területére kiterjedő hatáskörű vezetésként mű-
ködött. A testület feloszlatását 1848. február 22-én, az orosházi főszolgabíró rendelte el, Léhner Mi-
hálynak plébánosnak címzett átiratában. Ebben leírja, hogy a község jegyzője panaszt emelt, mivel a 
testület minden ügyet a kezében tart. és annak döntéseit az elöljáróság is köteles betartani, így annak te-
kintélye elvész. „A főszolgabíró a törvényekkel ellentétesnek minősíti a nép-vének gyűlésének tevé-
kenységét, mert a közigazgatás működése felett a megye gyakorol felügyeletet a főszolgabíró útján. 
Léhner Mihályt pedig felkérte, hogy egyházi feladatain túl ne vegyen részt a közigazgatás ügyeiben. " -
írja Jároli József." Csatlós Mátyás társadalmi szerepeinek vizsgálta során szembe tűnik, hogy a 
Nép-Vének Tanácsa a közösség belső értékrendje mentén szerveződő, s épp a belső értékrend alapján a 
szolgabírói intézkedés nyomán meg nem szűnő önkormányzati forma volt. A ..nép-vének" tekintélyét, 
mint az Matyi bácsi példájából is kitűnik, a hagyományos hitvilág és világkép fönnmaradásának utolsó 
pillanatáig tiszteletben tartotta a közösség. Mindezek alapján Bálint Sándor Orosz Istvánra vonatkozó 
szavaival élve elmondhatjuk, hogy Jézuskás Matyi bácsi a régi licentiátusok, félpapok szellemi utódja 
is egyúttal, aki jelentős, a nép fiainál éppenséggel nem ritka, egyházias kultúrájával azt a szakadékot hi-
dalja át, ami a jozef inizmus kényelmes józanságában nevelkedett lelkipásztor és a vallás heroikus élmé-
nyét hordozó nép között sokszor vált a XIX-XX. század folyamán olyan feltűnővé.12 Mindezek mellett 
Matyi bácsit joggal emlegethetjük Engi Tüdő Vince vagy a tápai szentembör, Fütyü Pista bácsi társasá-
gában. hiszen a hagyomány őt is felruházta a táltos-mondakör j ó néhány elemével.13 

Harangozó Imre 

Emlékek Jézuskás Matyi bácsiról 
Jézus kiűzte belűle az ördögöt. Mikó kislány vótam beszéték anyáék, hogy a Jézus kiűzte belőle az 

ördögöt, oszt kinőtt a foga az ördögnek a helyin. Hát hogy oszt mi volt igaz... Mikor még mög sé 
születött az ördög akarta magának a gyerököt. Oszt Jézus mög kiűzte belűle jaz ördögöt, oszt az ördög, 
ahova letelepedőit a gyerökbe, ott kinőtt a foga az ördögnek a helyin, hogy az ne tudjon odamönni töb-
bet, hogy oszt mi vót igaz, mi nem, hát azt nem tudom. Hát ilyenöket hallottam sokat.. . (S.I.K.M.) 

Hét évig vót mint huszár az első világháborúba'. Hét évön körösztül a világot összelovagolták. 
Tényleg vótak kint Afrikába", onnat kikerültek aztán Oroszországba, Szibériába is. Úgy kerültek aztán 
vissza Magyarországra hét év után, akkor osztán szereltek lefele. Űtet is már nem az édösapja nevelte 
föl, mert azok möghaltak, hanem a nagybátyjuk nevelte űket föl. (Cs.M.) 

Hát beszakították a fejit baltával. Mikor a tata mögnősült. akkor a Bánfiaknál vót. Fődet vött ki, 
dohányt termelt rajta. Akkoriba nagyon mönt a dohánylopás. Hát égy éccaka fogta magát, oszt kimönt 
mögnézni a dohánt. Hát beszakították a fejit baltával az öregnek, pedig hát akkó még fiatal vót! Akkor 
osztán másnap bemönt a csendőrségre, oszt mondta, hogy hogy járt. Kapott egy forgópisztoly, hogy 
ijessze el űket. Azt mondja, hát ha nem muszáj, és úgyse lüvök embörre! De. ha valaki még egyször úgy 
mögtámad, én óvatosabb löszök. Adok én neki egy pofont, de azt nem fogja mögköszönni. Mert tényleg 
olyan vót a tata! (Cs.M.) 

q Tárkány Szűcs Ernő szócikke a Magyar Néprajzi Lexikonban. 5. kötet. Bp 1982. 258. old. 
10 Részlet a Nép-Vének Tanácsának alapdokumentumából. Az újkígyósi Római Katolikus Plébánia levéltárában. 

" Jároli József - Szigeti Antal: Újkígyós mindennapjai a XIX. század első felében. Szerk.: Erdmann Gyula. 

Gyula 1991 
12 Bálint Sándor: Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Bp. 1942. 26. old. 
13 Hoppál Mihály: Népi gyógyítás; I.n.: Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Budapest. 

1990. 693-740. old. 
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