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A HONTALANNÁ VÁLT TEMERINIEK 
SORSA 1848-BAN* 

A Karlócán 1848. május 13-án megtartott szerb száboron véglegesen megtör tént 
a szakítás a magyarok és szerbek között , miután a békés megegyezés reménye vég
leg szertefoszlott . A megválasztot t föodbor e lnöke, Strat imirovic megtet te az elő
készületeket a fegyveres felkelésre, és kiáltványt intézett a szerb néphez : „Fegyver
re, fegyverre hív titeket a szerb nemzet. Jönnek a magyarok, hogy Karlócáig áttör
jenek, és ott a nemzet pénztárát és kiváltságaitokat elvegyék és elszállítsák, nemze
ti főbizottságtokat agyonverjék. Fegyverre tehát szerb és román testvér! Hozzon 
mindenki magával csak három napra való élelmet, hozzon ágyúkat, puskákat, kaszá
kat és vasvillákat, és fegyverkezzék mindenki, amivel csak tud! Jöjjön apraja-nagy
ja ide, hogy méltóképpen megvédhessük császárunkat és királyunkat, Ferdinándot 
akit a magyarok meg akarnak fosztani trónjától. Siessetek ide minél előbb, minden
ki, aki fegyvert fogni képes!"' 

A szerb felkelők legfőbb erejét a j ó l felfegyverzett Sajkás kerület katonái képez
ték. Kar lóca központ ta l Bácskában és Bánátban több tábort alakítottak ki , így a 
sajkásit is, amelynek erőssége Szent tamáson volt . Ezt a tábort közvet lenül a 
Temer inben és Járekon elhelyezett magyar egységek veszélyeztet ték a szerbek sze
rint, ped ig azok csak véde lemre vol tak felkészülve. A sajkásiak különösen augusz
tus fo lyamán napról napra támadták mindkét he lység helyőrségét . Augusz tus 28-án 
intézték, a temerini tábor elfoglalására irányuló első komoly támadásukat , amely 
kudarccal végződöt t , majd 29-éről 30-ára virradó éjjel há rom oldalról támadtak, az
zal a megfontol t szándékkal , hogy felégetik mind a két helységet , kiűzik a fegyve
res védőket , és a lakosságot is o t thonuk elhagyására kényszerí t ik, szabad utat enged
ve nekik Ó k é r i rányában. 

E terv megvalós í tásá t szemléle tesen bizonyítják a szerb t ámadók altisztjének 
Jova Dobanovaék i Gospod inéan innak a következő sorai : „Elrendelték, hogy 19-éről 
20-ára forduló éjszaka (a régi naptár szerint) Járekot és Temerint több oldalról kell 
megtámadni. A mi szakaszunk a nagy sáncokban Mita Stejin cs. és kir. főhadnagy, 
nemzeti őrnagy parancsnoksága alatt gyülekezett, Boko Stratimirovic pedig Gátnál, 
illetve Nádalynál. Parancsba volt adva, hogy éjszaka 12 órakor mindkét oszlopnak 
Temerinbe kell érni, és egy időben megkezdeni a falu házainak felgyújtását. 

' Részlet a szerző Temerin az 1848-49. évi szabadságharcban című készülő kötetéből 
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Stratímirovic kiáltványa 

Stratimirovicék először felgyújtottak egy házat, és mi csak akkor kezdtük a gyújtó-
gátast. Csapatunk legénysége egy égő házban sebesült ellenséges huszárt talált, 
ahogyan a szobában fekszik. Hogy ne váljon a tűz martalékává, kivitték, de nekem 
úgy tűnik, hogy a Szerbiáik megölték, mert ők senkinek sem kegyelmeztek. Amikor a 
házsorok tűzbe borultak, csak hallották volna a temerini nép ordítását, sivalkodását, 
jajgatásai, a sírás-rívást, amint futottak, menekültek, és lőttek utánuk ágyúink. A lát
vány borzasztó, leírhatatlan volt. Temerin ezen az éjszakán lángban állt, az ellenség 
elhagyta. Másnap részünkről megkezdődött a fosztogatás. Kocsik egész karavánjai 
jöttek Temerinbe, hogy mindenki minél többet harácsoljon. A helyszínen voltam, 
amikor a Szécsen-kastélyból szép dolgokat rámoltak ki (kanapékat, székeket, szek
rényeket, tükröket stb.). Egyszer csak valaki elkiáltotta magát, hogy jönnek a ma
gyarok. Akkor mindent otthagytak, és a fosztogatás megszűnt. Lenn voltam a kastély 
pincéjében, ahol oly nagy hordók voltak, amilyeneket sohasem láttam, hallottam. 
Tele voltak különféle italokkal. Ezen a napon Temerinben tartózkodtunk, és azután 



visszatértünk helyünkre, a nagy sáncokba. Most már biztosak voltunk, hogy arról az 
oldalról az ellenség nem fog bennünket nyugtalanítani. "2 

A z égő faluból reményvesztet ten menekülő temeriniek nem maradhat tak Ókéren 
és környékén , tovább húzódtak észak felé. Első á l lomásuk Kishegyes volt. Itt több 
család ideiglenes ot thonra talált, hiszen Temerin újratelepülésekor, mindjárt az első 
csopor tban, sokan ebből a faluból telepedtek át Temerinbe. Ok voltak „az új honfog
lalók" között az alakuló közösség legtekintélyesebb telepesei. Rokoni szálak fűzték 
őket a k ishegyes iekhez . Mivel Kishegyes volt a legközelebbi szabad magyar hely
ség Bácska közepe táján, idővel a környék menedékhelyévé vált az elűzött magyar 
lakosságnak. Kishegyesre került azon temeriniek egy része is, akik a Tisza ment i 
he lységekben, Bácsföldváron, Moholon , Adán, Obecsén húzódtak m e g a „nagy 
sza ladás" első hónapja iban, de a hadi helyzet kedvezőt len fordulatát követően az ot
tani magya r lakossággal együtt kénytelenek voltak elhagyni lakóhelyüket . Házassá
got kötöt tek e g y m á s között és a befogadókkal , sokan közülük elhaláloztak, sokan a 
száműzetés éve iben születtek. Kishegyesen a menekül tek visszatéréséig, az 1848 és 
1850 közötti években több mint 350-en kerültek az elhalálozottak anyakönyvébe . 3 

