
geológus Csurgó környékén találkozott velük, így emlékezett meg útleírásában alakjukról, 
tevékenységükről: „Az egyik turbánt viselt és övéből négy nehéz pisztoly nézett kifelé, míg 
két társa, kik alantasainak látszottak, egy-egy pisztollyal és tőrrel voltak felfegyverkezve. 
Szerb disznókereskedők voltak, a török natárról egy falka pompás sertést hajtottak 
Magyarország másik részébe. Az effajta forgalmat olyan nagymértékben folytatják, hogy 
1802. évben 278 415 db sertés jött át a tö rök-magyar határon, az itteni erdőkben legelt s 
azután piacra került Sopronban és Bécsben." A Bakony bükk- és tölgyerdeiben a múlt 
század első felében még évente százezer sertést makkoltattak. Késő ősszel a makkon 
felhízott sertésfalkákat az Erzsébet-napi soproni vagy a Katalin-napi győri vásárra hajtották. 
Ami itt nem kelt el, azzal továbbmentek Bécs felé. 

A vándormunkások közül a Dunántúl nagy uradalmaiban dolgozó szlovák, kárpátukrán 
és vend (szlovén) mezőgazdasági idénymunkásokat kell megemlíteni. A mezőföldi uradal-
makban dolgozó, távoli vidékekről érkező mezőgazdasági idénymunkásokra már a XIX. 
század második évtizedéből vannak adataink. Előszálláson, a cisztercita rend 34 000 kh-as 
uradalmában 1814-ben 88 felvidéki szlovák idénymunkást alkalmaztak a szénamunkáknál , 
kaszálásnál, gyűjtésnél. Az idénymunkásokat a munka befejezése után egy összegben 
fizették ki, az utolsó napon ünnepi ebéddel vendégelték meg őket , majd a munkacsapatok 
vezetőivel a következő év szénamunkáinak elvégzésére is megkötötték a szerződést. 
1814-ben és 1815-ben a szlovák idénymunkások két hónapot dolgoztak az uradalomban. A 
szénagyűjtés végén bocsátották el, tehát az aratásnál már nem alkalmazták őket. Azt is 
tudjuk, hogy az idénymunkásokat Dunapenteléig hajóval, onnan pedig kocsikon szállította 
az uradalom. Árva és Trencsén megyéből szlovák, a csehországi Reichenbergből német 
idénymunkások dolgoztak 1848-1849-ben az Adony és Ercsi közötti pusztákon. Az itt 
elhalt idénymunkások és gyermekeik nevét, származási helyét az adonyi római katolikus 
plébánia halotti anyakönyvéből ismerjük. 

A XIX. század utolsó harmadától kezdve az uradalmak nagyarányú cukorrépa- és 
kukoricatermesztésüket már elsősorban a Kárpát-medence északi és nyugati peremvidékei-
ről (Felvidék, Kárpátalja, Vas, Zala m.) jött idénymunkásokra, a summásokra vagy 
hónaposokra alapozták. Az első világháború előtt a Felvidékről főként szlovák, Kárpátaljáról 
kárpátukrán, Vasból, Zalából vend summások dolgoztak a Fejér, Veszprém, Somogy megyei 
uradalmakban. A summások elnevezése a latin summa szóból ered, amely arra utal, hogy 
bérüket nagyobb időközökben, egy összegben vették fel: élelmiszer- és pénzjárandóságukat 
általában havonta, a terményt, gabonát a munka végén. 

Lukács László 

Kistáji kapcsolatok 
az Ung vidékén - a búcsújárás 

Falvak, városok népe sosem önmagába bezárkózva élt, hanem különböző intenzitással 
ugyan, de kapcsolódott a szomszédos településekhez, tá jakhoz. E kapcsolatok szálai 
szövődhettek a gazdasági és a társadalmi élet sok területén. Legszembetűnőbbek a 
kereskedelem, az adás-vevés vonalán. Az ungi Tiszahát népe a jelentős ungvári vásárok 
mellett gyakorta látogatta Nagykapos és Csap vásárait is. Fölösleges zöldségeit Mocsár, 
Nyarád és Kelecsény népe elhordta H o m o n n a tájékára, ahonnan viszont szlovák és ruszin 
kepések (aratók) érkeztek vidékünkre az aratási munkákra. Mozgékony réteg volt még a 
pásztoroké. Az elmúlt századokban pedig még az Alföld belsejéből is nagy disznónyájakat 
hajtottak az ungi tölgyerdőkbe makkoltatni. Mindezek a mozgások természetesen azzal is 
együtt jártak, hogy mind az útrakelők, mind pedig a helybeliek jobban megismerhették 
egymást, s ezáltal létrejöttek a kulturális egymásrahatásnak is a lehetőségei. A kulturális 
jelenségek legfőbb közvetői azonban a házassági kapcsolatok voltak. Az ú| helyre kerültek 
ugyan alkalmazkodtak a befogadó közösség szokásaihoz, ám ők is meghonosíthattak 
több-kevesebb magukkal hozot t , falujukra jellemző sajátosságot. Ez a viszonylag erős 
összeházasodás eredményezte, hogy az egykori nagykaposi járás területén lévő települések 
népi műveltsége erősen hasonló, csaknem azonos. E fafucsoporthoz kapcsolódik a Labore 
jobb parti Deregnyő, Hegyi, Kis- és Nagyráska, valamint részben Abara is, az Ung jobb 
partjáról pedig főleg Pályin, illetőleg Kis- és Nagyszeretva szórvány magyarsága is. 
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Az eddig említett kapcsolatok azonban csak a lakosság egy szűkebb rétegét, csupán 
néhány egyént érintettek. Tömeges jellegű kimozdulást a férfiak részére a katonaság, a nők 
részére pedig a búcsújárás jelentett. A római és görög katolikus falvakból ugyanis elsősorban 
az asszonyok jártak el a környék búcsújáró helyeire. 

