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A magyarországi búcsújárás változásai

A búcsújárás vallásos és profán elemekből álló, a társadalomban meghatározott
funkciókat betöltő szokásrendje meg-megújuló, változó része a népi va11ásosság
nak. Hatással vannak rá a külső körülmények, az adott kor társadalmi és gaz
dasági viszonyai, az országok bel- és külpolitikája, közelebbről az államok egy
házpolitikája, s magának az egyháznak a saját belső intézkedései is. Irásom a
búcsújárásban bekövetkezett változások két körülményének vizsgálatára irá
nyul: 1. az állami egyházpolitika közvetlen hatása a népi vallásgyakorlásra, ezen
belül a búcsújárásra, 2. a modem közlekedési eszközök, a tömegközlekedési
eszközök befolyása a zarándoklatokra. E két tényező hatása újkori történelmünk
során más-más időpontban érvényesült.

A politika közvetlen befolyását jól láthatjuk a XVIII. század végén, a felvilá
gosult abszolutizmus idején, valamint a XX. század közepén, a kommunista
fordulat nyomán. A tömegközlekedési eszközökkel kapcsolatban is két időpon
tot említhetünk: a múlt század végét, amikor kiteljesedik a magyarországi és
európai vasúthálózat; továbbá századunk közepét, amikor a közúti hálózat ki
épülésével párhuzamosan általánossá vált és válik a busszal és személyautóval
folyó közlekedés. Mind a vasúti, mind a közúti közlekedés azonos irányú vál
tozást idézett elő a búcsújárás szerkezetében.

A búcsújárás hagyományosnak tekinthető formája, a gyalogos zarándoklat cse
lekménysora és külsőségei a tridenti zsinat utáni időkben, a barokk korban, a
XVII-XVIII. században alakultak ki. Jellemzője volt ennek, hogy közösségi keret
ben végezték, legtöbbször látványos külsőségek között: hagyományos viseIetben,
szent jelvényekalkalmazásával (keresztek, lobogók, hordozható képek és szobrok),
gyakran a középkorra jellemző vezeklési formák kiséretében. A lakóhely és a kegy
hely távolságától függóen a zarándokút több napig is tarthatott. A zarándokcso
portok napi átlagban 30 kilométert tettek meg. Ez 7-10 órai gyaloglást jelentett.A
zarándokcsoport hagyományos felállása - elöl a búcsús kereszt, majd a férfiak, s
végül a nők - a processziókra vonatkozó előírások szerint történt. A kegyhelyre
vezető út időben is és térben is a szent hellyel, a Szenttel való találkozást készítette
elő. Időben úgy, hogy lehetőséget adott sajátosan hosszú imádságok és énekek
előadására, a vezeklés különböző módjainak gyakorlására (például böjtölés). Tér
ben perdig úgy, hogy az út során talált, felkeresett keresztek, szentek szobrai, ká
polnái, a települések templomai felkészítettek a szent hellyel való találkozásra. Az
útmenti szobrok, kápolnák, templomok egymásutánisága gondosan felépített lelki
programot, tartalmat is tükrözhetett. Igy például a máriacelli zarándokúton a 00
csúsok előbb Szent Annával, Mária anyjával találkoztak Annaberg templomában,
majd Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesévelJosefbergben, s csak ezután vonultak
be az Istenszülő templomába, Máriacellbe. Az út során mondott énekek és imák is
e program szerint épültek fel. Ezek emlékét kéziratos és nyomtatott füzetek, köny
vek sokasága őrzi. Emlékét csupán, mert a zarándoklat vasúton és buszon ezek
többségét szükségtelenné tette.
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A több napos zarándokút ugyanis néhány órányira rövidült, útvonala pedig
legtöbbször eltér a gyalogos zarándokút útvonalától. Igy sem idő, sem szükség
nincs a hagyományos ájtatosságok végzésére, amelynek során a zarándokút
minden mozzanatához sajátos énekek és imák kötódtek. Ugyancsak visszaszo
rultak a vezeklő ájtatossági formák is. A régebben az ünnep előtt a kegyhelyre
érkező búcsúsok, vagy a templomban vagy magánháznál virrasztottak. Napja
inkban legtöbbször csak az ünnepi nagymisére és a nagy körmenetre érkeznek.
Megszűnt tehát a templomaIvás (incubatio) ősi szokása, de lazult a kegyhely
lakossága és a zarándokok közöttí személyes kontaktus is. A közlekedés felgyor
sulása és eszközeinek változása természetszerűleg módosította a zarándokok
előkészületeit az élelmezésben, s a viseletben is. A búcsújárás egész eseménysora
nagymértékben leegyszerűsödött,s hangsúlya a zarándokútról áthe1yezódőttaz
ünnepi szentmisén való részvételre.

A nagyobb és gyorsabb közlekedési lehetőségek kiterjeszthették az egyes
kegyhelyek vonzáskörét, Ezt nemcsak Magyarország határain belül figyelhetjük
meg, hanem a külföldre vezető zarándokutaknál is. Századunk közepéig külön
vonatok szállitották a magyar zarándokokat Rómába, Lourdes-ba és Máriacell
be, napjainkban pedig utazási irodák szerveznek autóbusz- és repülőutakat e
helyekre és a Szentföldre. Ez újabbkori utak során mindinkább előtérbekerülnek
a zarándoklatok profán elemei: a búcsúsok történelmi emlékhelyeket, természeti
látnivalókat, fürdőhelyeket keresnek fel. A zarándokút profán elemei felerősöd
nek, a szent szinte csak a kegyhelyre korlátozódik.

