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Előszó

„…ő is vállal a Krisztus keresztjéből egy valamennyicskét…”

1999 nyarán, a krakkói néprajz tanszék által szervezett terepgyakorlatot1 követően 
jutottam el Lengyelország legjelentősebb búcsújáróhelyére,  Częstochowába. Kísérőnk, 
Marius  Czaja,  a  krakkói  egyetem hallgatója  a  szent  színház kifejezéssel  jellemezte  az 
ottani  búcsút.  Ezt  a  szókapcsolatot  akkor  nagyon különösnek  találtam;  nem láttam, 
hogyan függ  össze  egymással  a  két,  számomra egymástól  távol  álló  fogalom.  Csak 
amikor megérkeztünk a kegyhelyre, sejtettem meg valamit ebből.

Hazatérésem után kezdtem el könyvtárakban szakirodalmat keresni e témához, 
majd a következő években saját  gyűjtőútjaim során értettem meg a  theatrum sacrum, 
illetve a rituális dráma mély értelmét.

Disszertációm  megírása  során  arra  vállalkoztam,  hogy  feltárjam,  milyen 
lehetőséget  kínál  a  búcsújárás  a  résztvevők  számára  a  közösségi  létben  való 
feloldódásra. Azt föltételeztem, hogy a Szenttel való találkozás által lelki újjászületésre, 
a  mindennapok  gondjai  fölé  emelkedésre  kerülhet  sor.  Ez  különösen  fontos 
napjainkban, amikor a szekularizált társadalomban élő egyének problémáikkal gyakran 
magukra  maradnak,  s  a  lét  kérdéseire  hiába  keresik  vagy  csak  nehezen  találják  a 
választ.

Ezúton  szeretném  mindazok  segítségét  megköszönni,  akik  dolgozatom 
létrejöttében támogattak. A téma szakirodalmára Barna Gábor hívta föl a figyelmemet, 
az Európai Ethnológia Doktori Iskolában pedig Mohay Tamás volt a témavezetőm.

Doktori  tanulmányaimat  a szekszárdi  Wosinsky Mór Múzeum munkatársaként 
kezdhettem  meg.  Külön  köszönöm  munkahelyemnek,  a  Szabadtéri  Néprajzi 
Múzeumnak, hogy lehetővé tették a kutatás befejezését.

Hálával  tartozom  családomnak  –  különösen  nagynénémnek,  Kormányos 
Ferecnének – és barátaimnak, akik türelemmel voltak irántam, és a nehézségek idején 
erőt  adtak  a  munka  folytatásához.  Nem  feledkezhetem  meg  azokról  a 
csoporttársaimról,  ismerőseimről  sem,  akikkel  együtt  vettem  részt  valamely 
terepmunkán (pl. Gulyás Anna, Arnold Erzsébet, Makovics Erika, Gulyás Gáborné Kiss 
Bernadett, Péter Zsuzsánna).

Szikszai  Máriának  és  Pusztai  Bertalannak  köszönöm  a  gondolatébresztő 
beszélgetéseket,  Simon  Andrásnak  a  grábóci  filmfelvételt,  Batári  Zsuzsannának  és 
Silling Lédának pedig a fordításokat.  A technikai kivitelezésben Buzás Miklós, Deim 
Péter és Kiss István Didák voltak segítségemre.

Nagy  adománynak  tartom,  hogy  terepmunkáim  során  kivételes  emberekkel 
ismerkedhettem  meg,  akik  nemcsak  adatokkal  szolgáltak  kutatásaimhoz,  hanem 
szeretetükkel is megajándékoztak.

1  Az ott végzett kutatás eredményéről szól Czaja - Jaksa – Vass 2000: 79-83.
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I. A kutatás elméleti háttere

1. A KUTATÁS CÉLJA ÉS RÖVID ÁTTEKINTÉSE

„A búcsújárás kivonulás az otthoni környezetből, ahol minden a földi munkára, 
feladatokra  emlékeztet,  szabadulás  az  emberi  vonatkozások  kötelékéből, 
fölülemelkedés  a  megszokott  mindennapokon.  A  lelki  magány  paraszti  keresése,  a 
keresztény  katolikus  léleknek  színeváltozása  ez”  –  írta  Bálint  Sándor.2 E  gondolat 
szolgált kiindulópontul  a címben jelzett  téma kutatásában. Azt feltételeztem, hogy a 
búcsújárás  során a hívek átélik a Szenttel  való találkozást,  amely segíti  őket  a  lélek 
újjászületésében. Olyan eseménynek véltem ezt, amely a búcsújárók számára elősegíti a 
profán világ feszültségeinek feloldását, a megtisztulást, más szóval a katarzist.

A búcsújárás ebben az értelemben a drámához hasonlítható. Ebben a szimbolikus 
jelentőségű  eseményben  ugyanis  a  zarándokok  mint  egy  kötött  szerep  játékosai  az 
előírásoknak megfelelően viselkednek. A színpad és a nézőtér közti határ elmosódik, a 
játszók és a nézők csoportja szinte elválaszthatatlan, mintha mindannyian egy rituális 
dráma  szereplői  lennének.  A  nézők  –  s  véleményem  szerint  a  zarándokok  is  – 
azonosulnak  a  színjáték  egy  vagy  több  hősével,  s  ez  az  azonosulás  megmozgatja 
érzelmeiket, feszültségeket old fel bennük. Az azonosulás teszi teljessé a beleélést, ettől 
válik az esemény olyanná, mintha a nézőkkel történne. A belső feszültség az azonosulás 
tárgyának, a hősnek feszültségével azonos, melyet a drámai cselekmény jelenít meg.3 A 
búcsújárás során a zarándokok Krisztus és Szűz Mária fájdalmával azonosulnak, az ő 
történetükön keresztül jutnak el önmaguk mélyebb megismeréséig.

A  búcsújárás  ilyen  jellegű  kutatását  azért  tartom fontosnak,  mert  véleményem 
szerint  ezáltal  jobban  megérthetjük  a  zarándoklatoknak  azokat  a  mozzanatait, 
motivációit, melyeket a korábbi kutatások csak mellékesen érintettek.

Célom  a  búcsújárás  folyamatában  a  több  szinten  zajló  transzformációk 
megragadása. Azt szeretném bemutatni, mi ösztönzi a zarándokokat arra, hogy évről 
évre  megtegyék  ezt  a  hosszú  utat.  Miért  maradt  a  búcsújárás  évszázadokon  át 
meghatározó  élmény  a  résztvevőknek?  Honnan  az  erő  a  fájós  lábú  idős  asszonyok 
számára?  Amikor  velük  beszélgettem,  szemükben,  hangjukon  éreztem,  hogy  fontos 
nekik a részvétel, bekapcsolódásuk révén az Istennel való találkozás megadja számukra 
a kegyelmet, az erőt a mindennapok viszontagságaihoz.

Disszertációm  első  részében  sajátos  nézőpontomból  fölvázolom  a  búcsújárás 
kutatástörténetét, a második részben pedig a kutatás elméleti hátterét, majd tisztázom a 
kutatás  értelmező  kereteit  és  legfontosabb  fogalmait  (szent,  átmeneti  rítus,  theatrum 
sacrum, kulturális performansz, rituális dráma). Ezt követően három kegyhely: az erdélyi 
Csíksomlyó, a bánsági Máriaradna és a Tolna megyei szerb ortodox grábóci kolostor 
búcsús ünnepének mint esettanulmányoknak példáján keresztül mutatom be a rituális 
dráma  folyamatát.  Egy-egy  esettanulmány  első  felében  röviden  összefoglalom  a 
2  Bálint 1943: 166.
3  Buda 1979: 105.
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kegyhely  történetét,  a  búcsújáról  szóló  szakirodalmat.  A  második  részben  leírom  a 
zarándoklat menetét, majd részletesen kitérek a zarándoklat elemeinek értelmezésére.

1.1. A kutatás helyszíneinek kiválasztása

Az általam vizsgált  jelenségek  nemcsak e  három kegyhely  sajátosságai,  hanem 
máshol is megfigyelhetők (pl. Máriagyűd, Mátraverebély, Petőfiszállás). Hogy mégis e 
helyszíneket választottam, azt az alábbi tényezők határozták meg.

Csíksomlyó  az  utóbbi  másfél  évtizedben  a  Kárpát-medence  leglátogatottabb 
búcsújáróhelye  lett,  évente  több  százezer  ember  vesz  részt  a  pünkösdi  búcsún.  Ez 
többek között azt is jelenti, hogy a rituális dráma elemei itt figyelhetők meg a legjobban. 
Egyrészt ezért éreztem úgy, hogy Csíksomlyót be kell vonnom a kutatásba, másrészt a 
magyarlakta  vidékekről,  így  számos  magyarországi,  szlovákiai,  szerbiai,  romániai 
településről és a világ távolabbi pontjairól is érkeznek magyar zarándokok. A magyarok 
nemzeti  kegyhelye  tehát  Romániában  található,  ezen  belül  Székelyföldön,  ahol  a 
kisebbségi  sorsba  került  magyarok  többséget  alkotnak.  Ezért  a  résztvevők  nemcsak 
vallási okokból keresik fel a búcsú alkalmával a kegyhelyet, hanem a nemzeti identitás 
megélése  és  megerősítése  is  motiválja  őket.  Ez  még  több  lehetőséget  nyújt,  más 
dimenziót nyit a közreműködőknek a rituális dráma megvalósításához, megéléséhez.

Csíksomlyóval  szemben  Máriaradna  vonzáskörzete  az  I.  világháború  után  a 
trianoni határok meghúzása következtében lecsökkent: korábban Kecskemét – Szeged – 
Zenta körzetéből is vonzotta a híveket. Ennek ellenére most is a térség legjelentősebb 
búcsújáróhelye.  Csíksomlyóval  ellentétben  a  környék  nemzetiségi  összetételéből 
adódóan a magyarok egyre kisebb százalékát adják a Kisasszony napi búcsúra érkező 
zarándokoknak. Bolgárok, krassovánok és románul beszélő római katolikusok teszik ki 
a résztvevők többségét; németek szintén nagyon kevesen vannak már. Választásomban 
az is szerepet játszott, hogy 1996–2000 között részt vettem a Szegedi Tudományegyetem 
Néprajzi  Tanszékének  Barna  Gábor  vezette  kutatásában,  melynek  célja  a  ferences 
templom  folyosóin  elhelyezett  fogadalmi  képgaléria  darabjainak  inventarizálása,  az 
adományozók felkeresése és az adományozás motivációjának feltárása volt.4

A két római katolikus búcsújáróhely esetében az is fontos volt számomra, hogy a 
zarándoklat  –  különösen  a  múltban  –  többnapos  folyamat,  melynek  során  a 
közreműködők egy része az ünnep vigíliáját is a templomban tölti.

A római katolikus mellett más keresztény felekezetet is vizsgáltam. Az 1585-ben 
alapított  grábóci  kolostor  jelentősége  abban  áll,  hogy  ez  az  egyetlen  magyarországi 
szerb  ortodox  kolostor,  szerzetesei  évszázadokon  át  több  megyére  kiterjedő 
lelkipásztori  munkát  végeztek.  Jelenleg  már  nem  élnek  szerbek  a  környéken,  de  a 
Julián-naptár szerinti Péter-Pál napi (július 12.) búcsúra Magyarország minden részéről, 
illetve Horvátország és Szerbia területéről is érkeznek szerbek. Az év egy napján tehát a 

4  Barna Gábor szerk. 2002; Péter-Vass 2002: 26-51; Vass 2005: 222–230.
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szerb közösség ismét rituálisan birtokba veszi e teret. Így tartják ébren emlékezetükben 
a szent helyet, illetve a környéken lakók felé ezáltal is jelzik jelenlétüket.

A Péter-Pál napi összejövetel a templom védszentjének ünnepe (slava).  Habár a 
templomot Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelték fel, de az őszi utak gyakran 
járhatatlanok voltak, ezért a templom fő ünnepe nem a védőszenthez kötődő időpont 
lett. Azért éreztem érdemesnek a téma kutatását, mert a magyarországi vallási néprajz 
eddig nem szentelt különösebb figyelmet e kegyhelynek, illetve tapasztalatom alapján a 
szerb ortodox ünnep is nagyon jó példája a rituális drámának.

A három kegyhely összehasonlító vizsgálata több szempontból  is  hasznos volt. 
Csíksomlyó  és  Radna  esetében  már  említettem  a  nemzetiségi  különbségeket.  Míg 
Csíksomlyó kivételes  szereppel  rendelkezik  napjaink magyar zarándokútjai  körében, 
addig a radnai búcsú méreteiben inkább hasonlítható más kegyhelyekhez. Hozzájárul 
ehhez az is, hogy a somlyói búcsú szombat-vasárnapra esik, melyre a környéken lakók 
könnyebben el tudnak jutni, mint azok a hívek, akik a minden évben szeptember 7–8-án 
megrendezésre kerülő radnai búcsúba mennek. 2003-ban, amikor ez az ünnep szombat-
vasárnapra esett, sokkal többen voltak, mint 2005-ben, amikor szerda és csütörtök volt a 
búcsú  napja.  Ekkor  kényelmesen  elfértek  a  hívek  az  éjszakai  virrasztáson,  mert  az 
Aradon vagy a környéken dolgozók közül sokan csak szeptember 8-ra tudtak eljönni.

Míg  Csíksomlyó  a  romániai  magyar  katolikusok  szakrális  központja,  addig 
Grábóc a magyarországi szerb ortodoxoké. Ha adatközlőim nem is állították konkrét 
párhuzamba a két helyet, a szituáció hasonlósága miatt mégis vannak hasonlóságok, 
különbségek is, melyekről részletesen az elemzésnél fogok szólni.

1.2. A kutatás időbeli keretei

Disszertációmban saját megfigyeléseim alapján az utóbbi évek zarándoklatainak 
színrevitelét  írom  le  és  értelmezem.  A  három  kegyhelyre  vonatkozó  írott  források 
esetében ugyanis azzal a korlátozó tényezővel kellett számolnom, hogy a Szenttel való 
találkozás, a transzformáció különleges performatív cselekvéseken keresztül  történik, 
melyekről  tünékeny  voltuknál  fogva  a  történelmi  források  és  néprajzi  leírások  nem 
szólnak  kellő  mértékben.  Ezek  ugyanis  más  szempontok  alapján  rögzítették  a 
klasszikus  búcsújárás  folyamatát,  s  így  nem  minden  esetben  tartalmazzák  a 
kérdéseimre  adandó  választ.  Csupán  Máriaradna  esetében  térek  ki  az  1900-as  évek 
elejének zarándoklataira, hogy bemutassam a hagyományosnak tekinthető búcsújárást 
mint rituális drámát, illetve hogy ezáltal rámutassak a zarándoklat alapvető, állandósult 
pilléreire.
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2. A TEREPKUTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

Earl  Babbie  a  terepmunkát  olyan  társadalmi  vizsgálatok  céljára  tartotta 
alkalmasnak, melyek szemlátomást ellenállnak az egyszerű kvantifikációnak. Mivel a 
terepkutatás  egyik  előnye az,  hogy  segítségével  a  társadalmi  jelenségek  természetes 
közegükben figyelhetők meg,5 „…a terepkutatás különösen jól használható az attitűdök 
és  magatartások  finom  árnyalatainak  tanulmányozására  és  folyamatok  időbeli 
lefolyásának vizsgálatára.  Ez az oka annak, hogy a módszer legfőbb erőssége abban 
rejlik, hogy kivételes mélységű megértést tesz lehetővé.”6

Ez  természetesen  azt  is  jelenti,  hogy  az  eredmények  nem  mérhetők  olyan 
egyértelműen,  mint  egy  kvantitatív  módszereket  alkalmazó  kutatás  esetében.  Én 
azonban ennél fontosabbnak tartom a Borsányi László által megfogalmazottakat: „…az 
emberekkel  való  együttélés  olyan  mély  és  sokrétű  megismerésre  és  megértésre  ad 
lehetőséget,  amilyet  semmilyen  más  módszerrel  nem  lehet  elérni.  Az  embereknek 
ugyanis természetes igényük van arra, hogy bizalmas és őszinte kapcsolatot építsenek 
ki  azzal,  aki  osztozik  az életükben és akinek jelenléte  a  meghittség érzetét  váltja  ki 
bennük. Nyilvánvalóan másképp nyilatkoznak meg előtte, mint idegenek előtt.”7

Munkám főleg megfigyelésem tapasztalatain,  résztvevőkkel  készített  interjúkon 
alapszik. A zarándokút alatt csupán azokra a mozzanatokra kérdeztem rá, melyekről 
úgy éreztem, hogy csak az adott pillanatban és az adott szituációban kaphatok kielégítő 
választ. A búcsújárásra vonatkozó általános kérdéseket a zarándoklat előtt vagy után, 
hétköznapi keretek között tettem fel, mert adatközlőimet nem akartam kizökkenteni az 
ünnep  átéléséből.  Az  Earl  Babbie  által  alkotott  kategóriák  közül  részvételemet  a 
megfigyelőként  résztvevőbe  sorolom,  mert  teljes  mértékben  részt  vettem  a  csoport 
cselekvéseiben,  de  nyíltan  megvallottam,  hogy  közben  kutatást  is  végzek. 
Terepmunkám  kezdetén  a  Barna  Gábor  és  Nádasi  Éva  által  a  búcsújárás  néprajzi 
kutatásához  írt  kérdőívet  használtam,8 mely  az  indulástól  a  hazaérkezésig  nagyon 
alaposan körüljárja a különböző területeken föllelt szokásokat. Később ezt kutatásom 
céljának megfelelően módosítottam.

A zarándoklatokon való ismételt részvétel a későbbi években lehetővé tette, hogy 
az emberi viselkedés mozgatórugóinak megismerésében egyre mélyebbre jussak, hiszen 
a  főbb  cselekményeket  már  korábbról  jól  ismertem.  Ezáltal  nemcsak  az  apróbb 
részletekre,  de a változásokra is  koncentrálhattam (hiszen a maga nemében minden 
évben más és más a búcsújárás), és bővíthettem a megkérdezettek számát. Gyűjtéseim 
során  figyeltem  arra  is,  hogy  adatközlőim  a  zarándokcsoport  különböző  rétegeiből 
kerüljenek  ki:  nők  és  férfiak,  öregek  és  fiatalok,  Csíksomlyó  esetében  gyimesiek  és 
Magyarországról  érkezettek,  Grábóc  esetében  pedig  magyarországiak  és 
horvátországiak egyaránt voltak köztük.

5  Babbie 1996: 305-308.
6  Babbie 1996: 330.
7  Borsányi 1988: 54.
8  Barna – Nádasi 1983.
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Az interjúk önmagukban nem lettek volna elegendők, hiszen nem várható el, hogy 
az adatközlők részrehajlás  nélkül nyilatkozzanak.9 Ezért  mindenképpen figyelemmel 
kellett  lennem  a  szimbolikus  cselekvésekben  kifejezett  valóság  megismerésére.  Az 
interjúk feldolgozása során nagy hasznát vettem a gyűjtési naplóimnak. Ezekben még a 
gyűjtés  közben  megpróbáltam  aprólékosan  leírni  a  látottakat  és  azokat  a 
tapasztalataimat,  ,  benyomásaimat,  melyek  diktafonnal  és  fényképezőgéppel  nem 
rögzíthetők.  A  búcsújárás  alatt  a  nonverbális  kommunikációra  is  figyeltem. 
Fényképeken,  illetve  a  grábóci  videofilmen  sikerült  rögzítenem  olyan  gesztusokat, 
melyek  nagyon  jól  kifejezték  azt  a  mentális  változást,  ami  az  emberek  lelkében  a 
búcsújárás folyamán végbement.

Lényegesnek  tartottam  Székely  László  gondolatát,  aki  hangsúlyozta  a  vallási 
néphagyományoknak  a  néppel  való  együttes  átélését:  „…más  az,  ha  egy  vallási 
jelenséget  elbeszélésből  ismerek,  például  a  nép  magatartását  jégesőkor,  vagy  pedig 
magam is,  mint érdekelt  együtt  aggódom a néppel  a jégeső miatt.  A vallási  néprajz 
jelenségeit  sem  filmezéssel,  sem  magnetofonnal,  sem  a  strukturalizmussal  nem 
rögzíthetjük teljes hűséggel. A néplélek mély ismeretét nem megfigyelésből, hanem az 
együttes  átélésből  meríthetjük.”10 Ehhez  kapcsolódik  Bálint  Sándor  gondolata:  „A 
vallásos  néplélek  a  kutatótól  sok  áldozatot  követel:  teljes  megértést,  bizonyos  fokú 
azonosulást,  különben  kisiklik  a  kezünk  közül.  A  vallásos  néprajzot  nem  lehet  a 
tudománynak  sokszor  egyoldalúan  racionális  módszereivel  értelmezni,  hiszen  itt  a 
néplélek  legspontánabb  rezdüléseiről  van  szó,  amelynek  fogalmi  meghatározása 
sokszor szinte lehetetlen.”11

A  terepmunka  módszertanát  illetően  alapvető  műnek  tartom  Hetény  János 
Karancs-hegyen  végzett  gyűjtésének  feljegyzéseit.12 Az  1951–52.  augusztus  14–15-én 
zajló  virrasztásról,  illetve  annak  továbbéléséről,  az  egymást  gyorsan  követő 
eseményekről sokszempontú és hiteles leírást nyújtott. Emellett odafigyelt a résztvevők 
lelkében lezajlott folyamatokra, vagyis a külső és belső világra egyaránt.

A  résztvevők  érzelmeinek  megismerése  és  vallásosságom  bevallottan  azzal  a 
visszatérő  kísértéssel  is  együtt  járt,  hogy  munkámban  személyes  elfogultságom 
gátoljon.  Saját  nézőpontomon  úgy  próbáltam  felülemelkedni,  hogy  igyekeztem 
önreflexív  lenni,  és  a  külső  szemlélő  számára  első  pillantásra  érthetetlennek  tűnő 
jelenségek megértésére, értelmezésére törekedtem. Igyekeztem a Borsányi László által 
leírt módon eljárni: „…módszeres építkezés az adatgyűjtésben a feltétele annak, hogy a 
kutató,  aki  a  terepmunka  során  szubjektív  –  azaz  émikus  –  módon,  tehát  kellő 
empátiával megértette a közösségben zajló eseményeket, viselkedéseket, szokásokat és 
tényszerűen dokumentálta azokat, a feldolgozásnál objektív - … étikus (etic) – módon 
tudja  áttekinteni,  rendszerezni,  elemezni  és  tágabb  társadalomtudományi 
összefüggések  közé  helyezni  azokat.  Az  émikus  és  étikus  szempontok  együttes 
érvényesítése  teszi  lehetővé,  hogy  egy  adott  rendszer  jellegzetességeinek 

9  Babbie 1996: 310.
10  Székely 1976: 35.
11  Hegyi 1974: 677-678.
12  Hetény 2000., 2006.
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megállapításánál  a  csak  belülről  megragadható  tények  kívülállóként  is  értékelhetők 
legyenek.”13

A búcsújárással foglalkozók többsége inkább a közösségi élményeket kutatta, az 
egyének  szerepe  háttérbe  szorult.  Vajkai  Aurél  a  búcsújárást  a  közösség 
megnyilvánulásaként  jellemezte,  és  így  írt  a  résztvevőkről:  „Zokogásukban 
egyéniségük  feloldódik,  az  én  széthull,  elveszti  biztos  talaját,  a  közösség  ereje 
ellentmondást nem tűrő hangon szólal meg.”14 Épp ezért fontos Bálint Sándornak az 
Egy magyar szentember című munkája, melyben Orosz István önéletrajzát adta közre: „A 
paraszti  lélek  általában  hallgatag,  alig  beszél  magáról.  Ismeretszerzésünk  módszere 
tehát  az,  hogy  a  személytelen  paraszti  alkotásokon,  kész  műveken  át  próbálunk  a 
népkultúra  lényegéhez közelebb jutni.  Így természetesen  a  kollektív  vonások jutnak 
szemléletünkben  túlsúlyra.  Azokat  a  személyes  elemeket,  amelyeknek  összegéből, 
együttes hatásából ez a népkultúra kialakult, sokszor elhanyagoljuk.”15

Az egyéniség szerepéről Gunda Béla az alábbiakat fogalmazta meg: „…a paraszti 
életből  kiemelkedő  egyéniségek  mennyire  sokoldalúan  képviselik  a  népi  hitéletet  s 
vallási magatartásukkal a hit, a bizalom, a reménység szférájába emelik azokat, akiknek 
a Lélek segítségére van szükségük.”16

Kutatásom  tárgya  egy-egy  kis  közösség,  zarándokcsoport,  de  egyúttal  az 
egyénekre, búcsúvezetőkre, előénekesekre és más résztvevőkre is koncentráltam. Az ő 
életútjukon, egyéni sorsukon keresztül közelítem meg, mutatom be a zarándoklat célját, 
lelki hatását. Úgy érzem, az ilyen mikrokutatás teret ad az aprólékos megfigyelésekhez, 
ugyanakkor képes általános érvényű jellegzetességek rögzítésére is.

Terepmunkám  során  el  akartam  kerülni  –  már  amennyire  lehet  –,  hogy  a 
búcsújárásról úgy írjak, mintha abban minden résztvevő egyöntetűen cselekedne. Az 
egyéni motivációkig, a lélek mélyéig szerettem volna leásni. Nagy hangsúlyt fektettem 
annak  vizsgálatára  is,  hogy  a  közösség  és  az  egyén  hogyan  hat  egymásra,  hogyan 
oldódhat föl  az egyén a közösségben,  a  Szenttel  való találkozásban,  hogyan lesz  az 
egyéni problémákból a közösségi rítuson keresztül katarzis, feloldás.

Terepmunkám eredményeinek feldolgozásakor Clifford Geertz alábbi gondolata 
volt  lényeges  számomra:  „A  vallás  antropológiai  tanulmányozása  tehát  kétlépcsős 
művelet:  először  is  a  szűkebb  értelemben  vett  vallást  felépítő,  szimbólumokban 
megtestesülő  jelentésrendszerek  elemzéséből,  másodszor  pedig  ezeknek  a 
rendszereknek  a  szociokulturális  és  pszichológiai  folyamatokra  történő 
vonatkoztatásából áll.”17

A Frank Whaling szerkesztette, a vallás tanulmányozásának módszertanáról szóló 
tanulmánykötet  összefoglalja  a  vallásvizsgálat  jelenkori  megközelítéseit  (történeti  és 
fenomenológiai, pszichológiai, szociológiai, kultúrantropológiai). A könyv arra hívta fel 
a  figyelmemet,  hogy  a  búcsújárás  néprajzi  megközelítésénél  is  szükség  van  a 

13  Borsányi 1988: 80.
14  Vajkai 1942: 118.
15  Bálint 1942: 9.
16  Gunda 1998: 22.
17  Geertz 2001: 117.
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társtudományokban  alkalmazott  módszerek  fölhasználására,  a  globális  értelmezési 
keretbe helyezett vallásvizsgálatra.18

Terepmunkáim során sok fényképet készítettem a folyamatokról,  résztvevőkről, 
helyszínekről.  Mivel  majdnem  minden  évben  más-más  történésre  koncentráltam 
(például Csíksomlyón egyik évben búcsúvásárba mentem, másik évben csángó misére a 
gyimesi  menet  tagjaival),  lehetővé  vált,  hogy  egymással  párhuzamosan  zajló 
történéseket ismerjek meg. Fotóim ezért ábrázolnak azonos időben zajló eseményeket – 
más-más  évből.  Ezek  alapján  feltételezem,  hogy például  a  radnai  templomban levő 
feszületnél nemcsak azokban a percekben imádkoztak hívek, amikor én odamentem, 
hanem a két nap alatt szinte folyamatosan, és csak az intenzitás tekintetében lehetnek 
eltérések.

2.1. Máriaradna

Amint  említettem,  Máriaradnára  1996  óta  járok.  Kezdetben  ugyan  nem  a 
búcsújárás vizsgálata volt a célom, de 1996-ban és 1997-ben alkalmam nyílt megfigyelni 
a  Nagyboldogasszony  napi  búcsút.  Ekkor  nagyon  magával  ragadott  a  zarándokok 
viselkedése: különösen az, hogy a hegyoldalban, a kálvária mellett sokan gyűjtötték a 
Mária  könnyének  nevezett  növényt,  de  láttam  olyan  asszonyokat  is,  akik  a  hosszú 
lépcsősoron  a  kegyképig  térden  csúsztak,  és  így  kérték  a  Szűzanya  segítségét.  A 
résztvevőkkel készített interjúkból sugárzott a hit, az újjászületés, telítettség érzése.

Ezért  2001-től,  amikor  már  a  rituális  dráma  kérdéskörét  vizsgáltam,  egyedül 
tértem vissza a kegyhelyre.  Először az augusztus  15-i  búcsúra  mentem el;  pünkösd 
Csíksomlyó  miatt  nem  jöhetett  szóba.  A  Nagyboldogasszony  napi  búcsú  azonban 
kisebb méretű, éjszakára bezárják a templomot, virrasztás nincs. Ezért 2003–2005 között 
a Kisasszony napi búcsún vettem részt, melyre az I. világháború előtt Szeged-alsóvárosi 
őseim is elzarándokoltak.

Radnai  gyűjtéseim  során  nagy  hangsúlyt  fektettem  az  előkészületek 
megfigyelésére,  interjúk  rögzítésére,  fényképes  dokumentáció  készítésére.  Időközben 
elkezdtem  a  témához  kapcsolódó  szakirodalom  feldolgozását,  melyeket  az  interjúk 
készítésénél is figyelembe vettem. Évről évre egyre több választ kaptam a kutatásom 
elején föltett kérdéseimre.

Egy  búcsú  egyszerre  több  helyszínen  zajló,  összetett  esemény,  amelynek 
vizsgálata egy ember erejét meghaladja. Ezt úgy próbáltam ellensúlyozni, hogy 2003–
2004-ben a csermői (Cermei,  Arad megye) hívekhez csatlakoztam, velük töltöttem a 
kegyhelyen  az  időt,  s  elsősorban  az  ő  megnyilvánulásaikat  vizsgáltam.  2005-ben 
azonban nem tudtak szervezetten részt venni a zarándoklaton, mert – munkanap lévén 
–  vezetőjüket  nem engedték  el  munkahelyéről.  Ezért  ekkor a  palotai  (Bihar  megye) 
hívekhez társultam. Közben a körülöttem levők sokat meséltek,  magyaráztak nekem 
hitükről, szokásaikról, sváb és magyar kötődésükről. A bizalom egyik jele volt, hogy 
18  Whaling 1995.
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helyet hagytak nekem a padban az éjszakai virrasztáshoz. Éppen ezért másnap reggel 
nagyon meglepődtem, amikor egyikük döbbent arckifejezéssel jött oda hozzám, mert a 
fényképezőgépem,  diktafonom  és  a  ruháimat,  élelmet  tartalmazó  hátizsákom  miatt 
egyik társa azt képzelte, hogy az egyik köztelevízió népszerű műsora számára készítek 
róluk  titokban  filmet,  amiben  a  nézők  előtt  kigúnyolom  őket.  A  gyanút  sikerült 
elhárítanom, ám ez az eset is mutatja, hogy a bizalom megszerzését rajtunk kívül álló 
okok  is  nehezítik.  A  csíksomlyói  búcsúval  összehasonlítva  megállapítható,  hogy  a 
gyimesiek  az  elmúlt  másfél  évtized  alatt  már  hozzáedződtek  a  folyamatos 
fényképezéshez, filmezéshez, a radnaiak azonban nem.

2.2. Csíksomlyó

A csíksomlyói  búcsún 1998 óta veszek részt.  1998 és  1999 pünkösdjén – Barna 
Gábornak  köszönhetően  –  a  debreceni  Keresztény  Értelmiségiek  Szövetsége 
szervezésében  jutottam  el  a  kegyhelyre.  Debrecenből  csütörtök  este  indultunk,  az 
éjszakát  a  buszon  töltöttük;  útközben  gyakran  énekeltünk,  imádkoztunk.  Pénteken, 
illetve  vasárnap  visszafelé  több  helyen  is  megálltunk  (pl.  Kolozsvár,  Farkaslaka, 
Szejkefürdő – Orbán Balázs sírja, Segesvár, Gyimesbükk – ezeréves határ). Ez tehát egy 
sajátos  zarándokút  volt,  út  a  magyar  történelembe  éppúgy,  mint  az  irodalomba,  s 
néprajzi  ismereteimet  is  bővíthettem.  Közben  mindenben  alkalmazkodtam  a 
debreceniek  már  kialakult  gyakorlatához.  Szombat  hajnalban  mi  is  gyalogosan 
indultunk a gyimesiekkel együtt a kegyhelyre. Az éjszakát is ott töltöttük a templom 
előtti  téren  fölállított  színpadon,  majd  vasárnap  reggel  busszal  indultunk  hazafelé. 
2000-ben  családommal  és  barátaimmal  autóval  mentünk  Gyimesbe,  s  onnan gyalog 
Csíksomlyóra.  Ezekben  az  években  saját  szerepemet  vallási  turistaként19 tudom 
leginkább  megfogalmazni.  Mindenképp  el  akartam  kerülni  a  kutatói  szerepet,  ami 
persze teljesen nem sikerült: az akkoriban készült fotóim és néhány rövid feljegyzésem 
most, a feldolgozás során sokat segítettek.

Tudatos megfigyeléssé 2001-ben alakult át a részvételem. A csíksomlyói búcsúról 
és  ezen  belül  a  gyimesiek  részvételéről  az  utóbbi  években  számos  tanulmány 
keletkezett.20 Amiért mégis a kutatás mellett döntöttem, annak oka egyrészt az, hogy én 
nemcsak  a  gyimesiekre  figyeltem,  hanem  a  hozzájuk  rendszeresen  visszatérő 
magyarországi résztvevőkre is. Másrészt az elmúlt tizenöt év során is annyi változás 
történt  a  résztvevők  összetételében,  motivációiban,  hogy  azt  dokumentálásra 
érdemesnek  tartottam.  Nem  a  múltat  akartam  rekonstruálni,  hanem  azt,  hogy  a 
jelenlevők hogyan élik meg ezt az ünnepet, ünnepi időt, amely a múlt, a jelen és a jövő 
sajátos keveréke. Ebből a szempontból 1998–2000 tapasztalatai azért voltak hasznosak, 
mert ezek alapján már ismertem a búcsús ünnep tér- és időszerkezetét, eseményeit, s 
tudtam, hogy a terepmunka során mire helyezzem a hangsúlyt.
19  Pusztai 2004c.
20  A legfontosabbak: Tánczos 1991: 136–158; Mohay 1997: 130–148.
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A több százezer embert vonzó, egyszerre több helyszínen zajló pünkösdi búcsút 
egyedül  természetesen  lehetetlen  vállalkozás  lett  volna  dokumentálni.  Ezért  csak  a 
gyimesi  keresztaljákra  koncentráltam:  eddig  kilencszer  tettem  meg  az  utat  a 
Gyimesekből  a  kegyhelyre,  s  ötször  vissza  is.  Mind  a  kilenc  alkalommal  gyimesi 
családoknál szálltam meg, és így a gyimesiek életének egészébe helyezve próbáltam 
megérteni, milyen szerepe van számukra a csíksomlyói zarándoklatnak. Míg kezdetben 
csak a gyimesiekre koncentráltam, később a magyarországiakra is, mert megértettem, 
hogy csak így tudok valós képet adni a gyimesi menetről.

A vizsgálat többszöri megismétlése és a gyimesiek körében eltöltött idő, az estékbe 
nyúló beszélgetések segítettek a túláltalánosítás veszélye ellen. Úgy érzem mégis, hogy 
a Gyimesben végzett kutatásom megállapításainak egy része a csíksomlyói zarándoklat 
egészére vonatkozóan is érvényes.

Gyimes  és  a  csíksomlyói  búcsú  a  néprajzkutatók  körében  is  népszerű; 
terepmunkáim  közben  többekkel  találkoztam,  s  így  megfigyeléseim  kontrolljaként 
használhattam fel az utóbbi években mások által írt tanulmányokat és a zarándoklatról 
szóló filmfelvételeket. Mivel azonban más és más kérdéseket tettünk fel, ezért mások 
eredményei nem fedik teljesen az én kérdéseimre keresett válaszokat.

2001-től  nemcsak  péntektől  vasárnapig  tartózkodtam  Gyimesben,  hanem  6–7 
napot  töltöttem  el  ott,  hogy  ez  idő  alatt  minél  jobban  megismerjem  az  ott  élők 
előkészületeit. E munkám során interjút készítettem azokkal a személyekkel, akik részt 
vettek  a  zarándoklat  szervezésében,  illetve  bekapcsolódtam  szállásadóim 
tevékenységébe. Így például 2001-ben ismertem meg egy idős gyimesfelsőloki asszonyt, 
az  1934-ben  született  Bodor  Erzsébetet.  A  következő  napokban  Gulyás  Annával21 

sokszor fölkerestük őt is. Sokat beszélt vallásosságáról, csíksomlyói zarándoklatairól, és 
megmutatta  kézzel  írt  énekes  füzeteit.  Amíg  egészsége  engedte,  ő  is  vezette  a 
gyimesfelsőloki  menet  imádságait,  énekeit.  A  következő  évben  ott  lehettem  vele  az 
előkészületeknél,  amikor  magyarországi  vendégei  számára  kenyeret  sütött,  csirkét 
vágott.  Közben  a  dédunokáját  egyedül  nevelő  asszony  életéről,  családjáról, 
megpróbáltatásairól, s az ezekben segítő hitéről is sokat mesélt. Szoros kapcsolatunkat 
az is kifejezi, hogy volt olyan év, amikor Budapesten is találkoztunk, ahová az a család 
hívja meg minden évben, akik rendszeresen nála szállnak meg a búcsú alkalmával.

Azáltal,  hogy  én  is  gyalogosan  tettem  meg  az  utat,  megismerhettem  gyimesi 
adatközlőim  lelki  gazdagságát,  s  figyelemmel  kísérhettem  a  zarándoklat  lélektani 
hatását.  Gyimesi  tartózkodásom  alatt  arra  is  lehetőségem  volt,  hogy  egy-egy 
adatközlőmhöz  többször  visszamenjek,  és  így  a  bennem  fölmerülő  újabb  és  újabb 
kérdéseket  is  föltegyem. A jelenségeket  összefüggéseiben tudtam vizsgálni,  és  olyan 
élethelyzeteket láthattam, melyeket a magyarországi vendégek rövid ottlétük miatt nem 
tapasztalhatnak meg. Közben próbáltam a gyimesiek világát, kultúráját belülről, az ő 
szemszögükből  megérteni,  s  meglátni  a  valóságot a média  által  idillinek bemutatott 
létben.

21  2001-ben Gulyás Annával együtt utaztunk Gyimesbe. 2002-től egyedül végeztem a terepmunkát.
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2.3. Grábóc

A Tolna megyei Grábóc szerb ortodox búcsújáról 2000-ben – amikor a szekszárdi 
Wosinsky Mór Múzeumba kerültem – Imre Máriától hallottam. Az eseményre először 
2001  nyarán  a  szegedi  hívekhez  csatlakozva  jutottam  el.  Mivel  lenyűgöztek  a  nap 
eseményei,  2002-ben  Simon  Andrással,  a  Szegedi  Tudományegyetem  Néprajzi  és 
Kulturális  Antropológiai  Tanszékének  munkatársával  készítettünk  a  búcsúról 
videofilmet. Ez sokat segített későbbi munkámban, hiszen az egymást gyorsan követő 
események többszöri részletes megfigyelését tette lehetővé. 2003-ban a medinai, 2005-
ben pedig a szentendrei és budakalászi hívekkel vettem részt a búcsúban.

Grábóc  más  kutatói  szerepet  kívánt,  mint  a  római  katolikus  kegyhelyek. 
Nehezítette a kutatásomat, hogy nem tartozom a szerb közösséghez és korábban nem 
ismertem  az  ortodox  liturgia  szabályainak  részleteit,  illetve  nem  beszélem  a  szerb 
nyelvet. A horvátországi és szerbiai résztvevőkkel készített interjúk tolmácsolásában és 
a  prédikáció  fordításában  Silling  Léda  volt  segítségemre  2003-ban.  Emellett  a 
magyarországi szerbek körében is voltak olyan személyek, akik kérdéseimre magyarul 
mondták  el  a  szokások  jelentését.  Ezek  az  interjúk  segítettek,  hogy  saját 
megfigyeléseimet  az  adott  kultúrában  élők  által  fontosnak  tartott  szempontokkal 
egészíthessem  ki.  Ugyanakkor  kívülállásom  megőrzése  tette  lehetővé,  hogy  olyan 
összefüggéseket  is  észrevegyek,  melyeket  belülállóként  esetleg  nehezebb  lett  volna 
meglátnom.

Kutatásaim során nagyon sokat tanultam arról,  hogy az adott  kultúrák milyen 
válaszokat  adnak  az  életben  fölmerülő  kérdésekre,  problémákra.  Disszertációmban 
megpróbálom  a  terepmunkáimon  tapasztaltakat  szavakba  öntve  elmondani.  Nem 
könnyű feladat,  hiszen mindaz, amit átéltem, amit láttam, verbális úton nem adható 
vissza teljesen. Ahogy Clifford Geertz írta: „…a néprajz: sűrű leírás. Az etnográfus… 
valójában  összetett  fogalmi  struktúrák  sokaságával  kerül  szembe,  számos  struktúra 
egymásra  rétegződik  vagy  összegabalyodik.  Ezek  a  struktúrák  egyszerre  idegenek, 
szabálytalanok és rejtettek, s neki kell kitalálnia, hogy először miként ragadja meg, majd 
hogyan mutassa be őket.”22 A néprajzi kutatás folyamán önmagamról is sokat tanultam, 
hiszen  ahhoz,  hogy  a  gyűjtött  anyagomat  rendszerezzem,  kifelé  is  tisztán  lássak, 
mindenekelőtt magammal kellett szembenéznem.

22  Geertz 2001: 201.
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3. KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A  búcsújárásnak  szerteágazó  irodalma  született,  de  ezek  többsége  számomra 
inkább  a  háttéranyagot  biztosította,  és  csupán  néhány  kutató  munkáit  tudtam 
konkrétan használni. A búcsújárással kapcsolatos művek többsége ugyanis elsősorban a 
kegyhely  történetével  vagy  a  zarándoklathoz  kötődő  tárgyakkal  (kegyképek  és 
kegyszobrok,  offerek,  fogadalmi képek,  lobogók) foglalkozik,  míg számomra azok a 
munkák voltak meghatározóak, melyek a zarándoklat folyamatát és lelki motivációit 
állították  a  vizsgálat  középpontjába:  „A  néplélektan  kutatóját  a  kézzelfogható 
tárgyaknál inkább izgatja a tárgyak kapcsolata, élet az emberben. Fontosabb a tárgynál 
a mód, ahogy élünk vele” – írta Vajkai Aurél.23

A népi vallásosság és ezen belül a búcsújárás kutatásának történetéről több átfogó 
tanulmány  is  született.  Bálint  Sándornak  1987-ben  posztumusz  látott  napvilágot  a 
magyar vallásos népélet kutatásáról szóló tanulmánya.24 Tüskés Gábor egyrészt a népi 
vallásosság hazai25 és európai kutatását összegezte,26 másrészt az 1980-as évek végéig 
megjelent  búcsújárásról  szóló  hazai  és  külföldi  munkákat  ismertette.27 Barna  Gábor 
2004-ben  angolul  foglalta  össze  a  népi  vallásosság  magyarországi  kutatását.28 Ezen 
összegző munkák miatt a továbbiakban csupán azokat a kutatókat emelem ki, akiknek 
munkáit  közvetlenül  felhasználtam a módszertani  kérdésekben.  Mivel  disszertációm 
külön  fejezeteiben  szólok  Csíksomlyóról,  Radnáról  és  Grábócról,  a  rájuk  vonatkozó 
szakirodalmat ott fogom ismertetni.

A búcsújárás kutatásában kiemelkedő szerepe volt Bálint Sándornak. 1939-ben az 
Ethnographiában  látott  napvilágot  az  addigi  kutatási  eredményeket  összefoglaló  és 
egyben  programadó  tanulmánya,  ami  vitát  is  kiváltott.29 Sacra  Hungaria című 
könyvében30 a magyar vallásos néplélek jellegzetes megnyilatkozásaiból, ezen belül a 
búcsújárásról  is  közölt  tanulmányokat.  A  szerző  előszavában  hangsúlyozta:  „…a 
néplélek lényege szerint vallásos alkatú, nyilvánvaló, hogy a népi vallásosságnak, mint 
a népkultúra forrásának és mértékének megismerése elsőrangú, minden elfogultságon 

23  Vajkai (Wagenhuber) 1937: 30.
24  Bálint 1987: 8-66.
25  Tüskés 1986a: 18-62.
26  Tüskés 1986b: 75–113.
27  Tüskés 1993: 73–109.
28  Barna 2004: 127–158.
29  Bálint  1939:  193–200.  Bálint  Sándor  1939-ben  megjelent  tanulmányára  válaszul  Szendrey  Ákos  e 

szemlélet ellen emelt szót: „…a vallásos néprajz értelmezésében nagy az ellentét köztünk és Bálint 
között. Mi csak azt tartjuk a vallásos néprajzba tartozónak, ami népi, azaz népi eredetű, vagy pedig a 
papi, egyházi rendelkezések népi átalakítása s nem egyházhatósági rendelkezéseknek papi felügyelet 
alatt  való  végrehajtása.  A  vallásos  néprajz  nem  egyháztörténelem  s  e  kettő  összekeverése  egyik 
legnagyobb hibája  a  vallásos  néprajzzal  kísérletezőknek.”  Szendrey 1940:  90.  Véleményem szerint 
Bálint Sándor szemlélete a helytálló, és a búcsújárásnak rituális  drámaként való értelmezése olyan 
komplex megközelítést igényel, mint amilyet ő tűzött ki célul.

30  Bálint 1943.
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felülálló kötelességünk.”31 Bálint Sándornak a kereszténység sokrétű hatását bemutató 
vizsgálatai azért is voltak újszerűek, mert a néprajzi kutatás hosszú időn keresztül alig 
méltatta  figyelemre  a  magyar  népi  műveltség  és  a  keresztény  vallás  bensőséges 
kapcsolatát,  csak  a  kereszténység  előtti  ősi  magyar  hitvilág  maradványait  kereste.32 

Bálint Sándor e könyvében fejtette ki a búcsújárásnak mint a lélek színeváltozásának 
gondolatát is, melyet a bevezetőmben már idéztem.

Boldogasszony  vendégségében című  kötete  21  zarándokhely  belső  lelki  világának 
útikalauza.33 Ünnepi kalendáriumában34 a Mária ünnepek és az egyházi év jeles napjai 
kapcsán  több  helyen  írt  a  búcsújárás  hagyományáról.  Szeged-Alsóváros.  Templom  és  
társadalom című munkájában pedig a társadalmi hátteret, a ferences kolostor és a hívek 
összetett kapcsolatrendszerét, a ferencesek hatását mutatta be.35

A  búcsújárás  terén  végzett  kutatásainak  összegző  munkáját  a  kommunista 
rendszer  idején  nem  tudta  megírni;  azt  Barna  Gábor  fejezte  be  kultúrtörténeti 
szemlélettel.  A  kötet  a  magyarországi  búcsújárás  történeti  rétegeit,  a  zarándokutak 
fölépítését és néprajzi jellegzetességeit ismerteti.36 

Edith  és  Victor  Turner  a  keresztény  kultúrkör  példái  alapján  a  búcsújárást 
liminoid  jelenségként  mutatták  be,37 illetve  Victor  Turner  mint  társadalmi  drámát 
értelmezte a zarándoklatokat38 (erről  részletesebben a II.4.  fejezetben írok).  Barátja,  a 
rendező–antropológus  Richard  Schechner  egy  hindu  zarándoklatról  mint 
performanszról írt.39 Iso Baumer Wallfahrt als Handlungspiel című könyve a búcsújárást a 
hermeneutika felől közelítette meg, és kidolgozta a jelenség megragadására alkalmas 
cselekvéselméleti  modellt.  A  szerző  szerint  a  búcsújárás  szövegként  értelmezhető, 
amely  egy  adott  társadalmi  csoport  viselkedési  kódjainak  a  tárgyiasulása.  Ehhez 
ismernünk kell a szokás időbeli, társadalmi meghatározóit és a szokásban résztvevők 
egyéni szerepeit.40

A magyar szakirodalomban először Tánczos Vilmos vetette föl a búcsújárásnak 
mint rituális drámának a felfogását.41 Hasonló jellegű munkák azonban nem születtek. 
A keleti templom vizuális kommunikációja kapcsán Cserbák András így írt: „A vallási 
néprajzban nem tengnek túl azok a szintézisek, amelyek a szokás helyszínét, szakrális 
terét,  a  szokás  koreográfiáját,  a  mondott/  recitált/  énekelt  szövegeket,  a 
metakommunikációt,  a  ruházatot,  a  kellékeket,  mint  ünnepi/  szakrális  színházat,  a 
maga rendszer mivoltában vizsgálnák.”42

31  Bálint 1943: 5.
32  Bálint 1943: 100.
33  Bálint 1944.
34  Bálint 1977.
35  Bálint 1983.
36  Bálint – Barna 1994. Barna Gábornak az 1989-2000 között írt legfontosabb 18 tanulmányát Búcsújárók 

címmel jelentette meg a Lucidus Kiadó. Barna 2001.
37  Turner – Turner 1978.
38  Turner 1974: 166–229.
39  Schechner 1995: 131–183.
40  Baumer 1977.
41  Tánczos 1995: 53-59.
42  Cserbák 2001: 35.
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Székely  László  a  vallási  néprajz  feladatairól  szóló  tanulmányában  hálás 
feladatként javasolta a közösség ősi formájának, a búcsújárásnak feldolgozását. Fölhívta 
a figyelmet az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó dramaturgia kutatására is, és kitért a 
sajátos népi jelleg feltárására az ünnepek hagyományaiban.43

Tüskés  Gábor  a  Búcsújárás  a  barokk  kori  Magyarországon  a  mirákulumirodalom 
tükrében című  kötetében44 a  XVII-XVIII.  századi  zarándoklatokat  elemezte  a 
mirákulumirodalom  alapján.  Többek  között  szólt  a  nemzetközi  kapcsolatokról,  a 
zarándoklatok motivációs rendszeréről  és  a kegyhelyek vonzáskörzetéről.  Számomra 
különösen a cselekvéssorozat fenomenológiájáról szóló rész nyújtott segítséget. Ebben a 
szerző  feltárta  a  zarándoklatok  feltételrendszerét,  a  kegyhelyre  vezető  út  és  a 
kegyhelyen töltött idő jellemzőit, továbbá a zarándokok megnyilvánulásformáit.

Manga  János  a  magyar  katolikus  népéletről  szóló  képeskönyvében 
kihangsúlyozta,  hogy  a  nép  az  élet  minden  jelenségét  vallásos  élményeinek  körébe 
vonja. A búcsújárásról pedig így írt: „A népi vallásosság közösségi megnyilatkozásának 
egyik  legjellegzetesebb  kifejezésmódja  a  búcsújárás.  A falujához,  házához,  földjéhez 
kötött parasztember nemcsak vallásos igényeit elégíti ki, amikor búcsúra megy, hanem 
természetszemléletének,  lelke  gondtalan  szárnyalásának  rejtett  vágyait  is  követi.  A 
szokatlan környezetben, a búcsújáróhely legendáinak és természeti szépségeinek költői 
hangulatában, imádságos és énekes világában, tarka színpompájában önkéntelen is a 
mindennapi gondoktól való szabadulást, Isten közelségében az elveszett paradicsomot 
keresi.  Itt  bontakozik  ki  teljességében  népünk  Mária-tisztelete.”45 A  könyvben  a 
mátraverebélyi  és  máriabesnyői  búcsúról,  turai  és  dunántúli  búcsúsokról  közölt 
fényképeket,  melyek által  az olvasó közelebb kerül  a  búcsújárás  egykori  szerepének 
megértéséhez.46 Kutatásaim  során  hasonló  céllal  én  is  törekedtem  arra,  hogy  minél 
részletesebben dokumentáljam fényképek segítségével is a zarándoklatokat.

Az egyéniségkutatás kiváló példája Bálint Sándor 1942-ben megjelent Egy magyar 
szentember című  munkája,  mely  a  jászladányi  búcsúvezető  önéletrajzát  tartalmazza. 
Bálint Sándor az előszóban nagyon érzékletesen tárta elénk a paraszti lélek jellemzőit: 
szimbolikus jelentést, mennyei sugallatot és parancsot olvas ki a történésekből.47 Orosz 
István  kiváló  példája  annak  a  búcsúvezetőnek,  „ceremóniamesternek”,  aki  minden 
cselekedetében  Isten  szándékát  látta,  és  úgy  vélte,  Isten  jelekkel irányítja  az  életét. 
Önéletrajza „…az emberélet szakrális fölfogásában, középkorias elragadtatásában élő és 
égő parasztléleknek klasszikus vetülete.”48 
43  Székely 1976: 38-41.
44 Tüskés 1993. Knapp Éva és Tüskés Gábor más műveikben XVII-XVIII.  századi források (kéziratok, 
nyomtatványok  és  a  vallásos  élethez  kötődő  tárgyak)  alapján  a  laikus  vallásosság  sajátosságait 
ismertették. Ezek között fontos helyet kapott a búcsújárás bemutatása is (Tüskés – Knapp 2001: 27-42., 57–
175; Knapp – Tüskés 2004: 83-100.). Szilárdfy Zoltánnal közös művükben a barokk kori Magyarország 
búcsúhelyeihez kapcsolódó kis grafikai ábrázolásokat dolgozták föl. E mű betekintést enged az alsó- és 
középső társadalmi rétegek eddig csak kevéssé ismert vizuális kultúrájának területére (Szilárdfy – Tüskés 
– Knapp 1987.).
45  Manga 1948: 12–13.
46  Manga 1948: 54-61.
47  Bálint 1942: 11.
48  Bálint 1942: 10. A könyvről és az egyéniségkutatás vallási néprajzi szerepéről részletesen Barna Gábor 

írt: Barna 1998: 26-36.
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Gunda  Béla  az  1970-es  évek  elején  úgy  fogalmazott,  hogy  „…a  lélektanilag 
megalapozott  magyar  vallási  néprajzi  kutatások  Vajkai  Aurél  nevéhez  fűződnek.”49 

Vajkai Aurélnak több olyan tanulmánya született, melyek e szempontot érvényesítették 
a búcsújárás kutatásában. Kitért a búcsújárás és gyógyulás összefüggéseire,50 a csatkai 
kegyhelyről szóló tanulmányában pedig kihangsúlyozta a közösségi élmény szerepét. 
Véleménye szerint „…a búcsú legfőbb jelentősége abban van, hogy benne a nagy tömeg 
szemlélete egyöntetűleg nyilvánul meg… a búcsú az élet zsongása és zaja, amiben az 
egyén maradéktalanul feloldódik.”51

A  hasznosi  Csépe  Klára  Mária-látomásait  Jádi  Ferenc  és  Tüskés  Gábor  a 
pszichiátria  és  a  néprajz  módszereinek  együttes  alkalmazásával  értelmezte.  Ezen  a 
példán keresztül a paraszti misztika keletkezésében ragadható meg, és elvégezhető a 
látomások közösségben betöltött szerepének vizsgálata. A látomások leírását követően 
összehasonlító  elemzést  adtak  közre,  kitérve  az  egyházi  hozzáállásra,  a 
pszichopatológiai  megítélésre,  a  tömeglélektani  következményekre,  és  a 
kommunikációelmélet segítségével modellszerűen leírták a látomásokat. 52

A rítusok bemutatását vallástudományi szempontból összegző mű Voigt Vilmos 
A  vallási  élmény  története című  könyve,53 mely  az  összehasonlító  vallástudomány 
módszereivel,  a  nemzetközi  szakirodalom  ismertetése  révén  a  vallási  élmény 
sajátosságait  határozta  meg (pl.  a  vallás  kialakulása,  a  szent,  vallás  –  vallásosság  – 
egyház).  A meghatározó tényezőket  a  zarándoklatok vándorlás  jellegű vonatkozásai 
kapcsán  összegezte.  Az  ókori  és  távol-keleti  vallásokból  is  számtalan  példát  hozva 
kitért  a  zarándoklatok  gyógyítással  kapcsolatos  elemeire,  a  látványosságokra,  a 
térhasználatra  (pl.  purgatóriumjárás,  emlékhelyek)  és  a  vallás  dinamikájára  (pl. 
mozgások, zarándokutak, missziók).54 

A  gyűjtött  anyagom  értelmezésében  sokat  segítettek  Erdélyi  Zsuzsannának  az 
archaikus  népi  imádságokról  szóló  művei.55 Ezek  az  imádságok és  a  zarándoklatok 
ugyanis  egyaránt  a  passiótörténet  átélésének  megnyilvánulási  formái.  Erdélyi 
Zsuzsanna kimutatta, hogy eredetük tekintetében Szent Ferenc alakja és a franciskánus 
szellemiség hatása alatt állnak. Ezért lehetséges, hogy a legszebb imádságokat ott kapta, 
ahol  ferences  kolostor  vagy  kegyhely  volt.56 Ez  számunkra  azért  is  fontos,  mert 
Csíksomlyó és 2003-ig Radna is a ferencesekhez tartozott. 

Szabó  Irén  doktori  disszertációjában57 a  magyarországi  görög  katolikusok 
gesztusinventárát állította össze.  Értelmezte a görög katolikus vallási  gesztusnyelvet, 
bemutatta  a  kézmozdulatokat,  a  száj  gesztusait,  a  metániákat  (meghajlásokat)  és  a 

49  Gunda 1974: 607.
50  Vajkai 1937–1938., Vajkai 1942: 116–139.
51  Vajkai 1940: 50.
52  Jádi  –  Tüskés  1986:  516-556.  A  látomásokkal  először  Manga  János  foglalkozott,  ám  írása  ma 

fenntartásokkal kezelendő, mert materialista szemszögből közelített a jelenséghez. Manga 1962: 353-
388.

53  Voigt 2004.
54  Voigt 2004: 189-204.
55  Erdélyi 1999., 2001a.
56  Erdélyi 2001b: 214., 2005: 799.
57  Szabó 2002.
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testtartásokat,  és  kitért  a  gesztusok  történeti,  teológiai  és  kommunikációelméleti 
hátterére is. Részletesen ismertette a görög katolikusok legjelentősebb kegyhelyének, a 
máriapócsinak a  kegyképéhez  fűződő  értetkőzés szokását  is.58 Ez  a  munka azért  volt 
számomra lényeges, mert én is számtalan gesztussal találkoztam a búcsúk alkalmával, 
melyek szempontomból a rituális dráma látványos elemei.

Az egyik fontos tanulmány az illancsi tanyák népének hajósi búcsújárásáról szól. 
Bárth  János  társadalmi  összefüggésekbe  ágyazva  mutatta  be  az  ünnep  jelentőségét, 
ismertette  a  résztvevők belső  motivációit,  a  zarándoklat  térszerkezetét,  az előénekes 
személyiségét.  Továbbá  részletesen  leírta  a  búcsújárás  rendjét,  az  elhangzott 
imádságokat, énekeket. 59

Barna  Gábor  nevéhez  fűződik  a  szegedi  Néprajzi,  majd  Néprajzi  és  Kulturális 
Antropológiai  Tanszék  Devotio  Hungarorum60 és  Szegedi  Vallási  Néprajzi  Könyvtár 
sorozatainak  megindítása  és  szerkesztése.  Az  utóbbiak  a  kétévente  Szegeden 
megrendezésre  kerülő  konferenciák  előadásait  tartalmazzák.61 Itt  jelent  meg  Pusztai 
Bertalan  szerkesztésében  az  1997.  évi  Szeged-alsóvárosi  Havi  Boldogasszony  búcsú 
nemzetközi  diákszeminárium  keretében  végzett  kutatásának  eredménye  is.62 A 
résztvevők  arra  vállalkoztak,  hogy  egy  adott  év  búcsúját  minél  több  szemszögből 
mutassák be,  s  hogy az ünnepnek a megváltozott  társadalmi  keretek  következtében 
kialakult  jelentéstartalmát  rögzítsék.  1996–2001  között  Barna  Gábor  vezetésével  a 
szegedi Néprajzi Tanszék hallgatói a máriaradnai kegyhely fogadalmi képeit dolgozták 
föl.63 A  képgaléria  annak példája,  amikor az  adományozás  beépült  a  rituális  dráma 
cselekvéssorába.  Az  adományozókkal  készített  interjúkból  a  fogadalmak  motivációi 
derültek ki. 

1990-től két-, majd háromévente kerül megrendezésre a Népi-vallásosság a Kárpát-
medencében című  konferencia,64 melynek  egyik  visszatérő  témája  a  búcsújárás. 
Dolgozatom  szempontjából  jelentős tanulmányokat  tartalmaznak  a  Pócs  Éva 
szerkesztésében  megjelent  Tanulmányok  a  transzcendensről sorozat  kötetei,65 melyek  a 
néprajz  és  az  antropológia  mellett  a  pszichológia,  pszichiátria,  művelődéstörténet, 
irodalom-  és  művészettörténet  képviselőinek  részvételével  készültek,  s  így  a 
sokszempontú megfigyelés jelentőségére hívták föl a figyelmemet.

A kegyhelyek  a  táj  szakrális  központjai.  A zarándoklat  eredetéről  és  a  barokk 
búcsújáróhelyek tájhoz kötő hatásáról Jánosi Gyula írt.66 Az utóbbi másfél évtizedben 
megnőtt  az  egy-egy  táj  szakrális  kisemlékeit  bemutató  művek  száma,  melyekben 
kegyhelyek  és  zarándokutakhoz  fűződő  útmenti  feszületek  is  szerepelnek.  Többek 
58  Szabó 2002: 47-49. Máriapócsról és a görög katolikus búcsújárásról a  Magyar Néprajz és  A magyar 

folklór című összegző művekben Bartha Elek csak nagyon röviden írt. Bartha 1990: 428-429., 1998: 499. 
59  Bárth 1980: 59–117. A  Magyar Néprajz VII. kötetében Bárth János összegezte a római katolikus népi 

vallásosságra, ezen belül a búcsújárásra vonatkozó ismereteket (Bárth 1990a: 366-393.).
60  Ennek kötetei közül számomra az alábbiak voltak meghatározók: Frauhammer 1999; Hetény 2000; 

Barna szerk. 2002.
61  Barna Gábor szerk. 1998., 2001a., 2001b., 2003.
62  Pusztai szerk. 1999.
63  Barna szerk. 2002.
64  S. Lackovits szerk. 1991., 1997; L. Imre szerk. 2000; S. Lackovits – Mészáros szerk. 2001., 2004.
65  Pócs szerk. 1998., 2001., 2002., 2004.
66  Jánosi 1939.
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között Imre Máriának a pécsi egyházmegye67 és Liszka Józsefnek a szlovákiai Kisalföld68 

területén végzett  munkáját emelem ki.  Mind a csíksomlyói,  mind a radnai  kegyhely 
szempontjából  jelentős  a  keresztutak  szerepe.  A  kálváriák  történetét69 és  a 
ferencesekhez kötődő múltját70 Szilágyi István dolgozta föl.

A búcsújárás táji sajátosságai bontakoznak ki Lengyel Ágnes és Limbacher Gábor 
palócföldi, 71 illetve  Lackovits  Emőke  bakonyi  és  Balaton-felvidéki  gyűjtéseiben.72 A 
doroszlói  búcsún  Bárth  János,73 majd  Raj  Rozália  és  Nagy  István74 végeztek 
terepmunkát.  A  délvidéki  búcsújáróhelyek  interetnikus  szempontú  megközelítését 
Beszédes  Valéria végezte el.  Tanulmányaiban nemcsak a római katolikus,  hanem az 
ortodox kegyhelyekről is szólt.75 

A zarándoklat és az identitás kapcsolatának vizsgálatára jó példát nyújtott Pertti 
Anttonen,  aki  a  skandináv  országok  egyetlen  jelenlegi  zarándoklatáról  írott 
tanulmányában Finnország első püspöke, Szent Henrik halálának helyszínéhez kötődő 
eseményekről szól. E zarándoklat szimbolikus jelentősége abban áll, hogy a majdnem 
100%-ig evangélikusok lakta Finnországban a nemzeti örökség protestáns olvasata nem 
tartalmazta a katolikus középkor elemeit. A zarándoklat ökumenikus jellege azonban 
olyan jelentést biztosít, mely által az evangélikusok anélkül használhatják fel az ország 
középkori örökségét, hogy elfelejtenék a protestáns nemzeti alapot.76

Az utóbbi évek egyik kedvelt kérdésköre a búcsújárás és a turizmus kapcsolata. 
Sándor  Ildikó  a  XX.  század  búcsújárásait  alakító  tényezőkről  írt,77 Korpics  Márta  a 
medjugorei zarándokutakat tanulmányozta,78 Gyuricza Eszter pedig a Salföld melletti 
pálos rendi kolostorrom Mária Magdolna napi búcsúját kutatta annak szemszögéből, 
hogy  a  turistákból  állandó  lakosokká  vált  személyek  hogyan  konstruálják  meg 
világukat.79 Barna Gábor a modern zarándoklatok motivációiról írott  tanulmányában 
budapesti  értelmiségiek  útját,  illetve  a  ferencesek  által  szervezett  Esztergom  – 
mátraverebélyi  ifjúsági zarándoklatot ismertette. 80 Ehhez hasonló jelenségek az általam 
vizsgált  helyeken  is  megfigyelhetők. Pusztai  Bertalan  egy  zarándokirodát  és  annak 
ügyfeleit, a  vallási turistákat vizsgálta. Doktori disszertációjában részletesen kifejtette a 
napjainkra jellemző autóbuszos zarándokutak megalkotott valóságát, a résztvevőknek 
az autentikusság és az erőt, értelmet nyújtó hely iránti vágyát.81

67  Lantosné Imre 1995: 197–211., 1996: 139–158., 1996-97: 115–147., 1999-2000: 151–164.
68  Liszka 2000.
69  Szilágyi 1980.
70  Szilágyi 2005: 838-846.
71  Lengyel – Limbacher 1997; Limbacher 1995: 129–142., 2005.
72  S. Lackovits 2004: 257–286.
73  Bárth 1990b: 227–245.
74  Raj – Nagy 1993.
75  Beszédes 2000: 125–136., 2001a: 28-37., 2001b: 38-48.
76  Anttonen 1999: 1–16.
77  Sándor 1998: 24–28.
78  Korpics 2000: 167–179., 2003: 108–120.
79  Gyuricza 2002: 55-70. A búcsú kifejezés ebben az esetben nem feleltethető meg a hivatalos teológia 

alapján meghatározott  búcsú fogalmának, hanem inkább az új  lakosok kulturális  konstrukciójának 
tekinthető. Gyuricza 2002: 60.

80  Barna 2005b: 127–136.
81  Pusztai 2004 c. Korábbi művei: Pusztai 1998., 2000., 2003., 2004a., 2004b.

27



A  történeti  művek  közül  kiemelendő  Pásztor  Lajosnak  a  Jagelló  kori  vallásos 
életről  szóló,  először  1940-ben  megjelent  munkája,  melynek  egyik  fejezete  a 
zarándoklatokról szól. A szerző nagy hangsúlyt fektetett a zarándoklatok motivációira 
és  hatásaira.82 Fügedi  Erik  a  Kapisztrán Szent  János  újlaki  sírjánál  történt  csodákról 
szóló  tanulmányában  azok  társadalomtörténeti  hátteréről  írt.83 Figyelmet  érdemel 
Bangó  Jenő  angolul  megjelent  könyve,  mely  a  mai  Magyarország  50  legismertebb 
búcsújáróhelyét vallásszociológiai szempontból vizsgálta.84

Az  utóbbi  évek  történeti  kutatásai  közül  kiemelkedik  Csukovits  Enikőnek  a 
középkori  magyar  zarándokokról  szóló  műve.85 Az  ebben  fölmerülő  megközelítési 
módok (társadalmi összetétel, motivációk, az utazás előkészületei és az út) számomra is 
fontos kérdések voltak, és jó összehasonlítási alapot nyújtottak. Isten vándorairól, vagyis 
a  középkori  zarándokokról,  továbbá  a  zarándoklatok  indítékairól,  menetéről  és  a 
fontosabb kegyhelyekről Pierre André Sigal nyújt átfogó képet.86 A Magyarországon is 
népszerű  Mariahilf kegyképtípushoz  kapcsolódó  kegyhelyek  létrejöttét  Walter 
Hartinger vizsgálta. Megrajzolta azt a történelmi hátteret, mely hozzájárult a kegykép 
népszerűségéhez, illetve azokról a belső erőkről is szólt, melyek a képi alakban és annak 
kifejezésében gyökereznek.87

Szólnom  kell  azokról  a  művészettörténeti  kutatásokról  is,  melyek  számomra 
meghatározóak voltak.  Ezek  ugyanis  nagyon jól  szemléltetik  egy-egy kegykép vagy 
kegyszobor művészettörténeti értékét, jelentését, illetve a népi vallásosságban betöltött 
szerepét. A rituális dráma szempontjából ez azért lényeges, mert a hívek többségének a 
kegyhely a mindennapinál monumentálisabb, díszesebb teret jelent, ami hozzájárul az 
ünneplő lélekállapothoz. Mindenekelőtt Galavics Géza tanulmányát emelem ki, mely a 
búcsújárást  a  művészettörténet  és  a  néprajz  közös  kutatási  feladataként  kezelte.88 

Szilárdfy Zoltán munkái közül az ikonográfiai és kultusztörténeti tanulmányait89 tartom 
fontosnak,  ide  sorolandó  a  magyarországi  kegyképekről  és  -szobrokról  írt 
összefoglalója  is.90 Szilárdfy  Zoltán  szentképgyűjteményének  darabjai  között 
búcsújáróhelyekről  származók  is  találhatók.91 Ezeket  a  hívek  a  kegyhelytől  távol, 
hétköznapokon  is  kézbe  vehették,  fölidézhtték  emlékeiket  és  segítséget  kérhettek  a 
képen szereplő Szenttől. Imre Mária egy tanulmányában a művészettörténet és néprajz 
szemléletét  ötvözve  a  szakrális  táj  formálását,  egy  település  szakrális  objektumait 
tekintette át, kitérve a templom berendezésének tartalmi-ikonográfiai üzenetére.92 

82  Pásztor 2000: 94–138.
83  Fügedi 1981: 7-56.
84  Bangó 1978.
85  Csukovits 2003.
86  Sigal 1981.
87  Hartinger 2000: 25-37.
88  Galavics 1992: 65-69.
89  Szilárdfy 2003.
90  Szilárdfy 1994: 323-348.
91  Szilárdfy 1995., 1997.
92  Lantosné Imre 2003: 197–215.
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II. A búcsújárás a rituális dráma értelmező 
keretében

A hívő ember saját világát az isteni teremtés mintájára építette és építi fel, és élete 
során arra törekszik, hogy szoros kapcsolatban maradjon Istennel, a szent világgal. Ez 
az egység azonban sosem lehetett teljes, megtörte az élelemszerzés, a munka. Napjaink 
felé  közeledve  ez  az  elkülönülés  mind  élesebb  lett,  s  főleg  a  XVIII.  századtól 
felerősödött  az  elvallástalanodás  folyamata.  A  szent  és  a  profán  időben  és  térben 
szétvált,  a  kettő  közti  határ  átlépéséhez  rítusokra  van  szükség.  Az  elveszett  egység 
visszaállításának  egyik  lehetséges  módja  a  búcsújárás,  amikor  a  hívő  ember  a 
hétköznapok világából kilépve szent helyen és szent időben találkozhat az Égiekkel. 
Ebben  a  rítusban  a  résztvevők  elismerik  a  maguk  teremtett  voltát,  Isten 
mindenhatóságát:  vele  szeretnének  egyesülni,  s  hogy  erre  alkalmasak  legyenek,  a 
találkozás előtt bűnbocsánatot keresnek.

Úgy érzem, ennek elemzéséhez jól használható kiindulópontul szolgált az Arnold 
van  Gennep  által  kidolgozott  keret,  amit  Victor  Turner  bizonyos  pontokon 
továbbfejlesztett,  kialakítva  az  átmenet  időn  és  téren  kívüliségének  még  alaposabb 
értelmezését. Az alábbiakban az esettanulmányok szempontjából lényeges fogalmakat 
tekintem át: összefoglalom a szent és a profán jellemzőit, az ünnep szerepét,  majd a 
búcsú,  búcsújárás  és  templombúcsú  szavakra  térek  ki.  Ezt  követően  szólok  a 
búcsújárásról mint átmeneti rítusról, az egyházi szertartások és a dráma kapcsolatáról, 
legvégül pedig a búcsújárást mint rituális drámát értelmezem.

1. A SZENT ÉS A PROFÁN. AZ ÜNNEP

A szent lényege racionálisan, szavakkal nehezen körülírható. Ezért Rudolf Otto a 
numinózus fogalmát  vezette  be,  a  numen –  ’jelen  lévő’  szóból.  Mivel  ez  a  kategória 
szigorú értelemben véve definiálhatatlan,93 csak az alábbi kifejezések segítségével írható 
körül:  1.  teremtményérzet  – ama  teremtmény  érzete,  „…aki  elmerül  a  saját 
jelentéktelenségében,  és  elenyészik,  ha  szembe  találja  magát  azzal,  ami  minden 
teremtmény  fölött  áll.”94 2.  mysterium  tremendum –  „…a  rettentő  titok  érzete”95 3. 
numinózus  himnuszok –  pl.  „Fél  Téged  az  angyali  kar/  Szemlesütve és  arcleszegve,/ 
Urának  megrettenve vall,/  S  ekként  foglal  az  énekekbe./  Kővé  dermedt  a  lét/ Amint 
elődbe lép,/ S Te jelen vagy mindenekben…”96 4.  fascinans – a  tremendum értelmet 
összezavaró hatása mellett „megjelenik az a hatás is, amely rabul ejti az értelmet, amely 

93  Otto 1997: 16.
94  Otto 1997: 19.
95  Otto 1997: 22.
96  Otto 1997: 44.
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magával  ragad,  elbűvöl,  igen  gyakran  a  szédülésig  és  a  kábulatig  emel…”97 5. 
bámulatos – elsősorban azt nevezi bámulatosnak, aminek a jelenléte rejtélyes,  vagyis 
numinózus.98

Mircea Eliade a szent fogalmát ellentétével,  a profánnal való összehasonlításból 
vezette  le.  E  szerint  a  szent  és  a  profán  a  világban-lét  két  módja.  Az  archaikus 
társadalmak  embere  számára  a  szent  egyet  jelentett  az  erővel  és  végső  soron  a 
valósággal. Ezért arra törekedett, hogy szent univerzumban éljen, s így részesedjen a 
valóságból  és  az  erőből.99 A  vallásos  ember  számára  sem  a  tér,  sem  az  idő  nem 
homogén.  Egyrészt  létezik  egyfajta  szent,  vagyis  „erővel  feltöltött”100 tér,  ahol  az 
istenség  megnyilvánul,  másrészt  a  hétköznapok  világából  kiemelkednek  az 
ünnepnapok.

Az ég és a föld közötti köteléket a templom alkotja. Ez Isten háza, a földöntúli 
világgal való érintkezés helye,  melyet szentsége emel az őt körülvevő terület  egésze 
fölé. A templom tulajdonképpen nem is ezen a világon van, hanem „kiemelték” onnan. 
A templom belseje gyakran sötét, Istennel csak egészen más helyen találkozhatunk. A 
természetfölötti, szent térnek megvan a maga rendje: az oltár felőli oldala keleten van, 
ahol a Nap fölkelt, amikor a templomot alapították.101 A Katolikus Egyház Katekizmusa 
így  fogalmaz:  „A  templomnak  eszkatologikus  jelentése  is  van.  Ahhoz,  hogy  Isten 
házába beléphessünk,  át kell lépni egy  küszöböt.  E küszöb az átmenet szimbóluma a 
bűntől megsebzett világból az új élet világába, ahová minden ember meghívást kapott. 
Látható templom jelképezi az atyai házat, mely felé Isten népe úton van, s ahol az Atya 
»letöröl majd a szemünkről  minden könnyet« (Jel 21,4). Ezért a templom Isten minden 
gyermekének tágas  és  gyógyító  otthona is.”102 A látható  templomok,  szent  helyek a 
mennyei Jeruzsálem képei, amely felé zarándokúton vagyunk.103 E tekintetben különös 
jelentőséggel bírnak a kegyhelyek, ahol a hívek még fokozottabban érzékelik Isten, Szűz 
Mária és a szentek figyelmét.

A vallásos ember a rítusok segítségével léphet át a szent időbe, az ünnep világába. 
Magyar ünnep szavunk alapja az  id ’szent’ és nap szavak összetétele,104 vagyis olyan 
nap, mely szentnek számít.  Mircea Eliade így írt  a szentről:  „A szent és erős idő az 
eredet  ideje,  az  a  csodálatra  méltó  pillanat,  amelyben  valamilyen  valóság 
megteremtődött és első esetben nyilvánult meg teljesen; ezért az ember azon fáradozik, 
hogy újból és újból belépjen ebbe az őseredeti időbe. Minden szent naptár alapja annak 
az  időnek  a  rituális  újramegjelenítése,  amelyben  valamilyen  valóság  első  ízben 
nyilvánult  meg.  Az  ünnepen  nem  valamely  mitikus  (és  ezáltal  vallásos)  esemény 
emlékét ülik meg, hanem az eseményt újból megjelenítik.”105 A szent idő körkörös, újból 
elnyerhető időnek mutatkozik, egyfajta mitikus, örök jelennek, amelyben az ember a 

97  Otto 1997: 48.
98  Otto 1997: 60.
99  Eliade 1996: 8–10.
100  Eliade 1996: 15.
101  van der Leeuw 2001: 347.
102  Katolikus Egyáz Katekizmusa (továbbiakban KEK) 2002: 1186.
103  KEK 2002: 1198.
104  Benkő szerk. 1976: 1053.
105  Eliade 1996: 73.
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rítusok közvetítésével  időről  időre újból  részt  vehet.106 Ennek az ismétlésének kettős 
hatása van: amikor az ember az isteneket utánozza, helyet biztosít magának a szentben, 
s  ezáltal  a  valóságban;  másfelől,  az  isteni  tettek  szakadatlan  újramegjelenítésével 
megszenteli a világot.”107 A Katolikus Egyház Katekizmusa megfogalmazása szerint: „A 
keresztény  liturgia  nemcsak  pusztán  emlékezik  a  bennünket  megszabadító 
eseményekre, hanem azokat aktuálissá, jelenvalóvá teszi. Krisztus húsvét-misztériumát 
ünnepeljük,  nem  ismételjük;  csak  az  egyes  ünnepléseket  ismételjük.  Minden 
ünneplésben  megtörténik  a  Szentlélek  kiáradása,  aki  az  egyetlen  misztériumot 
jelenvalóvá  teszi.”108 „…az  Egyház  főként  advent  és  nagyböjt  idején,  és  leginkább 
húsvét  éjszakáján  az  üdvtörténet  e  nagy  eseményeit,  liturgiájának  »mai  napján« 
újraolvassa és újraéli.”109

Az  Eliade  által  alkalmazott  ellentétpár,  a  szent  és  a  profán  szétválasztásával 
kutatásaim során csak bizonyos korlátok között  éltem,  mert  napjaink búcsúit  sokkal 
inkább áthatja a profán jelenléte, mint az archaikus társadalmakét, melyekről Eliade írt. 
A búcsújárás motívumai között egyre több olyan szál figyelhető meg, melyek nem szent 
hely  fölkereséséhez,  hanem  az  újabban  megjelent  szabadidő  eltöltéséhez  kötődnek, 
szakrális értelem nélkül.

Nyíri Tamás fogalmazta meg, hogy az ünnep három mozzanata: a tobzódás, az 
életigenlés és a kivételesség összekapcsolja a múltat, jelent és jövőt, s ezzel kiragad az itt 
és most korlátaiból, értelmet ad az emberi életnek. „Aki ünnepel, az értelmesnek látja a 
jelent,  s  megismeri  életének  az  értelmét:  lehetetlen  az  örök  élet  értelmében  hinnie 
annak, aki nem tudja megtalálni a jelen értelmét.”110 Ezt figyelembevéve az Eucharisztia 
a  múltba  és  a  jövőbe  tekint.  Krisztus  halálának  és  feltámadásának  az  emlékezete 
egyrészt hálaadás a Krisztusban nekünk ajándékozott bűntől való megszabadulásért, 
másrészt a remény kifejezése is: elővételezi a beteljesült jövőt.111

Verebélyi  Kincső  az  ünnep  fogalmát  vizsgálva  annak  nyilvános  voltát 
hangsúlyozta a mindennapok egyéni, privát jellegével szemben.112 Ehhez kapcsolódóan 
lényeges  kiemelni  a  nyilvánosság  terében  zajló  ünnep  közösségi  jellegét:  olyan 
nézőpontot  nyújt  az  egyén  számára,  amely  távlatot  ad  önmagának  és  a  közösség 
tagjainak értelmezéséhez, a közösségben való elhelyezéséhez.113 Igaz ez a búcsúra is: „…
ha az egyéni kezdeményezés erőpróbája is, végeredményben csak a közösség kifejezése. 
Az egyén kezdeményezésére, de a közösség képében válik valósággá.”114 „A Szentlélek 
küldetésének  célja  minden liturgikus  cselekményben  az,  hogy  közösségben  legyünk 
Krisztussal az ő testének gyarapodására.”115

106  Eliade 1996: 61-62.
107  Eliade 1996: 92.
108  KEK 2002: 1104.
109  KEK 2002: 1095.
110  Nyíri 1975: 142.
111  Nyíri 1975: 142.
112  Verebélyi 2005: 103.
113  Bodó 2000: 45.
114  Vajkai 1942: 117.
115  KEK 2002: 1108.
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2. A BÚCSÚJÁRÁS

2.1. Búcsú

Búcsú szavunk ótörök eredetű, alapja a boša ’kiürül, megszabadul’ ige, amely a boš 
’üres’  melléknév  származéka.  A  magyarba  bošaγ vagy  bošuγ alakban  kerülhetett  át. 
Eredeti  jelentése  ’felmentés,  engedelem’  volt.  Egyrészt  ebből  alakult  ki  a  bocsát  – 
’távozásra való engedély’ és a búcsú – ’távozáskor való köszöntés’.116 Másrészt a búcsú 
szónak az alábbi vallási tartalmai fejlődtek ki: 1. engedély (licentia, ez a mai nyelvből 
már  kiveszett),  2.  bűnbocsánat  (indulgentia),  3.  búcsúvétel  (discessus),  4.  zarándoklat 
(peregrinatio), 5. templombúcsú (dedicatio ecclesiae), 6. körmenet, kivonulás (processio), 7. 
sokadalom, búcsúk alkalmával rendezett vásár.117

A  búcsú  (indulgentia)  a  római  katolikus  egyház  tanítása  szerint  a  bűnért  járó 
ideigtartó büntetés elengedése. Az ortodox egyház nem ismeri el, a protestáns egyházak 
pedig tagadják. Dogmatikailag a nyugati egyház különbséget tett a bűn eltörlése és a 
büntetés  elengedése  között.  A  bűnök  megbocsátása  és  a  halálos  bűnért  járó  örök 
büntetés elengedése a szentségi föloldozásban, a bűnbánat szentsége által megy végbe. 
Viszont a bűnök megbocsátása után visszamaradnak bizonyos ideig tartó büntetések, s 
a búcsú ezek eltörlése.118 

A búcsú kapcsán „Figyelembe kell venni, hogy az egész ember bűnös voltának 
leküzdése valójában tartós folyamat.  Az embernek bűnbánatot kell  tartania,  keresnie 
kell Istent, meg kell térnie, át kell alakulnia és kérnie kell bűnei bocsánatát.”119 Erre volt 
alkalmas egy-egy gyalogos,  többnapos zarándoklat,  mely során a hívek kiszakadtak 
mindennapos gondjaik közül, s közelebb kerültek Istenhez.