A búcsújárás elsődleges alapja ezen a vidéken is természetesen a hit. Életben tartója az erős 
Mária-tisztelet. De sokan a gyógyulás reményében, mások csupán a világlátás kedvéért 
keltek útra. Fiatalok esetében pedig nem volt elhanyagolható az ismerkedési lehetőség, 
alkalom sem. Az ungi nép is megkülönböztet i egymástól a helyi jelentőségű templombúcsú-
kat, illetve a távolabbi kegyhelyekre, búcsújáró helyekre vezetett zarándoklatokat . Ezek az 
1940-es évekig, amíg éltek, nagyjából a hagyományos formák között zajlottak: gyalogosan, 
énekes emberek vezetésével. 

Az ungi katolikus magyarság, valamint a katolikus szlovákok és görög katolikus ruszinok 
számára a legjelentősebb búcsújáró hely Máriapócs volt, amíg megközelítését az új határok 
meg nem nehezítették, vagy lehetetlenné nem tették. Máriapócsra Dobóruszka és Nagyszel-
menc népe az augusztusi Nagyboldogasszony-napi vagy a szeptember 8-i Kisasszony-napi 
búcsúba járt el. Általában gyalog mentek. Az énekes emberek közöt t , az idősebbek közöt t 
mindig voltak olyanok, akik már ismerték az utakat. így vált lehetővé, hogy mezei utakon és 
csapásokon rövidíthették le az utat. A búcsús csoportok, a precessziók általában azonos 
módon álltak fel. Elöl egy lány vitte a búcsús keresztet, mellette pedig két fehér lobogóval 
fiúk mentek, ő k e t követte a lányok, a fiúk, majd a felnőttek kisebb-nagyobb csoportja. A 
kétnapos út során egy helyen meg is éjszakáztak. Máriapócsra a lányok és az asszonyok 
vitték magukkal az ünneplő ruhájukat a hátukon egy zajdában ( teherhordó ponyva). 
Útközben , amelyik faluban észrevették őket, harangoztak eléjük. Ütment i kereszteknél, 
temetőknél megállt a csoport, letérdepeltek, imádkoztak, énekeltek és úgy vonultak tovább. 
Némelyik templomba is bementek, ám előtte megkerülték a templomot. 

Gyakorta több falu népe összeállt. A visszaemlékezések szerint gyakran együtt ment 
Dobóruszka és Nagyszelmenc, valamint Nagykapos és Kelecsény népe. 

Máriapócson házaknál aludtak, a szállásért fizettek. Részt vettek a szertartásokon, 
gyóntak, áldoztak, de beszerezték az ot thon maradt hozzátar tozóknak is az ajándékot, a 
búcsúfiát. Különösen a gyermekekre volt gondjuk. Az áitatosságok során a vidékünkön 
máig megtalálható Máriapóccsal kapcsolatos ponyvafüzeteket használták. 

Máriapócs mellett a másik nevezetesebb, nagyobb tömeget vonzó búcsúiáróhely Ungvár 
volt. Ungvárnak több búcsúja is volt. A leghíresebb és leglátogatottabb a Kálvária-búcsú volt 
májusban és szeptemberben a Szent Kereszt ünnepein. Kisebb tömegeket vonzot tak 
cehornyai augusztus 6-i (Urunk színeváltozása), valamint a rezidenciái szeptember 14-i 
fájdalmas búcsúk. 

Ezek a búcsúalkalmak összehozták a táj magyar, szlovák és ruszin lakosságát. E nyelveken 
folytak az ájtatosságok is. Ungvár közel volt területünkhöz, ezért ide általában csak az ünnep 
előtti napon mentek el, hiszen néhány órai, félnapi gyaloglás után megérkeztek. Sok 
embernek volt itt rokona, ismerőse, azoknál éjszakáztak. Másnap, az ünnepi nagymise után 
indultak vissza. 