Sokkal összetettebb és közvetettebb az a hatás, amelyet a politika és az egy
házpolitika gyakorolt a vallásos népéletre, ezen belül is a búcsújárásra. A nor
mális körülmények közötti közvetett kapcsolat a XVIII. század második felében,
a felvilágosult abszolutizmus keretei között nagyon is közvetlenné vált. Mária
Terézia, II. József, s utódaik főkegyúri jogaik alapján, s a racionalitás jegyében
és nevében az egyházi életet, a vallásgyakorlás részleteit is át akarták alakítani.
A munka hatékonysága érdekében csökkentették az egyházi ünnepek számát,
és például, a takarékosság jegyében, kettőben szabták meg az oltáron égethető

gyertyák számát. A minden részletre kiterjedő szabályozás alól nem maradt ki
a búcsújárás sem. A termelőmunka "produktivitásának védelmében" az uralko
dók előbb betiltották az egy napnál hosszabb ideig tartó zarándoklatokat, a
külföld re vezető zarándokutakat. A hívek fogadalmi ajándékait (ex vota) elko
hozták és elárverezték. A búcsújárás visszaszorulásával járt a szerzetesrendek
működésének korlátozása, némelyikének (például jezsuiták, pálosok) feloszlatá
sa is, hiszen a kegyhelyek többségét szerzetesrendek gondozták.

E XVIII. századi állapotokkal nagy hasonlóságot mutat Magyarország és
szomszédos államainak XX. század közepi helyzete, egyházi és vallásos élete,
amikor a kommunista diktatúra az egyházak életét és a vallásgyakorlás kereteit
erosen korlátozta. Az 194O-es évek végétől kezdődően számos olyan adminiszt
ratív tiltó intézkedést hoztak, amelyek a hit külsö megnyilvánulási formáit, a
körmeneteket és a búcsújárásokat a közterületekről (utcák, országutak) kitiltot
ták, s a templom kerítése, falai közé szorították. Ennek következtében a sokhe
lyütt külsőségekben is gazdag zarándoklatok, körmenetek leegyszerűsödtek

vagy teljesen megszűntek. Templomi raktárak mélyére kerültek a hordozható
szobrok és zászlók, különösen azokon a településeken, ahol a hatalom a helyi
közösségeket is szét tudta verni. A vallást és a vallásgyakorlási formákat teljesen
az egyéni és családi élet, valamint a templom keretei közé szorították vissza,
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mintegy gettóba zártálc A kegyhelyek vonzerejét azonban e tilalmak csak rész
ben tudták csökkenteni. E kényszerhelyzet hatására alakult ki az egyéni vagy
kiscsoportos, akár családi keretben vezetett, s minden külsőségtőlmentes zarán
doklati forma. E tilalmak számos konspiratív elemet is belevittek a zarándokla
tok szervezésébe.

E körülmények nagyjából azonosak voltak a Magyarországgal szomszédos
ún. szocialista országokban is. De kétszeresen sújtották az első és a második
világháborút követő békeszerződések következtében idegen uralom alá került
magyarok millióit. A nemzeti türelmetlenség érvényesült az egyházon belül is,
s ez a kisebbségbe került magyarokat sújtotta. Szlovákiában például a magyar
zarándokok kiszorultak a szlovák nyelvterületen fekvő kegyhelyekről,s elsősor

ban a délszlovákiai magyar és a magyarországi kegyhelyeket látogatják. A nem
zeti türelmesség, amely a XIX. századi búcsújárást jellemezte, századunkra el
túnt. Erdélyben a román hatóságok a vonat- és buszközlekedés ideiglenes leál
lításával is igyekeztek a búcsújárást, a zarándokok közlekedését korlátozni, a
kegyhelyek felkeresését meggátolni.
, A korlátozások ellenére a múlt század végén a vallásos élet újjászerveződött.

Ujraéledt a búcsújáróhelyek világa, felélénkültek a hazai és külföldi zarándok
latok. Ezt tapasztalhatjuk napjainkban is. Megújulnak a vallásgyakorlás hagyo
mányos formái, vagy új formák jönnek létre, amelyek merítenek a hagyomá
nyokból, ötvözve a régi formákat az új európai példákkal.

TOMI5A ILONA

"Krisztusnak szent keresztje
győzedelmi zászlónk..."

Közismert nagybójti énekünknek jól ismert sorai sokszor csendülnek föl a "szent
negyvennap" alatt templomainkban. Vajon elgondolkodtunk-e róla, mit is éne
kelünk? Miért nevezzük a keresztet győzedelmi zászlónak? Milyen szimbolikus
jelentése van a templomi zászlónak a keresztény ember számára?

Durandus, XIII. századi teológus Rationale című munkájában a keresztet mint
zászlót és Krisztus győzelmi jelvényét definiálja (Crux enim est vexillum Christi et
signum triumphi sui L 6;2.6.), A zászlók szerinte azért kerülnek a templomok fő

helyeire (falakra, oltárok fölé, padok közé), hogya hívő embert arra emlékeztessék,
miszerint élete a rosszal való állandó küzdelem, ám Krisztus diadala által mi is
remélhetjük, hogy a gonosz fölött győzni fogunk.

A kereszt-zászló motívummal éppúgy találkozhatunk a prédikációs iroda
lomban, mint az ikonográfiában, a liturgiában, s végül de nem utolsó sorban, a
népi vallásosságban.
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