A búcsúról szóló tanítás csak fokozatosan alakult ki. A VI. századtól a föloldozást 
kezdték megadni a bűn megvallása után, s a vezeklő elégtételt utólag kívánták meg. A 
XI. századtól a pápa vagy püspök búcsúk engedélyezésével elengedte a vezeklőnek a 
büntetést. Idővel kialakult a római katolikus egyház kegyelmi kincstáráról szóló tanítás, 
mely rámutatott arra, hogy mivel pótolhatja az egyház az elengedett vezeklést. A búcsú 
lényegét az egyház különleges imájában kell keresni, amelyet tagjai kiengesztelődéséért 
végez: a kegyelmi kincstárra hivatkozva viszi könyörgését Isten elé.120

Búcsút csak a pápa engedélyezhet, illetve a fölhatalmazása alapján püspökök.121 A 
búcsú  lehet  részleges  vagy  teljes,  attól  függően,  hogy  a  bűnökért  járó  ideigtartó 
büntetéstől részben szabadít-e meg vagy teljesen. Búcsút bármely hívő nyerhet a maga 
számára,  illetve  könyörgésként  az  elhunytak  javára  is  fordíthatja  azt.  A  búcsú 
elnyerésének  feltétele,  hogy az illető  meg legyen keresztelve,  ne legyen kiközösítve, 
legalább az előírt  cselekmények végén a kegyelem állapotában legyen,  szándékában 

116  Benkő szerk 1967: 376.
117  Bálint – Barna 1994: 16; Schram 1968: 94.
118  Gál – Erdő 1996: 59.
119  Gál – Erdő 1996: 59.
120  Gál – Erdő 1996: 60-61.
121  Gál – Erdő 1996: 60.
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álljon a búcsú elnyerése, illetve a megszabott időben és kellő módon elvégezze az előírt 
cselekményeket.122

A többféle jelentés közül a továbbiakban a zarándoklatról és a templombúcsúról 
fogok szólni. Meg kell jegyezni, hogy a nép a szóhasználatban semmi különbséget nem 
érzett a kettő között.123 

2.2. Búcsújárás – zarándoklat

A  búcsú  elnyerésének  egyik  lehetősége  szent  helyek  felkeresése,  azaz 
zarándoklattal  is  lehet  búcsút  nyerni:  „A  búcsújárás  alapvetően  nem  más,  mint 
különleges  imádságnak  és  áldozatnak  erős  helyhez  kötése,  szent  helyek  felkeresése 
vallási indíttatásból, hogy ott természetfölötti segítséget vagy kegyelmet nyerjenek… A 
búcsújárás  egyúttal  a  hit  nyilvános megvallása is… Azon az elképzelésen  nyugszik, 
hogy az istenség egyes meghatározott helyeken különösen szívesen nyilatkozik meg, s 
itt  a  neki  bemutatott  tiszteletadás,  áldozat  különösen  kedves  neki.”124 A  Katolikus 
Egyház Katekizmusa szerint „A zarándoklatok arra emlékeztetnek, hogy itt a földön 
úton  vagyunk  az  ég  felé.  Kezdettől  fogva  különösen  alkalmasak  az  imádság 
megújítására.  A kegyhelyek  az élő  forrásaikat  kereső  zarándokok számára alkalmas 
helyek arra, hogy »mint Egyház« éljék át a keresztény imádság különböző formáit.”125

Az  általános  német  szóhasználatban  gyakran  szinonimaként  használják  a 
Pilgerschaft (’zarándoklat’),  Wallfahrt (’búcsújárás’),  Kreuzgang (’keresztút’),  Prozession 
(’körmenet’) kifejezéseket.  Emiatt az 1960-as években vita alakult ki a néprajztudósok 
között,  többek  között  Wolfgang  Brückner,  Leopold  Schmidt  és  Matthias  Zender 
részvételével,  melynek  eredményeként  elkülönítették  egymástól  a  Wallfahrt és 
Pilgerschaft fogalmakat. A zarándoklat olyan hosszú ideig tartó vallásos utazás, amely 
bizonyos  esetekben  az  egész  életen  át  tart.  A  búcsújárókkal  szemben  a  zarándok 
kevésbé tartja fontosnak a csodák megtapasztalását, a konkrét kérések beteljesülését, 
sokkal inkább az egész életet átható szent jelenléte jellemzi. A búcsújárás mindenekelőtt 
gyalogos út, melyet önmegtagadás kísér, és gyakran gyógyulás céljából történik. 126 

Disszertációmban  a  búcsújárás  és  a  zarándoklat  kifejezéseket  egymás 
szinonimáiként  alkalmazom,  ahogyan  adatközlőim  is.  Bár  hozzá  kell  tennem,  hogy 
napjainkban a búcsújárás szóhoz inkább egy rövidebb, gyalogosan megtett út képzete 
kapcsolódik,  ami  az  archaikus  paraszti  életet  jellemezte.  Ezért  a  vallási  turizmussal 
foglalkozó utazási irodák a zarándoklat szót használják.127 

Mielőtt  röviden  áttekintem  a  búcsújárás  történetét  és  motivációit,  kitérek  arra, 
hogy a  teológiában nem járatos  résztvevők számára mit  jelent  a  zarándoklat.  Bálint 
122  Gál – Erdő 1996: 61.
123  Schram 1968: 94.
124  Bálint – Barna 1994: 16.
125  KEK 2002: 2691.
126  Hartinger 1992: 99-102.
127  Pusztai 2004c: 26.
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Sándor  ezt  így  összegezte:  „A  búcsújárás  a  vallásos  népéletnek  legjellegzetesebb 
megnyilatkozása, a hívő népnek legmélyebb élménye.”128 Egy gyimesbükki asszony az 
alábbi magyarázatot adta nekem 2005-ben a teljes búcsúra vonatkozó kérdésemre: „Hát, 
én nem es tudnám elmagyarázni, de méges úgy gondolom én azt, hogy teljesen oda 
tudtál  gondolni,  s  oda voltál,  teljes  búcsút  nyertél.  Nem szakítottad meg az utadat, 
hanem teljes búcsút nyertél… A teljes búcsúnyerés az, hogy gyalog jártad meg. Gyóntál 
s áldoztál, s  úgy viselkedtél,  hogy zarándok voltál. Ez a teljes búcsú elnyerése.  Erre 
tanyítnak  a  papok,  s  így  megtartsuk  ezeket…  Valamilyen  nagy  bűnünk  van,  ezt 
elvégezzük, s búcsúban részesülünk.” A gyimesbükki asszony által elmondottakból is 
érződött,  hogy  számára  a  bűnbocsánat  elnyerése  fizikai  szenvedés  révén,  Krisztus 
keresztútjának vállalása által lehetséges. Napjainkban azonban a legtöbb résztvevőnél 
már nem erre tevődik a hangsúly.

A bűnbocsánat iránti vágy az archaikus népi imádságokban is föllelhető: ezeknek 
az  egyházi  jóváhagyás  nélkül  élő  szövegeknek129 a  záradéka  meghatározza  az  ima 
végzéséért járó lelki hasznot, kegyelmet, üdvöt.130 Például egy gyimesfelsőloki imádság 
így végződik: 

„Aki ezt az imádságot elmondja este lefektibe,
reggel felkeltibe,
bépecsételte pokolnak ajtaját.
Ott úgy megüdvözül,
mint az Úr Jézus a keresztfájától.”
(Lengyelfi Anna, szül. 1924, Gyimesfelsőlok. 2002 pünkösdjén gyűjtöttem.)

A  búcsújárás  nem  keresztény  eredetű  szokás,  indítéka  általános  emberi 
igényekben keresendő. Ahogyan Bálint Sándor írta: „…a keresztény liturgia sem más, 
mint  tőrülmetszett  emberi  lelkiállapotoknak  tükröződése,  archaikus  élményeknek 
sajátos  változata.”131 Az  ókori  görögök  elzarándokoltak  Eleusziszba  (Démétér,  a 
földművelés istennőjének szent helye), Delphoiba (Apolló jóshelye), illetve a gyógyítás 
istenének, Asklepiosznak gyógyhelyeire (Epidaurosz, Pergamon, Athén, Aigai), hogy 
meggyógyuljanak.132 Megtaláljuk  az  ázsiai  monoteista  vallásokban,  például  a 
mohamedánoknál,133 hinduknál,134 buddhistáknál135 és a zsidóknál is (pl. Zarándokének 
Zsolt 121,1; Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére Lk. 
2,41.)136 A  keresztény  zarándoklatok  közvetlen  előzményének  a  zsidók  jeruzsálemi 
zarándoklatát  tekinthetjük:  a  zsidó férfiakat  az ószövetségi  törvény évente három, a 
diaszpórában élőket pedig egy alkalommal jeruzsálemi zarándoklatra kötelezte.137

128  Bálint 1939: 193.
129  Erdélyi 1999: 25.
130  Erdélyi 1999: 35.
131  Bálint 1987: 22.
132  Bálint – Barna 1994: 17; Woschitz 2003: 180–181.
133  Martin 1993: 338-346; Kéri 2002: 48-63.
134  Bhardwaj 1993: 353-354.
135  Keyes 1993: 347-349; Eiki 1993: 349-351.
136  Schram 1968: 94.
137  Bálint – Barna 1994: 17.
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A keresztények  szentföldi  zarándoklatára  már  a  III.  századból  vannak  adatok. 
Akkor  még  elsősorban  Jézus,  Mária  és  az  apostolok  életének  színtere,  különösen 
Jeruzsálem és Betlehem volt az úti  cél.  A IV. századtól kezdve a Szentföld mellett  a 
zarándoklatok  céljaként  megjelentek  a  szentek,  mártírok,  az  apostolok  sírjai  és 
ereklyéinek  őrzőhelyei  (pl.  Róma,  Damaszkusz,  majd  a  IX.  századtól  Compostela). 
Amikor az iszlám térhódítása miatt a szentföldi kegyhelyek látogatása nehézségekbe 
ütközött,  egyre  nagyobb  jelentőséget  kaptak  az  európai  kegyhelyek,  illetve 
megkezdődött  a  palesztinai  szent  helyek  megduplázódása  részben  utánzás,  részben 
átvitel  útján.  Így például  amikor VIII.  Bonifác  pápa 1300-ban kihirdette  a  jubileumi 
búcsút, Jeruzsálemet Rómával helyettesítette, Szűz Mária názáreti házát pedig angyalok 
előbb Tersattóba, majd Loretóba vitték.138

A középkori zarándoklatok motivációi az alábbiak voltak: kérés szükség, betegség 
idején, köszönet az elnyert segítségért, vezeklés.139 A legfontosabb a kegyes zarándoklat 
volt: ugyanott lenni, ahol Jézus Krisztus, Szűz Mária vagy valamely szent egykor élt.140 

Emellett  azonban  a  zarándoklatra  való  ítélés  büntetési  formát  is  jelentett,141 illetve 
ismerünk lovagi142 és politikai zarándoklatokat is, mint például a keresztes hadjáratok 
résztvevői  vagy Nagy Lajos külföldi  útjai.143 Helyettes  zarándoklatra is  számos adat 
maradt  fönn:  ebben  az  esetben  a  zarándok  végrendeletben  előírt  zarándoklatot 
teljesített a végrendelkező lelki üdvéért.144

A késő középkorra az egyéni zarándoklatok helyébe a tömeges búcsújárás lépett, 
amit az ereklyék nagyarányú európai elterjedése tett lehetővé, bár az utazás még ekkor 
is  költségesnek  számított.  Ekkorra  az  ereklyék  mellett  megjelentek  Szűz  Máriát 
ábrázoló szobrok és kegyképek is, illetve a XIV-XV. században sorra keletkeztek a vérző 
ostyák búcsújáróhelyei, a Szent Vér-kegyhelyek.145

A  búcsúcédulákkal  való  visszaélések  hatására  a  XVI.  században  a  protestáns 
mozgalmak  elvetették  a  búcsújárást,  ami  a  katolikus  gyakorlatban  is  visszaeséshez 
vezetett.  A  fellendülés  csak  a  XVII.  században  következett  be  a  Mária-kultusz 
jegyében.146

A barokk korban Magyarországon a török alóli fölszabadulás és a Mária-tisztelet 
következtében  megnövekedett  a  kegyhelyek  száma,  s  ezzel  párhuzamosan  kisebb 
vonzáskörrel  rendelkező,  helyi  vagy  regionális  búcsújáróhelyek  alakultak  ki.  Míg  a 
középkorban a búcsújáróhelyek legnagyobb része jelentős egyházi központhoz társult, 
addig a barokk idején főleg falun és városon kívül jöttek létre új kegyhelyek. Ebben az 
értelemben a búcsújárás a hivatalos vallásosság egyházilag ellenőrzött  keretei  közüli 
kiszakadási kísérletnek is tekinthető.147 A barokk zarándoklatok kultusztárgyai 90%-ban 

138  Bálint – Barna 1994: 17–19.
139  Bálint – Barna 1994: 19.
140  Csukovits 2003: 50-52.
141  Schram 1968: 94; Csukovits 2003: 52-65.
142  Csukovits 2003: 77-82.
143  Csukovits 2003: 65-76.
144  Csukovits 2003: 82-88.
145  Bálint – Barna 1994: 21.
146  Bálint – Barna 1994: 21.
147  Tüskés 1993: 16–20.
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Máriát  ábrázoló  képek  vagy  szobrok,  a  szentek  ereklyéinek  szerepe  visszaszorult  a 
középkorhoz képest.148 A barokk kori búcsújárás fontos sajátossága, hogy a császártól a 
parasztságig minden társadalmi réteg részt vett benne.149

A  barokk  kori  zarándoklatok  dinamikájában  az  1770–1780-as  években  nagy 
változás következett be. Császári rendeletek tiltották a hosszabb zarándokutakat, majd 
II.  József  feloszlatta  a  kegyhelyeket  gondozó  szerzetesrendek  többségét,  s  így  a 
búcsújáróhelyek 70–80%-ának egyházi ellátásában törés állt be. A fennmaradó helyeken 
a  kultusz  jelentősen  csökkent,  volt,  ahol  a  kultusztárgyat  vagy  annak  öltözetét 
eltávolították.150 A búcsújárás tehát a felvilágosodás filozófiájának áldozata lett;  azt a 
római katolikus hierarchia befolyásaként értelmezték.

A búcsújárás szempontjából a XIX. század második fele hozott újabb megújulást, 
és 1850–75 között érte el csúcsát. Ez a vasútnak is köszönhető, ami egybeesett a pápaság 
hatásának növekedésével.151

Az utóbbi évszázadban az egész világon új típusú zarándoklat fejlődött ki, melyet 
a  technikai  eszközök (autó,  repülő)  fokozottabb igénybevétele  jellemez.  Nagyon sok 
római katolikus zarándoklatot  váltott  ki  Szűz Mária  többszöri  jelenése  hívők előtt  a 
bűnbánat és a gyógyulás ajándékának üzenetével, mint például Lourdes esetében. Más 
központok már megszűnt kegyhelyek poraiból támadtak fel: valakinek látomása volt az 
alapítóról, ami új csodákat és új kegyhelyet hozott létre. Mind a jelenés, mind a szent 
központú zarándokhelyek többségben vannak a modern világ más vallású részein is, 
mint például Japánban, vagy Izraelben egy szent rabbi sírjánál.152

A közlekedés fejlődése következtében a zarándoklatok tömeges méretűvé váltak. 
A  társadalmi  átalakulás  és  a  szekularizáció  hatására  a  motivációk  tekintetében 
változások  következtek  be:  egyre  fontosabbá  vált  a  közösség  megélése  hasonló 
gondolkodású  emberekkel,  élvezni  a  természet  szépségeit,  sportosnak  lenni  –  jó 
kondícióban maradni (például fogyni), gyógyulást kérni vagy gyógyulásért hálát adni, 
vigasztalást  keresni,  megismerni  művészeti  értékeket  vagy  más  kultúrákat,  társat 
találni, segítséget kérni életkrízis esetén vagy hálát adni ennek sikeres megoldásáért, 
lelkileg megtisztulni, egy szimbolikus cselekményt előadni az élet egy kritikus pontján 
(egyetemi  felvételi,  diploma  megszerzése,  esküvő),  kitörni  a  mindennapi  életből, 
nyaralni házastárssal vagy gyermekekkel,  vagy egyszerűen csak azért,  mert  „ezt így 
szokás”. A mindennapokba visszatérve jó érzést ad annak tudata, hogy valamit elért az 
illető.153 Az  utóbbi  időben  a  nagyobb  zarándoklatok  sokszor  ökumenikus  jelleget 
öltöttek, illetve a nemzeti identitás kifejezésének helyei lettek.154 A résztvevők utazás 
közben többnyire turisztikai célpontokat is meglátogatnak, ezért napjaink zarándokútjai 
általában a vallási turizmus keretébe sorolandók.

148  Tüskés 1993: 24–25.
149  Tüskés 1993: 164., 276., 371-373.
150  Tüskés 1993: 37-39.
151  Turner 1993: 331.
152  Turner 1993: 330.
153  Ponisch 2005: 119–120.
154  Anttonen 1999: 1–16. Magyar vonatkozásban erről Csíksomlyónál fogok írni.

37



Népszerűek  lettek  azok  a  gyalogos  zarándoklatok,  melyek  egy-egy  szűkebb 
társadalmi, életkorbeli vagy foglalkozási csoporthoz kötődnek. Többek között ilyenek 
az 1994 óta augusztus 15–20. között Esztergomból Mátraverebélyre vezető, a ferencesek 
által  megszervezett  ifjúsági  zarándoklatok.  Egy  másik  esetben  középkorú budapesti 
értelmiségiek  egy-egy  alkalommal  18–25  km-t  tesznek  meg  gyalog  a  kiválasztott 
kegyhely irányába (pl.  Máriapócs,  Máriagyűd),  majd hazatérnek,  és  azt csak két  hét 
múlva folytatják. Így az úti célt csak másfél – négy év alatt érik el, útközben viszont 
megtekintik  a  nevezetes  látnivalókat  is.  A  világ  egyre  vallástalanabbá  és 
szekularizáltabbá  válik,  ám  új  keretet  adva  a  kegyhelyeknek  (közösség  megélése, 
erőpróba stb.), azok továbbra is vonzók maradhatnak.155

Megfigyelésem  szerint  az  utóbbi  időben  egy-egy  jelentősebb  kegyhely 
vonzáskörzete  megnőtt,  s  a  közelben  fekvő  kisebbek  elvesztették  egykori 
jelentőségüket.  Ennek  okai  között  a  közlekedési  eszközök,  a  XX.  századot  jellemző 
vallási  közömbösség  és  a  kommunizmus  tiltó  hatása  szerepel.  A Dél-Dunántúlon  a 
zarándoklatot választók legtöbbször Máriagyűdre mennek. Ezzel szemben például Cikó 
és  a  szekszárdi  Remete-káplona  búcsúi  legfeljebb  a  helyi  közösség  ünnepeiként 
maradnak meg. 156

A  magyar  társadalom  elvallástalanodásával  kapcsolatban  Szántó  János 
foglalkozott  részletesen.  19 országot  hasonlított  össze az  egyházorientált  vallásosság 
szempontjából,  ez  alapján  Magyarország  a  szekularizáltság  szintjét  mutatja.157 Úgy 
vélte,  hogy  ez  nemcsak  a  közvetlen  politikai  szekularizálás  eredménye,  hanem  a 
modernizációé  is.158 A  szekularizáció  a  felvilágosult  –  racionalista  szemléletmód 
előretörését jelenti, melynek hatása Magyarországon a XIX. századtól tapasztalható: a 
hit és annak nyilvános gyakorlása egyre kevesebb ember életében játszott meghatározó 
szerepet. Ráadásul 1948-tól a vallásüldözés keretében föloszlatták a szerzetesrendeket, 
tiltották a vallásgyakorlás nyilvános formáit.  Csak az 1980-as évek végétől nyílt  újra 
lehetőség a szabad vallásgyakorlatra. Ez idő alatt azonban a felnövők többségét nem a 
vallásos  értékrend  és  életforma  szerint  nevelték,  s  így  számukra  a  búcsújárás  a 
hitgyakorlat régies formájának tűnik, legfeljebb érdekességet, turisztikai látványosságot 
jelent.159 A „vallásosság” a modern plurális társadalomban sokaknak az önmegvalósítás 
és  az  élet  teljesebbé  tételének  módja,  míg másoknak a  vallás  társadalmi  szabályozó 
rendszer. A vallási-egyházi vonzás meghatározó eleme a közösséghez tartozás, illetve a 
vallás  az  érték-  és  normarendet  jelent,  politikai  súlyú mérce.160 E  jelenségek  szintén 
megtalálhatók a búcsúk motivációi között.

A  történelmi  egyházak  térvesztésével  párhuzamosan  egyre  többen  tartoznak  a 
Szántó  János  által  „metafizikai  lélekorientált  vallásosság”161 kategóriájába.  A  XIX. 
század  második  felében  sok  valláspótlék  vagy  pótvallás  lépett  föl,  ide  tartozik  az 

155  Barna 2005b: 127–134.
156  Vass 2001: 159–168., 2004: 286–288.
157  Szántó 1998: 116–117.
158  Szántó 1998: 100.
159  Sándor 1998: 24–25.
160  Tomka 1999: 550-551.
161  Szántó 1998: 110.
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asztrológiára  építő  New  Age mozgalom  is.  Mind  a  szellemre  hivatkozott  a 
materializmussal  szemben,  és  valamennyi  az  emberi  élet  egységét  kereste  –  a 
kereszténységen kívül.162 Sokan érdeklődnek a keleti vallások és a lélekvándorlás iránt, 
illetve  több  vallásból  választják  ki  a  nekik  tetsző  részleteket,  tanokat.  A  katolikus 
búcsújárás  számukra  csak  egy  forma  a  számtalan  lehetőség  közül,  melyek  a 
mindennapok  monoton  világából  jelentenek  kiutat,  értelmet.  Nem  véletlen,  hogy  a 
brazil  Paulo  Coelho163 és  Tolvaly Ferenc164 compostelai  zarándoklatról  szóló könyvei 
nagy  népszerűségnek  örvendenek,  bár  egyik  sem  képviseli  kifejezetten  a  római 
katolikus egyház álláspontját. Ezek részletes elemzését nem tekintem feladatomnak.

2.3. Templombúcsú

A  templombúcsú  rendszerint  a  templom  védőszentjének  ünnepe,  esetleg 
felszentelésének emléknapja. Elsősorban a plébániai közösség élő és meghalt tagjainak 
közös emlékünnepe,  összegyűjti  az adott közösség tagjait.  Az évszázadok során sok 
templom  nyert  indulgenciát  a  templombúcsú  alkalmára.165 Ennek  egyik  példája  az 
augusztus  5-i  Szeged-alsóvárosi  havibúcsú,  melyre  azoknak  a  leszármazottai  is 
visszatértek, akiknek ősei egykor innen indultak el benépesíteni a török hódoltság után 
elnéptelenedett  délvidéki  területeket,  majd  később  a  szegedi  tanyavilágot.  „A  havi 
búcsú… nemcsak búcsújárás, azaz a vezeklés és elégtétel alkalma, hanem hazatérés is. 
Legalább egy napra megtérnek a közös múltba, a szegedi sors egységébe, a vér és hit 
misztikus  közösségébe.  A  kultusznak  döntő  része  van  abban,  hogy  a  Délvidék 
magyarsága megmaradt magyarnak és katolikusnak.”166

A templombúcsú általában családi ünnepnek számít, melyen a távolról érkezőket 
vendégül látják.167 A búcsú szó alatt napjainkban a többség csupán a kirakodóvásárt és a 
körhintát  érti,  és  tudomást  sem  vesz  az  ünnep  alapját  képező  egyházi  eseményről, 
miséről. Olyan személyekkel is találkoztam már, akik az árusok távolmaradása miatt 
nem is értették, hogy mások miért beszélnek búcsúról.

A  templom védszentjének  ünnepe  (slava)  a  szerb  ortodox  egyházban is  fontos 
esemény,  melynek  –  a  római  katolikus  templombúcsúkhoz  hasonlóan  –  a  növekvő 
szekularizáció  következtében  egyre  inkább  a  rokoni,  baráti  szálak  megtartásában,  a 
közösség megmaradásában van jelentősége, vallási tartalma pedig háttérbe szorul.

162  Söveges 1993: 380-381.
163  Coelho 2005: Szabó Ferenc SJ kifogása Coelho műveivel szemben: „…a modern pszichológiát, a keleti 

vallásokat, a mítoszokat és a mágiát keverve elfogadhatatlan teológiai állításokat is megfogalmaz.” 
Szabó 2005: 11.

164  A műben egy balesetből felépült, hitetlen ember keresi hitét ezen a kezdetben csak fizikai kihívást 
jelentő úton. Tolvaly 2005. Az utazás élményeiből film is készült.

165  Barna – Pusztai 1999: 11.
166  Bálint 1999: 16.
167  Jaksa – Vass 1999: 19-23.
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3. GYÓGYULÁS ÉS LÉLEK

A búcsúk tanítása a római katolikus egyházban szorosan összefügg a bűnbánat 
szentségével, vagyis a gyógyulással. A búcsújárás motivációi között mindig lényeges 
volt a gyógyulás, és sok történetet ismerünk a hit általi gyógyulásra mind a Bibliából, 
mind a kegyhelyekről,  sőt a kegyhelyek kialakulásához is sokszor csodás gyógyulás 
története fűződik.168

Felnőttek  esetében  gyakran  szoros  kapcsolat  van  a  lelki  és  a  testi  betegségek 
között: a gyónás, vagyis a bűn megvallása Istennek kiengesztelődéshez, gyógyuláshoz 
vezethet,  a pap föloldozása által Isten megbocsájt a hívőnek. Ezt az áldozás, a Jézus 
Krisztussal  való  egyesülés  követi,  mely  révén  az  ember  ismét  Isten  közösségéhez 
tartozik.

A  Katolikus  Egyház  Katekizmusa  szerint  Krisztus  „Azért  jött,  hogy  az  egész 
embert – a lelket és a testet – meggyógyítsa. Ő az orvos, akire a betegeknek szükségük 
van. Az összes szenvedő iránti együttérzése olyan messzire megy, hogy azonosul velük: 
«Beteg  voltam és  meglátogattatok»  (Mt 25,36).”169 „Szenvedéseinket  magára  vette  és 
betegségeinket ő hordozta (Mt 8,17).”

E  gyógyítás  két  szentségnek  célja:  a  bűnbánaté  és  a  betegek  kenetéé.170 A 
búcsújárás  szempontjából  az  előbbi  lényeges,  ezért  csupán  erre  térek  itt  ki.  A  bűn 
megfoszt az Istennel fönnálló közösségtől, ennek helyreállítása a bűnbánat szentsége 
által lehetséges.171 A gyónás kifejezi, hogy a bűnös átgondolta és megbánta bűneit és 
kész a lelki megtisztulásra. A bűnbánat külső megnyilvánulásának három fő formáját: a 
böjtöt,  imádságot  és  alamizsnát172 a  búcsújárásban  is  megtaláljuk.  Ezek  is  részei  a 
bűnbánati  időnek,  az  önkéntes  lemondásnak,  ugyanúgy,  mint  nagyböjt  idején.173 „A 
bűnbánat legbiztosabb útja minden nap fölvenni a keresztet, és követni Jézust.”174

A bűnbánat szentségének lelki hatásai a következők: kiengesztelődés Istennel, ami 
által a bűnbánó visszanyeri a kegyelmet, kiengesztelődés az egyházzal, a halálos bűn 
miatt  fenyegető  örök  büntetés  elengedése,  a  bűnökért  járó  ideigtartó  büntetések 
legalább részleges elengedése, a lelkiismeret békéje és derűje, a lelkierőnek növekedése 
a keresztény küzdelemhez.175

168  A kegyhelyek és gyógyulás kapcsolatáról gazdag példatárat jelentetett meg Vajkai Aurél: Vajkai 1937: 
29-36., 73-78., 119–126., 195–198., 265–266., 457-462., 1938: 67-73., 162–171., 1942: 116–139.

169  KEK  2002:  1503.  A  középkori  gyógyítás  egyik  jellemző  példája,  hogy  az  anyarozsmérgezésben 
megbetegedetteket  a  XI.  században  alapított  antonita  rend  tagjai  gyógyították  meg.  A  gyógyítási 
gyakorlat részletes leírása: Szikszai 2005: 71-90.

170  KEK 2002: 1421.
171  KEK 2002: 1472.
172  KEK 2002: 1434.
173  KEK 2002: 1438.
174  Vö. Lk 9,23; KEK 2002: 1435.
175  KEK 2002: 1496.
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A  megtérés  és  bűnbánat  mindennapi  forrása  és  tápláléka  az  Eucharisztiában 
található meg, mert benne jelenik meg Krisztus áldozata, mely kiengeszteli a híveket 
Istennel.176 Az Eucharisztiát  többek között  hívják a „halhatatlanság gyógyszeré”-nek, 
„communio”-nak is, „…mert e szentség révén egyesülünk Krisztussal, aki testében és 
vérében részesít  azért,  hogy egy testet  alkossunk vele.”177 Az Eucharisztia  befejezi  a 
keresztény  beavatást,178 és  általa  Krisztus  fönntartja  erőinket  a  földi  élet 
zarándokútján.179

Az 1506-os Winkler-kódexben olvashatunk Jézus lelki patikájáról: „Azért  valaki 
akar  mindön  lelki  jósággal  meggazdagulni,  menjen  be  az  mennyei  királynak 
gazdagságos  tárházába,  Jézus  Krisztusnak  patikájába.  Ott  megleli  az  isteni  szent 
szeretetnek  arányát,  tisztaságtartását,  szeplőtelen  gyöngyét,  alázatosságnak  és 
engedelemnek  gyökerét,  mindön  malasztnak  és  tudománynak  bőségét…  Ez  a 
szentséges patika, kiben minden bűnösnek lelki orvossága vagyon.”180

Az imádkozás gyógyító hatásának jó példája a Szeged-alsótanyai Engi Tüdő Vince 
működése. Az 1901–1903 közötti időszakról fönnmaradt naplójából tudjuk, hogy ez idő 
alatt  mintegy négyszázan fordultak meg nála.  Mivel  éles  támadásoknak volt  kitéve, 
aláírásokkal bizonyította, hogy a nála járt betegek miből gyógyultak meg. Nem fizikai 
gyógymódokat alkalmazott, hanem több ezer imádságot „írt elő” a betegeknek, akikhez 
a több héten át tartó imádság által belépett a remény.181

A test és a lélek gyógyulásának összefüggései, a hitetlenség neurotizáló hatása és a 
hit  gyógyító  szerepe  Carl  Gustav  Jungot  is  foglalkoztatta.  A  tételes  vallásokat 
elutasította, de úgy vélte, hogy „…az igazi vallásosság a legjobb gyógyszer minden lelki 
szenvedésre.”182 A  „vallásos  beállítódást”  ő  is  alkalmazta  munkája  során:  ennek 
funkciója  az,  hogy  megteremtse  azokat  az  indítékokat,  amelyek  arra  késztetik  az 
embert, hogy saját érdekein túllépve is alkosson, és ha szükséges, feláldozza magát az 
emberi  nem  céljaiért.183 Szemszögéből  a  vallások  „pszichoterápiai  rendszerek”,184 

melyek a lélek szenvedéseinek gyógyítására szolgálnak.
A  búcsújárásra  is  érvényes  azon  megállapítása,  miszerint  a  szenvedő  embert 

csakis  az  emberfölötti,  kinyilatkoztatott  igazság  szabadíthatja  meg  a  szenvedő 
állapottól. Míg a meg nem értett szenvedést nehéz elviselni, addig a miértet értő ember 
nagyon sok mindent  kibír.  A hívő embernek Krisztus utánzása ad erőt:  tudja,  hogy 
szenvedése nem csupán az ő szenvedése, hanem Krisztus szenvedése, az Ő keresztjét 
veszi  vállára.  Ezáltal  emberek  és  Isten  társaságában  érzi  magát,  és  ennek  gyógyító 
hatása  van:  „Az  egyén  kiemelkedik  nyomorúságos  magányosságából,  és  hősies, 
értelmes sorsra tesz szert, amely – egy isten szenvedéséhez és halálához hasonlatosan – 

176  KEK 2002: 1436.
177  KEK 2002: 1331.
178  KEK 2002: 1322.
179  KEK 2002: 1419.
180  Idézi Bálint 1974: 1.
181  Sávai – Grynaeus 1994: 19.
182  Jung 1997: 100.
183  Jung 1997: 107.
184  Jung 1997: 113.
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az egész világnak javára válik.”185 Az antik  medicinában (pl.  Egyiptom, görögök) is 
ismerték,  hogy  gyógyhatású  az,  amikor  a  személyes  betegséget  magasabb  és 
személytelen  szintre  emelik.  A  betegséget  okozó  problémák  archetípusos  szituációt 
tartalmazó mítoszokban jutnak kifejezésre, és így a pusztán személyes szenvedés egy 
általánosan érvényes szintre emelkedik.186

Nagyon érdekes Jungnak az a statisztikája, miszerint legtöbb páciense azok közül 
került ki, akik elvesztették hitüket, hiszen a hívőknek alkalmuk nyílik a templomban 
megélni a szimbólumokat. A felekezeti megoszlásban a zsidóké és protestánsoké volt a 
vezető szerep,  míg katolikusok jóval  kisebb arányban keresték fel  őt.  A katolikusok 
inkább először a paphoz fordultak és nem az orvoshoz. Ezt azzal indokolta, hogy a 
mise, a keresztelő, a Krisztus-imitáció (véleményem szerint ide sorolandó a búcsújárás 
is) az eleven részvétel által lehetőséget nyújtanak a szimbólumok átélésére.187

Ennek megfelelő keretet az átmeneti rítus nyújt, melynek jellemzőit a következő 
fejezetben ismertetem.

4. A BÚCSÚJÁRÁS MINT ÁTMENETI RÍTUS

Habár az Arnold van Gennep nevéhez kötődő átmeneti rítus fogalmát általában az 
egyéni élet fordulóihoz (születés, házasság, halál) szokták kötni, a szerző ugyanekkora 
hangsúlyt fektetett a szent és profán szintek közötti átmenetekre, azok tér- és időbeli, 
valamint  társadalmi  vonatkozásaira  is.  Van  Gennep  szerint  ugyanis  két  alapvető 
felosztás  jellemző  minden  társadalomra,  függetlenül  az  időtől  és  a  helytől:  a  nemi 
elkülönülés  férfiak  és  nők  között,  illetve  a  vallási  elkülönülés  a  profán  és  a  szent 
között.188

A  szent  az  emberi  élet  majdnem  minden  szakaszában  megnyilvánul  (pl.  a 
születésnél, halálnál, vadászatnál), sőt bizonyos társadalmi csoportok is vallási alapokra 
épülnek,  melyek  közé  a  mi  kultúránkból  többek  között  a  keresztelés  és  a  pappá 
szentelés  sorolható.  Ahhoz,  hogy  az  ember  az  egyikből  a  másikba  lépjen,  köztes 
állapoton kell keresztülmennie. 189

Van Gennep szerint az egyén élete bármely társadalomban átmenetek sorozata az 
egyik korszakból a másikba, az egyik hivatásból a másikba, illetve a profán világból a 
szentbe.  A  változások  nem  következnek  be  a  társadalmi  és  az  egyéni  élet 
megbolygatása nélkül, és az átmeneti rítus funkciója az, hogy mérsékelje az ártalmas 
hatásokat,190 és elősegítse az ismeretlenben való tájékozódást.191

185  Jung 1997: 104–106.
186  Jung 1997: 107–108.
187  Jung 1997: 114–116.
188  van Gennep 1960: 189.
189  van Gennep 1960: 1–2.
190  van Gennep 1960: 12–13.
191  van Gennep 1960: 191.
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Az  átmeneti  rítusok  három  részre  bonthatók:  elválasztó,  eltávolító  és  beépítő 
szakaszokra.  Ezáltal  biztosítják  a  megelőző  csoporttól  való  elválást,  elősegítik  az 
eltávolodást  a  régiből  az új  felé  és  az új  viszonyokba való beépülést.  Így éri  el  van 
Gennep, hogy a rítusok ne izoláltan legyenek vizsgálva, hanem az egyes jelenségeknek 
egy  dinamikus  egészben,  a  szokások  összességében  elfoglalt  logikus  helyzetük 
alapján.192

Ahhoz, hogy az egyén átléphessen az egyik állapotból a másikba, és csatlakozzon 
a másik kategóriában levő egyénekhez, a születéstől a halálig olyan ceremóniákon kell 
átesnie,  melyek formái igen változatosak, de amelyeknek funkciója hasonló – vagyis 
amelyek átsegítik a nehézségeken.

Van Gennep – bár kisebb számban, mint a törzsi társadalmakból  – a reneszánsz 
utáni keresztény Európából is hoz fel példákat olyan jellegű szertartásokra, melyeknél 
megfigyelhető,  hogy  az  egyén  életének  változását  a  szent  és  a  profán  közötti 
kölcsönhatás  hatja  át.  Ilyen  például  a  koronázás,  pappá  szentelés,  áldozathozatal, 
fogadalom és búcsújárás.193 Ezekben a halál és az újjászületés szimbolikus megjelenését 
véli  felfedezni,  amire  a  kereszténységben  Jézusnak,  a  Megváltónak  a  halála  és 
feltámadása ad alapot. A halál és újjászületés gondolatát a szerző azzal indokolja, hogy 
az átmenet azonos a régi élet feladásával és az új élet kezdetével. Gyűjtéseim alapján 
úgy vélem, hogy a búcsújárás a résztvevőknek valóban új élet kezdetét jelenti, hiszen a 
gyónás és az áldozás révén megtisztulnak bűneiktől, a kegyhelyen pedig lehetőségük 
nyílik egyéni gondjaik átgondolására, illetve az égi szférával való találkozás során azok 
feldolgozására.

Van  Gennep  érdeklődése  a  rítusok  lényeges  tulajdonságaira  és  a  szertartás 
egészében elfoglalt relatív helyére irányul. Bár az átmeneti rítusok egyes szakaszainak 
rendszere változatos lehet  attól függően, hogy milyen eseményre vonatkoznak, de a 
különbség  csak  az  esemény  részleteiben  van.  A  formák  sokfélesége  alatt  tudatosan 
kifejezve  vagy  csupán  jelezve  egy  jellegzetes  minta  tér  mindig  vissza,  az  átmeneti 
rítusok mintája.194

Arnold van Gennep könyve eleinte nem keltett  visszhangot,  erre csak az angol 
nyelvű fordítás  után került  sor.  Az átmeneti  rítusok elméletét  az emberélet  fordulói 
körében számosan meghivatkozták, ezek közül kiemelkednek Balázs Lajos könyvei.195 

Vallási  területen  a  magyar  kutatásban  Varga  Zsigmond196 és  Tánczos  Vilmos197 

alkalmazta. Van Gennep elméletét egyesek bírálták, mások pedig tovább fejlesztették.198 

Az utóbbiak  közé tartozik  Victor  Turner,  aki  a  liminalitás és  communitas fogalmakat 
192  Fejős  1979:  410-412.  Fejős  Zoltán  szerint  van  Gennep  „Az  egyén  életét  a  változások,  biológiai 

átmenetek  sorozatára  redukálja…  Az  ember  folyton  életkori  periódusok  túllépésével  kerül  új 
környezetbe.” (Fejős 1979: 408.) Ugyanakkor figyelmen kívül hagyta, hogy van Gennep nemcsak a 
biológiai átmeneteket vizsgálta, hanem ugyanolyan hangsúlyosnak vélte az évszakokhoz, a természeti 
világhoz kötődő, illetve a szent és a profán közötti átmenetet is. (van Gennep 1960: 189.)

193  van Gennep 1960: 184–185.
194  van Gennep 1960: 189–191.
195  Balázs: 1994., 1995., 1999.
196  Varga 1932.
197  Tánczos 1995a: 53-59.
198  Erről Voigt Vilmos írt bővebben: Voigt 1978: 528-530. Emellett van Gennep megítéléséről, az átmeneti 

rítusok eredetiségéről: Ginzburg 2000: 290–291.
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vezette be. Az átmeneti  rítus középső fázisában, a liminális szakaszban a résztvevők 
olyan kulturális területen haladnak át,  amely alig vagy egyáltalán nem emlékeztet  a 
múltbéli  vagy  az  eljövendő  állapotra.  A  liminális  személyek  viselkedése  passzív  és 
alázatos, engedelmesen követniük kell vezetőik utasításait, szó nélkül el kell fogadniuk 
az  önkényes  büntetést.  Ennek  során  új  képességekkel  ruházzák  fel  őket,  amelyek 
lehetővé teszik számukra, hogy megbirkózzanak életük új szakaszával.199 Az átmenet és 
az  állapot  közötti  különbségeket  bináris  ellentétpárokkal  írta  le  a  szerző.  Ebben  az 
átmenet  többek  között  az  alábbi  jellemzőkkel  rendelkezik:  totalitás,  egyenlőség, 
névtelenség, státusnélküliség, alázat, a szent jelenléte, csönd, a fájdalom és szenvedés 
elfogadása.200 A liminális szakaszban válik felismerhetővé a strukturálatlan vagy csak 
kevéssé strukturált és viszonylag differenciálatlan  communitas, azaz közösség, egyenlő 
individuumok  együttvalósága,  akik  közösen  alávetik  magukat  a  rituálét  vezető 
idősebbek tekintélyének.201

Turner rámutatott arra a lényeges különbségre, amely a törzsi társadalmak és a 
sokféle vallás repertoárjából szimbólumokat merítő, kábítószerekre és rockzenére építő 
beatnemzedék, hippik között húzódik. Míg az előbbiben (és a paraszti társadalomban 
is)  a  communitas  megélése  annak  a  célnak  az  elérésére  szolgáló  eszköz,  hogy 
kiteljesedettebben vehessenek részt a strukturális szerepjátszás sokféleségében, addig 
az utóbbiban  résztvevők számára a  spontán communitas  eksztázisa olyannak tűnik, 
mint maga az egész emberi erőfeszítés végpontja.202

A búcsújárás szempontjából az Edith Turnerrel írt Image and Pilgrimage in Christian  
Culture című művét203 kell kiemelni. Ebben a szerzők kifejtik, hogy a zarándoklatnak 
beavatási minősége is van: a zarándok belép egy új, magasabb szintű létezésbe, amelyet 
azelőtt nem ismert. A törzsi beavatási szertartásokkal szemben azonban sok különbség 
is  van,  bár  formája  kétségtelenül  a  klasszikus  háromlépcsőjű  átmeneti  rítusé.204 A 
legfontosabb,  hogy  a  keresztény  búcsújárásban  az  egység  az  egyén,  akinek  célja  a 
megváltás elnyerése, míg a törzsi beavatási rítusokban a morális egység a közösség, és a 
beavatási  rítus  célja  egy  új  státusz  vagy  állapot  elnyerése.205 Turnerék  ez  alapján  a 
búcsújárást  megkülönböztetik  az  átmeneti  rítusoktól.  Míg  a  keresztelés,  bérmálás, 
papszentelés  visszafordíthatatlan átmeneti  rítusok,  addig a zarándoklat  legfontosabb 
szentségei, a bűnbánat és az áldozás nem megismételhetetlenek. A zarándoklatnak sok 
olyan jellemzője van, ami az átmeneti rítusokra is jellemző (pl. elszakadás a mindennapi 
struktúrától, communitas, megpróbáltatás, mozgás a hétköznapi központból az ekkor 
központtá váló szent felé), de mivel a zarándoklat nem kötelező, hanem önkéntes, ezért 
Turnerék nem nevezik liminálisnak a van gennepi értelemben, hanem liminoid vagy 
félig liminális jelenségnek.206 Persze ha a közösség szempontjából vizsgáljuk az egyenes 

199  Turner 2002: 107–108.
200  Turner 2002: 119–120.
201  Turner 2002: 109.
202  Turner 2002: 152.
203  Turner – Turner 1978.
204  Az elválasztó részt az előkészületek jelentik, a liminális  fázis maga az út,  a kegyhelyen való ott-

tartózkodás és a szenttel való találkozás, a harmadik szakasz pedig a hazajövetel, az újraegyesülés.
205  Turner-Turner 1978: 7–10.
206  Turner-Turner 1978: 32-35.
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vonalú formával bemutatható, életfordulókhoz kötődő átmeneti rítusokat – ahogyan azt 
van Gennep tette207 –,  akkor a búcsújáráshoz hasonlóan azok is visszatérő,  körkörös 
szerkezetűek, hiszen mindenki az átmeneti rítusok azonos, végtelennek tűnő sorozatán 
megy át a születéstől a halálig és az azt követő életig. Ez a ciklikus forma található meg 
Nietzschénél és Eliadenál, az örök visszatérés motívumában is.208 A radnai fejezetben 
bemutatom majd a búcsúkörösztség fogalmát, ami az első zarándoklatukat megtevőkhöz 
kötődik, tehát nem ismételhető, és így a turneri definíció alapjáán is átmeneti rítusnak 
tekinthető.

Victor  Turner  kutatásainak  másik  kulcspontja  a  dráma  alapmetaforaként  való 
használata.209 A szerző a társadalmi drámák ismertetésénél azt a négyfázisú alapsémát 
dolgozta föl, mely szerint egy töréspontot követő krízistől orvosló folyamat révén vagy 
az  egység  helyreállításáig  vagy  helyrehozhatatlan  szakadásig  jutnak  el.  Ennek  a 
társadalmi  drámának  három  típusát  különböztette  meg:  a  politikai  folyamatot  (a 
tanácskozástól  a  felkelésig  vagy  háborúig),  a  jogi-bírósági  folyamatot  (az  informális 
eljárástól a tárgyalásig) és a rituális folyamatot, melynek egyik típusa a búcsújárás.210

5. A VALLÁSOS RÍTUSOK ÉS A SZÍNJÁTSZÁS KAPCSOLATA

A dráma és a színház több ezer éven keresztül szoros kapcsolatban állt a vallással: 
mind  az  őskorban,  mind  az  ókori  kultúrákban,  továbbá  a  középkori  Európában  is 
vallási  rítusokból  fejlődött  ki;  ráadásul  Magyarországon  a  XVI–XVIII.  században  az 
iskoladrámák,  vallásos  körmenetek  jelentették  sokaknak  a  színházat.  Témám 
szempontjából  különös  jelentőségük  van  a  csíksomlyói  ferencesekhez  fűződő 
passióknak,  melyek  egyik  lehetőségét  jelentették  az  Imitatio  Christinek  a  szintén 
ferencesekhez kötődő kálváriák felkeresése mellett.

II. József tiltó intézkedései és a hivatásos színjátszás megindulása következtében a 
Krisztus  életét  megjelenítő,  annak  átélését  segítő  előadások  jobbára  a  dramatikus 
népszokások  szintjére  korlátozódtak,  s  így  társadalmi  bázisuk  is  lecsökkent.  A 
dramatikus  népszokások mellett  a  búcsújárás  és  a  nagypéntekenként,  péntekenként, 
búcsújárás során végzett keresztutak maradtak gyakorlatban, ám már ezek sem tudtak 
hatással lenni a katolikus társadalom minden rétegére.

A hivatásos színjátszás részéről a XX. századi avantgárddal kezdődött meg egy 
olyan  jellegű  törekvés,  hogy  a  vallástól  eltávolodva,  azt  helyettesítve  a  színházat 
szerették volna rítussá tenni, hogy az események megváltoztassák a jelenlevőket.  Az 
alábbiakban ennek a hosszú folyamatnak a történetét ismertetem röviden.

207  van Gennep 1960: 194.
208  Eliade 1998.
209  Turner 1974.
210  Turner 1974: 166–229., 1990: 10.
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A  színjátszás  a  mágikus  rítusokból  ered.  A  természeti  népek  így  igyekeztek 
megfékezni a természeti erőket vagy elérni, hogy a föld termést hozzon. Az állatoknak 
öltözött,  táncoló  embereket  megörökítő  kőkorszaki  barlangrajzok  e  rítusok  képi 
ábrázolásai. Mindebben jelentős szerephez jutott az arc és a test álcázása, mint a transz 
és az eksztázis állapotába való átmenetnek, az önmagából való kilépésnek eszköze. A 
rítusok  legtöbbször  a  kívánt  állapot  mimetikus  megjelenítéséből  álltak:  a  vadász  a 
leterítendő állatot utánozta, a harcos a legyőzött ellenséget, a paraszt a maga növényi 
álcázásával  dús  növényzetet  akart  elővarázsolni  a  földből,  vagy  hasonló  módon  a 
betegséget, halált akarták befolyásolni.

A rítus  színházzá fejlődésének  első bizonyítékai  az egyiptomi Középbirodalom 
(Kr.  e.  2000–1500)  kultúrájában  lelhetők  fel:  az  Ozirisz  isten  tiszteletére  megtartott 
játékok – akár az európai középkor keresztény passiójátékai – évente megemlékeztek az 
isten szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról.211 Osiris halála és újjászületése szerepel 
abban  az  egyiptomi  szövegben  is,  mely  egy  király  beiktatásának  tradicionális 
ceremóniáját  mondja  el,  amit  az  új  év  kezdetének  szertartásával  összekötve 
celebráltak.212 Az  ókori  misztériumok  megtekintése  és  az  abban  való  részvétel  – 
ellentétben  napjaink  színházával  –  nem  szórakozást  jelentett,  hanem  a  közösség 
ezekben a rítusokban saját léte egészének megújulását biztosította. Célja az volt, hogy a 
közösség egyesüljön az Istenséggel, s ezáltal részesedjen annak erejében. Kezdetben a 
rítus  ennek  az  élménynek  az  elismétlése  volt,  ami  a  természet  megújulásával 
párhuzamosan  történt.  Az  előző  király  temetése  –  amit  Osiriszéval  állítottak 
párhuzamba – és az új király beiktatása során ezzel az átmeneti rítussal segítették át az 
embereket a krízisen. Az új ugyanis tele van ismeretlennel, s mivel az ismeretlent ártó 
tényezőként fogták fel, ennek hatását úgy akarták elhárítani, hogy világuk e rítus révén 
megújult,  újjászületett,  és  abba az állapotba került  vissza, mint az átmenet  időszaka 
előtt.  Az  ókori  misztériumdrámák  mint  átmeneti  rítusok  a  résztvevőknek  azt 
bizonyították, hogy minden megújult, nemcsak az évszak és a király.213

Az évszakok körforgásához fűződő rítusok az ókori Közel-Kelet mítoszaiban és az 
irodalommá vált szövegekben szintén megtalálhatók.214

Az ókori  görög drámák vallásos  előzményének többnyire  Dionüszosz mítoszát 
tartják,215 de Bécsy Tamás más meghaló és feltámadó istenekhez kapcsolódó rítusokat is 
ismertetett lehetséges előzményekként.216 A görög drámák bármennyire is túlnőtték a 
rítus funkcionális céljait, sohasem hagyták el rítusos prototípusuk alapvető formáját és 
struktúráját.217

211  Simhandl 1998: 11–12.
212  Bécsy 2001: 184–188., 398-400.
213  Bécsy 2001: 189–191. Sajnálatos, hogy Bécsy Tamás az átmeneti rítus fogalmát csak ennek az ókori 

misztériumdrámának  kapcsán  építette  bele  könyvébe.  Véleményem szerint  az  újabb  kori  drámák 
esetében is szükség lett volna erre a szemléletre.

214  Bécsy 2001: 182–183.
215  Ez  a  nézet  azon  alapszik,  hogy  a  tragédiaversenyeket  Dionysos  ünnepén  rendezték,  amikor  a 

színházban a fő helyen Dionysos főpapja ült. Bécsy 1992: 108.
216  Vegetációistenek  rítusai,  eleusisi  rítus.  Bécsy  1992.  A  dráma  Erika  Fischer-Lichte  szerint  csak 

viszonylag  későn,  Kr.e.  VI.  században  Peiszisztratosz  türannosz  idején  kapcsolódott  össze  a 
Dionüszosz kultusszal, hatalmi szóval elrendelve. Fischer-Lichte 2001: 24.

217  Bécsy 2001: 182.
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A  római  színjátszás  letűnése  után  félezer  éves  űr  támadt  az  európai  színház 
történetében, majd az ismét vallási formákból született újjá. A középkori dráma műfajai 
a  misztériumdráma,  a  mirákulum  és  a  moralitás.  Közös  vonásuk,  hogy  a  vallásos 
világnézet valamely részét fejezik ki. A különbség az, hogy a misztérium olyan vallásos 
dráma,  amely  bibliai  történeten,  a  mirákulum  pedig  a  szentek  életén  és  legendáin 
alapszik. A moralitásban megtestesített ideák, erények és bűnök jelennek meg.218

A középkori misztériumdráma a húsvéti szertartás egy részéből virágzott ki a X. 
században. A középpontban az a jelenet  áll,  amikor a három Mária vasárnap reggel 
felkeresi  Krisztus  sírját.219 Az  angyal  Quem  queritis? (Kit  kerestek?)  kérdése  akkor 
válhatott a leendő dráma csírájává, amikor ezt a matutinummal kötötték össze.220 Ennek 
keretében bővülhetett a kérdés úgy, hogy felelet is hangozhassék el és több személy is 
megjelenhessen.  Először  az  apostolokat  hozták  be  a  jelenetbe,  míg  végül  olyan 
személyeket  is,  akiket  a  Biblia  nem  említ.  További  bővülést  jelentett  Krisztus 
szenvedésének és halálának megjelenítése,  amiből végül a passiójáték alakult ki.221 A 
dráma  ismételt  megjelenéséhez  más  liturgikus  események  is  hozzájárultak,  melyek 
közül számomra a Zarándoklat néven ismert liturgikus dráma a fontos: ez Krisztusnak 
az  emmauszi  tanítványokkal  való  találkozását  elevenítette  fel.222 Idővel  az  egyre 
növekvő  betétek  eljátszásának  helye  eltávolodott  az  oltártól,  s  végül  a  templomon 
kívülre  került.  Ekkor  már  nemcsak  az  Új-,  hanem  az  Ószövetségből  is  merítettek 
témákat. Ezzel párhuzamosan a szerepeket már nem papok alakították, hanem a dráma 
átment a laikusok kezébe és  a piactérre,  valamint a céh-termekbe.  A XIV. századtól 
kezdve  kialakultak  a  több  napos  előadást  igénylő  misztérium-ciklusok,  melyek 
Lucifernek az égből való kiűzetésétől Krisztus feltámadásáig mondták el a történetet.223

A  dráma  további  alakulásának  bemutatását  már  nem  tartom  feladatomnak. 
Ehelyett  az  ókori  és  középkori  misztériumdrámáknak  azokat  a  jellegzetességeit 
ismertetem még, melyek majd a zarándoklatok bemutatásakor is fontosak lesznek. A 
misztériumdrámák az égi  és  földi  világok határán a  két  világszint  egyben-levőségét 
mutatják.  Az isteni,  túlvilági szint  az,  ami meghatározza az evilágit.  A dráma azt  a 
viselkedést  mutatja  be rituális  formában,  amit  az  embernek  gyakorolnia  kell  ahhoz, 
hogy az ókori művek esetében a földi élete jó legyen, a középkori misztériumdrámák 
esetében  pedig  a  túlvilágon  elérje  az  örök  boldogságot.  Mindkét  típusnál  az  isteni 
szintet  tekintik  az  élet  egészét  meghatározó  középpontnak.224 A  rítus  ebben  az 
értelemben  a  két  világszint  határánál  elvégzett  „cselekvéseknek,  gesztusoknak, 

218  Bécsy 2001: 179–181.
219  Simhandl 1998: 57-58.
220  Míg  a  misében a  trópus még csak  emlékeztetett  a  feltámadásra,  addig  végső  helyén -  az  utolsó 

reszponzórium  és  a  Te  Deum között  -  már  egybeesett  a  híradás  és  a  feltámadás  ideje:  a  trópus 
megjelenítette  az  egykori  húsvét  történéseit.  Ez  lehetett  az  egyik  oka  annak,  hogy  kialakult  a 
feltámadás híradásának szcenikus ábrázolása. Fischer-Lichte 2001: 70-71.

221  Bécsy  2001:  192–193.  Magyar  vonatkozásban kiemelendő Dömötör  Tekla  egyetemi  disszertációja, 
melyben a passiójáték történetét dolgozta föl. Dömötör 1936.

222  Bécsy 2001: 401.
223  Bécsy 2001: 193–195; Fischer-Lichte 2001: 73-74.
224  Bécsy 2001: 206–207., 218.
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szövegeknek  a  szabályozott  és  pontos  menete,  amelyek  biztosítják  a  boldogulás 
lehetőségét.”225

A  középkori  misztériumdrámákban  a  néző  azonosulhatott  egyes  bibliai 
személyekkel azáltal, hogy a misztériumdráma mindennaposságukban mutatta be őket. 
Ezáltal a néző észrevehette,  hogy ha a saját mindennapjaiban úgy viselkedik, mint a 
bibliai szereplők, akkor ő is hasonlóan Isten kegyelmében fog részesülni. A művekben 
ívfeszültség  jött  létre:  az  ív  másik  vége  a  túlvilágba,  a  Szenttel  való  találkozáshoz 
vezetett.226

Míg  német  és  francia  területen  a  rövid,  templomhoz  kötődő  liturgikus  dráma 
bővült  ki  profán  jelenetekkel,  vált  anyanyelvűvé  és  került  ki  a  városi  színpadokra 
misztériumjátékként,  addig  Itáliában  a  XIII.  századi  eredetű  dramatikus  lauda  és  a 
dramatikus  prédikáció  volt  a  kiindulópontja  az  anyanyelvű  színjátszásnak,  amely 
csúcspontját szintén a XV. században érte el. 227

A  lauda  a  liturgiából  önállósult,  anyanyelvi  költői  műfaj,  mely  többnyire 
nagyhéthez kapcsolódik. Első devóciós szövegünk, az Ó-magyar Mária-siralom az olasz 
laudákhoz hasonló drámai helyzetdal, mely emberközelbe hozta a vallásos történést.228 

A dramatikus prédikáció jellemzője, hogy benne a prédikáció és az elmondott szöveg 
megjelenítése, előadása váltogatja egymást. A prédikációknak szintén a passió a legfőbb 
témája, és nagy hangsúlyt fektettek Krisztus szenvedő emberként való bemutatására, 
Krisztus  és  Mária  emberi  kapcsolatának,  Mária  compassiójának,  fiával  való 
együttszenvedésének ábrázolására. 229

A  legegyszerűbb  előadási  formában  a  prédikátor  egymaga  orátor,  színész, 
rendező:  magyarázza,  képekkel  és  a  kereszt  felmutatásával  illusztrálja  a  passió 
jeleneteit. Ehhez a ferences Temesvári Pelbárt népszerű beszédgyűjteményének passiós 
része  előtt  rendezői  utasításokat adott.  A második előadói  módszernél  a  szónoknak 
segítőtársai is vannak. Gyakori volt az ún. élő evangélium, amikor a narrátor-prédikátor 
olvasta az evangélium részét a szószéken, s lent a szereplők némajátékkal jelenítették 
meg  azt.  A  szónok  beszédét  némajátékkal  vagy  élőszóval,  a  jelenetek  eljátszásával 
illusztrálták a színészek.  Ha szobor állt  a  rendelkezésre,  akkor annak vitelét  drámai 
akcióval és utánzással kísérték. A harmadik előadási módban a pap magyarázatai és 
intelmei  csak  prológusként  és  epilógusként  funkcionáltak.230 A  későbbiekben  látni 
fogjuk,  hogy  a  XVIII.  századi  csíksomlyói  passiókban a  magyar  nyelvű dramatikus 
prédikáció teljesedett ki.231

Témám  szempontjából  különösen  fontos  a  barokk,  mert  ekkor  alakult  ki  a 
zarándoklatoknak az a formája, mely a XX. század elején még általánosan elterjedt volt, 
s melynek egyes elemei napjainkban is tetten érhetők. A barokk kor vallásossága a lelki 
életet  teátrális  módon  vitte  a  nyilvánosság  színe  elé.  Ennek  egyik  legjellemzőbb 

225  Bécsy 2001: 209-210.
226  Bécsy 2001: 217.
227  Pintér 1989: 127.
228  Kardos – Dömötör 1960: 77-78.
229  Pintér 1989: 125–126.
230  Kardos – Dömötör 1960: 88-90; Pintér 1989: 126–127.
231  Pintér 1989: 132.
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megnyilvánulási  formája  volt  a  búcsújárás,  ami  átfogta  az  egész  társadalmat  a 
nemességtől a városi polgárságig és a jobbágyságig.232 Az alábbiakban kitérek a barokk 
színház  jellemzőire,  ezen  belül  különösen  a  csíksomlyói  színjátszásra,  hiszen  ezek 
kapcsolatban álltak az ottani búcsúkkal.

„A  barokk  különleges  világ:  a  rekatolizáció  eszmekörének  hordozója,  amely 
mozgalmasságával,  teátralitásával,  túldíszítettségével,  agitatív  hajlamaival, 
érzékiségével,  burjánzó  díszeivel,  ellentétes  végletekben  élő  embereivel,  a  statika 
törvényeinek  látszólagos  semmibevevésével  képvisel  mintegy  másfél  vagy  két 
évszázadot.”233 A  hangsúly  a  szövegről  a  képre  került,  minden  a  vizuális 
megérzékesítést szolgálta.234 A barokk két legfontosabb stílusjegye a mozgalmasság és a 
vízió  elemeinek  belejátszása,  illetve  a  Végtelenség  lakóinak  szerepe.  A  mennyei  és 
evilági  szférák  közötti  átmeneti  szemléletet  a  nyugtalanság,  dinamika  élteti,  s  ezért 
áttöri a határokat véges és végtelen, reális és irreális, valóság és művészet között.235

A  barokk  embere  számára  a  színház  a  világot  példázza.  Ebben  a  nagy 
világszínházban – ahogy Calderón egyik színművének címe is hangzik – Istenben látják 
az alkotót és a rendezőt; az ember csak színész Isten kezében.236

Hans  Urs  von  Balthasar  svájci  teológus,  előkészítve  az  isteni  kegyelem  és  az 
emberi  szabadság,  az  üdvösségtörténet  drámájának  teológiai  elemzését,  az  ókori 
görögöktől  kezdve  átnézte  a  színháztörténetet,  keresve  a  Calderon  által 
megfogalmazott világszínház eszméjének előzményeit.  Ezek közül  Platónt emelte  ki, 
aki szerint a világ színpadán az emberek a sors által kiosztott szerepeket játsszák, az 
istenek  pedig  felülről  nézik  a  színjátékot.  A  földi  emberek  az  ókori  drámákban 
bábjátékok voltak csupán, az istenek mozgatták a figurákat. Az első keresztény egyházi 
írók,  köztük  Szent  Pál  is  –  természetesen  visszahajolva  az  Ószövetséghez,  illetve 
Krisztus szenvedése és győzelme távlatába állítva az emberi  drámát,  az üdvösségért 
folytatott küzdelmet – elevenen tartották a világszínház eszméjét.237

„A barokk számára a színpad profán oltár, az oltár szent színpad.”238 A barokk kor 
embere előtt az egyházi év több jeles ünnepén elevenedett meg a szent színház. Több volt 
ez, mint a mai értelemben vett színház kulturált szórakozást nyújtó bármely változata. 
A ma már kevéssé ismert középkori hagyományokon továbbélő és az ellenreformáció 
mozgalmaiban  megújuló  barokk  theatrum  sacrum elsősorban  az  üdvtörténet 
megjelenítésével  hatott  a  közönségre.239 „Theatrum sacrum típusúnak tartunk minden 
olyan  alkotást,  mely…  szerkesztési  elveiben  színpadias  kifejezésformákat  alkalmaz. 
Nemcsak a hagyományos értelemben vett műtárgyakat (oltárépítményeket, szobrokat, 
festményeket  stb.),  hanem egy-egy gondosan megszerkesztett  bűnbánati  körmenetet, 
ünnepséget,  temetést  is  theatrum  sacrum típusú  alkotásnak  kell  tartanunk.  A  tág 

232  Bálint – Barna 1994: 140–141.
233  Kilián 1989: 13.
234  Simhandl 1998: 97.
235  Angyal 1938: 45. A könyv számtalan példát ismertet a barokk sajátosságainak minél  részletesebb 

megismerésére.
236  Simhandl 1998: 97.
237  Balthasar 1989: 34-48; Szabó 1989: 19-22.
238  Angyal 1938: 45.
239  Lengyel 1989–1990: 585.
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értelemben  vett  szent  színház  fogalmához  soroljuk  a  tridentinumot  követő  barokk 
hitélet  számos  megnyilvánulási  formáját.  Így  az  egyházi  év  nagy  ünnepeihez,  jeles 
napjaihoz  kapcsolódó  nagyheti  passiójátékokat,  karácsonyi  betlehemes  játékokat, 
búcsújárásokat,  szenttéavatásokat,  translatiókat,  iskoladráma  előadásokat  és 
mindenféle kultuszceremóniákat.  De szakrális rétegei  miatt  nem függetlenek a szent 
színháztól az uralkodói triumfusok, a koronázások, a menyegzők, a keresztelők és a 
temetési szertartások, de még a lovagi tornák sem.”240

Krisztus szenvedésének minél elevenebb átélését szolgálták a különféle társulatok 
nagypénteki flagelláns körmenetei. A körmenetekben részt vevő tömeg egyszerre volt 
szemlélője  és  résztvevője  is  a  szenvedéstörténet  misztériumának.241 A  jelmezes 
processziót a jezsuiták honosították meg, tőlük azonban átvették más szerzetesrendek 
is.  Ezeknek  a  jelmezekkel  színesített,  olykor  a  bűnbánati  jelleget  is  hangsúlyozó 
flagellációval,  önostorozással  tarkított  körmeneteknek  igen  sok  válfaja  létezett.  A 
körmeneten felvonulókat Krisztus korabeli jelmezekbe öltöztették, s a néma szereplők 
így mentek végig a városon. Erre vonatkozó adataink Egerből, Budáról és Temesvárról 
maradtak fenn a XVIII. századból. 242

A  szent  színházak  által  kínált  átélési,  azonosulási  lehetőségek  elementárisan 
fakadtak a barokk illuzionizmusából és a mimézis sajátos misztériumából, és a valóság 
illúzióját  keltve,  a  szent  események  részeseivé  szándékoztak  tenni  a  szemlélőket, 
feloldva a reális és irreális közötti határokat, összemosva a valóságot és a látszatot. A 
szent színház típusú művek és az ünnepi ceremóniák mind arra figyelmeztették a kor 
emberét, hogy ő is egy szereplő az üdvtörténet színpadán.243

Hans Urs  von Balthasar  a kegyelem és az emberi  szabadság üdvösségtörténeti 
drámáját  teológiai  szempontból  fogalmazta meg:  az ember  nem puszta  szemlélője  a 
kinyilatkoztatott igazságoknak, hanem maga is szereplője az üdvösség drámájának. Az 
ember Isten képére és hasonlatosságára alkotott szabad szellem, választania kell Isten 
mellett  vagy  ellene,  meghallgatnia  a  hívást,  a  hitben  igennel  válaszolni  és 
engedelmeskedni  az  isteni  akaratnak.  Isten  Krisztusban  belépett  az  emberi 
történelembe,  a  dráma  főszereplője  lett  az  „isteni  színjátékban”,  ahol  az  ember 
üdvössége  vagy  kárhozata  forog  kockán.  A  dráma  Krisztus  kereszthalálában  és 
feltámadásában éri el csúcsát; a végkifejlet pedig az utolsó ítélet lesz.244

Richard Alewyn irodalomtudós így írt erről: „Ha a világszínházról szóló hasonlat 
szerint a néző valósága maga is csak színház, akkor a színház a valóságban színház a 
színházban. A néző a színházban már a színpadon áll és játszik, akár akarja, akár nem... 
tudja, hogy a kozmikus nézőtér sötétjében ott ül minden nézők nézője: az Isten. Istentől, 
az abszolút színjátékostól Istenig, az abszolút nézőig a valóságok fokozatainak tengelye 
vezet. Ennek a közepén azonban ott áll az ember,  maga is egyben néző és színész a 
barokk világszínházban.”245

240  Lengyel 1989–1990: 589-590.
241  Lengyel 1989–1990: 622-624.
242  Kilián 1988: 401-409.
243  Lengyel 1989–1990: 585.
244  Szabó 1989: 18.
245  Petneki 2001: 239.
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A  XVI-XVIII.  században  minden  társadalmi  rétegnek  megvolt  a  maga  színi 
előadása. A főúri udvarokban csak kevesek számára jelentettek szórakozást az alkalmi 
vagy  állandó  theátrumok;  a  vásárokban,  a  városi  főtereken  külföldi  vagy  alkalmi 
csoportok  játékában  gyönyörködhettek  a  nézők,  illetve  laikus  konfraternitások 
rendezésében  mutattak  be  egyházi  ünnepeken  misztériumokat,  melyek  eredete  a 
középkorig nyúlik vissza. Ezek mellett léteztek iskolai színjátékok, amelyek társadalmi 
és  színháztörténeti  szerepe  a  nyugat-európai  országokhoz  képest  nálunk  sokkal 
nagyobb volt, mert itt hiányoztak a hivatásos nemzeti társulatok, és a súlyos politikai 
helyzet  miatt  a  külföldi  vándortársulatok  is  sokáig  elkerülték  az  országot.  A XVIII. 
század  folyamán  ugyan  megjelentek  a  német  vándortársulatok,  de  ezek  nem 
pótolhatták  a  magyar  nyelvű  színház  hiányát.  Az  iskolai  színjátékok  azonban 
anyanyelvűvé válva széles közönséget vonzottak, a nemzeti kultúra részévé lettek, és 
előkészítették az 1790-ben meginduló hivatásos magyar nyelvű színjátszást.246 Jelentős 
szerepük volt a dramatikus népszokásoknak is,  melyek szoros kapcsolatban álltak a 
színjátékokkal.

Az iskolai színi kultúra szinte teljes egyöntetűséggel hálózta be az egész ország 
területét, de különösen Erdélyt és a Felvidéket.247 Az iskoladráma fogalmába tartoznak 
a XVI-XVIII. század folyamán mindazok a nyilvános szereplések, melyeket valamennyi 
felekezet és szerzetesrend iskoláiban adtak elő, és amelyeken a dráma leglényegesebb 
elemei:  a  látvány,  a  jelmezes  szereplő,  az  élő  szó,  a  drámai  konfliktus,  a  közönség 
együttesen  vagy  külön-külön  megjelennek.  Műfaj  tekintetében  magán  viseli 
ugyanazokat a jegyeket, mint amelyeket a hivatásos színjátszás is képvisel; az iskolai 
színpadon  is  létezett  tehát  pantomimikus,  azaz  a  mozdulatok,  a  látvány  erejével 
dolgozó, hangszerrel is kísért ún. némajáték, élőkép, táncjáték, zenés játék, opera.248

A XVI.  századtól  vált  általánossá,  hogy a  protestáns  iskolák diákjai  az  iskolai, 
egyházi vagy városi ünnepeken és az év végi vizsgákon színdarabokat mutattak be az 
iskolások,  szülők  vagy  a  város  közönségének.  Az  előadások  főként  pedagógiai  célt 
szolgáltak,  de  egyúttal  helyettesítették  az  igazi  színházat.  A  protestáns  gyakorlatot 
átvették  a  katolikus  iskolák  is:  a  XVIII.  században  már  szinte  minden  felekezet  és 
szerzetesrend  adatott  elő  színjátékot  diákjaival,  és  az  iskolai  színjátszás  ennek 
megfelelően  sokféle  ágra  bomlott  szét.249 A  reformátusok  didaktikai  játékaikkal,  az 
evangélikusok aktualizált bibliai históriáikkal, az unitáriusok társadalmi kérdéseket is 
érintő dialógusaikkal hívták fel magukra a figyelmet. A jezsuiták iskoláiba az előkelő 
nemesség gyermekei jártak, a többi szerzetesrend pedig az alsóbb társadalmi rétegek 
képviselőivé vált.250

A magyarországi iskolai színjátszásban 1773-ban bekövetkezett feloszlatásukig a 
jezsuita  rendé  volt  a  vezető  szerep,  az  első  magyar  jezsuita  előadást  1581-ben 
rendezték.251 A jezsuiták 35,  a  piaristák pedig  21 magyarországi  városban adtak elő 
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színjátékot  az  iskoláikban.252 A  piarista  iskoladrámák  közönsége  jóval  szélesebb 
rétegekből került ki, mint a jezsuitáké, s ezért nagyobb volt a magyar nyelvű előadások 
száma.  A  darabok  többsége  világi  témájú  volt,  többek  között  vígjáték,  szatíra.  Az 
előadások célja a nevelés és a szórakoztatás, ezért lehetett a piarista iskolai színpad a 
hivatásos  magyar  színjátszás  egyik  előkészítője,  sőt  a  piarista  drámaíró  tanárokon 
keresztül (pl. Dugonics András253) egyik elindítója.254

Az  obszerváns  ferencesek  négy,  a  minoriták  pedig  három  magyarországi 
iskolában  állítottak  színre  valamilyen  darabot.  A  ferences  színjátékot  a 
hagyományokhoz  való  ragaszkodás  jellemzi.  Ők  az  iskolai  színjátékot  a  liturgia 
szolgálatába állították,255 a XVIII. századi liturgikus színjátékban ugyanis még nem vált 
ketté a színjátszás és a liturgia.256

Jól  példázza  ezt  az  erdélyi  obszerváns  ferencesek  központjában,  Csíksomlyón 
kialakult  leggazdagabb  magyar  ferences  színjátékhagyomány,  mely  szoros 
kapcsolatban  állt  a  XIII.  század  óta  meglevő  itáliai  ferences  dramatikus 
hagyományokkal.257 A csíksomlyói drámák egyedülállók abban, hogy egyetlen iskola 
színjátszó gyakorlata közel egy évszázadon keresztül kísérhető figyelemmel. A ferences 
gyakorlat  legfőbb  erénye,  hogy  nevelési,  iskolai  célok  mellett  kulturális  feladatokat 
ellátó, missziós jellege volt.258 Ezt az alábbiakban azért ismertetem részletesebben, mert 
a  XVIII.  századi  vallásos  lelkület  fedezhető  fel  most  is  a  gyimesi  zarándokok  egy 
részének körében.

Míg  a  XVI.  századi  Európában  a  misztériumjátékok  lerövidültek,  a  passiók  és 
betlehemesek száma lecsökkent, addig a magyar ferenceseknél a XVI. században sem 
szorult vissza vagy alakult át a devóciós passió. Különösen Erdélyre érvényes ez, ahol 
jelentősége a többnyire protestáns környezetben ekkor még inkább megnőtt.259

Csíksomlyói  adataink  a  gimnázium  Mária  Társulatának  megalakulásával 
kezdődtek,  és  1721-től  folyamatosan  tartottak  1782-ig,  II.  Józsefnek  a  társulatot 
feloszlató  rendeletéig.  Az  iskola  keretein  belül  működő  kör  tagjai  összejöveteleiken 
vallásos  oktatásban  részesültek,  himnuszokat  énekeltek,  testületileg  jelentek  meg  a 
körmeneteken  és  az  ünnepségeken.  A  darabok  lejegyzéséről,  a  díszletekről  és 
jelmezekről  a  társulat  gondoskodott,  s  tagjaiból  kerültek  ki  a  szereplő  diákok és  az 
előadásokat rendező tanárok is.260

Ebből  az  időszakból  összesen  98  drámáról  maradt  fönt  adat,  ami  nemcsak 
mennyisége  (a  jezsuitáktól  összesen  34  magyar  drámaszöveg  maradt,  a  három 

252  Kilián 1988: 396.
253  Demeter 1989: 147–153.
254  Pintér 1993: 106–107.
255  Kilián 1988: 397.
256  Kilián 1992: 178.
257  Míg Kardos Tiborék szerint itt a XVI. századi szokások fölelevenítéséről van szó, addig Pintér Márta 

Zsuzsanna  véleménye  az,  hogy  a  középkor  óta  folyamatosan  meglévő  dramatikus  hagyomány 
kiteljesedésére példák a XVIII.  századi csíksomlyói passiók.  Kardos – Dömötör 1960:  91-92;  Pintér 
1989: 129–132.

258  Pintér 1993: 108–109.
259  Pintér 1989: 129.
260  Pintér 1989: 129–130; Pintér 2003: 663-664.
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protestáns felekezettől is csak 50), hanem tematikája és jellege miatt is különleges: a 67 
magyar dráma közül 41 passiójáték.261

Ezek a passiójátékok jóval szélesebb tömegekhez szóltak, mint az iskoladrámák 
általában,  hiszen  nagypénteken  több  ezer  néző  látta  az  előadásokat.  A  csíksomlyói 
passiók sajátossága az apokrif jelenetek sokasága (pl. ördög-jelenetek, Mária és Krisztus 
búcsúja),  a  Máriához kapcsolódó jelenetek nagy száma. A passiókban nagy szerepet 
kapott a compassio, vagyis Mária együtt-szenvedése a fiával. A ferenceseknél mindig is 
jelenlevő  Mária-kultuszt  e  kegyhelyen  felerősítette  a  csodatévő  Mária-szobor 
kisugárzása.262

A  szövegekből  kiderül  az  is,  hogy  a  hívek  a  templomi  szertartás  után  együtt 
vonultak  az  előadás  színhelyére.  Ebben  a  formában  sokkal  jobban  átélték  Krisztus 
szenvedéstörténetét, amit az igazol, hogy együtt énekeltek s valószínűleg együtt sírtak a 
szereplőkkel,  gyakori  lehetett  a  közbekiabálás,  a  fütyülés  (a  prológusok  mindig 
„csendes hallgatásra” kérik a nézőket) s ezt erősíti meg az az adat is, miszerint az 1739-
es passióban a Krisztus kínzóit játszó diákokat a közönség megverte és elkergette – így 
az előadás félbeszakadt.263

A  passiójátékok  szerzői  a  közönségtől  nem  a  szokványos  befogadói,  nézői 
magatartásformákat várták el, hanem az aktív részvételt: mivel a passiók zenei anyaga 
katolikus  népénekekből  tevődött  össze,  ezeket  a  közönség  együtt  énekelte  a 
szereplőkkel. Emellett hangos fogadalmat kellett tenniük, meg kellett bánniuk bűneiket, 
teljes  szívvel  át  kellett  érezniük  Krisztus  halálának  és  megváltásnak  misztériumát, 
ahogyan azt  a  prédikátor-szerzők kérték  tőlük  a  darabok előtt  vagy után elhangzó, 
bűnbánatra  és  megtérésre  szólító  prédikációs  jellegű  szövegekben.  Az  emberközeli, 
átélhető bemutatás volt a táncjelenetek szerepe is: például az ördögök szinte minden 
passióban zenével, tánccal fejezték ki örömüket Jézus elveszejtésekor.264

A mai ember számára szokatlanul trágár vagy éppen vidám jelenetek szövik át a 
szenvedéstörténetet,  ahogyan  az  életben  is  egymás  mellett  van  a  hétköznapi  élet 
trivialitása és a szenvedéstörténet magasztossága. Csak Krisztus és Mária emelkednek 
ki  a  szereplők  közül.  A többiek  viselkedése  hétköznapi,  az  erdélyi  mindennapi  élet 
szereplői is lehetnének, talán ezért is tudták annyira átérezni a sorsukat. A szövegekben 
sokszor  van  utalás  a  környékbeli  helyekre,  a  Hargitára,  sőt  magára  a  csíksomlyói 
búcsúra is.265

A jezsuita és a piarista iskolák jól felszerelt dísztermeivel szemben Csíksomlyón 
nem volt színjátszásra alkalmas terem az iskolában. Az 1740-es években az iskola mellé 
épített deszkaszínben játszottak, majd amikor ez kicsinek bizonyult, a nézők a nyitott 
kapun keresztül, a kertből nézhették a passiójátékokat. Vannak azonban arra is adatok, 
hogy a passiók közül néhányat a Kis-Somlyó hegy oldalában lévő Kálvária stációinál 
adtak elő.

261  Pintér 2003: 660.
262  Pintér 1989: 130., 2003: 671.
263  Pintér 2003: 668.
264  Pintér 2003: 666-669.
265  Pintér 2003: 670-673.
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XII. Kelemen pápa 1731-ben pápai bullával szentesítette újra a ferences rendnek a 
keresztútért  adott  búcsú  gyakorlatát.  Csíksomlyón 1738-tól  jött  szokásba  a  Kálvária 
stációinak végigjárása.  Mivel ennek még nem volt hagyománya, az 1739. évi passiót 
arra szentelte Potyó Bonaventúra, a rendtartomány későbbi vezetője, hogy a híveknek 
elmagyarázza a búcsú lényegét: „Mindenitek nyerhet öt teljes búcsút itt,/ Azon kívül 
hatvanhárom  esztendeit,/  Annyi  quadrágyenát,  ha  megszánja  vétkét,/  S  fájlalva 
szemléli Krisztus szenvedésit.” A 14 jelenetet a 14 stációnál állva adták elő: a szöveg a 
stáció képeit is magyarázta, értelmezte a hívőknek. A Kis-Somlyó hegy a tetején álló 
Salvator-kápolnával  olyan festőiséget  sugallt,  amelynek  teátrális  hatása  erősebb  volt 
bármilyen festett díszletnél.266

A darabokat az ott tanító fiatal tanárok írták. Az évenkénti passiójáték megírása 
Istennek való felajánlás volt,  a világi dicsőség távol állt  tőlük, nevüket csak az 1770 
utáni  drámaszerzők  tüntették  fel.  A  szövegekben  nem  érdemes  eredetiséget  és 
szerzőséget keresni, mert egy-egy passió megírásakor a szerző szabadon használhatta 
fel a korábbi évek darabjait. Az előadások szereplői az iskola 10–18 éves tanulói voltak, 
akik  általában  a  környékbeli  falvakból  kerültek  a  csíksomlyói  gimnáziumba.  A  női 
szerepeket  is  ők játszották el,  legfeljebb  a  prológust  vagy az epilógust  mondta el  a 
passiót rendező szerzetes-tanár.267 Mivel  a szerzők abból  a környezetből  származtak, 
ahonnan a nézők érkeztek, ezért ismerték annak lelki igényeit.

