Baila F e r e n c

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK

A Bezdán újratelepítése (1742) utáni évben azonnal megalakult a
Bezdáni Római Katolikus Egyházközség (plébánia), valamint a Bezdáni
Katolikus Elemi Iskola. A falu első plébánosa Házi Pál, első kántorta
nítója Király András volt.
Az idő tájt a kántortanító jogait és kötelességeit írásban nem rögzí
tették. A Patachich Gábor kalocsai érsek által 1738-ban összehívott
egyházi zsinat így rendelkezett: „ . . . a kántor vagy mester a gyerekeket
nemcsak az erkölcsökre és tudományokra, hanem a keresztény hittanra
s énekekre is szorgalmasan oktassa . . ."

Bezdáni Műkedvelő Zenekar, 1925
(Keszler Fenne múszövő mester, Sípos Hanzi müszövö mester, Kelsch János tisztviselő,
Hilpert József aljegyző és festőművész, dr. Popper Nándor orvos, Kamocsai IMJOS tisztviselő,
Cirftisz János tisztviselő, dr. Kálmán Imre orvos, Rtiff István kántor és karnagy, Aurél
Nikolié főjeffző,Steiner Géza kereskedő, Na$y Béla ügyvéd, Szlávik Sándor gyógyszerész)

Király András kántortanítóról (1743-1757) keveset tudunk, mivel a
kérdéses időszakból még csak egyházlátogatási jegyzőkönyvek sem ma
radtak ránk. Kántortanítói teendőinek végzéséért évi 25 Ft fizetést ka
pott, ezenkívül némi természetbeni juttatást is.
1757-ben a 22 éves Bogyó Mihály kántortanító (1757-1791) váltotta
fel. O alapította meg Bezdánban a Bogyó-féle kántortanítói dinasztiát.
A kalocsai alsó alesperesi kerület 1764 februárjában megtartott első
gyűlésén az elemi iskolák igazgatói (a helybeli plébánosok) megtárgyal
ták a gyermekek tanításával kapcsolatos problémákat. Ezen a gyűlésen
Bogyó Mihály kántortanító kielégítő osztályzatot kapott. Az aratást és
szüretet kivéve egész éven át tanított. Az iskolába beírt 336 tanuló kö
zül 70 rendszeresen járt iskolába, ami abban az időben eredménynek
számított. A kántornak volt saját háza, 5 hold földet művelt, 3 tehenet,
1 lovat és 1 disznót tartott.
Bogyó Mihályt fia, Bogyó János (1791-1829) követte, akinek java
dalma 1806-ban 286 Ft, 1/2 telek föld és szükség szerinti tűzifa. Az
1803-ban összeállított egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint erkölcsös
volt, az egyházi szolgálatban és a gyermekek tanításában pedig szorgal
mas. Olvasást, írást és keresztény erkölcstant tanított.
Az 1810-ben kelt egyházlátogatási jegyzőkönyvben Bogyó Jánosról
kedvezőtlen minősítés szerepel. Sok esetben már reggel elkezdte az
ivást. Jól játszott orgonán, de a hangja gyenge volt. Egyházi szolgálata
kifogásolható, az iskolás gyermekeket nem tanítja megfelelően. Évi
összjövedelme eléri az ezer forintot.
1828-ban Bezdánban elválasztják a kántorságot a tanítói hivatástól.
1829-től a kántori állást Bogyó Mihály töltötte be. Kötelezettségei
közé tartozott a templomban orgonálni és énekelni, a pappal beteget
látogatni és temetésre járni. Már búcsúztatót is énekelt, de azokat a
temetés előtt be kellett mutatnia a plébánosnak, hogy megfelelnek-e a
vallás előírásainak. Az 1843-ban összeállított egyházlátogatási jegyző
könyv szerint kincstári házban lakott, a várostól kapott járandósága 350
Ft és 6 öl kemény tűzifa. Az ostya készítéséért kapott 2 pesti mérő bú
zát, 100 kg sót meg 2 kocsi szénát.
Az 1870-es években vége szakadt a Bogyó-dinasztiának. A kántori
állásba a bajai származású Póth Mihály került. Habár nagy tudású ember
volt, a társadalmi életben nem vett részt. Sokat betegeskedett. Ilyenkor
volt tanítványa, Farkas Ferenc igazgatótanító, majd az akkor még kö
zépiskolai tanuló Ruff István helyettesítették. 1908-ban, miután felesé
ge meghalt, valószínűleg visszatért Bajára a rokonaihoz. Távozásakor
tanítványaira hagyta búcsúztató énekesfüzetét, a Beethoven-zongora
szonátákat és a Chopin-valcerok kottáit, valamint egyéb tárgyakat.
1910. május 10-én választógyűlést tartottak Bezdánban a községháza
udvarán. A gyűlésen Meszner István plébános elnökölt. Csak egy napi-