Temerinböl és Járekról sokan Újvidékre menekül tek, valószínűleg már a két 
he lység felperzselése előtt is, de tömegesen az augusztus 30-ai csatavesztés után. 
Az újvidéki városi tanács október elején határozatot hozott , ebben k imondta , hogy 
a temerini és a járeki menekül tek 24 óra alatt tartoznak a várost e lhagyni . Haczell 
Már ton kormányb iz tos erről értesítette Beöthy Ödön királyi biztost október 13-án 
küldött j e len tésében . Haczell a tanács határozatát felfüggesztette, s minden erősza
koskodást megt i l tot t nekik. A je lentésben azt is közli Beöthyvel , hogy a tanács és 
lakosság sze l l eme Újvidéken igen rossz. Már hat napja, hogy a kapitány, három ta
nácsnok és a főjegyző a szerb táborba ment ér tekezésre. 

Beöthy ok tóber 19-én Újvidékre érkezett , a tanácsot felfüggesztette, s október 
20-án katonai felügyelet alá helyezte, és egy háromtagú bizottságra bízta az ügyek 
intézését, élén Haczel l kormánybiztossal . ' 1 

Valamennyive l j obban já r tak azok a temeriniek, akik ugyancsak családi kapcso
lataik révén Bácska nyugat i helységeibe mentek. Igen népes volt a Veprődre került 
menekül tek s záma . Veprődöt a kincstár az 1750-60-as években telepítette be főleg 
magyarokka l . Innen Temer inbe 1780 és 1800 között több hul lámban köl töztek át né 
pes csa ládok - így a Füstös, Gombár , Hallai , Kohanecz , Milinszky, Vida és a Juhász 
családok, h o g y csak a legismertebb neveket említsük - , akiknek a rokonsága 
Veprődön élt. D e a német menekül tek közül is sokan kerültek oda rokonaikhoz . A 
német lakosságú Szentfülöpön ugyancsak ők találtak otthonra, például a Mayer , 
Fuderer, Metz inger , Hoffmann, Moor, Riedl, Spiesl stb. nevüek. 

A Kishegyesen vagy attól északabbra, Topolyán, Csantavéren befogadottak sem 
voltak b iz tonságban , mert ezeket a helységeket veszélyeztet ték vagy el is foglalták 
a szerbek, a menekü l t ek osztoztak befogadóik sorsában, és kénytelenek voltak ott
hagyni ot thonaikat . 1849 nyarán Csantavér és Ludas puszta határában a szabad ég 
alatt kocs i táborban több mint tízezren összezsúfolva, az időjárás viszontagságainak, 
be tegségeknek , j á rványoknak kitéve tengették nyomorúságos életüket. 



Boráé Stratimirovic 

Jól je l lemzi az áldatlan ál lapotokat Farkas Anta l ludasi káplán levele, amelye t a 
kalocsai érseki ha tóságokhoz intézett: „...amapusztító háború veszélyterhes időben 
Ludason tizenhatezer menekültnek szolgáltam és panasz nem volt. A több egyszer 
betegekhez hívók idestovai ráncigálás által egyházi öltönyömet rólam tisztára le
szaggatták, ekkor hallattak az ég alatti földrészeken e dicső Igék: Isten áldja meg, 
Krisztus áldja meg, szentelje meg a Teremtő. Pedig Ludas talán terjettebb, mint Ka
locsa terén fekszik. Tudomásomra, egy sem halt meg szentség nélkül." A Ludas 
pusztai hívek nyi la tkoztak Farkas Antal á ldozatos munkájáról : „...tovább kicsoda az 
a lelkész, ki a forradalom idején Ludason a rácok előtt 15-16 ezer menekültnek nap
pal és éjjel híven szolgált? Gyors lelkészünk. Hány lélek áldotta akkor őt. A temeri-
ni menekülteket félmérföldre csúszva kocsik alatt gyóntatta. " 

Ludas puszta ideiglenes, á tmenet i á l lomása volt a menekül teknek . A z őszi eső
zések, a téli h ideg idő elől fedél alá kellett vinni a test i leg-lelkileg megvise l t honta
lanokat. Szabadkán át tovább költöztet ték őket a m e g y e északi részébe. T ö meg es en 
uradalmi majorságokban helyezték el őket , így Mélykú ton a tinójárási u rada lomban , 
ju tot t belőlük Bácsa lmásra , Jánoshalmára , Kunbajára, Madarasra , Szabadkára , Ta
taházára s tb . 5 



Leginkább a gye rmekek szenvedték meg a honta lanság mos toha é le tkörülmé
nyeit, a halál az ő soraikból szedte a legtöbb áldozatot. így például Jánoshalmán, ahol 
körülbelül 50 család talált ideiglenes ot thonra, a halottak könyvébe t izenegy bejegy
zett személy közül ki lenc volt a gyermek, néhány hónapostól négy éves kor ig . 6 