A  nagypénteki  passiók  mellett  figyelembe  kell  venni,  hogy  Csíksomlyó 
zarándokhely volt, és így más egyházi ünnepek idején is tartottak előadásokat: pünkösd 
szombatján,  Nagyboldogasszony  napján  és  Úrnapján.  Emellett  az  ifjúság 
védőszentjének,  Páduai  Szent  Antalnak  ünnepén  (június  13.)  és  az  iskola 
védőszentjének,  Szent  Adalbertnek  az  ünnepén  (április  23.)  is  voltak  előadások. 
Kutatásom szempontjából lényeges,  hogy pünkösd szombatján is gyakoriak voltak a 
bibliai témájú előadások (pl. ószövetségi történetek), emellett játszottak allegóriákat és 
bűnös ifjakról szóló pedagógiai darabokat is.268 Ez egyúttal azt is jelenti,  hogy az ide 
zarándoklók  is  részt  vettek  az  előadásokon,  rájuk  is  hatottak  a  darabok,  és  annak 
lelkületét magukkal vitték otthonaikba.

A  csíksomlyói  passiójátékok  nemcsak  a  kegyhelyre  látogatókra,  hanem  a 
környéken élőkre is nagy hatással voltak. A szövegeket ugyanis a XVIII. században a 
környékbeli falvakba is kikölcsönözték, illetve a diákok egy-egy sikeres előadás után a 
passió szövegét magukkal vitték szülőfalujukba, és ott a vakáció idején újra előadták.269

A ferences rendre jellemző a népies dramatikus színjátszással való erős kapcsolata, 
kölcsönhatása. Az előadás és a közönség egymásra hatását mutatja az is, hogy a XIX. 
században  gyűjtött  folklóranyagban  több,  a  devóciós  passiókra  jellemző  jelenetet 
találunk.  Ilyen  pl.  a  Nyikó  melléki,  udvarhelyszéki  és  a  gyergyói  lakodalmasban  a 
menyasszony búcsúja atyjától, amely Mária és Krisztus búcsúját idézi.270

266  Pintér 2003: 664-665.
267  Pintér 2003: 667-668.
268  Pintér 2003: 663-664.
269  Pintér 2003: 659-660., 668.
270  Pintér 1989: 131.
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Szempontunkból nagyon fontos, hogy az iskolai színjátékok és a népi dramatikus 
műfajok271 kölcsönösen  hatottak  egymásra,  hiszen  íróik  jórészt  a  nép  közül  kikerült 
tanítók,  magiszterek,  kántorok,  diákok  voltak.  Hatott  azonban  a  dráma  témájával, 
cselekményeivel  is  a  népi  műfajokra.  Így  például  bizonyos,  hogy  betlehemeseink 
antikizáló pásztornevei iskolai örökségek.272

A  XVIII.  század  második  felében  hazánkban  is  végérvényesen  szétvált  az 
elitkultúra és a populáris kultúra, bár barokk elemek még sokáig éltek mindkét réteg 
körében – ahogyan az a dramatikus népszokásokban is fellelhető. Véleményem szerint 
azonban  a  dramatikus  népszokásokkal  foglalkozó  néprajzkutatók  műveiben  nem 
kapott kellő hangsúlyt a vallásos tartalmú csoport. Ortutay Gyula,273 Dömötör Tekla,274 

Ujváry Zoltán275 is inkább a maszkos alakoskodásokat vizsgálták behatóbban.
Amint  arról  már írtam,  a XIX.  század folyamán az Istentől  való  eltávolodás,  a 

szekularizáció vált uralkodóvá. A XX. század elején a pszichoanalízis és egyes színházi 
elméletek  próbáltak  választ  adni  a  lét  értelmének  kérdéseire,  a  közösség  erejének 
megtalálására.  Míg korábban a  rítusból  fejlődött  ki  a  színház,  addig az  alábbiakban 
azokat a kiemelkedő rendezőket említem meg, akik a XX. században arra törekedtek, 
hogy a színházból fejlődjön ki a rítus; vagyis olyan színház létrehozását indítványozták, 
ahol a nézők átmeneti rítus révén megtisztulhatnak.

A szórakoztatás színházában a közönség elkülönül az előadóktól; a cél a közönség 
tetszésének  elnyerése,  nem pedig  egy  rögzített  kódhoz  vagy  dogmához igazodás.276 

Ezzel  szemben  a  rituális  színház  európai  „prófétái”:  a  főleg  teoretikus  fölvetések 
szintjén  maradt,  de  döntő  befolyású Antonin Artaud,  a  szegény színházat  megalkotó 
Jerzy Grotowski, a szent színházat létrehozó Peter Brook úgy vélték, hogy az élő színház 
útjában  egy  kiürült,  megmerevedett  tradíció-felfogás  áll.  Ennek  leglátványosabb 
megnyilvánulása a színházi tér, mely előre eldönti a néző és a színház egymáshoz való 
viszonyát.  A  kőszínházi  forma  a  nézőtér  és  a  játszótér  szigorú,  távolságtartó 
megkülönböztetésével  individualizálja  az  amorf  tömegben,  a  sötét  nézőtéren  helyet 
foglaló nézőt, elzárva őt attól a lehetőségtől, hogy résztvevője és/vagy tanúja legyen a 
történteknek.  Visky  András  szerint  „Ebből  következően  a  színház  ősi,  ontológiai 
szubsztrátumát vonja vissza, hogy tudniillik közösségi művészet  volna, és még csak 
nem  is  abban  az  értelemben,  hogy  a  közösségre  mint  eleve  adottra  appelálna  – 
amiképpen, mondjuk, a Bali szigeti színház teszi és a görög színház tette -, hanem a 
sokaságként  odasereglett  közönséget  az  előadás  idejére,  a  jelentések  közös 
megteremtése  révén,  közösséggé alakítja… A csoda a  rituális  színházi  előadásban a 
jelentésekben való részesülés.”277 A rituális színház megteremtésének első mozzanata a tér 

271  Disszertációmban  nem  térek  ki  annak  problematikájára,  hogy  a  néprajztudományon  belül  is 
különböző  terminológiák  használatosak  a  dramatikus  népszokás  mellett,  mert  ez  már  nem  érinti 
témámat, a búcsújárást.

272  Kilián 1988: 399. Ujváry Zoltán többek között a debreceni református kollégium példáján keresztül 
mutatott rá, hogy az iskoladrámák a folklór egyik forrásának tekinthetők. Ujváry 1989: 169–176.
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körülhatárolása  és  megtisztítása.  A rituális  színház  tere  legközelebbi  rokonságban a 
liturgikus térrel áll. Ez „a  communio tere: a tőlünk távol levő – vagy bennünk mélyen 
elrejtve  szunnyadó  –  egzisztenciális  jelentések  testet  öltenek,  közel  jönnek  hozzánk, 
egyesülnek velünk.”278

A tér  megalkotásával  párhuzamosan az idő átértelmezése  megy végbe,  a  játék 
terében  végbemenő  történés  jelen  idejű.  A  rituális  színházi  idő  a  profán  idő 
megszüntetését célozza meg. Ennek legkézenfekvőbb módja a történet megszüntetése. 
A visszavont történet a „szent” történet,  mely mindig ugyanaz. A rituális várakozás 
nem a történetre, hanem a közös áldozatbemutatásra irányul.279

Az  avantgárd  színházak  programjainak  sarkalatos  pontja  a  színház 
„irodalmiatlanítása”280 volt,  amiről  Antonin  Artaud  így  írt:  „…nem  befejezettnek  és 
szentnek  számító  szövegekhez  kell  fordulnunk,  hanem  éppen  az  a  feladat,  hogy  a 
színház ne legyen a szövegnek alárendelve, hogy visszataláljunk egy olyan egyedülálló 
nyelvhez,  amely  félúton  van  a  gesztus  és  a  gondolat  között.”281 „Az  igazi  színház, 
miként  a  kultúra,  soha nem volt  írásbeli.  A színház térbeli  művészet  és  a  tér  négy 
pontjára támaszkodva, megkockáztatja, hogy megérintse az életet.”282

Artaud  az  1930-as  években  a  betegnek  tartott  európai  fejlett  civilizációkkal283 

szemben a bali-szigeti példákra alapozva284 a színházat mágikus rituálévá változtatta, 
amely  gyógyító  folyamatokat  indíthat  el  a  nézőkben.  Artaud  kegyetlen  színháza  az 
átmenet rítusa – mágikus megtisztulási rítus, illetve ördögűzés, amelyben azért idézik 
fel  a  modern embert  megszálló  „démonokat”,  hogy tudatosítsák,  illetve elpusztítsák 
őket.285

„A  színháznak  tehát  létre  kell  hoznia  a  szó,  a  gesztus,  a  kifejezésmód 
metafizikáját,  hogy kiszabaduljon a lélektani  és  emberi  taposómalomból.  De mindez 
nem  sokat  ér,  ha  mögötte  nincs  valóságos  metafizikai  kísértés… Ezek  egytől  egyig 
kozmikus természetű gondolatok, amelyek a Teremtéssel, a Keletkezéssel, a Káosszal 
kapcsolatosak, így ha csak első megközelítésre is, olyan területet jelölnek ki, amelytől a 
színház régen elszakadt.”286

A lengyel Jerzy Grotowski színházát az 1950-es évek végétől a megváltás eszméje 
hatotta  át.287 Nem  a  vallásos  színházat  akarta  feltámasztani,  inkább  egyfajta  rituálé 
megteremtésével próbálkozott.288 Grotowski úgy vélte, hogy a XX. századi közösséget – 
ellentétben  azzal  a  korral,  amikor  a  színház  még  a  vallási  élet  része  volt  –  nem 
határozza meg a vallás, a mítosz hagyományos formái pedig elvesztették egyetemes 
jelentésüket,  az  azokkal  való  azonosulás  lehetőségét.  Ugyanakkor  sokkal 

278  Visky 1997: 72.
279  Visky 1997: 72.
280  Fischer-Lichte 2001: 571.
281  Artaud 1999: 183.
282  Artaud 1999: 222.
283  Artaud 1999: 218.
284  Artaud 1999: 151–164.
285  Artaud 1999: 183.
286  Artaud 1999: 184.
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288  Grotowski 1999: 62.

56



meghatározóbbá  vált  az  értelmi  meggyőződés,  aminek  következtében  azt  a  sokkot, 
amely az életben hordott maszkok mögött rejlő ember pszichikai rétegeit  kikezdené, 
sokkal  nehezebb  elérni,  mint  egykor.  Grotowski  szerint  a  mítosszal  való  azonosulás 
helyett ma már csak a  szembesülés lehetséges: „…magunkra húzzuk a mítosz „bőrét”, 
amely ugyan nem illik  ránk pontosan,  ám épp ezáltal  megismerhetjük  problémáink 
viszonylagosságát a „gyökerek” szempontjából és a „gyökerek” viszonylagosságát a mi 
perspektívánkból.  Ha  ez  az  eljárás  brutális,  ha  mintegy  felsőbb  engedelmességgel 
hajtjuk  végre,  ha  intim  szféránkban  lemeztelenedünk  és  mintegy  odaadjuk, 
„feláldozzuk”  hétköznapjainkban  érintetlenül  maradó  zónánkat,  akkor  az  életben 
hordott maszkunk összetörik.”289

Grotowski  törekvése  a  szegény  színház létrehozása  volt:  „…azáltal,  hogy  az 
előadásról  fokozatosan  lebontottuk,  amit  le  lehetett  bontani,  mintegy  tapasztalatilag 
kimutattuk,  hogy  létezhet  színház  karakterizálás  nélkül,  autonóm  jelmez  és  díszlet 
nélkül, elkülönített színpad nélkül, fényjáték, zenei aláfestés nélkül. De nem létezhet, ha 
nincs meg a színész-néző viszony, a színész és a néző kézzelfogható, közvetlen, „élő” 
érintkezése.”290 Grotowski  színházában  felszámolta  a  különálló  színpadot  és 
nézőteret,291 a színészt pedig az intim ösztönzónából az „átvilágosulásba” emelő lelki és 
fizikai  képességek  integrációja,  a  „transz”  technikája  jellemzi.292 A  „lemeztelenített 
színész”293 által végrehajtott aktusnak úgy kell működnie, hogy vele a színész feltárja 
önmagát: a gyónás aktusára van szükség.294

A néző hivatása, hogy tanú legyen: nem szól bele abba, amit mások tesznek, nem 
próbál közbelépni, de megérti, hogy egy ilyen aktus arra int, csinálja ő is ugyanazt.295 

Erre adott lehetőséget az az előadás is, amelynek elején egy szerzetes a refektóriumban 
az alábbi szavakkal fordult a nézőkhöz: „Engedjék meg, hogy gyónjak önöknek”, s ettől 
a perctől a néző akarva-akaratlanul gyóntatóvá vált.296

Grotowski  színházáról  elismerően  írt  Pilinszky  János  is,  aki  a  színház  fő 
problémájának  a  jelenlét297 kérdését  tekintette:  „Grotowski  egyszerre  nevezheti 
eszköztelennek  és  extatikusnak  színpadát,  aminek  valóban  egyszerre  jellemzője  az 
»eszközök elvetése« és az effektusok végletes fölfokozása, a dráma mezítelen jelenléte, s 
a  közönség  drámai  inkarnálódása  a  színészek  kultikus  segédletével.  Grotowskiék 
minden  előadáson  megkísérlik  a  tökéletes  átélést,  eljutást  az  extázisig,  áttörést  a 
transzcendensbe.”298 Pilinszky  szerint  Grotowskiék  az  új,  szakrális  színház 
megszületéséhez  asszisztáltak:  „A  színház  eleve  szakrális  művészet,  mivel  csakis  a 
transzcendens  utalás  képes  annak is,  ami a  színpadon történik,  s  annak is,  amire  a 

289  Grotowski 1999: 18–19.
290  Grotowski 1999: 13.
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293  Grotowski 1999: 22.
294  Grotowski 1999: 71.
295  Grotowski 1999: 61.
296  Grotowski 1999: 57.
297  Pilinszky 1982: 189.
298  Pilinszky 1982: 205.

57



színpad  utal,  megadni  a  jelenlét  igazságát.”299 Pilinszky  szakrális  színházának  fő 
jellemzői  a  megjelenítő  erő,  a  jelenlét,  a  csönd,  a  mozdulatlanság  és  az  oratórikus 
forma.300 Az  író  ebbe  a  kategóriába  sorolta  a  szentmise  drámáját  is,  „…mely  épp 
végtelen  csendjével  idézi  meg  az  egyszeri  véres  áldozatot,  a  kölcsönös  és  tökéletes 
jelenlét jegyében”301

Richard Schechner szerint a színház az ember alaptermészetéből fakad. Az őskori 
és a természeti népek rítusaiban kereste az ideális formát, hogy visszaállítsa a művészet 
eredeti  funkcióját,  az emberi  lét teljességének bemutatását.  Schechner megkísérelte  a 
színházat  eredeti,  az  ősi  rítusokban  megtalált  funkciójába  visszaállítani  saját 
kultúrájának kiüresedett kereteit áttörve: vagyis olyan hellyé és eseménnyé tenni, amely 
képes az emberi lét alapfeszültségeinek, szorongásainak feloldására.302

Schechner  1968-ban  írt  programindító  nézetei  között  szerepelt,  hogy  a  színház 
nem  alapulhat  az  élet  és  a  művészet  hagyományos  elválasztásán.  Grotowski 
elképzelésével  szemben itt  már a nézők közvetlenül  is  részt  vesznek az előadásban: 
mozoghatnak és válogathatnak a nézőpontok között. A szövegnek nem kell az előadás 
kiindulópontjává vagy céljává válnia, akár el is hagyható. Minden elem egyenrangú, a 
szereplők, a szín, a szöveg, a mozgás, a látható és hallható elemek.303

Erika  Fischer-Lichte  abban  látta  Schechner  rituális  színházának  korlátait,  hogy 
abban  a  színészek  gyakran  saját  magánjellegű  problémáik  és  érzéseik  eljátszására 
használták fel a szerepeket. A közösség kialakítása végett a nézők egyenrangú félként 
csatlakozhattak  a  színészekhez;  volt  olyan  előadás,  ahol  beavatási  szertartás  által 
lehetett  bejutni  a  nézőtérre,  majd  a  színészek  anyaszült  meztelenül  játszottak,  és  a 
nézőket is csak ruhátlanul engedték be. A testnek ez a felszabadítása olyan alapvető 
változás  kezdetét  jelezte,  amely  kizárólagos  alapja  lett  annak,  hogy  a  nyugati 
kultúrában élő  emberek  új  identitást  alakíthassanak ki.  Ám ezekben az esetekben a 
performerek  csupán  közszemlére  tették  meztelen  testüket,  akárcsak  egyéni 
neurózisukat.  Mivel  azonban a szimbólum nem az esemény megtörténtének,  hanem 
ábrázolásának  eszköze,  nem  ment  végbe  a  résztvevők  transzformációja.  A  rituális 
színház képviselői nem vették figyelembe,  hogy a rítusok csak abban a közösségben 
fejthetik  ki  hatásukat,  amelyben  még  elevenen  élnek,  és  ahol  a  közösségi  élet 
alkotórészeit  képezik  az  azok  alapjául  szolgáló  mítoszok.  Az  új-guineai  aszmátok 
adoptációs  rítusa  fiatal  amerikai  színészek  New  York-i  előadásában  képtelen 
„közösségi lénnyé” tenni egy amerikait.304

Mint  láttuk,  bizonyos  XX.  századi  színházi  technikák  a  vallástól  eltávolodott 
embereknek a lét problémáira megoldást kínáló hellyé igyekeztek válni, ahol a színész 
és  a  néző  közötti  határ  sok  esetben  fellazult.  A  hívő  emberek  számára  a  vallásos 
ünnepek, többek között a búcsújárás jelenthet  hasonló keretet,  illetve a nem vallásos 
emberek  között  is  vannak,  akik  egy-egy kegyhelyen  igyekszenek  megtalálni  az  élet 
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értelméhez vezető utat.  A hit mélysége következtében azonban számos különbség is 
föllelhető  a  színház  és  a  búcsújárás  között:  a  hívek  számára  Krisztus  élete  valóban 
megtörtént  esemény,  amit  fölelevenítenek  az  ünnepen,  míg  a  színházi  történetet,  a 
színházban megjelenített törzsi rítust nem tartják valóságosnak. Továbbá a színházban 
megalkotott rítusok nem állandósultak, mert nem kötődtek színházon kívüli, valóságos 
társadalmi struktúrához,305 és a színházban azonosulás helyett csupán szembesülés volt 
lehetséges.

Ezzel végére értem a rövid színháztörténeti összefoglalónak, melynek során arra 
törekedtem,  hogy  érzékeltessem:  rítus  és  színház  évezredeken  keresztül  szorosan 
összefonódó  fogalmak  voltak,  melyek  csak  az  utóbbi  évszázadokban  váltak  szét  a 
nyugati civilizációban. Az alábbiakban a rituális dráma fogalmát fejtem ki, és rátérek a 
búcsújárásnak mint rituális drámának a jellemzésére.

6. A BÚCSÚJÁRÁS MINT RITUÁLIS DRÁMA

Munkám kezdetén azt reméltem, hogy az általam vizsgált jelenségre lehetséges 
egy  olyan  fogalom  alkalmazása,  mely  egyaránt  érvényes  a  néprajztudomány, 
irodalomtudomány,  művészettörténet  és  antropológia  területén.  Kiderült  azonban, 
hogy  az  egyes  tudományágak  eltérő  módon  definiálják  a  dráma,  a  színház  és  a 
hozzájuk  kapcsolódó  egyéb  fogalmakat,  és  így  választanom  kellett,  hogy  mely 
terminust  fogadjam  el  és  használjam  az  írás  folyamán.  Választásom  –  a  néprajzi 
szakirodalmat követve – a  rituális dráma kifejezésre esett. Megjegyzem azonban, hogy 
nem tartom kizárólagos érvényűnek ezt a fogalmat, egyaránt elfogadhatónak érzem a 
theatrum  sacrum,  szent  színjáték,  előadás,  kulturális  performansz fogalmakat.  Ezek 
valamelyest  egy-egy tudományág és egy-egy kor szemléletét,  divatos szóhasználatát 
jelentik, attól függően, hogy milyen szemszögből közelítettek a vizsgált jelenséghez.

Az  eltérő  fogalmak  mögött  egyaránt  az  azonosulás  és  a  transzformáció 
mozzanatának megragadása volt a cél, bárhogyan is nevezték azt. Ennek lényege az, 
hogy hogyan tudnak az emberek  más emberekké  átlényegülni  –  vagy ideiglenesen, 
ahogy  többnyire  egy  színházi  darabban,  vagy  maradandóan,  mint  többnyire  egy 
rítusban. A transzformációs rendszerek tartalmazzák a tér és az idő transzformációit is: 
az  „ott  és  akkor”  eljátszását  ebben  a  különös  „itt  és  most”-ban,  és  teljes  jelenlétet 
igényelnek  a  résztvevőktől.  Habár  az  alábbiakban  színházi  kifejezéseket  fogok 
használni,  munkám  során  a  búcsújárásra  mint  a  vallási  élmény  szerzésének  egyik 
módjára tekintettem, és nem akartam azt profanizálni.

A drámának számtalan definíciója született, ezek egy része csupán az írott művet 
érti  rajta,  míg  mások  tágabban  értelmezik  és  a  színpadi  előadást  is  ide  sorolják. 
Disszertációmban én is túllépek a szövegközpontú megközelítésen, hiszen a búcsújárás 
azon rituális drámák közé sorolandó, ahol csak egyes részeknek van kötött szövege, 

305  Schechner 1984: 122.
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míg  a  hangsúly  az  előadás  módján  (mozgás,  éneklés)  van.  Itt  a  lényeges  az,  hogy 
nemcsak  a  kötött  szöveget  mondók  válnak  szereplőkké,  hanem  minden  résztvevő, 
hiszen  az  események  hatására  az  átalakulás  –  szemben  a  színházzal,  ahol  csak  a 
történetben és az előadókban – bennük is végbemegy.

Az irodalomközpontú drámaelmélet képviselői közé tartozik Bécsy Tamás, aki a 
drámát  kizárólagosan  irodalmi  műként,  írott  szövegként  elemzi,  a  színpadi 
megjelenítéssel, előadással való kapcsolatát – a misztériumdrámát kivéve – figyelmen 
kívül hagyja.306 Ezáltal azonban nem veszi figyelembe, hogy a nézők közül a legutóbbi 
időkig kevesen tudtak olvasni, s ezért a mű csakis az előadás által válhatott ismertté és 
fejthette  ki  hatását  a  társadalom széles  rétegei  körében.  Számomra viszont épp az a 
kérdés,  hogy milyen előadások szóltak a népnek, milyenekben vehettek annak tagjai 
részt.

Kutatásom szempontjából Erika Fischer-Lichte A dráma története című könyve volt 
hasznos.  A  szerző  az  átmeneti  rítus  fogalmának  felhasználásával  a  színházat  a 
határátlépés terének tekintette, mely az identitásképzésben játszik szerepet. Könyvében 
a  drámai  műnem  történetét  identitástörténetként  írta  meg.  Helmut  Plessnerre 
hivatkozva  az  alábbit  állította  a  színházról:  „A  játékosok  olyan  mágikus  tükörként 
funkcionálnak,  amelyben a néző tükörképe mint egy másik  ember  képe,  illetve  egy 
másik ember tükörképe mint sajátja verődik vissza. Miközben erre a képre reflektál, 
viszonyba kerül önmagával. Ily módon a játékosok testi és nyelvi cselekvései, valamint 
az  általuk  játszott  szerepek  olyan  szempontokat  és  tényezőket  visznek  színre, 
amelyeket a nézők mint a társadalom képviselői társadalmi identitásukra illetve saját 
Énjükre vonatkoztatva észlelnek és értelmeznek.”307

Erika  Fischer-Lichte  a  színházat  a  kulturális  performansz egyik  típusaként 
értelmezte. Ezt a fogalmat az 1950-es években azzal a céllal vezette be Milton Singer 
amerikai  kultúrantropológus,  hogy le  lehessen  írni  a  kulturális  szerveződések  olyan 
különleges  eseteit,  mint  például  a  templomi  szertartásokat.  Singer  összekapcsolta  a 
kulturális  performansz fogalmát a kulturális  identitás  kérdésével.  Véleménye szerint 
ugyanis  ezekben  jut  kifejezésre  egy  kultúra  önképe  és  önmegismerése,  s  az  adott 
kultúra  tagjai  számára  mint  idegenek  számára jelenítik  meg a  történetet.308 Singerre 
hivatkozva  Clifford  Geertz  így  fogalmazott:  „…egy  nép  szellemi  tudatosságát 
elsősorban  azok  a  jobban  kidolgozott  és  nyilvánosabb  jellegű  szertartások  alakítják, 
amelyek gyakorlata során az emberek a lelkiállapotok és motivációk széles skálájával, 
valamint a metafizikai elképzelésekkel azonosulnak.”309 Erika Fischer-Lichte azt a tézist 
képviselte,  hogy  „…nemcsak  az  átmenet  rítusa,  hanem  a  színház  is  a  kulturális 
performansz olyan műfajának tekinthető, amely rendkívül szorosan kapcsolódott össze 

306  Bécsy 2001: 433-435. Azokat a színházi előadásokat, melyek a nézőt fizikailag is be kívánták vonni az 
előadásba, eleve kudarcra ítéltnek tekinti. Mereven kettéválasztja a művészet világát és a valóságos 
világot, a kettő között csak metaforikus kapcsolatot tart lehetségesnek. Bécsy 1988: 109–110.
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az  identitásképződés  és  identitásváltás  folyamatával.  A  színházban  is  az  identitás 
színreviteléről van szó, ami szintén performatív cselekvések során megy végbe.310

Az iskoladrámákat feldolgozó Kilián István az irodalomtudomány felől, a szöveg 
szempontjából közelített  a  dráma fogalmához, és megkülönböztette azt a színjátéktól: 
„…a dráma olyan irodalmi mű, amelyben egy vagy több szereplő egy képzelt  vagy 
megtörtént  cselekmény  részese.  A  dráma  előadásához  szereplőkre  és  közönségre, 
jelmezre és kellékre van szükség. A dráma szövege többnyire az előadás előtt elkészül, 
s  a  szereplők  azt  előadás  közben  elmondják.  Ha  a  szöveget  nem  írták  meg, 
rögtönözhetnek is… A dráma szövege lehet kötött vagy kötetlen. A színjáték ugyanígy 
megköveteli a két legfontosabb jellemzőt: a szereplőket és a közönséget, előre megírt 
szövege  azonban  nincs  a  darabnak,  sőt  nagyon  gyakran  szöveg  egyáltalán  el  sem 
hangzik… A drámai előadás és a színjáték végpontjai között számtalan átmeneti műfaj 
létezik.  Színjáték  a  jelmezes  felvonulás  vagy  körmenet,  gyakran  a  nagyböjtben 
flagellációval  társult  jelmezes  processziót  tartottak.  Ilyennel  találkozhatunk  a  XVIII. 
századi Egerben vagy Besztercebányán.”311

Kilián István több olyan egyházi ünnepet is fölsorolt, melyeket színjátékszerűen 
ünnepeltek, liturgikus keretek között adtak elő, mint például a vízkeresztet, karácsonyt, 
nagypénteket.312 A  templomban  előadott  vallásos  színjátszó  alkalmak  között  a 
karácsony, húsvét és úrnapja mellett a templombúcsút említette meg a minorita iskolai 
színjátszás műfajrendszerénél.313 A templomhoz kevésbé kötődő, nagyobb térben zajló 
búcsújárás – érthető módon – nem szerepelt a csoportosításban. Habár Kilián István a 
színjáték fogalmát használta az engem érdeklő jelenségekre, azért fontos az ő kutatásait 
megemlíteni,  mert  a  fogalmak  használatának  különbözősége  ellenére  hasonló 
szemlélettel közelített a híveket is bevonó eseményekhez.

A legközelebb Kardos Tibor és Dömötör Tekla dráma-felfogása áll hozzám, akik 
azt  a  régi  magyar  drámai  emlékek  elemzése  során  határozták  meg:  „…színre  vitt 
cselekmény  és  beszéd,  melynek  formája  monológ,  vagy  párbeszéd,  és  evvel  együtt 
alapvető  mimézis.  Azonban  mind  a  szemünk  előtt  lejátszódó,  művészileg 
megszerkesztett cselekményt, mind a párbeszédet csak az képes élő drámává tenni, ha 
az  előttünk  jelenben  lefolyó  akció  hősi  küzdelem  (vagy  annak  fonákja),  ha  benne 
drámai  eszme  rejlik,  mely  elhatározó  döntéssel  és  következményekkel  jár,  mely  a 
szembenálló  feleket  drámai  összeütközésbe  viszi.”314 Búcsújárás  esetében  az 
összeütközés,  a  küzdelem  alapja  az,  hogy  itt  a  bűntől  való  feloldozás,  a  hívek 
megváltása és ezáltal az örök élet elnyerése forog kockán. A zarándoklat éppen ezért 
nemcsak vezekléssel jár, hanem a megtisztulás által örömünneppé is válik.

A dráma fogalma – ha nem is olyan részletességgel, mint a korábbi szerzőknél – 
Bálint Sándornál is fölbukkant, méghozzá a vallásos néplélek jellemzésénél. Számomra 

310  Fischer-Lichte 2001: 12–13.
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hagyományokat. Kilián 2003: 86.

313  Kilián 1992: 173.
314  Kardos–Dömötör 1960: 8.

61



az  alábbi  idézet  azért  fontos,  mert  annak  a  társadalmi  rétegnek  a  legmélyebb 
ismeretéről  tanúskodik,  melyről  a  későbbiekben  részletesen  fogok  írni.  „A  népi 
vallásosság  művészi  kompozíció  is,  sokkal  inkább,  mint  a  városi  embernél,  akit 
vallásban is inkább az értelmi megfontolások jellemeznek. Ezért olyan fontos a népnél a 
nagymise drámája [kiemelés tőlem], a prédikáció közvetlen hatása, az ének szárnyalása, 
az  ünnepek  liturgikus  megszentelése.  A  templom  művészi  kiképzésében  mi  már 
sokszor  csak  a  puszta  dekorációt  látjuk.  A  nép  azonban  még  érzi  a  szimbolikus 
ábrázolásokból áradó jelentést. Az ő művészi felfogásával egyezik az egyházi művészet 
alkalmazottsága.  Minden  templomi  képnek,  tárgynak  a  vallásos  gyakorlatban 
rendeltetése,  szerepe  van  éppen  úgy,  mint  az  ő  művészi  módon  kiképzett 
környezetének.  A kereszténység  tételes  tanításait  elsősorban nem elvont  eszmékben, 
nem is egyoldalú erkölcsi okulásban, hanem főképpen artisztikus képzetekben fogja fel. 
A  jelzett  artisztikus  képzetek  megnyilatkoznak  a  néplélek  vallásos  szemléletében,  a 
vallásos  népéletnek  majdnem  minden  megnyilatkozásában.  A  dogmákat  a 
misztériumjátékokban,  illetőleg  ezeknek  töredékeiben  és  emlékezet-hagyományaiban 
érzékeli.  A  szentírás  és  a  szentek  élete  verses,  énekelt  szövegekben,  tehát  költői 
formában válik  benne  rendesen  ismeretté.  Az egyházi  év  legtöbb  ünnepét,  ezeknek 
jelentőségét,  értelmét az énekekből ismeri meg. Ezért van, hogy csöndes misére járni 
nem szeret.  Hiányzik ebből  az ének, de hiányzik az ünnepélyes hangulat,  a kultusz 
érzékelhetősége is.”315

Kutatásom  elején  az  elméleti  kérdésekben  sokat  segített  Richard  Schechner  A 
performance című könyve. A szerző rendező, drámaíró, antropológus, 1967–1980 között 
a New York-i Performance Group csoport vezetője, ahol kísérletet tett a színház minden 
koron  átívelő  univerzális  lételméletének  megértésére.316 Schechner  a  színház  felől 
közelített  olyan  kérdésekhez,  melyek  nélkülözhetetlenek  voltak  a  búcsújárás 
vizsgálatához is. Ehhez a XX. századi színházelmélet kiemelkedő alakjainak (Antonin 
Artaud,  Jerzy  Grotowski,  Peter  Brook)  művei  mellett  többek  között  Arnold  van 
Gennep, Mircea Eliade és barátja, Victor Turner kutatásait használta fel.

Véleménye  szerint  az  előadás:  „A  teljes  eseményegyüttes,  melynek  többsége 
észrevétlenül múlik el, minden, ami mind az előadókkal, mind a nézőkkel történik attól 
a pillanattól fogva, hogy az első néző belép az előadás felségterületére – a helyszínre, 
ahol  a  színház  működik  -,  egészen  addig  a  pillanatig,  amíg  az  utolsó  néző  is 
eltávozik.”317 Tartalmazza az előadásra való előkészületeket mind az előadók, mind a 
nézők részéről, illetve az előadást követő levezető folyamatokat.

Elsősorban  Victor  Turner  társadalmi  dráma  elméletére  építve318 Schechner  az 
előadásnak három típusát különböztette meg: 1. esztétikai dráma: a néző tudatállapota 
megváltozik, míg az előadó „körbefordul” 2. rituális dráma: az változik meg, akire a 
szertartás  irányul,  míg  a  ceremóniát  vezető  személy  (pl.  sámán)  „körbefordul”  3. 

315  Hegyi 1974: 677.
316  Schechner 1984: 295–297.
317  Schechner 1984: 58.
318  Turner 1974: 37-41.
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társadalmi dráma: valamennyi résztvevője megváltozik.319 Az utóbbi két csoportnál a 
színész aktív tagja közösségének.

Míg a nyugati színházban, rögzített díszletek között előadott esztétikai dráma egy 
helyben ülő közönség előtt zajlik, addig a rituális és társadalmi dráma színhelye bárhol 
lehet: akár egy utca vagy a mi esetünkben a zarándoklat útvonala. A nyugati színház 
olyan hely, melynek egyedüli  funkciója, hogy ott előadásokat tartsanak, a rituális és 
társadalmi drámák színhelyei viszont más időpontban más szereppel rendelkeznek. A 
színház születésének tehát a tér helyszínné alakulása a lelke.320

A legjobb bizonyítéka annak, hogy egy előadás rituális dráma, a szerves közönség 
jelenléte.  Míg az  esetleges  közönség  kedvtelésből,  addig  a  szerves  közönség  rituális 
szükségletből vesz részt egy előadáson. Ahhoz, hogy az előadás a maga teljességében 
megvalósulhasson,  szükség  van  a  szerves  közönség  jelenlétére.  Természetesen  a 
gyakorlatban  keveredhetnek  a  közönségfajták:  a  legtöbb  nyilvános  esemény  olyan 
előadásra irányítja a figyelmet, melynek szemtanúja szerves közönség; de ez a szerves 
közönség önmagában is egy, a nagy nyilvánosságnak szánt látványosság része. Azok 
számára, akik filmen vagy televízión követnek előadást, még a széles nyilvánosság is az 
előadás részévé válik.321

Schechner  szerint  az  átalakulás  három  szinten  megy  végbe:  a  történetben,  az 
előadókban,  akiknek  speciális  feladata,  hogy  testük  és  lelkük  ideiglenesen 
átrendeződjék és a közönségben, ahol a változások szórakozás esetén időlegesek, rítus 
esetén állandósultak lehetnek. A tömjénfüst, a zene, a jelmezek, maszkok, gyakorlatok 
és varázsigék mind az elhitetést célozzák, segítik az előadót, hogy egy másik személlyé 
vagy egy más időben és  más helyen élő lénnyé lényegüljön át,  s  ezt  az itt  és  most 
jelenlétet  a  tér és  idő megkettőzésével  valósítsa meg.  A közönséggel  kapcsolatban a 
hangulat- és tudatváltozás elérése a cél, ami lehet időleges vagy maradandó. A rítusok a 
résztvevőket olyan határokon viszik keresztül, melyek más személlyé változtatják őket. 
Ahol az átmenetek – átalakulások veszélyt rejtenek, ott kitalálják azt, amit van Gennep 
átmeneti rítusnak hív.

Míg az esztétikai dráma átalakulást idézhet elő az előadóktól elkülönült közönség 
soraiban, addig a társadalmi és rituális drámában minden jelenlevő résztvevő is egyben, 
legfeljebb vannak, akik a többieknél intenzívebben vesznek részt. Az esztétikai dráma 
előadásának a színházban levő valamennyi személy részese,  de abban a dramatikus 
eseményben,  melynek  kedvéért  az  egész  előadást  megrendezik,  csak  a  szereplők 
vesznek részt. Maga az előadás eseménye alapvetően társadalmi természetű, ebben az 
esztétikai  és  társadalmi  dráma  megegyezik.  Az  előbbi  funkciója,  hogy  a  közönség 
tudatosságáért tegye meg mindazt, amit az utóbbi a saját résztvevőiért vállal fel: hogy 
helyet és értelmet adjon az átalakulásnak.322

Schechner az eredményesség – szórakoztatás ellentétpárral is jellemezte a rítus és 
a színház közötti különbséget. Az eredményesség szempontjából a rítusra többek között 
a  következő  szempontok  érvényesek:  kapcsolat  egy  jelen  nem  levő  másikkal, 
319  Schechner 1984: 174.
320  Schechner 1984: 154.
321  Schechner 1984: 200–204.
322  Schechner 1984: 171–173.
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hatálytalanítja az időt és szimbolikus időt vezet be, az előadó transzban van, a közönség 
részt vesz és hisz, a kritika tilos,  kollektív kreativitás.  Ezzel  szemben a színházra az 
alábbiak jellemzők:  élvezetet  nyújt,  a most-ot hangsúlyozza,  a  közönség a másik,  az 
előadó  tudja,  hogy  mit  csinál,  a  közönség  figyel,  a  kritikát  üdvözlik,  egyéni 
kreativitás.323

Mindezek alapján a búcsújárás mint rituális dráma elsődlegesen a Szenttel való 
találkozást  mutatja  be,  lehetővé  téve  a  kiüresedett,  gondokkal  teli  mindennapok 
kereteinek  áttörését,  egy kis  időre  az  igazi  lét  teljességének  átélését.  Persze  mindez 
csakis  akkor  valósulhat  meg,  ha  a  jelenlevők  tudatosan  részt  vállalnak  a  rituális 
drámában, akár mint gyalogos zarándokok, akár mint busszal, gépkocsival érkezők.

A rituális dráma központi helyszíne szent hely, ahol megszűnik a hétköznapi idő. 
Témája  Szűz  Mária  és  Jézus  Krisztus  földi  életének  egy-egy  kiemelkedő  eseménye: 
Kisasszony napja Szűz Mária születését,  pünkösd pedig a Szentlélek eljövetelét  teszi 
jelenvalóvá,  mint  itt  és  most  lezajló  történést  mutatja  be,  amikor az egész közösség 
megújulhat.

A  búcsújárás  helyszínei  közé  nem  csupán  a  kegytemplom,  Isten  háza tartozik, 
hanem  a  búcsújárók  otthonai  is,  ahonnan  elindulnak  s  amit  hazatértük  után 
búcsúfiákkal díszítenek. A búcsújárás ugyanis olyan térbeli viselkedésforma, melyben a 
résztvevők nagy távolság megtételét is vállalják, előkészülnek rá, pontosan megtervezik 
annak  részleteit.  Az  esemény  egy  előírt  útvonalon  zajlik,  beleértve  azokat  a 
településeket, melyeken áthaladnak, illetve az útmenti szakrális objektumokat is.

A római katolikus egyház szempontjából a búcsújárás egy sajátos körmenet egy 
szent helyre, ahol a szentség jegye alatt különböző vidékekről sok ember gyűlik össze.324 

A  körmenet  –  beleértve  a  búcsújárást  is  –  a  nyilvános  istentisztelet  olyan  sajátos 
megnyilvánulása, „…amely a vallásosság közös gyakorlását kiviszi a templom falain 
kívül  az  utcára,  a  földekre  és  mezőkre,  hogy  szent  énekeket  zengve  és  hangosan 
imádkozva vagy hálát adjon Istennek vagy az ő haragját megengesztelni igyekezzék. A 
körmenet a vallásos érzések kicsordulásából keletkezett,  amelyek már nem elégedtek 
meg  azzal,  hogy  a  templom  négy  fala  között  szálljanak  a  magasba,  hanem 
kikívánkoztak a szabadba, hogy betöltsék az utcákat, a tereket,  a mezőket s mintegy 
azokat is bevonják a hívősereg Istent dicsőítő vagy Istent kiengesztelni akaró karába.”325

A búcsújárás alatt egyszerre több helyszínen zajlanak egymással párhuzamosan a 
jelenetek:  a  keresztalják  elindulnak  otthonaikból,  majd  a  kegyhelyen  találkoznak 
egymással, ahol a templomot, kápolnákat, keresztutat vagy a vásári forgatagot keresik 
föl.  A  kegyhelyen  töltött  idő  rövidsége  miatt  nem  lehet  minden  helyszínre  eljutni, 
hanem ki-ki ízlése, igényei alapján válogatja össze, hogy mit néz meg.

A rituális dráma ideje sem csupán a kegyhelyen töltött időre korlátozódik, hanem 
az előadók és a nézők előkészületeit,  illetve a búcsújárást követő levezető szakaszt is 
magában foglalja.  Az előkészületi  szakaszhoz tartozik többek  között  a  korábbi  évek 
búcsúinak fölidézése, a feladatok elosztása; illetve a zarándokok testben és lélekben is 
fölkészülnek a megtisztulásra: imádkoznak, böjtölnek az indulás előtt.
323  Schechner 1984: 106–107.
324  Radó 1961: 492.
325  Mihályfi 1933: 630-631.
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Mivel  a  búcsújárás  – jó  esetben  – évről  évre  ismétlődik,  így az  idők folyamán 
kiforrt egy állandónak tekinthető szerkezet, melyben azért mindig akad némi változás 
az  aktuális  körülményekhez  igazodva.  Tapasztalatom  szerint  nincs  két  egyforma 
búcsújárás,  hanem variációkról  beszélhetünk,  amit  majd  a  példák  bemutatása  során 
részletesebben kifejtek.

A búcsújárás forgatókönyve egyrészt  írásban rögzített,  ennek egyik formáját az 
énekeskönyvek  jelentik,  melyek  az  énekeken  kívül  tartalmazzák  a  beköszöntő  és 
búcsúzó imákat, a keresztúti ájtatosság szövegét, de gyakran a kegyhelyre vonatkozó 
viselkedési szabályokat is. Az írásba nem foglalt forgatókönyv pedig a keresztaljákat 
szervezőkben él, ők adják át azt nemzedékről nemzedékre.

A  búcsújárás  dramatikus  eseményében  minden  jelenlevő  résztvevő  is  egyben, 
legfeljebb néhányan a többieknél intenzívebben vesznek részt benne. A rituális dráma 
során  cserélődnek  a  szerepek:  aki  az  egyik  pillanatban  megfigyelő,  a  következő 
pillanatban főszereplő lesz, majd ismét néző. Az esztétikai drámával ellentétben itt a 
szereplők többsége aktív tagja saját közösségének, és nincsenek merev határok színpad 
és nézőtér, színész és néző között. A közönség nemcsak figyel, hanem részt is vesz az 
előadásban. A búcsújárók többsége szerves közönséget alkot: nem kedvtelésből, hanem 
lelki szükségletből vesznek részt a rituális drámában, melynek megvalósulásához ők is 
nélkülözhetetlenek.

A  búcsújárás  előkészületeiben  fontos  szerep  jut  a  kegyhelyen  élőknek:  a 
programok  összeállítása,  a  takarítás  és  a  zarándokok  ellátását  szolgáló  egységek 
elhelyezése. Kutatásaim során azonban nem erre fektettem a hangsúlyt, hanem a szent 
helyre  érkező  zarándokok útjára.  Egy-egy  keresztaljának  is  megvannak a  szervezői, 
ceremóniamesterei, akik felügyelik, hogy a menetben a hívek a nekik megfelelő helyre 
kerüljenek,  mások pedig  az énekeket  vezetik.  Emellett  olyan főbb szerepek  vannak, 
mint a Jézus Krisztust szimbolizáló feszület és a zászlók vitele. A résztvevők az úton 
énekek és imák formájában kommunikálnak Istennel és égi Édesanyjukkal.

Mivel  egy  búcsújárás  több  napot  vesz  igénybe,  illetve  az  események 
párhuzamosan  zajlanak,  ezért  fizikailag  nem  lehetséges  a  rituális  dráma  minden 
részletét figyelemmel követni. Azok a résztvevők, akik már többször jártak búcsúban, a 
szelektív figyelemkihagyás326 révén kiválogatják a számukra fontos jeleneteket, és így 
jobban tudják figyelmüket az addig észre nem vett részletekre összpontosítani, illetve 
több  idejük  marad  a  Szenttel  való  kommunikációra.  Az  összpontosítást  igénylő  és 
pihenő részek (pl. misék, keresztút végzése – étkezés,  búcsúfia vásárlása) váltakozva 
követik egymást.

A zarándoklat alatt  vizuális és zenei effektusok növelik a drámaiságot,  a hívek 
énekükkel  kifejezhetik  Istenhez  és  Szűz Máriához fűző szeretetüket,  tiszteletüket.  A 

326  A  szelektív  figyelemkihagyás  elmélete  szerint  egy  több  napos  rituális  dráma  során  a  közönség 
zarándoklattal, kitartással,  megpróbáltatással demonstrálja odaadását. Az előadás időtartama olyan 
hosszú, hogy azt nem lehet végig figyelemmel kísérni. A közönség azonban tudja, hogy mi történik, s 
az, hogy nem mindenre figyel oda, épp e tudás kimutatásának egyik módja. A nézők jönnek-mennek, 
kiválogathatják, hogy az előadásnak mely részeit kövessék figyelemmel. Egy hosszú lefolyású előadás 
során a szelektív figyelemkihagyás alkalmazása inkább mély relaxációt, semmint feszültséget ébreszt. 
(Schechner 1984: 203–204., 215.)
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búcsújárás  egyes  szakaszainak  (mise,  énekek,  imádságok)  ugyan  vannak  kötött 
szövegei, ám a szöveg nem kap olyan fontos szerepet, mint az esztétikai drámákban; 
jelen esetben a szöveggel egyenértékűnek tekinthetők a látható és hallható elemek, mint 
például  a  zene,  a  mozgás vagy maga a  látvány,  amire megkülönböztetett  figyelmet 
fordítanak.  A díszletet  nemcsak a szakrális objektumok, hanem maga a természet  is 
jelenti.  A vezekléshez  hozzátartoznak a  fizikai  fájdalmak,  megpróbáltatások,  melyek 
célja az, hogy jelezzék a változás jelentőségét.

Ez  a  rituális  dráma  módot  nyújt  az  elfojtott  érzelmek  kifejezésére:  a  hívek 
éneklésben, mozgásban, imádságokban adják ki magukból az elfojtott feszültségeiket, 
illetve négyszemközt a gyónás során a papnak, pontosabban rajta keresztül Istennek 
vallják meg titkolt  bűneiket,  vagy a virrasztás során az égi  Édesanyjukkal  folytatott 
kommunikációban.  Ezekben az esetekben a katarzist  gyakran sírás,  kiáltás,  zokogás, 
térdeplés,  térdencsúszás,  a  kegykép  vagy  kegyszobor  közelében  való  elhelyezkedés 
kíséri. Ezek a cselekedetek vigaszt nyújtanak és hozzájárulnak a lélek gyógyulásához. A 
rituális dráma során a csoportok eggyé olvadnak, közösségbe tömörülnek. Ezen kívül 
az  élők  és  holtak  közössége  is  megjelenik  benne,  hiszen  a  hívek  a  kegyhelyen 
halottaikért is imádkoznak.

A továbbiakban  három esettanulmányon  keresztül  fogom  szemléltetni,  hogy  a 
búcsújárás  és  a  templombúcsú  mint  rituális  dráma  milyen  lehetőséget  ad  a 
résztvevőknek. Látni fogunk olyan példákat is, amikor a búcsújárás,  a hagyományos 
forma csak keretet jelent a nem hívők vagy a vallásukat nem rendszeresen gyakorlók 
számára. Ilyen esetekben a kegyhelyeknek más szerepük lesz: a nemzeti közösséghez 
tartozást fejezhetik ki vagy az ősökre való emlékezés helyszínét és a tér szimbolikus 
birtokbavételét jelentik.
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III. Esettanulmányok

1. MÁRIARADNA – A SOKNEMZETISÉGŰ KEGYHELY

A Maros partján, Lippával szemközt elhelyezkedő Máriaradna „...egy hatalmas, 
sok  nyelven  beszélő  szakrális  táj  szíve.”327 A  Bánság  legjelentősebb  kegyhelyére  a 
trianoni  határok  meghúzásáig  Kecskemét,  Zenta  távolságából  is  érkeztek  hívek,  és 
egyúttal ez volt a szögedi nemzet által látogatott legfontosabb búcsújáróhely is (2. kép). A 
magyar  hívek  mellett  a  bánsági  római  katolikus  németek,  bolgárok,  krassovánok, 
szlovákok  számára  is  kiemelt  jelentőségű  a  szent  hely,  továbbá  görög-katolikus  és 
ortodox  románok  is  fölkeresik.  A  radnai  búcsú  szerepe  nemcsak  a  különböző 
nemzetiségek  összekapcsolása  a  vallás  kötelékében,  hanem  eleinte  az  iszlám,  majd 
később az ortodoxia határán a katolikus hívek megtartása is.

A  XX.  század  elejére  vonatkozó  írott  források  érzékeltetik  a  Szenttel  való 
találkozás  megélését,  a  rituális  dráma  sajátos  jegyeit.  Tanulságos,  hogy  a 
Magyarországon élő egykori búcsújárók, akik a magyar–román országhatár meghúzása 
következtében nem tudták elvégezni megszokott zarándoklatukat, hogyan igyekeztek 
emlékezetükben tartani a kegyhelyet.  A napjainkban zajló Kisasszony napi búcsúk a 
folyton megújuló rituális drámát reprezentálják.

1.1. A máriaradnai búcsú kutatástörténete

A kegyhelyre vonatkozó fontos forrás a mirákulumokat összegző könyv, a Világos  
Berkes-hegy,  mely  1773-ban  latin,  1776-ban  magyar  nyelven  látott  napvilágot.328 A 
barokk  kori  búcsújárást  a  mirákulumirodalom  alapján  feldolgozó  Tüskés  Gábor 
munkájában a radnai kegyhely is fontos szerepet kapott.329

A radnai  búcsújárás  kiváló ismerője  volt  a  szegedi  születésű piarista szerzetes, 
Dugonics András (1740–1818). Már gyermekkorában, 1754-ben330 és 1755-ben331 megjárta 
Radnát. 1787-ben, amikor az Etelkát írta, ismét ellátogatott Radnára, illetve 1807-ben is, 
de akkor nem a búcsú alkalmával.332 Az első eredeti magyar regény, az Etelka földrajzi 
hátterében Radna, Világos és Solymos is helyet kapott, de különösen a  Jólánka Radna 
dokumentációja  gazdag.333 Ebben  Dugonics  megírta  a  kegyhely  és  a  szegediek 
327  Bálint 1981: 121.
328  Világos Berkes-hegy 1796.
329  Tüskés 1993.
330  Dugonics 1810: 65.
331  Lehetséges, hogy 1754 vagy 1755 esetében elírásról van szó, és valójában a két út azonos, mert így 

fogalmazott az 1755. évről: „…Urunknak 1755-dik esztendejében, a’ – mint ez – előtt – is mondottam.” 
Dugonics 1810: 126.

332  Dugonics 1810: 125–128.
333  Bálint 1981: 121–122.
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zarándoklatának honfoglalás korig visszanyúló eredetmondáját. Szeged birtokosának, 
Uszubunak Radna nevű lánya egy remete hatására titokban megtért, és a keresztségben 
a Mária nevet kapta. A remete azt tanácsolta neki, hogy ne maradjon pogány atyjánál, 
hanem  menjen  el  a  már  megkeresztelt  nénjéhez,  Lippához.  Útközben  azonban  egy 
vaddisznó  halálosan  megsebezte.  A  helynek,  ahol  meghalt,  a  Radna  nevet  adták. 
Barátnői elhatározták, hogy Szegedről, mely oly kedves volt Radnának, minden évben a 
szegediekkel együtt csoportosan elmennek Radnára.334

A Radnai történetek című művét, melyben a kegyhely történetét és a hozzá fűződő 
csodákat foglalta össze, a szegedi búcsújárók kedvéért írta.335 A mű igazi népkönyvvé 
vált, eljutott a társadalom legszélesebb rétegeihez.336

Az 1900-as  évek  legelején  Tömörkény István szintén megjárta  a  radnai  búcsút. 
Leírásában  kiemelte  a  kegyhelyen  megjelenő  etnikumok  sajátosságait  és  az  önként 
vállalt  szenvedés  egyik formáját:  „Jó pár hete Radnán gyüszmékelve,  a  búcsúsokkal 
följutottam  azon  hegyekre,  ahol  viaszbábokból  való  egyszerű  adományait  az 
elérhetetlen magasba áldozat gyanánt nyújtja a nép. Volt ott közönség sok mindenféle 
fajta,  egész  etnográfiai  kiállítás.  Fekete  bihariak,  papucsos  svábok,  kövér,  bácskai 
bunyevácok, fehér posztóba öltözött bessenyői bolgárok, akiknek asszonyai máig is a 
hegyes orrú, sárga csizmát viselik, piros bőrrel fejelve.  Nagy tömeg nép, mégis rend 
mindenütt, a világi bajlódások itten eltűnnek. Három csendőrfiú, akikre a rend őrizete 
bízatott, csöndesen ült egy padon, télen-nyáron egy posztóruhájukon kívül senki más 
nem vétett ellenük. A nép húzódott fölfelé, por volt és énekek sokasága. Zengtek belé 
az  ívek  és  a  lépcsők.  S  a  számtalan  sok  ódon  lépcsőkön  négykézláb,  meg  térden 
másztak föl a hit vezérlői, mert véresek valának a térdek és ronggyá szakadoztak az 
ünneplő asszonyszoknyák ezen áldozattétel  és  vezeklés  alkalmával.  Lihegve,  fejüket 
lehajtva  és  tenyerükről  könyökükre  ereszkedve  pihentek  meg  olykor  a  lépcsőkön s 
pergett  róluk a víz,  az izzadságos, fülledt helyen. A bizalomnak s a hitt  helyre való 
fölsóhajtásnak csudálatos képe ez.”337

A  radnai  búcsújárás  és  a  szögedi  nemzet kapcsolatát  Bálint  Sándor  vizsgálta. 
Először 1936-ban írt cikket a szegediek radnai búcsújárásáról,338 majd 1980-ban foglalta 
össze részletesebben az egykori szokásokat, kimutatva azok normatív szerepét.339

Barna  Gábor  a  kunszentmártoniak  pünkösdi,340 Fülöp  Imre  az  endrődiek,341 

Harangozó  Imre342 pedig  az  újkígyósiak  Kisasszony  napi  búcsújáró  hagyományait 
dolgozta föl a lokális identitás kiépítésének szándékával.

Az  1970-es  évektől  a  bánsági  németek  nagy  része  Németországba  költözött. 
Számukra nyújt  emlékezési  lehetőséget  Martin  Roos  – 1999 óta  temesvári  püspök – 

334  Dugonics 1803: 115–141.
335  Dugonics 1810: 3.
336  Bálint 1981: 127.
337  Tömörkény 1905: 260–261.
338  Bálint 1936: 317-318.
339  Bálint 1980: 383-389.
340  Barna 1991b: 209-237.
341  Fülöp 1942.
342  Harangozó 1990: 47-67.
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kétkötetes  műve,  melyben  a  kegyhely  történetét,  művészettörténeti  értékeit  és  a 
búcsújáró szokásokat ismertette.343

1996–2000 között a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének hallgatóiból 
alakult csoport Barna Gábor vezetésével végezte el a radnai kolostor három szintjének 
folyosóin és a raktárban található 1711 darab fogadalmi kép, illetve 906 offer, ékszer, 
zászló  és  türelemüveg  leltározását,  majd  felkutatták  az  adományozókat.  A  kutatás 
eredményeként  megjelenő  könyv  többek  között  a  fogadalmi  képgaléria  kvantitatív 
elemzésének eredményeit,  az adományozás motivációit  és egy német falu fogadalmi 
képeit  mutatja  be.344 Ennek  a  kutatásnak  köszönhetően  jártam  be  a  Bánságot,  s 
készíthettem  interjúkat  magyarokkal,  bolgárokkal  és  krassovánokkal  –  az  utóbbi 
esetekben a plébánosok tolmácsolásának köszönhetően. A bánsági terepmunkánkhoz 
finn  kutatók  is  csatlakoztak,  akik  a  multietnikus  közeget  vizsgálták.  Kutatásaink 
Finnországban közös kötetben jelentek meg.345

1.2. A kegyhely története

A radnai kegyhely kialakulása a török időkig nyúlik vissza. A Károly Róbert által 
1324-ben Lippára telepített ferencesek 1551-ben, amikor a törökök elfoglalták a várost, 
átköltöztek a Maros túlpartjára, Radnára.346 A radnai hegyen még 1520–1522 között egy 
özvegy  katolikus  asszony  kápolnácskát  épített  fel,  s  itt  telepedtek  le  a  ferencesek.347 

Dugonics András részletesen leírta, hogy a török hódoltság idején hogyan álltak helyt a 
ferences szerzetesek a katolikus hit megőrzése érdekében.348

A szerzetesek a bosnyák provinciából kerültek ki, hiszen a magyar hívek száma a 
török  hódoltság  és  a  reformáció  terjedése  miatt  egyre  fogyott,  viszont  a  katolikus 
délszlávok közül a törökök elől sokan menekültek délről erre a vidékre, s ezért az igét is 
az ő nyelvükön hirdették.349

A tisztelet középpontjában egy Bassano Remondini olasz nyomdájából származó, 
Kármelhegyi, másként Skapulárés Szűzanyát ábrázoló nyomat áll (3. kép). A kép alsó 
szegélyén  a  tisztítótűzben  szenvedő  lelkek  láthatók,  ezért  a  tisztítótűzből  való 
szabadulás eszméje kapcsolódik hozzá.350 A kegykép története jól szemlélteti, hogy egy-
egy  kép,  szobor  esztétikai  értéke  csak  másodlagos  szerepet  játszik  a  kegytárggyá 

343  Roos 1998., 2004.
344  Barna szerk. 2002 I; Barna 2005a: 826-837.
345  Hannonen – Lönnqvist – Barna 2001.
346  Barna 1991b: 210.
347  Dugonics 1810: 8–10.
348  Dugonics  1810:  18-44.  A  környék  mohamedán  búcsújáróhelyeiről  –  melyek  a  harcokban  elesett 

muzulmán vértanúknak állítanak emléket – Evlia Cselebi számolt be. Evlia 1985: 40-41.
349  Dugonics 1810: 11–14.
350  A tisztítótűzből való szabadulás eszméje Stock Szent Simon látomása és a magán-kinyilatkoztatását 

követő  Bulla  Sabbathina  (szombati  kiváltság)  nyomán  minden  Skapulárés  Boldogasszony 
ábrázoláshoz kapcsolódik. Szilárdfy 1994: 337.
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emelkedésben.351 A papírra nyomott képet 1668-ban egy olasz vándorárustól vásárolta a 
bosnyák származású Vricsonossa (vagy Vrichnossa352) György, hogy otthonában e kép 
előtt  végezhesse  imáit.  Egy alkalommal  azonban a  törökök kirabolták a  kápolnát,  s 
ekkor ajánlotta föl a képet.353

1695-ben  a  törökök  felgyújtották  a  templom  közepére  összehordott  díszeket, 
képeket, de a Szűz Máriát ábrázoló papírkép nem égett el.354 Más alkalommal az egyik 
török lovának patája belesüllyedt a meglágyult kőbe, és addig nem tudott elmozdulni, 
amíg a török el nem állt a templom fölgyújtásának szándékától.355 A patkó nyomát őrző 
követ a templom falában helyezték el, jelenleg is egyik látványossága a templomnak és 
bizonyítéka a Szűzanya segítségének (4. kép). Alatta a törökök pusztításaira az alábbi 
disztichonban megírt felirat emlékeztet: 

„Ím e török lovagolva, e helyre bejutni akarván, 
Ménje patája nyoma megörökűlt e kövön.”
A „Kép hamarosan csodatevő hírbe kerül és nemsokára a katolicizmus jelképe lesz 

iszlám és az  ortodoxia között. A kisded radnai nyájnak kétféle ragadozóval is meg kell 
küzdenie.  Egyik a hódító török: türelmes,  de szeszélyes zsarnok. A barátokat orvosi 
készségükért  tiszteli,  bár  állandóan  akadékoskodik.  A  másik  ellenség  az  ortodoxia, 
amely a katolikus hívekre kivetette hálóját. A szakadár papok át akarják őket téríteni és 
füstadót akarnak szedni tőlük. Erre a portától felhatalmazást is kapnak, de a barátok 
sem restek. Sztambulban ők is oltalmat, meghallgatást nyernek, azaz megvásárolják a 
pópák kiváltságait. A surlódások azonban mégis állandósulnak. A radnai katolicizmus 
e két ütközőpontján sokat szenved, de meg is erősödik a megpróbáltatások tüzében.”356 

A XVIII. század folyamán a beszivárgó románok és szerbek mellé nagy számban római 
katolikus  németeket,  majd a  század végétől  magyarokat  is  telepítettek,  akik  szintén 
rendszeresen részesei voltak a radnai búcsúknak. Radna 1699-ben a karlócai béke által 
került ismét a magyar király birtokába, de Lippa még egy ideig török kézen maradt.357

A kegyhely a XVIII. század első felében a pusztító pestisjárványok megszűnése 
kapcsán vált messze földön ismertté: 1709-ben a pestisben szenvedő aradi Brumer Anna 
Mária „három napok folyása alatt élet nélkül lenni esmértetett”, majd magához térvén 
elmondta,  hogy  „Istennek  ezen  ostora”  csak  akkor  távozik  el,  ha  az  aradiak 
processzióval meglátogatják a radnai Szűz képét.358 Az aradi tanács 1732-ben foglalta 
ezt írásba, melyben azt is rögzítették, hogy az aradiak a pestis elmúlásáért hálából évi 
négy búcsújárást fogadtak.359 Példájukat más települések hívei is követték: „Radna ettől 
kezdve a Regnum Marianum egyik legnagyobb hatású kegyhelyévé fejlődik. Kultikus 
igézete alatt  tartja  az Alföld és  Dél-Magyarország magyar,  német,  bunyevác,  bolgár, 

351  Barna 1991b: 211.
352  Világos Berkes-hegy 1796: 5.
353  Dugonics 1810: 45-55.
354  Világos Berkes-hegy 1796: 12–13.
355  Világos Berkes-hegy 1796: 33- 34.
356  Bálint 1944: 49-50.
357  Dugonics 1810: 67.
358  Világos-Berkes 1796: 48.
359  Dugonics 1810: 91-93.
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román, tót népét. Misztikus tájszervező erejével a magyarságnak a XVIII-XIX. század 
folyamán halhatatlan szolgálatokat tesz.”360

A  szegediek  első  zarándoklatának  közvetlen  előzményét  Dugonics  András  a 
kunszentmártoni  Radics  István 1726.  évi  csodás gyógyulásában látta,  szerinte  ennek 
hírére fogadta meg Funity Mihály Szeged-palánki lakos lánya gyógyulásáért a radnai 
zarándoklatot.361 A Világos Berkes-hegy viszont a szegedi esetet a kunszentmártoni előtt 
közölte, s habár konkrét évszám nem szerepel benne, de a kronológiai sorrend alapján 
ez  1724–25-re  tehető.362 Reizner  János  a  Szeged  történetéről  szóló  monográfiájában 
részletesen leírta a XVIII. század első felének Szegedet sújtó pestisjárványait,363 s ebben 
utalt arra, hogy az aradi katonaságon és orvosokon keresztül közvetlen kapcsolat volt 
Arad és Szeged között, így a szegediek az aradiak radnai zarándoklatáról az aradiaktól 
is tudomást szerezhettek, nemcsak Kunszentmártonon keresztül. Bár kétségtelen, hogy 
1709-ben  a  szegediek  a  pestis  elmúltáért  cserébe  nem Radnán,  hanem Mariazellben 
fejezték  ki  hálájukat  a  Szűzanyának:  egy  díszes  ezüst  lámpát  és  egy  festményt 
ajándékoztak a kegyhelyre.364 Feltételezésemet Martin Roos 2004-ben megjelent könyve 
támasztotta alá: a radnai zarándoklatokról fönnmaradt források szerint az első szegedi 
zarándok 1711-ben vagy 1717-ben látogatott el a kegyhelyre.365

A radnai  kápolnát 1725–1727 között  nagyobbították meg,366 a  ma is  álló,  akkor 
épülő  templomot  1787-ben  Dugonics  András  is  látta.367 VI.  Pius  pápa  az  1776-ban 
kiadott brévében bizonyos napokra teljes búcsú engedélyt adott a radnai templomnak. 
A  feldíszített  templomot  1820-ban  Rudnay  Sándor  esztergomi  érsek,  hercegprímás 
szentelte föl.368

A XVIII-XIX. században (konkrét évszámot Reizner János nem közöl) Szeged évről 
évre megújuló kiadásai között szerepelt a Radnára induló vagy onnan érkező búcsúsok 
zenekarral való ki- és bekísérésének kiadása.369

A templomban a XIX-XX. század fordulóján egyrészt belső átépítések történtek, 
másrészt ekkor épültek a templomhoz felvezető lépcsők és a Kálvária; a templom előtt 
elkészült  a  lourdes-i  Szűzanya  kápolnája,  a  szegediek  jóvoltából  pedig  Szent  István 
király  tiszteletére  megépült  a  millenniumi  kápolna.  Ekkor  állították  a  keresztút 
állomásait és a szentek szobrait is.370 Néhány évvel ezelőtt egy lippai asszony beszélte el 
nekünk, hogy a Szent István kápolna a II. világháború végi harcok során pusztult el.

Barna  Gábor  a  keresztút  stációit  és  az  annak  környékén  levő  szobrokat, 
kápolnákat  állító  településeket  térképre  vetítve  állapította  meg  a  kegyhely  I. 
világháború előtti vonzáskörzetét. E szerint többek között Szeged, Kecskemét, Makó (5. 
360  Bálint 1944: 50.
361  Dugonics 1810: 97. Dugonics András még további hat szegedi esetet is közölt: Dugonics 1810: 103–

114.
362  Világos Berkes-hegy 1796: 54.
363  Reizner 1900: 169–179.
364  Reizner 1900: 170–171.
365  Roos 2004: 479., 603.
366  Dugonics 1810: 78-80.
367  Dugonics 1810: 126–127.
368  Magyary 1902: 50-51.
369  Reizner 1900: 131–132.
370  Magyary 1902: 58-83.
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kép), Kiskunfélegyháza, Gyula, Szentes, Zenta, Nagyvárad, Déva, Hunyad, Temesvár, 
Nagykikinda, Elek, Karánsebes körzetéből érkeztek hívek a búcsúkba.371 Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy ezen települések vallásos közösségei ezúton kötötték magukat a szent 
térhez, és így lettek annak részesei.

1.3. A radnai zarándoklat az 1900-as évek elején

Disszertációmban többször utaltam már a búcsújárás „hagyományos” formájára, 
amely még a barokk időkből ered. Ezt a XX. század elejére vonatkozó írott források 
alapján a radnai zarándoklaton keresztül mutatom be, mert egyrészt Grábócról nem áll 
elegendő mennyiségű adat a rendelkezésemre, másrészt Csíksomlyóról Mohay Tamás 
ír összegző munkát.372 Célom nem a kegyhelyről szóló gazdag irodalom összefoglalása, 
hanem az én szempontomból két legrészletesebb leírás, Bálint Sándor szegedi és Fülöp 
Imre endrődi adatait kiemelve igyekszem a Kisasszony napi búcsújárást a bevezetőben 
ismertetett szempontok szerint értelmezni.

A szegediek száma a XIX. században 4–5000 fő volt, az I. világháború előtt pedig 
kb. 1000.373 A Szeged-alsóvárosiak Mária Radnai Társulatot is alapítottak, mely a rituális 
dráma társadalmi  keretét  adta.  A Csongrád Megyei  Levéltárban található  a  társulat 
azon jegyzőkönyve, mely az 1884–86. évi radnai és az 1884–1906 közötti vodicai (Baja-
Máriakönnye) zarándoklatok szervezésébe, anyagi hátterébe ad rövid bepillantást. Az 
akkori  búcsúvezetők,  Rózsa  Imre  és  Csamangó Gábor  tételesen  elszámoltak a  rájuk 
bízott pénzzel,  melyből Szegeden,  a szálláshelyeken (Makó, Palota,  Pécska, Arad)  és 
Máriaradnán szentmisét mondattak, kifizették a kocsist (6 Ft), a szegények számára egy 
kenyeret, a radnai parókiának pedig tarhonyát374 vásároltak. A társulat rendelkezett egy 
csengettyűvel  és  hat  fáklyával  is.  A  tarisznyák  viteléért  személyenként  65  krajcárt 
kellett fizetni, ha valaki útközben megbetegedett, akkor a kocsisok 10 krajcárért voltak 
kötelesek  az  illetőt  „egy  eresztésre”,  azaz  egynegyed  napig  (pl.  indulástól  reggeliig 
vagy „frustoktol délig”) kocsival szállítani.375

A szegediek a Kisasszony napi búcsú alkalmával keresték fel a szent helyet, s így a 
hétköznapok  világából  kilépve  szent  térben  és  időben  léphettek  kapcsolatba  az  égi 
szférával. Ebben segítettek az elválasztó rítusok, amik a korábbi állapotból kivezették az 
egyént és megtisztították bűneitől.

Az  indulást  megelőzően  a  Radnára  igyekvő  hívek  ünnepélyesen  megkövették 
hozzátartozóikat,  fölkeresték  haragosaikat,  mert  „...könnyű  lélekkel  akartak  útnak 

371  Barna 1991b: 235.
372  Ennek megjelent része: Mohay 2004: 221–243.
373  Bálint 1980: 387.
374  A tarhonya népszerű ételnek számított a zarándokok körében: a tanyaiak is vittek magukkal, továbbá 

rozskenyeret, sonkát és bográcsot. Radnán vettek birkát, és szállásukon birkahúsos tarhonyát főztek 
belőle. Bálint 1980: 389.

375  Csongrád Megyei Levéltár, Mária Radnai társulat jegyző könyve. X/270.
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indulni.”376 Egyesek fogadalmat tettek (pl. egész búcsújárás alatt nem esznek főtt ételt, 
közvetlenül  a  Maros  mellett  zarándokolnak  Radnáig),377 hogy  ezzel  még  jobban 
vállalják  a  vezeklést,  ahogyan  Jézus  is  vállalta  azt.  Arnold  van  Gennep  ezt  úgy 
fogalmazta meg, hogy az átmeneti rítusok tipikus sorozata áldozati szertartásokkal van 
ellátva  (lsd.  a  hindu  és  zsidó  rítusokban  is),  és  a  katolikus  zarándoknak  bizonyos 
preliminális  megszentelési  szabályokat  kell  követnie  az  elutazás  előtt,  melyek 
segítségével kimozdulhat a profán világból és beléphet a szakrális világba. Ezek közé 
olyan tiltó korlátozások tartoznak, mint a böjt, illetve a szexuális tilalom, a fényűzéstől 
való tartózkodás és az időleges aszkézis.378

A szegedi zarándokok számára az elválasztás részét képezte, hogy szeptember 2-
án,  miután  a  város  különböző  részeiből  és  a  tanyákról  összegyűltek  a  hívek, 
harangzúgás közepette egy pap és a hozzátartozók a város határáig kísérték őket.  E 
cselekedetben  maga  a  határ  is  érzékelteti  az  átmenetet,  az  elválást  a  hétköznapok 
szereplőitől. Útrainduló imádságuk szövege tartalmazta a zarándoklat célját: „…hogy 
békességben, üdvösségben és örömmel térjünk vissza hazánkba…a te szent angyalod 
vezérlése által azon helyre, melyre igyekezünk, az örökélet partjára eljuthassunk…”379

Az úton elöl mentek a férfiak a búcsúkereszttel, utánuk az asszonyok és kibontott 
hajjal  a  lányok.  Az  öregek,  betegek  sátoros  kocsin  követték  őket.  Erre  rakták  fel  a 
gyalogosok  is  a  ruhát,  élelmet  tartalmazó  csomagjaikat.  Útközben  Makón, 
Csanádpalotán, Pécskán és Aradon szálltak meg. Szállásadóik pénzt nem fogadtak el – 
hiszen a zarándokokban Krisztus jött el hozzájuk –,  hanem azt kérték, hogy Radnán 
imádkozzanak értük is.380

A profán környezetből való kiszakadás fontos eszköze volt a kegyhelyre történő 
gyalogos  zarándoklat,  amely  négy  napot  vett  igénybe.  Ebben  nyilvánult  meg  az 
átmeneti rítusnak azon lényeges tulajdonsága, miszerint az egyik állapotból a másikba 
való átmenet térbeli átmenettel van kapcsolatban.381 Czapik Gyula, későbbi egri érsek 
így írt  a szegediek gyalogos zarándokútjáról: „…alapos önmegtagadást jelentett  akár 
bűnbánati jellege, akár hálaadó jellege, vagy kérő jellege volt az egésznek.”382

A búcsús közösség útközben énekelt, imádkozott vagy az énekösembör utasítására 
csöndben  gyalogolt,  s  így  gondolatban  már  felkészülhetett  az  Égiekkel  való 
találkozásra.  Az  út  során  a  tér  szakrális  elemeinél,  a  kereszteknél  és  temetőknél 
imádságot mondtak, és betértek minden útba eső templomba. Ilyenkor harangszóval 
fogadták  őket,  és  a  pap  áldásában  részesültek.383 E  cselekedetek  napokon  keresztül 
állandóan ismétlődtek, amely révén a hívek már nem tartoztak a profán világhoz, s bár 
még nem érték el a szent helyet, de egyre közelebb kerültek ahhoz.

Az út önként vállalt szenvedésnek tekinthető, ami Jézus keresztútját idézi.  Erre 
utal  az  endrődieknek  az  a  szokása,  hogy  Radna  felé  a  hegyre  menet  olyan  imát 
376  Bálint 1980: 389.
377  Bálint 1980: 389.
378  van Gennep 1960: 184.
379  Bálint 1980: 389.
380  Bálint 1989: 389.
381  van Gennep 1960: 193.
382  Bálint 1980: 391.
383  Bálint 1980: 389-390.
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mondtak,  ami  Jézus  kereszthaláláról  szólt:  „Jer  menjünk Kálváriára,  Jézus  szenvedő 
útjára, Kövessük a szűz Máriát, Megváltónknak édesanyját…”384

Eliade  szerint  a  templomok  –  következésképpen  a  katolikus  búcsújáróhelyek 
templomai is – a világ közepén, a menny és a föld találkozási pontjánál helyezkednek 
el.385 Ez a hely tehát az elsőrendűen megszentelt övezet, a végső valóság területe. Az 
idevezető  út  nehéz  út,  s  ezt  igazolják  a  szent  helyekhez  (beleértve  a  Mekkába, 
Haridvárba,  Jeruzsálembe)  történő  zarándoklatok  és  mindazok  a  viszontagságok, 
amelyek  a  vándort  érik  az  énhez,  a  létezés  közepéhez vezető  úton:  „S  azért  mind  a 
vesződés és vész, mert ez az út valójában rítus, amely átvezet a profánból a szentbe, a 
mulandó látszatból a valóságba és örökkévalóságba, a halálból az életbe, az emberiből 
az  istenibe.  A  világ  közepének  elérése  voltaképpen  felszentelés,  beavatás,  melynek 
során a tegnap még profán és látszólagos létezés átadja helyét az új, immáron valódi, 
tartós és hathatós életnek.”386

Mielőtt  az endrődi zarándokok beértek volna Radnára,  az út  melletti  patakban 
megmosakodtak, ruhájukat rendbe hozták, s a lányok némelyike ünneplőbe öltözött; 
azaz  testi  tisztálkodással  is  felkészültek  a  lelki  megtisztulásra.  A  leányok a  hajukat 
szétbontva,  kék  vagy  fehér  szalaggal  lekötve  viselték.  Ha  megesett  leány  is  volt  a 
menetben, az csak bekötött fővel ment a többi között.387

Amikor a szegediek megpillantották Radna tornyait, térdre estek, majd énekkel 
köszöntötték.388 A kegyhelyre érkezéskor pap várta őket a határnál.389 Említettem már, 
hogy amikor a zarándokok elindultak otthonról, akkor a város határánál elbúcsúztak 
tőlük a rokonok, s ezzel kiléptek a profán világból; most pedig elérték a szakrális világ 
határát,  ahol  befogadták  őket.  A  köztes  tér  és  idő  átmeneti  jellegű  volt,  de  úgy  is 
fogalmazhatnék,  hogy  a  hagyományos  téren  és  időn kívüli  lét  volt  ez.  Arnold  van 
Gennep úgy vélte, hogy az utazás alatt az egyén már nem a profán és még nem a szent 
térbe tartozik. A gyaloglást az átmeneti rítus véghezvitelének, előadásának tekinti.390

A profán és a szent tér határát jelezte, hogy a hívek a templomba való belépéskor 
szentelt  vízzel keresztet  vetettek. Az endrődiek közül a buzgóbbak a templom előtti 
térről vagy a templomajtótól térden állva tették meg a főoltár felett levő kegyképig az 
utat.391 Azok a zarándokok, „…akik a földön, szótalan lihegéssel, négykézláb másztak, s 
mert egyebet nem adhattak, szenvedésüket nyújtották a magasság felé.”392 A szegediek 
megcsókolták  a  templom  földjét,  majd  kezükben  égő  gyertyákkal  vonultak  Mária 
köszöntésére,  a  Radnai  Kép elé.393 A  föld érintése  és  a  kép előtti  tisztelet  kifejezi  az 

384  Fülöp 1942: 6.
385  Eliade 1998: 28.
386  Eliade 1998: 37.
387  Fülöp 1942: 7.
388  Bálint 1980: 395.
389  Bálint 1980: 391.
390  van Gennep 1960: 186.
391  Fülöp 1942: 7.
392  Tömörkény 1905: 261.
393  Bálint 1980: 395.
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istenivel  való  egyesülést.394 Ilyenkor  sokan  sírtak  örömükben,  ami  a  katarzis 
bizonyítéka.

A  Szeged-alsóvárosiak  Mária  Radnai  Társulatának  jegyzőkönyvében  egy  borító 
nélküli imádságoskönyvet is találtam, melyben minden radnai oltárhoz külön imádság 
tartozott. A főoltár előtt az alábbiak hangzottak el:

„Köszöntsd lelkem mai napot
Melyet már elértél,
Dicsérd a Jézus szent anyját,
Kit tisztelni jöttél:
Hogy kérje Jézus szent fiát,
Adja reánk szent áldását
És a mi gyarló lelkünk bocsánatát.
Egek, mi ez a hely? Hol vagyok, mit látok?
Az öröm tüzétől csaknem elolvadok!
Szemem ha néz ez oltárra, szivem helyét nem találja
Örömkönny-árjába.
Mivel a kegyelem anyjának ösmérem,
Ki mennyekben vagyon, képét itt szemlélem
Felbuzdul minden csepp vérem, ezt tisztelni mikép kelljen?
Nincs oly tehetségem.
De mivel megleltem, kit hiven kerestem
Fáradozván azért, hogy dicsőithessem:
Buzgó térdeimre esem, neki nyujtom szivem, lelkem
S eképen köszöntöm.
Üdvözlégy ezerszer kegyelem anya!
Szegény bünösöknek igaz hiv gyámola
Úr Jézus tiszta szüz anyja, Isten kedve szép leánya
Asszonyunk Mária!
Alázatos szivvel kérlek édes anyám,
Szánd meg bús ügyemet, ne hagyj engem árván,
Végy be kérlek kegyelmedbe, hogy amig élek a testben,
Lehessek kedvedben.
Hogy amidőn végzem gyarló életemet,
Örömmel várhassam utolsó végemet;
Általad üdvösségemet, nyerjem örök életemet;
Segélj meg engemet!”395

Ebben az énekben is megérezhető a numinózus, a jelen lévő, titokzatos Szent, Aki 
előtt a hívek térdre borulva fejezik ki hódolatukat.