/(/. Ruff István társadalmi-politikai szerepben 1942-ben

rendi pont volt: az új községi kántor megválasztása. A jelenlevők köz
felkiáltással Ruff Istvánra szavaztak.
Ruff István (Bezdán, 1889-Budapest, 1969) többgyermekes küllődi
sváb iparos család sarja, az első értelmiségi a családban. Apatinban és
Kalocsán járt középiskolába. Már ekkor helyettes kántori teendőket
végzett Póth Mihály községi kántor mellett. 1907-ben kántortanítói ok
levelet szerzett. Kiemelkedő zenei és szervezői tehetségének köszön
hetően ösztöndíjat ajánlottak fel neki a Budapesti Zeneművészeti Fő
iskolán, de ő visszautasította azzal a megjegyzéssel, hogy várja szeretett
szülőfaluja. Az volt a szava járása, hogy „Bezdán a világ közepe".
1911-ben zeneestet adott, szólót játszott zongorán. A következő
klasszikus zongoraműveket adta elő: Liszt: Második magyar rapszódia,
Chopin: h-moll, Esz-dúr és Desz-dúr valcerok, Berlioz: Rákóczi-induló.
1912-ben a Gazdakör szakosztályaként megalakította a Gazdasági
Legény Egyletet. Az egyesület 1938-tól a Katolikus Kör szakosztálya
ként működött egészen 1944-ig. Az egyesület helyiségében nagy betűk-

kel ki volt írva a Benedek-rendi szerzetesek jelmondata: Imádkozzál és
dolgozzál! (Ora et labora!) Az egyesületben már 1913-ban megalakult
a színjátszó csoport, és elkezdődtek a téli szakelőadások, szaktanfolya
mok a parasztifjúság továbbképzése érdekében. Az egyesület tagjai va
sárnap és ünnepnapon zászlójuk alatt közösen részt vettek a szentmi
sén. 1923-ban egyesületi zászlót szenteltettek. A zászlóanya a kántor
felesége, Ruff Istvánné volt.
Már diákkorában „zenélő bandát" szervezett, s mivel egy teljes ze
nekarhoz kevés zenéhez értő és zenét tanult társa volt, maga tanított
meg néhány barátját hegedülni és
kontrázni, taktust dobolni,
basszus alaphangokat pengetni, hogy a kíséret „tökéletesebb" legyen.
1922-ben megalakította a Bezdáni Műkedvelő Zenekart. A zenekar
tagjai között voltak magyarok, németek, zsidók és szerbek. A szalonzene
karban hegedűsök, csellós, nagybőgős, ütőhangszeres, klarinétos (tárogatós), fuvolás, pásztorsípos, zongorista és egy rézfúvós játszott szükség
szerint trombitán, szelepes kürtön vagy helikonon. Évente négy koncer
tet adtak. A legjelentősebb az újévi hangverseny volt. Játszottak opera
nyitányokat, könnyűzenei egyvelegeket, operettrészleteket, indulókat,
kuplékat, slágereket, népdalokat és „hallgatós" magyarnótákat. A zene
kar magas színvonalú játékát az is bizonyítja, hogy 1926. január 10-én a
bezdáni műkedvelők bemutathatták az első operettet, az An'ácskál.
A község zenei életének jelentős alkalmai voltak az ünnepi zenés és
kórusművekkel bemutatott szentmisék, amelyeken a műkedvelő zene
karjátszott Ruff István, vagy a tűzoltók fúvós zenekara, idősebb Keszler
Ferenc vezetésével. A zenekarok a templomi vegyes kórust kísérték. A
fúvósok Űrnapján és nagyszombaton, a műkedvelő zenekar a húsvéti
passión és az ún. vasárnapi nagymisén nyújtott legszínvonalasabb telje
sítményt.
Ifj. Ruff István (Bezdán, 1913) középiskoláit Zentán és Szabadkán
végezte el. 1931-ben Szabadkán elvégezte a kétéves kántorképző tan
folyamot. 1936-ban a Zágrábi Egyetem Erdőmérnöki Karán diplomáit.
A második világháború után összegyűjtötte és részben publikálta az ap
ja által írt és megzenésített zeneműveket. Számos esetben a templom
ban helyettesítette apját. Sokszor ő orgonált, édesanyja pedig énekelt.
A klasszikus és modern zene úttörő rendezvényének számított a
Bezdánban 1934-ben megrendezett Kodály-Bartók-est, melyen id. Ruff
István népdalfeldolgozásokat énekelt ifj. Ruff István zongorakíséretével.
Id. Ruff Istvánné 1932-től aktív tagja volt a Római Katolikus Nőegyletnek. A vigalmi bizottságot vezette. Éz az egyesület főleg jótékonysági
munkásságot fejtett ki.
1935-ben id. Ruff István a parlamenti választásokra készülő Jugo
szláv Nemzeti Párt községi elnöke volt.
1936-ban megválasztották az újjáalakult Bezdáni Magyar Közműve
lődési Egyesület igazgatójává. Az elnöke Horváth Gyula plébános volt.