Sok n e m e s lelkű ember akart segíteni a gyermekeken . Ezek közé tartozott Sisvay 
Márton egri p lébános , a Járekon táborozó 1. hevesi nemzetőr zászlóalj tábori papja. 
Szemtanúja volt a já rek iak és temeriniek szomorú sorsának, a gyerekek szenvedé
sének. Hazafias felhívást tett közzé Kossuth Hírlapjában 1848. szep tember 14-én: 
„Alig van egyegy leverőbb, irtózatosb gondolat, mint földönfutóvá lenni. S ha leve
rő az egyes családokra, mily kinos lehet egész városokra vagy falvakra. S ime He
ves megyének jószándokú nemzetőrei, ti tudjátok, ti láttátok velem együtt, miképp ily 
kétségbeejtő sors érte csak néhány nap előtt a római sánczok mellett boldog létben 
virágzott Temerin és Járek 8000-nél több lakosait, kik augusztus 30-a baljóslatú éj

jelén a hazánk jóllétét szentségtelen merénnyel feldúló ördögi ármány vak eszközei 
által minden vagyonuktól - s mi leglesujtóbb - szülőföldüktől is egy rövid óra alatt 
megfosztattak. 

Nem kétlem ugyan, miképp a haza jelen nehéz vajúdási perceiben sem fog meg
felejtkezni szerencsétlen földönfutó honfitársainkról. Am istenre kérlek, ne támasz
kodjatok mindig s mindenben csupán és egyedül a szorongatott hazára; hiszen már 
ennek védpajzsa csak eddigelé is annyi tömérdek érdekigényeket vón ótalma alá; 
igen, annyi tömérdek teendői, gondjai, aggodalmai vannak ezen közös anyának, mi
képp alig képes rögtöni segélyt nyújtani minden szerencsétlen gyermekének... pusz
ta jóakarta mellett pedig, mely tettekben azonnal nem nyilvánulhat, tán sokan ama 
nyomorultak közöl, leginkább pedig a neveletlen árvák aligha a közelgő télen az éh
halál szörnyetegének nem leendenek áldozatai. Oh kérlek - a szeretet istenének ne
vében esdekelve kérlek titeket, hazám tehetősbjei! enyhítsétek módtalan nyomorát, 
töröljétek le keserű bú könnyeit a pártütök dühe által elhamvadt ama két nagy hely
ség volt, de már lenni megszűnt lakosával. Én, mérlegbe vetve a jelenleg teendők so
kaságát tehetségim parányi voltával, ezennel szívesen ajánlkozom temerini tíz 
árvagyermeknek élelmezéséről, ruházatáról, s célszerű neveltetéséről mindaddig, 
inig isten éltemnek kedvez, vagy őket élelemkeresési önállóságába helyezhetendem, 
gondoskodni. Tegyenek ugyanezt tehetösb polgártársaim, s ekkép a zsebekből igény
be vett hazai pénztár megkímélve, ama földönfutó száműzöttek pedig tán egy hónap 
alatt az élet első kellékeivel ellátva leendnek. S a jószívűen befogadandó árvák és 
özvegyek hálarebegéseifelhatandnak a szeretet istenéhez (...). Egyébiránt azon eset
re, ha azon vidékek szigorú körülményei - melyek most oly sok jó szándónak gátot 
vetnek - valamikép akadályoznák az árvák ideszállíttathatását, ama nyomorultak 
némifelsegélésére most akkorra ajánlok 100 pengőfrtot, a tisztelt főispán úrhoz biz
tos alkalommal áttetendőt. Egyszersmind pedig a részökre nyújtandó segély gyűjté
sére a maga körében minden résztvevő keblű emberbarátot hazafiúi bizalommal fel
kérek. Ha nem tehetünk is annyit, amennyit kellene: kell mégis tennünk, amennyit 
lehet."1 

Temerin végzetes veszede lmekor 1848-ban Nóvák Antal volt a mezőváros plé
bánosa , a két káplán pedig idősb. Molnár János és Vál ics János . Két Molná r János 
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nevű papa is tevékenykedet t a kalocsai egyházmegyében , mind a kettő dunántúli 
származású és rokon. Idősb Molnár János, a temerini káplán, idővel kalocsai kano
nok lett, ifjabb Molná r János pedig keceli p lébános és tiszteletbeli kanonok. 

Molná r János 1841-ben került Temerinbe káplánnak, Vál ics János pedig 1845-
ben. Mindke t ten megszere t ték a mezővárost , s a két káplán között itt egész életre 
szóló me leg és n e m e s barátság fejlődött ki. Temerin végzete kivetette őket a helyi 
p lébánia békés o t thonából . Vál ics János 1850 őszén visszakerül t Temerinbe, és egy 
évtizednél tovább , 1861-ig káplánkodott itt, Molnár János azonban n e m tért többé 
vissza a temerini plébániára . Neki is kálváriát kellett megjárnia , akárcsak Nóvák 
p lébánosnak s a temerini lakosságnak. 

A z emlékeze tes Szent Bertalan éjszakáján, 1848. augusz tus 30-án, amikor a 
szerbek feldúlták Temerin mezővárosát , a papok és tanítók is e lmenekül tek. Nóvák 
Antal p lébános Újvidéken keresett menedéket , ahol testvérbátyja, N ó v á k Lénárd 
működöt t mint prépostp lébános . Molnár és Válics káplánok, valamint a tanítók: El
me László kántor taní tó , Kurczinák István és Zimbr ics Antal családjukkal egye tem
ben Kalocsára menekül tek . Minden holmijuk ott veszet t Temer inben, csak a leg
szükségesebb dolgokat vihették magukkal kocsin. 