394  van Gennep 1960: 185.
395  Csongrád Megyei Levéltár X/270. 3-4.
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A beköszöntő  után  megpihentek,  meggyóntak,  keresztutat  jártak.  Sokan  külön 
penitenciát  is  vállaltak  magukra,  például  a  templomból térden csúszva mentek le  a 
Marosig,  ahol  a  vízben  megmosakodtak.  Ennek  kultikus  célzatáról  már  Dugonics 
András is írt: „… a Maros vizében cudarságát lemossa…”396

A búcsúsok a legtöbb időt a templomban töltötték.397 A Mária tisztelet alapjáról és 
helyes  formájáról  Magyary  Pál  az  1902-ben  megjelent  imádságoskönyvében  –  mely 
hatással  volt  a  hívek  gondolkodására  is  –,  ezt  írta:  „…szt.  Jánosban  összes  kedves 
tanítványainak adta anyául a szent Szűzet, amint ő maga a Megváltás nagy műve által 
lelki ujjászületésünk Atyja lett az új szövetségben!”398 „Az igazi Mária-tisztelet ezen égi 
szűz Anya erényeinek  gyakorlásában és  utánzásában áll!”399 „…a példánykép,  mely 
után lelkünkben minden erényben idomulnunk kell:  Mária.”400 „Ha tehát hallgatunk 
Mária  parancsára… akkor kérésünk Mária  közbenjárására  meg fog hallgattatni;  igaz 
gyermekeinek  ismerve  minden  ügyünket  szent  Fia  trónjánál  hathatósan  elősegíti  és 
biztosan élhetünk, hogy mennyei dicsőségének is részeseivé teend.”401

Ottlétük során a búcsúsok gyóntak, áldoztak. Az előbbi  révén „tiszta lappal”402 

kezdhették  az  életet,  az  áldozás  pedig  Eliade  szerint  szintén  beavatási  struktúrájú 
kultikus cselekedet, mely révén a keresztény ember az Úr testéből és véréből részesül. 
Egyfelől megszenteli a hívőt, gyökeres változást idézve elő létezési módjában, másfelől 
kiemeli a profánok tömegéből, és a kiválasztottak közösségébe olvasztja be.403 Arnold 
van Gennep és Mircea Eliade egyaránt fontos szerepet tulajdonítottak a szimbolikus 
halálnak  és  újjászületésnek.404 Ez  ugyanis  a  profán  létmód  végét  és  a  szenttel  való 
találkozást szimbolizálja.405 

A búcsújárás kapcsolatban állt életkorhoz kötődő átmenettel is: az első búcsúnak 
korhatár jelölő szerepe volt. Az endrődiek többnyire 10–12 éves korukban tették meg 
ezt, ha pedig erre nem került sor, akkor a családok a katonasor előtt álló fiaikat küldték 
el Radnára.406 A szegediek körében íratlan törvény volt, hogy legények, lányok addig 
nem léphettek házasságra, amíg nem voltak a radnai búcsúban.407

Az ország más tájain is ismert szokás volt,408 hogy azok, akik először vettek részt 
zarándoklaton,  nemük  szerint  megkérték  valamelyik  idősebb,  a  kegyhelyen  már 
megfordult  búcsústársukat  a  búcsúkörösztség,  itteni  nevén  a  radnai  körösztség 
kiszolgáltatására. Ilyenkor a  radnai körösztanya a templom szenteltvíztartójából vagy a 
kolostor  kútjából  merített  vízzel  megkeresztelte  keresztgyermekét,  aki  új  nevet  is 
kapott, rendesen a keresztelő személynek a nevét. Ez volt a radnai név. E hagyományban 
396  idézi Bálint 1980: 395.
397  Fülöp 1942: 7.
398  Magyary 1902: 126.
399  Magyary 1902: 129.
400  Magyary 1902: 130.
401  Magyary 1902: 131.
402  van Gennep 1960: 184.
403  Eliade 1999: 233–234.
404  van Gennep 1960: 184–184; Eliade 1999: 13–15.
405  Eliade 1999: 11.
406  Fülöp 1942: 9.
407  Bálint 1980: 387.
408  Barna 2001: 267–278.
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archaikus  névmágiás  képzetek  is  szóhoz  jutottak:  a  fiatal  búcsús  megszabadult 
bűneitől, a gonosz lélek hatalmából, amely csak régi nevén ismerte. A radnai körösztanya 
és  körösztlány között  meghitt  kapcsolat  alakult  ki:  a  későbbi  lakodalomba  a  radnai  
körösztszülők is hivatalosak voltak, és tanúságot tehettek arról, hogy búcsújárásukkal a 
fiatalok  méltóvá  lettek  a  házasság  szentségére.409 A  radnai  körösztség életfordulóhoz 
kötődő  beavatási  rítussal  egyenértékű,  hiszen  új  vallási  közösségbe  vezetett.  Ezen 
túlmenően  a  búcsújárás  azt  jelentette  a  leányok  számára,  amit  napjainkban  a 
jegyesoktatás, és a búcsúban választott keresztanya feladata volt a leány felkészítése a 
házasságra.410

Napjaink búcsújárásai gyakran a turizmussal állnak kapcsolatban. Bálint Sándor 
viszont még azt írta, hogy a búcsújáró öregek szerint azok a fiatalok, akik ellátogattak a 
közeli  solymosi  várba,  nem üdvözültek,  szőregiek  szerint  pedig  haszontalan  volt  a 
búcsújárásuk.411 Ebben a tiltásban is azt érzem, hogy a megtisztulás, újjászületés csak a 
szakrális  térben  volt  lehetséges,  s  abból  kilépni  a  világi  szórakozásnak  számító 
várlátogatás ürügyén nem lehetett.

A  radnai  tartózkodás  egyik  kiemelkedő  eseménye  a  keresztút  elvégzése  volt. 
Bálint  Sándor  erről  érzékletesen  írt:  „A  radnai  templom  mögött  elterülő  erdős 
hegyoldal  valósággal  Magyar  Jeruzsálem  hangulatait  idézi  föl  bennünk.  Tele  van 
kápolnákkal,  szobrokkal,  keresztekkel,  amelyeknek  mindegyikét  jámbor  szándékból 
emelték Radnát járó búcsúsok, magányosok és helységek vegyesen. Ezek az alkotások 
vagy egy-egy hittitokra emlékeztetnek,  vagy az Üdvözítő földi  életének mozzanatait 
örökítik meg, vagy Máriának anyai és királynői dicsőségét hirdetik. Istennek azonban 
spiritus ubi vult, spirat: megdicsőült szentjeivel találkoznak itt a küzdő egyház szentjei, 
Radnának és a földi életnek zarándokai, akik itt megpihennek, látván feladataikat és az 
utakat, amelyek biztosan elvezetnek az örök célhoz, a mennyei Jeruzsálembe. Érzem az 
imádság, vezeklés áldozat misztikus áramait, amelyek Radnát fölülemelik az egyének 
és korok szenvedésein. Fölülemelik a híveket otthoni megszokott önmagukon. Radna 
kétségtelenül vádolja a konvencióvá, meggondolásokká szikkadt vallásosságot, vádolja 
a mindennap gondjaiba hullott embert,  de ugyanakkor bíztat,  hívogat is:  hív az élet 
megünneplésére:  pihenésre,  eszmélésre,  ujjongásra.  Az élet  szépség,  ajándék,  boldog 
öröm. Ennek a megvillanását és átélését,  a léleknek ünneplőbeöltözködését érezni itt 
Radnán.”412

A  radnai  búcsún  résztvevő  nemzetiségek  jellegzetes  tulajdonságai  föltűntek  a 
szegedieknek is, ahogyan azt Tömörkény István a már idézett novellájában leírta. Bálint 
Sándor azt jegyezte föl, hogy a sárga kendős bolgár asszonyok égő gyertyákkal rakták 
körül magukat és térdepelve így imádkoztak. Az ünnepi szentbeszéd több nyelven –
magyarul,  németül,  szlovákul,  bolgárul,  bunyevácul,  románul  –  kint  a  szabadban, 
magaslaton hangzott el.413 Ennek lehet maradványa az a szokás,  amit a krassovánok 
körében  figyeltem  meg  2005-ben:  szeptember  7-én  délután  a  keresztút  elvégzését 

409  Bálint 1980: 395-396.
410  Andrásfalvy 2004: 29.
411  Bálint 1980: 394.
412  Bálint 1944: 50-51.
413  Bálint 1980: 395.
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követően a régi keresztút melletti magaslaton hangzott el egyik papjuktól a prédikáció. 
Ezután közösen vonultak be a templomba, ahol énekelve megkerülték az oltárt. Mivel a 
templomban  közben  is  voltak  misék,  illetve  hangverseny,  arra  nem  lett  volna 
lehetőségük, hogy a templomot „vegyék birtokukba” a prédikáció idejére.

A búcsú végén sor került a szenttől való elválásra, majd a társadalmi és családi 
életbe való visszatérésre. Mielőtt a hívek elindultak Szegedre, elbúcsúztak a kegyképtől. 
Indulásuk  előtt  búcsúfiát  vásároltak,  illetve  hazavitel  céljával  radnai  vízzel  töltötték 
meg korsóikat. Legáltalánosabb volt az imádságoskönyvbe való szentkép, melyet a pap 
ott áldott meg, illetve egyesek hozzáérintették az oltárhoz, melyen a kegykép volt.414 

Ezáltal részesévé váltak a szentnek, s így krízis esetén hazatérésük után is számíthattak 
segítségre.  Akadtak  tápaiak,  akik  odafelé  útközben mezei  virágot  szedtek,  a  radnai 
templomban elrejtették,  majd hazahozva szentelménynek tekintették:  megsimogatták 
vele  a  fájós  testrészt,  teát  főztek  belőle.415 A  búcsúsok  indulás  előtt  a  templom 
környékén  zöld ágat törtek, hiszen lelkük megújult, és ezzel indultak el hazafelé.416 A 
lélek újjászületését ebben az esetben a levelet hajtó ág szimbolizálta.

A  tápai  asszonyok  kakukkfüvet  szenteltettek,  melyet  a  Boldogasszony  ágyába 
tettek.417 Egy másik átmeneti rítusnál volt tehát még rá szükség, amikor szintén a profán 
és szent közötti átmenet áll a középpontban. Hasonló figyelhető meg abban is, hogy az 
endrődiek a Radnán vett gyertyát megáldatták, majd otthon a szent sarok falára rakták, 
haláluk óráján pedig kezükbe adták.418

A búcsúsok távollétének  nyolc  napja  alatt  a  Szegeden  maradottak  a  Dömötör-
templom előtti, 1896-ban fölállított Szentháromság szobornál (helyén Mária szobor állt 
korábban)  gyűltek  össze  esténként,  és  gyertyás  menetben,  zászlókkal,  kereszt  alatt 
énekeltek,  imádkoztak.  Eredetileg  a  Rozália-kápolnában  imádkoztak,  de  a  hívek 
sokasága  miatt  kikerültek  a  csillagos  ég  alá,  s  csak  rossz  időben  választották  a 
kápolnát.419 Ezek az emberek valamilyen oknál fogva ugyan nem tudtak részt venni a 
hosszú időt igénybe vevő búcsún, de a város szent helyén mintegy véghezvitték a saját 
búcsújárásukat.

A radnai búcsúsok az utat hazafelé hamarabb tették meg, hogy a nyert kegyelmet, 
búcsút lehetőleg sértetlenül, bűn nélkül osszák meg várakozó hozzátartozóikkal, akik a 
hazaérkezőket a város határában várták.  A búcsúsok e szavakkal  köszöntötték őket: 
„Imádságunkba, búcsújárásunkba részesüljön az is, aki oda nem vót.” Itt  a lányokat 
menyasszonynak öltöztették föl, mirtuszkoszorút tettek a fejükre. Mondogatták nekik: 
„…të  mán  férjhön  möhetsz,  vótá  Radnán.”  A  legények  mellükre  vőlegényvirágot 
kaptak.  Az  öltöztetés  és  felvirágozás  után  harangzúgás  közben  megindult  az 
ünnepélyes menet a hídon, majd az Oskola utcán. A Dömötör templomban tartott rövid 

414  Bálint 1980: 395-396.
415  Bálint 1980: 389.
416  Bálint 1936: 318.
417  Bálint 1980: 396.
418  Fülöp 1942: 8.
419  Bálint 1980: 387. A Dóm építése miatt a Rozália kápolnát eredeti helyéről elbontották, így a Szűz 

Mária  születésnapját  ünneplők  összejövetele  lelki  zarándoklattá  vált,  és  az  1896-ban  a  Dömötör-
templom elől a fölsővárosi templom közelébe került Mária szobornál tartották meg az ájtatosságokat a 
hagyományos időpontban, Kisasszony napja nyolcadában.
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hálaadás  után  a  hívek  szétoszlottak,  és  miután  betértek  a  maguk  templomába, 
hazamentek.420

A szent és profán közötti átmenet külső megnyilvánulásának tekinthető, hogy a 
XIX. század közepén az endrődiek érkezésük estéjén nem mentek be a faluba, hanem az 
ég  alatt  várták  a  másnap reggelt,  amikor  a  templomban misén  vettek  részt.  Az  író 
gyermekkorában ez már elmaradt, egy heti távollét után mielőbb találkozni akartak a 
családtagokkal.  Ezért  az  1870–1918  közötti  időben  megérkezésükkor  rögtön  a 
templomba vonultak.421

A  hazaérkezés  után,  a  hétköznapokban  a  radnai  Szűzanyát  és  kegyhelyet 
ábrázoló,  falra  akasztható  képek  emlékeztették  a  tulajdonosokat  az  Égiekkel  való 
találkozás  élményére.  Egy-egy  kép  a  paraszti  otthonok,  tisztaszobák  reprezentatív 
darabjává vált, és a  szent sarokban maga köré szervezte a magánájtatosság különböző 
formáit, térben, időben kiterjesztette a kegyhely kultuszát.422 A búcsújárás különleges 
szerepére utal, hogy a XX. század elején is voltak olyan személyek, akik Szegeden kívül 
csak Radnán jártak, s az út különösen meghatározó élményt jelentett számukra.423

A  profán  világba  való  visszatérés  nem  tekinthető  azonosnak  a  kiindulópont 
állapotával, hiszen az Istennel való találkozásból erőt merítettek. Ha nagyobb konfliktus 
előzte  meg  az  utat,  akkor  volt  idő  annak  feldolgozására,  magyarázatára.  Ezzel 
kapcsolatban  Fülöp  Imrét  idézem:  az  endrődiek  búcsújárása  „…a  jobbulást,  a 
bocsánatot, az Istenáldást kereső emberi lélek megnyilvánulása volt…”, ahonnan „…
lélekben megnemesedve tértek vissza.”424

1.4. Radna emlékezete az 1920-as évektől

Az  I.  világháború  után  országhatár  állta  útját  a  kegyhelyet  látogató 
magyarországiak  közel  két  évszázados  zarándoklatának.425 A  terület  elcsatolásával 
megváltoztak a kollektív emlékezés szükséges keretei.

Mivel a mai Magyarország területén élőkben megvolt a Kisasszony napi radnai 
búcsú iránti igény, a térbeli keretek megváltozásából fakadó felejtés veszélyei ellen úgy 
védekeztek,  hogy  Szeged-Alsóvároson  rendeztek  radnai  búcsút.  Ezáltal  a  konnektív 
struktúra magvát jelentő rítus más környezetben ugyan, de mégis megmaradt. Csoport 
és  tér  ugyanis  szimbolikus  lényegközösséget  alkot,  melyhez  a  csoport  akkor  is 
ragaszkodik, ha a saját terétől elszakad – ilyenkor a szent helyet szimbolikusan teremti 

420  Bálint 1980: 396-399.
421  Fülöp 1942: 8.
422  Galavics 1992: 68.
423  Bálint 1981: 121.
424  Fülöp 1942: 10.
425  Barna  Gábor  egyik  tanulmányában  több  példát  (pl.  Máriagyűd,  Máriapócs)  is  fölsorol  arra 

vonatkozóan, hogy az országhatár I. világháború utáni változása miatt sok kegyhelynek megváltozott 
a vonzáskörzete, mert hosszú ideig nem volt ájárható az országhatár. Barna 1997: 172-174.
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újra.426 Ez  az  esemény  már  túlnőtt  a  rituális  dráma  kategóriáján–  legalábbis  a 
rendelkezésemre  álló  források  elsősorban  a  politikai  szerepére  tértek  ki.  A  búcsú 
felülről  szervezett  kezdeményezésre  alakult  ki,  melyben  a  ferencesek  szerepe  és  a 
revízió eszméje volt meghatározó.

Az első  radnai búcsúra 1924 szeptemberében került sor, melynek alkalmából egy 
balladai hangvételű népi költemény is megjelent. Lele József ennek egyik példányát egy 
tápai asszony imakönyvében találta meg,427 én pedig a Móra Ferenc Múzeumban, Bálint 
Sándor hagyatékában. Ennek egy részlete rávilágít a búcsú megrendezésének okára:

„Radnai Szűz Anya
Szeged felé tekint,
Hol gyermekek kérdik:
Hát nem megyünk megint?
(Csüggedt, öreg szülők feje bús „nem”-et int.)

…Radnai Szűz Anya
Nagy részvéttel nézi:
Búcsú kegyelmeim
sok jó hívem kéri.
(Sok alföldi magyar – s ne adnám meg néki?)

Ha te nem jöhetsz még
Át a gyászhatáron,
Megyek én tehozzád
hű fiam, hű lányom.
(Alföldi magyarom, hiába ne várjon!)
Indul a Szűz Anya
Az alföldi tájra,
Szegedi barátok
Szent Szűz templomába.
(Alföldi magyarhoz Kisasszonynapjára)

Kisasszony ünnepén
zúg harang, szól ének,
Boldog búcsút hirdet
a szegedi népnek.
(Alföldi magyarok örömünnepének!)”

Az alsóvárosi plébánia újságában így fogalmazódott meg ez a gondolat: „Főtiszt. 
P.  Kaizer  Nándor  plébános  urunk  kezdeményezésére  közösen  elhatároztuk,  hogy 
mindaddig, míg Mária-Radnára, Szűz Mária örökségére, mint magyar területre szabad 

426  Assmann 1999: 40.
427  Lele 2000: 200–206.
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lábbal nem léphetünk, a kisasszonyi radnai búcsút a magyar Alföld büszkeségében, a 
Szeged-alsóvárosi  Szűz Mária  kegytemplomban fogjuk megünnepelni...  bízó  lélekkel 
fohászkodjunk  hazánk  Védasszonyához  és  vele  szentséges  Fiához,  Krisztushoz,  a 
királyok  királyához,  a  nemzetek  irányítójához  a  szabad  magyarok  szent  István  régi 
országáért.”428

Az  alsóvárosi  helyszín  kiválasztásában  egyrészt  az  játszhatott  közre,  hogy  az 
egykori egyházmegyének Radna mellett ez volt a másik jelentős búcsújáróhelye, mely 
szintén  a  ferencesekhez  kötődött.  1924-ig  Máriaradna  és  Szeged  is  a  Kapisztrán 
provinciához  tartozott,  akkor  azonban  Radnát  Kaplonnyal  és  Szatmárral  együtt 
Erdélyhez csatolták.429 Másrészt Szeged jelentős búcsúja, a Havi Boldogasszony napi is 
elvesztette zarándokainak egy részét a trianoni határok következtében, hiszen a szögedi  
nemzet délvidéki része a Szerb – Horvát – Szlovén királysághoz került, és megtagadták 
tőlük  a  határátlépési  engedélyt.430 A  szegedi  búcsú  népszerűsége  visszaesett,  ezt 
próbálhatták meg pótolni az új kezdeményezéssel.

A  radnai  búcsúba  járók  közössége  az  országhatár  ellenére  úgy  törekedett 
tartósságra,  hogy  Szegeden  folytatták  a  radnai  búcsút.  A  jelennek  kontrasztot  vető 
emlékezés az alsóvárosi helyszínt a radnai megjelenítésével relativizálta. Ez fejeződik ki 
az újságcikkek címeiben is, mint például  A radnai búcsú Szegeden,431  illetve Máriaradna 
Szegeden.432 Az alsóvárosi búcsú feladata a bűnök megbocsátása mellett  az volt, hogy 
emlékeztesse  az  embereket  a  történelemre,  a  radnai  búcsúra,  hogy  egykor 
visszatérhessenek Radnára: „Radna tőlünk elszakítva, oláh hordák tiporják szent földjét 
és  mi  csak  gondolatban  borulhatunk  a  kegyes  radnai  Szűz  lábaihoz...  szeretettel 
járuljunk Kisasszony napján a mi segítő Haviboldogasszonyunkhoz és imádkozzunk! 
Imádkozzunk csak  azért,  hogy  minél  előbb  segítsen  bennünket  oda,  ahova  annyira 
vágyakozunk,  Radnára.”433 „Esztendők  óta  könyörgő,  esdeklő  ünnep  ez,  amelyen 
kérjük a Boldogságos Szűz közbenjárását,  hogy a jó Isten vegye el  rólunk e szörnyű 
megpróbáltatást és adja vissza a hívő magyar lelkeknek Máriaradnát…"434 Az énekek 
között ez is szerepelt:

„Szent oltárodnál térdre hullva kérünk,
Szabad hazánkat oh add vissza nekünk.”435

P. Schneider Vencel, aki az elszakított bánsági részen született, az I. világháború 
utáni eseményeket a szabadságharccal  állította párhuzamba,  1857-ben ugyanis 27000 
magyar zarándokolt Mariazellbe: „Sírva könyörögtek a magyarok Védasszonyához és 

428  P. Vencel 1925: 2-3.
429  György 1930: 133.
430  A Délvidék (többek között  Szabadka,  Zenta,  Horgos,  Törökkanizsa)  zarándokai  először 1925-ben 

látogathattak el újra a havibúcsúba. Kaizer 1925: 1.
431  Anonim1. 1924: 8.
432  Anonim2. 1924: 2.
433  (Kire.) 1928: 5-6.
434  Anonim3. 1931: 14.
435  P. Vencel 1925: 2.
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könnyeikkel áztatták a czelli templom köveit. Rövid idő múlva derülni kezdett az ég 
hazánk felett."436

Az eseményről az újságok és a Historia Domus is csak szűkszavúan számoltak be, 
és nem teszik lehetővé, hogy olyan részletességgel ismertessem azt, mint ahogyan az 
előbbi  részben tettem.  1924.  szeptember  8-án a beszámoló szerint  15.000 ember  vett 
részt az első alkalommal megrendezett búcsún. Hajnali 3 órától kezdve minden órában 
egy-egy  misét  mondtak,  a  9  órakor  kezdődő  ünnepi  nagymisét  és  körmenetet 
Glattfelder  Gyula  megyéspüspök vezette.  A körmenetben  a  papság  mögött  a  város 
tanácsa élén Somogyi Szilveszter polgármester haladt, majd a hivatalok és katonaság 
képviselői,  valamint  Szeged  katolikus  társadalma.  Nem  hiányoztak  az  árusok, 
mutatványosok  sem;  ételt  a  lacikonyhákban  lehetett  vásárolni,  a  fiatalság  pedig  a 
délutánt a szórakozásnak szentelte.437 A Szeged-alsóvárosi radnai búcsúban mindazok a 
kegyelmek  elnyerhetők  voltak,  amelyek  Radnán.  A  búcsú  programja  felépítésében 
nagyjából a havibúcsúét követte.438

Az első búcsúról a legrészletesebb leírás Juhász Gyulától származik, aki az ünnep 
vigíliájának hangulatát,  a  folyosón virrasztókat és a  búcsúvásárt  örökítette  meg:  „…
Vigilia  ez,  a  szó  középkori  értelmében,  vigyázat,  ahol  az  Isten  jelenvalóságát  érezik 
remegő lelkek, alázatos szívek és ahol a misztérium titkos értelmű rózsái nyiladoznak 
az éjfél  boldogságos órájában. Majd énekbe kezdenek.  Régi,  szép egyházi  dallamok, 
ódon, népi szövegek zendülnek fel, harsog a bízó hit, megcsuklik a fájdalmas lemondás, 
zokog  a  magyar  siralom és  egekbe  zendül  a  jó  remény,  amely  trónusának  lábainál 
keresi  föl  Máriát,  aki  a  háborgó  tengerek  csillaga,  az  elesettek  vigasztalója  és  a 
keresztények  segítsége.  És  Magyarország  Pátrónája  is… Kibaktatunk a  térre,  ahol  a 
zárda háta mögött szunnyadoznak a hajóhinták és a ringlispilek… Az egyik céllövő ki 
van  világítva…  A  közeli  duttyánok  felől  új  nótát  hoz  ide  a  szeptemberi  szél.  A 
toronyban  az  első  hajnali  misére  harangoznak.  A  kakas  elsőt  kukorékol:  vigyázók,  
virrasszatok!”439

Az új kezdeményezés nem tudott gyökeret verni, az utolsó bejegyzést 1942-ben 
találtam róla.440 Része volt ebben a nagyobb múltra tekintő havibúcsúnak, mely ebben az 
időben visszanyerte régi pompáját, hiszen a délvidéki területek ismét Magyarországhoz 
kerültek. Emellett a búcsú jelentéséhez ekkor már szervesen hozzátartozott az utazás. A 
Szegedi Havi Boldogasszony újság 1925–30 között megjelent hirdetései között gyakran 
szerepeltek azok a búcsújáróhelyek, amelyek átvették Radna szerepét. Elsősorban az új 
országhatárokon belüli ferences kegyhelyeknek (Mátraverebély-Szentkút, Máriagyűd és 
a  Baja  melletti  Vodica)  a  szerepe  nőtt  meg,  illetve  a  közeli  Pálosszentkúté  (most 
Petőfiszállás).441

436  P. Vencel 1925: 2.
437  Anonim2. 1924: 2.
438  (Kire.) 1928: 6.
439  Juhász 1924: 2.
440  Anonim6. 1942: 6.
441  Mátraverebélyre  és  Máriagyűdre  a  plébánia  szervezésében  különvonattal  több  évben  is  3  napos 

zarándoklatra  utaztak  az  érdeklődők.  Ilyen  utak  alkalmával  hajnali  3  órakor  volt  szentmise  a 
templomban,  ahonnan  közösen  mentek  ki  a  vasútállomásra.  Hazaérkezéskor  pedig  a  kereszttel, 
virágokkal  és  zászlókkal  feldíszített  vonattól  a  résztvevők és  az  őket  várók gyertyás  körmenettel 
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A  Radnáról  hozott  búcsúfiákat,  amelyek  az  emlékezetben  tartás  eszközei,  sok 
helyen napjainkig megőrizték. Ez lehetett  a radnai kegyképet és templomot ábrázoló 
szentkép, amit énekeskönyvben tároltak, vagy nagyobb méretű kép, ami előtt valaha a 
tisztaszobában imádkoztak. A Szeged-alsóvárosi 60–70 évesek még hallottak szüleiktől, 
nagyszüleiktől az egykori búcsúkról, s így számukra még jelentéssel bír a Radna szó. A 
fiatalabbak  azonban  már  nem  ismerik  ezt  a  helyet,  számukra  a  mai  Magyarország 
területén levő búcsújáróhelyek a kézenfekvők. Más a helyzet a Maroson túli területek 
esetében, mint például Apátfalván, Csanádpalotán. Az ő kapcsolatuk szorosabb maradt 
Máriaradnával, mert a határ ellenére is ez a legközelebbi búcsújáróhely.

Máriaradna  és  Szeged  kapcsolatában  fontos  esemény  volt  a  Szeged-csanádi 
Egyházmegye zarándoklata 2000. április 8-án, melyen én is részt vettem. A jubileumi 
zarándoklatra  az  egyházmegyéből  kb.  1000–1300  fő  jött  el.  A csoportok kora reggel 
indultak  busszal  a  plébániákról,  útközben  énekeltek,  imádkoztak,  majd  Radnán 
egyesültek. 10.30-kor kezdődött a közös szentmise,  melyet Martin Roos temesvári és 
Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspökök mutattak be.  Ők vezették a délutáni 
keresztutat is. A zarándoklat legtöbbet emlegetett személye Szűz Mária mellett Szent 
Gellért volt, hiszen ő hozta létre a csanádi egyházmegyét és ő volt mindkét jelenlévő 
püspök elődje. A prédikációban nemcsak Gyulay Endre, hanem Martin Roos is a többes 
szám  első  személyt  használta:  „…őseink  is  ide  jártak  kéréseikkel  a  Szűzanyához”, 
„Őseink hite bátorítson minket!” A trianoni határok által három részre szakadt csanádi 
egyházmegye a délszláv háború miatt nem tudott teljes mértékben egyesülni, mert az 
akkori  kis  Jugoszláviához  tartozó  Nagybecskereki  Egyházmegyéből  nem  jöhettek 
zarándokok.

Sokan  ekkor  hallottak  először  bővebben  Radna  múltjáról,  a  stációk  magyar 
feliratai által pedig a sajátjuknak érezhették a helyet, múltjukra, őseikre emlékezhettek, 
akik  egykor  szintén  megfordulhattak  itt.  Ennek  az  útnak  tehát  a  jubileumi  búcsú 
elnyerése mellett abban is szerepe volt, hogy a múlt eseményeinek megismertetése által 
formálják  a  jelenlevők  identitását,  s  így  mélyebb  kötődés  alakuljon  ki  köztük  és 
Máriaradna között.

A  zarándoklatra  szombaton  került  sor,  így  a  résztvevők  teljesen  magukénak 
érezhették a kegyhelyet, mert nem volt ott más jelentős csoport, szemben a pünkösdi, 
Nagyboldogasszony és Kisasszony napi búcsúkkal. Mivel a határon nehézség adódott, 
csak  kevés  időt  tölthettünk  Radnán:  10  óra  után  érkeztünk  meg,  és  15  órakor  már 
indultunk is haza. Egyéni áhítatra, elmélyülésre alig jutott idő: a keresztút után ugyanis 
a  templomban  temesvári  fiatalok  előadásában  tekinthettük  meg  Jézus  Krisztus 
passióját.

Az  utóbbi  évtizedekben  a  Radna  környékéről  Németországba  települt  svábok 
körében  is  megfigyelhetők  a  szülőhelyük  szakrális  központjára  való  emlékezés 
különböző formái.  Az  emlékezés  ugyanis  nemcsak  a  múltat  rekonstruálja,  hanem a 

vonultak  a  templomba  hálaadásra.  Az  előbbire  Szegedről  és  a  környező  településekről,  pl. 
Sándorfalváról, Röszkéről 1938-ban csaknem 2000 hívő vállalkozott. Az 1600 főt vonzó máriagyűdi út 
esetében már a hirdetésbe is belevették, hogy az egyházi ájtatosságokon kívül megtekintik a környék 
nevezetességeit: a siklósi várat, a harkányi fürdőt, Pécset. Anonim4. 1938: 15; Anonim5. 1938: 15.
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jelent  és  a  jövőt  is  szervezi,  és  így  képes  az  egymástól  távol  került  személyek 
összefogására, a közösség kohéziójának megtartására.

Arnold Erzsébet a Radnához közeli Szentannáról Németországba települt svábok 
körében végzett vizsgálata során állapította meg, hogy a búcsújáróhelyet új lakóhelyük 
közelében szimbolikusan újjáteremtették:  a Freiburg melletti  Maria Lindenberg nevű 
kegyhelyre  zarándokolnak el  évről  évre,  mintegy tovább folytatva a  korábbi  radnai 
utakat, megőrizve a régi formákat (pl. Márialányok, Radnán énekelt dalok).442 Aki pedig 
teheti,  gyakran visszatér  a szülőföldjére,  ezen belül  Radnára is.  Az 1997.  évi  radnai 
terepmunkánk  során  találkoztunk  olyan  zarándokcsoporttal,  amelynek  tagjai  a 
Nagyboldogasszony napi búcsúra jöttek vissza Németországból, és itt ismét részt vettek 
a  rituális  drámában,  melyben  a  vallásos  motivációk  mellett  a  múlt  fölidézése,  a 
valójában már nem létező közösség megjelenítése játszott szerepet.

Amit a kálvária stációinak föliratai jelentenek az azokat állító közösségek jelenlegi 
tagjainak, azt jelentik a kivándorolt németeknek a fogadalmi képgaléria családjukhoz, 
falujukhoz kötődő darabjai. A képek adományozása az egyéni emlékezés tárgyiasítása, 
közösségivé  tétele.  A  Radnára  látogatók  mindig  megkeresik  azt  a  képet,  amit  Szűz 
Máriának  ajánlottak  föl,  és  gyermekeiknek  újramesélik  a  képhez  fűződő  történetet. 
Ezáltal  a  gyermekeket  is  bevezetik  a  család  történetébe,  és  erősítik  a  családi 
emlékezetet. A képgaléria egyúttal egy nagyobb közösséghez (katolikusok, bánságiak, 
németek, romániaiak) is köti őket, így a képeken keresztül a közösség szimbolikusan, a 
közös  múltra  épülve  ismét  egy  lehet.  Habár  az  idő  múlásával,  a  térbeli  távolság 
állandósulásával  ez  az  emlékezet  veszít  erejéből,  a  kegyhelyet  látogató  búcsúsok 
számára továbbra is a vallási identitást erősítik a csodákat jelző képek.443

1.5. A radnai búcsú az utóbbi évek kutatásai alapján

1.5.1. Forgatókönyv

A történeti áttekintésben már láthattuk, hogy a radnai kultusz kezdetben délszláv 
jellegű volt, majd a Regnum Marianum érlelte magyarrá. Bálint Sándor 1944-ben még 
ezt  írhatta:  „A trianoni  béke újra a román ortodoxia prédájául  szolgáltatta ki,  de az 
erdélyi Szent István-provincia gyökeres magyar ferencesei hősiesen őrzik a katolikus 
multat,  a  megszentelt  magyarságot.”444 A  ferences  rend  azonban  2003  őszén  a 
templomot átadta a temesvári püspökségnek, s ezzel föladta az évszázadokon át őrzött 
kegyhelyet.  A búcsújárás  jellegén  azonban ez  nem változtatott:  a  2004.  és  2005.  évi 
búcsúk  forgatókönyve  ugyanaz  volt,  mint  korábban,  hiszen  a  hívek  közül  kikerült 
szervezők a helyükön maradtak.

Napjaink búcsújárása külsőségeit tekintve sok mindenben megváltozott az 1900-as 
évek  elejéhez  képest:  a  szimbólumok  sokszínűsége  csökkent,  a  ritualizáció 
szegényesebbé vált. A gyalogos, több napot igénybe vevő zarándoklatokkal szemben 

442  Arnold 2001: 91-93.
443  Arnold 2002: 126–127.
444  Bálint 1944: 52.
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ma már csak egy-két napos útról van szó, amelynek nagy részét vonattal, busszal vagy 
autóval teszik meg a emberek.445 A zarándoklathoz rendelkezésre álló idő lerövidült, de 
ettől  függetlenül  a  kegyhelyen  sor  került  a  Szenttel  való  találkozásra.  Az  átmeneti 
rítusnak ugyanis a középső, liminális szakasza megmaradt a maga teljességében, csak 
az elválasztó és beépítő szakaszhoz képest nőtt meg az aránya.

Itt ismét a szelektív figyelemkihagyás elméletére utalok, amiből jelen esetben az 
következik, hogy kihagyhatók a zarándoklat egyes elemei,  de ha jut idő az Égiekkel 
való kommunikációra, akkor átélhető a találkozás Istennel, és végbemegy a katarzis. A 
lelki megtisztulás és az erővel feltöltődés nem kizárólag a zarándoklatra fordított idő 
függvénye.

2005-ben  –  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  –  az  alábbi  programot  tűzték  ki  a 
templom bejáratához:

„Szeptember 6. kedd
17.30. Szentmise Szent Antal tiszteletére románul
18.00 bolgár nyelvű mise
21.00  rózsafüzér,  szentségimádás  és  körmenet  a  kegykép  másolatával,  bolgár 
nyelven

Szeptember 7. szerda
8.00 bolgár nyelvű mise
9.00 bolgár nyelvű mise prédikációval
10.00 bolgár nyelvű mise
11.00 görög-katolikus mise
17.00 magyar nyelvű mise
18.00 horvát nyelvű mise
19.00 román nyelvű mise
20.00 rózsafüzér öt nyelven körmenettel gyertyával és a kegykép másolatával
24.00 román nyelvű mise

Különösen a roma származású híveket hívjuk.
Ezen az éjszakán a templom reggel 5-ig tart nyitva.

Szeptember 8. csütörtök
6.00 a templom 6 órakor nyit ki
7.00 horvát nyelvű mise
8.00 magyar nyelvű mise
9.00 magyar és német nyelvű mise
10.00 a templom mögötti dombon görög-katolikus mise
11.00  román,  magyar és  német  nyelvű mise,  a  temesvári  püspök,  Martin  Roos 
celebrálta
13.00 román nyelvű mise

445  A búcsúban gyorokiakkal is beszéltem, akik gyalogosan teszik meg a 12 km-es utat. Ők meséltek arról 
is,  hogy  a  vingai  bolgárok Gyorokig  mennek vonattal,  onnan ők is  gyalogosan  folytatják  útjukat 
Radnára.
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14.00 magyar nyelvű mise (ha szükséges)
Kérjük a görög katolikus híveket, hogy a Szent Erzsébet kápolnát használják gyónásra.”

A Kisasszony napi búcsú szeptember 6-án veszi kezdetét: ekkor érkeznek meg a 
bolgár települések (Vinga, Óbesenyő – Dudeştii Vechi) zarándokai. Így a bolgárok egy 
nappal  hamarabb,  más  nemzetiségektől  viszonylag  elkülönülve  vesznek  részt  a 
virrasztáson, aminek következtében szabadabban használhatják saját anyanyelvüket. 18 
órakor bolgár nyelvű misét mondatnak, 21 órakor pedig bolgár nyelven imádkozzák a 
rózsafüzért, amit szentségimádás és körmenet követ. Szeptember 7-én reggel 8, 9 és 10 
órai kezdettel is bolgár nyelvű mise hangzik el.

Míg  a  kegyhelyen már  a  rituális  dráma zajlik,  addig  a  búcsúba  készülő  hívek 
többsége  még  csak  az  előkészületeknél  tart.  2003.  szeptember  7-én  a  magyarok  és 
románok lakta Csermőről 9 fő indult el a búcsúba: egy férfi és egy fiú, négy lány, két 
idős asszony és az előénekes  asszony.  Az utóbbi  az indulás  előtti  este  összepakolta 
azokat az énekeskönyveit, melyeket a búcsú szempontjából a legfontosabbnak tartott. 
Magyar és román nyelvű énekeket egyaránt válogatott, mert azokról a hívekről sem 
feledkezett meg, akik nem tudnak magyarul. Nagyanyja pedig fölidézte gyermekkori 
búcsújárásait. Ő most is böjttel készült a búcsúra: csupán kenyeret, vizet és kávét vett 
magához. Mindkettőjükön éreztem a vágyakozást a kegyhelyre, az ünnepi készületet. 
Hajnali 3 órakor indult a vonatuk, melyen összeismerkedtek két aradi asszonnyal, akik 
hozzájuk csatlakoztak délutáni hazamenetelükig. A vonaton ugyan megpróbálkoztak 
lelki felkészülés céljából az énekléssel, de a kalauz felszólította őket, hogy hagyják abba.

A vonattól a templomig gyalog, lobogóval, énekszóval tették meg az utat. Előbb a 
lourdes-i  barlangnál  álltak  meg,  pénzt  is  dobtak  be,  és  onnan  folytatták  útjukat  a 
templomba.  Részt  vettek  egy  szentmisén,  majd  elvégezték  a  keresztutat.  Az  estét  a 
templomban töltötték virrasztással. Szeptember 8-án 11.30 körül el kellett indulniuk a 
vonathoz, de előtte még a lourdes-i barlangnál elbúcsúztak a Szűzanyától.

2004-ben mikrobusszal jöttek a csermőiek: így később indultak el, kipihentebben, 
és 8-án ott tudtak maradni a nagymise végéig, nem kellett sietniük a vonathoz. Az autó 
előnye  az  is,  hogy  az  idősek  könnyebben  be  tudtak  szállni,  mint  a  vonatba.  Az 
utóbbival már nem lettek volna képesek mindannyian elmenni.

A  krassovánok  szeptember  7-én  délután  érkeztek  a  kegyhelyre  Lupacról 
(Kiskrassó), Caraşováról (Krassóvár) és Clocotici-ról (Krassócsörgő). Először a lourdes-i 
barlangnál  köszöntötték  a  Szűzanyát  közös  imádsággal,  énekléssel  (6.  kép),  majd 
amikor bevonultak a templomba,  a  zászlókkal  megálltak a kegykép előtt.  A papjuk 
fölmutatta  az  Eucharisztiát,  a  hívek  pedig  letérdeltek.  Utána  körüljárták  az  oltárt, 
legelöl a lobogókkal, és sokan megérintették vagy megcsókolták az oltár egy-egy részét 
vagy a rajta levő terítőt (7. kép), a végén pedig mindannyian megcsókolták a feszületet, 
melyet egy pap tartott (8–9. kép).

2005-ben a palotai hívekhez csatlakozva vettem részt a búcsúban, amire többek 
között  a  lourdes-i  kilenced  elvégzésével  készültek  a  búcsút  megelőző  kilenc  napon 
keresztül.  Szeptember  7-én  reggel  fél  5-kor  imádsággal,  énekléssel  (pl.  Úrangyala, 
Szívem első gondolata…, Most segíts meg Mária…) gyülekeztek a templomukban, majd 5 
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órakor indult  a buszuk a templom elől.  Gyónásra sokan még előző este otthon sort 
kerítettek,  hogy  a  kegyhelyen  már  csak  a  tiszteletadásra,  imádkozásra 
koncentrálhassanak  és  ne  kelljen  hosszasan  sorba  állniuk.  Útközben  énekeltek, 
rózsafüzért  imádkoztak.  Összesen  37-en  jöttek  el  Radnára,  többségükben  idős 
asszonyok, de voltak középkorú nők és férfiak egyaránt, illetve 5 gyermek is. Az utazás 
200.000  leibe  került  (akkor  kb.  1400  Ft),  amit  kedvezőnek  tartottak,  mert  a 
nagyváradiaké, akik csak szeptember 8-ára jöttek el, szintén ennyibe került, míg az ő 
útjuk két napos volt: „…így lehet imádkozni, lehet énekelni, lehet a kálváriát rendesen. 
Ők  mikor  jönnek,  akkor  már  mindjár  kezdődik  a  nagymise.  Mit  tudnak  érni? 
Maradhatnak egy-két óráig, mer addig mindig román misék vannak délután.” 

Fél 9-kor már a kegyhelyen voltak, és az Arad-Déva közötti főút melletti hídnál 
levő útmenti keresztnél (10. kép) gyülekeztek, az alábbi éneket énekelve:

1. „Tekintsünk a keresztfára,
Azon függ a váltság ára.
Kereszt alá boruljunk,
Kereszt alá tanuljunk,
Mert itt van boldogságunk.”

3. Arra tanít a keresztfa,
Hogy a világ milyen csalfa.
Kereszt alá boruljunk,
Kereszt alatt tanuljunk,
 Mert ott van boldogságunk.

2. Kereszt tűnik fel az égen,
Kegyes lesz az ítéletem.
Keresztben jó remélni,
Az Úr Jézust szeretni,
Mert ő fog megítélni.

4. Terjeszd ki Jézus kezeid,
Úgy várja bűnös fiait,
Kereszt alá boruljunk,
Kereszt alatt tanuljunk,
 Itt függ szelíd Jézusunk.”

Innen énekszóval mentek a templomba, egészen az oltárig, ott azonban épp mise 
zajlott, és így elmaradt a máskor megszokott kegykép előtti énekes beköszöntőjük (11–
12. kép). Ehelyett ottmaradtak a szentmisén, áldoztak, de mivel a templom ezt követően 
is  foglalt  volt,  a  beköszöntőt  délutánra  halasztották.  10–12 óra között  járták végig a 
kálváriát, majd ennek végeztével elmentek a buszukhoz megebédelni. A Mária Légió 
tagjai  a  keresztút  elvégzését  követően  még  leültek  a  Szent  József  szoborhoz,  és 
megtartották a mindennapi légiós órájukat.  Se pap,  se kántor nem kísérte  őket,  a jó 
hangú  asszonyok  vezették  az  éneklést,  ahogyan  más  alkalmakkor  is.  Ebéd  után  a 
vásárban  vettek  búcsúfiát:  valamilyen  kegytárgyat,  ruhát  vagy  játékot.  Volt,  aki 
szentmisét jegyeztetett, egy mise 100.000 lejbe került. Egyénileg a család egészségéért, 
halottakért, betegekért, a gyermekek vagy unokák jó tanulásáért mondattak szentmisét, 
aki tehette,  több miséért is fizetett:  „Aki gondolja, hogy szüksége van a Szűzanyára, 
hogy segítse... Én négyet fizettem, már nem dicsekvésként mondom, csak akkor magam 
elé teszem, hogy na máma megyek erre a szándékra, mert itt fizettem, és otthon azért 
megyek a templomba aznap. Hogyha fizettünk itt, akkor úgy megemlékezünk.”

A  palotaiak  magyar  nyelvű  miséje  17  órakor  kezdődött.  Ezt  még  korábban 
telefonon egyeztették a radnai plébánossal, az árát a csoport tagjai közösen adták össze 
és ajánlották föl. Még jóval korábban elfoglalták az oltártól számított 3–4. sort a Szűz 
Mária szíve szobor és a Szent Anna oltár előtt, hogy Szűz Máriához minél közelebb, 
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együtt tölthessék az éjszakát. A misére a palotaiak ünnepélyesen vonultak be, majd a 
mise alatt végig az oltár előtt álltak lobogóikkal, feszületeikkel.  Áldozáskor pedig az 
áldozók két oldalán álltak sorfalat. Mise végén került sor az oltárkerülésre (13. kép) és a 
kegykép  előtti  éneklésre,  de  csak  röviden,  befejezetlenül,  mert  azonnal  kezdődött  a 
horvát nyelvű mise. A lobogókat éjszakára a templomban helyezték el a legközelebb 
eső oltárnál. Az oltár megkerülése után az alábbi éneket énekelték:

„Ismét eltelt egy esztendő, hogy e szent helyen voltunk.
Nagy örömre, szeretetre mostan ide jutottunk.
Megtaláltuk bús szívünknek kegyes vigasztalóját,
Azt az illatozó Rózsát, felséges Szűz Máriát.
Ne sírjatok Ti bús árvák, Szűz Mária el nem hagy.
Ő a ti édesanyátok, kegyelmébe befogad.
Jertek Máriradnára, szép Kisasszony napjára,
Itt van a szép Szűz Mária, áldását osztogatja.
Mint Kisasszony ékes rózsa, úgy tündöklik a templomban.
Mosolyogva néz mireánk Mária édesanyánk.
Siess bűnös e rózsához, Radna ékes csillagához,
Sirasd meg hát bűneidet, megvigasztal ő Tégedet.
Jertek árvák, bús özvegyek, akik sírtok, keseregtek.
Itt van édes jó Anyátok, gondot visel Ő reátok.
Ne sírjatok, ő el nem hagy, fájdalmatok akármi van,
Megvigasztal Ő titeket, letörli könnyeteket.
Némák, vakok és süketeket, nyomorultak, betegek
Máriaradnára siessetek, és gyógyulást ott nyerjetek.
Kérjétek szép Szűz Máriát, Radna ékes csillagát,
Betegeknek gyógyítóját, árvák, özvegyek, anyák.
Ó, radnai szép Liliom, kitől gyógyul sok millió,
Add reánk szent áldásodat, vigasztald mindnyájunkat.”

A  mise  után  a  buszon  vacsoráztak  a  palotaiak,  és  20  órára  mentek  vissza  a 
templomba,  mert  akkor  kezdődött  a  rózsafüzér  imádkozása  öt  nyelven  (magyarul, 
németül, románul, horvátul és bolgárul), amit a szentségimádás követett. Ekkorra már 
tele lett a templom, hiszen megszűnt a külső ájtatosság végzése és a vásárlási lehetőség 
(14. kép). Az utána sorra kerülő körmenet csupán abból állt, hogy a templomból kijőve 
balra fordultak a kegykép másolatával és gyertyákkal a papok és az őket követő hívek, 
majd a lourdes-i kápolna előtt haladtak el és a másik lépcsőn érkeztek vissza a templom 
bejáratához.

A  palotaiak  az  éjszakát  a  templomban  virrasztották  át,  de  aki  elfáradt, 
lepihenhetett a buszon. Délután helybeliek jöttek hozzájuk is, és 130.000 lejért kínáltak 
szállást,446 de a palotaiak közül csak kevesen mentek el.

446  35-40 személyt szállásolnak el általában, a házigazda egész éjszaka az udvaron vigyáz a rendre.
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Éjfélkor még román nyelvű mise volt a templomban, hiszen ezt a nyelvet értette a 
jelenlevők  többsége,  majd  a  hívek  éneklése,  imádkozása  töltötte  be  a  templomot 
hajnalig. Hajnali 5–6 óra között mindenkit kiküldtek a templomból, hogy a szervezők ki 
tudják  takarítani  a  templomot,  ám  a  palotaiak  közül  néhányan  bent  maradtak,  és 
söprűt,  lapátot  kértek,  hogy  segíthessenek.  6  órakor  a  templomba  visszatérve  az 
Úrangyalát,  a  Most  segíts meg  Mária kezdetű  imádságot  és  a  Szívem első  gondolata… 
énekelt  változatát  mondták el.  A 7 órakor kezdődő horvát nyelvű misére tele  lett  a 
templom.  A  mise  végén  a  krassovánok  búcsúzóul  körbekerülték  az  oltárt, 
megcsókolták, majd a 2005-ben kialakított Szent Erzsébet kápolnán keresztül hagyták el 
a  templomot.  Nem  várták  meg  a  nagymisét,  zászlóikat  9.30  körül  vitték  el.  A 
nagymisével  szemben  tehát  lényegesebb  szerepe  volt  az  anyanyelvi  imádkozásnak, 
amibe teljes szívvel belekapcsolódhattak.

Hajnalban, de inkább a kora reggeli órákban is érkeztek még magyar csoportok 
(pl. Érszalacs, Mezőpetri), akik szintén szerették volna megkerülni az oltárt, a kegykép 
közelébe kerülni, ám 8 órakor lezárták az oltárt, így csak távolról röviden köszönthették 
a radnai Szűzanyát.

A 8 órakor kezdődő magyar nyelvű misét Facsád, Zsombolya, Temesrékás hívei 
fizették,  a  9  órai  magyar-német  nyelvű misét  pedig  a szapárligetiek.  A palotai  idős 
asszonyok  mindkettőn  ott  maradtak  –  a  fiatalabbak  az  utóbbin  már  nem  –,  hiszen 
származásuk révén  azt  is  a  sajátjuknak érezték.  Ezután mentek  csak el  reggelizni  a 
buszra,  majd a 11 órai nagymisére jöttek vissza,  amit Paskai  László volt  esztergomi 
érsek  és  Martin  Roos  temesvári  püspök  közösen  celebráltak.  A  görög-katolikusok 
román nyelvű miséje a templom mögött a dombon 10 órakor kezdődött (15. kép), de ez 
a palotaiakat nem érintette.

A  nagymise  után  sokaknak  el  kellett  indulniuk  a  vonathoz,  de  akik  busszal 
érkeztek, még részt vehettek a 13 órakor kezdődő román vagy a 14 órai magyar nyelvű 
szentmisén.  A  palotaiak  15  órakor  indultak  haza,  de  előbb  még  elbúcsúztak  Szűz 
Máriától a kegykép előtt:

„Isten Veled, Szent Szűz, nekünk el kell menni,
Drága szent képedet jaj, már itt kell hagyni.
Nem tudjuk, hogy többé jöhetünk-e Hozzád,
Ezért búcsút veszünk, Anyánk, Isten Veled!
Jaj, de nagy öröm volt szentképed szemlélni,
Kedves édesanyánk benned gyönyörködni.
Bánatos a szívünk, el van keseredve,
Árvák, özvegyeknek mind folyik a könnye.
Sajnos  oly  rövid  volt  veled  való  találkozásunk,  pedig  mi  sok  gonddal,  bajjal, 

bánattal fáradtunk Te hozzád, és a viszontlátás reményében megnyugodva térünk a mi 
küzdelmes, mindennapi életünkbe. Tudjuk, mi méltatlanok vagyunk kegyelmeidre, de 
azt  is  tudjuk,  hogy  könyörülő  szívű  jó  anya  vagy,  így  mindég  bízunk  a  Te 
segítségedben. Amen.”
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A palotaiakat otthon már várták a rokonok: a plébános vezetésével elébük mentek 
a  falu  végére,  majd  a  templom előtti  feszületnél  közösen  énekeltek,  imádkoztak,  és 
közösen részt vettek a templomban a hálaadó szentmisén, melynek egyik fontos éneke 
így hangzik:

„Hála legyen Néked, édes Istenem,
Hogy lakóföldünkre engedtél érnem.
Minden veszélyektől megőriztél,
S szerencsésen hazasegítettél.”

A  mise  végén  a  plébánosuk  szentelt  vízzel  megszentelte  az  oltárhoz  tett 
búcsúfiákat (pl. rózsafüzér, imakönyv), majd mindenki hazatért otthonába.

1.5.2. Térhasználat

Az alábbiakban a kegyhely egyes színhelyeit időrendi sorrendben mutatom be a 
hozzájuk  kapcsolódó  cselekményekkel  együtt.  Azért  ezt  a  módját  választottam  a 
bemutatásnak, hogy ezáltal is érezhető maradjon a rituális dráma dinamikája és annak 
lelki hatása. Közben érzékeltetni fogom, hogyan épülnek egymásra a különböző részek, 
ezek milyen hierarchiában állnak egymással.

A  keresztalják  megérkezésükkor  először  a  templom  előtti  téren  álló  lourdes-i 
kápolnához látogatnak el,  ahol köszöntik Szűz Máriát.  E hely nemcsak a közösségi, 
hanem a magánáhitat helye is: falát a hívek által hálából hozott márványtáblák borítják, 
a  búcsú  napjai  alatt  pedig  a  jelenlevők  közül  sokan ellátogatnak  ide  egyedül  vagy 
kisebb  csoportban,  és  gyertyát  gyújtanak  vagy  a  kápolna  korlátjához  térdepelve 
imádkoznak (16–17. kép).
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1. ábra A máriaradnai kegyhely helyszínrajza

A búcsújárás egyik kihagyhatatlan eleme a  keresztút elvégzése (18. kép). Erre a 
megérkezés,  a  templomi  beköszönés  és  a  szentmise  után  kerül  sor.  Egy-egy  kis 
közösség egymás után indul  el  az  úton,  úgyhogy egyszerre  több csoport  is  végzi  a 
keresztútját; az állomásoknál megvárják, míg a következő stációt elhagyják az előttük 
állók.  Ilyen  helyzetben  találkoztam  2003-ban  aradi,  csanádi  és  csermői  hívekkel.  A 
Kálvária tetején álló kápolnánál (19. kép) meghallgathattam imádságaikat, egymással 
való  megismerkedésüket,  s  azt,  hogy  hogyan  adták  át  egymásnak  saját  imáikat, 
énekeiket.  Említettem  már,  hogy  a  búcsújárás  via  sacra,  a  krisztusi  szenvedések 
vállalása,  illetve  azonosulás  Szűz  Mária  fájdalmával.  A  keresztút  végén  elmondott 
imák,  énekek  hozzájárultak  a  katarzis  kiváltásához.  A legtöbben  az  éneklés  közben 
sírva fakadtak, vagyis Krisztus keresztjénél zokogták el fájdalmukat (20–21. kép).

Érdemes  itt  Marót  Károly  rítuselméletére  utalni,  aki  úgy  fogalmazott,  hogy  a 
rituálissá váló jelenség az emberi cselekvés hatáskörén kívül eső előzményekben és az 
ebből  adódó  konfliktusokban,  illetve  az  ezeknek  megfelelő  feszült  tehetetlenségi 
érzésekkel  kezdődik.  A rítus  második,  tulajdonképpeni  fő  fázisa  az  a  lelki  pillanat, 
amikor valami elintézetlen és elviselhetetlen indulat dramatikus kirobbanásba megy át. 
Ezáltal  a  rítus  végrehajtója  eljut  a  teljes  értékűnek  érződő  tett-állapotba,  amely 
egyszeriben  megoldja  és  könnyűvé  teszi,  ami  lehetetlennek  mutatkozott  a  normál-
állapotnak zsákutcájában. Valójában ez, a cselekedet feloldó ereje teszi a rítust rítussá.447

Az éneklés végén már lehetett  látni az arcokon a megkönnyebbülést,  ami abból 
adódott,  hogy  az  énekszövegek  segítségével  elpanaszolták  az  égieknek  bajaikat, 
segítségükért  könyörögtek  és  szembesültek  azzal,  hogy  Krisztushoz  képest  csak 

447  Marót 1940: 153–154.
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porszemek,  akik a rájuk rótt  szenvedés  árán haláluk után elnyerik a kegyelmet.  Az 
énekek tudatosították, hogy kínjaikkal nincsenek egyedül, hiszen égi édesanyjuk, Szűz 
Mária is nagy fájdalmat élt át fia halálakor. Néhány részlet az itt elhangzott énekekből, 
imákból:

„Van egy égi anyám nékem,
ki el nem hagy soha engem.
Neve Mária,
aki az én életemnek vezércsillaga.”

„Üdvözlégy radnai Szentséges Szűz Mária! Keresztény hívednek segítő anyja. Íme 
kegyszobrod előtt térdelve mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te 
általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a 
kegyelmeket,  amelyekre  oly  nagy szükségem van.  Irgalmas jó  anyám, tekints  reám! 
Fogadj  engem  anyai  jóságoddal  és  megértéseddel.  Bizalommal  jöttem  ide,  mint 
édesanyámhoz,  hatalmas  pártfogómhoz,  életem  vezércsillagához.  Végy  anyai 
oltalmadba  és  nyújtsd  felém  kezedet,  mely  engem  gyámolítson,  vezessen  és 
oltalmazzon.  Hallgasd  meg  buzgó  kérésemet,  segíts  minden  ügyedben,  vigasztalj 
szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető 
kísértésektől,  légy  betegségemben  ápolóm  és  halálomkor  vigasztalóm.  A  Te  kegyes 
oltalmadban ajánlom nemcsak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, 
barátaimat,  jótevőimet  és  mindazokat,  akikért  imádkozni  tartozom.  Nyerd  meg 
mindnyájunk számára a mennyei atya kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve 
éljünk e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendezzünk az örök boldogságban. 
Amen.”448

Az  alábbi  imádságban  érezhető,  hogy  az  imádságot  felolvasó  és  hallgató 
személyek Krisztus szenvedéséből  részesülnek,  ők azok,  akik nem bírják  el  Krisztus 
töviskoronáját, a rájuk mért szenvedést:

„Szenvedő Jézusom, Te erős, Te bátor,
Te, aki nem féltél sem a szenvedéstől, sem a kínhaláltól.
Amik a tested érték,
Homlokod pedig a tövisek megtépték.
Korbáccsal véresre vertek,
A végén keresztre szegeztek.
Könyörülj meg rajtam, bánat könnyem fakad,
Irgalmadért449 esdek feszületed alatt.
Nem bírom el Uram a töviskoronádat,
A korbácsütések nagyon fájnak.
Hitvány, gyáva testem hogy vigye kereszted?

448  Az imádságot az aradi Boros Ferencné egy csíksomlyói zarándoklata során ismerte meg. Az aradi 
hívek nyomtatott lapokat kaptak, melyen ez is szerepelt. A szövegen csak annyit változtatott, hogy 
Szűz Mária csíksomlyói jelzőjét radnaira cserélte.

449  Az imádságot felolvasó Boros Ferencné itt sírta el magát.
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Hiszen olyan nehéz, hogy a vállam reszket.
Téged elkísért az édesanyád könnye,
Nekem senkim sincsen, aki velem jönne.
Nekem senkim sincs, aki mellém állna,
Olyan árva vagyok, olyan nagyon árva.
Egyedül csak Te vagy, akiben remélek,
Ne hagyd, hogy gyötörjön, hogy az élet fájjon,
Váltsd meg az életem, váltsd meg a halálom!
Bocsásd meg a bűnömet,
Te tudod, Te látod,
Ellenségeimnek én is megbocsájtok.
Múljék el a bánat, ne gondoljak másra,
Csak az eljövendő szent föltámadásra.
Egyetlen lelkemet várja ott az ég,
Megmenteni idő ki tudja, lesz-e még?
Oly rövid az élet s oly biztos a halál,
Rettenetes óra vajon hogyan talál?
Megváltó Jézusom, add szent kegyelmedet,
Hogy megmentsem egyetlen lelkemet.
Szertelen, szertelen, Te vagy a királyom,
Istenem, mindenem, örök mennyországom.
Nehéz a keresztem, szenvedő Jézusom,
De amit rám adtál, szívemből hordozom.
Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz,
Elédbe borulok, bármilyen csapást adsz.
Te Úr Krisztus voltál, mégis összerogytál.
Én ezer kisebb apró szemnyi pornál.
Viszem keresztemet, csak adj erőt hozzá!
Ha Neked úgy tetszik, váljék áldozattá,
Minden vétkeimet bocsásd meg e Földön,
Hogy a másvilágon engem ne gyötörjön.
Légy irgalmas hozzám égnek s földnek Ura,
Imádkozzál értem Istennek Szent Anyja. Amen.”

„Gyászba borult az ég, sírnak az angyalok.
Mert halálra készül a mi kegyes Urunk.
Jertek, körösztények, a kereszt tövébe,
Hadd mossa tisztára Jézus drága vére.
Ott lel vigasztalást a szomorú árva.
Jézus drága jobbját föléje kitárja.
Ott sírd ki magadat, elhagyott bús özvegy.
Jézus drága jobbja letörli könnyedet.
Nincsen oly teremtmény, aki meg nem indul,
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Akinek a könnye a keresztre nem hull.
A szentséges Isten haldoklik már rajta,
Mégis bocsánatot rebeg felénk ajka.
Jertek a kereszthez ti istentagadók,
Jertek ti gonoszok, bűnös rágalmazók.
Jézus szíve remeg, úgy eped értetek,
Jertek haragosok, hogy megbékéljetek.
Nézz fel bűnös ember a nagy keresztfára,
Ott van az Úr Jézus két karja kitárva.
Kitárja két karját, átölel bennünket,
Megbocsájtja nékünk számtalan bűnünket.
Kitárja két karját, átölel bennünket,
Megbocsájtja nékünk számtalan bűnünket.”

Ezt  az  éneket  a  csermőiek énekelték.  Benne jelen időbe tevődik Jézus  Krisztus 
szenvedése, mintegy felidézi azt, átélhetővé teszi nagypéntek minden fájdalmát a hívek 
számára, s egyúttal a megbocsátást, megváltást hirdeti.

Ha  a  búcsújárást  a  szakrális  kommunikáció450 felől  közelítjük  meg,  akkor 
megállapítható,  hogy  míg  az  archaikus  népi  imádságok  a  passió  verbális 
megfogalmazásaként  értelmezhetők,  addig  a  búcsújárás  a  verbális  eszközök  mellett 
nonverbálisakat is használ. Egyrészt a hívek gyakorlatban is végigjárták a keresztutat, 
másrészt pedig a mindennapok világából kiszakadva megváltozott testtartásuk, néha 
magukba  mélyedve,  szótlanul  fohászkodtak  Istenhez,  máskor  pedig  zokogva.  Részt 
kértek a Szentből, s ezért azon túl, hogy minden idejüket a templomban töltötték, ha 
csak  tehették,  közel  mentek  a  kegyképhez,  letérdeltek  előtte  (22.  kép).  Mindez  a 
résztvevők  nonverbális  kommunikációján  is  érezhető  volt;  a  mellékletben  közölt 
fényképeken láthatók az összekulcsolt kezek, lehajtott fejek, ahogyan összekuporodva, 
fejet hajtva imádkoznak (23–27. kép).

A  búcsújárásra  is  igaz  Erdélyi  Zsuzsannának  az  archaikus  népi  imádságok 
kapcsán megfogalmazott gondolata: „...fő témája a Szenvedés. Központi alakja Mária és 
Krisztus. A fiáért szenvedő Anya és az emberiségért szenvedő Fiú. Szenvedésük forrása 
a  szeretet.  A szenvedés  nagysága  és  a  szeretet  hőfoka  között  az  arány egyenes...  S 
miközben tükrözte a szenvedést,  a  nagyot,  Krisztusét  –  levezethette  a szenvedést,  a 
szánalmast,  az  emberét.  Kifejezhette  elmondói  szeretetvágyát,  mely  oldotta  a 
szenvedést is. Vallomások sora igazolja, hogy az anya-fiú átélt, fölnagyított, misztikus 
síkon jelképpé növelt szenvedésével azonosulva tompult a saját fájdalom, elviselhetővé 
vált az egyéni »könyökig könnybe«-lét.”451

Az események  másik  csúcspontja  az  éjszakai  virrasztás  volt  a  templomban.  A 
virrasztáson a hívek viselkedésében a passzivitás és az alázat volt megfigyelhető, az 
Isten  akaratára  való  ráhagyatkozás,  annak  elfogadása.  Olyan  erővel  gazdagodtak, 
450  Az  az  általános,  emberi,  de  kultúránként  és  vallásonként  különböző  formában  megmutatkozó 

jelenség, ahogy az ember kapcsolatot teremt a természetfölötti hatalommal vagy hatalmakkal. Lovász 
2002: 7.

451  Erdélyi 1999: 47-48.
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amely  képessé  tette  őket,  hogy  megbirkózzanak  életük  problémáival.  A  virrasztás 
során, a rózsafüzér monoton imádkozása és éneklés közben az emberek elfelejtkeztek 
saját otthoni ügyes-bajos gondjaikról, s a sokadszorra énekelt refréneken keresztül égi 
édesanyjuk, Mária oltalmában érezték magukat. A hívek éneklésétől zengett a templom, 
minden  fájdalmukat  kiénekelték  nyílt  lélekkel,  felszabadultan  a  bűn  terhe  alól.  Az 
álmosság elkerülte legtöbbjüket, annyira megfogta őket a szent hely.

A palotaiak a 3–4.  sorban ültek,  előttük román csoport,  fölváltva énekeltek,  az 
utolsó verssoroknál jeleztek a másiknak, hogy készülhetnek az éneklésre. Aki ismerte a 
román énekeket, azokba is bekapcsolódott. Nem a nyelv számított, hanem a hit. Később 
egyszerre  több egymástól  messze ülő  csoport  is  énekelt,  mert  túl  hosszadalmas lett 
volna kivárni, míg pl. a horvátokra kerül a sor.

A csermőiek vezetője így fogalmazta meg virrasztás közben az érzéseit:  „Olyan, 
nem  tudom,  minthogyha  valami  az  embereket  és  ezeket  az  öregasszonyokat  is 
minthogyha vonzaná. Ha nem jövünk, nincs semmi. Olyan szinte ki van halva... Vonz, 
vonz valami, de nem tudom. Egy olyan, egy olyan, tudod,  hogy van? Az ember az 
összes fáradalmát húzza egy éven keresztül. Szinte mikor idejössz, érzed, hogy le lehet 
rakni. Itt hagyod. S aztán könnyebben mész haza. Nem hogy megszűnnek a gondok, a 
bajok, mer mindenkinek van. Nem tudnám felsorolni, hogy nekik nincs vagy nekem 
nincs vagy nekünk nincs. Nem. Csak azt itt lehet hagyni. Lehet érezni, hogy meg lehet 
osztatni valakivel. Tudod, az egyik szalad erre, a másik rohan arra, senki nem hallgat 
meg. De itt, akármi bajod van, akármi, ha ott benső, és nem bírsz ordibálni, hogy az 
egész világ meghallja. Így van. Ez az, ami vonz, ami húz. Ez a vonzalom. Szinte tényleg 
erők  vannak  ott,  amik  segítenek  mindennap.  És  nemcsak  egy  nap  lehet  érezni, 
mindennap, mindennap. Ha hazamegyünk, az élmények nem nagyon maradnak meg, 
mer a tömeg meg a fáradtság, de az az erő ott marad egy éven át. Ha nem jössz jövőre, 
akkor az szomorú, nem telik el az év. Nem telik el az év.”

Egy palotai asszony pedig ezt mondta: „Én úgy érzem, hogy megtöltődöm egy 
évre kegyelemmel.  Olyan nehéz az élet.  Igen. És olyan jól érzem magam, amikor itt 
vagyok. Nem tudom kimondani.  Csak ha nem tudnék jönni, nem volna erőm. Nem 
volna erőm. Nagyon szeretek jönni. Mondom, gyerekkorom óta minden évben jöttem, 
család is szokott jönni. Most is itt van egy unokám, 18 éves fiú. Mindig együtt jövünk.”

Egész éjjel folyamatos volt a főoltár előtti imádkozás, illetve az oltárkerülés térden 
csúszva. Ilyenkor a hívek közül sokan megcsókolták az oltárt,  és  pénzt helyeztek el 
rajta.  Egy  alkalommal  egy  kisgyereket  egy  pap  vitt  oda  az  oltárhoz,  fölemelte  és 
megcsókoltatta  vele  a  terítőt  mindkét  oldalon,  majd  megkerülték  az  oltárt.  Utána 
odavitte a gyereket az édesanyjához és családjához, és a kereszt jelével megáldotta őket. 
A főoltár megkerülése és megcsókolása más kegyhelyeken is szokásban volt és van, oka 
az itt elhelyezett kegykép, illetve az oltárban elhelyezett ereklye– ezzel függ össze az a 
rituális mozzanat is, hogy a szentmise elején és végén a pap megcsókolja az oltárt.452 

452  A pap „…könyörgésben kéri a szentek s elsősorban azon szentek közbenjárását,  akiknek ereklyéi 
azon oltárban vannak; miért is ezen ereklyéket tisztelve … megcsókolja az oltárt. Az oltárcsók tehát 
közvetlenül  az  ereklyéknek  szól,  amelyek  az  oltárkőbe  vannak  helyezve,  közvetve  az  összes 
szenteknek, a dicsőséges egyháznak s elsősorban Krisztusnak, akit az oltár jelképez.” Mihályfi: 1933: 
459-460.
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Habár  adatközlőim  az  oltár  megcsókolásának  pontos  eredetét  nem  ismerték,  de 
gyakorlatukban a Szent megérintése és a tisztelet fedezhető föl. A krassovánoknak az a 
szokása, melyben a templomi bevonulás és az oltár megkerülése után megcsókolják az 
oltárt, azon pénzt helyeznek el, majd a pap (2003-ban ferences szerzetes, 2004–2005-ben 
saját papjuk) kezében levő feszületet megcsókolják, a sok helyen már feledésbe merült 
offerálás szokása.453

A  radnai  kegytemplomban  az  alábbi  mellékoltárok  láthatók:  Keresztelő  Szent 
János megkereszteli  Jézust a Jordán vizében, Páduai Szent Antal, Szent Ferenc, Jézus 
szíve,  Mária  szíve,  Szent  Anna Joachimmal és  az olvasni  tanuló  Máriával,  Mária  és 
József eljegyzése, Nepomuki Szent János. A kegykép fölött az angyali üdvözlet jelenete 
látható, a főoltár két oldalán levő üvegablakokon pedig ahogyan Szent Ferenc átöleli a 
kereszten  függő  Krisztust,  illetve  ahogyan Szent  István  király  fölajánlja  Máriának  a 
koronát és ezáltal az országot. Mária szüleinek, Annának és Joachimnak egy-egy szobra 
is áll a templomban. Az oltárok között a keresztút stációinak festményeit helyezték el.

A főoltár mellett a templom másik központja a bejárattól jobbra levő feszület (28. 
kép).  Míg a főoltár  Máriához köti  a  híveket,  addig  a  feszület  Jézus  Krisztushoz.  Ez 
viszonylag  távol  helyezkedik  el  a  főoltártól,  elbújva  a  bámészkodók  elől.  Az  itt 
imádkozók leborulnak Krisztus előtt,  s  a  szobor festéktől  megkopott  térdei  is  jelzik, 
hogy a hívek érintés által is Krisztus közvetlen közelébe akarnak jutni (29. kép).

A keresztút elvégzése és a virrasztás mellett az is sokat segített az embereknek, 
hogy  láthatták  mások  fájdalmát  is,  s  így  a  közösségi  lét  is  hozzájárult  a 
megnyugvásukhoz.  Kunt  Ernő  így  írt  erről:  „...szorosabb  társadalmi  és  kulturális 
közösségben élő embercsoportok számára... világos volt, hogy általában nem az egyén 
gyógyít, hanem a közösség. A közösségen keresztül pedig a kultúra gyógyító hatása 
szabadul fel.”454

A  búcsújárásnak  fontos  célja  a  lelki  és  gyakran  ezzel  kapcsolatban  a  testi 
gyógyulás.  A  gyógyítani  kívánt  betegségre  vagy  az  eltávolítani  szándékozott 
balszerencsére gyakran tekintettek úgy, mint valamilyen korábban elkövetett bűn vagy 
morális vétek miatt rájuk kirótt isteni büntetés megnyilvánulására. A gyógyulásért vagy 
a bajok eltávoztatásáért való könyörgés valójában bocsánat- és kegyelemkérés, amely 
szívből  jövő,  mélységes  bűnbánattal  jár  együtt.455 A  gyógyulásnak  több  fokozatát  is 
megfigyelhettem. Elsődlegesen a gyónást és az áldozást említem. Ennek során a gyónó 
személy Istennek bánja meg bűneit, melyeket végeredményben Isten ellen követett el. 
Az illető lelkéből feltörhetnek olyan elfojtott vétkek, vágyak, melyek a kimondott szó 
révén megkönnyebbülést, megnyugvást eredményezhetnek.

A gyógyulás további formái a már említett templomalvás (pl. 2003-ban láttam egy 
asszonyt, aki az oltár háta mögött feküdt le éjszakára), éneklés, keresztútjárás, amikor 
az  azonosulás  a  fizikai  szenvedés  vállalásával  következik  be.  A  fizikai  fájdalom 
átélésének másik példájára napközben és az éjszakai virrasztás során is láttam számos 
példát:  sokan térden csúszva kerülték  meg akár egymás után többször is  a  főoltárt, 
miközben kezükben rózsafüzért tartva imádkoztak (30–31. kép). Mások fogadalomból a 
453  Az offerálás történeti és jogi hátterét Erdő Péter ismertette részletesen. Erdő 1986: 252-270.
454  Kunt 1992: 404.
455  Klaniczay 1999: 118.
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kegytemplomhoz vezető lépcsőkön is térdepelve mentek fel (32. kép). Egy-egy személy 
annyira  mélyen  átélheti  a  zarándokutat,  hogy  a  katarzis  révén  lelki  gyógyulás 
következik be, ami gyakran oka a testi gyógyulásnak is.

A szakrális objektumokkal teli  hegyoldal (33.  kép) és a templom mellett  fontos 
szerepe  volt  a  kolostor  folyosójának  is.  Itt  töltötték  a  hívek  által  hozott  vagy  ott 
kapható, a templomot ábrázoló címkével ellátott műanyag palackba a szentelt vizet (34–
35.  kép),  itt  gyóntak  a  hívek  (36.  kép),  innen  nyílt  kijárat  az  udvarra,  ahol  misét 
írathattak és a sekrestye bejáratához közel található egy feszület, ahol az arra járók meg-
megálltak imádkozni (37. kép).  Láttam itt  olyan asszonyt is, aki átölelte a feszületen 
levő Krisztust, csókolta őt, s zokogva mondta el baját. Lényeges, hogy a folyosón (illetve 
fölötte még két emeleten is) láthatók a fogadalmi képgaléria darabjai, melyek a radnai 
Szűzanyának köszönhető gyógyulások bizonyítékai.

Búcsúfiát  adatközlőim  közül  sokan  csak  a  templom  előtti  téren  levő 
kegytárgyárusoktól vásároltak (38–41. kép), mások viszont elmentek a Déva felé vezető 
főút  túloldalán  elhelyezkedő  árusokhoz  is,  ahol  enni-inni  is  lehetett,  illetve  többek 
között  ruhákat,  játékokat  és  edényeket  lehetett  vásárolni  (42–47.  kép).  A vásári  rész 
nagy tömeget vonzott, minden bizonnyal olyanok is fölkeresték, akik a templomba nem 
mentek el.

1.5.3. Szereplők

A máriaradnai búcsú sajátosságát a három kutatópontom közül az adja, hogy oda 
több nemzetiség hívei is ellátogatnak, és mindenki a saját anyanyelvén kéri az Égiek 
segítségét.  Nyelvükről,  esetleg  viseletükről  meg  lehet  állapítani,  hogy  ki  milyen 
nemzetiségű, de búcsújáró szokásaik hasonlóak.

Az  utóbbi  időben  a  magyar  zarándokok  aránya  nagyon  lecsökkent.  A  vegyes 
házasságok  és  a  román állam magyarellenes  intézkedései  folytán a  hívek  egy  része 
ugyan római katolikus maradt, de magyarul már nem beszél, s ezért számára csak a 
román  nyelvű  szertartások  fontosak.  A  római  katolikus  egyház  ebben  az  esetben  a 
hangsúlyt  a  vallásra  helyezi,  s  nem  a  magyar  vagy  német  nyelv  megőrzésére.  Az 
etnikumokat összekötő nyelv szerepét a magyar helyett a román vette át. A magyarok 
számának csökkenését  jelezte,  hogy 2005. szeptember 7-én délután a magyar nyelvű 
misén nem volt  tele  a  templom, pedig ez  volt  a  délután folyamán az egyetlen csak 
magyar nyelvű szertartás, szemben a bolgár, horvát és román nyelvű misékkel.

A hívek létszámának csökkenésében az is közrejátszhatott, hogy Máriaradnán a 
búcsút nem vasárnap, hanem a napján tartják, ami viszont munkanapra esett,  és így 
azok,  akik  8  órás  munkakörben  dolgoznak,  nem  tudtak  elmenni.  Sokan  csak 
szeptember 8-án reggel indulhattak el, s így egy naposra rövidül az útjuk, de az egy-
másfél órát igénylő kálvária elvégzését nem hagyták ki

Hogy  ne  egyszerre  legyen  minden  nemzetiség  a  kegyhelyen,  a  bolgárok 
szeptember  6–7-én  zarándokoltak  el  Radnára,  s  így  amikor  a  krassovánok  és  a 
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magyarok jönnek, ők már elbúcsúznak. A többnyelvűségből fakadó nehézségek csak a 
szeptember  7-ről  8-ra  virradó  éjszaka  során  jelentkeztek,  amikor  mindenki  a  maga 
nyelvén szeretett  volna énekelni.  A korábbi  gyakorlat  az volt,  hogy egy-két  magyar 
éneket  követett  egy-egy  krassován  ének,  de  most  már  románul  is  felhangoznak  az 
énekek.

2005-ben magyar szót csak elvétve hallottam, a krassovánok és bolgárok – mivel 
közülük sokan még mindig viszonylag elzárt  településeken élnek  –  viszont  most  is 
nagy számban jöttek el. A különböző nemzetiségű személyekkel készített  interjúkból 
ugyanaz  az  érzelmi  telítettség  áradt,  a  különbség  abban  mutatkozott  meg,  hogy  a 
krassovánok, bolgárok és a görög-katolikus románok körében a közösségi összetartozás 
a  közösen  végzett  keresztút,  a  templom  mögötti  hegyoldalon  tartott  szertartások 
(görög-katolikus mise, krassován prédikáció – 48. kép) révén külsőségekben is jobban 
megnyilvánult. A több száz fős csoportok sokkal inkább kifejezték a hitet, a hitben rejlő 
erőt, mint a 20–30 fős csoportokban érkező magyarok. A számok azt is jelzik, hogy a 
városokban  vagy  nagyobb  városokhoz  közeli  magyarok  körében  a  szekularizáció 
jobban  előrehaladt.  Több  helyi  plébános  is  elmondta,  hogy  vasárnaponként  a 
krassovánok  és  bolgárok  közül  azok  is  hazamennek  szülőfalujukba  a  misére,  akik 
városba költöztek, s ezáltal továbbra is szorosan kapcsolódnak a falusi közösségekhez 
és azok értékeihez.

A  nemzetiségi  lét  változásának  jellemző  példája  Palota  esete.  A  palotaiak 
németnek  tartják  magukat,  de  imádságaik,  énekeik  nagy  részét  magyarul  mondják, 
mert gyermekkorukban még a magyar volt az oktatás nyelve. A német énekeket még 
nagyszüleiktől  tanulták:  „Mink  svábok  vagyunk,  de  vegyesek  vagyunk  már.” 
Többnyire  egymás  között  is  magyarul  beszélnek,  németül  csak  ritkábban.  Mivel  a 
rendszerváltás után a faluból sokan kimentek Németországba, az etnikai arányok lassan 
megváltoznak,  egyre  több  a  román.  Jelenlegi  papjuk  nem  tud  németül,  a  misék 
magyarul  zajlanak.  Német  mise  csupán  minden  szombaton  és  minden  második 
vasárnap  van.  Az  otthoni  templombúcsún  egy  éneket  németül,  egyet  magyarul 
énekelnek.

Pap  a  palotaiakat  nem  szokta  elkísérni,  mert  több  faluban  végez  szolgálatot. 
Hasonló okok miatt a csermőiekkel is csak egyszer jött a plébánosuk a vizsgált évek 
alatt. Ez azzal is összefügg, hogy ezekről a településekről a lakosoknak csak kis része 
vállalkozott a zarándoklatra. Ezzel szemben a bolgárokkal és a krassovánokkal papok is 
érkeztek,  akik  irányították  a  közösségek  megérkezése,  illetve  távozása  körüli 
cselekményeket.

Máriaradnán és Csíksomlyón is azt tapasztaltam, hogy a búcsúvezetői szerepkört 
többnyire  nők  töltik  be.  A buszos  utazással  feladatkörük  leszűkült,  hiszen  így csak 
rövidebb ideig kell a csoportot irányítaniuk. A különböző csoportok előénekesei között 
szoros kapcsolat is kialakulhat: a csanádi asszony karácsonyi képeslapot is küldött a 
csermőinek, az Engesztelő imaóra456 című könyvet pedig egy palotai asszonytól kapta.

A  búcsúban  viszonylag  sok  gyermek  és  tizenéves  vett  részt,  mert  az  iskola 
Romániában csak szeptember közepén kezdődik. Mindkét vizsgált csoportban ügyeltek 

456  Engesztelő imaóra 2003.
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arra, hogy a gyerekek beletanuljanak a szerepükbe: vigyék a keresztet, s ezen keresztül 
maradjanak később is a zarándokcsoport tagjai.

A kegyhelyen sokan vállalták,  hogy nyilvánosan viszik  színre  bűnbánatukat,  a 
jelenlevők előtt is kifejezve bocsánatkérésüket:  ők a titkot biztosító, viszonylag rejtett 
helyen zajló gyónás mellett a templomhoz vezető lépcsősoron térden csúszva mentek 
föl a kegyhelyre, egészen a kegyképig. Közöttük nagy számban voltak cigányok, akik 
kb. 1 méter hosszú gyertyákat vásároltak Szűz Mária tiszteletére (49–50. kép). 

1.5.4. Kellékek

Minden  keresztaljának  megvan  a  saját  feszülete  és  megvannak  a  lobogói, 
melyeket  többnyire  gyermekek  visznek,  éjszakára  pedig  a  templomban  a  csoport 
tagjaihoz közel  eső oltárnál  helyeznek el.  A palotaiak két  fehér  lobogójának felirata: 
Mária segíts. 2004-ben a palotaiak templomi bevonulásánál legelöl két fehér lobogót és 
egy  virágkoszorúval  díszített  feszületet  vitt  egy-egy  fiú.  A  főoltár  előtt  letérdeltek, 
imádkoztak,  énekeltek,  majd  megkerülték  az  oltárt,  pénzt  hagytak ott,  illetve  sokan 
meg is csókolták azt. Utána elfoglalták helyüket jobb oldalon, a Mária szíve oltár előtt, 
és rózsafüzért imádkoztak.

Nemzeti lobogókat nem visznek magukkal, hiszen számukra a zarándokút vallási 
jelentőségű  esemény.  Magyar  nemzeti  lobogót  csupán  2004-ben  a  gyulai  híveknél 
láttam,  akik  csoportosan  jöttek  el  az  őseik  által  egykor  rendszeresen  látogatott 
kegyhelyre (51. kép).

