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• „A nagy telepítések befejeztével, 1787-

ben 184 ezer lakosa volt a Bácskának.

Nem egészen száz év múlva, vagyis

1880-ban már 638 ezer volt, ma pedig

meghaladja a 700 ezret. E

néptömegben Magyarországnak majd

minden nemzetisége, nyelve és vallása

képviselve van.” –írta Badics Ferenc

az Osztrák-Magyar Monarchia írásban

és képekben Bácskát bemutató

kötetében



• Közigazgatásilag Bács-Bodrog vármegyéhez tartozott, egyházigazgatásilag a kalocsai

érsekséghez. Népesebb települései közé tartozott a törvényhatósági jogokkal

rendelkező, régi szabad királyi városi múlttal bíró Szabadka, Újvidék, ill. a vármegye

székhelye, Zombor, valamint a rendezett tanácsú Magyarkanizsa ill. Zenta.

• A sokféle nemzetiségi jelenlétével függött össze a terület felekezeti sokszínűsége. A

magyar és német ajkú lakosság, valamint a sokácok és bunyevácok zömében a latin

rítusú római katolikus egyház tartoztak. Mellettük nagy számban éltek még a területen

görög-keleti rítust követő ortodox szerbek is. Kisebb számban görög-keleti rítusú

katolikus ruszinok és evangélikus szlovákok is megtelepedtek itt. Az izraelita

felekezet hívei is jelen voltak korszakunkban a Bácskában.

• A római katolikus hívek számának jelentős növekedése a 19. század derekára az

etnikailag és vallásilag igen vegyes egyházmegyében több, „szervezeti feszültséget”

eredményezett. A plébániahálózat fejlődése nem tartott lépést a hívek számának

növekedésével. Ennek következtében a lelkipásztori ellátás sok helyen akadozott. 1867-

1918 között huszonöt plébániát szerveztek az érsekség területén. Ebből harmadát még

Haynald Lajos érsek állíttatta fel, a többségének alapítása azonban már Császka György

érsekségének idejére esett. Ebből nyolc plébániát létesítettek az érsekség területén lévő

nagyvárosokban és vonzáskörzetükben (pl. Szabadka, Zenta és Zombor).



„Ugy hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy sok ott (Szabadka) észlelt bajoknak egyik főbb

forrása abban is keresendő, hogy a 70000 katholikus lakost számláló városnak csak egyetlen

temploma van (Szent Teréz plébániatemplom) az is roskadozó félben, hol a hívek kellő lelki

gondozása, vallási oktatása és ellátása teljes lehetetlenel. Szabadka városát annyi sok éven

keresztül elmulasztott kegyúri köteleségének pontos teljesítésére és az elodázhatlanúl

szükséges két külvárosi templom mielőbbi fölépítésére sikerrel kötelezni méltóztatssék”

Haynald Lajos érsek levele 1888-ban báró Orczy Béla belügyminiszterhez



A szabadkai külvárosi templomok építése

Kronológiai áttekintés

• A Szent György és Szent Rókus templomok építését 1823-ban sürgette először 

a Helytartótanács

• A két plébánia alapítása: 1841.

• 1884: Szabadka pályázatot hirdetett a két templom terveinek elkészítésére.

Méreteiket 614 m²-ben állapította meg. Az egyik templomot gótikus, a másikat

román stílusban kívánta felépíttetni. A Szent György plébánia területén 6018

hívő, a Szent Rókus területén (Sándor filiával együtt) 6863 hívő élt. Haynald

Lajos érsek kicsinek találta a templomok tervezett méretét.





„Ha Afrika belsejében a vadnépek között fakápolnák emeltetnek: ezen senki meg

nem ütközik; de hogy Szabadkán, honunk egyik legtekintélyesebb és

leggazdagabb városában félszerszerű helyiségek használtassanak templomokúl:

ezt a város méltósága, és az utolsó időben rohamosan fejlődő külső csinossága

és dísze nem engedheti meg” Haynald Lajos érsek levele 1888-ban báró Orczy

Béla belügyminiszterhez

• 1886: a városi közgyűlés ekkor tárgyalta újra a külvárosi templomok ügyét. 

Elvetették a nagyobbítást.

• 1888: Kállay Albert főispán elnökletével a városi közgyűlés megszavazta a 

Szent Teréz plébániatemplom felújítását. Kállay tervezte még 

lovaskaszárnya, törvényszéki palota, ártézi kut építését, az iskolák  

elhelyezésének megoldását is. A külvárosi templomok építését elhalasztották.

• 1890: a templomtelkeken iskolákat kívánt építeni a város. A munkálatok az 

építendő Szent Rókus templom telkén meg is kezdődtek.

• 1893: Két terv kiválasztása.

• 1894: Szabadka városa pályázati felhívást tett közzé az Építő Iparban a 

külvárosi templomok építési munkáival kapcsolatban





A Szent Rókus templom

• Tervezője: Hofhauser Antal

• Alapozása 1894 novemberében kezdődött

• Alapkőletétel: 1894. november 24.

• 1895. október 4-én átadták a híveknek

• Ünnepélyes megáldása: 1896. december 20-án 

• „Stílszerű” berendezése 1896-ban készült

• Mokossay Mátyás plébános több hazai és 

külföldi kegyszergyártó céggel is tárgyalt 



Christian Malknecht 

műhelye

Dél-Tirol, St. Ulrich



A főoltár szobrászati díszei



A főoltár szembemiséző 

oltárra áthelyezett, 

evangélistákat ábrázoló 

reliefjei
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Historizáló részletek



A szabadkai Szent György templom
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Mennybemenetel. Szirmai Antal. 1906.
Dekoratív falfestés maradványai. 

Báthori Blaskovich Mihály
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másolata
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A tompai Szent Anna templom: az ékszerdoboz, a „Mátyás-templom 

kicsinyített mása”

• Építtetője: báró Rédl Béla, 1893-1905 között épült

• Tervező: Wagner Károly

• Az egyetlen templom, melynek építését a tervezett pusztai templomok közül

megkezdik a 19. század derekán





Köszönöm a figyelmet!