Kalocsára é rkezve kénytelenek voltak a kalocsai Érseki Szen t székhez s fordulni 
anyagi támogatásér t . A káplánok közös kérvényét Molnár János írta meg . A kére
lem így hangzik : „Azon közveszély, mely múlt hó 30-án Temerin városát lángok 
martalékává, lakosait pedig földönfutó koldusokká juttatta, minket is az emiitett 



szerencsétlen város segédpapjait oly nyomasztó helyzetbe siilyesztette, hogy nél
külözhetetlen életszükségeink fedezése tekintetéből segédkezek ápoláséira szorulni 
kénytelenttettünk: ennek következtében fiúi bizalommal járulunk Nagyniéltóságod-
hoz mint legkegyesb atyánkhoz azon alázatos kéréssel, méltóztassék mindentől meg

fosztott fiait csak annyira is atyai segedelmével támogatni, hogy első szükségeink fe
dezve legyenek. Mely atyai kegyességéért midőn ismételve esedezünk - öröklünk 
Nagyméltóságodnak kézcsókoló fiai idősb Molnár János, Válics János temerini káp
lánok. Kalocsa szeptember 5-én 1848. " 

Az Érseki Szentszék szeptember 7-i ülésén foglalkozott a kéréssel s a káplánok
nak és Zimbr ich taní tónak 110 pengő forint segélyt utalt ki a Kol lonich-pénztárból . 
Molnár János kénytelen volt két hónap múlva újból támogatást kérni a Szentszék
től. Kérvénye feltárja egész veszteségét: „Azon veszélyben, mely Temerin sze
rencsétlen lakosait koldusbotra juttatta én is a szó teljes értelmében osztoztam, min
den ruházatom, több százakba került könyvtáram, bútorzatom, szóval egész vagyo
nom - kivévén azon csekélységet, mit útitáskámban rejthettem - tudniillik melyet 
tizenkétéves hivatalkodásom ideje alatt ipar és takarékosság által szerzettem, az el
lenségnek zsákmányul esett, és én jelenleg oly aggasztó helyzetben vagyok, hogy 
nélkülözhetetlen szükségeim, úgymint: reverenda, őv, fehér ruha és ágynemük meg
szerzésére mások irgalmas segedelme nélkül teljességgel elégtelen vagyok, ennek 
következtében, minthogy a kiáltó szükségből mintegy kényszerittettem, hogy kegyes 
jótevők emberbaráti támogatását igénybe vegyem, fiúi bizalommal járulok a Főtisz
telendő Szentszékhez azon alázatos kérésemmel, méltóztassék jelen nyomasztó hely
zetemben csak annyira is atyai kegyeire érdemesíteni, hogy a fenn elsorolt nélkülöz
hetetlen szükségeim fedezve legyenek." 

A Szentszék november 7-i ülésén a főmegyei Kol lonich-pénztárból 100 váltófo
rint segélyt utalt ki Molnár Jánosnak. Az érseki hatóság egyúttal káplánnak küldte 
Zentára , a tábori pappá lett Volarich György helyére. Most elvált a két j ó barát útja. 
Vál ics Jánost 1849 tavaszán besorozták nemzetőrnek, ő azonban utóbb önként be
állt a honvédhadseregbe és őrmesteri rangra emelkedve részt vett a szabadságharc 
küzdelmeiben . 

Molná r János ö römmel ment új ál lomására, Zentára . Azonban a l ighogy m e g m e 
legedett és megszokot t Zentán , 1849 február l-jén meneküln ie kellett, újból honta
lanná vált. 

Zenta városát 1849, február l-jén hasonló sors érte, mint Temerint . Ezen napon 
megrohan ták és feldúlták a szerbek. Zenta veszedelmét Koloni ts László prépost
p lébános megörökí te t te az anyakönyvekben. A keresztel tek anyakönyvében ezt a 
bejegyzést találjuk: „ Örök emlékezet okáért 1849-ik évben 1-ső februárius napján a 
rebellista rácok Szentába is minteg}> 700-an hitvány ágyukkal fegyverzetten beütöt
tek, és elfoglalták és a lakósok közül, kik el nem vették útjokat futva Szeged és más 
tájékokra, két hónapok alatt, míg ki nem űzettek, közel két ezret és egy néhányszázat 
kegyetlenül különbféleképen meggyilkoltak, és a város napnyugati részének majdfe
lét porrá égették és a házi bútorokat elrabolták, vagy haszontalanná tették, azért is 
a keresztség és egyéb szentségeknek kiszolgálása, nem lévén lelkészek, 18. áprilisig 
megszűnt. Feljegyezte Kolonics László abbéli B. Sz. Mária prépostja és Szenta vá
ros plébánosa. " Hasonló bejegyzés olvasható a halottak anyakönyvében is. 



A Római-sáncok 

Molnár János , mielőt t Kalocsáról Zentára visszatért , 1849. április 12-én 100 vál
tóforint kölcsönt kért az Érseki Szentszéktől . Kérelmét így vezeti be: „Rövidfélév 
lefolyása alatt már másodszor esik minden vagyonom az ellenség dühének áldoza
tul: az első csapás sebei még be sem gyógyultak, már új szerencsétlenség nehezült 
reám és én ismét azon kellemetlen helyzetben vagyok, hogy legkiáltóbb szükségeim 
fedezésében az irgalmasok segéd kezeire kénytelenittettem támaszkodni. " A Szent
szék m é g aznap 40 pengő kölcsönt utalt ki Molnár Jánosnak a Kollonich-pénztár-
ból. Az összeget Gőbel Xav. Ferenc kanonok, egykori temerini p lébános fizette ki 
Molnárnak. 

Molnár János kálváriája nem volt egyedülál ló. Hasonló sorsra jutot t Nóvák An
tal p lébános s a temerini menekültek j ó része; menedékhelyükrő l újból menekülni 
kényszerül tek a szerbek elöl. 