Fontos volt egykor a csapi Szent Anna búcsú is. Ezt a visszaemlékezések nagy búcsúnak 
emlegetik. Különösen a görög katolikusok látogatták a Vihorlát alatti Klokocsó (régi magyar 
nevén: Klátóc) kegytemplomát, a csodatévő Mária-képnél keresve testi és lelki gyógyulást. 
Imregen a ferences kolostor és templom vonzotta a híveket, akik közül sokan tagjai voltak a 
ferences harmadrendnek is. Ide főleg augusztus 2-ra, porciunkulára mentek. Leleszre a 
nagykaposiak Szent Kereszt felmagasztalására jártak el szeptember 14-én. Királyhelmecen 
pedig a pünkösdi búcsút látogatták. A távolabb fekvő búcsújáró helyek közül még 
Munkácsot említik adatközlőink. 

A szomszédos, vagy közeli falvak természetesen egymás templombúcsúit is felkeresték, 
hiszen e településeket szövevényes rokoni, házassági kapcsolatok is összekötötték. A 
meghívott vendégek az ünnepi mise után keresték fel rokonaikat, mentek el a vendégség be, 
ahogy gyakran a falusi búcsút említik. Ezekbe a búcsúkba általában egyénileg, családi 
keretekben mentek el, ritkábban processzióval. A helyi búcsúk sorát Nagyrát nyitotta meg 
április 24-én, Szent György-napkor . Nagyszelmencben pünkösdkor , az egészen új kelecsé-
nyi templomban pedig Szent Anna-napkor tartják a búcsút. 

A kelecsényi templom Szent Anna oltárképét Erdélyi János oldalági rokona, Erdélyi 
Endre Tarcalon élő festőművész festette. A szirénfalvi búcsú szintén csak pár éves múltra 
tekint vissza, s augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén tartják. Hegyiben és 
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Feketemezőn augusztus 15-én, Nagyboldogasszonykor ünnepemen. / \ z i ? ju -as evcKuen 
épült meg Téglás kápolnája, a jelenlegi római katolikus templom, amelynek búcsúnapját 
Szent István királykor, augusztus 20-án, az 1930-as, 1940-es években megtartották. A téglási 
templombúcsú pedig szeptember 8-án, Kisasszony-napkor van. Dobóruszka és Szűrte 
egyaránt szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja templombú-
csúját, míg a kisráti búcsú Szent Mihály-napra esett. Ez a felsorolás nem teljes, nem tér ki 
minden falura. Ám azt kiolvashatjuk belőle, nogy, hogy különösen augusztus és szeptember 
hónapokban sokasodnak ezek az ünnepek. 

A nagyszelmenciek például Dobóruszkára kereszttel, lobogókkal, processzióval mentek 
egykor. Mielőtt bementek volna a templomba, előtte megkerülték. Mise után ki-ki ment a 
vendégségbe. Ezért a hazamenetel már nem lehetett olyan szervezett és összefogott , mint az 
odaút . Főleg az asszonyok mentek haza a délután folyamán, a fiúk többsége ottmaradt a 
bálban, csak estére ment haza. A búcsúbált általában minden helyen megtartották. A 
környékbeli árusok ekkor feltétlenül kirakodtak áruikkal az említett településeken. Fogyott 
a mézeskalács, a bazáráru, az édesség, cukorka. 

Egészen távoli búcsújáró helyeket csupán az olvasott ismeretek őriznek, a papok 
igehirdetéséből ismerik őket. Néhányan Imreg és Zemplén környékéről tagjai a barkai 
( G ö m ö r m.) Skapuláré Társulatnak. Más búcsújáró helyek emlékét a vallásos ponyvanyom-
tatványok énekei és imái idézik. Az egyik leghíresebb egykori magyarországi búcsújáró 
helyre, a volt Nyi t ra megyei Sasvár Piétájára (ma Sastin) a dobóruszkai sekrestyében őrzöt t 
XVIII . századi kegyképmásolat is utal. A sasvári kegyhelyet a pálosok gondozták, s a 
pálosoknak volt rendházuk a közeli Ungváron is, ahonnan a XVI. század folyamán Mocsárra 
is letelepedtek. Valószínűleg a nyomtalanul eltűnt mocsári pálos templom, kolostor egyik 
emléke a dobóruszkai kép. Származását illetően ugyan nem zárhatjuk ki, hogy Ungvárról 
került a templomba. 

E kérdések is jelzik, hogy a búcsújárás tanulmányozása során számos történeti jellegű 
kérdést is vizsgálni kell. A néprajzi jellegű adatgyűjtésből ezúttal inkább csak a búcsújárás 
irányait szerettük volna fölidézni. 

Barna Gábor 
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