A feszületet a krassovánok közösen, papjuk jelenlétében csókolták meg a főoltár 
megkerülése után. Ilyen jellegű szervezett esemény a magyarok és a svábok körében 
nem zajlott. A csermőieknél ennek a következő változatát láthattam. Amikor a hívek 
elvégezték  a  keresztutat,  és  a  hegy  tetején  levő  kápolna  előtt  énekeltek,  többen 
megcsókolták a búcsúskereszten Jézus testét. Egy aradi asszony így magyarázta meg: 
„Nekünk  az  egy  nagy  dicsőség,  ha  egy  ilyen  alkalomkor  megcsókolhatjuk.  Szóval 
kérjük  az  Úrjézust,  hogy  segítsen.”  Az  azonosuláshoz  a  kápolna  kiképzése  is 
hozzájárult: a keresztfán szenvedő Jézus körül Szűz Mária, Mária Magdolna és János 
apostol embernagyságú szobra áll (52–53. kép).457

Az énekléshez vagy kézzel írott füzeteket használtak (54. kép), melyekben sok év 
alatt összegyűlt énekek tartalmazzák a forgatókönyvet, vagy  énekeskönyveket. Ezek 
között  találtam  régieket  is:  például  a  mezőpetriek  egy  1929-ben  kiadott  könyvet458 

használtak, amit a vezetőjük egy idős asszonytól kapott. Ez alapján nemcsak a kálvárián 

457  Az érintés, a fizikai közelség gyógyító hatásának jól ismert példái a középkori zarándoklatok, melyek 
csak  akkor  érték  el  végső  céljukat,  amikor  a  zarándok kezével  érintette  a  szent  sírkövét  vagy az 
ereklyéit tartalmazó foglalatot. A bűnös ekkor megszabadult kötelezettségitől, a vezeklés véget ért, s 
ha  beteg  volt,  az  érintés  révén  gyógyulása  üdvös lendületet  kapott.  (Sigal  1989:  85.)  Az ereklyék 
megérintésén kívül a gyógyítás további archaikus típusai az ereklyék körüljárása vagy ráfekvés volt. 
(Klaniczay 1999: 115.)

458  Trefán 1929.
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imádkoztak, hanem minden egyes szobornál, azzal a különbséggel, hogy a Miatyánkot 
nem mondták el mindenütt.

A most kapható énekeskönyvek közül az Engesztelő imaóra459 a legnépszerűbb. Ezt 
a palotaiak egy része Magyarországról hozta, amikor Sükösdön460 jártak, mások pedig 
Nagyváradon  keresztül  jutottak  hozzá,  ugyanis  oda  járnak  minden  hónap  első 
szombatján  a  szeretetláng  rózsafüzért  imádkozni.  Az  énekeskönyv  nagy 
népszerűségnek  örvend  a  magyar  nyelvű  közösségek  körében,  többek  között  a 
gyimesiek is ezt használják a csíksomlyói búcsúban.

A Kálvária környékén mindkét nap tele volt a hegyoldal a földet ásó emberekkel. 
Egy különleges hatékonyságú gumót kerestek a földben, melyet Mária könnyének vagy 
Jézus könnyének461 neveztek (55–56. kép). Egy gyoroki asszony így mesélt az eredetéről: 
„..Aszongyák,  hogy  mikor  a  Mária  annyit  sírt,  mind  megkeményedett  a  könnyei... 
Máshol nem lehet találni. Csak itt a Kálvárián... Aszonták, hogy mikor a Jézust annyit 
kínozták,  ű ugye felsírta  itt  a Kálvárián.  S akkor ez neki  megmaradt,  hogy a Mária 
könnye.” E gumók gyógyító hatásában közrejátszik, hogy azok a Kálvárián találhatók, s 
elfogyasztásuk Mária, illetve Jézus egykori szenvedésének részesévé teszi az embereket. 
Ez azonban – ahogyan azt már írtam – hosszú távon gyógyulást, kegyelmet, megváltást 
eredményez.  Egy  dentai  asszony  szavaiból  még  érezhető  az  a  szemlélet,  hogy  a 
gyógyulás nem csupán egy növénytől ered, hanem Istentől:  „…Aszondik, hogy ez a 
Jézus könnyei… Mögmosik, és akkó betöszik a vízbe. Mögfőzik a tűzön, mint ëgy tëát. 
Akkó mögiszik azt a tëát. Aszontuk, hogy a Jóisten möggyógyít bennünket.”

A hegyoldalban a fák ágaiból is szedtek az emberek (57. kép), hazavitték azokat, 
így terjesztve ki az itt nyert kegyelmet az otthon maradottakra is. Az említett  dentai 
asszony a Radnáról hazavitt ágat a tisztaszobában szokta elhelyezni. Vihar idején pár 
levelet  tesz  belőle  a  tűzre,  hogy  csituljon  a  zivatar.  A  zöld  ág  egyúttal  a  kálvária 
megtételének is a jele, emlékezteti az ott járt személyeket cselekedetükre.

A  Radnáról  (vagy  Szőkefalváról,  Csíksomlyóról)  vitt  szenteltvizet  a  palotaiak 
otthon megszaporítják a helyi templomból vízkeresztkor hozottal, ami azt is mutatja, 
hogy a kétféle szentelt vizet nem tekintik teljesen egyenértékűnek. Ezt otthonukban a 
szekrény mellett  műanyag flakonban tárolják, illetve szenteltvíztartóba is öntenek ki 
belőle.  Egyik idős asszony mesélte,  hogy lefekvés előtt, a közös imádságot követően 
minden családtagját meg szokta hinteni szentelt vízzel: keresztet rajzol a homlokukra és 
az ágyukra is. Reggel pedig iskolába indulás előtt hinti meg őket szentelt vízzel.

A  szent  helyeken  az  ember  Isten  közvetlen  beavatkozását  érezheti  az  emberi 
életbe. Ennek jele Máriaradnán a csodás gyógyulásokat, imameghallgatásokat jelző 1711 
darab  fogadalmi  kép, melyekkel  szinte  kitapétázták  a  folyosókat  (58–60.  kép).462 A 
legrégibb két  fennmaradt  festmény 1858-ból  származik.  A képadományozás  szokása 
eredetileg a németekhez kötődött,  de tőlük átvette  a térségben élő többi  etnikum is, 

459  Engesztelő imaóra 2003.
460  Takács  Zoltánné  Rogács  Máriának  1993  óta  vannak  jelenései.  Az  erről  szóló  esszéjében  Pusztai 

Bertalan Kápolnásd néven említette a települést. Pusztai 1999: 64-68.
461  Ezek a tavasszal virágzó salátaboglárka (Ficaria verna) raktározó gumógyökerei. Vilmos Péter (MTA 

Szegedi Biológiai Központ, tudományos főmunkatárs) szíves közlése.
462  Barna 1991a: 130.
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illetve  nemcsak  katolikus,  hanem  ortodox  adományozókkal  is  találkoztunk,463 akik 
ezáltal is kifejezték hálájukat, kéréseiket égi Édesanyjuknak.

A templom folyosóján található fogadalmi képgalériának, ennek a sokféle jellegű 
képekből  összeálló  gyűjteménynek  a  jelentőségét  nagyon  pontosan  fogalmazta  meg 
Bálint  Sándor:  „…bizony  az  esztétikai  szépségek  vándora  alig  találna  vigasztalást 
bennük. És mégis megszégyenül, amikor ezeket a képeket, szobrokat nézi: égi lehelletük 
van,  amely  névtelen  búcsúsok  bizalmából,  hitéből,  szívük  melegéből  táplálkozik.  A 
gyerek a maga játékszerét gyönyörűnek találja, mert képzelete megszépíti. A búcsúsok 
is  hasonlatosak  az  evangéliumi  kisdedekhez:  mindent  szépnek,  hasonlíthatatlannak 
találnak,  mert  fölismerik  az  örök  ideát  egy  olajnyomaton,  vásári  gipszmunkán  is. 
Numen adest,  szent a radnai környezet.  Ezt a szentséget látják mindenen.  A búcsús 
elragadtatása többet áraszt ki magából az alkotásokra, mint a blazirt intellektuel,  aki 
únottan,  passzíve várja a legjobb benyomásokat is,  mert  nem érez lelkes közösséget 
velük,  mert  csak  a  formákhoz  van  szeme  és  mértéke,  a  mélységekbe  azonban  fél 
beleszédülni.”464

A képadományozás  az  áldozat  egyik  fajtája,  melybe  az  adományozó önmagát, 
saját  énjének  egy darabját  is  belehelyezte.465 A  festmények  azt  a  válságos  szituációt 
ábrázolják, melyben Szűz Mária vagy valamely szent járt közben Istennél a bajba jutott 
személyért; a színesnyomatoknál pedig a felirat veszi át ezt a szerepet. E képek által az 
adományozók a szent tér részeseivé válnak. Mivel az ajándékot viszonozni kell, olyan 
körforgás  kezdődik,  melyben  az  adomány  pillanatától  kezdve  az  ajándékozótól  a 
fogadó,  a  fogadótól  az  ajándékozó  felé  áramlik.466 A  képeket  évről-évre  megtekintő 
zarándokok számára ezek a hit növekedésének eszközei is, hiszen azt jelzik, hogy Isten 
hogyan  segítette  meg  a  bajban  hozzá  fordulókat.  Magam  is  tanúja  voltam,  amint 
gyónásra várakozók próbálták megfejteni egy-egy kép fölajánlásának okát, s ebből saját 
maguk  számára,  szenvedéseik  elviseléséhez  is  tanulságokat  vontak  le.  Például  egy 
üllési  asszony  egy  német  föliratú  festmény  előtt  időzött  el  hosszasan:  a  képen  egy 
kislány szerepelt,  akit elütött az autó. Az üllési asszony előbb a képen látható esetet 
találgatta, majd a saját fia balesetét mesélte el nekem.

1.6. Részösszefoglalás

Ebben a fejezetben a máriaradnai példán keresztül mutattam be a búcsújárás XX. 
század eleji formáit. A hangsúlyt a rituális dráma megélésére helyeztem: az Istennel és 
Szűz Máriával való találkozás előkészületeire,  az utazásra,  a kegyhelyen tartózkodás 
alatti viselkedésre és a búcsúkörösztségre mint beavató rítusra.

463  Péter – Vass 2002: 26-30.
464  Bálint 1944: 51-52.
465  van der Leeuw 2001: 306.
466  van der Leeuw 2001: 307.
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Az  1924–42  között  Szegeden  megrendezett  radnai  búcsúról  a  források 
szűkszavúsága miatt kevesebb adattal rendelkezünk. Ennek ellenére érezhető, hogy a 
radnai  szokásokat  hogyan  próbálták  fölidézni,  s  hogy  az  egykori  búcsúkra  való 
emlékezés  által  mennyire  ragaszkodtak  egykori  kegyhelyükhöz.  Ehhez  hasonló 
jellegűek  azok  az  újabb  rituális  drámák,  melyeket  a  Németországba  került  hívek 
szerveznek Maria Lindenbergbe.

A 2003–2005 közötti terepmunkám eredményeként megvilágítottam a máriaradnai 
búcsúk  forgatókönyvét,  bemutattam  a  fontosabb  helyszíneket  és  a  hozzájuk  kötődő 
szokásokat, majd kitértem a szereplőkre és a kellékekre, köztük a feszületre, lobogókra, 
a  nagy  népszerűségnek  örvendő  fogadalmi  képekre,  a  Mária  könnyének  nevezett 
növényre (salátaboglárka raktározó gumógyökerei) és a zöld ágakra.

Máriaradnát – hasonlóan például a délvidéki Tekiához vagy Máriagyűdhöz467 – 
mindegyik környékbeli  nép magáénak érzi.  A nyelvi,  viseletbeli  elkülönülésen túl  a 
búcsújárás  szokásaiban  sokkal  kevesebb  eltérés  fedezhető  föl.  Igaz,  mindegyik 
csoportnak megvannak a kedves énekei,  de ezek gyakran megegyeznek, csak ki-ki a 
saját nyelvén énekli.  A rituális dráma szempontjából inkább a hasonlóságokat érzem 
hangsúlyosnak:  a  forgatókönyv  elemei  hasonló  sorrendben  követik  egymást,  és  a 
búcsújárás kiváltotta katarzisra is mindegyik csoportnál láttam megrendítő példákat.

Részletesen ismertettem a lelki és testi  gyógyulás kapcsolatát  és  a kegyhelyhez 
fűződő  gyakorlatokat:  a  keresztút  végzését,  mely  a  Jézus  Krisztus  és  Szűz  Mária 
szenvedésével való azonosuláson keresztül oldja a fájdalmat; az éjszakai virrasztást a 
kegyhelyen, ahol a jelenlevők kiénekelték a magukba fojtott szenvedést; a gyónásra és 
áldozásra,  melyekben a hívek Istennek vallják meg bűneiket,  és  ezáltal  tiszta lappal 
folytathatják életüket; és az érintés általi részesedést a szentből: a főoltár vagy feszület 
megcsókolása, illetve a kereszten levő Krisztus szobrának megérintése által.

Itt kezdődnek a képek

467  Barna 1988: 67-72.
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2. CSÍKSOMLYÓ – A NEMZETI KEGYHELY

„A  magyarságnak  egyik  legáldottabb  szentélye  Somlyó.  Szent  hitünknek, 
nemzetünknek  örök  hivatását  hirdeti  itt  a  katolikus  Európa  szélén,  a  Regnum 
Marianum peremén. Odaát már egészen más világ kezdődik. Talán ezért támadnak itt a 
magyarságnak  olyan  metafizikai  távlatai  és  a  katolicizmusnak  különös  magyar 
mélységei.

Mária székely udvarnépe mindenkor megadta a császárnak azt, ami a császáré, de 
különösen Istennek, ami Istené. Az élet így itt még istenes kultusz és nem immanens 
program. A XIX. század értelmében vett nemzeti el sem jutott ide, a hegyek és madarak 
világába.  A székely  történelemnek  annyi  válságán és  változásán,  az  időnek minden 
megpróbáltatásán  keresztül  magatudatlan  óriásként  őrizgeti  ez  a  nép  Csíksomlyó 
mennyei ajándékát: a magyarság karizmatikus élményét, az élet kultikus többletét és 
metafizikai kitekintését…”468

A  Székelyföld  szakrális  központja,  a  „katolicizmus  legkeletibb  bástyája”,469 

Csíksomlyó,  a  XV.  századtól  ismert  kegyhely,  melynek  minden  addigit  fölülmúló 
népszerűsége  1990-ben,  Ceauşescu  kommunista  diktatúrájának  bukása  után  vette 
kezdetét.  Egy-egy  évben  több  százezer  magyar  gyűlik  itt  össze  nemcsak  Erdélyből, 
hanem a Kárpát-medence minden részéről, sőt a világ távolabbi pontjairól is, hogy itt a 
vallási  és  a  nemzeti  összetartozást,  egységet  élhessék  meg.  A történelmi  események 
következtében  sajátos  jelenség,  hogy a  magyar nemzeti  kegyhely  Románia területén 
alakult ki.

A  kegyhely  történetét  és  kutatástörténetét  csak  nagyon  röviden  vázolom  föl, 
hiszen arról  több tanulmány is született,  illetve a csíksomlyói zarándoklatról,  annak 
múltjáról a források tükrében Mohay Tamás végez kutatást. Disszertációmban csupán a 
gyimesiekről és a hozzájuk csatlakozó magyarországiakról írok részletesen az utóbbi 
kilenc évben végzett terepmunkám alapján, és az ő zarándoklatukon keresztül mutatom 
be  a  rituális  dráma  csíksomlyói  jellemzőit.  A  „forgatókönyv”-et  főleg  a  2005.  év 
eseményeit  ábrázolva  ismertetem,  más  évek  eseményeit  dátummal  jelölöm.  A 
forgatókönyv,  helyszínek,  szereplők  bemutatása  mellett  kitérek  a  vizuális  kultúra 
eszközeinek  szerepére  is,  hiszen  ezek  jelentős  szerepet  töltenek  be  a  rituális  dráma 
megörökítésében és népszerűsítésében.

2.1. Kutatástörténet

Az  utóbbi  16  évben  sokan  foglalkoztak  a  pünkösdi  búcsúval  és  a  kegyhely 
múltjával, melyek közül csak a legfontosabbakat emelem itt ki. 1991-ben az elsők között 
468  Bálint 1944: 69.
469  Benedek 2000: 117.
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Domokos Pál Péter hívta föl a figyelmet az újraindult nyilvános búcsúra.470 1992-ben 
Asztalos Ildikó szerkesztésében látott  napvilágot a Hazajöttünk… című könyv, mely 
többek  között  Boros  Fortunát  és  Benedek  Fidél  munkáiból  közöl  részleteket,  a 
kegyhelynek az összetartozást és megmaradást erősítő jellegének hangsúlyozásával.471 

1993-ban  ugyan  Voigt  Vilmos  kezdeményezte  egy  „Csíksomlyó-archívum” 
megalapítását,472 ez azonban intézményhez kötődő formában nem valósult meg.

Számomra  az  egyik  meghatározó  tanulmány  Tánczos  Vilmosé:  Victor  Turner 
munkája alapján a magyar szakirodalomban ő fogalmazta meg először a búcsújárásnak 
mint rituális drámának az elméletét.473 Emellett a csíksomlyói kegyhely történetéről,474 a 
búcsú  hagyományairól475 és  a  moldvai  magyarok  búcsúvezetőiről476 szóló  ismereteit 
publikálta.

A csíksomlyói búcsú eredeteként számon tartott 1567. évi csata nem-létéről,477 a 
Csíksomlyóról  szóló  XVII-XX.  századi  forrásokról,478 illetve  az  1990.  évi 
hagyományteremtésről,479 térszerveződésről480 Mohay  Tamás  írt.  Tánczos  Vilmos  és 
Mohay  Tamás  munkái  mind  a  történelmi  források  feldolgozása,  mind  a  vizsgált 
zarándoklatok részleteinek megfigyelése terén példaértékűek voltak számomra.

1995-ben  Pusztai  Bertalan  gondozásában látott  napvilágot  Székely  László  Csíki  
áhítat című  könyve,  melyben  részletesen  szól  a  somlyói  búcsú  hagyományos 
formájáról.481 A szerző a gyimesiek aszkézisre hajló lelkületét  tanulmány formájában 
örökítette  meg.482 Bárth  János  a  Batthyány  Ignác  püspök  által  1784-ben  elrendelt 
tanúkihallgatások  jegyzőkönyvét  értelmezte,  melyek  a  csíksomlyói  csodás 
gyógyulásokról szóltak.483

A moldvai csángók és a csíksomlyói ferencesek kapcsolatáról, a pünkösdi búcsún 
való részvételükről Domokos Pál Péternek,484 Barna Gábornak,485 Tánczos Vilmosnak486 

és Mohay Tamásnak487 is jelent meg tanulmánya. Továbbá Gazda Enikő és Benedek H. 
Erika  a  pusztinaiak  1993.  évi  búcsújárását  ismertették,488 Fosztó  László  pedig 
Csíksomlyó és az ugyancsak pünkösdkor rendezett, a csíksomlyói Szűzanya szobrának 

470  Domokos 1991: 34-36. Továbbá gyermekkori élményeiről: Domokos 1988: 20–22.
471  Asztalos szerk. 1992.
472  Voigt 1993: 220–221.
473  Tánczos 1995a: 53-59.
474  Tánczos 1990.
475  Tánczos 1991: 136–158.
476  Tánczos 1997a: 148–167.
477  Mohay 2000: 230–256.
478  Mohay 2004: 221–243.
479  Mohay 1992: 26–27., 1997: 130–148.
480  Mohay 1996: 29-58.
481  Székely 1995: 182–201.
482  Székely 1978: 166–171.
483  Bárth 2000.
484  Domokos 1979: 14-19.
485  Barna 1993: 45-62.
486  Tánczos 1992: 40-45.
487  Mohay 2003: 168–189., 2005: 173–186.
488  Gazda – Benedek H. 1997: 259-285.
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másolatához  kapcsolódó  moldvai  Barát  búcsúját  hasonlította  össze.489 A  gyimesiek 
zarándoklatának sajátosságait röviden Tankó Gyula foglalta össze.490

Papp Richárd a csíksomlyói búcsúról írt tanulmányában a hangsúlyt a közösségi 
rítusnak az identitás megőrzésében betöltött szerepére fektette.491 Ennél jóval árnyaltabb 
képet nyújt Vörös Gabriella tanulmánya, ami a búcsúban résztvevő magyarországiak 
motivációiról  szól.492 Frauhammer  Krisztina  a  csíksomlyói  vendégkönyvekről  tartott 
(eddig nem publikált) előadást.493

A  csíksomlyói  kegyhellyel  kapcsolatban  sokakat  a  kereszténység  előtti  idők 
ősvallása  és  a  vasárnap  hajnali  napkelte-várás  érdekel.494 Ehhez  nyújt  alapot  Daczó 
Árpádnak,  Lukács  atyának  a  könyve,  melyben  Szűz  Mária  Babba  Mária nevének 
eredetéről szólt.495

Kutatástörténeti áttekintésemben Gyimesre is kitérek, hiszen jelenleg ez az egyik 
legjobban kutatott táj a magyar néprajztudományban. Pócs Éva pécsi egyetemistákkal 
jár  vissza  rendszeresen  gyűjteni.  A  Miskolci  Egyetem  Kulturális  Antropológia 
Tanszékének oktatói, Ilyés Zoltán és Biczó Gábor Gyimesnek mint kontaktzónának a 
múltját és jelenét, a turizmus sajátosságait kutatják,496 illetve a vallás kultúrtájformáló 
szerepét.497 Szintén Gyimesnek a római katolikus csíki székelyek és az ortodox moldvai 
románok közötti határ szerepéről írt Frida Balázs.498

Archaikus népi imádságokat Daczó Árpád,499 Harangozó Imre,500 Takács György501 

és  Tánzos  Vilmos502 publikált,  gyimesi  csángó  mondákat  Salamon  Anikó,503 Albert 
Ernő504 és Magyar Zoltán505 adtak közre. Emellett jelentős a népdal- és néptánckutatás 
is.506 Ezt  erősítik  meg  azok  a  táborok  is,  melyeket  nyaranta  rendeznek  elsősorban 
magyarországiak számára.  Ezeknek a  kiadványoknak,  táboroknak és  az  itt  forgatott 
filmeknek köszönhető, hogy Gyimes a magyarországi értelmiség által is kedvelt hellyé 
vált.

489  Fosztó 1999: 103–111.
490  Tankó 1992: 92-94.
491  Papp 1996: 9–17.
492  Vörös 2005: 69-84.
493  Frauhammer 2005.
494  Pl. Bosnyák 1980: 30-36; Daczó 1997: 168–173; Molnár V. 2000: 11–12.
495  Daczó 2000.
496  Biczó 1999: 17–24., 2003: 40-50., 2005: 167–174; Ilyés 1997: 72-80., 1999: 9–16., 2005a: 460-467.
497  Ilyés 2003: 109–122.
498  Frida 2004: 26-39.
499  Daczó 2003.
500  Harangozó 1998.
501  Takács 2001.
502  Tánczos 1995b., 1997b: 224–239.
503  Salamon 1987.
504  Albert 1995.
505  Magyar 2003.
506  Domokos szerk. 1989.
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2.2. A kegyhely története

A csíksomlyói  kolostor  alapítási  idejéről  nem maradt  fönn írott  forrás.  György 
József, illetve Boros Fortunát szerint a ferencesek csíki tartózkodásának kezdete 1400-ra 
tehető,507 ezzel  szemben Benedek  Fidél  1442-t  tekinti  az  alapítás  évének.  A ferences 
kolostor létrehozásának egyik oka az volt, hogy a Székelyföld is kapjon ferenceseket, a 
másik pedig a moldvai misszió, hogy legyen egy közeli hídfő Moldva felé, mely ebben 
az időben a husziták menedékhelye volt.508

1444-ben kelt IV. Jenő pápának az a bullája, melyből megtudjuk, hogy a pápa örök 
időkre szólóan hétévi búcsút engedélyezett azoknak, akik Sarlós Boldogasszony napján 
ellátogatnak  a  templomba,  gyónnak,  áldoznak,  a  templomépítésre  és  annak 
fenntartására alamizsnát adnak.509 Boros Fortunát értelmezése szerint a rendelet a Sarlós 
Boldogasszony tiszteletére korábban épült templom felújításáról  szólt,  Benedek Fidél 
szerint viszont abban az újonnan épülő templomról van szó.510

A XVI-XVII. században Csíksomlyót mind a reformáció gyors terjedése,  mind a 
tatár  betörések  fenyegették.511 A  pusztulás  mértéke  igen  nagy  volt,  de  Csíksomlyó 
mindvégig megmaradt a hit és az anyanyelv védelmező helyének.

Ezt szimbolizálja a pünkösdi búcsú eredetének tartott 1567. évi csata is: a később 
keletkezett  források  arról  szólnak,  hogy  János  Zsigmond  erőszakkal  akarta  a  csíki 
székelyeket az unitárius vallásra téríteni, ám ők István gyergyóalfalusi pap vezetésével 
ellenük indultak, és pünkösd szombatján a Tolvajos-tetőn győzelmet arattak.512 Efölötti 
örömükben a hagyomány szerint zöld ágakkal díszítették magukat és hálaénekléssel 
indultak el Csíksomlyóra. Benedek Fidél ugyan szoros párhuzamba helyezte a csata és a 
búcsújárás egyes elemeit,513 szerintem azonban ez csak formai hasonlóság, a búcsúsok 
elsődlegesen nem erre a történelmi eseményre emlékezvén indulnak el útjukra, hanem 
vallásos céllal. Az eredettörténet először csak a XVIII. század végén bukkant fel, és azt 
történeti források nem igazolják.514

A XVII. század vége és a XVIII. század meghozta a katolikus vallás föllendülését 
és Csíksomlyó jelentőségének növekedését. 1660–1680 között kibővítették az 1442–1448 
között  épült  templomot,515 1667-ben  pedig  megkezdődött  a  középiskolai  oktatás.516 

Ehhez  köthetők  az  egyedülálló  csíksomlyói  iskoladrámák,  melyekről  korábban  már 
bővebben szóltam. Ekkortól lendült föl  a búcsújárás is; az erről szóló első feljegyzés 
1722-ből  származik,  a  kiformálódás  időszaka  pedig  az  1690-es  évekkel  vehette 
kezdetét.517 A somlyói ferencesek közül kiemelkedik Kájoni János (1629–1687) alakja, aki 
507  György 1930: 150; Boros 1994: 10.
508  Benedek 2000: 154–157.
509  Boros 1994: 24.
510  Boros 1994: 10; Benedek 2000: 153.
511  Boros 1994: 14–19.
512  Benedek 2000: 245–253.
513  Benedek 2000: 253–258.
514  Mohay 2000: 231.
515  Benedek 2000: 168.
516  Boros 1994: 105. 1911-ben a gimnáziumot Csíkszeredára vitték be. Boros 1994: 109.
517  Mohay 2004: 221.

106



többek  között  1675-ben  alapított  itt  nyomdát,  és  adta  ki  Cantionale  catholicum című 
énekeskönyvét.518

A megnövekedett igények miatt a régebbi templom helyett nagyobbat emeltek: a 
mai templom építésének megkezdésére 1804-ben nyílt  lehetőség,519 de csak 1876-ban 
tudták befejezni.520

A román csapatok elől 1916-ban a kegyszobrot Kolozsvárra menekítették, és csak 
1919-ben vitték  vissza.  A háborút  követően 1922-ben rendezhettek  először búcsút.521 

Ennél is jóval nagyobb szünet következett be 1949 után, hiszen legközelebb csak 1990-
ben  nyílt  ismét  alkalom arra,  hogy  a  búcsút  teljes,  nyilvános  és  szabad formájában 
rendezzék meg.522 Az elmúlt 17 alkalom viszonylag nagy idő, mely elegendő volt arra, 
hogy az 1940-es években még gyermekként részt vett személyek emlékei alapján és a 
mostani  igényekhez alkalmazkodva létrejöhessen egy viszonylag szilárd struktúra.523 

Ilyen  újítás  például  az,  hogy  az  összegyűlt  tömeg  nagysága  miatt  a  nagymise  a 
templomból  kikerült  a  nyeregbe,  ahol  Makovecz  Imre  tervei  alapján  elkészült  a 
hármashalom oltár. A plébániatemplom pedig szombat délután a csángó misének ad 
helyet, majd éjszaka a fiatalok zenés virrasztásának.

2.3. A gyimesiek csíksomlyói búcsújárása az utóbbi évek kutatásai 
alapján

2.3.1. Forgatókönyv

Gyimesbükkön az idősek még emlékeznek, hogy gyermekkorukban pünkösd előtt 
kántorböjtöt tartottak: szerdán szent József, pénteken az Úr Jézus, szombaton pedig Szűz 
Mária tiszteletére. Napjainkban azonban a gyimesiek körében is egyre ritkább a búcsú 
előtti  böjt  (61.  kép).  Legföljebb  csak  a  pénteki  napra  korlátozódik  ez,  de  sokan  a 
magyarországi látogatóiknak húst készítenek, és húst, süteményt visznek magukkal a 
szombati útra is, hogy ezzel kínálják meg a vendégeiket.

A búcsúi előkészületek Gyimesben inkább csak az utolsó napokra korlátozódnak. 
Mivel  a  településrészek  között  nagy  távolságok  vannak,  ritkák  azok  az  alkalmak, 
amikor az  emberek  szervezetten  gyűlnek össze  imádkozni.  Erre  inkább csak kisebb 
közösségeken belül akad példa. A szerepek rendszerint évről évre változatlanok, így a 
feszületet, lobogókat vivőknek sem szükséges előre összegyűlni, hiszen már tudják, mi 
a  feladatuk.  Az  újonnan bekapcsolódók pedig  gyermekként  már  látták,  hogy  mivel 
járnak ezek a szerepek.

518  Boros 1994: 115.
519  Boros 1994: 34.
520  Boros 1994: 45.
521  Boros 1994: 81-83.
522  Mohay 2004: 230.
523  E témáról részletesebben: Mohay 1997: 130–148.
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Magyarországról a busszal vagy autóval érkezők legkésőbb csütörtökön éjszaka 
indulnak el. Az utazás ideje alatt egy éjszakát odafelé, egyet pedig visszafelé a buszon 
töltenek,  vállalva  az  azzal  járó  kényelmetlenségeket  is.  Útközben  énekelnek, 
imádkoznak,  a  debrecenieknél  a  jelenlevő  néprajzkutatók  (Barna  Gábor,  Erdélyi 
Zsuzsanna, Ferencz Irén, Szalay Emőke),  történészek azokról a vidékekről mesélnek, 
ahol éppen járnak. A rendelkezésre álló időtől függ, hogy mennyi helyen állnak meg 
útközben, de arra is ügyelnek, hogy minden évben más-más útvonalon közelítsék meg 
Gyimest, hogy minél több vidékét ismerjék meg Erdélynek.

A gyimesbükkiek péntek délután, a gyimesi templomban tartott misét követően 
harangzúgás közepette szoktak elindulni gyalogosan Csíksomlyó irányába (62–63. kép). 
Útközben elvégzik a rózsafüzért  és énekelnek.  2005-ben a menet élén két kisméretű, 
bordó színű lobogót vitt egy-egy férfi a feszület két oldalán (64. kép). A férfiak és nők 
csoportja között a legnagyobb lobogót három fiú vitte, előttük a két fehér színű lobogót 
szintén két tizenéves fiú. Mindannyian farmerbe öltöztek, fejükön baseball sapka volt. 
Csángó ruhát csak a lobogókat és a feszületet vivő első három férfi vett föl és a hátsó 
lobogósor utáni három férfi. A nők közül összesen 6–7 fő volt népviseletben. Útközben 
a lobogókat vivő személyek cserélődtek,  és nem mindig népviseletbe öltözött férfiak 
vitték azokat.  A menet  közben két  nemzeti  színű zászlót  is  vittek  magyarországiak, 
továbbá  zalaegerszegi  gimnazisták  saját  lobogójukkal  és  szintén  egy  nemzeti  színű 
zászlóval gyalogoltak. (65–66. kép)

Közben egyre nőtt a menet: ki-ki ott kapcsolódott be, ahol lakik, míg az otthon 
maradók  az  út  két  oldalán  állva  szemlélték  az  előttük  elhaladó  menetet.  Közülük 
egyesek amiatt sírtak, hogy nem tudták vállalni a búcsújárást, mások pedig erre a kis 
időre bekapcsolódtak az énekbe vagy imádságba, s így váltak a közösség tagjává. A 
megyetáblánál 310 főt számolt össze a megyebíró, ehhez jött még kb. 50 magyarországi. 
Estére  Gyimesközéplokon  keresztül  a  gyimesfelsőloki  templomhoz  értek,  ahol  a 
résztvevők  egy  része  a  felsőloki  templomban  misével  zárta  az  aznapi  utat,  mások 
viszont  még  a  mise  kezdete  előtt  az  értük  jövő  autóval  hazamentek,  majd  másnap 
hajnalban vissza.

A  magyarországiak  közül  csak  néhányan  indultak  el  péntek  délután 
Gyimesbükkről; 2005-ben pl. egy zalaegerszegi gimnazista csoport vállalkozott erre (a 
visszaúton már nem vettek részt). Többségük péntek éjjel érkezett Gyimesfelsőlokra, és 
szombaton csatlakozott a menethez.

Szombat  hajnalban  fél  ötkor  a  felsőloki  templom  elől  indulva  folytatódott  a 
zarándoklat. A középloki keresztalja szombat hajnalban még korábban indult el, hogy 
Gyimesfelsőlokon  csatlakozzon  a  bükkiekhez  és  felsőlokiakhoz.  Csíksomlyó  felé  a 
felsőlokiak mentek elől, őket követték a középlokiak, majd a menet végén haladtak a 
gyimesbükkiek. A visszaúton épp fordított volt a sorrend.

A magyarországiak egy része gyalog tette meg szombaton Csíksomlyóra az utat. 
Akik  már  nem  bírták  a  fizikai  fáradalmakat,  azokat  a  busz  vitte  el,  ameddig  csak 
lehetett. Visszafelé mindannyian busszal mentek szombaton késő délután, akik pedig a 
kegyhelyen  virrasztottak,  hajnalban  elvégezték  a  keresztutat,  majd  vasárnap  reggel 
vette föl őket a busz, amikor onnan bizonyos években már hazafelé vették az irányt, 
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máskor pedig visszatértek Gyimesfelsőlokra a  kicsengetésre,  azaz ballagásra. Hazafelé 
útközben mindig megállnak Korondon, a búcsúfia nagy részét itt vásárolják meg.

A résztvevők útközben egyszer álltak meg a reggeli idejére, és dél körül érkeztek a 
nyeregbe, a csíksomlyói mise helyszínére. Volt olyan év, hogy hamarabb megérkeztek, 
és láthatták a körmenetet, vagyis a kikerülést, máskor viszont erről lemaradtak. Délután 
számos program közül választhattak a résztvevők. A szentmisét követően voltak, akik 
ottmaradtak megnézni a passiót (67. kép), mások a kegytemplom előtti téren étkeztek 
(68. kép). Ezt követően egyesek a csángó misére is elmentek, mások a búcsúvásárban 
néztek szét.  Az éjszakát a csoport  egy része a kegytemplomban virrasztotta át,  más 
része pedig valahol kényelmesebb körülmények között töltötte.

Vasárnap reggel 7 órakor kezdődött a kegytemplomban a gyimesiek miséje,  ezt 
követően negyed 9 körül indultak haza. Az indulást megelőzően a kegyhely előtt fölállt 
egymás  mellé  a  három  keresztalja,  és  elbúcsúztak  a  Szűzanyától:  a  lobogókat  és  a 
feszületeket háromszor hajtották meg a templom felé (69. kép).

Visszafelé a menet több időt töltött el egy-egy településen: most már nem kellett a 
misére  sietniük,  ezért  megkerülték  a  csíkszentmiklósi  templomot,524 illetve  betértek 
Csíkszépvízbe  (70.  kép),  és  hosszabb  úton  érték  el  a  déli  pihenő  helyét.525 

Gyimesfelsőlokon előbb a komjátpataki haranglábat kerülték meg (71. kép)526, majd a 
templom előtt elbúcsúzott egymástól a menet két része. A felsőloki keresztalja a menet 
hátuljáról indulva megelőzte a menetet, a templom előtt megfordult,  és az őket váró 
helybeliekkel  együtt  fogadta  a  gyimesközéploki  és  bükki  zarándokokat.  Ilyenkor  a 
köszöntés  és  a  búcsúszó  jeleként  a  felsőloki  és  bükki  lobogókat  háromszor 
összeborították.  A  gyimesbükkiek  és  középlokiak  a  gyimesközéploki  templomig 
folytatták útjukat, és a napot misével fejezték be. Ezen jelen voltak a zarándokokat a 
falu elején csoportosan, lobogóval fogadó középlokiak is (72 . kép).

A hétfő a gyimesbükkiek négynapos zarándoklatának legrövidebb és legszebbnek 
tartott  része.  Már  dél  előtt  a  gyimesi  templomhoz értek,  útközben betértek  a  bükki 
templomhoz  is.  A  helybeliek  az  út  során  számos  helyen  virággal  fogadták  a 
zarándokokat: előttük virággal szórták be az utat,527 illetve ismerősöknek, rokonoknak 
virágcsokrot is adtak (73–74. kép).528 A zarándokokat a falu mindkét részében, Bükkön 
és  Gyimesen  is  csoportosan  fogadták  az  otthon  maradottak.  Ilyen  alkalommal 
mindhárom gyimesi településen az a szokás, hogy a fogadók és az érkezők háromszor 
egymás  felé  hajtják  lobogóikat  (75.  kép).  A  bükki  templom  megkerülésekor  sokan 
megérintették a bejárat melletti feszületet (76. kép), néhányan pedig elhunyt rokonaik 
sírjára  helyezték  a  kapott  virágot,  így  vonva  be  a  halottakat  is  a  búcsújárók 
közösségébe. A gyimesi templomhoz érve már nagy tömeg várta a hazaérkezőket. (77. 
kép) A templom bejáratánál a pap szentelt vízzel áldotta meg a búcsúsokat. (78. kép) A 
524  Ilyenkor sokan leszakadtak a körmenettől, és ez idő alatt a boltba tértek be üdítőt vagy sört vásárolni.
525  Kivéve 2006-ot, amikor a hatalmas sár miatt nem vállalták a földes úton való közlekedést.
526  2005-től az épülő templom ezt lehetetlenné tette, mert nincs hozzá elegendő hely.
527  Az indulás napján, pénteken is megfigyeltem ezt a gyakorlatot, de hétfőn sokkal többen köszöntik 

virággal a hazaérkezőket.
528  Gyimesközéplokon  az  egyik  tanítónő  a  diákjaival  adatott  piros  szegfűt  a  zarándokoknak. 

Megjegyzem, hogy itt ez a virág nem számít politikai szimbólumnak, ráadásul többe is kerül, mint a 
saját kertben szedett virágok.
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zsúfolásig megtelt templomban a 11 órakor kezdődő misére (79. kép); ez számításaim 
szerint legalább 800 főt jelentett. A mise idejére az oltár elé helyezték a búcsús keresztet, 
a szertartás végén pedig sokan (főleg idősek, de néhány fiatal is) az oltár elé járultak, 
hogy megcsókolják a feszületen levő Krisztust (80. kép).

A délután elsősorban a pihenésé,  a sebek gyógyítgatásáé volt. A magyarországi 
vendégek többsége hétfő reggel útnak indult hazafelé, hiszen a kedd már munkanap, és 
csak kevesen maradtak keddig vagy szerdáig. Akik autóval tették meg az utat, inkább a 
reggeli  órákban  utaztak  el,  akik  pedig  a  Corona  nemzetközi  vonatot  választották 
Csíkszeredától, azok délután.

2.3.2. Térhasználat

Pünkösd idejére  Gyimes is a somlyói búcsú vonzáskörzetének részévé válik. A 
gyimesi táj természeti értékei révén „elvarázsolja” az ideérkező magyarországiakat. A 
magas hegyek, a virágos rétek s zöldellő fák, a tiszta patakok mély hatással vannak a 
zajos városból,  Alföldről vagy középhegység vidékéről  érkező vendégekre (81.  kép). 
Különösen az első években gondolják úgy, hogy Gyimesben még megtalálják azt az 
archaikus  környezetet,  ahová  a  globalizáció  nem  jutott  el.  A  helyszínen  azonban  a 
szállásadók anyagi helyzetétől függően többé-kevésbé azzal kell szembesülniük, hogy a 
legtöbb  háztartásban  színes  tévé  van,  s  az  ott  közvetített  reklámok  jelentik  a 
házigazdáik számára a vágyott világot. Nem ritka a fürdőszoba léte sem, bár ők ezt 
nem  mindennap  használják.  A  magyarországiak  kedvéért  azonban  minden  este 
melegítenek  vizet.  Az  csak  hosszabb  beszélgetésből  derül  ki,  hogy  mivel  nincs 
szemétszállítás, különösen az utóbbi években megjelent hulladékokat (konzervdoboz, 
műanyag, nylon) a patakparton ássák el (82. kép). Például egy szegedi család az egyik 
évben  többek  között  eldobható  pelenkát  vitt  ajándékba  a  szállásadóinak,  hogy 
megkönnyítsék  az  életüket,  ám  hamarosan  megkérdőjelezték  tettük  pozitív  hatását, 
mert az elhasznált pelenkák a patakparton kötöttek ki.

A  turisztikai  célpontok  közül  az  ezeréves  határ  és  a  Rákóczi  vár  romjai 
emelkednek ki (83. kép), melyek a dicső magyar múlt tanúinak tekinthetők, s a vágyott 
nagyság hírnökei.529 A magyarországiak számára Gyimes magyarok lakta vidék, az ott 
élő románokról nem sokat tudnak, azt csak a Gyimesfelsőlok határában néhány éve 
épült  ortodox  kolostor  jelzi.  Valójában  azonban  a  görög  katolikus  román  lakosság 
ottléte a XVIII.  századra vezethető vissza,530 és az is csak huzamosabb beszélgetésből 
derül ki, hogy krízishelyzetben a római katolikus magyarok is élnek az ortodox pap 
által vezetett fekete misével.

A gyimesiek számára is egyre fontosabbá válik a pénz: míg az 1990-es években 
inkább hiánycikknek vagy drágának számító élelmiszereket vittek nekik ajándékba a 
magyarországiak a szállásért  cserébe,  addig az utóbbi  években egyre inkább a pénz 

529  Az ezeréves határ különböző értelmezéseiről Ilyés Zoltán írt összegzést: Ilyés 2005b: 35-49.
530   Ilyés 2003: 109-112.
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jelent meg fizetőeszközként a családi szállásokért is. A helybeliek közül egyeseknek a 
Magyarországról  érkezők  megélhetési  alapot  jelentenek.  Mivel  a  lakosok  és  a 
gyimesfelsőloki gimnázium nem tudnak elszállásolni minden odaérkezőt, ezért panziók 
épültek a kiszolgálásukra, ahol már üzleti alapon történik a vendéglátás; a programba 
beleépítették  a helyi  énekek,  népviselet  és  ételek  megismerését,  továbbá az ezeréves 
határ megtekintését. Ezen vállalkozások egy részéről sok helybelinek rossz véleménye 
van:  nem  értenek  egyet  azzal,  hogy  áruvá  vált  a  kultúrájuk,  és  látják  azt  is,  hogy 
mennyire hamis képet nyújtanak a vendégeknek. A Középlokhoz tartozó Boros-patakán 
a  22800  m2-en  létrehozott  Gyimesi  csángó  értékmegőrző  táborban  11  olyan  házban 
szállhatnak meg az ideérkezők, melyek a környék népi építészetének emlékei: ezeket 
eredeti  helyükön  lebontották  és  áttelepítették  ide  (84.  kép).  A  berendezés  is  a  XX. 
század elejének hangulatát adja vissza. A mosdó és a tusoló külön központi épületben 
találhtó,  illetve  egy  modern  háztartási  eszközökkel  fölszerelt  konyha is  a  vendégek 
rendelkezésére áll.

A Gyimesből Csíksomlyóig megtett út egybefogja, szakralizálja a vidéket; ahogyan 
Várhelyi Ilona mondta: „Csíkszentmiklóson, Szépvizen bementünk a templomba vagy 
körülkerülte a nép, a keresztalja, mintegy bekerítettük és vittük magunkkal.531 Ennek 
megint egy olyan szép jelentése van, hogy azt a közösséget, azt is visszük.” (85. kép) A 
gyimesiek Csíkszépvíz, Csíkszentmiklós, Csíkdelne, Csíkpálfalva útirányon át haladnak 
(86.  kép),  és  a  Péter-Pál  templom  felől  érkeznek  a  Kis-Somlyó  hegyére,  így  a 
kegytemplom  meglátogatására  csak  délután  kerülhet  sor.  Akik  csomagjaikat  a 
teherautóra vagy szekérre (87. kép) tették föl, azok a Péter-Pál templom előtt kapják 
meg, és onnantól már maguk viszik föl a nyeregbe.

A Magyarországról érkezők már Gyimes felé szembesültek a  kegyhely fönséges 
elhelyezkedésével. A távolban fölbukkanó Kis- és Nagy-Somlyó hegyét egy utastársam 
Szűz  Máriához  és  az  ölében  levő  kis  Jézushoz  hasonlította.  A  kegyhely  természeti 
szépsége,  a  tavasz  ezernyi  zöld  ragyogása  és  az  ember  ott  kialakított  szakrális 
építményei megfelelő színhelyet biztosítanak a zarándokoknak. Székely László ezt így 
fogalmazta meg: „A csíksomlyói búcsúban a természet is részt vesz, díszbe öltözik: az 
egész Kissomlyó-hegy tele van színes zászlókkal, a dombok és hegyek pedig sokszínű 
virággal, zöldelő ágakkal. A zsoltáros látomása válik itt valóra: »Montes exultaverunt ut 
arietes, et colles sicut agni ovium.« (Ps 113.), a búcsús csángók nyelvén: »Zúg az erdő, 
zúg a levele  Mária örömére.«  Az ember  örömét,  életritmusát  átveszi  a  természet  is. 
Néhány órára mintha a paradicsomi állapot ismétlődne meg. Ezért jönnek ide messziről 
a »küsső fődiek« is. A bűnbánat szentségében mind megtisztultak: a belőlük kisugárzó 
kegyelem mindent áthat.”532

531  Ez 1990-ben, az első, próbának tekintehtő úton történt. A véglegesített forgatókönyv szerint már csak 
a visszaúton kerülik meg a csíkszentmiklósi templomot és térnek be Csíkszépvízre, mert kevés az idő, 
hogy odaérjenek Csíksomlyóra a mise kezdetére.

532  Székely 1995: 196.
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2. ábra A csíksomlyói kegyhely helyszínrajza (Google Earth alapján)

Míg  1949-ig  a  körmenet a  templomtól  indult  és  oda  ért  vissza,  addig  a  több 
százezres  tömegre  való  tekintettel  1993  óta533 nem  a  kegytemplomban,  hanem  a 
nyeregben tartják a misét, s így a körmenet útvonala meghosszabbodott: a templomtól a 
nyeregig  tart.  A  körmenet  az  egyik  leglátványosabb  eleme  a  búcsúnak,  résztvevői 
között  egyházi  méltóságok  és  lovagrendek  tagjai  is  szerepelnek  (88.  kép).  Erre  a 
gyimesiek nem mindig érkeznek meg időben, de volt olyan év is, amikor épp a hegyen 
fölfelé haladva pihenésképpen nézték meg a díszes menetet.

A Kis- és Nagy-Somlyó közötti  nyeregben 1996-ban, a millecentenárium évében 
Makovecz Imre tervei alapján készült el a  oltár,534 mely szimbolikájában a magyarság 
jelenlétére és római katolikus vallására utal (89. kép). A szabadtéri oltár a szombati mise 
idején kívül a színpad szerepét tölti be. Így szokott ez lenni a délutáni Csíksomlyói passió 
alatt,  továbbá 2000-ben szombat este a  Szent Kinga gyűrűjét, 2003. július 5-én az Ezer 
Székely Leány Találkozón az István, a király című rockoperát adták elő színészek. 2006-
ban szintén az Ezer Székely Leány Találkozó keretében került sor a Napbaöltözött leány 
című rockopera ősbemutatójára, július végén pedig az Egri csillagok előadására.

Az oltár mellett helyezték el a kegyszobor másolatát, hogy ezzel is csökkentsék a 
templom zsúfoltságát.  Ezzel  kapcsolatban megoszlanak a  vélemények:  egyesek  nem 

533  Mohay 1996: 42.
534  Mohay 1996: 43-44.
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tulajdonítnak neki különösebb szerepet, míg másokat a vasárnap hajnali napváráskor 
gyertyát gyújtani, illetve érintőzni láttam itt (90. kép).

A  misére érkező hívek egy részét  táblák igazítják el,  hogy pontosan hol van a 
helyük.  A Duna Televízió  a  gyimesieknek kijelölt  helyen állította  föl  kameráját,  így 
gyakori, hogy közvetítése során a népviseletbe öltözötteket mutatja be, mintha ez lenne 
az általános viselet  a  jelenlevők körében.  A magyarországiak egy része a gyimesiek 
között  telepszik  le,  bár  a  többség  inkább  kijjebb  foglal  helyet,  ahol  lazábban 
helyezkednek  el  az  emberek.  Ez  jól  mutatja  az  egyén  és  a  közösség  viszonyát:  a 
gyimesiekkel  szemben  a  magyarországiaknak  nagyobb  igényük  van  saját  tér 
kialakítására. A résztvevők mise alatti viselkedése nem azonos egy vasárnapi miséével, 
hanem több tényezőtől függ: van-e igényük lélekben részt venni a szent áldozásban, 
vagy úgy érzik, „teljesítették a tervet”, és most már – függetlenül a közben zajló misétől 
– lehet pihenni, aludni, beszélgetni és enni (91–92. kép). Persze nem lehet ennyire éles 
határt  húzni,  hiszen a hosszú út  után a legtöbben fáradtan érkeznek ide,  és  a  mise 
kezdetéig ledőlnek. Akik gyónni szeretnének, itt is megtehetik, mert kijelölt helyeken 
papok várják őket. Az áldoztatásnak is szervezett menete van: a kijelölt helyre érkeznek 
az áldoztatók, ahová a közelben levő hívek kimennek.

A  mise  után  egy  szimultán  színpadhoz  hasonlóan  sok  helyszínen,  egymással 
párhuzamosan zajlottak az események, melyek közül a hívek dönthették el, hogy hová 
menjenek.

A kegytemplom az odalátogatót méreteivel és a benne található díszes oltárokkal, 
szobrokkal,  de  különösen  Szűz  Mária  kegyszobrával  ejti  ámulatba.  A  kisebb  falusi 
templomokhoz  képest  hatalmasnak  tűnő  épületben  az  alábbi  oltárok  találhatók:  az 
evangélium oldalon Szent Ferenc oltára, a felső mezőben Szent Miklós püspök látható. 
A Szent Anna oltár felső mezőjében Szent Apollóniát, lent Jézus születését ábrázolták. A 
Keresztelő Szent János oltár felső mezőjében Szent Sára,  alul pedig Mária Magdolna 
látható. A lecke oldalon a szentélyben van Kortonai Szent Margit oltára. A hajóban a 
Szent Antal oltár felső mezőjében Szent Bonaventura látható. Árpád-házi Szent Erzsébet 
oltárának  felső  mezőjében  Szent  Julianna,  alul  pedig  az  utolsó  vacsora  képe  van; 
Nepomuki Szent János oltárának felső mezőjében pedig Szent Erzsébet látogatása, alul 
Szent Vendel.  A kórus alatt  található a Szenvedő Jézus oltára,  e mellett  Jézus szíve, 
Szent József és Kis Szent Teréz szobra.

A színes üvegablakok elhelyezését  1905-ben kezdték meg.535 Ezek Szent Klárát, 
Kapisztrán Szent Jánost, Szent Józsefet, Szent Margitot, Szent Erzsébetet, Szent Imrét és 
Szent Antalt ábrázolják. A szószéken a négy evangélistát, a Szentlelket és Szent Mihály 
arkangyalokat szemlélhetik a hívek.

A  templomi  virrasztáshoz  fűződik  a  templomalvás  szokása  (93.  kép):  akik 
elfáradtak a hosszú gyaloglásban, egész napos fáradalmakban, azok az oltárok mellett 
pokrócot terítenek le, és azon alszanak. A ferencesek 2002-ben tiltották meg a templomi 
étkezést, de addig a zarándokok letelepedésük után az evés idejére sem hagyták el a 
templomot és Mária erőt sugárzó szobrát. Az utóbbi években a szervezéshez tartozik a 
főoltár és  a kegyszobor környékének lezárása,  hogy a híveket e kordonokkal  is  úgy 

535  Boros 1994: 87.
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tereljék,  hogy  minél  többen  eljussanak  a  kegyszoborhoz,  és  közben  ne  legyen 
fennakadás.

A gyimesi asszonyok célja az, hogy a kegyszoborhoz minél közelebb kerüljenek 
éjszakára.  Padokban,  de  inkább a  szentélyben  az  oltár  előtti  fából  készült  dobogón 
pihennek meg a magukkal hozott pokrócon, mert itt ki tudják nyújtani fáradt lábaikat 
vagy  ha  nagyon  fáradtak,  aludhatnak  is.  (94.  kép)  Megfigyeltem,  hogy  míg  a 
magyarországiak  hatalmas  hátizsákokat  cipelnek  meleg  ruhákkal,  konzervekkel, 
hálózsákkal,  esernyővel  vagy  esőkabáttal,  s  próbálják  felvértezni  magukat  a  testi 
kellemetlenségek mindegyike ellen, addig a gyimesiek csak egy kis szatyorral teszik 
meg a hosszú utat, tudják, hogy a testi szenvedések legyőzhetők, eltűrik a hideget és az 
esőt is, és csak annyi élelmet visznek magukkal, amennyire valóban szükségük van. 
Elsősorban nem a testükre,  hanem a lelkükre figyelnek, és lelki terheiktől akarnak a 
zarándokút során megszabadulni.

A templomalvás azért is népszerű a hívek körében, mert hitet, erőt, gyógyulást 
nyernek Isten hajlékában, és letehetik terheiket Szűz Mária előtt. A magyarországiak és 
a  fiatalabb  gyimesiek  közül  azonban  csak  kevesen  vállalkoznak  a  kitartást  kívánó 
virrasztásra. Sokan ismerősöknél, rokonoknál töltik kényelemben az éjszakát, mások a 
templomon kívül  hálózsákokban alszanak hajnalig,  amikor  elindulnak  a  napkeltére, 
mert őket elriasztja a templomi állott levegő.

A  templomban  az  egyéni  áhítat  fő  helyszíne  az  1510–es  években  készült536 

kegyszobor. (95. kép) A templomba lépve a hívek egyből Szűz Mária szobrát pillantják 
meg, s a megszokott térdhajtás és szentelt vízzel való keresztvetés után megkezdődhet 
a  kommunikáció  az  égi  Édesanyával.  Daczó  Árpád  Lukács  így  foglalta  össze  a 
találkozás élményét: : „Az aránylag kicsi ajtó után először a parányiság érzése vesz erőt 
az emberen, amikor az előcsarnokból előrelépve, hirtelen ráborul az impozáns falak és 
boltívek fensége. Az élménytől nagyot dobban a szív, felmelegszik a lélek, mosolyogni 
kezd  az  arc,  sokaknak  az  örömkönny  is  kibuggyan  a  szeméből,  és  mintegy 
megbabonázva megy mind előbbre, míg odaér a szobor lábához. Ilyenkor sokan úgy is 
látják,  hogy  mosolyog  a  Mária  arca.  Az  örömtől  mosolyog,  mert  megint  egyik 
gyermekét ölelheti magához. Ilyenkor Mária mint szobor, ott áll magas talapzatán, de a 
lélek élményében lehajol  onnan,  és  anyai  szeretetébe fogadja  hazatért  gyermekét.”537 

Miközben  a  hívek  arra  várnak,  hogy  a  lépcsőkön  följuthassanak  a  szoborig, 
márványtáblák vallanak Szűz Mária segítő közbenjárásáról.  A szobortól nem messze 
található a vendégkönyv, ebbe sokan beleírják kéréseiket,  köszönetüket,  ugyanakkor 
sokan nem tudnak erről, nem vették még észre, így nem is használják azt.

Napközben a  hívek nem érintkezhetnek  közvetlenül  Máriával,  az  újonnan vett 
kegytárgyaikat  vagy  a  beteg  hozzátartozó  ruhadarabját  két  székely  népviseletbe 
öltözött  leány  veszi  el,  így  biztosítva  a  tömeg  viszonylag  gyors  mozgását.  Éjszaka 
azonban mindenki  szabadon odamehet  a  szoborhoz,  s  egy  rövid  ideig  a  közelében 
lehet, megérintheti annak lábait, és sokan dobnak pénzt az ott elhelyezett perselybe. A 

536  Szilárdfy 1994: 327.
537  Idézi Tánczos 1990: 7.
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Mária  szobor  két  oldalán  álló,  embermagasságot  meghaladó  Szent  István  és  Szent 
László szobrokat 1905-ben állították fel.538

A  somlyói  búcsút  újságokban,  könyvekben,  képeslapokon,  a  búcsúvásárban 
kapható  kitűzőkön a kegyszobor szimbolizálja.  A résztvevők azonban eltérő  módon 
viszonyulnak  hozzá.  A  gyimesiek  számára  a  kegyszobor  nemcsak  Szűz  Máriát 
ábrázolja,  hanem  az  maga  a  Szűzanya.  A  kép  és  a  fogalom  szétválaszthatatlanul 
egybefonódik  a  gondolkodásukban.  Hozzáérintik  egy-egy  ruhadarabjukat,  a 
búcsúfiákat,  mert  úgy  hiszik,  hogy  e  rítus  által  maguk  is  megtelnek  az  égi  erővel. 
Ugyanakkor nem minden résztvevő (ideértve a máshonnan érkezett híveket is) érzi ezt 
az azonosságot, abban elsősorban művészettörténeti értéket lát. A szombati nagymisén 
résztvevők közül  kevesen látogatják meg, mert  a hatalmas tömeg miatt  inkább csak 
azok jutnak a közelébe, akik az éjszakát a templomban virrasztják át.

Gyónásra,  illetve  misék  utáni  áldozásra  (hogy  a  következő  mise  ne  késve 
kezdődjön) a rendház udvarán van lehetőség.

A templom melletti  Nepomuki Szent János-kápolnát 1767-ben állították föl.539 A 
kápolna  liturgikus  funkciót  pünkösdkor  nem  tölt  be.  A  gyimesiek  itt  helyezik  el 
szombat  délután a zászlóikat,  amikor a mise után a kertben ebédelnek  (96.  kép).  A 
környéke  átmenő  hely,  sokan  itt  pihennek  meg  vagy  itt  beszélnek  meg  találkozót 
ismerőseikkel.  2005-ig már szombat délután szeméthalmaz borította a körülötte levő 
teret,  2006-ban viszont  kellő  nagyságú konténereket  helyeztek  el.  A  templom előtti 
téren két kegytárgyakat árusító bódé található, melyek nemcsak a búcsú idején tartanak 
nyitva.  A  templom  közelében  a  búcsú  idejére  állandó  és  ideiglenes  illemhelyeket 
állítanak fel, továbbá ivóvizes kutakat, melyek a több százezer idelátogató igényeit csak 
szűkösen képesek kielégíteni.

A kegytemplomtól Csíkszeredába vezető Szék útja két oldalán helyezkednek el a 
kocsmák,  büfék  és  árusok  (97–103.  kép).  A  kínálat  bőséges,  például  kapható 
kürtőskalács, miccs,540 kóla, csíki sör, banán. Egy részük olyan élelem, amivel 10–15 éve 
még  alig  találkozhattak  a  környéken  lakók.  A  vásárban  lehet  kapni  kegytárgyakat, 
búcsús  kitűzőket,  játékokat,  kínai  ruházati  termékeket,  háztartási  eszközöket,  a 
magyarországiakra  specializálódottak  pedig  többek  között  korondi  fazekasok 
termékeit,  fából  faragott  konyhai  tálakat,  szalmakalapokat,  nemzeti  címerrel  ellátott 
emléktárgyakat, Erdélyben kiadott könyveket, népies viseletet árusítanak. Csak néhány 
elrettentő példa: a csíksomlyói kegytemplomot ábrázoló zokni, nemzetiszínű baseball 
ütő.

A kegytemplomtól 15–20 percnyi sétára van a Szent Péter-Pál plébániatemplom 
alapkövét  1800-ban tették  le,  és  1817-ben  szentelték  fel  (104.  kép). 541 Szombaton 17 
órakor ez nyújt otthont a  csángó misének. Ennek az összejövetelnek elsődlegesen nem 
vallási jelentősége van, hanem politikai. A csángó mise a moldvai csángókhoz szól, a 
gyimesiek ezért nem vesznek rajta részt: „Én egyszer voltam, de azért tudja meg, hogy 
éreztük, hogy nem nekünk mondják. Az öcsémet meg es kacagtam, azt mondja: mi ne 
538  Boros 1994: 88.
539  Boros 1994: 130.
540  Románul mititei; kb. 10 cm hosszú, fűszerezett, darált húsból frissen sütött étel. 
541  Boros 1994: 144.
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menjünk  el,  nem  a  mi  misénk.  Ez  a  moldvai  csángóké.  De  az  a  mise  mindenkié, 
mindegy,  méges  már  éreztük.  Megőrződött,  hogy  az  a  moldovai  csángók  miséje. 
Azoknak es beszélt, a prédikálás es azoknak szólt, úgyhogy tényleg a moldovaiaké. De 
azért nem hajtottak el minket se.”

Disszertációmban nem célom a moldvai csángókról írni, de röviden megjegyzem, 
hogy  gyakran  őket  állítják  a  figyelem  középpontjába:  a  történelmi  Magyarország 
határain kívül, legkeletebbre élő népcsoport megmaradása sok veszélynek van kitéve. E 
mise  azt  az  üzenetet  közvetíti  feléjük,  hogy  a  jelenlevők  együtt  éreznek  velük, 
támogatják a „megmentésüket”.542 Ezt használják ki magyarországi politikusok is, így 
például 2000-ben Dávid Ibolya akkori igazságügy miniszter „…hitük és magyarságuk 
kiteljesedésének reményében” itt adta át a moldvai csángóknak a millenniumi zászlót. 
Ilyen zászlót 2000-ben minden magyarországi település kapott, s e gesztus azt fejezte ki, 
hogy a moldvai csángók is a magyar nemzet részét képezik.

Mivel a templom viszonylag kicsi, oda politikusokon és a jól látható helyre ültetett 
moldvai csángókon kívül nem sokan férnek be. Ezért a templomkert is tele szokott lenni 
emberekkel,  akik  a  sírokra  ülnek  le,  és  hangszórón  keresztül  hallgatják  a  misét. 
Közöttük  többen  is  vannak  a  Gyimesben  megszállt  magyarországiak  közül,  akik  a 
moldvai csángókban is az archaikum képviselőit látják, és csodálják népviseletüket.

A plébániatemplom éjszaka az ifjúsági virrasztásnak ad otthont.
A  Kis-Somlyó  hegy  tetejére  a  Jézus  hágója vezet  föl.  Mostani  stációi  az  I. 

világháború utáni  időben készültek.  A feliratok is  tükrözik  ezt  az  időszakot,  illetve 
szimbolikusan a keresztút állítása is jelzésértékű a kor történéseire, a magyar nemzet 
sorsára. Az V. stáció felirata így szól: „Keresztviselő Krisztusom tanítsd meg székely 
népemet, hogy nagy lélekkel hordozza keresztjét.”

Mikor elindultunk, még teljes sötétség volt, és fölfelé a keresztút végzése közben 
lehetett  érezni,  hogy  egyre  világosabb  lett,  majd  a  fölkelő  Napban  elérkezett  a 
Szentlélek,  másoknak  pedig  Mária.  Nagyon  nehéz  út  volt,  mert  a  sötétben  nem 
látszódott, hogy hova kell lépni, továbbá a fák gyökerei és a nagyobb kövek szolgáltak 
lépcsőként, máskülönben az apró kövek elkezdtek a lábak alatt lefelé gurulni. Ahogy a 
sötétből fény lett, ahogy a résztvevők testben egyre fáradtabbak lettek, úgy emelkedtek 
föl lélekben (105–106. kép).

A keresztutat  végeztem magyarországiakkal  és  erdélyiekkel  is.  Gyimesiek nem 
alkottak önálló csoportot a vizsgált években, hanem más csoporthoz csatlakoztak: „Mer 
hát szinte essze vannak forrva, úgy mennek, örökké indul egy csoportocska.” Mások is 
hasonlóan indultak el, s mire fölértek, akár 20–25 fős csoporttá fejlődtek a keresztutat 
hangosan olvasók köré. Román nyelven imádkozó csoporthoz viszont nem társultak. 
2005-ben például két csíkszentdomokosi asszony kezdte el mondani a keresztutat, mert 
látták, hogy akkor senki nem indult el magyarul. A két asszony fölváltva olvasta az 
állomásoknál  az  imákat,  egy embernek  fárasztóbb lett  volna,  illetve  így mindketten 
közvetlen részesei lehettek az élménynek.

542  A csángómentést részletesen Peti Lehel vizsgálta. Peti 2006: 129–155. A csíksomlyói búcsúról: Peti 
2006: 138.
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A keresztút lélektani  hatásáról már Máriaradna kapcsán részletesen szóltam. A 
szövegekben  itt  is  fontos  az  egyes  szám  első  személy,  vagyis  a  szöveget  olvasó  – 
hallgató úgy érezheti,  hogy ő az, akinek bűnei miatt Krisztus háromszor is elesett  a 
kereszttel:  „Megborzadok,  ha arra  gondolok,  hogy az én bűnöm is  megnehezítették 
Jézus keresztjét. Könyörögjünk! Jézusom, magamra veszem én is a te igádat… A te igád 
édes és terhe könnyű, az én keresztemmel örömmel követlek téged. Amen.”

Az  átélést  elősegíti  a  stációkhoz  kötődő  szövegek  képisége  is:  „Cirenei  Simon 
segíti  Jézust  a  kereszthordozásban…  Cirenei  Simon  ellenkezik,  nem  akar  segíteni 
Krisztusnak. Az Úr még így sem utasítja vissza, elfogadja őt keresztje osztályosának. 
Boldog ember, ki először egyesítette a saját szenvedését Jézus keresztjével. Ó, Jézusom, 
jól tudom, hogy aki nem veszi fel keresztjét és nem követ Téged, nem méltó hozzád. 
Azért én is kereszted osztályosa akarok lenni, kereszted útján lábad véres nyomaiba 
lépek, és követlek Téged, hogy eljussak Hozzád az örök életbe. Amen.”

A  hajnali  keresztút  imák  cserélésére  is  lehetőséget  ad,  ha  valaki  hall  valami 
számára megható, ismeretlen imádságot,  akkor azt  elkéri  az imádkozótól.  Az alábbi 
imádságot a gyimesfelsőloki Bodor Erzsébet itt írta le egy sepsiszentgyörgyi asszonytól:

1. „Hála néked, szerelmes Jézusom,
A szent keresztutat elmondottuk.
Bárcsak mi is ott járhattunk volna,
Mint egykor a fájdalmas Szűzanya.

5. Ha látnátok élő, buzgó hívek,
Hogy a holtak mily nagy kínt szenvednek,
Éjjel – nappal lángok közt kínlódnak,
Enyhülésre sehol sem találnak.

2. Én szenvedő szerelmes Jézusom,
Vedd kedvesen e búcsújárásom.
Felajánlom élőkért, holtakért, 
Nagy kínokban szenvedő lelkekért.

6. Fájdalmas szentséges Szűz Mária!
Könnyhullatásodnak egy csepp árja.
Szivárogjon sebes tűzlángokra
A szenvedők szabadulására.

3. Drágalátós szent véred hullása
Szálljon le a szenvedők lángjára,
Enyhítse és oltsa gyötrelmüket,
Nagy kínokból szabadítsa őket.

7. Zsámolyodnál térdel özvegy, árva,
Könnyeit a sírhantra bocsátja.
Esedeznek atyjukért, anyjukért,
Hitvestársuk s kedves halottakért.

4. E szent keresztúti búcsújárás
A holtakért legnagyobb áldozat.
Jertek árvák, kesergő özvegyek,
A meghalt hívekért esdekeljetek!

8. Dicsőséges, teljes Szentháromság!
Égen s Földön legnagyobb méltóság,
Minden meghalt hívednek irgalmazz,
Mennyországba hozzád feljussanak.

Amen.”

A templomban virrasztó idős gyimesi asszonyok már nem vállalkoznak a Jézus 
hágója megtételére:  ők a templomban végzik a keresztutat  éjszaka, s a templomban, 
néhányan pedig a templom előtti téren dalolják a fölkelő Nap irányába a Jöjj Szentlélek,  
Úristen kezdetű éneket (107. kép).

A keresztút elvégzésére útközben odafelé és vissza is van lehetőségük a gyimesi 
zarándokoknak, mert amikor a hegyen átmennek, egy 40 év körüli asszony vezetésével 
a hegyre fölfelé mondják el Krisztus keresztútját.
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A  Kis-Somlyó  hegyén  három  kápolna  áll,  melyeket  a  résztvevők  egy  része  a 
szombati mise után keres fel, a nyeregből lemenet. A Szent Antal kápolna az 1661. évi 
tatár betörés után épült a Kis-Somlyó hegy déli oldalában, mai nagyított alakja 1775-ből 
való.543 A Szenvedő Jézus kápolnája a Salvator-kápolna keleti  oldalán fekszik,  benne 
őrzik az oszlophoz kötözött Jézus szobrát.544 E két kápolna a búcsú idején nem tölt be 
különösebb szerepet.

A  Salvator-kápolna az  Üdvözítőről  kapta  nevét.  A  Napbaöltözött  Asszony 
kegyszobra mellett e kápolna is a magyar gótikus jámborság, az obszerváns ferencesség 
hatását  őrzi.  A  kápolnát  Hunyadi  János  nándorfehérvári  győzelmének  emlékére 
emelték.  „A  kápolna  a  magyar  vallásos  népművészetnek  páratlan  kifejezése,  a 
magyarul átélt katolicizmusnak és a katolikussá teljesedett magyarságnak szimbolikus 
bizonysága és remekműve.”545 Egykoron e helyen ostorozások voltak: akik Csíksomlyót 
bűnbánólag meglátogatták, magukat szeges korbáccsal verték és verették.546 2006-ban is 
láttam  olyan  asszonyokat,  akik  a  krisztusi  szenvedés  átéléseként  térden  csúszva 
körbekerülték  az  oltárát.  Egy  gyimesbükki  asszony  így  emlékezett  vissza:  „Azt 
mondják, hogy amikor azt az oltárt megkerülöd, ha háromszor kerülöd meg, ha egyszer 
kerülöd meg, akkor egy kérelmet, s ha háromszor megkerülöd, három kérést kérj az Úr 
Jézustól, s megadatik. Vagy egészséget vagy valamihez szerencsét akarsz kérni vagy a 
boldog halál  kegyelmeit,  ehhez hasonlót.  Ilyen kéréseket  kell  ott,  mész,  azokon kell 
gondolkozz,  mikor ott  térgyen mész.” (108.  kép)  A szemlélők azonban jóval  többen 
vannak, mint akik ezt valóban megcselekednék.

A Salvator kápolnánál vasárnap hajnalban 5 órakor tartanak misét, közvetlenül a 
napfelkelte előtt. Ezért a magyarországi fiatalok közül vannak, akik itt töltik az éjszakát 
hálózsákban  vagy  a  Péter-Pál  templomból  jönnek  ide.  A  többség  azonban  csak 
hajnalban érkezik  föl,  hiszen itt  ér  véget  a  Jézus  hágóján végzett  keresztút,  s  innen 
folytatják útjukat a nyereg irányába a napkelte megnézéséhez.

A  napkelte várása  misztikussága  miatt  népszerű  a  résztvevők  körében. 
Ugyanakkor  véleményem  szerint  több  a  néző,  mint  aki  teljes  lelkével  a  Szentlelket 
várná.  Az  eseményt  sokan  fényképek  vagy  filmfelvétel  formájában  próbálják 
megörökíteni (109. kép),  ám ez is  egyoldalú. A románul éneklőket elkerülik,  mintha 
nem is  lennének ott.  A Nyisztor Ilona vezetésével  magyarul  éneklő moldvai  csángó 
gyermekeket viszont a fotósok és filmesek úgy állják körbe, hogy egyúttal eltakarják a 
Napot.  Ez  a  gyűrű  is  kifejezi,  hogy  nem  a  napkelte  lényeges  számukra,  hanem  az 
autentikusnak  vélt  pillanat  megörökítése  –  figyelmen  kívül  hagyva,  hogy  ezek  a 
gyermekek  kottából  éneklik  az  archaikus  imádságokat,  mint  például  az  Arany 
Miatyánkot és a Lehullott a Jézus vére kezdetűt. (110. kép)

A  napkeltevárás  megváltozott  jelentését  mutatja  az  is,  hogy  azon  több  a 
magyarországi,  aki  a  róla  hallottak  miatt  megy  el,  mint  a  környékbeli  hívek,  akik 
valóban a Szentlélek eljövetelére várnak. A magyarországiak kuriózumot látnak benne, 
át  akarják élni  azt  az  élményt,  ami a csángók hitének  szerves  része,  ám az ő hitük 
543  Boros 1994: 134; Benedek 2000: 179.
544  Boros 1994: 142.
545  Bálint 1944: 70-71.
546  Boros 1994: 139–140.
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fölépítése már más. Az autentikus megélésének vágya vezérli őket e helyszínre, amit az 
is szemléltet, hogy néhány évvel ezelőtt Nyisztor Ilonához egy férfi ment oda, mert azt 
hitte,  most  fedezte  föl  az  ismeretlenségből.  A magyarországiak között  vannak,  akik 
csupán  a  formát  használják  föl  hitük  növeléséhez,  de  nem  népénekeket  énekeltek, 
hanem gitáros énekeket. Az így kialakult sokszínűséget még bővíti, hogy a nyeregben 
az oltártól  távolabb sátrakat  állítanak föl  fiatalok,  ahonnan rockzene hallatszik (111. 
kép).

2.3.3. Szereplők

A rituális drámában nincs olyan merev határ a szereplők és a nézők között, mint 
egy színházi előadásban: az egyik szín szereplőjéből máskor néző lesz. Így például a 
zarándokok az  otthonmaradó  falubeliek  előtt  fontos  szereppel  bírnak,  míg  a  misén 
mellékszereplőkké válnak. A zarándokok is részét képezhetik a látványosságnak: egy 
kocsma előtt elhaladva az őket nézők számára a hitet képviselik, az őket fotózók pedig 
a  későbbiekben  is  e  fényképek  által  idézhetik  föl  emlékeiket.  E  fotók  –  a  készítők 
céljától,  elképzeléseitől  függően  –  szimbolizálhatják  a  hit  erejét,  a  nemzet 
összetartozását vagy a gyimesiek archaikus szokásait.547 De akkor is az előadás részévé 
válnak,  amikor  a  televízió  közvetíti  a  misét  a  világ  számos  részére.  A  szerepek  a 
résztevők  korától  függően  is  változnak,  hiszen  az  otthonmaradó  idősek  a  korábbi 
években voltak, a gyermekek pedig majd néhány év múlva lesznek zarándokok.

Ahhoz,  hogy  a  rituális  dráma  a  maga  teljes  pompájában  kibontakozhasson, 
egyaránt  szükség  van  a  papok  és  a  hívek  közreműködésére  Disszertációmban  nem 
célom a ferencesek  szerepének  részletezése  sem.  Róluk  csupán annyit  jegyzek meg, 
hogy szemben a résztvevők többségével számukra nem a nemzeti hovatartozás átadása 
az  elsődlegesen  fontos,  hanem  a  vallásos  élmény.  Ez  ugyan elhangzik  évről  évre  a 
szombati misén is, ahol nem sorolják föl részletesen a jelen levő politikusok vagy más 
közéleti személyek neveit, de ekkora tömeg mozgatása túlnő rajtuk. Nem lehetnek jelen 
minden  egyedi  esetnél  (pl.  egyik  év  vasárnap  hajnalán  a  napvárásnál  a  Salvator-
kápolnától nem messze egy „sámán” vonta magára a jelenlevők figyelmét), ugyanakkor 
a búcsú előkészítésére és a hívek szolgálatára sok erőt szentelnek. E feladatok nemcsak 
a szentelt víz osztására, a kegytárgyak megáldására vagy a misékre és a gyóntatásra 
terjednek ki, hanem olyan profán dolgokra is, mint a templom és környékének tisztán 
tartása vagy kellő számú illemhely elhelyezése.

A  búcsújárásnak  azonban  nemcsak  ők  és  az  őket  segítő  hívek,  hatóságok  a 
rendezői-szervezői,  hanem  azok  a  személyek  is,  akik  a  falusi  keresztaljákat  vagy  a 

547  Különösen az utóbbi két évben figyeltem föl arra a jelenségre, hogy vasárnap a visszaúton a menetet 
előző autósok – főleg magyarországiak – nemcsak fényképeket, hanem videofelvételeket is készítettek 
a menetről. Közben integettek, sőt néhányan nemzeti lobogót lengettek ki az autó ablakából, ami azt 
mutatja, hogy számukra a menet szereplői látványosságot jelentenek, és nem hitük, hanem nemzeti 
hovatartozásuk  miatt  fontosak.  Ezzel  ellentétben  –  ahogyan  arról  még  írni  fogok  –  a  gyimesiek 
számára elsődlegesen nem az ünnep nemzeti jellege a meghatározó.
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búcsúra induló buszos utakat szervezik. E szerepkör kapcsán két asszonyt mutatok be 
részletesebben: egyikőjük Gyimesfelsőlokon él, a másik személy pedig Debrecenben.

A három gyimesi településről – beleértve a magyarországi vendégeket is - 2005-
ben  több  mint  1500  fő  érkezett  a  kegyhelyre  szombaton  gyalogosan.548 A  menet 
résztvevőit  három  nagyobb  csoportba  osztottam:  gyimesi  lakosú  idősekre,  gyimesi 
lakosú,  kb.  40  évnél  fiatalabbakra  és  Magyarországról  érkezettekre.  Természetesen 
ennél jóval árnyaltabb a kép, erre az utóbbi két csoportnál utalni is fogok. Végül szólni 
fogok a néprajzkutatók és néprajz szakos hallgatók részvételéről is.

A teljes képhez hozzátartoznak azok a gyimesiek is, akik a kényelmes megoldást 
választva  autóval  vagy  vonattal  érkeznek  a  kegyhelyre,  és  csak  ott  csatlakoznak  a 
közösségükhöz, de sem róluk, sem azokról a fiatalokról nem szólok részletesebben, akik 
otthon maradnak és a Duna Televízió közvetítése által kapcsolódnak a misébe.

2.3.3.1. Egyéni szerepek

A gyimesbükkiekkel  és  gyimesközéplokiakkal  mindig elmegy az egyik papjuk, 
így buzdítva a híveket. Volt olyan év, amikor útközben meg is gyóntatták a híveket, így 
azok  tiszta  lélekkel  érhettek  a  kegyhelyre.  A  papokat  a  hívek  többsége  tiszteletben 
tartja,  amit  az  a  kifejezés  is  jól  mutat,  hogy  az  idős  asszonyok is  kicsi  pap  bácsinak 
szólítják a náluk jóval fiatalabb papokat.

A felsőlokiakkal viszont az utóbbi években nem jön pap, amiről az egyik asszony 
így  panaszkodott:  „...olyan  lelki  bánkódott  vagyok...  nincs  vezetőnk.”  Ebben  az  is 
közrejátszik, hogy a felsőloki gimnáziumban pünkösd vasárnapján tartják a kicsengetést, 
ami a helybelieknek többlet feladatokat ad. Többek között ebből következik az is, hogy 
a visszaúton alig vesznek részt felsőlokiak, ráadásul a vendégek fogadása miatt még a 
keresztalják érkezésekor sem tudnak elébük menni. 2006-ban a felsőloki keresztaljában 
több  volt  a  magyarországi,  mint  a  helybeli:  ők  kerültek  a  gyimesfelsőloki 
zászlóvivőkkel a menet elé,  majd a gyimesfelsőloki házigazdákkal együtt fogadták a 
zarándokokat.

A papok mellett a  megyebíró, vagyis az egyházközség vezetője vigyáz a rendre a 
menetben. Erre különösen a fiatalok körében van szükség, akik éneklés helyett inkább 
tréfálkoznak egymással. Az 1990-es évek elején még szokásban volt, hogy a megyebíró, 
vagyis a hívek között elsőnek számító személy vitte a menet elején a feszületet.

A gyimesiek lelki világát legjobban Székely László jellemezte:  „A csángók testi-
lelki alkatuknál fogva a tényeket átélik, megelevenítik,  eidetikus típusuknál fogva szinte 
látják a szenvedő Megváltót...  A gyimesi  csángó misztika központi  eszméje  Krisztus 
szenvedése;  ez egész életüket  átjárja.  A szenvedés  felfogására,  az együttszenvedésre... 
különös lelki alkatuk van. Megrettenti őket különösen az égiek szenvedése: elsősorban 
a Teremtő Isten, a Mennyei Atya bánata és a Szentlélekisten szenvedése a hét főbűn 

548  A  mise  előtt  bemondott  hivatalos  adat,  melyet  a  menet  hosszát  látva  elfogadok.  Részletesen 
Gyimesfelsőlok: 630, Gyimesközéplok 450, Gyimesbükk 360. Ehhez jönnek még hozzá az autóval vagy 
vonattal érkezők.
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miatt,  de  leginkább  Krisztus  szenvedése  okozza  fájdalmukat:  ezt  számtalan  képben 
elevenítik meg, mert úgy érzik, ezzel enyhíthetnek a Megváltó fájdalmain.”549

Ez az oka többek között annak is, hogy Gyimesből nagyon sok archaikus imádság 
gyűjthető, és ezt éreztem az idős adatközlőimmel, különösen a gyimesfelsőloki Bodor 
Erzsébettel (112. kép) folytatott beszélgetéseim során is. Az 1934. július 6-án született 
asszony négyévesen maradt árván, férje sokat ivott, öt gyermeke közül hármat temetett 
el, most pedig kevés nyugdíjából egyedül neveli egyik dédunokáját. Mégis mindig csak 
szeretet és mélységes hit árad belőle, a szenvedéseket elfogadta: „A Jóisten akit szeret, 
azt látogat… az élet  mindenütt  nehéz,  de a Jóisten mindig megsegített,  mer mindig 
benne bíztam.”