Molnár János , aki 7 évig tevékenykedet t Temerinben mint káplán, 1850-ben Já
nosha lma plébánosa , 1869-ben pedig kalocsai kanonok lett. Mint kalocsai nagypré
post és c ímzetes püspök halt meg 1903. j anuár 13-án, életének 9 1 . évében. Jóté
konyságával örökítet te meg nevét . 9 

Kurczinák István temerini tanító 1848. szeptember 8-án az érsekhez írt levelé
ben rámutat m a g a és családja nyomorúságos életére: „Augusztus hó 29-e, mely nap 
külömben is vér betűkkel van feljegyezve a magyar történet lapjain, gyászlepelt vont 
e folyó évben Temerin városára, gyászba boritá lakosainak szivét. E napnak éjjelén 
esett a rác lázongások áldozatául, ekkor lettek lakosai földönfutókká, koldusokká. 

És nekem ki e néppel 33 esztendőn keresztül jó és bal sorsban osztozom, ki eny-
nyi idö alatt éjjimet és napjaimat annak szellemi művelődésére, és erkölcsi töké-
lyetesitésére szentelem, most midőn hosszas hű szolgálatomnak jutalmát élvezhetni 
remélem, öreg napjaimra földönfutás és koldusbot lön osztályrészem. Mi engem il
let, örömest megnyugszom az isteni gondviselés szent végzetén, mert tudom hogy ez 
azon egyedüli forrás melyből a lesújtott szív a vigasztalás cseppjeit merítheti, mind-
azontál lelkem mélyében elszomorodom, ha számos tagból álló családomra,tizene-
g}' élő, köztük hat neveletlen gyermekeimre vetem pillantatomat, mert érzem hogy 
állapotomnak minden szomorúsága mellett is szülői kötelességemnek - a min
dennapi kenyér megszerzésének súlyja vállaimon fekszik. E mulaszthatatlan köteles-



ség érzetében - hivatalomtól vetetlenül megfosztván - kénytelen vagyok az ember
barátok jószívűségéhez folyamodni, ettől várván Isten után mindennapi élelmemet. 

Kibe helyezhetem pedig inkább bizodalmamat, mint kegyelmességedbe, kit szű
kölködő embertársai iránt mindenkor résztvevőnek, kit gyermekek igaz barátjának, 
a tanítók gyámjának és pártfogójának tapasztaltam? 

Ugyan azért bátor vagyok kegyelmességed atyai vonzalmait igénybe venni, s 
alázatosan esedezni az iránt: méltóztassék engem az emberiség öreg szolgáját, a 33 
éve temerini tanítót magas pártfogásában részeltetni, s mostani súlyos körülménye
imben fölsegélni. így örök hálára kötelez kegyelmességed engem és családomat kö
telez arra, hogy kegyelmességed földi és sírontúli jóllétéért az Egek Urát kérni so
ha meg ne szűnjem. " w 

A papi sorsokat je l lemzi Válics János temerini káplán esete. A katol ikus egyház 
a magyar szabadságharc kezdetén - amikor még a császári udvar és a magyar for
radalmi ko rmány között fennállt az együt tműködés a Délvidéken a szerb felkelők el
leni harcban - kiállt az április törvények mellett . Külön imában kérte az Istent, vi
gye győze lemre a magya r seregeket önvédelmi harcában. A katol ikus püspöki kar 
1848 októberében kérte az uralkodót, támogassa a magyar nép harcát: „...Felséged 
királyi nevében ágyúzzák és borítják lángba virágzó városainkat, felséged nevében 
öldösik népeinket, irtják a magyar és német fajt."" 

A papság többsége nemcsak a szószékről hirdette a harc jogosságá t , hanem a 
tetterős, főleg fiatalabb korosztá lyhoz tartozó káplánok beáll tak a nemzetőrség és a 
honvédség soraiba, mint harcosok. Jelentős feladatot láttak el a papok a nemzetőr
ség és honvédség egységeiben felállított tábori lelkészi szolgálatban: a katonák lel
ki gondozása , istentiszteletek tartása, szentségek kiszolgáltatása, temetések stb. A 
hadsereg és a nemzetőrség tábori lelkészének szolgálata között annyi volt a kü lönb
ség, hogy az u tóbbiak nem tartoztak szervezeti leg a hadügyminisz té r ium hadlelké-
szi osztá lyának felügyelete alá, legtöbbször zászlóaljhoz osztották be őket, hadse
regbeli társaikat pedig kivételesen. A nemzetörök tábori papjainak szolgálata is rö
v idebb ideig tartott, mint hadseregbeli társaiknak, és a táborban is szabadabban 
mozogha t t ak . 1 2 

Megvál tozot t a helyzet az egyház viszonyulásában, amikor kenyér törésre került 
sor a magya r ko rmány és az udvar között . A császári ha ta lom felszólította a főpapo
kat a forradalmi kormány elhagyására, a politikai irányváltásra. A püspöki kar, s ezzel 
az alsó papság egysége is felbomlott. Különösen az alsó papság - ame ly a híveivel 
együtt szenvedte m e g és élte át a háború borzalmait , az elüldöztetést a szülőföldről , 
o t thonuk lerombolását - tartott ki a forradalom mellett . A főpapok közül is többen 
hűek marad tak a szabadságharc eszméihez . 