bogozni:

A magyar katonai közigazgatás idején 1941-ben tagja volt az ún. ötös
bizottságnak, elnöke (1941-1944) a Bezdáni Tűzharcos Egyesületnek,
karnagya a Bezdáni Katolikus Legényegylet dalárdájának (1942-1944).
1942-ben vitézzé avatták. A Küllődön (Kolut) kiépült 30 családot tö
mörítő (6 bezdáni) Vitézi telep parancsnoka volt. Ezzel a ranggal és
tisztséggel egy kisebb családi ház és 40 kataszteri hold föld is járt.
A korábbi évtizedekben többször tagja volt a községi és az egyház
községi képviselő-testületnek.
Mivel id. Ruff urat nagyon lefoglalta a közéleti tevékenység, a har
mincas évek közepétől az egyházközség segédkántorként Ligeti Lászlót
(Bezdán, 1914-Bezdán, 1994) alkalmazta, aki miután elvégezte a keres
kedelmi középiskolát, Szabadkán a kétéves kántorképző tanfolyamot is
befejezte.
A Ruff család 1943-ban Abonyira változtatta a vezetéknevét. Id.
Abonyi István zeneszerzéssel is foglalkozott. A műkedvelő zenekar
számára önálló darabokat (Magyar ábránd) szerzett. Magyarnótákat
(Nincs már nékem) is komponált. D e ismertek az egyházi énekei is.
Színdarabokhoz is szerzett kísérőzenét. A halottbúcsúztató énekek öszszeállítására külön figyelmet fordított.

Varga (szül Györji) Katalin, az első bezdáni parasztkántor

Amikor halott volt a családban, az egyik családtag elment a kántor
úrhoz, és elmondta neki az elhunyt rokoni kapcsolatait. A kántor pedig
beépítette az adatokat egy már ismert dallamba. A halott nevében min
dig első személyben búcsúzkodott. Bezdánban nem volt temetés énekes
halottbúcsúztató nélkül. A parasztcsaládok hosszabb és személyesebb,
az iparos családok rövidebb és általánosabb búcsúztatókra tartottak
igényt. Szinte természetes volt, hogy az a családtag vagy rokon, akit az
énekben a kántor megemlített, zokogásba tört ki.
A halott búcsúztatására az egyházi szertartás után került sor, vagy a
házban, vagy az udvaron. Ilyenkor a pap és a kántor a halott lábánál
vagy a koporsó mellett, illetve mögött állt. A családtagok mindig velük
szemben helyezkedtek el.
Id. Abonyi István 1943-ban elvállalta az üldözött zsidók értékesebb
ingóságának megőrzését. Mikor ez kitudódott, csak nemzethűségének
köszönhetően nem állították bíróság elé, de azonnal behívták katoná
nak. Kikerült az orosz frontra, s ott fogságba esett. Szabadulása után
Budapesten telepedett le.
Ligeti László segédkántort is a háború alatt behívták katonának, s a
község kántor nélkül maradván Varga Katalin parasztkántort kérte föl
helyettesítésre.
Varga (szül. Györfi) Katalin (Eszék, 1916) négygyermekes napszá
mos család sarja. Hároméves korában került bezdáni rokonaihoz. Elvé
gezte az elemi iskola hat osztályát. Jó hangú gyermek lévén nótázással
szórakoztatta a környezetét. Tanítóinak és id. Abonyi Istvánnak a rá
beszélésére előénekes lett a vallási összejöveteleken. Munkaviszonyban
volt a bezdáni gyógyfürdőben, de a templommal való kapcsolatát soha
sem szakította meg. Tagja volt különféle vallási társulatoknak. Ma ő
vezeti az egyetlen még működő Rózsafüzér Társulatot. Sokan Szentes
Kati néven ismerik.
Fiatalabb korában jövedelmét azzal is pótolta, hogy „énekeskönyveket"
másolt gazdasszonyoknak. Ezek a könyvek tulajdonképpen kemény
fedelű iskolai füzetek voltak. Ma is van belőlük jó néhány (Munkás Anna
énekeskönyve, Csapó Kata énekeskönyve). O búcsúztatta a halottakat is.
1945 második felében Bezdánba került kántornak a baranyavári
Károlyi József. Fizetést nem kapott. Jövedelme az ún. stólapénzből és
a halottbúcsúztatókért kapott járandóságból állt. Amikor az orosz harc
térről hazaérkezett Ligeti László, az egykori segédkántor, az egyház
község képviselő-testülete őt választotta meg kántornak.
Ligeti Lászlónak ezekben a válságos időkben sikerült az egyházi
énekkart egybetartania. Ő vezette a próbákat, a karmesteri tisztséget
pedig Sipos János (Bezdán, 1906-Bezdán, 1969), a tűzoltó-zenekar kar
mestere töltötte be. Ligeti László a fizetés nélküli állásban nem sokáig
tudott megmaradni. Elment könyvelőnek a kendergyárba. Másodállás
ban kívánta ellátni a kántori teendőket. Ezt azonban a világi hatalom