Napközben  nagyon sokat  imádkozik,  énekel,  Görbe-patakán és  a  környéken  ő 
vezeti  a  halottak  melletti  imádkozókat,  vagyis  virrasztókat,  illetve  a  templomban  a 
vasárnapi  nagymise  előtti  rózsafüzért.  Gyimes  szétszórt  településszerkezetéből 
adódóan hétközben inkább csak a környéken lakókkal kisebb csoportban imádkoznak, 
nem  a  templomban,  hiszen  Bodor  Erzsébet  gyalog  45  percre  lakik  a  templomtól. 
Nagyböjt idején péntek esténként az ő szervezésében 20–30-an gyűlnek össze házaknál, 
és együtt végzik el a keresztutat, rózsafüzért, mert „Jézus szenvedéseit ezzel tiszteljük 
meg.”550

Az alábbiakban azokból az imádságokból közlök néhányat, melyek jól jellemzik 
lelki életét. Kiemelem egyrészt a Krisztussal való együttszenvedést kifejező imádságait, 
gondolatait,  másrészt  az  égi  Édesanyjához  szóló  imádságait.  Halott  mellett  szokta 
imádkozni:

„Lehajtom fejemet Jézusom ölébe,
Egyedül nála van nyugalom és béke.
Bánatom eloszlik, könnyem is fölszárad,
Nem ejt meg a sátán, hiába is fárad.
Jézus drága keze nem enged elveszni,
Mert hozzá viszem áldott keresztemet.
Sok vándorlás után tudom, hogy célt érek,
Ahol keresztemmel koronát érek.
Megérkeztem végre a béke földjére,
Lehajtom fejemet Jézusom ölébe. Amen.
Szintén egy halottas háznál hallotta és írta le az alábbi imádságot és éneket:
Istenben bíztam én földi életemben,
Megsegített engem bajban és veszélyben.
Ha sújtott engemet csapással szent karja,
Azzal is csak lelkemnek javát akarta.
Bármilyen szükségbe hívtam segítségül,
Nem hagyott el árván, vigasztalás nélkül.
Ha kísértés tört rám, nem csüggedtem én el,

549  Székely 1978: 166–167.
550  A Ceauşescu időben „Függönyöztük az ablakokat, csendbe, nem énekeltünk, nem hangosan, csak 

suttogva  imádkoztunk,  mer  még  azt  is  figyelték.  De  a  Jóisten  nem  engedte  meg,  hogy  teljesen 
eltöröljék.”
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Tudom, hogy legyőzöm az égi erővel.
Istenem irgalmazz, én menedékem,
Így hát remélhetem egykor üdvösségem.”

A keresztút elvégzésének lényegéről ezt mondta: „Hát úgy gondoltuk, hogy az Úr 
Jézus arra a megtiszteltetésre érdemes, mer értünk szenvedett. És mindig azt végeztük 
el.” „Én este el szoktam mondani a fájdalmas rózsafüzért, mer hogy az élet ilyen nehéz 
vót, úgy érzem, hogy az Úr Jézus is szenvedett. És ezt szeretem. Aztán máskor meg ami 
gyütt, álom előtt eszembe jut. Sok le van írva.”

Esténként az alábbi archaikus népi imádságot mondja:
„Ó, ma vagyon péntek, ugyanannak napja,
ahol imádkozik az Úr Jézus Krisztus.
Paradicsomkertbe üle a siralmas székbe.
Aranyhaja le vagyon eresztve,
jobb kezibe kicsírott könnyű,
bal kezibe hétsinges olvasó.
Könnyes szemekkel olvasgassa vala.
Odamene az ő áldott szent anyja,
kérdő szóval mondá:
mért sírsz, mért sírsz én áldott szent fiam?
Hogyne sírnék, hogyne sírnék én áldott szent anyám,
mikor én el vagyok árulva.
Két nap engem a zsidók üldöznek,
harmadik nap megfognak,
vaskesztyűkkel fogdosnak,
vasostorral csapdosnak,
vaslándzsákkal szurkodnak,
éles kardokkal döfődnek,
étel helyett és ital helyett epével, ecettel, mirhával kevert borral etetnek és itatnak,
szent kezeimet, szent lábaimat erőszakosan a keresztre vonják,
áldott szent piros vérem egy cseppig eleresztik.
Menj el, menj el én áldott szent anyám,
hirdesd az én keserves halálomnak esetét,
hogy aki ezt megtanulja és ezt elmondja
este lefektibe, reggel felkeltibe,
de kiváltképpen minden pénteken háromszor,
még a legkisebb ujját sem hagyom bűnbe,
halála óráján nem küldöm sem angyalomat,
sem apostolomat, sem prófétámat, sem halálomat,
hanem én magam, az én áldott szent anyámmal fogok megjelenni.
Testét hagyom a fődnek, lelkét viszem magammal a mennybe,
viszem az örök dicsőségbe. Amen.”551

551  Az imádságnak másik befejezése is van: „…halála óráján én viszen be a fényes mennyországba.”
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A csíksomlyói zarándoklat előtt nyolc nappal kezdi meg ismerőseivel a konkrét 
fölkészülést,  bár  a  pünkösdi  búcsú  időpontja  olyan  mérföldkő,  amit  egész  évben 
figyelembe  vesz,  tudja,  hogy  oda  el  fog  menni.  Ebben  a  nyolc  napban  együtt 
imádkoznak,  énekelnek,  esténként  fölváltva  egymás  otthonaiban:  „Már  például 
megkezdődik  nálam,  s  aztán  úgy,  akik  járnak,  egyik  este  egyiknél,  másik  este  a 
másiknál,  s  úgy szerre vegyük, hogy mindenki,  hogy ne legyenek sértődöttek,  hogy 
náluk nem mentünk.” „Van egy olyan ájtatosság, ahol kérjük a Szentlélek eljövetelit. A 
templomban is végzünk, de bizony aki nem ér el a templomba a korai misére, az itthon 
elvégzi.”

Bodor Erzsébet szerdánként és péntekenként – így a szombati indulást megelőző 
napon is – böjtöl: „Például csak egyszer szoktam [enni], délben. S akkor sem jóllakásig, 
csak éppen hogy ne légyek rosszul. Kenyeret s teát. Ha van egy kicsi friss kenyér, akkor 
magába.”

Kézzel írott énekeskönyveiből sok olyan éneket énekelt el, melyeket a csíksomlyói 
búcsúban,  például  a  vasárnap  hajnali  keresztút  végzése  közben  írt  le  másoktól.  A 
következőről  így  mesélt:  „Jöttünk  a  keresztaljával  visszafelé,  s  amikor  kiértünk  a 
hegyre, három asszony össze vót állva, s énekelt. Hát az úgy meghatott engemet, azt 
mondtam, hogy ha el nem tudom kapni, hát nem tudom, mi lesz...”

1.  „Keresztfa áll a Golgota ormán,
Rajta Jézus felfeszítve bénán.
Körülötte gúnyolódó tömeg,
Halált kiált a názáretire.

7. És szent Anyja szörnyű fájdalmában
Sírva tekint a kereszt oltárra.
Átszúrt szívre, töviskoronára,
Értünk megölt Isten bárányára.

2. Jézus lenéz királyi trónjáról,
Vér csordula szentséges orcáról.
Kereszt alatt látja édesanyját,
Minden hívét, minden megbántóját.

8. Átöleli a véres keresztfát, 
Csókolgatja holttá vált szent fiát,
Aki értünk életét áldozta,
S mennyországot nekünk megnyitotta.

3. Én Istenem, mért hagytál el engem?
Így sóhajt fel Jézus a kereszttel.
Szomorúan eseng tikkadt ajkkal,
Ecetes bort nyújtnak gúnykacajjal.

9. Tekintsek föl én is e szent fára,
Melyen meghalt az Isten báránya.
Értem vérzett, énérettem meghalt,
És szent szíve érettem megszakadt.

4. Ó én népem, ez a hála érte,
Hogy leszálltam közétek a Földre,
Itt maradtam kenyér s bor színébe,
Ne szomjazzon köztetek senki se.

10. Leborulok, Jézusom zokogva,
Lelkem felsír gyötrő fájdalmában.
Kifolyt véred áldva magasztalom,
Keresztfánál esdve imádkozom.

5. Égre tekint és ajka felrebeg,
Kezeidbe ajánlom lelkemet.
Beteljesült és fejét lehajtja,
Isten fia szent lelkét kiadja.

11. Ó Jézusom, bocsáss meg énnekem,
Ki ellened oly sokat vétettem.
Hogy bűnömmel keresztre adtalak,
S életemmel úgy megcsúfoltalak.
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6. Föld megrendül, a Nap elsötétül, 
Sírok nyílnak, mindenki megrémül.
Valóban az Isten fia volt ez,
S mellét verve menekül a tömeg.

12. Bűnös lelkem előtted kitárom,
Minden bűnöm szívemből kizárom.
Ó hulljon rám vérednek egy cseppje,
S tied vagyok, Jézusom örökre.”

 A kegyhelyekről így beszélt: „Hát egy valamilyen belső érzés tölti el, hogy olyan, 
olyan vonzása van… Már alig várom. Úgy ösztönöz belülrű, indulhatnék. Hogy már 
lehetnék ott.  Hogy már láthatnám azt a tömeget.  Mer ott mindenki úgy érzi  magát, 
mintha mindig együtt lett  volna avval a társasággal, akivel ott  van. Ott mindenki jó 
barát,  ha soha nem látta,  úgy is.  Köszönti,  kezet  ad,  úgyhogy egy egész,  egy olyan 
vonzó erő ez.”

A csíksomlyói  búcsún  gyermekkorában  csak egyszer,  14  évesen  vehetett  részt, 
mert utána törölték el: „Legelső utamban is egy lobogót vittem. Ilyennek születtem, ez 
az Isten így választott erre, nem tudom. De mindig, mindig abba kapaszkodtam, hogy 
valahol  valamit  én  tudnék  tenni.”  2002-ig,  amíg  egészsége  engedte,  ő  vezette  a 
felsőlokiak énekét a somlyói menetben. Azóta vagy a magyarországi vendégei vitték el 
autóval, vagy vonattal utazott dédunokájával együtt.

Csíksomlyóra nemcsak pünkösdkor,  hanem más alkalmakkor is  ellátogat,  mint 
például Páduai Szent Antal tiszteletére az ünnepe előtt kilenc héttel kezdődik a Szent 
Antal  búcsú.  Sokkal  természetesebb  számára  e  kegyhelyre  eljutni,  mint  a 
magyarországiaknak,  akik  közül  a  legtöbben  életükben  csupán  néhány  alkalommal 
teszik meg ezt a nagy utat. Bodor Erzsébet számára ilyen lehetőséget Szőkefalva,552 az 
újabb Mária-jelenések helyszíne jelentett, ahová többször is eljutott. Ez nagy lemondást 
követelt  tőle,  hiszen anyagi  keretei  nagyon szűkösek.  Mivel  Szőkefalva az újdonság 
erejével hatott rá, sokkal lelkesebben beszélt Szőkefalváról, mint Csíksomlyóról, mintha 
ott a csoda közelibb lenne, személyesebb jellegű.

Csíksomlyóra azért megy, hogy egy évre Szűz Mária segítségét kérje: „A másik azt 
mondja, hogy hát nem megyek, hát minek, itthon is el tudok menni a templomba, én ott 
is el tudok vigyázkodni. Én úgy érzem pedig, hogy nem elvigyázkodni, hanem lelkileg 
az  ember  megújuljon,  mert  bűnösök  vagyunk,  rosszak  vagyunk,  irigyek  vagyunk 
másra. Vannak egyesek, elmennek a templomba, de csak azért, hogy nézzem meg, a 
másiknak  milyen  a  ruhája,  milyen  az  őtözékje.  Én  nem  azér  mék.  Azér  mék,  hogy 
tudom, hogy én is egy gyarló ember vagyok, s hogy valahogy az Istennel kibéküljek.” 
„Mer  mi  csángók  úgy  véljük,  hogy  rajtunk  a  Szűzanya  segített.  Minden,  minden 
ügyünkben.  Mer  tényleg  egyik  alkalommal  elveszítettem  a  pénzemet,  olyan  lelki 
bántódott  voltam, s  azt  mondtam:  Boldogságos Szűzanya,  segíts  meg! Hogy tudjam 
meg,  elveszítettem  vagy  hova  lett?  S  mikor  annak  egy  hete  lett,  visszaküldték,  a 
rendőrségen megtalálták.” Az alábbi imádságból is kitűnik a Szűzanya iránti tisztelete.

„Szombati ének, melyet szombat reggelenként, Szűz Mária napján énekeltek.
Kegyelem tárháza, Mária anyánk,

552   1995-2005 között 23 alkalommal jelent meg Szűz Mária a magyar nemzetiségű Marián Rózsikának.
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Terád gondol szívem e nap hajnalán.
Kulcsolt kezeimet hozzád emelem,
Szívemet, lelkemet neked szentelem.
A te kedves napod a szombati nap.
Mely fiad kegyéből íme, ránk virrad.
Ó, áldd meg azokat, te szép napodon
Tehozzád sietünk imaszárnyakon.
Hozzád egész világ, mert bizalma nagy.
Mert te az irgalom édesanyja vagy.
Oltalmad palástja egész Földig ér,
Megtérő bűnösnek védelmet ígér.
Áldott Szűz Mária, mennyei anya,
Bűnbe merült világ védőasszonya,
Halálunk óráján kérünk, el ne hagyj,
Mert te az irgalom édesanyja vagy.”

Esti imádságai között pedig az alábbi is szerepel:

1  „A fényes nap tőlünk eltávozott, 
Az ő fényétől mü már elhagyattunk. 
De nem tudjuk, látjuk-e még többé
Vagy halálnak jutunk körme közé.

7. Állj mellettünk, ó édes Szűzanyánk, 
Úgy boldog lesz a holnapi nap reánk.
Nálad nélkül keserű életünk,
Elkárhozik, aki Téged megvet.

2. Az estének végóráját éljük,
De holnapot nem tudjuk, hogy érjük.
Ha Te Szent Szűz, rajtunk nem könyörülsz,
Vagy az élet könyvébül kitörülsz.

8. A sok árvák hozzád folyamodnak,
Zokogással tehozzád kiáltanak.
Vigasztalást mert nálad találnak,
Ó Mária, téged kiáltanak.

3. Te vagy, ó, Szűz, a bűnösök anyja,
Szomorú árváknak pártfogója.
Ne hagyj minket e sötét éjbe,
Hogy meghaljunk halálos bűnökbe.

9. Tekívüled jobb édesanyára
Nem találni nagyobb pártfogóra,
Itt e földön keserű életünk,
Ó Mária, csak Te vagy örömünk.

4. Ó, Mária, kedves édesanyánk,
Az éjszaka kérünk, vigyázz reánk.
Jaj, mert akkor vége lesz lelkünknek,
Ha Te nem szólsz kedves szülöttednek.

10. Az éjszaka lehajtjuk fejünköt,
Az álomra becsukjuk szemünköt.
De a sátán rajtunk erőt vehet,
Ha Te, Szent Szűz nem őrzöl bennünket.

5. Tudjuk, Szent Szűz, hogy sokat 
vétettünk,
De Tebenned szüntelen remélünk.
Mert Tégedet szent fiad meghallgat,
Nyugodjunk szent palástod alatt.

11. Nyerj ó, Szűz nekünk jó éjszakát,
A holnapra boldog felvirradást,
Hogy imádjuk Jézust, szülöttedet,
Hogy dicsérjük áldott szent nevedet.

6. Vigasztalj meg minket, ó, Mária, 12. Nyugodalmat adj a megholtaknak,
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Őrizz meg a sötét éjszakába!
Nyerd meg szent fiadtól, amit kérünk,
A holnapi napra felébredjünk.

Kegyes Jézus, engedj mindnyájuknak.
Szűz Mária, Te vagy pártfogójuk,
A holtaknak kegyes szószólójuk.

13. Dicséret, dicsőség az Atyának,
Szentlélekkel áldott szent fiának.
Nagy tisztelet a Szűz Máriának,
Az Úrjézus Krisztus szent Anyjának. Amen.”

Amióta  az  egykori  előénekesek  koruknál  fogva  nem  tudnak  a  hosszú  út 
megtételére vállalkozni, megváltozott az előénekesi szerepkör. Sem a felsőlokiak, sem a 
bükkiek körében nem találkoztam olyan vezető egyéniséggel, aki egyedül vállalta volna 
föl a menet megszervezését. Az éneklést a gyimesbükkiek körében pénteken a kántor 
vezette, de a többi napon nem csatlakozott a keresztaljához, csupán hétfőn a fogadókkal 
ment  az  érkezők  elé.  Útközben  középkorú  asszonyok  vezették  az  éneklést:  mikor 
valamelyiküknek eszébe jutott egy szép dal, akkor azt elkezdte énekelni, majd utána 
folytatták a többiek; az oldalszámot, ahol az ének szerepelt, hangosan kiáltották ki, így a 
távolabb állók is könnyebben kapcsolódhattak be.

Míg  a  gyimesi  születésű  Bodor  Erzsébet  számára  gyermekkorától  kezdve 
Csíksomlyó  jelentette  a  szent  helyet,  addig  a  Debrecenben  élő  dr.  Keresztesné  dr. 
Várhelyi Ilona 1990 óta jár minden évben gyalog Gyimesből a búcsúra. A zarándoklatok 
során a két asszony megismerte egymást, Várhelyi Ilona sokat tanult Bodor Erzsébettől. 
Várhelyi Ilona 1989-ben részt vett a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (továbbiakban 
KÉSZ)  megalapításában,  majd  nyolc  éven át  ő  volt  a  debreceni  szervezet  elnöke.  A 
csíksomlyói  zarándoklatot  1990  óta  rendszeresen  ő  szervezi.  A  kezdetekre  így 
emlékezett vissza: „Amikor formálisan nem alakult még meg [a KÉSZ], azt gondoltam, 
hogy  az  lenne  a  jó,  ha  egy  több  napos  kirándulással  vagy  zarándoklattal 
összecsiszolódna a társaság… először is az volt a cél, hogy valami olyasmit ismerjünk 
meg, ami nemzeti  jellegű néphagyomány… Ezért  úgy gondoltam, hogy menjük el  a 
csíksomlyói  búcsúba.  Barna  Gábor is  benne volt  ebben a  csapatban és  még nagyon 
sokan.  Gábor  is,  mások  is  erre  biztattak,  de  azzal,  hogy  nincs  csíksomlyói  búcsú 
nyilvánosan, mert hát az be van tiltva. Hát én azt nagyon jól tudtam, és hogy ennek van 
némi  rizikója,  hogy  mi  innen  Debrecenből  elmegyünk.  Na  és  mondtam,  hogy  nem 
érdekes, elmegyünk. Nem tilos, elmegyünk szépen Csíksomlyóra vagy Erdélybe, kész. 
És  mire  aztán  elérkezett  a  pünkösd,  addig  lebonyolódott  Romániában  is  az  az 
úgynevezett forradalom, és először 41 év után nyilvánossá vált a csíksomlyói búcsú. És 
akkor még nem fönt  a  nyeregben volt,  hanem lent  a  kegytemplomban és  annak az 
udvarán, nem nagyon volt még anyaországi csapat, és hát ezért igen nagy szeretettel 
vettek minket körül. És hogy jutottunk Gyimesfelsőlokra, ebben Gábornak is szerepe 
volt,  mert  ők  már  jártak  ott  korábban  gyűjteni,  és  az  itteni  egyik  papnak,  Fodor 
Andrásnak, és nekem jó barátomként úgy belefolyt a szervezőmunkába is, és őneki a 
gyimesfelsőloki  pap  korábbról  ismerőse  volt,  mert  ő  pedig  a  Svetitsnek  [debreceni 
katolikus gimnázium] volt a hittanára, és a Svetits-csel voltak már ilyen biciklitúrán. 
Akkor Gábor azt javasolta, hogy az ő ismerőseik felől közelítsük meg ezt a dolgot, és 
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ezért nem egyházi szálláshelyet,  nem is voltak még akkor, tehát nem a plébánoshoz 
mentünk, hanem Récepatakán Gábor ismerőseinél kaptunk szállást, de úgy, hogy pl. 
Lengyelfiéknél  aludtunk  biztos  vagy  tizenöten.  Szóval  egy  busznyi  embert  néhány 
környező  házban  el  tudtak  helyezni.  Másnap  hajnalban  onnan  indultunk  a 
gyimesiekkel együtt.”

Útközben bekapcsolódtak a gyimesiek imádságaiba, és szép lassan megtanulták, 
hogy mit hogyan kell csinálni, mi a rendje: „Külön keresztalja vagyunk, de hozzájuk 
csatlakozunk… igyekeztünk alkalmazkodni a kialakult szokásrendhez.” A zarándoklat 
tárgyi kellékei (feszület, lobogó) mellett átvették a fontosabb szabályokat (pl. mikor kell 
meghajtani a lobogót), az énekekből pedig füzetet állított össze, hogy a debreceniek is 
ugyanolyan  intenzíven  tudjanak  az  út  folyamán  énekelni,  mint  a  gyimesiek. 
Ugyanakkor  vannak  eltérések  is  a  gyimesiek  gyakorlatától:  a  Jézus  hágóján  nem 
hagyományos  keresztutat  végeznek  könyvből  felolvasott  imádságokkal,  hanem 
„...mindig a magyar nemzetért ajánljuk föl ezt a keresztutat, és nagyon kézenfekvően 
adódik az erdélyi magyarság, tehát a magyarság keresztútját járjuk tulajdonképpen, de 
úgy, hogy a formai kereteit meghagyjuk a keresztúti ájtatosságnak, de az elmélkedést 
ott  rögtönözzük, úgyhogy akinek van valami jó gondolata,  az ott  szabadon, nagyon 
röviden elmondja.” Ezzel kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények, és vannak, 
akik inkább más csoporthoz csatlakoznak, hogy a megszokott formát végezhessék.

Várhelyi Ilona az 1992. évi pünkösd élményéből szervezte meg a  Sziklára Épített  
Ház Alapíványt, mely abból az elgondolásból jött létre,  hogy nem elegendő az a fajta 
segítség, ha évente visznek egy kis pénzt vagy élelmiszert: ehelyett Gyimesfelsőlokon 
fölépítették a Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnáziumot, ahol a gyimesi és moldvai 
fiatalok  magyarul  végezhetik  el  középfokú  tanulmányaikat:  „…azon  a  virrasztós 
éjszakán  valamiképpen  rávezetett  minket  a  Szentlélek  arra  a  felismerésre,  hogy  ha 
nekünk ilyen jó ott lenni, mint a tanítványoknak a Tábor hegyén, akkor építsünk, nem 
három sátrat, hanem egy olyan épületet, ami őket előre viszi valamilyen értelemben. 
Vagy úgy, hogy a kapcsolatoknak kedvez, akkor mi még iskolára nem gondoltunk. ’93 
pünkösdjén  letettük  az  alapkövet,  és  az  alapkőletétellel  együtt  akkor  avattak  72 
kiscserkészt. És akkor úgy gondoltuk, hogy van egy objektív alapkő meg egy szubjektív 
alapkő, vagy egy szervetlen meg egy szerves alapkő, mert az a 72 gyerek továbbviheti a 
dolgokat.”

Ezzel  azonban  nem  ért  véget  Várhelyi  Ilona  aktív  munkája,  például  2006 
pünkösdjén  szentföldi  fotókból  szervezett  kiállítást  a  felsőloki  gimnáziumban.  2004 
virágvasárnapján,  a  debreceni  Tavaszi  Fesztivál  záró  előadásaként  pedig  az  ő 
szervezésében  Debrecen  főterén  mutatta  be  a  csíksomlyói  Passió  táncegyüttes  a 
csíksomlyói  passiót  53  szereplővel.  Az  előadásra  előző  év  pünkösdjén  Csíksomlyón 
kérte föl a társulatot.

A debreceniek gyimesi kezdeményezésének hatására szegediek is bekapcsolódtak 
a  Gyimesfelsőlok–Csíksomlyó  közötti  gyalogos  zarándoklatba  (113.  kép),  illetve 
ismerek  olyan  személyt  is,  aki  Debrecenből  elszármazván  az  utóbbi  években  saját 
autójával tér vissza Budapestről szállásadójához. A szegediekhez úgy jutott el a gyimesi 
lehetőség,  hogy  amikor  1992-ben  nyolc  busz  indult  Debrecenből,  köztük  voltak  a 
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debreceni Svetits Katolikus Gimnázium tanárai és diákjai is. Ez és a szegedi Karolina 
Katolikus  Gimnáziumban  egyaránt  a  Miasszonyunkról  Nevezett  Szegény 
Iskolanővérekhez  tartozik.  Habár  az  utóbbi  években  a  szegedi  iskola  nem  szervez 
buszos  utakat  Csíksomlyóra,  az  egykori  résztvevők  autókkal  térnek  vissza  gyimesi 
ismerőseikhez.

A debreceniek a szoros kapcsolat, barátság jeleként többször is meghívták gyimesi 
vendéglátóikat otthonukba. Ennek szervezett formáját az 1991. évi pápalátogatás adta. 
A három busszal közel 140-en érkeztek Gyimesből, s közülük sokan ekkor jártak először 
Magyarországon.  Köztük  volt  Bodor  Erzsébet  is,  aki  az  utóbbi  években  budapesti 
vendégeinek jóvoltából évente néhány napot Budapesten tölthet el.

Lényeges  különbség  a  két  szervező  között  társadalmi  helyzetük  és  a 
vallásossághoz való viszonyuk. Keresztes Ilona így fogalmazta ezt meg: „...nem biztos, 
hogy nagyon jó értelmiségiként részt venni, mert az ember óhatatlanul kívülről nézi és 
érdeklődéssel szemléli, hogy mit csinálnak mások. Akkor lehet igazán részt venni, ha én 
egy vagyok közülük, és ugyanúgy belülről jövően csinálom azt, amit mindenki csinál. 
Tehát  én  azt  valahogy  nem  nagyon  szeretem,  hogy  elmenjek  bámészkodni  a  más 
legbelsőbb lelki megnyilvánulásait meglesni. Ez olyan, mintha egy gyónást kihallgatna 
az ember. Mivel azért mégsem tudjuk annyira belülről, bár már sokat megtanultunk, 
meg elsajátítottunk az ő lelkiségükből, ezért mégsem a mienk az. Ezért mindig van egy 
ilyen külső nézőpont, és az engem zavar.”

2.3.3.2. A gyimesi idősek

A három gyimesi  településen  lakó  idősebb  nemzedék  volt  az,  amely  1990-ben 
felelevenítette  az  1949-ig  zajló  búcsújárást.  Azóta  is  rendszeresen  részt  vesznek  a 
zarándoklaton,  ha  egészségük  engedi.  Akadnak  60  évnél  idősebb  emberek  is,  akik 
gyalogosan teszik meg ezt  a négynapos utat,  és kocsira csak akkor szállnak, amikor 
Gyimesfelsőlok  után  átkelnek  a  hegyen.  Sőt,  ők  azok,  akik  Csíksomlyóra  érve  a 
benzinfüstben és porban is rendületlenül énekelnek (114–115. kép), miközben a menet 
nagy része fölbomlik, s a fiatalabbak már csak arra koncentrálnak, hogy feljussanak a 
mise  helyszínére:  „S  azér  mentünk  a  Szűzanyához,  hogy  kérjük  a  Szűzanyát,  hogy 
segéljen.  Mondták,  hogy  aki  gyalog  mén,  a  Szűzanya  úgy  megsegíti,  hogy  semmi, 
semmi  se  fáj.  Még  a  lábai  se  fájtak.”  Számukra  épp  a  közös  éneklés  nyújt  erőt  a 
körülöttük  levő  világi  hívságok  figyelmen  kívül  hagyásához  és  a  testi  fájdalmak 
elfeledéséhez,  hiszen  az énekek  Máriához  szólnak,  és  így  lélekben már  a  Vele  való 
találkozásra  összpontosítanak:  „Ugye  a  Szentírás  is  aszongya,  hogy  ki  hangosan 
imádkozik, kétszeresen imádkozik. Ha most én énekelek, kétszeresen. S úgy beléjövünk 
abba, s szeretjük… S ezért több a búcsúra járás, hogy azalatt az idő alatt imádkozok; 
[alkoholt]  inni  nem  szabad,  a  fiatalok  se  kéne  rendetlenkedjenek.  S  nem  kéne 
rendetlenkedni,  nem  beszélünk  csúfokat,  rendetlen  beszédet,  s  akkor  nagyobb 
kegyelmet kapunk a Jóistentől.”
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Elsősorban a hosszú énekeket kedvelik (van, ami több mint tízperces), amelyeknek 
refrénje  sokszor  ismétlődik,  s  így  még  jobban  belefeledkezhetnek  a  Szent  iránti 
csodálatukba. Az énekek, s az akár 10–15-ször ismételt  refrének tudatosítják bennük, 
hogy gondjaikkal  nincsenek  egyedül,  s  hogy az Égiek  később is  velük lesznek:  „Ez 
olyan hosszú s jó menetelős, a menet fülének olyan jól lehet énekelni... Tudja, olyan jó 
ismétlése van. Na, hogy es van? »Nem vagyunk árvák, van édesanyánk, / Aki magas 
mennyekbe gondot visel ránk.« ...S akkor még az jó meneteles ének, erre es olyan jól 
lehet  menni:  »E  siralom  völgyében  az  élet  tengerén,  /  Sokszor  fájdalom  és  gyász 
közeleg felénk. / Van egy égi anyám nékem, / Ki el nem hagy soha engem, / Neve: 
Mária,  /  Aki  az  én  életemnek  /  Vezércsillaga.«  S  ismételjük:  »Van  egy  égi  anyám 
nékem,  /  Ki  el  nem  hagy  soha  engem,  /  Neve:  Mária,  /  Aki  az  én  életemnek  / 
Vezércsillaga.« Erre es olyan jó meneteles ének, úgyhogy ezt es úgy szeressük. Ez olyan 
hosszú!”

Mind  a  hosszú  énekek,  mind  a  rózsafüzér  alatt  mód  nyílik  elmélyedni  a 
könyörgésekben. Ennek következtében az éneklés felszakítja az elfojtott érzelmeket: a 
közösség jelenléte, a zarándok-forma, a Krisztussal való azonosulás megfelelő medret 
jelent, amiben szabadon felszakadhat a fájdalom. A gyaloglás és a közös cselekedetek 
ugyanis egy kollektív akcióba vonják be a résztvevőket.

A  zarándoklaton  való  részvételüket  a  legtöbb  esetben  az  alábbiak  motiválják: 
„Örökké úgy valamilyen szándékra.  Vagy az egészségemér,  vagy a gyermekeimet  a 
Jóisten őrözze meg szöröncsétlen pillanattól, szerencsétlenségtül. Akkó békességér, így 
ilyenekér elajánljuk.” Hogy ki milyen fogadalmat tesz indulása előtt, milyen kéréssel 
fordul  Máriához,  azt  nem  tárják  a  széles  nyilvánosság  elé,  csak  Máriára  és  rájuk 
tartozik: „Gondolja, hogy még megteszi ezt is, hogy kéri, hogy ő is vállal a Krisztus 
keresztjéből egy valamennyicskét…”

A lélek gyógyulásának útja a gyónás és áldozás. Gyónásra vagy még otthon sort 
kerítenek vagy útközben a menet mellett haladva. Az utóbbi esetben a pap és a gyónni 
szándékozó  személy  a  menettel  párhuzamosan,  az  út  bal  oldalára  húzódva 
gyalogolnak.  (116.  kép)  Szívesen  gyónnának  a  kegyhelyen,  de  többségük  nem  vár 
addig, mert a nagy tömeg miatt nem biztos, hogy ott sor kerülne rájuk, s a nagymise 
alatt nem jó bizonytalan lélekkel lenni: „Ha ott [a mise helyszínén] ki tud jutni, akkor 
ugye úgy megnyugva, hogy nem mondtam semmit, úgy áldozok. Mer méges, az ember 
elszólja magát, ha nem akarja es, egy olyan rendetlen beszéddel vagy valamivel. Inkább 
azt  szeressem,  ott  gyónunk  meg.  Odakinn  a  hegyen  papok  vannak,  de  bizony 
valamelyik esztendőben nem tudtam meggyónni. Osztán béjöttünk [a kegytemplomba], 
s este idebé gyóntam.”

A zarándoklatnak nagyon lényeges eleme az áldozás,  amire a jelenlegi egyházi 
rend szerint akár naponta is sor kerülhet, ha az áldozó személy nem követett el nagy 
bűnt.  Ugyanakkor  az  idősek  még  úgy  tanulták,  hogy  gyónás  és  áldozás  szorosan 
összekapcsolódnak. Ezért számukra különösen fontos alkalom a búcsújárás: „Mer most 
az egyház felmentette, hogy egy nap kétszer meg lehet áldozni. Itt ez az öreg pap bácsi, 
aki volt, az még bevezette, hogy minden szentmisén áldozzunk. De tudja meg, hogy 
úgy mi falusiak vagyunk, s nem jött úgy meg, áldozzunk. Nem úgy tanultuk meg. Ugye 
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mikor  mi  gyermekek  voltunk,  akkor  nem  es  volt  szabad  enni  se  semmit,  azon  a 
reggelen éhre kellett áldozni, akkor nem volt szabad, csak egyszer áldozni. Aztán ugye 
a zsinatokon lettek ezek az engesztelések, hogy itt es meg lehet áldozni s minden. De én 
nemigen áldoztam, ritkán áldoztam meg, csak ha valaki olyan halotté volt a mise, hogy 
tényleg akartam egy áldozást tenni érte,  akkor megáldoztam, de nemigen szerettem. 
Úgy megszoktuk. Úgy amit megtanul a gyermek, ahogy mondják.”

Ha ezeknek az idős embereknek magyarországi vendégük van, akkor a mise utáni 
program, az éjszakai virrasztás és a hazautazás a vendégek igényeitől függ. Ha azonban 
nincs  vendégük,  akkor  az  éjszakát  a  templomban  töltik  virrasztva:  énekelnek, 
imádkoznak,  a  Szűzanya  szobrához  mennek  könyörögni  és  valamilyen  személyes 
tárgyukat a szoborhoz érinteni, amelyet később gyógyításra használnak. Hajnalban nem 
mennek föl megnézni a napkeltét, mert a lábaik miatt nem tudnák megtenni a Jézus-
hágóján vezető keresztutat. Ehelyett azt a templomban végzik el. Lélekben azonban így 
is átélik a Szentlélek eljövetelét. Vasárnap gyalogosan indulnak otthonukba.

A zarándoklat az elkövetkező év egészére is segítséget nyújt, hatását hosszú ideig 
érzik a résztvevők:  „Úgy tetszik,  mikor hazaértünk,  bennünk vót egészen az a szép 
zarándokút.  Két nap is  itt,  az úton es,  az udvarban es  azt  énekeltem,  amit  az úton 
énekeltünk.  Mondom, hogy olyan teli  szívvel  jöttünk vissza,  úgy megnyugva,  hogy 
meg tudtuk járni ezt a szép utat.”

Azok az idős emberek, akiknek egészségük megromlott, már nem vállalkozhatnak 
a  hosszú  út  megtételére,  bár  szavaikból  éreztem  a  lelki  vágyakozást.  Ők  csak  az 
indulásnál és visszatéréskor a fogadó csoportban vesznek részt, Csíksomlyón csupán a 
Duna  Televízió  által  közvetített  mise  révén  jártak  –  lélekben.  Egy  asszony  a 
szomszédasszonyát kérte meg, hogy egy kicsi virágot vigyen el a somlyói Szűzanyának, 
mert ő már beteg, nem tud személyesen elmenni, de a virágot elküldte önmaga helyett 
köszönetének és kérésének jeleként (117. kép).

2.3.3.3. Gyimesi fiatalok

Amikor rádióban, televízióban a gyimesi keresztaljákról szólnak, vagy újságban, 
képeslapon fényképet  közölnek róluk (118.  kép),  akkor mindig úgy ábrázolják őket, 
mint ahogy eddig írtam róluk: az aszkézis, a lemondás jellemzi őket, és a jelenvalótól 
elszakadva imádságaikban Istenhez fordulnak. Ugyanakkor ennél sokkal árnyaltabb a 
kép.

A  második  csoportba  azokat  a  gyimesieket  sorolom,  akik  részt  vesznek  a 
négynapos zarándoklaton, gyalogosan teszik meg az utat,  ám abban elsősorban nem 
Krisztus  kálváriájának  követését  látják,  hanem  egy  erőpróbát,  kirándulást,  vagy 
ahogyan egy tizenéves lány fogalmazott: „bulit”.

Így például társaihoz hasonlóan az a gyimesbükki fiatalasszony, akiknél laktam, 
nem  vállalta,  hogy  péntek  éjszaka  Gyimesfelsőlokon,  vasárnap  éjszaka  pedig 
Gyimesközéplokon idegeneknél aludjon, hanem a nap végén autóval hazavitték. Péntek 
este  –  miután a  keresztaljával  énekelve,  imádkozva  megtette  az  utat  Felsőlokig  –  a 
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családdal együtt  megnézte két szappanopera aktuális  részét  az egyik magyarországi 
adón.  Másnap  pedig,  amikor  visszavittek  bennünket  Gyimesfelsőlokra,  ahonnan  a 
menet tovább indult Csíksomlyóra, az autós magnóban napjaink egyik divatos magyar 
együttese szólt. Majd amikor kiszálltunk az autóból, csatlakoztunk az éppen rózsafüzért 
imádkozó  hívekhez.  Szombat  éjjel  a  fiatalasszony  és  társai  egyikük  csíkszeredai 
lakásában  aludtak,  hogy  másnap  megtisztálkodva,  kipihenten  induljanak  haza.  A 
templomi virrasztást nem várták meg, a Kegyszoborhoz nem tértek be, és a napfelkelte 
várása sem motiválta  őket.  Távolmaradásukat  azzal  indokolták,  hogy korábban már 
jártak ott.

Beszéltem olyan huszonéves fiatalokkal is, akik a zarándoklat miatt jönnek haza 
csíkszeredai  vagy  sepsiszentgyörgyi  munkahelyükről,  de  részvételük  okaként 
elsősorban azt  nevezték meg,  hogy együtt  lehetnek barátaikkal,  ismerőseikkel.  Ezért 
útközben  is  inkább  egymással  beszélgetnek,  tréfálkoznak,  és  nem  az  éneklésre 
koncentrálnak.  Előfordulnak  olyan  résztvevők  is,  akik  útközben  süteményt  esznek, 
dohányoznak, vagyis a böjtöt, az önként vállalt testi szenvedést nem vállalják fel. Az 
idősebbek közül sokan elítélik a fiatalok viselkedését.  Szerintük szigorúbban kellene 
őket nevelni, és nem engedni, hogy az utat teherautón tegyék meg, ahová az idősebbek 
csak a csomagjaikat teszik föl (119. kép): „Tudja meg, hogy azér most rosszul csinálunk. 
Ezt a gyermekek es inkább kirándulásnak veszik,  ezt a keresztjárást.  Mi nem annak 
vettük… Mert a búcsúra járás az egy zarándokút. Azt úgy kell venni, hogy imádságos 
lélekkel s buzgósággal. S a gyermekek nem veszik annak, nem veszik elég komolyan.”

A mindennapok világából, az otthoni ügyes-bajos dolgoktól a mobiltelefon sem 
hagy elszakadni. Míg 2003-ban különlegességként készítettem azt a fotót, amelyen egy 
népviseletbe  öltözött  gyimesi  csángó  asszony telefonál  (120.  kép),  addig  2005-ben  a 
fiatalok  közül  már  majdnem  mindenki  rendelkezett  mobiltelefonnal.  A  zarándokút 
ideje alatt sem kapcsolták ki a készülékeket, ezért gyakran zavarta az éneklést egy-egy 
telefon  csörgése.  A  menetben  levők  folyamatosan  kommunikáltak  az  otthon 
maradottakkal, ami azzal a következménnyel járt, hogy az elzártság érzete megszűnt; a 
profán világ mindvégig velük maradt, nem tudtak teljes lényükkel a Szentre figyelni.

Az oda- és a visszaútnak is fontos része a Gyimesfelsőlok melletti  hegyen való 
átjutás. Ekkor a fiatalok közül többen fölszállnak a teherautóra. Számukra ez a nehézség 
már nem bír értékkel, nem jelenti számukra a Krisztus szenvedéseiben való osztozás 
örömét. Egy fiatalasszony viszont azt mondta, hogy szívesen fölszállna az autóra, de 
nem teszi, mert utána lelkiismeret-furdalása lenne. Egy 40 év körüli asszony ilyenkor 
előveszi énekeskönyvét, s a körülötte levőkkel közösen elvégzik a keresztutat. (121–122. 
kép) Ez épp annyi  ideig tart,  amíg átérnek a hegyen.  A résztvevők között  egyaránt 
vannak gyimesiek és magyarországiak is. Ez az asszony a virrasztáson nem vesz részt, 
bár  volt  olyan év,  hogy egy kis  időre  visszament  este  a  templomba imádkozni.  Az 
éjszakát Csíkszeredában tölti, és reggel a gyimesiek miséjére tér vissza. Úgy érzi, hogy a 
zarándoklata így is teljes értékű. Számára a lemondáshoz elegendő a gyaloglás, amit a 
Szűzanya iránti tiszteletből vállal: „Annyi jót kapunk tőle minden percben, hogy ennyit 
fel lehet érte áldozni. Meg a hagyomány is.” A zarándoklat legszebb részének a hétfői 
napot tartja: „Az csodálatos… Azzal az örömmel, azzal a hálával, amivel visszatér az 
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ember, azt nem lehet elmondani szavakban. Az a szeretet, ahogy fogadnak az otthon 
levők. De mikor annyira közeledünk, hogy már látszik a templom tornya, érzed, hogy 
lebegsz rendesen. Nagyon szép.” 

A  búcsújáráshoz  szervesen  hozzátartoznak  azok  a  segítő  szerepet  vállaló 
személyek, akik nem tudnak elmenni a búcsúba, de amikor a menet elvonul a házuk 
előtt, egy vödör vizet és egy poharat tesznek ki a kapu elé, hogy a Krisztus keresztútját 
vállaló  zarándokok  szomjukat  olthassák.  (123.  kép)  A  szemléletváltozás  abban  is 
kifejeződik,  hogy ezeknek  az útmenti  helyeknek a  száma évről  évre  fogy;  2005-ben 
mindössze három helyen láttam. Az ott lakók inkább tehernek érzik a szükségükkel 
kopogtató  zarándokokat,  ezért  zárt  ajtók  és  kerítések  mögül  leskelődnek.  Ezzel 
párhuzamosan megjelentek  az  árusok,  akik  a zarándokokban nem Krisztust,  hanem 
fogyasztókat  látnak:  2005-ben  útközben  három  helyen  árultak  pénzért  üdítőt,  sört, 
csokit (124. kép).

2.3.3.4. A Magyarországról érkezettek

A  harmadik  csoportba  azokat  a  magyarországiakat  sorolom,  akik  Gyimesben 
szállnak meg, és az útnak legalább egy részét gyalogosan teszik meg. Természetesen 
változó, hogy közülük ki mennyire vallásos, illetve mennyire a nemzeti összetartozás 
helyszíneként  látja  a  kegyhelyet.  Mivel  disszertációmban  a  búcsújárást  mint  rituális 
drámát  vizsgálom,  csak  érintőlegesen  szólok  azokról,  akik  azt  csupán  politikai 
demonstrációként  élik  meg.  Ebből  kifolyólag  csíksomlyói  utat  nemcsak  plébániák, 
utazási  irodák,  hanem  politikai  pártok,  csoportosulások  is  szerveznek  (pl.  FIDESZ, 
MDF, MIÉP helyi szervezetei, polgári körök) (125. kép).

Paul  Host  holland  teológus  használta  a  mai  zarándoklatokra  a  vessel-rituality 
kifejezést, ami arra utal, hogy a zarándoklat „edényként”, rituális keretként szolgálhat, 
ami  a  résztvevők  igényei  szerint  tölthető  meg  jelentéssel.  A  rituálé  meghatározott 
rendet ír elő: az itt keletkezett mozgástér védelmi funkciója teszi lehetővé a megnyílást 
és  a  nyitottságot.553 A szekularizáció,  elidegenedés  idején  a csíksomlyói  búcsún való 
részvétel és a gyimesieknél eltöltött idő azért is fontos, mert olyan lehetőséget kínál, 
ahol lelkierőt és értéket nyerhetnek a nagyváros forgatagában hitet kereső emberek. A 
gyimesiek  életét  értelemmel  telinek  érzik,  s  ezt  a  képzeletükben  változatlannak, 
autentikusnak  vélt  szerepet  akarják  átélni.  Identitáskeresésükben  jelentőséggel  bír  a 
közösség élménye is, amit a zarándoklaton tapasztalnak meg.

Ez tükröződik az alábbi részletből is, amit egy debreceni résztvevő fogalmazott 
meg:  „A  gyimesiek  jóval  természetesebben  közelítettek,  viszonyultak  a  saját 
vallásosságukhoz.  Azt  hiszem,  hogy  ők  olyan  természetességgel  élték  meg  ezt  a 
búcsújárást,  akik  számára  ez  egy  természetes,  évenként  megismétlődő  dolog, 
ugyanakkor mégis egy évente visszatérő, de rendkívüli alkalom. Tehát mint egy ünnep. 
Számunkra pedig ez inkább valamiféle érdekesség volt. Nekünk sokkal inkább kellett 
arra  koncentrálnunk,  hogy  tényleg  vallásos  élményként  éljük  meg,  mint  azoknak, 
553  Ponisch 2003: 197.
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akiknek  ez  évente  visszatérő  ünnep.  Inkább  az  érdekességekre  figyeltünk;  a  tájjal 
voltunk elfoglalva, az emberekkel  voltunk elfoglalva. Inkább a látványosság vonzott 
talán. És kevésbé az Isten iránti hódolat meg a vallásos élet.” Mivel a magyarországiak 
vallásosabbnak érzik a gyimesieket, többnyire nem veszik észre, hogy közöttük is nagy 
különbségek vannak.

A  magyarországiak  és  a  gyimesiek  közötti  eltérés  a  vallásgyakorlat  terén  is 
érződik. Hallottam már gyimesi asszonyokat arról beszélgetni, hogy a magyarországiak 
nem tartják  be  az  ő  szemükben  áthághatatlan  gyónási,  áldozási  szabályokat,  míg  a 
magyarországiak  szemében  úgy  tűnik,  hogy  minden  gyimesi  egyaránt  vallásos.  A 
gyimesiek  mély  vallásosságáról  többek  között  ezt  mesélték:  „Nagyon  megdöbbentő 
volt, hogy ugye 41 éven keresztül nem volt ilyen nyilvános búcsú, és még a fiatalok is, 
akik  azóta  születtek,  mindent  tudtak,  hogy  hogy kell  csinálni,  mi  a  rendje.  Mintha 
genetikailag  beléjük  lenne  kódolva  az,  hogy  hogy  kell  egy  búcsún  viselkedni.”  A 
gyimesiekkel  készített  interjúim viszont sokkal árnyaltabbá tették a képet e téren is: 
például sok férfi költi pénzét italra, és a visszaúton többen be is rúgtak.

A magyarországiak a zarándokút alatt nemcsak énekeket tanulnak meg, hanem 
megismerkedtek,  beszélgettek  a gyimesiekkel,  és  így kölcsönösen képet  –  igaz,  csak 
leegyszerűsített képet – kaptak egymás életéről, szokásairól. A Gyimesbe érkezőkre az 
újdonság erejével hat az ottani nyelvjárás, kifejezések, mint például az áldott Nap majd 
felszárítja a harmatot. Néhány kifejezést ők is átvettek erdélyi tartózkodásuk idejére: 
Isten segélje meg, Isten fizesse meg!

A gyimesiek menetéhez való csatlakozás azzal a különös szituációval jár,  hogy 
Gyimesbe  az  út  Csíkszeredán  keresztül  vezet,  s  közben  az  autóból  látni  lehet  a 
kegytemplomot, a szombati mise helyszínét. Autóval mindössze félóra az az út, amit 
másnap gyalogosan fél nap alatt tesznek meg. Akkor hát miért vállalják ezt az utat?

A magyarországiak elvárásainak kialakításában nagy szerepet játszik a média, ami 
az érintetlen természet és a romlatlan ember világát közvetíti. Ez alapján úgy érkeznek 
Gyimesbe, hogy ott az ősi múlt egy darabja elevenedik meg, s annak lehetnek részesei. 
Számukra  az  „igaz”  magyarság  megmaradásának  helyszíne  ez  a  táj.  Ezt  tekintik 
értéknek. Az eseményeket saját kultúrájuk felől szemlélik:  mi az, amit a globalizáció 
még nem ölt meg? Ezért járnak évről-évre vissza akár olyan szegény családokhoz is, 
akiknek nincs fürdőszobájuk és  a WC az udvar másik végében található.  A gyimesi 
családokat választók tehát semmiképpen sem tartoznak abba a csoportba, akik az útjuk 
alatt  is  az  otthon  megszokott  komforthoz  ragaszkodnak.  Számukra  ugyanis  a 
kényelmetlenségek is hozzátartoznak a „zarándoklat szelleméhez”, amit komolyan be is 
tartanak. Összességében azonban kevés időt töltenek szállásadóiknál,  így azok valós 
életéből, mindennapi küszködéseiből nem sokat tapasztalnak. Ebben közrejátszik az is, 
hogy a gyimesiek erejükön fölül  is  vállalják,  hogy minden jóval ellássák a hozzájuk 
érkező  vendégeket,  akik  gyakran  nem  is  sejtik,  hogy  az  elébük  kerülő  hús  nem 
mindennapos  eledele  a  szállásadóknak.554 Azok  a  debreceniek,  akik  ezzel  tisztában 
554  2002 pünkösdjén Bodor Erzsébetnek hét tyúkja volt, ebből vágott le egyet a vendégek számára. Mivel 

neki nincs sütője, a keresztlányát kérte meg, hogy süssön a vendégeknek süteményt. Ehhez ő adta az 
alapanyagot,  a  maradékot  pedig  otthagyta  „fizetségül”,  illetve  két  héttel  korábban  segített 
keresztlánya gyermekének a lakodalmában mosogatni. 
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vannak,  nem  családokhoz,  hanem  a  gimnázium  kollégiumába  szervezik  a  csoport 
szállását, hogy ne terheljék a gyimesieket.

Általában  szemléletbeli  különbség  van  azok  között,  akik  panzióban,  illetve 
családoknál vagy kollégiumban szállnak meg. A panzió fizetővendégeit sokkal inkább 
szemlélőknek  érzem,  mint  a  másik  csoportba  tartozókat.  A pénzükért  cserébe  teljes 
kényelmet várnak el, és megelégednek azzal a repertoárral, amit a panzió tulajdonosa a 
szórakoztatásukra  összeállít,  de  a  valóság  megismerésétől  távol  maradnak.  A 
színpadon csak az  ünnep színes  eseményeit  követhetik  figyelemmel,  de a  kulisszák 
mögé nem látnak. Egyik adatközlőm így beszélt róluk: „…azok nem ismerik, nem is 
nagyon olvasnak utána, hogy miről is van szó, mit is jelent. Hanem jönnek, mert tudják, 
hogy itt nagyon nagy magyarság összegyűl. És akkor olyan kérdéseket szoktak feltenni, 
hogy  miért  veszem  fel  a  csángó  ruhát,  olyan  meleg?  Mi  családon  belül  románul 
beszélünk? Hogy tudunk ilyen jól magyarul?”

A  debreceniek,  egy-két  évben  a  szegedi  Karolina  Iskola  csapata  vagy  a  már 
említett  zalaegerszegi  gimnazisták  saját  keresztalját  alkottak,  de  a  Magyarországról 
érkezettek  közül  a  legtöbben  szervezetlenül  vesznek  részt  a  zarándoklaton.  Míg  a 
gyimesiek négy fős sorokba rendeződve gyalogolnak, addig a magyarországiak – mivel 
nem ismerik a helyi szabályokat – a sorok szélére vagy két sor közé úgy állnak be, hogy 
azzal szétválasztják az összetartozó személyeket vagy akadályozzák az autós forgalmat. 
Közülük sokan igyekeznek a népviseletbe öltözött asszonyok, férfiak közelébe férkőzni, 
mint  az  autentikusság  képviselőihez.  Ezzel  viszont  felbontják  a  gyimesiek  által 
kialakított rendet, aminek a gyimesiek nem örülnek. Az egyén és a közösség viszonyát 
is jól tükrözi ez a fölállás: a gyimesiek egymásba karolva mennek, ami megköveteli, 
hogy egyszerre lépjenek, egymásra is figyeljenek.

Sok résztvevő számára tartogatott valami különleges emléket a csíksomlyói út. A 
debreceniek  között  voltak,  akiknek megtérést  hozott,  mások ott  találták meg leendő 
házastársukat, és van, aki ennek az élménynek megrendítő hatására lett apáca. Megvan 
a  búcsú  penitenciás  jellege  is:  egyes  résztvevők  életük  bűneinek  megvallása  révén 
ennek a találkozásnak az élményéből leltek békességre. A debreceni buszokon mindig 
utaznak  reformátusok  is,  még  lelkésznő  is  volt  már  velük.  Ennek  oka  az,  hogy  a 
kegyhelyhez nemcsak vallási esemény fűződik, hanem ez az Erdéllyel való szolidaritás, 
a  nemzeti  egység  gondolatát  is  hordozza.  Ez  volt  Tőkés  László  Királyhágó-melléki 
református  püspök 2003.  évi  részvételének  is  az oka.  Emellett  a  reformátusoknak is 
lényeges a Szentlélek eljövetele, amiben ők is otthon érzik magukat.

A magyarországiak kisebb része az éjszakát a plébániatemplomban vagy a Kis-
Somlyón  tölti,  s  hajnalban  elmennek  a  napkeltét  várni.  Ők  valóban  a  lélek 
színeváltozását akarják megélni. A legtöbben azonban szombat délután autóval vagy 
vonattal visszatérnek gyimesi szállásukra; megelégszenek azzal, hogy az odautat teszik 
meg gyalogosan. A vasárnapot kirándulással töltik: pl. a Gyilkos-tóhoz vagy a Szent 
Anna-tóhoz látogatnak el, vagy részt vesznek a gyimesfelsőloki gimnázium ballagásán, 
illetve  vasárnap  reggel  elindulnak  haza,  s  útközben  állnak  meg  pl.  Segesvárott.  A 
gyimesi  keresztaljával  csupán néhányan térnek vissza gyalogosan. A kegyszoborhoz 
csak kevesen jutnak el a magyarországiak közül, az inkább csak a logo szerepét ölti föl 
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számukra;  de  az  a  fajta  Szenttel  telítettség,  amit  az  idősebb  gyimesiek  körében 
tapasztaltam, nincs meg.

A  magyarországi  vendégek  viselkedése  visszahat  a  szállásadóik  csíksomlyói 
részvételére is, hiszen a vendégek kiszolgálása miatt pénteken akár késő éjszakáig is 
várják  a  megérkező  utasokat,  illetve  ha  a  vendégek  szombat  este  visszatérnek  a 
szállásukra,  akkor  a  házigazdának  is  haza  kell  mennie,  s  nem  virraszthat  a 
kegytemplomban. Ugyanakkor olyan idős személlyel is beszéltem, aki rossz egészségi 
állapota ellenére azért is vállalkozott még a gyaloglásra, hogy az évről évre visszatérő, 
szinte már családjának számító vendégeivel együtt lehessen.

A magyarországiak többsége másként viszonyul a gyónáshoz, mint a gyimesiek: 
nem mindenki érzi szükségét, hogy a zarándoklat során gyónjon, anélkül is áldoznak. 
Vannak olyan személyek, akik több éven keresztül  elmaradt gyónásukat itt pótolják, 
mások viszont nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget annak, hogy a kegyhelyen 
gyónjanak, sőt némelyek azt „rutinszerűnek”, „sorozatgyóntatásnak” tartják, s inkább 
elindulásuk  előtt  a  saját  plébániájukon  gyónnak.  A  böjtöt  a  legtöbben  nem  érzik 
lényegesnek,  inkább  csak  azok  kérnek  gyimesi  szállásadóiktól  puliszkát  vagy  más 
húsnélküli ételt, akik tudják, hogy mekkora költségekkel jár az ő étkeztetésük.

A  gyimesi  menetben  elhangzó  Máriás  énekek  nagy  része  olyan,  amik  más 
alkalmakkor is elhangoznak, ezekbe a magyarországiak közül is sokan bekapcsolódnak 
A  gyimesiek  főleg  két  könyvet  használtak:  A  Csíksomlyói  kalauzt  és  az  Engesztelő  
imaórát.555 A kézzel írott füzetek lassan háttérbe szorultak, mert azokat az énekeket csak 
kevesen  ismerik,  míg  a  két  könyv  majdnem  minden  helybelinek  megvan,  illetve  a 
helyszínen  is  megvásárolhatók.  Míg  a  gyimesiek  az  út  során  elsősorban  Máriához 
kötődő énekeket vettek sorba, addig a magyarországiak inkább a székely himnuszokat, 
emellett a debreceniek főleg a Szentlélekről szóló énekeket gyűjtöttek össze az útra. Az 
énekek sokféleségéből is látszik, hogy mennyiféle motivációval jönnek Csíksomlyóra az 
emberek, melyben nemcsak a kegyhelyet, a Szűzanya menedékhelyét látják, hanem a 
nemzeti összetartozás, a székelység megmaradásának színhelyét.

Rendszeres résztvevője a gyimesi menetnek Molnár V. József és köre, akik szintén 
vállalják a gyalogos zarándoklatot. Napjainkban, amikor az elmagányosodás jellemzi 
társadalmunkat, a csíksomlyói búcsún való részvétel azért is fontos lehet a nagyváros 
forgatagában  hitet,  értékeket  kereső  magyarországiaknak  –  és  ebben  áll  Molnár  V. 
József  népszerűsége is –,  mert  olyan lehetőséget kínál,  ahol lelki erőt nyerhetnek.  A 
Molnár V. József készítette film motiválja a nézőket, hogy elmenjenek, részesei legyenek 
ennek az ünnepnek.: „Érdemes beállni a kereszt alá azért is, mert szeretettel fogadnak 
bennünket.  Mert  megtapasztalhatjuk  azt,  ha  velük  gyalogolunk  Csíksomlyóra, 
kigyalogolunk  magunkból  a  testi  vágyakozást.  Tapasztalhatjuk  azt,  hogy  amikor  s 
ahogy vendégül  látnak  bennünket,  amikor  s  ahogy ránk  tekintenek,  abban  a  teljes, 
tiszta önzetlenség van jelen… ha tapasztalja a gyarló embernek a lét fölé emelkedését, 
az élő Isten egyetlen törvényét,  a szeretetet,  akkor már nem hiába volt ott.  És akkor 
tapasztalhatja  azon  a  bizonyos  reggelen,  amikor  pünkösd  napján  fölkel  a  Nap  a 
Salvator kápolna háta mögött, tapasztalhatja, hogy miféleképpen tudnak szerelmesek 

555  Réthy 1994; Engesztelő imaóra 2003.
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lenni Istenbe az ottani gyarló emberek. Igen, mert azért megy az ember szent időben 
szent helyre, hogy szerelmes lehessen Istenbe.”

Bármennyire is jól hangzanak ezek a mondatok, Molnár V. József előadásaiban és 
írásaiban  is  eltér  a  római  katolikus  egyház  hivatalos  nézeteitől,  és  a  csíksomlyói 
búcsúban is inkább a magyar ősvallás elemeire helyezi a hangsúlyt. Emellett figyelmen 
kívül hagyja azokat a társadalmi változásokat, melyekről korábban szóltam, és Gyimest 
olyan helyként írja le, mint ahol száz éve megállt az idő, s így kevésbé állják meg a 
helyüket  a  jelen  időben  megfogalmazott  állításai.  Egy  példa  erre:  „A  magyarság 
műveltségét, az ember őstudását, a csak ránk jellemzővel együtt a lehető legteljesebben 
még napjainkban is Erdély őrzi. Erdély, ahol az ember keltében legelőbb az Égre néz, s 
csak aztán tekint a földi sokféleségre… Gyimesben a csángók a patakok mentén, távol 
az utaktól  és  a  vasúttól  ősidők életmódját  tartották meg…Talán,  mert  a  legősibb itt 
őrződik, itt érthették meg igazul az emberek a Teremtő időszerű parancsát. Úgy váltak 
kereszténnyé,  hogy  minden  fontos  régi  rítusforma  megmaradt,  megmaradt  mind  a 
hasznos ősi „edény”, csupán hagyták, hogy új „itallal” töltse tele azokat az Úr. S ebben, 
itt segített leginkább táltos királyunk, Szent László is…”556

Az elmúlt  évek  során  igen  sok  néprajzkutató  fordult  meg  Csíksomlyón.  Ritka 
esemény az, amin ilyen nagy a néprajzkutatók sűrűsége. Közülük többen is részt vettek 
a gyimesiek zarándoklatában: vagy úgy, hogy aktívan bekapcsolódtak az imádságba, 
éneklésbe,  vagy  tudatos  megfigyelőként,  esetleg  filmet  forgatva.  A  teljesség  igénye 
nélkül  néhány  név:  Andrásfalvy  Bertalan,  Barna  Gábor,  Bárth  János,  Gazda  Enikő, 
Grynaeus Tamás, Gyüre Sándor, Hegyeli Attila, Imre Mária, Karácsony Molnár Erika, 
Kovács  Edina,  Makovics  Erika,  Magyar  Zoltán,  Mohay  Tamás,  Peti  Lehel,  Szalay 
Emőke,  Szikszai  Mária,  Tánczos  Vilmos,  Törőcsik  István.  Műveikben  a  búcsúhoz 
többféleképpen  közelítettek:  voltak,  akik  az  archaikumok  felfedezésére  törekedtek, 
mások viszont reálisabb,  összetettebb képet alkottak az ünnepről.  De nem mindenki 
érezte feladatának, hogy írásban adjon összegzést az ott tapasztaltakról, inkább csak 
megmerítkeztek az ünnep hangulatában.

2.3.4. Kellékek

A  gyimesiek  menetében  elöl  viszik  a  feszületet,  majd  a  férfiak  és  legények 
következnek.  Közülük  ketten  két  kisebb,  hárman  pedig  egy  nagyobb  zászlóval,  ezt 
három rudasnak is hívják. Utánuk mennek a nők és lányok, ők viszik a két kisebb méretű 
fehér  zászlót,  vagyis  Mária  lobogóit:  „…mer hát  Máriához menyünk,  s  azér  vittük a 
fehéreket,  mikor  meghal  valaki,  akkor  is  azt  a  két  keresztet  viszik.  A  koporsónál 
keresztbe teszik, s két nő úgy viszi azokat.” „A magyarországiak főleg az asszonyok 
után haladnak, de vannak, akik a gyimesiek közé vegyülnek.

A feszületet és a lobogókat a tisztelet jeleként a Jézus Krisztust jelképező útmenti 
kereszteknél vagy templomoknál háromszor, míg haranglábnál egyszer hajtják meg. Az 

556  Molnár V. 1995: 255–257.
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útmenti keresztekben ugyanis Jézus Krisztus mutatkozik meg, a templomban pedig az 
Oltáriszentséget őrzik, ami a keresztényeknek Jézus Krisztus teste. Hasonlóan járnak el 
az  útjukba  eső  ortodox templomok előtt  elhaladva is.  A gyimesbükkiek  két  kisebb, 
bordó színű zászlója Szűz Máriát, illetve Jézus Krisztust ábrázolja. Azon a zászlón, amit 
három legény vagy férfi  visz,  egyik oldalt  Márton Áron portréja  látható,  a  másikon 
pedig  a  csíksomlyói  Szűzanya.  Ennek  vitele  nagy  összpontosítást  igényel,  hiszen  a 
három férfinak egyszerre kell lépnie. Ezért ez a szerep egyúttal a férfi virtus kifejezése 
is. A lobogókat a férfiak fölváltva viszik, így lehetőség vat a pihenésre is. Hallottam 
olyan véleményt, hogy néhányan azokon a szakaszokon szeretik vinni a lobogókat, ahol 
sokan látják őket, majd a kevésbé föltűnő szakaszon adják át másoknak ezt a feladatot. 
Útközben a férfiak viccelődnek, régi  történeteket  mesélnek, ezzel  adnak lendületet  a 
fáradt gyalogosoknak.

Amikor  két  közösség  találkozik  egymással  –  még  ha  nem  is  ismerik  egymást 
személyesen  –,  a  zászlóikat  egymás  felé  meghatják,  vagy  ahogyan  egyik  debreceni 
adatközlőm  mondta:  zászlóikkal  megcsókolják  egymást,  és  ezzel  a  két  közösség 
összeforr.  Azzal,  hogy  a  másik  közösség  előtt  meghajtják  a  zászlót,  nemcsak 
összetartozásukat fejezik ki, hanem azt is, hogy a másik emberben is benne látják azt a 
Krisztust, akit hisznek.

A  Gyimesfelsőlok  utáni  emelkedőnél  a  keresztet  és  a  lobogókat  fölteszik  a 
teherautóra,  de  vannak,  akik  a  lobogókat  leszedik  a  rudakról,  és  összecsavarva 
magukkal viszik. 2002-ben a visszaúton egy 60 év körüli asszony elkérte a feszületet, és 
egyedül vitte át a hegyen, hogy ezzel is részt vállaljon Krisztus szenvedésében, s így 
járuljon hozzá kérése teljesüléséhez: „Az ember a terhit leírja egy kicsit az Úr Jézus előtt, 
annyi a bűnünk.” (126. kép)

A  gyimesiek  egyházi  lobogói  mellé  a  magyarországiak  nemzeti  zászlókkal 
sorakoznak fel (127. kép), ezzel is kifejezve, hogy ők a zarándoklat során elsősorban a 
nemzeti egységet akarják megélni a gyimesiekkel, az ünnep vallásos tartalma háttérbe 
szorul.  Ezeket  a  zászlókat  gyakran  ugyanúgy  használják,  mint  a  gyimesiek  az 
egyháziakat:  útmenti  keresztek  előtt  meghajtják  azokat.  A  csíksomlyói  búcsút  a 
magyarországiak közül sokan az aktuális politikai eseményekkel hozzák párhuzamba. 
Így például egy asszony – aki egyébként nem jár rendszeresen templomba – a 2006. évi 
választások  után,  melyet  az  MSZP  nyert  meg,  így  készült  a  búcsúra:  „Elmegyünk 
Csíksomlyóra, mert az én szívem csak ott tud megnyugodni a választások miatt.”

Az  említett  zalaegerszegi  gimnázium  tanulói  útjuk  elején  kis  füzetet  kaptak 
vezetőiktől,  melyben a  zarándoklat  programja  és  énekek  voltak.  A menetben  külön 
egységet alkottak, és a gyimesiekhez hasonlóan énekeltek, imádkoztak. Jellemző, hogy 
nemzeti identitásukat kifejező piros-fehér-zöld zászlókat is vittek, míg a gyimesiek csak 
egyháziakat. A kivételt 2005-ben a visszaúton az a zászló jelentette, melyet egy gyimesi 
kisfiú budapestiektől kapott ajándékba (128. kép), illetve 2006-ban a gyimesbükki pap 
hatására a zarándokokat fogadó csoport magával vitte a Magyarok Világszövetségének 
a  templomban  elhelyezett  zászlaját.  Általában  azonban  a  nemzeti  lobogó  a 
magyarországiak egyik külső ismertetőjele. Arra is láttam példát, hogy voltak, akik a 
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gyimesiek  lobogóihoz  hasonló  módon  ezt  is  háromszor  meghajtották  szakrális 
objektumok előtt.

Hétfőn  a  gyimesbükki  mise  végén  sokan megcsókolják  a  Csíksomlyót  megjárt 
feszületen levő Jézust (129. kép): „Megköszöntük az Úr Jézusnak, hogy megsegített. Így 
szoktuk. Megköszöntük az Úr Jézusnak, hogy megsegített, hogy el tudtunk menni. Az 
Úr Jézus keresztjit visszük, s az Úr Jézussal együtt eljártunk a búcsúba, úgy képzeljük 
bé magunknak, hogy az Úr Jézus velünk vót. S megjártuk ezt a szép utat.  Én olyan 
hálásak vagyunk, mikó hazaérünk. El vagyunk telve a hálával, hogy meg tudtuk járni 
ezt a szép utat,  s tudtunk sokat imádkozni,  énekelni.” Esetünkben is érvényes,  amit 
Erdélyi Zsuzsanna a passiót verbális módon megjelenítő archaikus népi imádságokról 
írt:  a  krisztusi  megváltás,  kereszthalál  misztériumát  felidéző,  az  emberiség  üdvéért 
vállalt  áldozat  eseménysorának  fölidézése  valamelyest  a  Golgota-dráma  közvetlen 
részesévé teszi az imádkozót.557 Ezért lehetséges, hogy az előbbi asszony is úgy érezte, 
Krisztussal együtt tette meg a zarándokutat.

A  magyarországiak  között  többen  vannak,  akik  a  gyimesiek  példáját  követve 
elkészítették  saját  keresztjüket  és  lobogójukat  (pl.  debreceni  és  szegedi 
zarándokcsoportok).  Várhelyi  Ilona idézte  fel,  hogy a debreceniek 1990-ben szombat 
hajnalban készítették el feszületüket: a vendéglátójuk, Lengyelfi András „…hajnalban 
négy  órakor  a  csűr  mögül  húzott  egy  kis  vékony  fenyőtörzset,  és  abból  csináltunk 
gyorsan  magunknak  egy  kis  keresztet.  Még  arra  is  emlékszem,  hogy  nem  nagyon 
tudtuk mivel összedrótozni a két ágát a keresztnek, valaki még egy fáslit is fölajánlott, 
hogy  rögzítsük  a  keresztet.  És  aztán  egy  kicsit  feldíszítettük,  és  az  volt  a  mi 
keresztaljunk  akkor.  Ez  volt  a  keresztünk,  és  ehhez  sorakoztunk.  Akkor  majdnem 
mindenki végig gyalog tette meg ezt az onnan lentről olyan 40 km-es utat.” A kereszt 
még  most  is  megvan,  és  „azt  abszolút  relikviaként  minden  évben  kivisszük.”  A 
feszületnek,  amellyel végigjárják a búcsút,  egy másik szerepe is van: Debrecenben a 
Szent Anna templom egyik úrnapi oltárára teszik ki. A kereszthez a megszentelt fásli is 
hozzátartozik, amivel az első évben megkötötték, bár ezt lefedik szebb szalaggal, de 
mindenesetre minden évben magukkal viszik a gyalogos zarándokok.

A következő évben készült el a lobogójuk, aminek az az érdekessége, hogy egy 
velük zarándokoló református kézimunkája. Mivel a zarándokút a KÉSZ égisze alatt 
történik,  a  nemzeti  színű szegéllyel  ellátott  fehér  selyem zászlóra  a  KÉSZ jelvényét 
hímezték,  egy  halat  meg  egy  keresztet,  továbbá  a  szövetség  nevét:  Keresztény 
Értelmiségiek  Szövetsége,  Debrecen.  Nem  túl  nagy,  de  a  félmilliós  tömegben  könnyen 
észrevehető, ha valaki eltéved vagy őket keresi. A lobogó tehát a találkozóhely szerepét 
is betölti; a rúd vége hegyes, úgyhogy bele tudják szúrni a földbe (130. kép).

Míg 1990-ben a legtöbben gyalogosan tudták megtenni az utat, az utóbbi években 
fizikai okok miatt sokan csak az út egy részére vállalják a gyaloglást, vagy amíg csak 
lehetséges, busszal mennek. Ezért készíttettek három táblát, külön a gyalogosoknak és 
külön a buszosoknak, hogy így is mindenki előtt kifejezhessék kilétüket. A táblák egyik 
oldalán a Debrecen, a másikon pedig Sziklára Épített Ház felirat olvasható (131. kép).

557  Erdélyi 1999: 34.
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Lakott  területen  belül  négy  legény  vagy  férfi  egyszerre  szólaltatja  meg  a 
csengettyűket,  melyek  egyenletes  ritmusukkal  egyrészt  lendületet,  ütemet  adnak  a 
menetben haladóknak, másrészt fölhívják az ott lakók figyelmét (132. kép).

Egy-egy település határához érve megszólalnak a  harangok is, ezzel köszöntik a 
búcsúsokat,  és  mindaddig szólnak,  míg az  utolsó  ember  el  nem halad.  A harangok 
összhangja  elementáris  erővel  szólítja  meg a  híveket.  Az  útba  eső  templomokban a 
harangokat még kézzel húzzák, tehát annak megszervezése és lebonyolítása is fontos 
feladat, hiszen a kilométer hosszúságú menet elhaladása öt-tíz percig is eltart.

A gyimesiek körében is szokás az érintőzés: „Éjjel jó felmenni [a kegyszoborhoz]. 
Volt,  hogy  kétszer  is  felmentünk  vagy  háromszor  is.  Mikor  nincs  zsúfolás,  a 
gyermekeket  is  felvittem.  Oda szokjuk érinteni  a  zsebkendőnket,  a  rózsafüzérünket, 
tiszta zsebkendőt viszünk a Máriához, hogy nem járunk vele. S akkor azt odavigyük s 
megtöröljük a Máriát s megkérjük, hogy aki eljött, aki törölközik, az es részesüljön a 
búcsú kegyelmeiben. Úgy szoktuk, hogy tiszta legyen, ne használja senki se. S amikor 
hazajövünk, az itthon valókat megérintsük vele. Megmondjuk, törölközzék meg ő es, 
köszöntse  a  Szűzanyát,  mer  ott  volt  a  lábainál.”  Egy  másik  asszony főleg  fejfáskor 
szokta  használni  az  otthon  őrzött  zsebkendőjét:  „Zsebkendőt  viszünk,  mindig 
megtörüljük, s otthon azt úgy ünnepre tartjuk, hogy nem szennyezzük bé. S így ahol fáj, 
megéringessük vele, s az es hasznos. A lábait megtörültük. Följebb nem érünk.” 

A magyarországiak közül is átvették néhányan ezt a szokást, de elsősorban nem 
azért, mert hittek az erejében: „Nekem először nagyon-nagyon furcsa volt, bevallom, 
hogy most  érintsünk  oda  valamit,  tehát  ez  az  érintőkézés.  Szóval  ez  sem  volt  úgy 
bennem, de azt gondolom, hogy olyan parancsolólag hat rám nézve is az ottani szokás. 
Tehát én nem hiszem, hogy engem az az odaérintett  ág bármiből ki fog húzni, nem 
azért, hogy majd a leveléből teát főzzek vagy ilyesmi, ez nem. De ennek ellenére oda 
megyek és  az  imakönyvemet  vagy a rózsafüzéremet  vagy a nem tudom mit  éppen 
odaérintem. Azt szoktam, hogy ha már akkor van valami, amit ott vettem vagy találtam 
vagy szedtem, és azt a gyerekeimnek vagy a családnak oda akarom adni,  akkor azt 
odaérintem.” (133. kép)

Említettem, hogy hétfőn, a hazaérkezéskor a gyimesbükkiek virágokat hintettek a 
keresztalja élén vitt feszület elé az útra, illetve a zarándokok virágokat kapnak (134–136. 
kép). Erre vonatkozóan az idősebbek az alábbi magyarázatokat adták: „Úgy egy olyan 
megtiszteltetés,  hogy  az  Úr  Jézus  elindul  s  hazaér,  s  megtiszteljük,  akik  eljártak  a 
búcsúra. Azokat. Egy olyan megtiszteltetés, mint hogy valakit virággal fogad, s virágot 
ad neki. Ugye mikor az Oltáriszentség az Úrnapkor az ünnepje, s akkor es a gyermekek 
virágot hintnek az Úr Jézus előtt, végig a körmeneten. S én ezt es így képzelem, hogy 
egy olyan megtiszteltetés, hogy virággal fogadjuk, virágot hintünk elejibe. S így amikor 
hétfőn  es  jőnek,  akkor  es  lehetőleg  akinek  tudunk,  virágot  adunk  a  kezibe,  hogy 
megjárták  s  hazaértek.”  Egy  másik  asszony  Krisztus  szenvedéstörténetének 
előzményével magyarázta a feszület  elé szórt  virágokat: „…nagypénteken ölték meg 
[Jézust],  keresztre  feszítették,  s  akkor virágvasárnapján nagy felvonulás volt,  s  mind 
virágokat szórtak. Aki keresztény volt, s Istenbe bízott s hitt, azok mentek, s virágot 
szórtak elejbe. S annak a tiszteletére most is feszületen az Úr Jézus van, s ennek a jele.”
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Az idézetekből  is  kitűnik,  hogy az idősek még tudják:  ők a  menet  elején  levő 
Krisztust követik, Vele együtt mennek. Ezzel szemben a többség számára inkább csak a 
híveknek az ünneplésére szolgál, díszítő jelleggel bír a virág. Jézus történetéhez fűződő 
gyökerét  már  elfelejtik.  A  virágokat  hazaérve  „…odategyük  a  képek  mellé,  s  aztán 
beleszórjuk az ágyásokba, a vetemény közé, hogy a Jóisten őrözze meg, s a Szűzanyánál 
jártak ezek a virágok, Szűzanya őrözze meg a határainkat. A jég ne verje el.”

Az idősek szerint a zarándoklatukhoz hozzátartozik az eső: akármilyen kis időre 
is,  de  elered  (2005-ben  hétfőn  esett  kb.  5  percig),  mert  ez  az  isteni  kegyelem 
megnyilatkozása. (137. kép).  Ebben is  felfedezhető,  hogy a víz megtisztító és áldást 
hozó szimbólum.

A  különféle  búcsúfiákon  kívül  a  gyimesiek  közül  sokan  visznek  otthonukba 
csíksomlyói  zöld ágat, hogy az isteni kegyelem velük legyen egész éven át. Aki idős 
kora miatt már nem tud elmenni a kegyhelyre, az a hazaérkező lobogóról kér ágat vagy 
virágot: „A búcsú kegyelmit úgy adták át, hogy aki elmegy végig erre az útra, onnan 
valamit  hoz:  egy emlékecskét  vagy az ágat hozza,  az  ágat szoktuk hozni.  S  amikor 
hazaérünk,  akkor  megcsókoljuk,  s  mondjuk,  hogy:  Adjon  Isten  részt  a  búcsú 
kegyelmeiből558! S akkor édesanyámnak adtam át, s hoztam egy kicsi szent család képet, 
azt  s  a  búcsú ágat…s aztán a búcsú ágat odategyük vagy a  szentkép mellé  vagy a 
falvédőn emígy az ágyba vagy egy vázába, s mikó nyárba nagy idő [vihar] van, azt a 
búcsúágat  bétegyük egy kicsit  belőle  a tűzbe.  Én szokok tenni  a  veteményekbe es.” 
„Mikor jő nagy idő nyáron, egy hogy jő harsonás villámlás, tüzet gyújtunk egy papírral 
s letegyük az ágat s tudjuk, hogy elalszik.” (138. kép)

A  színházi  kellékek  egyik  fontos  eleme  a  jelmez,  az  öltözék.  Az  egyén 
szempontjából  nézve  az  öltözködés  -  ugyanúgy,  mint  a  nyelv  -  a  szerep  külső 
megjelenítése.  Amennyire  fontosak  a  szerep-kategóriák  az  identitás  kifejlődésénél, 
ugyanannyira  jelentős  eszköz  az  öltözködés  is  mások  és  magunk  szerepeinek 
azonosításához. Az öltözködéssel  az egyén mintegy „homlokzat" mögé kerül,  s ez a 
homlokzat  megfelel  az  általa  betöltött  szerepnek,  vagyis  kimutatja  saját 
szerepazonosságát. Amikor valaki egy bizonyos szerepet kap, akkor nemcsak bizonyos 
sztereotip  viselkedést  kell  felvennie,  hanem  gyakran  egy  bizonyos  öltözetet  is, 
amelynek  még  csak  nem  is  kell  rendelet  által  egységesítve  lennie  ahhoz,  hogy 
funkcionálni tudjon.559

A Gyimesben még nem járt, vagy ott csak egy-két napot töltött magyarországiak a 
gyimesiektől,  vagyis  az  „őslakosoktól”  elvárják,  hogy  házilag  sütött  kenyeret 
készítsenek (139. kép), népviseletben jelenjenek meg, mintegy ezáltal is kifejezve, hogy 
ők  az  „ősi”,  „romlatlan”  népi  kultúra  őrzői.  Amikor  pedig  szembesülnek  a  valós 
helyzettel, csak nehezen fogadják el a népviselet és a hagyományos értékrend eltűnését. 
Azoknak a magyarországiaknak, akik elmennek a csíksomlyói búcsúba, legyenek római 
katolikus vallásúak, más felekezethez tartozók vagy egyházi felekezethez nem tartozók, 
a csángó viselet az autentikus életmód külső jele. A magyarországiak ottlétük alatt ezzel 
az  idillinek  megálmodott  képpel  akarnak  azonosulni,  melynek  külső  lehetőségét  a 

558  Más változat: „Adjon Isten részt a búcsús szent misébül!”
559  Lönnqvist 1980: 277–279.
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népviselet fölvétele jelenti. Találkoztam olyan budapesti asszonnyal, aki a búcsúra idős 
szállásadójának  népviseletében  megy,  mert  ő  már  nem  tudná  gyalog  megtenni  a 
négynapos utat; a budapesti asszony viszont úgy gondolja, hogy ő folytatja tovább a 
hagyományt. Mások befonják hajukat, hosszú szoknyában vagy népi iparművész által 
készített  ruhában  teszik  meg  az  utat.  Fontos  megemlíteni,  hogy  láttam  olyan 
magyarországi  csoportokat  is,  akik  elhozták otthonról  a  saját  viseletüket.  Ők ezáltal 
próbálták  magukat  az  erdélyiekkel  azonos  szintre  állítani.  A  magyarországiak 
ismertetőjegyei közé tartozik a szalmakalap és az ősi magyarsághoz kötődést jelképező 
tarsoly  is  (140–144.  kép).  A helyiek  azonban  nem  ekkor  használnak  szalmakalapot, 
hanem hétköznapokon, s általában már akkor sem erdélyi készítésűt, hanem az olcsóbb 
kínait, melyen Marlborow felirat van (145. kép).

A magyarországiak másik része viszont nem tesz kísérletet a külső azonosulásra: 
„Ez nagy fájdalom, mert ilyen szedett-vedett kiránduló ruhában szoktunk menni. Nem 
szép ez,  de hát  nekünk nincs népviseletünk,  mi az övékét  nem vagyunk jogosultak 
fölvenni. Szóval mi ilyen praktikus viseletben.”