A világosi fegyverletétel után a szabadságharcban részt vett papokra a bizonyta
lanság időszaka következet t . Felfüggesztették őket a papi szolgálatból . Eljárást in
dítottak el lenük a Szentszék illetékes bírósága előtt. Követel ték tőlük, hogy tanúsít
sanak megbánás t a forradalom alatti magatartásukért . Az eljárások z ö m e 1851-ig le
zajlott. Halálos ítéletek is születtek a katonai bí róságokon. Legtöbb esetben k imond
ták a több hónapi e lcsendesedést , lelkigyakorlatot írtak elő számukra , e lkülöní tve 
például idős papok ot thonában, szerzetesi rendházakban kellett el töl teniük a kirótt 
időszakot . Rendszer in t ilyen helyeken tartották őket már a „ t isz tázási" idő alatt is. 



A magyar csapatok hadrendje és a szerbek támadásának iránya 
J848. augusztus 29-én és 30-án 

Ilyen vizsgálaton esett át Válics János temerini káplán is, aki a helyi nemzetőr
ség tagjaként már részt vett Temerin véde lmében . A város eleste után Kalocsára tá
vozott , innen Bátyára helyezték, majd Kupuszinára rendelték. 1849. március 24-én 
beállt a honvédség soraiba. Erről az egyházmegyé t nem értesítette, ami kötelessége 
lett volna. A szabadságharc bukása után Temesvárot t volt fogságban. Temesváron 
1849. október 11 -én levelet írt a Szentszéknek: „ Volt idő, midőn bátran - s mint en
gedelmes fiúnak szülői irányában illik - bizalommal emeltem szót a Főtisztelendő 
Szentszék színe előtt, valahányszor a körülmények azt szükségesnek tanácsolok. De 



e boldog idő eltűnt, s bekövetkezett egy más, melyben félve, remegve teszem ezt, mert 
elkövetett hibám és azon keserű tudat, hogy a Főtisztelendő Szentszéket mélyen 
megsértettem, szüntelen mint vádlók tűnnek fel lelki szemeim előtt. E félelmen azon
ban erőt vesz a kötelesség érzete. El ugyanis keblemben a hit, hogy engem, kit öt 
évek előtt a kalocsai érseki megye törvényes főnöke méltónak talált arra, hogy a 
szentek szentébe bevezessen, és Krisztusban fiává fogadjon, azon megye mostani ke
gyes Főpásztora sem fog fiainak sorából - elkövetett hibáimért, melyet szivemből 
bánok, s melyet jóvátenni minden tehetségemből törekvendem - irgalom nélkül kita-
szítni. E hiedelemben tehát kötelességemnek tartottam a Főtisztelendő Szentszéket, 
mint egyházi hatóságomat hollétemről tudósítani, s ez célja jelen soraimnak. 

Főtisztelendő Szentszék! Én augusztus hó 20-án a császári katonaság kezeibe es
vén, társaimmal Temesvárra kísértettem, hol több viszontagságok után végre szep
tember l-jén lakásomul a papnevelde rendeltetett, hol a politikai bűnről vádolt 
csanád megyei papok is tartatnak. Közel másfél hónapja tehát, hogy már itt vagyok, 
hogy mindazonáltal e kötelességemet csak most rovom le, azt annak tulajdonítni 
méltóztassék, mivel első napokban - nem ismervén a katonai törvénykezés folyama
tát - minden pillanatban vártam kihallgatásomat, mi azonban mindeddig nem tör
tént, későbben pedig egy súlyos betegség ágyba döntött, melyet csak e napokban 
hagyhattam el. 

Végre engedje meg a Főtisztelendő Szentszék, hogy egy alázatos kérelmemet elő
terjeszthessem. Miután tapasztalom, hogy a temesvári víz és levegő egészségemre 
igen ártalmasán hat, másrészről pedig ruhában és költségben fogyatkozást szenve
dek, egész alázattal kérem a Főtisztelendő Szentszéket, hogy azon esetre, ha jónak 
ítélendi, méltóztassék Gerstner General Major és kerületi főparancsnoknál a me
gyébe bocsájtatásom iránt lépést tenni. Teljes készséggel vetem ott magam a reám 
hozandó ítélet alá, s örömmel fogom szenvedni érdemlett büntetésemet.*3 

1850 ápri l isában itthon lefolytatott tisztázó eljárása és az elcsendesítési idő le
jár ta után, 1850 októberében mentet ték föl, és a községi elöl járóság kérésére visz-
szahelyezték Temer inbe . Ügyében a temerini község elöljárósága - Ivanits János , 
Lepár Szi lveszter pénztáros , Morvái János , Kovács András , N e m e s Pál, Magots es
küdtek, Kurcz inák István j e g y z ő - 1850. augusztus 29-én kérelmet adott be a kalo
csai Szentszékhez , Vál ics visszahelyezése ügyében: 

Folyó hó 24-én hirtelen betegség által meglepett N.S. Nóvák Antal Plébános 
Urunk, megbetegülése ideje alatt, ámbár lakosunk legnagyobb száma az elhalástól 
magokat mentők, kenyérkeresés végett majdnem minden szomszéd vármegyébe 
szórakozának. mégis lelki pásztorunk nélkül, ki is jblytonosan úgyszólván a legve
szedelmesebb kórba a hideg lázba szenved, eltemettettek tizenketten, és szentség nél
kül elhaltak hárman; ennél fogva azon édes reménytől kecsegtetve élünk, hogy va
lamint minekünk szegény elhagyattattnak lelki üdvünk ó kimondhatatlan nyomorban 
is lelkipásztorunkba bízva szivünkön fekszik, teljes bizodalmunk az, hogy a főpász
tor, és a kerületi főpapok, kiknek e szent cél legélénkebb szavakkal a Szentírásból 
tudva szivükre köttetett, minél előbb elérni törekednek. Ennek következtébe és még 
száz felhozó szemponti okokból kimerítve az igazságot, mint hogy N. T. Nóvák Antal 
Plébános Urunk eddigis magányosan telyesíté pásztori hivatását a sok viszontagsá-
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A kishegyest elhalálozottak anyakönyvének egy oldala 