A rendkívül agilis Sárközi Sándor 1938 októberében egyházi férfiénekkart alakított.
Ülnek balról jobbra: Bezdán István, Bunford (Kispipás) István, Kormányos József,
Sárközi Sándor, Szőke Imre, Sötét Mihály, Palatínus Imre.
Alinak- Bunford János, ifj. Takács József, Bunford István, Lázár Nándor, Bunford
György, Szabó Pál, Zsigovics Péter.
Adatgyűjtéskor ezek közül már csak négyen éltek

nem engedélyezte. így Varga (szül. Györfi) Katalin újra „álláshoz"
jutott.
Fritz Ferenc doroszlói plébános, egykori bezdáni káplán, szükség
megoldásként Szálai Mihály doroszlói fiatalembert ajánlotta kántornak,
s Horváth Gyula plébános el is fogadta ajánlatát.
Szálai Mihály (Doroszló, 1942) földműves szülők gyermeke. Anyai
nagyapja, Mezei Mihály előénekes volt a faluban. Az elemi iskola nyolc
osztályát szülőfalujában végezte el. Az egyik tanítója (Hönisch Ferenc)
felfigyelt jó hangjára és a zene iránti vonzalmára. Megtanította kottát
olvasni és harmóniumon játszani. Ilyen előzmények után került 1960
márciusában Bezdánba.
1961 és 1963 között elvégezte Szabadkán a kántorképző tanfolyamot.
Amikor 1964-ben bevonult katonának, Rencsár Béla szenttamási kántor
helyettesítette. 1965-ben foglalta el végleg a bezdáni kántori állást, amit
ma is betölt. Az egyházi énekkar felvette a Szent Cecília nevet.
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Ruff István kántor szerzeménye

Halottbúcsúztató

ének

2.
Szívem hálás örömmel áldja
A szeretet nagy Istenét
Ki végtelen nagy kegyelmében
Reám veté tekintetét
Megszánva
küszködésemet;
Csendes halállal álda meg.

Habár az élet gondja-baja
Gyakran gyötörte életem
Szelíd vigasz és enyhe ír folyt
Jézus sebeiből nekem
A vér, a kereszt erőt adott,
Ha gyenge lelkem lankadott.

Csak egy az ami kínnal éget
Hogy e szív -ó legjobb atyám
Nem vert szüntelen Teérted
S intő szavad nem hallgatóm
Hogy a Te szent parancsaid
Nem őrizém meg holtomig.

Mégis remélve röppen által
Tekintetem Jézus feléd
Bízván, hogy éltemet Atyáddal
Jóságoddal kibékíted
Könyörgök végtelen kegyed
Bocsássa meg sok vétkemet.

5.

6.

Ó, Jézus add, hogy kínhalálod
Szerezzen üdvöt őneki
Ot, akit ítéletre hívtál
Engedd veled örvendezni
Hozzád eseng a végszava
Ó, boldogítsd őt jó Atya.

Édes Jézus engedd most nékem
Hogy köszöntsem jó hitvesem
Ki életemben őrangyalként
Hűséges társ volt mindenben
Kegyelmed legyen záloga
A boldog viszontlátásra.

8.
Gyermekeim édes véreim
Tőletek is el kell válnom
Vegyétek végső intéseim
Adott szavam most kell állnom
Szeressétek egymást mindig
így kísérjetek a sírig.

Mindnyájan hűséges rokonok
Kik becsültetek engemet
Végső búcsúm ím fogadjátok
Az Isten legyen veletek
Mondjatok értem hő imát
Engeszteljétek az ég Urát.