A gyimesiek többségének a népviselet már nem jelenti  az ünnepi reprezentáció 
részét, és így évről évre csökken azok száma, akik ebben járják meg a somlyói búcsút. 
Egy idős asszony így beszélt erről: „De most olyan, hogy nem akarnak öltözni fel. Én 
olyan erőst szeretem, én, ha a Jóisten megsegít, hétfőn es felöltözök… Ez a népviselet se 
nem meleg, se nem hideg. Mer nem műszálas anyag, s amikor melegünk van es, az a 
gyapot anyag magához szívta. Ez a műszálas ez úgy izzad, hogy öl meg. S én legalább 
ezért szeretem. S abba nőttünk fel. Én a fiatalasszony koromat es abban töltöttem. S az 
uram es.  Csak osztán a  60-as  években kezdtünk,  hogy tudtunk valamilyen rongyot 
venni. Mert úgy híttuk ezeket.” A fiatalok inkább kényelmes, divatos ruhákat vesznek 
föl,  népviseletben  csupán egy-két  idősebb ember van,  illetve azok egy része,  akik a 
zászlókat  viszik.  Számukra  a  népviselet  a  szerep  eljátszásához  tartozó  jelmez,  de  a 
mindennapokban már ők sem ezt hordják.

Az egyén öltözetet illető választását a belső szerepelvárás mellett nagymértékben 
külső elvárások is meghatározzák. Az egyén nemcsak önmagának öltözködik, hanem 
másoknak is:  a  viselet  egyfajta nonverbális  kommunikáció alapját  képezi.  Magam is 
megtapasztaltam, hogy mennyire motiválja a  helybelieket  a Magyarországról  érkező 
vendégek  elvárása,  ami  többek  között  a  népviselet  felöltésére  és  a  gyalogos 
zarándoklatra vonatkozik.

A népviseletbe öltözött gyimesiek egy része felvállalja a róluk kialakított képet, 
ami  a  Magyarországról  érkezők  elvárásában  él.  Mindenki  a  viseletben  levőket 
fényképezi,  aminek  következtében  „sztárok”  lesznek  egy  kis  időre.  Gyakran 
megszólítják  őket,  dicsérik  ruhájukat.  Tudják,  hogy  őket  fogja  a  tévé  mutatni,  s  az 
otthon maradottak is látni fogják őket. Ezt erősítik az olyan esetek is, mint amikor az 
úton  egy  helyen  rózsafüzért  osztottak  a  zarándokoknak,  de  csakis  azoknak,  akik 
viseletben voltak.

A gyimesbükkiek közül azonban a legtöbben nem szombaton vagy a vasárnap 
veszik  fel  népviseletüket,  amikor  Csíksomlyón  megmutathatnák  magukat,  hanem 
hétfőn. A kegyhelyre szinte mindenki olyan ruhában megy, amiben kényelmesen érzi 
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magát, és csak hétfőn, a hazaérkezéskor visel népviseletet. Ők nem a magyarországiak 
és a fotósok kedvéért öltöznek föl. A népviseletet kényelmetlenebbnek tartják, mint a 
hétköznap is viselt ruháikat, de egy napra, ami számukra az ünnep csúcspontja, mégis 
ezt tartják méltónak.

Míg  a  magyarországiak  Gyimesbe  többek  között  azért  mennek,  hogy  a 
globalizáció káros hatásai elől elmenekülve élvezzék az ősinek, romlatlannak tűnő létet, 
addig  az  ottani  fiatalok  számára  a  magyarországiak  képviselik  a  másik,  különleges 
világot, ők jelentik a követendő példát a farmereinkkel, mobiltelefonjainkkal együtt. A 
gyerekek és a fiatalok éppen ezért nem öltöznek be szívesen viseletbe az ünnepre sem. 
Számukra  a  csángó  viselet  elveszítette  szimbolikus  értékét,  illetve  értékrendszerük 
megváltozása  következtében  nem  akarnak  a  magyarországiak  által  rájuk  ruházott 
szereppel  azonosulni,  hanem  velük  egyenrangúak  akarnak  lenni.  2002-ben  láttam 
először  olyan  népviseletbe  öltözött  gyimesi  fiatalokat,  akik  a  reggeli  pihenőnél 
egymásról  készítettek  fényképeket.  Ez a mozzanat azt  is  jelenti,  hogy csak átmeneti 
állapotnak érzik a népviselet fölvételét, ami mindennapjaiktól távol áll.

A  népviselet  mint  konvertibilis  fizetőeszköz  is  megjelenik,  amiről  a  helyiek  is 
tudják, hogy jól hasznosítható. Vannak, akik a magyarországiaktól kapott mosóporért, 
kávéért  cserébe  egy-egy ruhadarabot  adnak ajándékba,  míg mások pénzért  adják el 
öltözéküket az arra vágyó magyarországiaknak.

Kutatói  minőségem  az  öltözetemben  is  kifejezésre  jutott:  elnyűtt  régi 
ruhadarabokat vettem fel, amiket nem féltettem attól, hogy tönkremennek. Hogy az út 
során az eseményekre és ne a fizikai fájdalomra koncentráljak, bakancsot vettem fel, 
hozzá pólót, pulóvert és meleg kabátot. Meg kell vallanom, hogy az ünnep örömét, ami 
a lelkemben élt, nem fejezte ki ruházatom. Sajátos átmenetét képeztem tehát a lelkileg 
megtisztuló zarándoknak és a kutatónak, aki objektív szemmel próbálta szemlélni az 
eseményeket.

Egyik emlékezetes pillanat számomra annak a fényképnek az elkészülte, melyen 
gyimesi  népviseletben  szerepelek.  2002-ben  ugyanis  a  visszaúton  gyimesbükki 
asszonyokhoz  csatlakoztam,  akik  közül  az  egyik  meghívott  magához  vasárnap 
éjszakára.560 Este előkészítette számomra az unokája népviseletét, hogy másnap abban 
tegyem meg az utat. Én azonban azt nem vettem fel. De egyáltalán miért akarta, hogy 
én, az idegen viseljem azt? Azért,  mert  az ottani fiatalok farmerbe és egyéb divatos 
ruhákba öltöznek, a népviseletet mellőzik. Hogy máshonnan érkezett fiatalok felveszik, 
önigazolást jelent az időseknek.

Gyimesi tartózkodásaim során igyekeztem megismerni az ottani normákat, s azok 
szerint  próbáltam viselkedni.  Akkor miért  nem vettem fel  a gyimesi asszony kérése 
ellenére  sem  a  csángó  viseletet  a  zarándokútra?  Pedig  tudtam,  hogy  ez  nagyfokú 
udvariatlanság  a  vendéglátómmal  szemben.  Egyrészt  azért,  mert  katrincában  nem 
lehetek  egyszerűen  külső  megfigyelő,  aki  fényképeket  készít.  A  viselet  méltó 

560  Utólag derült ki, hogy a gyimesbükki asszonyoktól kapott bizalom elnyerésének egyik eszköze az a 
kendő volt, amit gimnazista koromban kaptam, s amit napszúrás ellen kötöttem reggel a fejemre. Ezt 
itthon  nem  is  szoktam  használni,  csak  mint  praktikus  ruhadarab  került  a  táskámba.  A  gyimesi 
asszonyok szemében azonban ez az én ünnepi ruhadarabom volt, amit másnap reggel szállásadóm - 
csodálkozásomra - ki akart vasalni.
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viselkedést  kíván.  Ezt  nem tudtam  volna  vállalni,  hiszen  dokumentálni  akartam  az 
eseményeket,  s  ezért  gyakran  elhagytam  a  nekem  kijelölt  menetbeli  helyemet  és  a 
helyiektől rámruházott  unoka-pótló szerepemet.  Másrészt  nem tudtam volna kilépni 
saját kutatói szerepemből. Hazugságnak tartottam volna, ha a gyimesiek körében így 
jelenek meg.  Képzeljük  el,  hogy a  legközelebbi  címfotók egyikén esetleg  én is  mint 
csángó személy jelentem volna meg.

A  vendéglátóm  és  köztem  kialakult  feszültség  oldása  végett  hétfő  délután, 
indulásom  előtt  mégis  felvettem  a  csángó  viseletet.  Ez  volt  a  befogadás  utolsó 
mozzanata. Amint magamra vettem a ruhát, mely a közösséghez tartozás külső jegye, 
valamelyest  része  lettem  a  csoportnak.  Ennek  a  ruhának  a  felöltése  a  vendéglátóm 
számára azért is volt fontos, mert így tudta megállapítani, hogy milyen is lennék én az ő 
világukban.561 A  beöltözésem  után  –  talán  életében  először  –  az  asszony  fényképet 
készített, s így utólag én is megláthattam magam a viseletben. Kérésére küldtem neki 
ebből  a  fényképből,  s  így részese lettem életének,  emlékeinek.  A fotónak egy másik 
szerepe  is  volt.  Más gyimesbükki asszonyok már rendelkeztek  olyan magyarországi 
vendégekkel,  akiket  rendszeresen  fogadnak,  ami  szintén  egyfajta  presztízsmérőnek 
tekinthető. Az én vendégül látásommal tehát a néni is bekerült ebbe a körbe. Ennek 
tárgyi bizonyítékát  azok a fényképek alkotják,  melyeket  kérésére készítettem róla és 
családjáról.

Csíksomlyón a nemzeti jelleg kifejezésében fontos szerepet töltenek be a viselet 
elemei  és  a  hétköznapi  ruhákat  kiegészítő  kellékek,  melyek  egyben  nemzeti 
szimbólumok,  közösségi  identitást  kifejező  jelképek  is.  Egyesek  szolidabb  (pl.  hajba 
fonott nemzeti szalag), mások kihívóbb (pl. kalap mellé tűzőtt széles nemzeti szalag és 
nagyméretű kokárda) módon tették ezt (146–148. kép).

2005-ben, a 2004. december 5-i szavazás után a kegyhelyen „IGEN” föliratú pólót 
árusítottak,  mely  arra  utalt,  hogy  a  határon  túli  magyaroknak  joguk  van  a  kettős 
állampolgársághoz. Nemzeti színű, „IGEN” föliratú kitűzők is megjelentek, melyeket a 
kegyhelyről szóló újságok mellé ingyen adtak. Ebben az esetben is olyan sajátos helyzet 
alakult  ki,  amikor a  magyarországi  belpolitika  konfliktusai  a  román állam területén 
jutottak  felszínre.  Míg  a  búcsún  résztvevő  magyarországiaknak  egyértelmű  volt  e 
föliratok  jelentése,  és  ez  alapján  dönthették  el  annak  viselését,  addig  a  gyimesi 
menetben  beszélgettem egy fiúval,  aki  szalmakalapjára  tette  a  kitűzőt:  ő  nem tudta 
ennek pontos jelentését,  csak azért  tette  ki,  mert  tetszett  neki.  A búcsús  jelvényét  a 
farmermellényére tűzte ki. Másokon viszont nem láttam ezt a jelvényt a visszaúton.

Az alábbiakban rámutatok arra, hogy a  vizuális kultúra vizsgált  elemei hogyan 
rögzítik, teszik újra átélhetővé az ünnepet.  Ezek egyúttal befolyásolják a csíksomlyói 
búcsúról kialakult képet, és azt is meghatározzák, hogy mi válhat később e hitelesítő 
erővel rendelkező eszközök révén a nemzeti történelem részévé. A fotográfiák és filmek 
által  ugyanis  „a  jelen üzen  a  jövőnek –  mit  szeretne  önmagából  a  nemzeti  múlt 
panteonjának részévé avatni.”562

561  Hasonló esetről számolt be Szikszai Mária a moldvai Csíkfalváról. Szikszai é.n. 99.
562  Tomsics 2005: 63.
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A csíksomlyói búcsúról  megjelent fényképek és filmek a vallási  élmény mellett 
nyomatékossá teszik a nemzeti  történelem Erdélyhez  kötődő történéseit,  és  szerepet 
kapnak  az  összetartozás  érzésének,  a  nemzeti  identitásnak  a  formálásában  is.  Attól 
függetlenül, hogy amatőr fényképész, néprajzkutató vagy fotóművész készíti-e a képet, 
többnyire ugyanazok a motívumok jellemzők (zászlóalják útközben vagy a kegyhelyre 
érve,  mise  a  nyeregben,  vasárnap  hajnali  napvárás).  A  különbség  inkább  a  képek 
készítésének céljában és a képhasználatban rejlik.

A  fényképek feldolgozásánál  figyelembe  veendő,  hogy  azok  nemcsak  hű 
hasonmásai  lehetnek  annak,  amit  ábrázolnak,  hanem  különféle  okú  és  célú 
manipulációk  eszközeivé  is  válhatnak.  Ezért  lényeges,  hogy  a  fényképeket  ne 
önmagukban,  hanem  készítésük  és  használatuk  társadalmi  hátterét  ismerve 
vizsgáljuk563 –mint például az említett budapesti hölgy esetében, aki csángó viseletben 
járta meg a csíksomlyói zarándoklatot.

Fontos szempont az is, hogy egy kép eltérő olvasatai nemcsak attól függnek, hogy 
a felvétel mit és hogyan ábrázol, hanem attól is, hogy hol jelenik meg, milyen formában 
lehet megszemlélni, miként válik megszerezhető tárggyá. Mást jelent a lefényképezett 
helybelinek és mást a kívülállók számára, a különféle terjesztési csatornáktól függően.564

A magyarországi résztvevők a csíksomlyói út során készített fotóiknak csak egy 
kis  hányadát  készítik  a  gyalogos  zarándoklatról  vagy  a  kegyhelyről.  Többségük 
ugyanis  úgy  szervezi  meg  az  utazást,  hogy  közben  a  magyar  történelem  és 
művelődéstörténet szempontjából jelentős helyeken is megálljanak. A magyarországiak 
–  vagy a  világ  más pontjairól  érkezett  magyarok –  a  hagyományosnak vélt  kultúra 
pillanatait  fényképek  segítségével  próbálják  hazavinni,  birtokolni  fotóalbum  vagy 
számítógép  segítségével,  munkahelyüket  vagy  lakásukat  pedig  egy-egy  bekeretezett 
képpel is díszíthetik. A fényképek készítői vizuálisan memorizálják a közösségek és az 
egyének életének egy-egy fontosabb pillanatát; a lefényképezés révén a megörökítettség 
értékét  tulajdonítják  nekik  és  a  családi  pillanatfelvételeket  a  sorsfordulók  mellé 
emelik.565

Nemcsak a résztvevőkre, hanem a fotóművészekre, néprajzkutatókra is jellemző, 
hogy  megpróbálnak  –  megpróbálunk  olyan  felvételeket  készíteni,  melyeken  csak 
népviseletbe  öltözött  személyek  vannak.  Idővel  azonban rá  kellett  jönnöm, hogy ez 
lehetetlen vállalkozás. Nem tudunk „steril” képet készíteni, amiből ki lehetne törölni a 
hátizsákos  fiatalokat  vagy  a  népviseletbe  öltözött  résztvevők  nylon  szatyrait  olcsó 
cipőit; a valóságban együtt vannak jelen. Számítógép segítségével ugyan ezen könnyen 
lehetne  „segíteni”,  eltüntethetnénk  az  elvárásainknak  nem  megfelelő  részeket,  de 
természetesen nem ez a célunk (149–150. kép).

A  napjainkra  egyre  általánosabbá  váló  digitális  fényképezőgépek  esetében  az 
anyagiak nem szabnak korlátot a készíthető fotók számának, továbbá ezek a felvételek 
könnyen másolhatók,  sokszorosíthatók.  Saját  fotóim sorsával  kapcsolatban  az alábbi 
kérdések merültek föl bennem. A gyimesbükki házigazdáim lányának van egy régebbi 
típusú számítógépe, ezért a fotóimból CD-re írt másolatot kért. Azt azonban már nem 
563  Kunt 1995: 11; Fejős 2004: 8-9.
564  Fejős 2005a: 15.
565  Kunt 1995: 13.
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lehet  tudni,  hogy hányan kérnek  majd tőlük azokról  a  képekről  újabb másolatokat, 
melyeken  ők  is  szerepelnek.  Sőt  még  az  is  elképzelhető,  hogy  később  valamelyik 
másolatát  valaki  felgyűjti  Gyimesben,  és  olyan  forrásként  használja,  mintha  az  a 
helybeliek terméke lenne.

A  magyarországiak  és  gyimesi  vendéglátóik  kapcsolatának  tárgyi  bizonyítékai 
azok a fényképek, melyeket a magyarországiak ajándékba küldtek házigazdáikról. Ezek 
a  gyimesi  lakások  kitüntetett  helyeire  kerülnek,  és  nemcsak  önmaguk,  hanem  a 
vendégek  előtt  is  reprezentálják  a  szoros  kapcsolatot.  Ezek  a  személyes  használat 
céljából készült fotók a család privát mitológiájának vizuális emlékezetét jelenítik meg, 
és egyúttal történetek sokrétegű szövedékét foglalják magukba.566 A Gyimesben egy-két 
éjszakát töltő vendégek fotóiról elsősorban az ünnepi falu képe ismerhető meg, a képek 
készítői főleg a városi viszonyoktól eltérő kuriózumokra helyezik a hangsúlyt.  Ilyen 
lehet például a kenyérsütés, a lakás berendezése, útmenti keresztek vagy a csíksomlyói 
menetben való részvétel. E fotóknak a faluba való visszakerülése a helyiek számára az 
önképalkotás formálásának567 eszköze is: ha a mindennapokban már nem is úgy élnek, 
mint ahogy a fénykép mutatja, de jelzik az elismerést és a megbecsültséget.

A fotóművészek fényképei elsősorban művészi, esztétikai szempontból értékesek, 
kiállításokon szerepelnek, kötetbe rendezve jelennek meg vagy újság címlapjára kerülve 
önálló életet  élnek. Nem folyamat ábrázolása a céljuk, hanem a zarándoklat egy-egy 
különleges pillanatának művészi megformálása. Ezáltal képeik tovább erősítik a helyi 
jellegzetességek,  a  hagyományos  értékek  létét,  a  boldog  falu  képét,  miközben  a 
népviseletbe öltözött szereplők csupán töredékét adják a keresztaljáknak.

Korniss Péter Leltár. Erdélyi képek 1967–1998 című könyvében célját a hagyományos 
értékek  mentésében jelölte  meg,  a  közösség összetartó  erejét  akarta  kifejezni.  Azt  is 
fölvállalta, hogy nem tudott kívülálló, tárgyilagos lenni munkája során; fényképei láttán 
érezhető a rajtuk szereplők iránti szeretete.568 „Megismertem a falvak elmaradottságát, 
de  úgy  gondoltam,  megőriznivaló  is  van  ebben  a  világban.  Értékek,  amelyek 
mentésében  én  is  részt  kívántam  venni.  Máig  is  az  a  meggyőződésem,  hogy  a 
megörökítés a fotográfia lehetősége és feladata.”569 A csíksomlyói búcsúról készült fotói 
az alábbi témákat jelenítik meg: egy kendőt kötő asszony a kegyszobortól jön lefelé, a 
kép felső részén a Szűzanya szobra látható.570 A templomban népviseletben asszonyok 
alszanak,571 napfelkeltét  váró  zarándokok,572 keresztalja,573 dísztárgyárus  gipszből 
készült Szűz Mária szobrokkal.574 A fényképek egy részén gyimesi csángók szerepelnek.

Márton  Zoltánnak  2003-ban  Kolozsvárott  megjelent  könyve575 igényes,  jól 
szerkesztett mű, mely segít az elmélkedésben, elmélyülésben. A címlapon a passiónak 

566  Kunt 1995: 28.
567  Fejős 2005a: 14.
568  Korniss 1998: 7.
569  Korniss 1998: 158.
570  Korniss 1998: 94.
571  Korniss 1998: 101.
572  Korniss 1998: 102.
573  Korniss 1998: 103.
574  Korniss 1998: 127.
575  Márton 2003.
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az  a  jelenete  látható,  amikor  Jézus  meghal  a  keresztfán.  A  képek  nem  időrendben 
követik  egymást,  hanem egy-egy  téma  köré  szervezve.  Első  helyen  a  kegytemplom 
szerepel  (pl.  térdelő-imádkozó  emberek  Szűz  Mária  szobra  előtt,  éjszaka  alvás  a 
templomban),  ezt  követi  a  körmenet,  a  szentmise,  a  levonulás  –  délutáni  pihenő  a 
kegytemplom előtt (pl. lobogókat vivő férfiak, gyónás a templom udvarán), a passió. 
Ennél  az  összeállításnál  éreztem  úgy,  hogy  az  nem  egyszerűen  kuriózumokat  akar 
bemutatni,  nem a kulturális  különbségeket  vagy a nemzeti  identitást,  hanem a lélek 
újjászületését.  Népviseletbe  öltözött  szereplőkkel  sincs  túlrerezentálva a válogatás,  a 
képeken a  valós  arányok láthatók.  A fotóalbumban utolsó  egységként  a  napfelkelte 
szerepel, ami talán a legismertebb része a csíksomlyói búcsúnak, de azokon a képeken 
is  a  Szenttel  való  találkozás  élménye  tükröződik.  A  kötet  P.  Márk  József  OFM 
bevezetőjével jelent meg, a fotók mellett Visky András írása is megtalálható.

2005  május-júniusában  Budapesten  a  Magyarok  Világszövetsége  épületében 
rendeztek  kiállítást  Návay  Ákos  fotóiból  Csíksomlyóba  mének… címmel.  A  fotók 
többsége  a  gyimesieket  ábrázolta  a  megszokott  szituációkban:  egyénekről  beállított 
portrék,  fotók  a  viseletbe  öltözött  személyekről,  főleg  a  feszületet  és  a  lobogókat 
vivőkről, a tömeg érzékeltetése útközben és a kegyhelyen, a szentmisén. A kiállítás a 
gyimesi  tájról  és  a  pünkösdi  rózsáról  is  közölt  képeket,  elősegítve,  hogy a  látogató 
megérezze Gyimes természeti szépségeit.

A fényképek – csakúgy, mint a cím – archaikus hangulatot árasztottak. Magyarázó 
szöveg nem tartozott a kiállításhoz (mint ahogy Korniss Péter fotóalbumához sem), ami 
azt feltételezte, hogy a nézők ismerik a zarándoklat lényegét. A kiállítás céljának csak a 
képiségen  keresztüli  érzelemfelkeltést  éreztem.  Egy  vendégkönyvi  bejegyzés  arról 
tanúskodott, hogy olyan személy esetében, aki már járt Csíksomlyón, a kiállítás elérte a 
célját: „Újra éltem a csodát, köszönöm.”

Az ünnepségekről szóló fényképek azáltal, hogy kiről és miről készülnek, kijelölik 
azon  személyeknek,  jelenségeknek  a  körét,  amelyek  részt  vehetnek  a  nemzetépítés 
folyamatában.  A  folyóiratokban  megjelenő  fotográfiák  a  társadalom  belső  határain 
áthatolva annak minden rétegéig eljuttatják a „képzelt közösség” eszményét.576

A  Magyar  Nemzet  2005  pünkösdjén  megjelent  számában577 a  magyar  nemzet 
közösségéhez  tartozást  fejezi  ki  a  több százezer  hívőt  vonzó esemény.  A fénykép a 
szombati  misét  ábrázolja,  a  nyeregben  a  Makovecz  Imre  által  tervezett  oltár  és  az 
összegyűlt  tömeg  látható,  mely  erőt,  összetartást  sugároz.  Akár  újságokban,  akár 
néprajzi  tanulmányokban,  útikönyvekben  vagy  filmekben  szerepel  ez  a  jelenet,  az 
576  Tomsics 2005: 62-63.
577  A Magyar Hírlapban és a Népszavában nem szerepelt Csíksomlyó, a Népszabadság pedig a szombati 

és a keddi számában egy-egy rövid hírben számolt be az ünnepről. A keddi cikkhez egy kisméretű 
színes  fotó  is  tartozott,  mely a  nyeregben összegyűlt  közösséget  ábrázolta.  A legrészletesebben,  a 
legtöbb  képet  mellékelve  a  Magyar  Nemzet  számolt  be  a  búcsúról,  érzékeltetve  annak  vallásos 
mélységét  is.  Mindkét  újságban  nagy  hangsúlyt  kapott  az  összejövetel  politikai  tartalma:  a 
Népszabadság  -  bár  a  politikamentességet  hangsúlyozta  –  többször  megemlítette  a  résztvevő 
politikusok neveit és az elmaradt székely nemzetgyűlést (Tibori Szabó 2005a: 1., 2005b: 9.). A Magyar 
Nemzet  a  2004:  december  5-i  sikertelen  népszavazást  állította  a  központba,  illetve  a  Böjte  Csaba 
nevéhez fűződő rekecsini csángó magyar iskola alapkőletételét (Lukács 2005: 4; Huth – Muray 2005: 
9.). Míg a Népszabdság szerint 300.000, addig a Magyar Nemzet szerint 500.000 ember vett részt a 
búcsúban (Tibori Szabó 2005c. 9; Lukács 2005: 4.).
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egységes magyar nemzet és az összegyűlt tömeg nagyságának ábrázolásával a trianoni 
határokkal  szemben a történelmi,  Szent István király alapította ország folytonossága 
kap hangsúlyt.

Az  elmúlt  években  megfigyeltem,  hogy  pünkösd  táján  különböző  újságok 
címlapjain  is  a  csíksomlyói  búcsúról  közölnek  fotókat.  Ezeknek  csak  egy  része 
illeszkedik  a  laphoz  (pl.  a  2005-ben  megjelent  Csíksomlyó  Magazin címlapján  a 
gyimesbükki keresztalja élén népviseletbe öltözött, lobogókat és feszületet vivő férfiak 
láthatók  (151.  kép).  Más  esetekben  viszont  a  csíksomlyói  fotó  nem  kötődik  a  lap 
tematikájához:  például  az  Erdélyi  Magyar  Könyvklub  2002/2.  száma Korniss  Péter 
Csángó  zarándokok  Csíksomlyón című  fotóját  közölte,  amely  szintén  a  gyimesbükki 
keresztalját, pontosan annak ünnepi díszbe öltözött elejét ábrázolja.

Arra  is  találtam  példát,  hogy  a  kegyszobrot  az  ősmagyar  vonatkozások 
hangsúlyozására  használják  föl:  az  Arany  Tarsoly című  lap  2005.  májusi  számának 
címlapján a Szűz Máriát és a gyermek Jézust ábrázoló fotó mellett „Babba Mária búcsú. 
Csíksomlyói ősmagyar kérdéskör” felirat szerepel (152. kép). A lapban megjelent cikk 
úgy  fogalmaz,  hogy  „Pünkösdkor  többszázezer  magyar  gyűlik  össze  Csíksomlyón, 
Babba Mária tiszteletére. Azért sajátos ez az ünnep, mert a római egyház a Szentlélek 
eljövetelét ünnepli ilyenkor, és erre az időpontra esik a magyarok ősidők óta meglévő 
Babba Mária búcsúja is.”578 A sumer-magyar őskultúrára építő cikk teljesen figyelmen 
kívül hagyja a keresztény búcsút.

A  fényképek  azáltal,  hogy  részt  vállalnak  a  nemzeti  identitás  hangsúlyainak 
kijelölésében,  egyúttal  a  nemzeti  kánon  kialakításában  is  szerepet  játszanak.579 Ezt 
igazolják az Erdélyről  megjelent  útikönyvek is,  melyekben az erdélyi  kultúra fontos 
részeként  Gyimes  és  Csíksomlyó  is  helyet  kapott.580 E  könyvekben Gyimes  mint  az 
egyik  legarchaikusabb  magyarlakta  vidék  szerepel,  melynek  természeti  szépségeit, 
népviseletét, népi építészetét emelik ki. Gyakoriak a csíksomlyói búcsún népviseletbe 
öltözött  gyimesi  és  moldvai  csángókról  készített  fotók  is.  A  képek  az  archaikus 
életmódnak  ugyanazokat  az  eltűnőben  levő  jegyeit  igyekeznek  megjeleníteni,  mint 
amikről  korábban  már  szóltam,  bár  az  ott  élők  mindennapjai,  céljai  éppen  ezzel 
ellentétesek.

A  csíksomlyói  búcsú  az  újabban  kiadott  könyvekben  nemcsak  mint  kegyhely, 
hanem  mint  a  magyar  nemzet  közösségéhez  tartozás  átélésének  színhelye  szerepel: 
„Hogy  a  minden  év  pünkösdjén  a  világból  Csíksomlyóra  zarándokoló  félmillió 
magyarból  vajon  hányat  vezérel  vallásos  áhítat  és  hányat  az  etnikai  közösséghez 
tartozás  tudata,  nem  tudom.  Az  azonban  bizonyos,  hogy  aki  ellátogat  a  somlyai 
búcsúba, s megpillantja a zarándokok folyóként hömpölygő tömegét [ezt illusztrálták a 
fotók], földes szekérutakon, rétek és szántások ösvényein elömlő patakjait, majd fent a 
zöld nyeregben, az erdők alatt együtt énekli a többi ötszázezerrel a székelyek fohászát – 
„Ne  hagyd el  veszni  Erdélyt  Istenünk!”  -,  azt  akkor  hatalmába  keríti  a  vallásos  és 
nemzeti érzés áhítata, ha csak egyszerű kíváncsisággal érkezett.”581

578  Uszkay 2005: 28.
579  Tomsics 2005: 61.
580  Például Szacsvay 1984; Thaler szerk. 2005: 35-43; Száraz – Tóth 2005: 186–199.
581  Száraz – Tóth 2005: 186.
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A  Csíksomlyóról  közölt  képek  között  mindig  szerepel  a  kegyszobor,  emellett 
néhol  a  templom,  a  kápolnák,  a  pünkösdi  búcsúra  összegyűlt  tömeg,  a  nyeregben 
elhelyezett oltár is helyet kapnak. A táj és a magyar kultúra kincsei a dicső múltat és a 
magyar  etnikum birtokosi  státuszát  erősítik  meg,582 és  elraktározzák  azokat  a  közös 
emlékezet számára.

Lényeges, hogy a néprajzi dokumentálás sem mentes a mesterséges beállítások és 
a  beöltöztetések  fogásaitól,  illetve  a  rendkívüli  alkalmak  túlértékelésétől.583 Ezzel 
magyarázható,  hogy  a  pünkösdi  búcsú  nemcsak  a  zarándokokat,  hanem  a 
néprajzkutatókat  is  nagy számban vonzza.  Természetesen  vannak  kivételek  is:  ezen 
esetekben a helyzettel való azonosulásról vallanak a fényképek. A fotográfia néprajzon 
belüli szerepének fő motívuma a közvetlen, részletgazdag dokumentálás eszménye.584 

A Néprajzi Múzeum Fényképgyűjteményében 1990 pünkösdjéről Kovács László,585 1992 
pünkösdjéről  pedig  Mohay  Tamás586 fotói  találhatók.  Mindketten  a  zarándoklat 
folyamatát  igyekeztek minél  részletesebben rögzíteni,  a  hiteles  dokumentálás  igénye 
vezette őket, az esztétikai tartam kevésbé volt fontos, mint a fotóművészek esetében.

Néprajzi  tanulmányok megjelenésénél  a  problémát  abban látom,  hogy egy-egy 
cikkhez csak minimális számú képet lehet publikálni, s így a terjedelmi korlátok gátat 
szabnak annak, hogy szélesebb körben váljon ismertté egy-egy fontos jelenet, szokás. 
Márpedig szavakkal nehéz leírni a folyamatokat, nem rekonstruálhatók pontosan azok 
számára, akik nem voltak ott.

A fényképekkel szemben a film előnye, hogy egy történést, folyamatot interjúval 
egybekötve képes vizuálisan ábrázolni. „A filmnek saját nyelve van, amely hangsúlyoz, 
közel hoz, eltávolít, intenzívvé vagy semlegessé tesz, ezért természeténél fogva kizárja 
az objektív ábrázolást. Ennek következtében a film a valóságnak mindig csak szubjektív 
leképezése lehet, és nem szabad összetéveszteni a valósággal… a látható szubjektivitás 
mindig csak egy lehetséges megoldás.”587

A csíksomlyói búcsúról az 1940-es években készültek az első felvételek, amikor a 
terület  ismét  Magyarországhoz tartozott.  1941-ben Szőts István az  Emberek a  havason 
című filmjéhez forgatott a búcsún. A mű egyik filmtörténeti jelentősége abban áll, hogy 
az operatőr, Makay Árpád kézi kamerával dolgozott, s így „…a felvevőgépet a színpadi 
kulisszák áporodott és műfényes börtönéből kivittük a természet valódi és változatos 
világába, s ott hiteles emberi arcok szerepeltetésével igazi emberi sorsokat mutattunk 
meg.”588

Keszi-Kovács  László  1942-ben  készített  filmet  a  búcsúról.589 Ezt  használta  föl 
Hoppál Mihály és Tari János az 1987-ben készült  Búcsújárás című filmjében is, hiszen 
akkor nem lehetett a helyszínen forgatni.590

582  Tomsics 2005: 66.
583  Fejős 2005a: 13–14.
584  Fejős 2004: 13.
585  F308620-308746.
586  F309956-310072: A D24146-24284 közötti diák a gyimesiek 1990. évi zarándoklatáról készültek.
587  Tari 2002: 161.
588  Szőts 1999: 26.
589  Néprajzi Múzeum filmkatalógusa 242. Csorba – Farkas – Galambos - Kovács -Tari szerk. 1995:211.
590  Néprajzi Múzeum filmkatalógusa 124. Csorba – Farkas – Galambos - Kovács -Tari szerk. 1995: 154.
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Az  utóbbi  években  több  film  is  készült  Csíksomlyóról,  melyek  közül  hármat 
mutatok  be.  Mindháromra  érvényes,  hogy  archaizál,  a  kegyhely  múltját,  az  ősi 
szokásokat, a táj szépségét próbálja bemutatni az azokat nem ismerő nézőknek – vagy 
segítenek az emlékek fölidézésében, magyarázatában. A Csíksomlyó környékén élőket – 
köztük  a  gyimesieket  –  magasabb  erkölcsi  értékek  hordozóiként  ábrázolják  mind 
vallási, mind nemzeti szempontból.

A  Duna  Televízió  1993  óta  minden  évben  élőben  közvetíti  a  csíksomlyói 
szentmisét,  aminek  következtében  virtuálisan  az  egész  világról  egybegyűlhetnek  a 
magyarok. A gyimesi idősek (akik rossz egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni 
Somlyóra)  és  fiatalok  (akik  kényelmi  szempontok  miatt  maradnak  otthon)  közül  is 
sokan a televízióban szokták nézni a misét. E közvetítések a vallásos tartalom mellett a 
nemzeti önkép kialakításában játszanak szerepet.

Mivel kutatásomban a gyimesi zarándoklaton résztvevőkre koncentráltam, ezért 
csak megemlítem, hogy 2002-ben Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban volt 
az első élő nyilvános közvetítés a szombat déli csíksomlyói szentmiséről. A program 
péntek  este  kezdődött,  s  az  egybegyűltek  Gyimesről,  Csíksomlyóról  szóló  filmek 
nézésével virraszthatták át az éjszakát, mintha a kegyhelyen töltötték volna el az ünnep 
vigíliáját.  A  vetítés  folyamán  a  teremben  ülők  együtt  imádkoztak  és  énekeltek  a 
Csíksomlyón  résztvevőkkel  és  az  ott  jelen  levő  papokkal.  Ugyanakkor  nem  kellett 
kényelmetlen  körülmények  között  hosszú  utat  megtenniük,  és  időben,  pénzben  is 
kifizetődőbb  volt.  Ekkor  Cselényi  László  volt  a  filmszínház  igazgatója,  2005 elejétől 
pedig ő a Duna Televízió vezetője.

A  2000.  évi  jubileumi  zarándoklatról  a  Duna  Televízió  videokazettát  is 
megjelentetett.  A  Cselényi  László  készítette  filmben  a  kegyhely  nemzeti 
zarándokhelyként  jelenik  meg:  „A  csíksomlyói  búcsú  tartalma  lassan  bővült,  hol 
fájdalmasabb,  hol  boldogabb  volt.  A  határtologató,  uralomváltogató  XX.  században 
kétségtelenül  a  nemzeti  együvétartozás  ki  nem  mondott,  de  mindenki  által  érzett, 
tudott jelképévé vált. Benne van minden. Az elvehetetlen hit, a kitéphetetlen nyelv. És 
persze minden elveszett és minden megnyert csata. Hunyadi győzelme, a török, tatár, 
német, orosz és román martalócok pusztításai, benne van Trianon és a bécsi döntés, a 
lélekölő  magyarellenessége  és  hitgyűlölete,  a  hihetetlen  lelkesedéssel  fogadott  és 
megannyi  csalódást  okozó  rendszerváltás  óta  az  apró  előrelépések  és  biztató  jelek 
öröme.  Szóval  1567  óta,  amikor  véres  csatában  védték  meg  hitüket  a  székelyek,  a 
pünkösdi búcsújárás az ősidőktől kapott drága hagyománnyá vált. Úgy beidegződött a 
vallásos emberek agyába, hogy ha jön pünkösd, menni kell a csíksomlyói búcsúba, mint 
a vándormadaraknak, amikor eljön a költözködés időszaka. A búcsú a Szent Istváni 
hagyományhoz hűen  a  Mária  tisztelet  jegyében  alakult  ki… Csíksomlyó  nemcsak  a 
hithez való hűség helye. Ennél, ha szabad ezt mondanom, sokkal több. Mert az igazi 
misztérium soha nem a sötét  vakhittel,  hanem a tudással  párosul.  A hit,  a  tudás,  a 
nemzet és az anyanyelv itt elválaszthatatlan egységet képez.”

A filmben Csíksomlyó párhuzamaként a katalánok nemzeti kegyhelye, a katalán 
kultúra bástyája, Montserrat jelenik meg: „Montserrat soha ki nem hunyó fáklyájának 
és az emberi bölcsesség felülkerekedésének köszönhetően a katalánok Spanyolország 
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keretében  és  mégis  Katalóniában  irigylésre  méltó  helyzetbe  kerültek.  Otthon  érzik 
magukat, és autonóm tartományukat nemcsak lakhelyüknek, hanem saját országuknak 
is  tekinthetik.  Ők  már  rendelkeznek  mindazzal,  ami  egy  kisebbséget  boldoggá, 
sikeressé, célkitűzéseiben eredményessé tehet. Ennél többet sem az erdélyi magyarság, 
sem a végtelenül mostoha körülmények között élő csángó nép nem akar.”

A filmben az 1940-es években készült fekete-fehér filmrészletek is szerepelnek, így 
hangsúlyozva  azt  az  időszakot,  amikor  Észak-Erdély  Magyarországhoz  tartozott. 
Cselényi  László  olyan  interjúkat  mutatott  be  a  filmjében,  melyek  szintén  a 
zarándoklatnak az identitás megőrzésében játszott szerepét hangsúlyozzák. Nemcsak 
erdélyi római katolikusok, hanem egy református férfi is nyilatkozott arról, hogy „…
több mint 200–300.000 ember együttlétét jelenti, ez egy üzenet mindég… arról, hogy ez 
a nép meg akar itt maradni, hogy ez a nép itt érzi igazán jól magát, és hogy neki ezek a 
történelmi  kegyhelyek  nemcsak  egyszerűen,  mondhatnám  úgyis,  hogy  vallási 
tartalmában, hanem megmaradásában is meghatározók.” A gyimesi idilli táj a filmben 
is megjelent: legelésző tehenek mellett mondta el egy gyimesi férfi azt a történetet, mely 
a  kommunizmus  magyarellenességét  példázta:  1949-ben  Márton  Áron  püspök 
Gyimesből ment a búcsúra, és gyimesi legények vették körül, hogy ne tudják megölni.

A film készítői a nemzeti összetartozás kifejezése következtében nagy hangsúlyt 
fektettek  arra,  hogy  ne  csak  a  környékbelieket,  hanem  a  magyarországiakat  is 
bemutassák.  Ennek  egyik  eszköze  az,  hogy  a  teljes  egészében  közvetített  szombati 
nagymisén több alkalommal az összegyűlt tömeg nagyságát, a nemzeti lobogókat és a 
hívek által tartott táblákat, lobogókat mutatja. Így válik érzékelhetővé, hogy a hívek pl. 
Gödről, Vajdahunyadról, Dabasról és Petrozsényból érkeztek.

A szombat délutáni Szent Péter-Pál plébániatemplomban tartott csángó miséről is 
szerepel  összefoglaló a filmben. A moldvai csángók mint az identitás szempontjából 
legveszélyeztetettebb, legmostohább körülmények között élő magyarok jelennek meg, 
akiknek  zarándoklata  a  magyar  nyelvű  mise  hallgatásának  egyetlen  lehetősége.  A 
csángó  mise  közvetítése  alatt  a  kamera  többnyire  az  első  sorokban  népviseletben 
elhelyezkedő  csángó  asszonyokat  mutatta,  mintegy  színpadra  állította  őket.  Habár 
valójában  a  jelenlevőknek  csak  kisebb  részét  alkották  ők,  a  kamera  segítségével  a 
filmbeli arány mást mutatott.

A  filmben  más  magyarországi  politikusok  is  szerepeltek:  Torgyán  József 
(földművelésügyi  miniszter),  Németh  Zsolt  (államtitkár),  Semjén  Zsolt  (helyettes 
államtitkár), kifejezve, hogy az anyaország gondot visel a határon túli magyarságra. A 
film záró képsorai az éjszakai virrasztást mutatták be, a vasárnap hajnali napvárás nem 
szerepel benne.

A filmek közül Molnár V. József Nem vagyunk mi árvák című alkotása az 1993. évi 
zarándoklaton  készült.  Rendszeresen  vetítik  olyan  körökben,  ahol  Molnár  V.  József 
előadást  szokott  tartani,  továbbá a Hír  TV is  műsorára  tűzte.  Molnár V.  József  arra 
helyezte  a  hangsúlyt,  hogy  e  helyen  mint  él  tovább  Szűz  Mária  kultuszában  az 
eredetileg  valószínűleg  a  magyar  ősvalláshoz  kapcsolható  Nagyboldogasszony 
tisztelete. A filmben Daczó Lukács OFM beszélt arról, hogy Csíksomlyón a katolikus 
templom megépülése előtt is fontos kultikus hely volt, mégpedig Babba Máriát, a Hold 
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istenasszonyát imádták itt. Éppen ezért a szombati miséről (ami a film készítői számára 
a  római  katolikus  egyház  hivatalos  eseményének  számít)  csak  néhány  filmkockát 
mutatott be, a vasárnap hajnali napvárás viszont jóval hosszabb részt kapott.

A film szereplői helybeliek, közülük is elsősorban népviseletbe öltözött gyimesiek. 
A  film  készítői  olyan  vágóképeket  alkalmaztak,  mintha  csak  ők  lettek  volna  ott;  a 
magyarországiakat amennyire lehetett, kikerülték. Interjút is a Csíksomlyó környékén 
élőkkel  készítettek,  melyekben  a  szereplők  legendákat  és  látomásokat  mondtak  el, 
amitől  misztikus  hangulatúvá  vált  a  film.  Az  1567.  évi  eseményekről,  Ceauşescu 
magyar- és vallásellenes intézkedéseiről és Márton Áron gyimesi történetéről ebben a 
filmben is szó esett.

A filmben Berszán Lajos gyimesfelsőloki pap is szerepelt, aki az ünnep összetartó, 
megtartó  erejéről  szólt:  a  betegek  a  kegyszobornál  szoktak  imádkozni,  valamilyen 
tárgyat törölnek a Szűz Mária szobor lábához, és „…olyan lelkierő költözik belé, hogy ő 
azt mondja, hogy ő meggyógyult… örvend, hogy kapott kegyelmet, és ő úgy érzi, hogy 
bírja  tovább az életét.  Hányan vannak, akik nem bírják,  s  eldobják maguktól.  Ugye? 
Öngyilkosokká válnak. S ezek szegények ugye nem tudják, hogy van egy ilyen út is. 
Ahol az ember mégis ki tud tartani, s lelki erőt tud. Az a szobor, valami csodálatos, 
hogy ha letérdel az ember eléje és fölnéz, úgy elkezd imádkozni, lassan aztán már nem 
szövegez.  Nem  szöveges  imát  mond.  Hanem  elkezdi  a  lelkét  kiönteni.  Teljesen 
személyes kapcsolatot tud kiépíteni. És hát ez valami 600 esztendős van, s az alatt a 
népünk lelke teljesen összekapcsolódott ezzel a somlyói kegyszoborral.”

A filmnek azt a változatát, melyet forgalomba hoztak, Molnár V. József előadása 
előzi meg. Ez egyúttal a nézőnek megadja azt az értelemzési keretet is, amit a filmmel 
érzékeltetni  akar.  A  filmben  elhangzott  történetek  és  a  film  előtt  általa  adott 
magyarázatok azonban nem minden esetben fedik egymást. Mivel a néző előbb hallja 
Molnár  V.  József  értelmezését  és  utána  a  történetet,  könnyebben  elfogadja  az  ő 
magyarázatát.  Előadásában  a  múlt  és  Gyimes  mindig  a  jelen  nagyvárosi  létének 
ellentétei, a régen élt vagy Gyimesben élő emberek pedig tiszták, Istenre figyelnek.

Gyimesbükkön  egyik  adatközlőmtől  hallottam  arról,  hogy  Tánczos  Vilmos 
készített filmet a csíksomlyói zarándoklatukról. A szereplők szívesen emlékeztek vissza 
a film forgatására. Elmesélték közös munkájuk részleteit, illetve azt, hogyan formálták 
ők  is  a  film  menetét.  A  szereplőkkel  való  együttműködést  én  is  éreztem  a  film 
megtekintésekor.  A  Csíksomlyói  búcsú című,  1994-ben forgatott  filmnek Mester  József 
volt  az operatőre és  rendezője,  Tánczos Vilmos mellett  pedig Barna Gábor és  Hofer 
Tamás voltak a szakértői. A film 23 percbe sűrítve időrendi sorrendben mutatja be a 
gyimesiek  négynapos  zarándoklatának  főbb  mozzanatait  az  elindulástól  a 
megérkezésig, kitérve minden apró részletre. A szereplők a film kedvéért népviseletben 
tették meg az utat, habár másképp már nem mindannyian viselték volna ezt. A filmben 
elhangzott a székely Himnusz (Ki tudja merre…) és a régi székely Himnusz is (Ó, én 
édes jó Istenem...), melyek szintén azt erősítették meg, hogy a búcsúban a vallási és a 
nemzeti érzés egymással összefonódik.

Végezetül  szólni  kell  az  amatőr  videofelvételekről  is,  melyeket  a  résztvevők 
önmaguk és családjuk számára készítenek emlékül. Ezért nemcsak a búcsú, hanem az 
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út  során  meglátogatott  helyek  is  szerepelnek  rajtuk,  a  főszereplők  pedig  maguk  a 
családtagok.  A  vendéglátó  család  életének  körülményeire  vonatkozóan  is  találtam 
adatokat,  melyek  elsősorban  a  kulturális  különbségeket  és  a  gyimesi  táj  szépségeit 
ábrázolják.

2.4. Részösszefoglalás

Napjaink  legnagyobb  magyar  rituális  drámája  évente  több  százezer  résztvevőt 
mozgat  meg.  A  péntek  délután  Gyimesbükkről  gyalogosan  induló  menet  létszáma 
szombaton  a  gyimesközéplokiakkal,  gyimesfelsőlokiakkal  és  a  hozzájuk  csatlakozó 
magyarországiakkal együtt meghaladja az 1500 főt. 

A  résztvevők  körében  többféle  dramaturgia  létezik:  korosztálytól,  egészségi 
állapottól függően, illetve más a magyarországiak és más a gyimesiek lehetősége is. Az 
eltérő forgatókönyvek kifejezik a búcsújárás megváltozott jelentéseit is. Míg a gyimesi 
időseknek  elsősorban  vallási  tartalma  miatt  fontos  ez  az  ünnep,  a  fiatalok  inkább 
szórakozást,  az együttléthez ideális  alkalmat látnak benne,  a magyarországiak közül 
pedig sokan magyarságtudatukat akarják megélni és megmutatni.

A rituális  dráma színhelye nemcsak a kegyhelyet,  hanem Gyimest  is  magában 
foglalja: a menet felhívja azok figyelmét is, akik nem tartanak a zarándokokkal, hanem 
csak vízzel kínálják meg őket vagy egyszerűen csak kapujuk elől kísérik figyelemmel az 
elhaladó  folyamot.  Disszertációmban  bemutattam  a  gyimesfelsőlokiak  korábbi 
előénekesét,  Bodor  Erzsébetet  és  a  debreceni  KÉSZ  egykori  vezetőjét,  a  gyimesi 
zarándoklatok  szervezőjét,  dr.  Várhelyiné  dr.  Keresztes  Ilonát.  Bodor  Erzsébet 
archaikus  világképpel  rendelkezik,  számára  minden  krízishelyzetben  Isten  jelenti  a 
menedéket, és mindennapjait is ez a szemlélet hatja át (pl. „Isten segélje” – ’köszönöm’, 
„Ha  a  Jóisten  megsegít”  –  ’ha  lesz  ereje’).  Várhelyi  Ilona  és  más  magyarországiak 
számára más a búcsú jelentéstartalma: átvették ugyan a gyimesiektől a hagyományos 
formákat  (pl.  lobogót,  feszületet  készítettek,  keresztaljába  rendeződve  teszik  meg  a 
gyalogos utat), ám vallásosságuk szekularizáltabb jellegű. 

Disszertációmban  részletesen  szóltam  a  magyarországiak  elvárásairól,  akik  a 
gyimesiekben érzett  tisztaságból akarnak meríteni  útjuk során. Ezt tükrözi a legtöbb 
Gyimesben készült fotó és a gyimesiek búcsújárásáról szóló film is.

Csíksomlyói képek következnek
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3. GRÁBÓC – AZ EGYKORI SZERB ORTODOX KOLOSTOR

Az egykoron magyarok, németek és délszlávok lakta Völgységnek egyik szakrális 
központja Grábóc szerb ortodox kolostora, a XVI-XVII. században e térségbe érkezett 
szerbek „tájbagyökereztetésének”591 fontos helyszíne, „lelki szülőföldje”.592

Az alábbiakban a grábóci kolostor Péter-Pál napi búcsújáról szólok, amelyen 2001–
2005 között négy alkalommal vettem részt. Ez az ünnep a szerb ortodox egyház által 
használt Julián és az újabb Gregorián naptárok közti tizenhárom napos különbségből 
adódóan július 12-re esik. Az összejövetelre az ehhez legközelebb eső vasárnapon kerül 
sor,  hiszen  munkanapon  csak  kevesen  tudnának  elmenni  a  lakóhelyüktől  távoli 
településre.

A grábóci templomot (153. kép) Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelték fel, 
de mivel az őszi időpontban az utak gyakran járhatatlanok voltak, a templom fő ünnepe 
nem  a  védőszent,  hanem  Péter-Pál  napja  lett.  Ezt  szerbül  egyesek  zbornak,  azaz 
összejövetelnek nevezik, mások pedig slavanak, ami a templom védszentjének ünnepét 
jelenti.  A  jelenlevők  magyarul  a  búcsú kifejezést  használták  a  két  esemény  közötti 
formai hasonlóságok miatt.

Habár Grábócon két szerzetesnővéren kívül már nem él szerb lakosság, az évnek 
erre az egy napjára mégis élettel telik meg a kolostor. A Péter-Pál napi búcsú jelentősége 
abban áll, hogy mind a Magyarországon élő szerbek közül, mind az I. világháború után 
e területről a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba költözöttek utódai közül több százan 
ellátogatnak ide, hogy kifejezzék a tájhoz való kötődésüket, illetve a szerb közösséghez 
tartozásukat. Az egyik jelenlévő pap így nyilatkozott erről: „A grábóci búcsú nekünk, 
szerbeknek  olyan,  mint  a  magyaroknak  a  csíksomlyói,  összetartozásunk 
megnyilvánulása.”593

3.1. A grábóci búcsú kutatástörténete

Grábóc  viszonylag  ismeretlen  a  magyarországi  szerbekről  szóló  néprajzi 
szakirodalomban. Önálló tanulmány nem szól a településről; búcsújáról érintőlegesen 
más  településeket  bemutató  munkákban  találtam  utalást.  Mladena  Prelić  lórévi 
tanulmányában  „az  utóbbi  esztendőkben  a  magyarországi  szerbek  legnagyobb 
gyülekezete”-ként említette.594 A szerző hozzám hasonló véleményre jutott a templomi 
védszentünnep  szerepével  kapcsolatban,  vagyis  a  magyarországi  szerbek  számához 
viszonyítva  tömeges  megmozdulások  maguknak  és  a  magyarországiaknak  is  azt 

591  Bálint é.n. 85.
592  Bálint é.n. 54.
593  Pál 2002: 1.
594  Prelić 1994: 156.
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üzenik,  hogy  „él  még  a  szerbség”.595 Miljana  Radovanović  a  búcsúk  (pl.  Grábóc) 
kapcsán szintén azoknak az etnikai identitás megőrzésében betöltött szerepüket emelte 
ki,  illetve  a  magyarországi  és  az  anyaországban  élők  közötti  kulturális  és  baráti 
kapcsolatok keletkezését.596

A  grábóci  búcsú  Kiss  Máriának  a  Délszláv  szokások  a  Duna  mentén című 
összefoglaló munkájában is szerepel. A szerző az 1972. évi terepmunkája alapján leírta 
az  akkor  már  országos  vonzáskörű  ünnep  fontosabb  eseményeit,  ám  részletesebb 
értelmezés nélkül.597

Juga  Velimir  1913-ban  közölte  a  szerb  búcsú  általános  forgatókönyvét,  ám  ez 
számomra azért nem volt használható, mert Grábócon helyben már nem élnek szerbek, 
s így a vendéglátó és vendég szerepek fölosztása eltér a leírttól.598 Más magyaroraszági 
búcsúkról is csak szűkszavú utalásokat találtam.599 A búcsú a battonyai szerbek körében 
is egyre több profán elemet tartalmaz, és egyben a szerb kultúra napja a településen, 
melyre kiállítást, könyvbemutatót szerveznek.600

A magyarországi szerb ortodox templomoknak és a szertartásoknak mint a rituális 
dráma színhelyeinek  témakörében tudomásom szerint  nem született  tanulmány,  bár 
ennek  jelentőségére  Cserbák  András  korábban  már  fölhívta  a  figyelmet,  és  ezzel 
kapcsolatosan a szakrális színház kifejezést használta. 601

3.2. A kegyhely története

A település  neve úgy keletkezett,  hogy a korábbi  Garáb helynevet  a  betelepülő 
szerbek  a  szerb  nyelvterületen  gyakori  Grabovac (’gyertyános’)  helynévhez 
hasonították.602

A  délszlávok  tömeges  bevándorlása  hazánk  területére  a  Balkán  török  kézre 
kerülése  miatt  következett  be.  A  betelepülésre  vonatkozó  első  megegyezés 
Magyarország és  Szerbia  között  1403-ban vagy 1404-ben jött  létre.603 Beköltözésük a 
hódoltság ideje alatt sem szűnt meg, amikor a kipusztult vagy az elmenekült falvak 
lakóinak  helyébe  a  törökök  a  szolgálatukba  szegődő  martalócokat  és  jobbágyokat 
telepítették  be.604 Számuk  Tolna  megyében  is  számottevő  lehetett.  A  XVI.  századi 
források  többek  között  Tamásiban,  Tolnán  és  Bátaszéken  említettek  jelentős  számú 
szerb lakosságot. A grábóci kolostort 1587-ben építették fel. A délszlávok bejövetelének 
fontos szakasza volt még az 1687–1690 közötti idő, amikor az osztrák csapatok balkáni 
595  Prelić 1994: 156
596  Radovanović 1994: 250–251.
597  Kiss 1988: 123–125; 1991a: 416.
598  Juga 1913: 99–107.
599  Kiss 1991b: 263–264; Lukács 1982: 52; Demeter – Gelencsér – Lukács 1990: 129–130.
600  Pavlović 2001: 247–248.
601  Cserbák 2001: 35.
602  Kiss 1997: 530.
603  Sarosácz 1973: 373-374.
604  Sarosácz 1973: 377.
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veresége  után  az  őket  támogató  szerbek  a  török  bosszújától  félve  elhagyták 
lakóhelyüket:  Csarnojevics  Arzén  ipeki  pátriárka  vezetésével  mintegy  40.000  család 
menekült Magyarországra.605

A XVII. század végén, a török hódoltság után a megye lakosságának nagyobb fele 
rácokból  állt.606 A  rácok  főleg  állattenyésztéssel  foglalkoztak,  a  nyájjal  együtt 
barangoltak, ezért nem volt állandó lakóhelyük. Emiatt az 1696. évi összeírás is csupán 
erre az időpontra ad felvilágosítást: ekkor 34 rác család élt Grábócon.607 A megyének sok 
baja  volt  a  rácokkal  rablásaik  és  gyilkosságaik  miatt,  továbbá  jogi  önállóságra 
törekvésükkel  nem  akartak  az  adóterhekből  részt  vállalni.608 1704-ben  a  Rákóczi 
szabadságharc  miatt  a  rácok visszahúzódtak a  Dráván túlra,  s  csak  1711-ben  tértek 
vissza Tolna megyébe. Ezt követően azonban a németek nagyarányú betelepülésével 
párhuzamosan csökkent a számuk.609

Egyed Antal 1829-ben készült összeírásában a szerbek grábóci letelepedéséről a 
következő  szerepel:  „...1711ik  esztendőben  a  szexárdi  volt  Apátur  Mérey  Úr  által  a 
kalugyerek [a laikus testvér és a felszentelt szerzetespap összefoglaló megnevezése] és, 
kik  a  kurutzok  pusztitása  miatt  ismét  eltávoztak,  visszahivatattak,  ’s  általa  minden 
jussokban ’s birtokokban megerősitettek, nékik ezen mostani szép uj templomot is meg 
épitetni rendelvén, ’s engedvén.”610

Grábócra Tolna megye több településéhez hasonlóan a XVIII. század első felében 
szintén költöztek németek. 1829-ben 483 római katolikus német és 131 ortodox szerb 
lakos  élt  a  településen.  A  dombos  vidéken  a  szántásvetés  mellett  szőlőműveléssel 
foglalkoztak,  s  többnyire  vörösbort  termesztettek.  A  kolostornak  emellett  a  decsi 
hegyen  is  volt  szőlője.  A  szerb  gyermekek  a  kolostorban  taníttattak.611 A  jegyző 
jelentésében így írt: „A rácz fogy, a német nevekedik.”612 Ezt támasztja alá, hogy 1851-
ben Fényes Elek 533 katolikusról és 97 óhitűről írt.613 Ekkor Tolna megyében ortodox 
vallásúak már csak 1147-en éltek, akik három parókiát és a grábóci kolostort bírták.614

A Tolna megyei szerbek többsége az I. világháborút követően elvándorolt addigi 
lakóhelyéről, és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területére költözött. Elvándorlásuk 
oka az optálás volt,  amit a trianoni békeszerződés tett  lehetővé. Ennek értelmében a 
kisebbségben  élő  személyek  megválaszthatták  állampolgárságukat,  majd  kötelesek 
voltak az adott ország területére költözni. Míg 1910-ben Tolna megyében összesen 1102 
szerb  élt,  addig  1930-ra  számuk  az  optálás  következtében  214-re  csökkent.  Grábóc 
esetében  ez  a  szám  44-ről  3  főre  változott.  Nagyobb  tömegben  egyedül  Medinán 

605  Sarosácz 1973: 381; Berki 1984: 122.
606  Szilágyi 1983: 49.
607  Holub 1974: 25.
608  Holub 1974: 25–26.
609  Szilágyi 1983: 50-53.
610  Cserna – Kaczián 1986: 87.
611  Cserna – Kaczián 1986: 87-88.
612  Cserna – Kaczián 1986: 87.
613  Fényes 1851: 57.
614  Fényes 1847: 46.
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maradtak,615 s  ma  már  csak  e  településen  élnek  szerbek.  2001-ben  32-en  vallották 
magukat a szerb nemzetiség tagjának.616

Az ortodox kolostornak 1593-tól vezetett évkönyve nyújt felvilágosítást az alapítás 
körülményeiről és az ott zajlott eseményekről. 1585-ben öt szerzetes alapította meg a 
kolostort,  akik  a  dalmáciai  Dragović  kolostorából  menekültek  ide.  Az  évkönyvből 
kiderül, hogy a szerzeteseket a már korábban Magyarországra menekült szerbek hívták. 
Mivel kevés volt a lelkész, a szerzetesek nem hagyták el őket, hanem ellátták a lelki 
gondozásukat.  Eleinte  a  falvakban  házról  házra  járva  kaptak  élelmet.  Ezt  követően 
telepedtek le a külvilágtól elzárt, dombok közt megbúvó Grábócon, ahol a dombtetőn 
még állott  egy középkori  templomrom. Ezt  azonban anyagi  okok miatt  nem tudták 
újjáépíteni, helyette kőből és sárból építettek újat, amit a budai pasa engedélyezett. A 
templomot  Szent  Mihály  és  Gábor  arkangyalok  tiszteletére  szentelték  fel.  1619-ben 
megérkezett  Dragovićból  a  korábban  ott  maradt  tíz  testvér,  akik  magukkal  hozták 
kegytárgyaikat.

1649-ben a szerzetesek létszáma elérte a maximumot: 60 főt. Vezetőjük jeruzsálemi 
zarándokútjáról magával hozta Szent Borbála homlokcsontjának egy részét, mely ma is 
Grábócon található (154. kép).

A grábóci kolostor szerzetesei  évszázadokon át több megyére kiterjedő munkát 
végeztek.617 Ez volt a magyarországi szerb ortodox szerzetesképzés központja,  innen 
indultak  a  kiképzett  szerzetesek  a  budai,  bácsi  és  temesvári  egyházmegyékbe  a 
paphiányos  parókiák  megsegítésére,  sőt  más  kolostorok  (Szerémség,  Szlavónia 
területén)  élére  vezetőket  is  adott.  Lelkipásztori  és  tanítói  szolgálatát  mindig 
egybekötötte a szerb nemzeti  öntudat formálásával.  Minden gazdasági,  közösségi  és 
társadalmi  kérdés  taglalásánál  ráismerhetünk  a  kolostor  központi  szerepére.  A 
templom adott helyet gazdasági ügyek elrendezésére is: a környékbeli lakosok itt, Isten 
előtt  adtak  bizonyítványt  kölcsöneik  visszafizetéséről,  oda  rendelték  a  perlekedő 
házasfeleket, hogy béküljenek ki.618

1690-ben  három hónapot  töltött  itt  Csarnojevics  Arzén,  és  a  szekszárdi  apáttal 
rendezte a kolostor török időkben kialakult birtokviszonyait. 1703-ban a szerzetesek is 
elhagyták a vidéket, s a kurucok elől egy szerémségi kolostorba menekültek. 1711-ben 
hívta őket vissza Mérey Mihály szekszárdi apát, aki megerősítette korábban szerzett 
jogaikat.619 A grábóci kolostor újraalapítását azért ösztönözte, hogy a fosztogatásaikról 
és gyilkosságaikról hírhedt rácokat a szerzetesek a helyes útra térítsék.620

1736–1738 között került sor a mai templom felépítésére: a korábbi templom fölé és 
köré építették az újat, majd amikor ez elkészült, elbontották a régit.621 

Bél Mátyás az 1740-es években így írt Grábócról: „…görögkeleti szertartású, rác 
szerzetesek vannak itt, akik saját főnöküket olyan tiszteletben részesítik, mint amilyent 

615  Aradi 2001: 93-95.
616  A 2001: évi népszámlálás… 2002: 239.
617  Sarosácz 1973: 378; Demeter 2003: 60.
618  Szilágyi 1999: 6.
619  Szilágyi 1999: 13–16.
620  Szilágyi 2001: 128.
621  Szilágyi 1999: 17.
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mi  a  gvardiánoknak  adunk;  húst  sohasem  esznek,  saját  szorgalmukból  éldegélnek, 
földet művelnek, mint a többi telepesek. Egyéb szükségleteket alamizsnából fedezik.”622

A környéken élő szerbek számának csökkenésével párhuzamosan esett vissza a 
kolostor szerepe. Az utolsó grábóci férfi szerzetes, Babity Alekszej 1974-ben hunyt el. 
1974–1994  között  a  mohácsi  esperes,  Sztepanov Radován látta  itt  el  a  teendőket,  és 
kezdeményezésére  1981–1987  között  került  sor  a  templom  felújítására.  Az  1960-as 
évektől 1994-ig a kolostor szociális otthonként működött.623 1994 óta két szerzetesnővér 
él a kolostorban, de a teleket Szegeden töltik. A kolostor kegytárgyainak nagy részét és 
értékes könyvállományát, amely több XVI-XVII. századi könyvet is tartalmaz, az 1980-
as években a szentendrei Szerb Egyházművészeti Gyűjteménybe vitték.624

3.3. A grábóci búcsú az utóbbi évek kutatásai alapján

3.3.1. Forgatókönyv

A búcsúra való előkészület a helyszínen néhány nappal hamarabb veszi kezdetét: 
a  kert  és  a  templom  rendbetételében  a  településen  lakók  is  segítenek  a  két 
szerzetesnőnek. A Grábócra látogató csoportok szervezését minden évben ugyanazok a 
személyek végzik. Mivel viszonylag kis létszámú közösségekről van szó, ezért annak 
tagjai jól ismerik egymást, és előre megbeszélik, hogy az adott évben ki tud menni.

A csoportok indulásának időpontját a kegyhelytől való távolság határozza meg: 
2001-ben  a  szőregiek  6  órakor  indultak  otthonról,  majd  csatlakoztak  hozzájuk  a 
szegediek,  s  együttesen  mentek egy busszal.  Az idősek nem bírták  a meleget,  ezért 
otthon  kellett  maradniuk.  2005-ben  Szentendréről  reggel  5  órakor  indultak  a 
résztvevők, majd fölvették a pomáziakat és budakalásziakat is. Pihenőt Dunakömlődön 
tartottak. A püspök(ök) és a papok is csak vasárnap reggel érkeznek Grábócra.

A reggeli megérkezés után az egymástól távol élő ismerősök, rokonok üdvözölték 
egymást. Mindenki elfoglalta a helyét, és hozzáláttak az ebéd elkészítéséhez.

A Szent Liturgia 10 órakor kezdődött. A templomba lépéskor jól érzékelhettem a 
profánból  a  szentbe  való  átmenet  lépcsőfokait.  A  legtöbben  a  nyugati  bejáraton 
keresztül léptek be a templomba, és az előcsarnokban (narthex) gyertyát gyújtottak (155. 
kép). A gyertyagyújtást követően a hívek a középső részbe léptek, ahol megcsókolták az 
analógionon (ikontartó állványon) levő ikonokat, keresztet vetettek és pénzt raktak rájuk 
(156. kép). A jelenlevők közül azonban csak kevesen jártak el így, ami azt is mutatja, 
hogy a többség számára a búcsú nem vallási tartalma miatt fontos. Ezt támasztja alá az 
a hangzavar is, amire 2005-ben lettem figyelmes: mindenki a rég nem látott rokonával, 
ismerősével beszélgetett a templomban, figyelmen kívül hagyva a szent tér üzenetét.

622  Bél 1979: 351.
623  Szilágyi 1999: 38.
624  L. Szabó 1988: 11; Szilágyi 1999: 47.
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A  liturgia  végéhez  közeledve,  az  amvon625 mögötti  ima  után  következett  a 
körmenet (157. kép), melynek során a püspök kelet felé fordulva a templomnak mind a 
négy  oldalán  felolvasott  egy-egy  részt  az  Evangéliumból.  A  tisztelet  jeleként  a 
felolvasás idejére mind a négy alkalommal levette koronáját. Ezután egy feszületet vett 
a  bal  kezébe,  keresztet  vetett  vele,  és  jobb  kezében  egy  bazsalikomcsokorral  kelet, 
nyugat,  észak,  majd  dél  felé  kereszt  alakban szentelt  vizet  hintve  megáldotta  az  őt 
követő híveket és a templomot (158. kép).  A menet elején egy-egy apáca a templom 
Pétert  és  Pált,  illetve  Mihály  arkangyalt  ábrázoló  ünnepi  ikonjait  vitte  (159.  kép). 
Mögöttük haladt a püspök, majd a nép. 2005-ben két templomi zászlót is körbevittek 
(160. kép). 2003-ig a körmenet csak egyszer kerülte körbe a templomot, és a menet a 
déli,  keleti,  északi,  majd  nyugati  oldalon állt  meg.  2004  óta  azonban az  új  püspök, 
Lukijan Pantelic az Euchologion (szertartáskönyv)626 előírásának megfelelően háromszor 
kerüli meg a templomot. Mindhárom alkalommal a templom más-más oldalán áll meg 
evangéliumot olvasni: először a templom keleti, oltár mögötti oldalán, majd a nyugati, 
főbejárat felőli, ezt követően az északi és végül a déli oldalán. 

A körmenet után a résztvevők visszamentek a templomba, ahol a liturgia befejező 
részére került sor. A püspök a Jézus ikonnál tartotta a feszületet a hívek számára, amit 
azok  megcsókoltak,  majd  a  Mária  ikonnál  álló  pap kiosztotta  számukra  a  proszforát 
(161–162.  kép).  (Más  években  erre  a  templom  nyugati  bejárata  előtt  került  sor.)  A 
proszfora  az  eucharisztikus  kenyérnek  az  a  része,  amit  nem  használtak  fel  az 
Eucharisztiához.

2002-ben ezután került sor az új közösségi épület felszentelésére, ami az ebéd és az 
azt követő mulatság idejére árnyékos pihenőhelyül szolgált a jelenlevők egy részének. 
Az  épület  falán  az  alábbi  szöveg  olvasható:  „Az  épületet  a  Budai  Szerb  Ortodox 
Egyházmegye  Dr.  Kristic  Danilo  püspök  vezetése  alatt  emeltette  a  Széchenyi  terv 
támogatásával. Felszenteltetett 2002. június 14-én a kolostori búcsú napján.”627

A körmenetet  (2002-ben  a  nyári  pihenőhely  felszentelését)  estig  tartó  mulatság 
követte,  amikor  felszabadultan  ettek-ittak,  énekeltek,  beszélgettek  egymással  a 
résztvevők. Minden közösség készített magának olyan jellegzetes ételeket, mint a sült 
bárány, csevap, pörkölt (163–164. kép). Az ebéd után az emberek zenekarok kíséretében 
kisebb csoportokban elkezdtek énekelni (165–168. kép).

A grábóci búcsún gyakran vesz részt a deszki zenekar, illetve egy pélmonostori 
cigányzenekar, akik szerb énekeken kívül pl. a  Száz forintnak ötven a fele… és a  János  
legyen  fenn  a  János-hegyen… kezdetű  énekeket  is  eljátszották  (169.  kép).  2005-ben  a 
szentendrei  Söndörgő  együttes  is  jelen  volt:  ők  az  archaikus  délszláv  népzene 
bemutatására törekszenek Bartók Béla, Vujicsics Tihamér gyűjtései és a napjainkban is 
fellelhető délszláv népzene alapján. E példa alapján is érezhető, hogy a népzene abban a 
környezetben vált  felelevenítendő  kulturális  örökséggé,  amelyben a  múlthoz kötődő 

625  Az ikonosztázion a szentélyt egy belső és egy külső részre osztja. A külső szentély (szólea) középső, 
királyi  kapu előtti  része  az  amvon.  Ez  szimbolikusan  azt  a  helyet  ábrázolja,  ahonnan az Úr Jézus 
prédikált. Imrényi szerk. 2000: 145.

626  Euchologion 1997: 438-452.
627  Az  emléktábla  szövegén  a  dátum  tévesen  szerepel.  Valójában  2002.  július  14-én  került  sor  a 

felszentelésre. A Széchenyi Terv a magyar állam által kiírt pályázat volt.
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folyamatok már megszakadtak. Az örökség ugyanis nem annyira a múltról, hanem a 
jelenről  szól:  az  örökség  a  reflektált  múltat  jelenti,  melynek  értékét  a  múlttal  való 
szakadás adja meg, ebből származik a tudatos megőrzés, a védelem eszméje. 628

15.30-kor  került  sor  a  templomban  a  vecsernyére,  majd  ezt  követően  a 
koljivoszentelésre, melynek helyszíne 2001–2003 között a templom nyugati főbejárata 
előtt volt, 2005-ben viszont a nyári pihenőhelynél (170. kép). Ezután a résztvevők egy 
része a templom előtti területen, illetve a közösségi épületben elkezdett táncolni (171–
173.  kép).  Népviseletet  senki  nem  vett  föl,  csupán  néhány  középkorú  nő  viselt 
hagyományos ékszereket: arany vagy ezüst pénzből készült nyakláncot és fülbevalót. 
Ezek mellett a szerbek nemzeti tánca, a kóló629 is jelezte etnikai hovatartozásukat. 1972-
ből  Kiss  Mária  még arról  számolt  be,  hogy  az ebéd  és  vecsernye  közötti  időben  is 
táncoltak  a  fiatalok.630 Ezzel  szemben  az  utóbbi  években  csupán  a  délutáni 
koljivoszentelés után került sor a táncra. Ebben középkorúak és fiatalok vettek részt, de 
arányuk a jelenlevőkhöz képest alacsony volt. Ez is közrejátszhatott abban, hogy 2006-
ban  az  év  elején  alakult  lórévi  tánccsoport  lépett  föl  a  koljivoszentelés  után.  A 
jelenlevők  közül  sokan  csatlakoztak  hozzájuk,  köztük  saját  papjuk  is.631 Ebben  az 
esetben tehát ismét egy szervezett kezdeményezés vette át a korábban spontán esemény 
helyét, hogy így motiválják a jelenlevőket.

A hazaindulásra az út hosszától függően 18–19 óra körül került sor.

3.3.2. Térhasználat

A kolostorba látogatók először a főbejárat és a patak fölötti híd közötti területen a 
játékot és cukrot árusítók sátraival találkoznak (174–175. kép). A patakon átérve jobbra 
áll a kútház: a közeli forrás vizét agyagcsöveken keresztül vezették az alsó szintjén lévő 
kifolyóba,632 de ma már nem tölt be különösebb szerepet. A nyugati oldalon áll az 1787-
ből származó egyemeletes  kolostorépület, melyet 1895-ben építettek át.633 Ettől keletre 
áll a templom, utána pedig a gazdasági épületek. Ezek egy részének helyére épült fel 

628  Fejős 2005: 73-74.
629  „A kolo (körtáncz). A kolo-táncz nagyon egyszerű. Férfiak és nők összefogódznak körben, dudaszóra 

háromszor  balra,  egyszer  jobbra  lépve  haladnak  és  különféle  kolo-dalokat  énekelnek.  Az 
összefogódzott férfiak közé fehér kendővel övezett nők állnak. Előtánczos (kolovogya) vezetése alatt 
az egész tánczoló társaság egy fűzérré válik, majd lassanként egész koszorúvá fejlődik. A kolo-táncz 
lassú  ütemben  kezdődik,  enyelegve,  csevegve  folytatódik  s  mind  tüzesebbé  válva,  végre  lázas 
gyorsasággal  végződik.  Lépése  jobbra  és  balra  mozogva,  majd  egész  félkörrel  előre  nyomúlva, 
mondhatni csendes, de itt-ott erős, kitörő… A kolót tavaszszal vagy nyáron terebélyes fák árnyékában 
az Isten szabad ege alatt, búcsúk alkalmával a templom udvarán, télen szobában, de néha hófödte 
téren is tánczolják s énekelnek is hozzá…” Hadzsics 1891: 640.

630  Kiss 1988: 124.
631  A 2006. évi adat Puskás Katalinnak, a százhalombattai Matrica Múzeum néprajzkutatójának szíves 

közlése.
632  Ezt Fényes Elek is megemlítette: „A zárda mellett van egy forráskút márványba foglalva, mellynek 

vize különösen jó.” Fényes 1851: 57.
633  L. Szabó 1988: 3.
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2002-ben az a közösségi épület (176. kép). A vendégek autói és a buszok a bejáratnál, 
illetve a főzőhelyen parkolnak. Korábban a templom előtt hatalmas nyárfák álltak, ahol 
az ide érkezők a mise után összegyűlhettek. Ezeket néhány évvel ezelőtt kivágták, s így 
most a vendégek egy része a kolostor háta mögötti árnyékos helyen telepszik le, másik 
része pedig a templom háta mögött, ahová az új épület is készült.

3. ábra A grábóci kegyhely helyszínrajza (Google Earth alapján)

„A  keleti  templom építészeti  struktúrája  a  kozmosz  analógiája.  A  templom 
felületét, a kozmoszt népesítik be az ikonok és a falképek Isten háznépe halálon túljutott 
részével: Krisztus, az Istenszülő, az Ó- és Újszövetség válogatott eseményei és az igazak 
képei. A liturgiára összegyűlő közösség pedig Isten háznépe halálon inneni részét adja, 
s velük teljes a szakrális színház, az egy és oszthatatlan valóság összetett  analógiája, 
amelyik a dramatikus istentiszteletben megvalósítja a találkozást, élő önmagát.”634

Timkó  Imre  fejtette  ki  részletesen,  hogy  a  bizánci  liturgia  temploma 
szimbolikájában  az  őskép  és  képmás  analógiát  ábrázolja.  A  templom  három  részre 
tagolódik:  az  előhajó  (előcsarnok)  mindent  jelent,  ami  bűnbánat,  megtérés,  átmenet. 
Végső célja a „Szentek Szentje”, de ehhez előbb a hajóba kell lépni és azon átmenni, úgy 

634  Cserbák 2001: 34.
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lépni át a kegyelmi rendbe. A hajó az evilágot, a földet, az emberiséget jelképezi, ezért 
díszítése  arra  vonatkozik,  ami  Krisztus  földi  életét  ábrázolja.  A  hajó  szoros 
összeköttetésben van a szentéllyel. Kapcsolatukat az ikonosztázion biztosítja, a királyi 
kapu pedig a Szentek Szentjébe való belépést, az üdvösségbe érkezést jelenti. A szentély 
elsősorban a Szentek Szentjét, tehát a mennyországot ábrázolja, hiszen a földi szentély 
terében ugyanaz a szent áldozat jelenik meg, mint a mennyei liturgia egében.635

Grábócon a ma is álló templomot 1741-ben szentelték fel.636 Erre az időszakra vált 
bizonyossá, hogy a szerbek Magyarországra települése véglegesnek tekinthető, és ezért 
országszerte  új  kőtemplomok  építéséhez  fogtak  hozzá.637 A  templomépületeket  az 
érvényes  rendelkezések  következtében  nyugati  barokk  minta  szerint  kellett 
felépíteniük,  aminek  elvégzésére  rendszerint  helybeli  építőmestereket  fogadtak.  A 
templomépületek  belső  díszítésére  –  mely  elsősorban  az  ikonosztázion  elkészítését 
jelentette – azonban saját hazájukból hívtak mestereket.638

A templom a liturgia szabályainak megfelelően kelet  –  nyugati  tájolású épület: 
benne a hívők keletre, Jeruzsálem felé néznek. A torony alatti nyitott előtérben található 
a szerzetesek egykori ebédre hívó  patkója – ez pótolta a harangot  –,  amely 1757-ben 
készült (177. kép).  Innen nyílik a nyugati  bejárat  az előcsarnokba. A keleti  templom 
előcsarnokának (narthex) és központi terének (naos/hajó) nagy, függőleges felületei és 
a  hajó  kupolája  a  többrészes  elbeszélő,  történeti  képciklusok  hordozói,  ahol  bibliai 
jelenetek láthatók.639 A grábóci templom belső festése 1785-ben fejeződött be, mesterei 
az ukrán Andrej és a bécsi Franz Flórián Hoffmann festők voltak.640 A harmadik rész, a 
szentély a diadalmas egyház szimbóluma. A férfi rész és a szentély között a háromajtós, 
gazdagon díszített ikonosztázion (178. kép) áll.641

A grábóci ikonosztázion 1768-ra készült el,642 és a későbarokk-rokokó stílus első 
megjelenési  formája.643 Az  ikonfestészetnek  erre  a  korszakára  jellemző,  hogy 
asszimilálta a korabeli nyugati keresztény barokk művészet számos elemét. A Grábócon 
is  tevékenykedő  Vasa  Ostojić  a  Bécsi  Művészeti  Akadémia  barokkos  hangvételét 
képviseli.644 Mind  a  szentendrei  püspöki  székesegyház,  mind  a  grábóci  templom 
számára  készített  képei  kvalitásos  mesterre  vallanak,  de  nem  tekinthetők  igazán 
ortodox alkotásoknak, nem is az elmélyült vallásos áhítat számára készültek, hanem 
elsősorban díszítő célt szolgálnak az ikonosztázionon.645

E  stílus  jellegzetességei  a  naturalisztikusan  megmunkált,  főképp  növényi 
motívumokból  álló  faragványok  és  a  lunettát  teljesen  be  nem  töltő  fal.  A  grábóci 
ikonosztázion  szerkezetének  megtervezésekor  az  ikonfalépítő  mester  a  pillérfők 

635  Timkó 1975: 103.
636  Szilágyi 1999: 38.
637  Nagy 2000: 64.
638  Nagy 1994: 15.
639  Cserbák 2001: 35.
640  L. Szabó 1988: 2.
641  L. Szabó 1988: 7-8.
642  Szilágyi 1999: 41.
643  Nagy 1994: 41.
644  Nagy 1994: 29.
645  Nagy 1994: 32.
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magasságáig felhúzott egy zárt állványzatot, erre tizenkét mandorla formájú táblát és 
Golgota kereszt-kompozíciót állított. Ily módon a fal is két egységre tagolódik: a zárt 
alsó részre,  valamint a lunettát be nem töltő, faragványokkal körülölelt levegős fölső 
egységre.  A  mandorla  alakú  táblák  csoportosítása  a  Golgota  kereszt  kiemelését 
szolgálja,  s  ezt  segíti  elő  a  kereszt  alapépítménye  is,  melyet  Grábócon  a  keleti 
hagyományoktól idegen Isten szeme-kompozíció díszít.646

A  grábóci  ikonosztázionon  uralkodó  nyugati  szemléletmódú  kompozíció 
indokolttá teszi, hogy a szerkezetre ne csak az ikonfal, hanem a képfal megnevezést is 
alkalmazzuk. A kiváló festői és fafaragói mesterségbeli tudással készített grábóci képfal 
jól  illik  a  keleti  centrális  térszervezetű  enteriőrbe,  talán  azért  is,  mert  e  teret  a 
képfaléhoz hasonló barokk stílusú falképekkel és látszatarchitektúrával díszítették.647

Az  ikonosztázionon  és  a  falakon  látható  képek  megpillantása  a  templomban 
imádkozót  az  Ó-  és  Újszövetség  szereplőinek  közösségébe  emeli.  A  képfal  nem 
„sorompó”, hanem a megdicsőülés birodalmának egyfajta ünnepélyes kapuja. Az egész 
kompozíció fölött a Kereszt áll, mint Krisztus átfogó, kiengesztelő, üdvözítő művének 
szimbóluma.648 A  Kereszt  két  oldalán  Szent  János  és  Szűz  Mária  láthatók,  hat-hat 
prófétával.  Az  ikonosztázion  közepén  az  Isten  Anyja  megkoronázása  jelenet  kapott 
helyet.649 Ez  a  kompozíció  az  ortodox  művészet  egészét  tekintve  a  jelenlegi 
Magyarország területén a leggyakoribb, bár szórványosan előfordul még a történelmi 
Magyarországon  is.  Feltételezhető,  hogy  a  típus  kialakulásában  szerepe  volt  a 
magyarországi Mária-kultusznak. Ez a típus, valamint a többi nyugatias elem a hazai 
ortodox  egyházművészetben  mélyebb  gyökeret  eresztett,  mint  az  egy  tömbben  élő 
ortodoxok művészetében.650

Az ikonosztázionon szereplő tizenkét apostol között ott van Szent Pál is, de nincs 
ott  a  karióti  Júdás;  vagyis  Szent  Pált  az egyház egyetemes  akarata  beemelte  abba a 
közösségbe,  az  apostolok  karába,  aminek  sohasem  volt  tagja.651 A  királyi  kapun  az 
Angyali  üdvözlet,  felette Ábrahám és Izsák képe, az északi mellékajtón Szent István 
diakónus, felette Mihály arkangyal képmása, a déli mellékajtón pedig Aranyszájú Szent 
János, felette Gábor arkangyal látható. A királyi kapu két oldalán Szűz Mária és Jézus 
nagyméretű  képei,  alattuk  két  ovális  festményen  az  egyiptomi  menekülés  és  Jézus 
bemutatása a templomban jelenik meg.652

Az ikonosztázionnak három ajtaja van. A két szélső, egyszárnyú diakónusi ajtón 
az arkangyalokat ábrázolták a Paradicsomból történt kiűzetésre emlékezve. A bezárult 
paradicsomi  ajtó  Krisztus  emberré  válásával  nyílt  meg  újra.653 Ezeken  keresztül 
közlekednek a ministránsok és a szolgaszemélyzet. A szentélybe nő nem léphet be.654

646  Nagy 1994: 41.
647  Nagy 1994: 44.
648  Hämmerle 2001: 126.
649  L. Szabó 1988: 9.
650  Nagy 1994: 75.
651  Cserbák 2001: 34.
652  L. Szabó 1988: 9–11.
653  Hämmerle 2001: 128.
654  L. Szabó 1988: 8.
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Középen található  a  kétszárnyú királyi  ajtó,  melyen  csak  felszentelt  személyek 
léphetnek be (180. kép). Neve arra emlékeztet, hogy az ortodox hit szerint a királyi ajtón 
keresztül  maga  Krisztus,  a  Királyok  Királya  közeledik  mint  adományozó,  mint 
adomány és mint önmagát fölajánló személy, amikor a pap hozzálát, hogy kiossza Isten 
népének a  Szent  Adományokat.  A királyi  ajtó  egésze az  üdvüzenet  szimbólumának 
tekinthető: az ajtónak, az útnak, melyen Isten jön el, a megváltásnak, hogy lépjünk be 
abba az Országba,  amely ezen az ajtón keresztül  az Eucharisztiában hozzáférhetővé 
válik.655 Az áldozáson kívül a pap a királykapu előtt, az amvonon állva prédikált, áldást 
is itt osztott, és itt került sor a hívek áldoztatására is.