gok által, a mostani kiküldött CS. K. Conscriptio által 5300 lélekre rúgó hívek közt 
súlyos nyavajájába nem képes pásztori hivatásának megfelelni, azon szentpontból 
is, miután plébániánkat nem valónk képesek számára megkészíteni a kimondhatat
lan szegénységünk miatt, és most betegségébe az uradalom által könyörülve a kas
télyba, mely most építtetik, egy másfél öl szélességű és talán 3 öl hosszúságú kis pa-
dolatlan szobába lakni; ezen nyughatatlanságot, mit a 4o vagy 60 dolgozó mesterek 
feje felett naponta tesznek, úgy a munka megszűnte után, mivel mellettevaló szobák
ba laknak, a sok civódást eltűrni nem képes, és mivel helységünkbe semmi orvos 
nints, magát tudós orvosi kezek alábízás végett kénytelen elmenni. 

0 exelentiáját a főpásztort a Nagyságos és Főtisztelendő Káptalan Urait aláza
tosan kérjük, hogy lelkünk vigasza után szomjúhozó népünket, a nyomor által beteg
ségbe sinlődőket, egy lelkésszel megáldani, és pedig olyannal, ki ágybélivel ellátva 
légyen Amivel községünk pénztárába egy fillér sints:/és még talán olyant is, ki bol
dog sorsunkat vélünk megosztó, azóta pedig szinte a nyomorúság kenyerét eszi, ki is 
kész leend ideiglenesen Plébánosunk helyett pásztori hivatását szentül teljesíteni aj
tó és ablaknélküli nádkunyhóban is tartózkodni. T. Válits János volt káplány urunk 
az, ki a rémítő nyomort melyet vélünk szenvednie kell megosztaná, miután már az 
egész községgel ösméretes, szent végzésükön megnyugodna. " ' 4 A visszahelyezet t 
Vál ics m é g 10 évig szolgálta a temerini híveket . 

A z 1848-as szabadságharcban elpusztított Temerin nyomorgó lakossága nevé
ben 1850. szep tember 4-én a községi vezetőség „esedező levé lben" fordult a szent
széki kápta lanhoz, hogy kieszközölje a megye épen maradt községeinek a segí tsé
gét: ,¿1 temerini gyászeset, és ennek kimondhatatlan nyomori elfelejt/letétien nyomát 

vésé az ember szivében, s talán mindenki előtt majdnem jobban ösméretes. hogy sem 
annak részletes tárgyalásába ereszkedni, vagy tökéletes rajzadására gyengének ne 
erezné magát az ember. 



Azon nyomor és elszórakozás, melyet a sors először bocsájtott Temerin békés la
kóira, övéitől elszigetelés, mely majdnem két évekig tartott, borzadással hatja meg 
az ember szivét. 

Itt egy kesergő őszbe borult agg atyát látunk nyomorában az éhhaláltól félve és 
hűn szeretett övéin siránkozva, amott egy keserves anyát, ki elveszett férje és szere
tett gyermekeiért könnyek között ajánlja fel Isten zsámolyánál egyszerű és az embe
rektől elszigetelt magányában a Mindenhatónak buzgó imáját. 

Úgy mi is alul megirt Temerin Mező-Város Elöljárói az egész község nevében 
bátorkodunk alázatosan esedezni a Nagy Tiszteletre méltó Káptalan Urak előtt, mi
után 848. évi augusztus hó 30-a óta, mikoron Városunk öszve romboltatott, földein
ket kenteiének valónk oda hagyni, jószágainktól megfosztattunk, majd nem minden 
helységébe szomszéd megyéinknek valónk kénytelenek lakói lenni, és mi kevés va
gyonunkat utolsó pillanatban üzetésünkkor bíránk magunkkal kivinni, az elhalástól 
magunkat mentők, elveszteglettük. 

Mikoron a győztes Cs. Király hadserege, a már lánggal kitört forradalmat el
nyomta, engedtetett ismét csak 849-ik évi November havában hazánkba a visszajö-
vetel, lakosaink, akkoron gabona, mi szíves barátink által valami kevés adatott, úgy 
szerszám és jószág szűke miatt nem valónak képesek földeiket megmivelni, mind a 
kimondhatatlan mennyiségű sáskák által meg nem emísztett, földeinket az egerek 
mind meg evék, úgy hogy ismét nem képesek lakóink földeiket tulajdon magvaikkal 
bevetni, úgyszólván a 840 házakból egyetlen sints felépítve, lehetetlen hogy itthon 
kitölthessék lakóink a reánk várakozó zordon telet, se oskolánk, se templomunk, oly 
rossz állapotban van, hogy félve kell Isteni tiszteletünket végeznünk. 

Ezen és még száz mindég nyomorúságra mutató okokból bátorkodunk a Nagy 
Tiszteletre méltó Káptalan Urak előtt alázatossan esedezni, az egész község nevébe, 
hogy megyénkbe sértetlenül meg maradt községek lakóit helységünk segítségére 
adakozni felszállítani legkevesebben méltóztatna. 

Még egyszer megújítva alázatos kérésünket, foganatáról reménykedve szent ke
zeiket ezerszer csókolva vagyunk és maradunk. 