A templomban orgona nincs, a kántor és a kórus a déli hajóban levő padokban 
helyezkedett  el.  2003-ban a szerbiai  Moholból  is  érkezett  egy kórus (181.  kép),  mert 
innen származik a püspök, ők a bal oldalon álltak a padok előtt. 2005-ben pedig a rumai 
(Szerbia)  kolostorból 6 apáca látogatott el  a búcsúra,  és a liturgia alatt  ők is aktívan 
vettek részt az éneklésben a férfiak kórusával átellenben.

A templomtól nem messze, a dombtetőn található a temető, az egykori szerzetesek 
nyugvóhelye, ahová nemcsak azok hozzátartozói visznek virágot (182. kép), hanem a 
kegyhelyre ellátogatók közül is sokan ellátogatnak. 

3.3.3. Az ortodox liturgia sajátosságai

Az ortodox vallásban a templom Isten országának képe, a liturgia pedig a teljes 
üdvtörténet felidézése, megjelenítése.656 A földi istentisztelet, amely a látható világban 
folyik,  képmása  a  mennyeinek,  amely  az  emberi  szemeknek  és  érzékeknek  ugyan 
láthatatlan rendben megy végbe, de a kettő között ontológiai kapcsolat áll fenn. Minden 
liturgia és annak gyümölcsében való részesedés az archetípus-Krisztus és a teremtett 
ember között az élő részesedést mélyíti el a kegyelmi kiáradás által.657

Az egyházi szentségeket jelölő görög szó, a  mystérion titkot, rejtelmet és az abba 
való beavatást jelenti, hiszen azokon csak „beavatottak”, keresztények vehettek részt. A 
mystérionok, szentségek olyan egyházi szertartások, amelyek közvetítik a hívekhez az 
üdvösséghez  szükséges  isteni  kegyelmet.658 A  hét  szentség  közül  jelen  esetben  az 
Eucharisztia  a  legfontosabb,  ami  Krisztus  testében  és  vérében  való  részesülés;  az 
Eucharisztia kenyere és bora Krisztus valóságos teste és vére. Az orthodox egyház az 
Eucharisztiához kovászos kenyeret és vörös bort használ, melyhez némi vizet is elegyít, 
annak  emlékére,  hogy  amikor  a  megfesztített,  halott  Jézus  oldalát  egy  katona 
lándzsával  átszúrta,  vér  és  víz  folyt  ki  onnan.659 A  hívek  áldoztatásához  a  pap 
kiskanalat  használ.  Ennek  görög  neve  fogó  (lavisz),  emlékeztetőül  arra  a  fogóra, 

655  Hämmerle 2001: 127–128.
656  Hämmerle 2001: 124.
657  Timkó 1975: 102–103.
658  Berki 1984: 252.
659  Berki 1984: 254.
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amellyel  a  Szeráf  égő  parazsat  érintett  Ézsaiás  próféta  szájához,  hogy  bűneitől 
megtisztuljon (Ézs 6,6–7). 660

A  liturgián  öt  felajánlási  kenyér  (proszfora)  kerül  felhasználásra.  Mindegyikbe 
négyszögletes pecsétnyom van belesütve egyenlő szárú kereszt jelével. A kereszt által 
megosztott  mezőben  az  IC  XC  NI  KA  betűk  olvashatók,  melyek  jelentése:  „Jézus 
Krisztus  győz.”  Az  Eucharisztiához  csak  az  első  közepét  használják,  melynek  neve 
Amnosz, vagyis Bárány, hiszen a liturgián ez lesz Krisztus Testévé, aki elvette a világ 
bűneit. Erre az előkészületi szertartás, a proszkomidia idején kerül sor.661

Az  istentiszteletek  az  Istennel  való  egyesülés  útját  világítják  meg,  és  szinte 
művészi  formában mutatják  be a megváltás  titokzatos rendjét.662 A keresztény Kelet 
egyházművészete  az  istentiszteletből  nőtt  ki,  az  üdvösség  történetének  titkait  és 
eseményeit akarja a hívő szeme elé állítani úgy, ahogyan azt a kultusz „imádkozva – 
énekelve – megjelenítve” maga is megéli a nap-hét-évszak és az egyházi év során. A 
transzcendenst  megjelenítő  és  az  evilághoz közelhozó érzelmi  eszközök (pl.  ikonok, 
énekek) a közösségi istentisztelet, az imádság és az áldozat szolgálatában kultikusan és 
együttműködően hatnak.663

A liturgia drámai módon hat a résztvevőkre, függetlenül attól, hogy aktívan részt 
vesznek-e abban vagy csak passzív szemlélőként tekintenek a történésekre. Az ortodox 
liturgia ugyanis tudatosan szólítja meg az emberek valamennyi érzékét, így azokra is 
hatást gyakorol, akik nem értik pontosan, hogy mikor mi történik. A szemek látják a 
mécsesek és gyertyák fényét, az öltözékeket és a liturgia történését, a papok mozgását 
(például ünnepélyes bevonulás, a püspök áldása a királyi ajtóból, a papok mozgása a 
szentély és a hajó között - 179. kép). A fülek hallják a Szentírás szavait, az imádságokat, 
az énekeket. A szaglás érzékét a tömjén veszi igénybe, amellyel a tiszteletadás jeleként 
megfüstölték az oltárt és az ikonokat, és köszöntötték a gyülekezetet. A tapintás és az 
ízlelés érzékét az Eucharisztiában való részesedés és a megszentelt  kenyér proszfora 
jelenti.664

Az  ortodox  egyház  gazdag  liturgikus  gesztusokban,  melyeket  a  hit 
megnyilvánulásának,  nem  nyelvi  alapformáinak  tartanak.  A  keresztvetést  „kis 
hitvallás”-nak is nevezik, mert a három összeérintett ujj a Szentháromságba vetett hitet 
fejezi ki, a tenyérhez illesztett kettő pedig Krisztus két természetének, az isteninek és az 
emberinek a megvallását.  Az így megrajzolt kereszt  azt jelzi,  hogy az illető ahhoz a 
Krisztushoz  tartozónak  vallja  magát,  akit  érettünk  keresztre  feszítettek.  A  sűrű 
keresztvetés annak a jele, hogy az ember mások előtt megvallja hitét és bensőségesen 
vesz  részt  az  imában.  A  liturgia  ünnepélyes  részeiben  tilos  ülni,  és  gyakori  a 
keresztvetés,  meghajlás,  letérdelés.665 Ezek  a  testhelyzetek  az  Isten  tiszteletének 

660  Berki 1984: 273.
661  Berki 1984: 289-290.
662  Berki 1984: 264.
663  Timkó 1975: 105–107.
664  Ohme 2001: 55-56.
665  Ohme 2001: 57-58.
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kifejezési  formái,  liturgikus  jelentésük  van.  A  térdeplés  és  a  leborulás  bűnbánati 
gesztus, mely az imádat kifejezése, illetve nagyböjtben a bűnbánaté.666

A Liturgikon a legapróbb részletekre kitérve írja le az előírásokat, hogy a papoknak 
és az őket segítőknek mikor mit kell tenniük. A látványos elemek közé tartozik például, 
hogy a püspök a három- és kétágú gyertyatartókkal (trikirion és  dikirion667) a liturgia 
során több alkalommal is áldást oszt (183. kép). A díszes papi öltözékek jelzik viselőjük 
rangját. A diakónusok öltözékéhez tartozik az orárion, egy hosszú, keskeny, földig érő 
szalag,  ami  a  sztichárionnal  azonos  anyagból  készült.  Ezt  a  diakónus  a  bal  vállán 
átvetve viseli úgy, hogy elöl és hátul a földig ér, de elülső szárát jobb kezében fogja, s 
így ad jelt a híveknek egy-egy cselekmény elvégzésére (184. fotó).668 Az ikonosztázion 
mögül  csak hangok szűrődnek ki  és  néhány mozdulat  látható a kapukon keresztül. 
Ennek az elválasztásnak a Szent megkülönböztetett tisztelete az oka, és sejtelmessé teszi 
a szertartást.  A liturgia egészére Rudolf Otto szavai a legmegfelelőbbek: „mysterium 
tremendum”,669 fascinans,670 bámulatos,671 hiszen  ami  a  liturgián  történik,  az  ember 
számára fölfoghatatlan.

Grábócon az ószláv nyelvű szertartást csak kevesen értették, de különleges jellege 
miatt sokakat magával ragadott.  A legtöbben végigállták a liturgiát  (185. kép),  a két 
oldalt levő padokba csak az idősek ültek le kis időre, ha elfáradtak. Amikor a szertartás 
alatt egy idős asszony rosszul lett, a közeli ikon mellől vittek neki bazsalikomot, ami 
frissítően hatott rá. A jelenlevők nem különültek el nemek szerint egymástól, ahogyan a 
szabályok előírták, hanem férfiak és nők vegyesen helyezkedtek el. Az első sorban főleg 
a  fotósok  és  filmfelvételeket  készítők  álltak,  egy  részük  kívülálló  volt,  más  részük 
viszont  a  hívek  közül  került  ki.  Akik  közelebb  jutottak,  azok  az  egész  szertartást 
figyelemmel követték. A hátul levők között viszont nagyobb volt a mozgás, ki-be jöttek, 
attól függően, hogy mennyire találták érdekesnek az eseményt.

A liturgia részét képezi a gyónás és az áldozás. Az ortodox templomban nincsen 
gyóntatószék. A gyónó személyek a templomban a Krisztust ábrázoló ikon mellett a 
pappal szemben állnak. A feloldozási imát a pap úgy mondja el, hogy jobb kezével a 
feszületet a gyónó feje fölé tartja, bal kezével pedig az epitrachilionját [stóláját] a gyónóra 
helyezi  (186–187.  kép).  A  kereszt  –  ahogyan  azt  a  pap  imájában  el  is  mondja  –  a 
láthatatlanul jelen levő Krisztusra utal, Aki így fogadja el a bűnvallást.672

Az  Úrvacsora  vételére  csak  alapos  felkészülés  után  kerülhet  sor:  több  napos 
böjtölés és imádság, illetve gyónás előzi meg. Emiatt csak kevesen vettek benne részt 
ezen az ünnepen. Egy budakalászi asszony elmondta, hogy két napot böjtölt a gyónás 
előtt: csak növényi eredetű ételt evett, vagyis állati eredetű tejet, tejtermékeket, tojást 
sem fogyasztott.  Azért  gyónt  és  áldozott,  mert  személyes  kötődés  fűzi  a  helyhez:  a 

666  Schmemann 1997: 29.
667  A trikirion égő gyertyái a „Háromságban egy Isten teremtetlen fényét” szimbolizálja,  a dikirionéi 

pedig  Jézus  Krisztus  világosságát,  melyet  két  természetben  ismertünk  meg:  az  isteniben  és  az 
emberiben. Két egymáshoz kötött gyertyája között a kereszt jele látható. Imrényi szerk. 2000: 228.

668  Berki 1984: 274.
669  Otto 1997: 22.
670  Otto 1997: 48.
671  Otto 1997: 60.
672  Euchologion 1997: 78.
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nagyapjának  az  öccse  itt  volt  igumán (igumen,  a  kolostor  főnöke):  „Nálunk  közös 
gyónás  van,  ahogy  látták:  felolvasta  a  tisztelendő  atya  a  könyörgéseit,  amit  értünk 
könyörög,  és  akkor  megkérdezi:  méltóképpen  készültünk-e  a  szent  gyónásra?  Azt 
mondjuk,  igen.  És akkor old föl,  amikor a stóláját  a  fejünkre  dobja,  és  akkor külön 
könyörög, név szerinti  könyörgés.  Akkor meg kell  mondani a nevünket,  sőt amikor 
áldozunk, akkor is. Hogy én ki vagyok. Akkor a püspök imádkozott értünk, bűneink 
bocsánatáért.”

A hívek a királykapu előtt részesedtek az Eucharisztiából, amely által Krisztussal 
egyesültek (188. kép). Ezt fejezte ki az a mozzanat is, hogy a Krisztust ábrázoló ikont a 
hívek  áldozás  előtt  megcsókolták,  illetve  ekkor  a  királykapu nyitva volt,  mintegy  a 
kiáradó kegyelem jeleként. Azok a személyek – ideértve a nem ortodox vendégeket is -, 
akik  nem  vettek  részt  az  Eucharisztiában,  a  liturgia  végén  a  kijáratnál  vehettek  a 
proszforából az áldás adományaként.

Ennek a sok szimbólummal telített  liturgiának az elemeit  a  grábóci  résztvevők 
közül sokan nem értik. Nem tudják pontosan, hogy mi történik a szertartás során, ezért 
csak kis ideig vesznek rajta részt, és inkább a templom mögötti területen beszélgetnek, 
sütnek-főznek. Van, aki vissza-vissza tér,  de beszéltem olyan személyekkel is, akiket 
annak ellenére is magával ragadott a liturgia, hogy nem értették a pontos tartalmát, és 
végig  részt  vettek  rajta.  A körmenethez  azok is  csatlakoztak,  akik  az  liturgián  nem 
voltak jelen, hiszen ez már a templom falain kívül zajlott.

3.3.4. Szereplők

Korábban az ünnep szűk vonzáskörzettel rendelkezett: Grábóc, Szálka, Alsónána, 
Bátaszék,  Medina  és  Baranya  megye  szerb  lakossága  látogatott  el  ide.  Az  1960-as 
évektől azonban az új közlekedési lehetőségeknek köszönhetően országos jelentőségű 
eseménnyé  vált.  Itt  találkoznak  egymással  egyrészt  a  Magyarországon  élő  szerbek: 
medinaiak,  mohácsiak,  hercegszántóiak,  szentendreiek,  budakalásziak,  lóréviek, 
százhalombattaiak,  battonyaiak,  szegediek,  szőregiek,  deszkiek.  Másrészt  az  I. 
világháború után az e térségből a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területére költözött 
szerbek leszármazottai is eljönnek, hogy találkozzanak ismerőseikkel, rokonaikkal. Így 
például 2002-ben is a horvátországi Pélmonostorról egy busznyi ember érkezett.673 A 
medinai  Stokics  Elekné  így  beszélt  erről:  „...nagyon  szétszórtan  élünk  itt 
Magyarországon. Nem olyan sok szerb él. Ez egy olyan lehetőség, ahol össze tudnak 
találkozni  nemcsak  a  rokonok,  ismerősök,  hanem  új  barátságok  is  köttetnek. 
Horvátországból és  Szerbiából  azok szoktak jönni,  akiknek valamilyen rokona él  itt, 
vagy innen települtek ki, és akkor visszavágynak. Most, amikor a háború kitört, néhány 
évig nem jöttek, a háború miatt nehéz körülmények között éltek, nem volt lehetőségük 

673  Kiss Mária olyan fiatal szlavóniai házaspárról írt, akiknek szülei 1921-ig Dunaszekcsőn éltek, és a 
grábóci búcsúban találkoztak a Magyarországon maradt rokonaikkal. Kiss 1993: 1665.
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arra, hogy jöjjenek. De most úgy látszik, újra fölolvadt ez a helyzet, most már sokan 
jöttek.”

Grábócra  a  vizsgált  években  elsőként  a  medinaiak  érkeztek,  és  ők  hagyták  el 
utolsóként a helyszínt. Ezt azzal indokolták, hogy ők az egyetlen Tolna megyében élő 
szerb közösség, s ennélfogva ők látják el a házigazda szerepét.

A  magyarországi  szerbek  száma  az  utóbbi  évtizedekben  (különösen  az  I. 
világháborút  követő  optálás  miatt)  nagyon  lecsökkent:  2001-ben  3816-an  vallották 
magukat  a  szerb  nemzetiséghez  tartozónak.674 Az  asszimiláció  fontos  tényezőjét  a 
vegyes  házasságok  képezik,  melyek  aránya  a  II.  világháború  óta  nőtt  meg.675 Az 
asszimilációval  és  a  magyarországi  szerbek  elöregedésével  áll  összefüggésben,  hogy 
2005-ben sokkal kevesebben jöttek el Grábócra, mint korábban. Míg becslésem szerint 
az előző években kb. 700–800 fő volt jelen, addig 2005-ben kb. 500. Az idősek közül 
sokan nem tudják már vállalni a hosszú utazást, a fiatalok többsége pedig eltávolodott a 
vallástól, Grábóc védszentünnepére nem jönnek el. 2005-ben Medináról 15 fő érkezett 
egy  kisbusszal,  és  a  deszkiek  sem  indítottak  külön  buszt,  hanem  a  szegediek  és 
szőregiek által  szervezetthez csatlakoztak. A létszám csökkenése együtt  járt  azzal is, 
hogy kevesebben főztek (a legtöbbet a csobánkai koma, aki marhapörkölttel vendégelte 
meg  a  jelenlevők  egy  részét),  inkább  hűtőtáskákban  hoztak  otthonról  magukkal 
sülteket, süteményeket. Ebben az évben senki sem gyónt, az áldozáson apácák, papok 
és négy világi vett részt.

Egy  pomázi  asszony,  akinek  lánya egy  szerb  néptáncegyüttes  tagja,  az  alábbit 
mondta a fiatalokról: „…inkább a tánc meg a zene vonzza őket, nem az egyházi.” Ez is 
jól tükrözi az identitást meghatározó elemek változását: míg évszázadokon keresztül a 
pravoszláv egyház és a szerb identitás szétválaszthatatlanok voltak, addig ma már a 
szekularizáció  hatására  sokan  eltávolodnak  az  egyháztól,  a  szerb  nyelv  szerepe  a 
családon belül  sem folyamatos (főleg vegyes  házasság esetében nem),  így a fiatalok 
inkább  csak  a  kultúra  bizonyos  elemein  (pl.  tánc,  zene)  kapcsolódnak  őseik 
hagyományaihoz.  Ennek  megfelelő  a  2001.  évi  népszámlálás  adatsora  is: 
Magyarországon a szerb kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődők száma 5279, 
a szerb anyanyelvűeké 3388, a szerb nyelvet családi, baráti  körben használóké pedig 
4186 volt.676

A  magyarországi  szerbek  körében  a  grábóci  búcsú  szervezése  már  bejáratott 
módon  történik,  sok  helyen  a  kisebbségi  önkormányzat  tagjai  közül  kerülnek  ki  a 
szervezők. Az esemény spontaneitását mutatja az is, hogy 2002-ben a szegediekkel pap 
nem ment, de a hívek ettől függetlenül megszervezték az utazást. A szegediek buszán 
nemcsak  a  szerb  közösség  szűkebb  értelemben  vett  tagjai,  hanem  a  Szegedi 
Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszékének oktatói is rendszeresen utaznak, akik 
nem szerbek és nem ortodox vallásúak, ám a szerb kultúrához szorosan kötődnek.

A  búcsúra  eljöttek  olyan  szerbek  is,  akik  az  1990-es  években  menekültek 
Magyarországra a délszláv háború elől. Számukra ez az alkalom az új közösségbe való 
beilleszkedés  egyik  alkalmát  jelentette.  Beszéltem  olyan  családdal  is,  ahol  a  férj 
674  2001: évi népszámlálás… 2002: 241.
675  Prelić 1998: 483-488.
676  2001: évi népszámlálás… 2002: 241.
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Belgrádból  áttelepült  szerb;  magyar,  eredetileg  római  katolikus  feleségét 
Magyarországon ismerte meg. Házasságkötésük után a feleség fölvette férje vallását, 
megtanult szerbül, majd gyermekeik az ortodox hitben kereszteltettek meg.

Az ünnepen jelen voltak a magyar ortodox egyház tagjai közül is néhány, illetve 
találkoztam római katolikus, Bácsalmásról érkezett bunyevácokkal és a környéken lakó 
magyarokkal  is,  akik  korábban  is  jártak  már  a  grábóci  búcsúban,  és  érdeklődéssel 
figyelték a számukra különleges pompájú szertartást,  táncot. Megismerkedtem olyan 
fiatallal is,  aki ugyan nem beszéli  a szerb nyelvet,  még nincs megkeresztelve (szülei 
nem voltak vallásosak),  de  néhány év  óta  a  budapesti  gyülekezetbe  jár,  mert  anyai 
nagyszülei  szerb  ortodoxok  voltak.  A  biztonságot  nyújtó  családi  kötelékek 
megszűntével  élete  válságba  került,  amiből  ezt  a  családi  örökséget  választotta 
fogódzóul.

Horvátországból,  Szerbiából  az  utóbbi  években  már  nemcsak  egyéni 
kezdeményezésre  jönnek  el  az  egykor  e  vidékről  elkerültek  leszármazottai,  hanem 
olyan személyek is, akik nem kötődnek rokoni szálakkal a területhez. Az ő útjukat a 
pap szervezte, hogy minél többen legyenek ezen az egy napon a kegyhelyen. Ebben az 
esetben  tehát  elsősorban  fölülről  jövő  kezdeményezésről  van  szó  (az  1960-as  évek 
magyarországi útjaihoz hasonlóan), ami eredményesen, új kapcsolatok szövődésével, a 
kegyhely emlékezetben tartásával fejeződött be.

A liturgián 2001–2003 között két püspök, az eszéki és a szentendrei volt jelen, ami 
mutatja az ünnep kiemelkedő szerepét. Mivel az új szentendrei püspökhöz tartoznak a 
romániai  Bánság  szerbek  lakta  települései  is,  2005-ben  Romániából  is  jöttek  kisebb 
számban résztvevők a grábóci búcsúra.

Az  átmeneti  rítus  legszemléletesebb  példáját  2002-ben  láttam,  amikor  egy 
Belgrádban  tanuló,  a  teológián  I.  évet  végzett  ifjút  avattak  be  a  pappá  válás  első 
fokozatába,  felolvasónak.  Ez  azt  jelenti,  hogy hivatalosan felolvashatja  a  Bibliából  az 
ótestamentumi  és  apostoli  részleteket.  Az  evangéliumi  részleteket  csak  diakónus677 

olvashatja.  A  beavatás,  az  új  élet  külső  jeleként  először  a  nyakába  helyezték  a 
szticháriont, ami egy hosszú, földig érő fehér alsóruha. A szenttel való új kapcsolatot 
fejezte ki az is, hogy kereszt alakban levágtak egy kis darabot a hajából.678 A püspök 
felolvasott egy részt a Bibliából, kézrátétellel megáldotta az ifjút, és a Szentírást az ifjú 
lehajtott  fejéhez  érintette.  Ezt  követően vehette  fel  a  szticháriont.  Erre a jelenetre  az 
ikonosztázion előtti lépcsőn került sor. A szertartás későbbi részeiben a beavatott már 
tevékenyen részt vett: a diakónusi ajtókon közlekedve segített a püspöknek. A beavatás 
következő fázisában került sor a rituális püspöki kézmosásra. Ekkor az átmenetet jól 
szimbolizálta  a  püspök és  a  beavatandó  elhelyezkedése:  az  ifjú  az  ikonosztázion,  a 
királyi ajtó előtt állt, arccal a szentély felé fordulva, ám oda még nem léphetett be. A 

677  A keleti  egyházban megkülönböztetik  a  diakónusi,  a  papi  és  a  püspöki  fokozatot.  A püspök az 
apostolok  utóda.  Nem  házasodhat,  ő  szerzetes.  A  diakónusok  és  a  papok  a  felszentelés  előtt 
megházasodhatnak, de második házasságot nem köthetnek. A pap a püspöktől függve szolgáltatja ki 
a szentségeket, a diakónus pedig ebben segédkezik neki. Ohme 2001: 85-87.

678  Hasonló rítus kapcsolódik a kereszteléshez és a bérmáláshoz is. A hajnyírás a keresztény élet áldozati 
jellegére utal, figyelmeztet az engedelmességre és önmegtagadásra. Schmemann 1997: 80.
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püspök pedig vele szemben állt az ikonosztázionon belül, a szentélyben, egy szinttel 
feljebb. Itt vannak tehát az átmenet kifejezői: az ajtó, a lépcső és a küszöb.

A búcsúnak minden évben van egy komája, aki magára vállalja a koljivo és az ebéd 
egy részének elkészítését.  E szerepet évente más-más férfi  tölti be,  de így is jelentős 
költséget  vállal  magára  az  illető.  2002-ben  a  hercegszántói  származású,  Belgrádban 
dolgozó  koma  így  nyilatkozott:  „Az  a  lényege,  amit  ma  már  úgy  hívnak,  hogy 
szponzor. Tulajdonképpen a komának az a dolga, hogy elsősorban a kalácsról, búzáról 
gondoskodjon, azonkívül pedig a bort, élelmet ugyanúgy. Nemcsak az emberek részére, 
hanem ugyanúgy a papok részére is biztosítsa... Ezt én vállaltam fel, de egyedül nem 
tudtam volna megcsinálni, hanem a szüleim, bátyám is és természetesen a falubeliek is 
belesegítettek.”  2003-ban  lórévi,  2005-ben  csobánkai,  2006-ban  százhalombattai  férfi 
töltötte  be  ezt  a  szerepet.  2005-ben  délután  a  leendő  százhalombattai  koma  szülei 
megkeresték a csobánkai komát, hogy megtudják konkrét feladataikat.

Két kívülálló személy véleményét ismertetem még, hogy ők milyennek látták az 
ortodox  liturgiát  és  a  szerbeket.  Egyikőjük  római  katolikus  német  asszony,  aki 
gyermekkorában, az 1940-es években testvérével együtt többször vett részt a búcsún, 
ami  akkor  rendkívüli  eseményt  jelentett  számukra.  Kérésemre  felidézte  a  számukra 
emlékezetes mozzanatokat: „A szomszéd faluban születtünk, Ladományban, és mivel a 
nagyapánk grábóci [sváb] származású volt, mi oda jártunk rendszeresen. Részt vettünk 
a szerb búcsún, ami nagy élmény volt. Természetesen gyermekszemmel néztük, nem a 
lényeget,  hanem  a  tömeg  és  a  látványosság  vonzott  tulajdonképpen  bennünket... 
Délelőtt  mise volt,  és  amikor kijöttek  a miséről  [itt  emlékezetében egybemosódott  a 
délelőtti és a délutáni program], akkor körbeálltak, volt egy nagy asztal, és akkor ott 
volt kalács meg keletlen kalács [valójában koljivo]. És akkor volt, komának mondták, az 
mindenkinek adott. Abból kaptunk mink is, nekünk az volt a szép. A lányok nagyon 
csinosak voltak. Abban az időben mi aranyat nem nagyon láttunk gyerekkorunkban, és 
a nyakukban lógott ilyen pénz aranyok, és hát nagyon tudták járni a kólót... És mivel 
nekünk egyéb szórakozásunk nem volt, vasárnap délután sokszor oda kirándultunk, és 
a papok meséltek a múltról, és mi hallgattuk őket.”

2002-ben a búcsú reggelén a kolostor melletti temetőben találkoztam egy férfivel, 
aki Tamásiból érkezett játékot árusítani. Elmondta, hogy közel 20 éve jár Grábócra, s 
hogy szerinte „...ez a legnagyobb ünnep nekik az országban. Nagyon érdekes, mert ők a 
maguk  nyelvén...  Mi  nem  értjük  az  ő  nyelvüket,  de  akkor  is  érdekes.  És  mindig 
örömmel jövünk, nemcsak árulni, hanem engem történelmileg is érdekel az egész. Mi 
nem értjük, nem tudjuk az ő szokásaikat, de úgy magában szép. Sokkal szertartásosabb 
és meghittebb, külsőleg úgy látjuk.”

Mindebből  látható,  hogy  nagyon  összetett  a  grábóci  búcsú  résztvevőinek 
motivációja. A legfontosabb az etnikai összetartozás megélése, de sokan vannak, akik a 
misztériumot, a templom és a liturgia keltette érzelmeket tartják emlékezetesnek.
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3.3.5. Kellékek

Az ortodox liturgia nagyon gazdag kellékekben, melyek összefoglalása teológiai 
munkákból  jól  ismert.679 Az  alábbiakban  csak  azokat  ismertetem,  melyek  a  népi 
vallásosság szempontjából fontosak, vagyis amelyek a hívek cselekedeteihez szorosan 
kapcsolódnak.

Az  előcsarnokban  meggyújtott  szentelt  gyertyákat  helyben  is  meg  lehetett 
vásárolni, de volt olyan horvátországi asszony, aki otthonról, saját templomából hozott 
magával  szentelt  méhviasz  gyertyát,  mert  a  Grábócon  kapható  eltért  az  otthon 
használatostól.

Mielőtt  az  emberek  meggyújtották  a  gyertyákat,  megcsókolták  azokat,  majd  a 
„Holtakért”, illetve „Élőkért, betegekért” felirattal kijelölt helyre (189. kép), homokkal 
teli edénybe tették és keresztet vetettek: a jobb kéz első három ujját összeérintették, a két 
utolsót pedig tenyerükhöz illesztették, és megérintették a homlokukat, mellüket, jobb és 
bal  vállukat.  A  gyertyagyújtást  egy  szőregi  asszony  így  magyarázta:  „Hát  nálunk 
szokás. A halottakér meg az élőkér. Az élőknek az egészségéért, a halottaknak meg a 
lelkükért.”  „Kettőt  gyújtok.  Az  egész  családra  ëgyet,  mög  az  egész  rokonra,  aki 
möghalt.”  A  horvátországi  asszony  a  családja  egészségéért  egy  gyertyát  gyújtott, 
viszont  minden  halottjáért  egyet-egyet,  s  amikor  meggyújtás  előtt  keresztet  vetett, 
annak a halottjának a nevét mondta, akiért a gyertyát gyújtotta. 

Gyertyát nemcsak az ortodox hívek gyújtottak, hanem más látogatók is, hiszen ez 
az esemény egyetemes jelentésű. E magatartásukkal kifejezhetik, hogy vendégekként is 
az ünneplő közösség részének tekintik magukat, és bekapcsolódtak a szertartásba.

„Az  ikon a Szentírás tökéletes megfelelése,  olyan tárgy, amely szerves része az 
egyház liturgikus életének… Az Isten Fiának ikonja az Ő valóságos és nem pusztán 
látszólagos megtestesülésének bizonyítéka. Ezért helyesen nevezik az ikonokat gyakran 
„festett teológiá”-nak.”680 Az ikon mint a szép eszközével kifejtett és megvallott Igaz, Jó 
és a példájával Istenre formálódásunkban segítő Szent.681

Az ikon többjelentésű, görög eredetű szó, és ’ábrázolás’-t,  ’kép’-et, ’hasonmás’-t 
jelent. Az ikon mint műalkotás gondolati és anyagi kép egysége. A gondolati kép maga 
a transzcendentális lényeg, az Isten, az őskép. A gondolati képet a külső kép közvetíti 
az ember felé. Az ikonok szemlélésekor a nézőnek nem szabad elmerülnie a kompozíció 
szépségében,  hanem  arra  kell  törekednie,  hogy  meglássa  a  képben  testet  öltött 
gondolati  képet.  Vagyis  az  anyagi  természetű  művészi  kép  vezetése  révén 
emelkedhetünk  föl  lélekben  a  kimondhatatlanhoz.  Az  ikon  önmagán  túlmutató 
szimbólum:  külső  anyagi  képe  jelenvalóvá  teszi  a  gondolati  képet  a  mi  empirikus 
világunkban. Az eredeti, azaz az ábrázolt van jelen az anyagban.

E tulajdonsága teszi az ikont alkalmassá arra, hogy kapcsolatot teremtsen a földi 
és  a  transzcendens  között.  Az  ikon  egyrészt  tanító  funkcióval  rendelkezik:  a  maga 
vizuális  eszközeivel  megtanítja  a  hívőknek a Szentírás  történéseit;  másrészt  kultikus 
szerepe révén a hívő számára évről évre jelenvalóvá teszi a krisztusi történetet. Az ikon 
679  Berki 1984: 270–282; Imrényi szerk. 2000: 226–233.
680  Uszpenszkij 2003: 5.
681  Timkó 1975: 112.
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rendelkezik az archetípus erejével, ezért csodatévő erőt tulajdonítanak neki. A hívő úgy 
tiszteli, mint magát az archetípust: csókolja, hódol előtte, lelki segítséget kér és kap tőle. 
Az  ikon  a  nézőben  az  érzelmek  egész  skáláját  (sajnálat,  együttérzés,  szeretet, 
megbocsátás, humánum stb.) is előhívja, ezért van megtisztító funkciója.682

„Az ikon tehát  egy információs  rendszer  része,  s  mint  ilyen a  kommunikációs 
folyamat egyik szintje. Az istentiszteleten az ikonokon ábrázolt eseményt felolvassák a 
szent  iratokból,  majd  eléneklik  a  verses  parafrázisát.  A  felolvasott  szöveg,  a 
dramatikusan  előadott  himnusz  és  a  képi  ábrázolás  komplex  élménye  jelenti  az 
információs  rendszert  és  a  kommunikációs  módot,  ahogy  az  időben  létező  konkrét 
közösség megemlékezik a múlt nagy tetteiről, és kapcsolatot keres és teremt a fizikai 
tapasztalatokon  túlra  került  tagjaival.  Ugyanebben  az  információs  rendszerben,  és 
ugyanezekkel  a  kommunikációs  módokkal  szocializálja  a  belépő  új  generációkat,  és 
adja  át  nekik  ismereteit.  Az  egyén  és  a  közösség  a  liturgikus  élmény  felemelő-
megtisztító  (katartikus)  hatásával  fokozatosan gazdagodva a proporcionális  analógia 
révén törekszik az ismeret és léthierarchián fölfelé.”683

A hajóban a képállványokon az oltártól balra Szűz Máriának és Szent Mihálynak 
az ikonjai, jobbra pedig Jézus és Péter-Pál apostolok ikonjai voltak kitéve (190–191. kép). 
A  képállvány  az  evilágot  jelképező  padlózat  és  az  örökkévalóságot,  mennyet 
szimbolizáló kupola közötti közvetítő megjelenítés világa: Isten leszállt,  emberré lett, 
hogy  emberségében  felragyogtassa  az  istenit.  A  képállvány  a  hitet,  reményt  és  a 
gyógyulást jelképezi.684 Az ikonok köré bazsalikomot és fehér szegfűt tettek díszítésül. 
Egyesek a templomba érkezés alkalmával az ikonokra egy-egy csókot adtak, míg mások 
Máriát  és  az  ölében  levő  kis  Jézust,  illetve  Péter  és  Pál  apostolat  is  külön-külön 
megcsókolták.  Volt  év,  amikor  az  ikonok  mellé  szabadon  tették  le  a  hívek 
adományaikat, máskor viszont kis dobozt is helyeztek el az adományok számára, ami 
2005-ben  általában  200Ft/fő  volt.  Ezeket  az  ikonokat  a  körmeneten  a  szerzetesnők 
hordozták körbe.

Az  ünnep  során  többször  figyeltem  fel  a  bazsalikom használatára.  Egyrészt  a 
liturgia  alatt  a  hívek  is  használták  frissítő  céllal,  másrészt  a  püspök  bazsalikomból 
készült  csokrot  mártott  a  szentelt  vízzel  teli  edénybe,  amikor  a  körmeneten 
megszentelte  a  templom  négy  oldalát  és  a  résztvevőket.  Egy  pélmonostori  asszony 
szerint a bazsalikom Szűz Máriától származik, vagyis szent eredetű: „Ez a Szűzanya 
növénye, amit azért adott a népnek, hogy gyógyítsa magát. A Szűzanya fölajánlotta az 
embereknek, hogy ezzel gyógyítsák magukat. Ez mindenre orvosság. Ha valaki beteg 
vagy meghal, akkor vesszük elő.” Az ikonok körüli elhelyezése révén a növény a szent 
részévé vált,  s  emiatt ez az asszony védelmező céllal  vitt  magával egy kis szálat az 
otthonába Szűz Mária ikonja mellé (192. kép).

A tömjén használatát a kereszténység az ószövetségi zsidó istentiszteletből vette 
át. A tömjénezés a vallás átalakító erejének és az imádatnak a szimbóluma, hiszen a 
tömjén  illattá  válik  és  füstje  fölfelé  száll.  Az  istentisztelet  előírásaiban  a  tömjénezés 
egyrészt  előkészületi  és  megszentelő  cselekedet,  például  az  oltár  tömjénezése  a 
682  Nagy 2000: 7-9.
683  Cserbák 2001: 34.
684  Timkó 1975: 104.
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felajánlás előtt. Másrészt a tömjénezés a szent tiszteletének kifejezéseként szerepel, ezért 
kerül sor az ikonok és a hívek tömjénezésére: minden ember Isten képmása, és hivatása 
van a szentségre.685 Az olvasmány felolvasása alatt  a pap megtömjénezi az oltárt, az 
ikonosztáziont, végül a Királyi Ajtóból a templomhajóban imádkozó népet.  Az Isten 
iránti tisztelet jeleként tömjénezéskor a híveknek enyhén meg kell hajtaniuk a fejüket a 
pap vagy diakónus felé.

Vecsernye után volt  a  koljivoszentelés  (193–194.  kép):  egy asztalra kitettek  két 
egész kalácsot (2002-ben egy egész kerek kalács és egy felszeletelt volt), továbbá két tál 
koljivót,  amit  a  koma  készíttetett.  A  szentendrei  püspök  ünnepélyes  szertartás 
keretében  kereszt  alakban  bevágta  a  kalács  alját,  majd  vörösbort  öntött  az  imént 
keletkezett  nyílásba.  A  kettétört  kalács  egyik  felét  a  püspök,  a  másik  felét  a  koma 
csókolta meg háromszor. A kalácsból mindenki egy kis darabot kapott, a koljivót pedig 
műanyag kávéspoharakban osztotta szét a koma és két segítője. Az ételekért hatalmas 
tolongás kezdődött,  de jutott  mindenkinek.  A koljivót  a  püspök szintén vörösborral 
locsolta meg, ezzel is kifejezve a búza és a bor szimbolikus jelentését.

2002-ben a koma a kalácsot egy pékkel süttette, a koljivót pedig egy hercegszántói 
férfi készítette, aki a receptet még régebben az akkori plébános édesanyjától tanulta. Az 
egészséges búzaszemeket kiválogatta, megmosta és kb. 3,5–4 óra hosszáig főzte. Akkor 
a búzát annyiszor mosta meg, amíg tiszta nem lett  a víz. A tiszta búzát egy ruhába 
kötötte, és egy napig hagyta, hogy kicsöpögjön. Ezután ledarálta a búzát (ami a bőség, 
termékenység  jelképének  számít),  és  kevert  hozzá  diót  (a  szerencsét  jelképezi), 
szegfűszeget,  fahéjat,  vanilincukrot,  kristálycukrot  és  mazsolát.  A  koljivót  színes 
cukorkákkal díszítette, tetejére almát tett, ebbe pedig feszületet. A kalács és a koljivo 
szerepét így magyarázta: „Ahogy én tudom, a kalács az élőkre emlékezünk, a koljivót a 
halottakér, akik voltak rokonok. Azokra emlékezünk ezen a napon.” A szegedi pap ezt 
a magyarázatot fűzte a koljivóhoz: „Amikor elvetjük a búzát, a mag elrohad, de új élet 
keletkezik  belőle.  Ugyanez  van,  amikor  az  ember  meghal:  eltemetik  a  földbe.  Ez  a 
feltámadás jelképe, föltámad a lelke, és egy más minőségű ember lesz belőle... A kalács 
ugyanolyan, mint a kenyér, az életnek a jelképe. Kenyér nélkül nincs élet. Legalábbis itt 
nálunk.”686

3.4. Részösszefoglalás

A grábóci kolostor jelenleg az év nagy részében csupán turisztikai látványosságot 
jelent az idelátogatók számára, de Péter-Pál napjára visszanyeri  egykori jelentőségét. 
Lényegesnek  tartom,  hogy  a  magyarországi  szerbek  körében  a  nyelvi  és  vallási 

685  Schmemann 1997: 28-29.
686  A koljivo a magyarországi szerbeknél a halottal kapcsolatos emlékünnepek legfontosabb attribútuma, 

azok mindegyikén szerepel, de egész Délkelet-Európa görögkeleti vallású népeinél is megtalálható e 
szokáskörben. Kiss 1988: 132.
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összetartozás – ami egyúttal a többségi nemzettől való elkülönülést is jelenti – szorosan 
összeforrt.

Az  ortodox  templom  pompája,  a  liturgia  dinamikája  és  a  sokféle  gesztus 
különösen drámai módon hat az érzékszervekre, s így azokra is nagy hatást gyakorol, 
akik nem értik a liturgia nyelvét.

Vallási szerepén túl a búcsú szimbolikus jelentéssel  is  bír:  a szétszórtan élő,  az 
asszimiláció és az idősek halálozása miatt fogyó létszámú szerbek számára fontos az 
ünnep  közösség-összetartó  ereje.  A  nemzeti  identitás  megerősítésének  helyszíne  ez, 
ahol az egymástól távol élő rokonok, barátok tarthatják egymással a kapcsolatot, illetve 
a  fiatalok  között  új  ismeretségek  is  köttetnek.  Ezek  miatt  nagyon  jelentős  a  búcsú 
társadalmi szerepe.

Másrészt azáltal, hogy a szerb közösség – annak ellenére, hogy a településen nem 
élnek szerbek – ennyire ragaszkodik Grábóchoz, saját etnikai identitásukat is igazolják, 
megvallják  önmaguk  és  a  faluban  élők  számára,  előterében  az  „identitásszerzés 
mozzanata” áll.687 A grábóci kolostor a kollektív emlékezet  egyik megjelenésformája, 
térbeliesítése.688 Ahogyan  2005-ben  a  szentendrei  püspök  könyörgésében 
megfogalmazta: „Tartsa meg Isten ezt a szőlőterületet!”

Grábóci képek most következnek.

687  Assmann 1999: 63.
688  Assmann 1999: 60.
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IV. Összegzés

Kutatásom  kezdetén  annak  megfigyelését  tűztem  ki  célomul,  hogy  a  római 
katolikus búcsújárást  és a szerb ortodox  slavát  színrevitelük aspektusából  közelítsem 
meg. Ezáltal a búcsú folyamatának azokat a részleteit, motivációit szándékoztam jobban 
bemutatni, melyek az eddigi kutatásokban háttérbe szorultak. Azt föltételeztem, hogy 
ezek  a  közösségi,  több  száz  vagy  több  ezer  résztvevőt  mozgató  ünnepek  rituális 
drámának tekinthetők. Ez alatt azt értem, hogy a búcsún való részvétel egy drámához 
hasonlítható, azzal a különbséggel, hogy esetünkben a hívek nem passzív szemlélői az 
eseményeknek,  hanem  abban  aktívan  részt  vesznek.  Bekapcsolódhatnak  az  ünnep 
alapját képező eseményekbe, vagyis Krisztus keresztútjába, illetve részesei lehetnek egy 
olyan  közösségnek,  melyben  vallási  vagy  nemzeti  szempontból  megélhető  a 
communitas.

Vizsgálódásom  elsősorban  terepmunkáimon  alapszik,  melyek  során  több 
alkalommal  magam  is  részt  vettem  a  búcsúkban:  egy-egy  kisebb  közösséghez 
csatlakozva,  azok  szokásait,  viselkedését,  szimbolikus  cselekvéseit  megfigyelve, 
továbbá  interjúkat  készítve.  Mindezt  fotódokumentációim  és  gyűjtési  naplóim 
egészítették ki.

Disszertációm első felében a kutatásom alapját képező fogalmakat tekintettem át. 
A búcsújárás ugyanis olyan ünnep, mely során a hívek a profán világon fölülemelkedve 
találkozhatnak  a  Szenttel.  Ismertettem  a  dráma,  a  theatrum  sacrum és  a  kulturális  
performansz jelentését: ezeket a kifejezéseket más-más tudományágban alkalmazzák, és 
egy-egy korszakra jellemzők, de mégis ugyanazt fejezik ki, mint az általam használt 
rituális dráma. Lényegesnek tartom, hogy a gyónás, a bűnök megvallása és a föloldozás, 
a  vezeklést  jelentő  testi  fájdalmak hozzájárulnak  a  lélek  megtisztulásához,  vagyis  a 
gyógyuláshoz. Erre olyan példákat is láttam a vizsgált helyszíneken, mint a gyalogos 
zarándoklat, a keresztút elvégzése, templomalvás.

Részletesen  kifejtettem  a  vallásos  rítusok  és  a  színjátszás  több  ezer  éves 
kapcsolatát:  a  dráma  és  a  színház  mind  az  őskorban,  mind  az  ókori  kultúrákban, 
továbbá  a  középkori  Európában  is  vallási  rítusokból  fejlődtek  ki.  Szempontomból 
lényegesek  azok  az  iskoladrámák,  vallásos  körmenetek,  keresztutak,  melyek 
Magyarországon a XVI–XVIII. században sokaknak a színházat jelentették. A hivatásos 
színjátszás  részéről  a  XX.  században  voltak  olyan  törekvések,  amik  a  vallást 
helyettesítve  a  színházat  szerették  volna  rítussá  tenni,  hogy  az  események 
megváltoztassák a jelenlevőket. Ezekben a kötött szöveggel szemben hangsúlyosabbá 
váltak a gesztusok és a csend, és megindult a színpad és a nézőtér összeolvadása.

E törekvésektől a búcsús ünnepek lényegesen eltérnek abban, hogy vallásos alapra 
épülnek:  a  hívek  számára  Krisztus  élete  valóban  megtörtént  esemény,  amit 
fölelevenítenek az ünnepen, a keresztút végzése során pedig azzal nemcsak verbálisan, 
hanem önsanyargatással, szenvedés által, könnyekkel azonosulhatnak. A zarándoklatot 
Krisztus jelenléte határozza meg, míg a színházi előadás alatt inkáb csak szembesülés 
megy végbe a szereplők életével. 
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A búcsújárásnak mint rituális drámának megvalósulása többnyire valamely Mária 
ünnephez vagy pünkösdhöz fűződik.  Ennek során a zarándokok hosszabb-rövidebb 
úton fölkeresik a kegyhelyet, mely az Égiek megjelenési helye. Ott hálát adnak és/vagy 
kéréseikkel Istenhez és égi Édesanyjukhoz fordulnak. A tét a bűntől való feloldozás, 
lelki  újjászületés  és  az  örök  élet  elnyerése.  Ezért  nemcsak  a  vezeklés,  hanem  az 
örömünnep is hozzátartozik a búcsúhoz.

A búcsújárók többsége szerves közönséget alkot: nem kedvtelésből, hanem lelki 
szükségletből  vesznek  részt  a  rituális  drámában,  melynek  megvalósulásához  ők  is 
nélkülözhetetlenek. A kegyhelyen minden jelenlevő résztvevő is egyben, csupán a fő- és 
mellékszerepek  cserélődnek.  Vannak,  akik  bizonyos  időszakokban  a  többieknél 
intenzívebben  vesznek  részt:  így  például  a  keresztaljákat  szervezők–vezetők 
közösségükön belül kiemelkedő szereppel bírnak, de a kegyhelyen a misék alatt ők is 
csoportjuk  tagjaihoz  hasonlóan  viselkednek.  Fényképek,  televíziós  közvetítés  útján 
pedig bármely résztvevő egy nagyobb közönségnek szánt látványosság részévé válhat.

A rituális dráma központi helyszíne szent hely, ahol megszűnik a hétköznapi idő. 
A hangsúly  az  Égiekkel  kialakított  kapcsolaton  van,  s  ez  idő  alatt  a  hívek  alávetik 
magukat a szenvedésnek. A rituális dráma már az otthoni előkészületekkel  kezdetét 
veszi, és az előadást követő levezető folyamatokat is magában foglalja. Ezáltal nemcsak 
a kegyhely, hanem annak tágabb környezete, akár a szereplők lakóhelyei is a rituális 
dráma helyszínévé alakulhatnak át:  a  hívek közel  azonos időben mind a négy égtáj 
irányából indulnak el a szent helyre.

Mivel a búcsújárás általában évről évre ismétlődik, így az idők folyamán kiforrt 
egy  állandónak  tekinthető  váza,  melyben  mindig  akad  némi  változás  az  aktuális 
körülményekhez igazodva.  Ezért  nincs két  egyforma búcsújárás,  hanem variációkról 
beszélhetünk.  A  búcsújárás  forgatókönyve  egyrészt  írásban  rögzített,  ennek  egyik 
formáját  az  énekeskönyvek  jelentik,  melyek  az  énekeken  kívül  tartalmazzák  a 
beköszöntő  és  búcsúzó  imákat,  a  keresztúti  ájtatosság  szövegét,  de  gyakran  a 
kegyhelyre vonatkozó viselkedési szabályokat is. Az írásba nem foglalt forgatókönyv 
pedig a keresztaljákat szervezőkben él, ők adják át azt nemzedékről nemzedékre.

A zarándoklat alatt  vizuális és zenei effektusok növelik a drámaiságot,  a hívek 
énekükkel  kifejezhetik  Isten  és  Szűz  Mária  iránti  szeretetüket,  tiszteletüket.  A 
búcsújárás egyes szakaszainak (mise,  énekek, imádságok) ugyan van kötött szövege, 
ám a szöveggel egyenértékűnek tekinthetők a látható és hallható elemek, mint például a 
zene, a mozgás vagy maga a látvány, amire megkülönböztetett figyelmet fordítanak. A 
díszlet nemcsak a szakrális objektumokat, hanem a természeti környezetet is jelenti. A 
zene és a csönd, a mozgás és a vizuális megtapasztalás szervesen elősegítik a hívekben 
végbemenő transzformációt.
Ez  a  rituális  dráma  lehetőséget  nyújt  az  elfojtott  érzelmek  kifejezésére:  a  hívek 

éneklésben,  mozgásban,  imádságokban  adják  ki  magukból  feszültségeiket,  illetve 
négyszemközt a gyónás során a papnak, s rajta keresztül Istennek vallják meg titkolt 
bűneiket,  illetve a virrasztás során Szűz Máriának.  Ezekben az esetekben a katarzist 
gyakran sírás, kiáltás, zokogás, térdeplés, térdencsúszás, a kegykép, kegyszobor vagy 

175



ikon közelében való elhelyezkedés jellemzi. Ezek a cselekedetek hozzájárulnak a lélek 
gyógyulásához.
A  búcsújárás  alatt  a  hívek  minden  érzékszervükkel  Isten  jelenlétét  érzik.  A  látás 

szempontjából  lényeges  a  kegyhely  áhítatra  hangoló  esztétikai  jelentősége:  a 
nagyméretű  templomok  és  egyéb  szakrális  objektumok,  a  díszesen  kialakított 
templombelsők  lenyűgözik  az  odalátogatókat,  hiszen  sokkal  pompásabbak,  mint  a 
legtöbb  falusi  templom.  A  hívek  úgy  érezhetik,  hogy  a  templomba  lépve  szinte 
megnyílik az ég, s egy kis időre ők is mennyei lét részesei lettek, ahol életük forrását és 
végső  célját  imádhatják.  A  fényélményekre  is  láthattunk  példákat:  a  gyertyáknak 
mindhárom kegyhelyen fontos szerepük van: Grábócon a templomba lépve élőkért és 
halottakért gyújtanak gyertyákat, Radnán a hegyoldal keresztjei, illetve Szűz Mária és a 
szentek szobrai előtt,  Csíksomlyón pedig különösen a hajnali  keresztút  végzése és a 
napkelte szimbolizálja a világosság, Isten eljövetelét. 

A  látványhoz  tartoznak  Máriaradnán  a  fogadalmi  képek,  offerek  és 
márványtáblák,  melyek  Mária  közbenjárásáról  tanúskodnak.  A  kegyhelyen  nyert 
kegyelmet pedig a zarándokok otthonaira a hazavitt kegytárgyak, szentelt víz és zöld 
ágak terjesztik ki. A Máriaradnáról és Csíksomlyóról hazavitt zöld ágak leveleit vihar 
esetén tűzbe dobják, a máriaradnai  Mária könnyét vagy a grábóci bazsalikomot pedig 
gyógyításra használják. A zarándokok önmaguknak és az őket figyelemmel követőknek 
láthatóvá teszik Isten alázatát, tanúságot tesznek Krisztusról. A gyalogos zarándoklat 
önfegyelmező, énerősítő gyakorlat,  hogy a zarándok ura lehessen saját testének és a 
Szenttel  való  találkozásra  koncentrálhasson.  A  máriaradnai  keresztúton  készített 
fotóimmal  mutattam be,  hogy a  testtartás  és  a  gesztusok hogyan fejezik  ki  a  hívek 
lelkiállapotát. 

A  látás  mellett  az  érintés  is  fontos,  hiszen  a  résztvevők  így  részesedhetnek  a 
szentből. A tisztelet és a szent befogadásának rítusa az oltárok, feszületek, a csíksomlyói 
kegyszobor vagy annak másolatának megérintése. Ez utóbbiakhoz kötődik az a szokás, 
hogy a szoborhoz érintett tárgyat (pl. zsebkendőt, ruhaneműt) gyógyításra használják. 
Hasonló  a  csók  szerepe  is:  Máriaradnán  a  főoltárt,  Gyimesbükkön  a  Csíksomlyót 
megjárt  feszületen  Krisztust,  Grábócon  pedig  a  templomban  elhelyezett  ikonokat 
csókolják  meg  a  hívek.  A  palotaiak  példáján  keresztül  mutattam  be  a  szentelt  víz 
szerepét: otthonukban használata mindennapos, megtisztulást nyújt, és Isten jelenlétét, 
védelmét  erősíti  meg.  A  gesztusok  többsége  (pl.  állás,  térdelés,  fejhajtás)  előfordul 
kötelező jelleggel a liturgián is, de különösen akkor érezhető meg bennük a belülről 
fakadó késztetés, amikor a magánáhitathoz kapcsolódnak.

Az  éneklés  erejéről,  lelket  megnyitó  hatásáról  is  több  helyen  szóltam.  Az 
énekszövegek is tudatosították a jelenlévőkben, hogy nincsenek egyedül gondjaikkal. A 
csend – abban az esetben is, ha csak a lélekben teremtődik meg, hiszen a kegyhelyeken 
kevés  lehetőség nyílik  egyedül  maradni  –  alkalmas a  befelé  fordulásra,  az  Égiekkel 
kialakított kapcsolat szorosabbá tételére, amikor megszűnik a környező zajos világ. A 
kimondott szó erejének legjobb példája a gyónás, amikor a hívek végső soron Istennek 
vallják meg az ellene elkövetett bűneiket. 
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Ehhez  kapcsolódik  az  áldozás,  amikor  a  hívek  Krisztus  testéből  és  véréből 
részesednek.  Az  ízleléshez  hozzátartozik  a  böjt,  azaz  a  nem-ízlelés  ideje,  ami  még 
hangsúlyosabbá teszi az áldozást. Az ízlelés magában hordozza azt is, hogy itt a földön 
az  együttmaradás  csupán  részleges,  ideiglenes,  véglegessé  pedig  majd  a  földi 
zarándokút végén válhat. A radnai Mária könnye, mely gyógyerejét onnan nyeri, hogy a 
Kálvárián  szent  időben  kell  szedni,  evés  útján  fejti  ki  hatását.  A  szaglás 
legszemléletesebb példája az ortodox liturgia tömjén használata, mely a tisztelet és a 
megszentelés szimbóluma.

Disszertációmban  három  esettanulmányon  keresztül  fejtettem  ki  részletesen  a 
rituális  dráma  sajátosságait.  Ezek  közül  Máriaradna  képviselte  a  soknemzetiségű 
búcsújáróhelyeket:  a Bánság legjelentősebb kegyhelyét a magyar hívek mellett  római 
katolikus  németek,  bolgárok,  krassovánok,  szlovákok,  továbbá  görög-katolikus  és 
ortodox románok keresik föl. Máriaradna példáján keresztül ismertettem a XX. század 
elejére vonatkozó írott források alapján a búcsújárás hagyományos formáját. Kitértem 
arra is, hogy a szögedi nemzet egykori búcsújárói, akik az országhatár megváltozásának 
következtében  nem tudták  elvégezni  megszokott  zarándoklatukat,  1924–1942  között 
Szegeden rendeztek  radnai  búcsút.  A napjainkban zajló  Kisasszony napi  búcsúkon a 
különböző  nemzetiségek  között  a  rituális  dráma  szempontjából  sok  hasonlóságot 
tapasztaltam, bár kétségtelen, hogy a bolgárok és a krassovánok számbeli többségükből, 
szervezettségükből adódóan látványosabban viszik színre hódolatukat és kéréseiket.

Míg a máriaradnai búcsúban a környékbeli nemzetiségek színes kavalkádja jelenik 
meg,  addig  Csíksomlyó  és  Grábóc  esetében  jelentős  azon  résztvevők  száma,  akik 
elsősorban  nem  vallási,  hanem  a  nemzeti  identitás  megélésének  céljával  veszik 
szimbolikusan birtokukba a kegyhelyeket.  Csíksomlyó a Székelyföld magyarok lakta 
vidékének  szakrális  központja,  az  egyetlen  magyarországi  szerb  ortodox  kolostor 
környékén viszont már nem élnek szerbek, de Péter-Pál napjára nemcsak Magyarország 
minden részéről, hanem Horvátországból és Szerbiából is érkeznek szerb ortodoxok. 

Az ortodoxoknál más a templom védszentünnepének indítéka, mint a katolikus 
búcsúkénak; a katolikus indulgentia tannal szemben inkább a képtisztelet a mozgatója. 
A cselekvéssor, a rituális dráma azonban mégis hasonló forgatókönyv szerint zajlik, így 
az értelmező keret a keleti és nyugati kereszténységre egyaránt általánosítható.

A  búcsújárást  nem  minden  résztvevő  éli  meg  egyformán.  Ez  függ 
vallásosságuktól,  koruktól,  társadalmi  helyzetüktől  és  azon  motivációiktól,  melyek 
következtében  útnak  indulnak.  A  legmegrázóbb  élményt  felnőttek  esetében  az  első 
részvétel  jelentheti,  hiszen  akkor  minden  az  újdonság  erejével  hat.  A  vallásosság 
mélysége, a halállal és az élet értelmével való szembenézés az életkortól is függ, amint 
ezt Csíksomlyó esetében elemeztem részletesebben. Valószínűleg azok az idősek, akik 
most  teljes  mélységében  átélik  a  Szenttel  való  találkozást,  fiatalon  másképp 
viszonyultak  a  zarándoklathoz,  és  feltehető,  hogy  azok  a  fiatalok,  akik  most  csak 
szórakozásként élik meg az utat, 20–40 év múlva – ha megerősödnek hitükben – jobban 
fognak az Égiekkel való találkozásra koncentrálni.

A csíksomlyói fejezetben azt is megmutattam, hogy milyen sokféle motiváció van 
jelen  a  gyimesi  menetben  résztvevők  körében.  A  zarándokút  lényegéről  eltérő 
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elképzelések  léteznek.  Egyesek  Krisztus  keresztútjaként,  mások  túraként  vagy  az 
autentikus  lét,  a  közösség  egyik  megnyilvánulásaként  értelmezik  a  zarándoklatot. 
Csíksomlyó jelentheti a szent helyet és így a világ közepét, míg mások számára nemzeti 
identitásuk kinyilvánításának helyszíne. Azt is láthattuk, hogy a különböző cselekvési 
minták hogyan keverednek az egyénekben:  a „zarándok” vagy a „turista” korábban 
ellentétpárként  értelmezett  alakja  helyett  „vallási  turistákról”689 beszélhetünk,  ide 
sorolva nemcsak a magyarországi, hanem az erdélyi és gyimesi zarándokok egy részét 
is.

A búcsújárás hatása eltérő lehet. Vannak, akik egyszeri ottléttel beérik, míg mások 
évről évre visszatérnek. Több olyan esetről is hallottam, amikor hitüket nem gyakorló 
személyek,  akiket  inkább  csak  a  kíváncsiság  vezetett,  kerültek  közelebb  Istenhez. 
Napjaink  szekularizált  társadalmában  az  egyének  gyakran  maradnak  magukra 
problémáikkal,  s  a  megoldást  a  keleti  vallások  felszínes  megismerésében  vagy 
ezoterikus gyakorlatok alkalmazásában vélik megtalálni. A gyimesiekhez csatlakozók 
között  is  vannak  olyanok,  akik  nem  fogadják  el  a  római  katolikus  egyház  minden 
hittételét.  Ők  nem  Jézus  Krisztus  vagy  Mária  szenvedéseivel  akarnak  azonosulni, 
hanem a gyimesiek világával, mert ezt érzik tökéletes létnek – ami valójában illúzió.

Munkám végén úgy érzem, használható az általam választott fogalmi értelmező 
keret:  új  összefüggéseket  segített  feltárni  a  búcsújárás  vizsgálatában,  és  árnyaltabb 
képet  nyújthattam  arról,  hogy  a  résztvevők  hogyan  élik  meg  az  ünnepet.  Sikerült 
megragadnom  az  azonosulás,  a  transzformáció  mozzanatait  is.  Megbizonyosodtam 
arról,  hogy  a  rituális  drámában  résztvevők  nagy  része  –  vagyis  azok,  akik  hitbeli 
meggyőződésből vesznek részt – átéli a Szenttel való találkozást, ami lehetőséget nyújt 
a  megtisztulásra,  a  katarzisra.  A  Jézus  Krisztus  vagy  Szűz  Mária  történetével  való 
azonosulás  megmozgatja  érzelmeiket,  feloldja  a  bennnük  levő  feszültségeket,  és 
közelebb jutnak önmaguk mélyebb megismeréséhez. A hagyományos értelemben vett 
búcsú nem teljesítményorientált, hanem a Krisztus szenvedéseiben való részvétel egyik 
formája, amikor a hívő fenntartás nélkül, szeretetből, teljes bizalommal rábízza magát 
Istenre.  Ugyanakkor a búcsús ünnep hagyományos formája sokaknak csupán keretet 
jelent.  Ilyen  esetekben  a  kegyhelyeknek  más  szerepük  lesz:  a  nemzeti  közösséghez 
tartozást  fejezik  ki  vagy  a  globalizáció  veszélyei  előli  menekülést  egy  vágyott,  de 
napjainkra már széttöredezett világba.

689  Pusztai 2004c.
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167. kép Ebéd kempingasztal mellett. 

Saját felvétel, 2005.

168. kép Zenélő férfiak. Saját felvétel, 2005.

169. kép Ebéd utáni éneklés. Saját felvétel, 2003.

170. kép Koljivoszentelés a közösségi épületben. 
Saját felvétel, 2005.

XXX. TÁBLA



171. kép Kóló a temlom előtt I. Saját felvétel, 2003.

172. kép Kóló a templom előtt II. Saját felvétel, 2003.

173. kép Kóló a közösségi épületben. Saját felvétel, 2005.

174. kép Cukorkaárus. Saját felvétel, 2003.

175. kép Játékok. Saját felvétel, 2003.

176. kép Ebéd a közösségi épületben. Saját felvétel, 2005.

XXXI. TÁBLA



177. kép Az 1757-ben készült patkó alakú „harang”.
Saját felvétel, 2003.

178. kép Az ikonosztázion. 
Saját felvétel, 2003.

179. kép Nagy bemenet: a Szent Adományok oltárra vitele: a 
szolgálatot végzők ünnepélyes körmenete az északi ajtón át a 

hajóba, majd a királykapun át vissza az oltárhoz. 
Saját felvétel, 2003.

180. kép Megszentelés: a kenyérnek mint adománynak a 
fölemelése a királyi ajtóban. Saját felvétel, 2003.

181. kép A moholi kórus. Saját felvétel, 2003.

182. kép Egy budakalászi asszony egyik rokonának sírját 
díszíti a temetőben. Saját felvétel, 2005.

XXXII. TÁBLA



183. kép Az eszéki püspök áldást oszt  a trikirionnal és a 
dikirionnal. Saját felvétel, 2003.

184. kép Az orárion használata. Saját felvétel, 2005.

185. kép Hívek a liturgia alatt. 
Saját felvétel, 2003.

186. kép Gyónás I. Saját felvétel, 2003.

187. kép Gyónás II. Saját felvétel, 2003.

188. kép Szentáldozás. 
Saját felvétel, 2003.

XXXIII. TÁBLA



189. kép Gyertyák. Saját felvétel, 2003.

190. kép Szűz Mária és Szent Mihály ikonjai. 
Saját felvétel, 2003.

191. kép Jézus, illetve Szent Péter és Pál ikonjai.
 Saját felvétel, 2003.

192. kép Egy asszony szegfűvel és bazsalikommal díszíti az 
ikonokat. Saját felvétel, 2003.

193. kép Koljivoszentelés. Saját felvétel, 2003.

194. kép A koljivoszentelés végén a koma felesége fölvágja a 
kalácsot a jelenlevőknek. Saját felvétel, 2003.

XXXIV. TÁBLA



2. kép Radnai szentkép. A szerző Szeged-alsóvárosi 
dédnagyanyjának hagyatékából, XX. század eleje.

3. kép A török támadását megörökítő kép a templom falán. 
Saját felvétel, 2004.

4. kép A máriaradnai kegykép. 
1996-ban vásárolt szentképről szkennelve.

5. kép A makóiak által fölállított stáció a máriaradnai 
keresztúton:  „ALAPITOTTÁK/ a MAKÓI hivek/ 1889/ Ujból 

állittatták/ 1914-ben./ V.”  Saját felvétel, 2004.

II. TÁBLA



6. kép A krassovánok beköszöntője a lourdes-i barlangnál. 

Saját felvétel, 2004.

7. kép A főoltár megcsókolása. Az oltár megkerülése után a 
legtöbben pénzt helyeznek el az oltárra. Saját felvétel, 2004.

8. kép A feszület megcsókolása a főoltár megkerülése után I. 
Saját felvétel, 2004.

9. kép A feszület megcsókolása a főoltár megkerülése után II. 
Saját felvétel, 2004.

10. kép Az Arad-Déva közötti főút mellett levő feszület.
Saját felvétel, 2005.

11. kép A palotaiak köszöntője a kegykép előtt I.
 Saját felvétel, 2004.

III. TÁBLA



12. kép A palotaiak köszöntője a kegykép előtt II.
Saját felvétel, 2004.

13. kép A palotaiak megkerülik a főoltárt. Saját felvétel, 2005.

 

14. kép A szeptember 7-én 20 órakor kezdődő rózsafüzér 
ájtatosságra összegyűlt hívek egy része. Saját felvétel, 2005.

15. kép A görög-katolikus mise részlete. Saját felvétel, 2003.

16. kép Imádkozás a lourdes-i kápolna előtt.
Saját felvétel, 2004.

17. kép Gyertyagyújtás a lourdes-i kápolna előtt.
Saját felvétel, 2004.

IV. TÁBLA



18. kép A csermőiek keresztút-járása. Saját felvétel, 2004.

19. kép A kápolna a kálvária tetején.
Saját felvétel, 2004.

20. kép A kálváriakápolnánál imádkozók közül sokan gyertyát 
gyújtanak és pénzt dobnak be a rácson. Saját felvétel, 2004.

21. kép Síró asszony a kápolna falának dőlve.
Saját felvétel, 2004.

22. kép A főoltár előtt térdepelve imádkozók. 
Saját felvétel, 2004.

23. kép A keresztúton egyedül imádkozó asszony.
Saját felvétel, 2004.

V. TÁBLA



24. kép A keresztúton egyedül imádkozó férfi, kalapját a 
kezében tartja. Saját felvétel, 2004.

25. kép Imára összekulcsolt kezek rózsafüzérrel.
Saját felvétel, 2005.

26. kép Keresztutat végző asszonyok. Saját felvétel, 2005.

27. kép Idős asszony magába mélyedve a kápolna lépcsőjén. 
Saját felvétel, 2005.

28. kép A templom jobb hátsó felében levő feszület.
Saját felvétel, 2004.

29. kép Krisztus lábának megérintése a feszületen. 
Saját felvétel, 2004.

VI. TÁBLA



30. kép Asszonyok térden csúszva közelítik meg a főoltárt. 
Saját felvétel, 2004.

31. kép A főoltár előtt térdepelve imádkozók. 
Saját felvétel, 2004.

32. kép A lány a hosszú lépcsősoron a főoltárig térden csúszva 
tette meg az utat a gyertyával. Saját felvétel, 2005

33. kép A szakrális objektumokkal díszített hegyoldal a 
templom mögött. Saját felvétel, 2003.

34. kép Szentelt víz osztása a folyosón. 
Saját felvétel, 2004.

35. kép Szentelt víz radnai címkével ellátott műanyag 
üvegekben. Felirat fordítása: A szentelt víz ingyenes. 5.000 lejt 

kérünk a csomagolásért. Köszönjük! 
Saját felvétel, 2004.

VII. TÁBLA



36. kép Gyónásra váró krassován asszonyok a templom 
folyosóján a fogadalmi képek között. Saját felvétel, 2005.

37. kép A folyosón található feszület. Saját felvétel, 2005.

38. kép Mária szobrokat árusító férfi a templom előtti téren. 
Saját felvétel, 2004.

39. kép Katolicizmus és ortodoxia határán.
Római katolikus és ortodox képek. Saját felvétel, 2005.

40. kép Magyar és román nyelvű vallásos könyvek.
Saját felvétel, 2005.

41. kép Gyertyát vásároló krassován asszonyok. 
Saját felvétel, 2005.

VIII. TÁBLA



42. kép Miccset árusító férfi.
 Saját felvétel, 2005.

43. kép Mézeskalács rózsafüzért árusító fiatalasszony. 
Saját felvétel, 2005.

44. kép Vásári jelenet a vasútállomás közeléből. 
Saját felvétel, 2004.

45. kép  Fa- és vaseszközöket árusítók. Saját felvétel, 2005.

46. kép Ruhák és magnetofonok.
 Saját felvétel, 2005.

47. kép Árusok. Saját felvétel, 2005.

IX. TÁBLA



48. kép A krassován csoportok közösen, papjaikkal együtt 
végzik a keresztutat. Saját felvétel, 2004.

49. kép A képen látható nagyméretű, művirágokkal díszített 
gyertyákat cigányok vásárolják. Saját felvétel, 2004.

50. kép Cigány család elindul a lépcsőkön a főoltárhoz. 
Saját felvétel, 2004.

51. kép Gyulai hívek. Saját felvétel, 2004.

52. kép A kápolna részlete. Saját felvétel, 2005.

53. kép A kápolna szobrai. Saját felvétel, 2005.

X. TÁBLA



54. kép Részlet egy kézzel írt palotai énekeskönyvből. 
Saját felvétel, 2005.

55. kép Mária könnyét szedők a kálvária oldalában. 
Saját felvétel, 2005.

56. kép Mária könnye. A salátaboglárka (Ficaria verna) 
raktározó gumógyökerei. Saját felvétel, 2005.

57. kép Zöld ág szedése a keresztút mellett.
Saját felvétel, 2004.

58. kép A kolostor folyosójának részlete a fogadalmi képekkel. 
Saját felvétel, 1997.

59. kép Fogadalmi kép 1858-ból: a Radnai Skapulárés 
Szűzanya segít az imádkozó családnak (1237. sz.).

Pusztai Bertalan felvétele, 1997.

60. kép Fogadalmi kép:
 Mária segít a traktorbalesetben (145. sz.).

Pusztai Bertalan felvétele, 1997.

XI. TÁBLA



61. kép Böjti ételek a pünkösd előtti pénteken. 
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

62. kép A lobogók díszítése a pénteki indulás előtt. 
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

63. kép A feszület díszítése a pénteki indulás előtt.
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

64. kép A Csíksomlyóra tartó gyimesbükki menet eleje.
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

65. kép A Gyimesbükkből péntek délután
induló zalaegerszegi gimnazisták egy csoportja. 

Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

66. kép „Gyimesbükk – Budapest – Iváncsa” feliratú, nemzeti 
színű táblát vivő magyarországiak. 

Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

XII. TÁBLA



67. kép A passió részlete. 
Saját felvétel, Csíksomyló, 2005.

68. kép Étkezés a kegytemplom előtti téren szombat délután. 
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

69. kép A gyimesiek búcsúja Szűz Máriától vasárnap reggel. 
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

70. kép A csíkszépvíziek a templom előtt fogadják a 
Csíksomlyóról érkezőket. Saját felvétel, Csíkszépvíz, 2005.

71. kép A gyimesiek a visszaúton megkerülik a komjátpataki 
haranglábat. Saját felvétel, Gyimesfelsőlok, 2003.

72. kép A gyimesközéploki menet a Csíksomlyóról érkezők elé 
jön vasárnap délután. Saját felvétel, Gyimesközéplok, 2005.

XIII. TÁBLA



73. kép Egy asszony virágot szór az érkező keresztalja elé. Saját 
felvétel, Gyimesbükk, 2005.

74. kép Egy otthon maradt asszony orgonát ad a 
hazaérkezőknek. Saját felvétel, Gyimesbükk, 2002.

75. kép Hétfőn Gyimesbükkre érve a zarándokok és az otthon 
maradottak a lobogók háromszori összeérintésével köszöntik 

egymást. Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

76. kép A feszület megérintése a bükki templom előtt. Saját 
felvétel, Gyimesbükk, 2005.

77. kép A hazaérkező gyimesieket az otthonmaradottak egy 
része a templomnál várja. Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

78. kép A megérkező gyimesieket szentelt vízzel áldja meg 
plébánosuk. Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

XIV. TÁBLA



79. kép A gyimesbükki templom a hétfői szentmisén. 
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

80. kép A gyimesbükki mise után sokan megcsókolják a 
keresztalja élén haladt feszületen Krisztust. 

Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

81. kép Tájkép. 
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

82. kép Szemét az út mentén. 
Saját felvétel, Gyimesfelsőlok határa, 2003.

83. kép A Rákóczi vár romjai. 
Saját felvétel, Gyímesbükk, 2005.

84. kép Lakásbelső a Gyimesi csángó értékmegőrző táborban.
Saját felvétel, Gyimesközéplok, Boros-pataka, 2006.

XV. TÁBLA



85. kép A csíkszentmiklósi templom megkerülése a visszaúton. 
Saját felvétel, Csíkszentmiklós, 2003.

86. kép A Csíksomlyó felé tartó menet.
Saját felvétel, 2005.

87. kép Kocsisok a menet végén.
Saját felvétel, 2005.

88. kép A kikerülés részlete.
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

89. kép A szombat déli mise színhelye a hármashalom oltárral. 
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

90. kép Érintőzés a vasárnap hajnali napváráskor a 
hármashalom oltár melletti kegyszobor másolatnál.

Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

XVI. TÁBLA



91. kép Mise előtti pihenés. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2004.

92. kép Misére várva. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

93. kép A templomban alvó gyermekek.
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

94. kép A templomban virrasztó asszonyok. 
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

95. kép A kegyszobor. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2004.

96. kép Étkezés szombat délután a Nepomuki Szent János 
kápolna előtt. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2006.

XVII. TÁBLA



97. kép Szalmakalap árus. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

98. kép Kürtőskalács árus. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

99. kép Mézeskalács árus. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

100. kép Játékok. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

101. kép Korondi kerámia. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

102. kép Fából faragott háztartási eszközök.
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

XVIII. TÁBLA



103. kép Similabda. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

104. kép A gyimesi menet megérkezése a Péter-Pál 
templomhoz. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

105. kép Keresztút végzése vasárnap hajnalban a Jézus 
hágóján. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

106. kép A keresztutat végzők megérkeznek a
Salvator-kápolnához. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

107. kép Idős asszony a kegytemplom előtt várja a fölkelő 
Napot. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2006.

108. kép Az oltár megkerülése a Salvator-kápolnában.
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

XIX. TÁBLA



109. kép Filmesek a napkelte várásánál.
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

110. kép A Nyisztor Ilona vezette moldvai csángó gyerekek. 
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2006.

111. kép Napkelte várása, háttérben a hegyoldalban fölállított 
sátrak láthatók. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

112. kép Bodor Erzsébet a Szent István bazilika előtt. 
Saját felvétel, Budapest, 2002. augusztus 20.

113. kép A szegedi Karolina Iskola feszülete. 
Saját felvétel, Csíkszépvíz határa, 2006.

114. kép Poros úton. Saját felvétel, 2005.

XX. TÁBLA



115. kép Gyimesi asszonyok Csíksomlyó felé a por ellenére is 
énekelve mennek. Saját felvétel, 2005.

116. kép Gyónás útközben. 
Saját felvétel, Csíkszépvíz határa, 2005.

117. kép Egy asszony énekeskönyvében viszi a 
rábízott virágot a csíksomlyói Szűzanyának.

 Saját felvétel, Gyimesbükk határa, 2005.

118. kép Képeslap a gyimesi keresztaljával. 2005.

119. kép A gyerekeket és a csomagokat szállító teherautó. 
Saját felvétel, 2003.

120. kép Mobiltelefont használó gyimesi asszony.
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

XXI. TÁBLA



121. kép Keresztutat végző asszonyok a visszaúton. 
Saját felvétel, Gyimesfelsőlok határa, 2003.

122. kép A keresztúton. 
Saját felvétel, Gyimesfelsőlok határa, 2003.

123. kép Vízivás útközben. Saját felvétel, 2003.

124. kép Üdítőt, sört és csokit árusítók. 
Saját felvétel, Csíksomlyó határa, 2005.

125. kép A pápai Polgári Kör tagjai a szombati mise 
helyszínére menet. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

126. kép Egy gyimesi idős asszony a visszaúton 
önként vállalta a hegyen át a feszület vitelét. 

Saját felvétel, Gyimesfelsőlok határa, 2002.

XXII. TÁBLA



127. kép Magyarországiak nemzeti lobogókkal a gyimesi 
menetben. Saját felvétel, Csíkszentmiklós határa, 2004.

128. kép Gyimesbükki fiú magyarországiaktól
 kapott nemzeti lobogóval a visszaúton. 
Saját felvétel, Gyimesbükk határa, 2005.

129. kép A feszület megcsókolása a templomban.
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

130. kép A debreceniek lobogója. Saját felvétel, 2006.

131. kép Debreceniek a feszülettel, egy táblával és a nemzeti 
lobogóval. Saját felvétel, 2003.

132. kép Csengettyűk.
 Saját felvétel, 2005.

XXIII. TÁBLA



133. kép Érintőzés. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2004.

134. kép A hazaérkező keresztalja elé kereszt alakban helyeztek 
el virágokat. Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

135. kép Virágszirommal teli kosár a keresztalja előtt haladva. 
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

136. kép A hazaérkezőket virággal várók csoportja.
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

137. kép A hazaúton egy kis időre eleredt az eső. 
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

138. kép Csíksomlyóról hozott zöld ág egy konyhában.
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

XXIV. TÁBLA



139. kép A kenyér szakítása. 
Saját felvétel, Gyimesbükk, 2005.

140. kép Magyarországiak ünnepi öltözetben I. 
Saját felvétel, 2005.

141. kép Magyarországiak ünnepi öltözetben II. 
Saját felvétel, 2005.

142. kép Magyarországiak ünnepi öltözetben III.
Saját felvétel, 2005.

143. kép Magyarországiak ünnepi öltözetben IV. 
Saját felvétel, 2005.

144. kép Magyarországiak ünnepi öltözetben V. 
Saját felvétel, 2005.

XXV. TÁBLA



145. kép Gyimesi legények Marlborow feliratos kalapban. 
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

146. kép Nemzeti színű szalaggal fonott haj. 
Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

147. kép IGEN föliratú pólóban levő asszony, kalapján nemzeti 
színű szalaggal, kezében nemzeti lobogóval. 

Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

148. kép Az asszony hátulról. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2005.

149. kép Napkelte várása – az asszonynál nylonszatyor 
látható. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2003.

150. kép Napkelte várása – nylon szatyorral és hátizsákos 
fiatalokkal. Saját felvétel, Csíksomlyó, 2002.

XXVI. TÁBLA



151. kép A gyimesbükki menet élén népviseletben haladók. 
Csíksomlyó Magazin 2005. évi címlapja.

152. kép Az Arany Tarsoly címoldala, 2005. május.

XXVII. TÁBLA
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