Végül álljon itt egy részlet Nóvák Antal p lébános 1872-ben kelt leveléből, a m e 
lyet Dudás Ödön felkérésére írt! . . . „Temerin a szerencsétlen forradalom alatt az 
1848-ik évi augusztus 30-án éjfélkor meggyújtatott, kiraboltatott és porrá égetett, 
egy gunyhó vagy egy ól nem maradt épségben. Volt azon időben Temerinben és 
Járeken 10 század rendes gyalogság, egy egész huszár ezred (szászán), egy lovas 
ágyúüteg és egy zászlóalj Heves megyei többnyire jól felfegyverzett nemzetőrség. Mi 
okból, nem tudom, de anélkül, hogy valaki ellenséget látott volna, vagy hogy lövé
sek váltattak volna, amint Temerin északnyugati sarkán Nádalja felé égni kezdett, az 
egész katonaság nagy lármával »csak ki, ki itt a rácok«, szaladni és vágtatni kezdett 
elijesztvén és példája által maga után vonván az egész lakosságot. 

Pedig amint a forradalom után biztos forrásból, jelen volt akitől is meghallot
tam, a támadó rác sereg körülbelül egy zászlóalj összeszedett csőcselék népből ál
lott, csak egyetlen egy század rendes határőrvidéki katona volt akkor 
Sztratimirovics rendelkezésére. Ha már kivonult a katonaság amikor a város égni 
kezdett, miért nem nézte és kereste fel hajnalkor, ki és hol az ellensége? 



De a gyalázat megtörtént nemcsak, de követte ezt roppant kár és szerencsétlen
ség! 8500 ember kenyér, ruha, vagyon és lakás nélkül maradt. Temerin Magyaror
szág térképéről kitörültetett! 

Egykor jó és boldog lakosai koldulva és lopva kénytelenitettek életüket fenntartani. 
Szegényekről soha senki nem gondoskodott; többnyire gúnyt kellett szenvedniük. 

Nem is honfiaknak tekintették, hanem csak tehernek. 
És ez volt a katonai visszavonulásnál a még nagyobb gyalázat! »Hazafi, 

Honszeretet« sokak szájában hangzott ugyan és pedig még (...) szépen; de végre saj
nosán többnyire kitűnt, hogy a zseb volt a szeretetnek fő tárgya. Sokat írhatnék er
ről, mert sokat tapasztaltam, de nem akarom keseríteni lelkemet. 

Kérdezze meg csak a heg}>esi jelenlegi jegyző urat (Bene), ő is mi okból ütött 
1849-ben a hegyesi csata után öklével hátba, honfiúi szeretetből vagy magyar vitéz
ségből? De eltűrtem békével, mert maga is tudja, hog}' ekkoráig szemére még soha 
nem lobbantottam. Mert hiszen azon szerencsétlen idő alatt Bene barátom hátütle-
génél sokat, fájdalmasabb bántalmakat kellett eltűrném, azért csak röviden mon
dom: találtam sok embereket, de kevés emberséget láttam! És tökéletesen meggyő
ződtem ezen szavak szent igazságáról: donec eris felix stb. 

1850. január hó 6-án kezdtek a temeriniek visszajönni romjaik közé. Január 17-
én Kuláról követtem őket. A lakásokat leírni nem bírom - azokat képzelni sem lehet -
említettem már, hogy a szerbek a magyarok iránti felzaklatott dühökben egy lúdólat 
sem hagytak épségben. A segrestyének a bojthajtása be nem volt szakadva, azt ala
kítottam tehát át templommá. Kuláról hoztam két deszkát és két kecskelábat és meg 
volt az oltár. 

Találtatott az évben nyáron egy becsületes zsidó ember - sajnálom hogy nevét 
elfelejtettem - az adott a templomnak épitő fákat (fenyőket) 3 évi lefizetésre. A Ka
locsa megyei Káptalan kölcsönözött a községnek 600ft-ot az iskolának a fölépítésé
re, amely összeggel 10 évi kamatokkal együtt Temerin most is tartozik. 1851-ben fel
épült az iskola és mivel a templom boltozatai bedőlni fenyegetödztek, az oltár a sek
restyéből az iskolába tétetett által. 

Templom építéséről mit sem akart tudni senki! A patrónus azt kiáltó: ö loyalisan 
viselte magát, Salczbuigban ült békében az anya Császárné mellett, fizessék meg né
ki a nagy kárt (700000ft), melyet a forradalom alatt Temerinben vallott és ő akkor 
fölépitendi a templomot és plébániát. Erre megszűnt a sürgetés. A Káptalan, az Ér
sek azt mondták, nekik nincs cassajuk templomépítésre, csak sürgessem azt a minis-
tériumnál. 

A ministeriumnak írtam. Sokkal boldogabbnak érezném már magamat Kuffstein 
W. Neustadtban, mert ott bizonyosan egy tiszta egészséges szobácskám lenne ez a 
sok ide-oda firka után. 1853-ban, midőn a szerb templomok Újvidéken és az egész 
környékben: Goszpodincze, Zsablya, Kacs (...) a Csajkás kerületben föl voltak épít
ve, Temerinre is rá került a sor, a fundus religionis fedeztette és (...) árverés útján 
csak a legszükségesebbnek helyreállítása rendeltetett el, de meg is adták neki, való
ságos czigány munkát vittek véghez, apatini Fischer nevű emberei, ki a munkát leg
olcsóbbért felvállalta és azért nyilván legrosszabbul el is készítette, mert már mull 



évben 3000 fl-nál többet a templom pénztárából el kelleti költeni a templom 
javítására"'. 

Nóvák Antal p lébános húsz év távlatából idézi vissza Temerin sorsdöntő éjjelét, 
az azt követő évek, évt izedEk történéseit . A sorstalanság, az e lhagyatot tság, a kö
zömbösség érzése cseng ki soraiból. Ehhez hozájárultak azok a személyét ért sérel
mek is, melyeke t el kellett szenvednie a hontalanság hónapjaiban, így nem kell cso
dálkozni azon sem, hogy lebecslöen nyilatkozik Temerin védőinek viselkedéséről a 
tragikus k imenete lű csatában. 
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