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Exodus
Jelenségek és gondolatok a márianosztrai zarándoklaton

A  körmenetek és búcsúk keresztényei exodust járnak. 
Folyton újra átélik a vándorlást, amely átmenetivé és 
könnyűvé teszi őket. Olyanná tehát, amilyenek valójában 
is. Mert minden ember átmeneti; volt idő, amikor még 
nem élt, és lesz idő, amikor már nem él. Damján Szent 
Péter ezt üzeni a sírja előtt álló látogatójának: „A k i vagy 
te, az voltam én is. Ami én vagyok, az leszel te is...”  A  
körmenetek népét süti a nap, veri az eső, megtizedeli a 
bámészkodók értetlensége. Vonul a nép a Szentség nyo
mában, nézi a lába előtt a fűvet, a követ, a szemetet, és 
nincs semmije, csak a szeretete.

(Vasadi Péter: G audi gyertyája)

Szombat délután fél hat. Gyülekezik a körmenetek népe Márianosztrán, 
a kegytemplom előtti téren, érkeznek a fejkendős öregasszonyok, a pödört 
bajúszú férfiak, félénk szüzek a mama kezét szorítva, jönnek megünnepel
ni, s megszenvedni Jézus Öt Szent Sebét. Énekszó veri föl az álmos falut, 
visszhangozzák a fegyház és a lakótelep falai, zsoltártól hangos a börzsönyi 
erdő. J ézus szentséges szíve, könyörülj rajtunk!

Ismerősök ölelkeznek, idegenek barátkoznak a szent gyülekezésen. Egy 
vörhenyes arcú, sánta férfi mindenkit arcon csókol, az egyik fegyőrt is 
csaknem, mikor az szolgálatba indul az árnyas utcán. Csapódik a vasalt 
börtönajtó, galambok rebbennek a templomtoronyról, tisztelendő suhogó 
reverendában keresztülvág a tömegen, az oltárhoz siet, mikrofonba mondja 
a kétnapos ünnep programját. Zászlók, keresztek a magasban, harang kon
dul. Mári néni a templomudvar padján lenyeli az utolsó szelet sülthúst, 
elhőhúzza hófehér rózsafüzérét. Já r a szája, de nem tudni, imádkozik-e, 
vagy még az utolsó falatot nyeli.

Márianosztra -  a Mi Máriánk -  pálos kolostorát Nagy Lajos király 
alapította 1352-ben. Ö is sűrűn idejárt Visegrádról, rettentő betegségének, 
a leprának elviseléséhez hitet és türelmet meríteni. Megfordult itt Mátyás 
és felesége, Beatrix, s az őt követő uralkodók valamennyien. Míg Mohács 
után kilenc évvel a kolostor -  Esztergom, Vác, Nógrád elestével -  a tö
rök martalékává lett. Másfél századig romokban, tetszhalálban.

1711-ben  két pálos szerzetes érkezik, s Széchenyi György esztergomi 
érsek segedelmével előkészíti az újjáépítést. 1728. augusztus 14 -15 -én , a 
Nagyboldogasszony ünnepén szentelik újjá, hatalmas tömeg jelenlétében. 
Ajándékul megkapják a czestochowai csodatévő Mária-kép mását, amely 
ma is ott függ a szentélyben. Negyedfél századdal később elkészült a ko
lostor is. De nem sokáig működik: kétszáz esztendeje, 1786-ban II. Jó 
zsef, a kalapos király több más szerzetesrenddel együtt feloszlatja a pálo
sok közösségét -  Nosztra ismét álomba merül. A  gyönyörű barokk temp-
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lom csupán a községet szolgálja, a kolostor üres. 1858-ban találja meg vég
ső rendeltetését: börtön lesz, engesztelő és engedelmes lelkek helyett síny
lődő testek otthona. Börtön ma is: rácsos ablakok merednek vakon a za
rándokokra. Két külön világ -  jegyzi meg egy farmernadrágos fiatalem
ber, kezében zsoltároskönyvvel, a zárt kolostorépületre nézve. Ugyanaz -  
mondom neki csak másképp gondolja cl a bűnbánatot. És a kiengesz
telést.

A  parókia dolgozó-, fogadó- és könyvtárszobájában Á rva Vince esperes
plébános magyarázza el a nosztrai páloshagyományokat, az idevonatkozó 
pápai dekrétumokat, melyekre ő bukkant nemrég az esztergomi prímási 
levéltárban. Ö szorgalmazta azt is, Lékai László bíboros támogatásával, hogy 
a Jézus Öt Szent Sebe búcsúünnepélyt -  kétszáz év múltán -  ismét föl
élesszék július első szombat-vasárnapján.

-  Télen beszéltünk utoljára a búcsúról, a bíboros atya is okvetlen itt 
akart lenni. De most máshová szólították... A  felhívásban azt kértem a 
hívektől, aki teheti, népviseletben jöjjön, de a nagypénteki gyászos-feketé
ben. S íme, abban is jönnek. Tizenegy éves nosztrai munkásságom leg
szebb és legszomorúbb napja ez. Hiszen ha László atya is velünk lehetne...

-  Milyen falu ez, esperes úr? Milyenek az emberek, van-e közösségi 
élet?

-  Nagyon nehéz falu, s ezt nemcsak mint lelkipásztora mondom. A  ha
gyományos közösség felbomlása már a múlt században, a fegyház betelepí
tésével elkezdődött, s 1948 után, amikor a női börtönt férfi fenyítőhellyé 
alakították, az őrzést szigorították, csak erősödött. Az őslakosság java ki
települt, olyan nyomaszó lett a légkör; a fegyőrség és a börtön kiszolgáló- 
személyzete vált meghatározó társadalmi elemmé Nosztrán. De ez sem 
egységes gárda, az ország különböző sarkaiból jöttek, különféle igények
kel, műveltséggel, lakás- és életmódkultúrával.

-  Meglehetősen rendetlen, elhanyagolt, piszkos település.
-  Én ezt nem akartam így kimondani, de van benne igazság, nem vita

tom. A  lakók zöme nem is érzi a magáénak, hiszen nem tudja, holnap nem 
rendelik-e máshová szolgálattételre. A  járdásítás, parképítés, közös fel
újítás, itt ismeretlen fogalom, mindenki magába húzódva él. Csak a búcsúk 
idején éled föl s pezsdül meg Márianosztra.

-  A  helybeliek is részt vesznek a vallási rendezvényeken?
-  Az őslakosok igen, a betelepültek közül csak nagyon kevesen. Az idő

sebbek. D e a többieket sem zavarja a zarándoklat, a körmenet; a vallási 
türelem, a békés egymás mellet élés itt is megvalósult.

A  templomtér túlsó sarkán felbőg egy villanyorgona: a kacsatánc billegő 
ritmusai. A  fegyház ebédlőjében lakodalmat ül a személyzet. Véletlen egy
beesés -  szabadkozik a plébános, mintha ő tehetne róla. A  dzsesszdob ver
senyt zörög a búcsúsok kereplőivel.

A  körmenetek, búcsúk, zarándoklatok több mint ezer éve hozzátartoz
nak a keresztény -  ezen belül is főleg a katolikus -  egyház életéhez. Nem 
a lényegéhez, hiszen az változatlanul a szentmiseáldozatban végbemenő 
eucharisztia, vagyis Krisztus megtestesülése, az Oltáriszentségben; hanem a 
mozgalomhoz, amely több is, kevesebb is, a hitnél. Több, mert sokaknak 
Isten közvetlen megtapasztalásához elengedhetetlen az ünnepi külsőség, az 
oltár, és a lélek pompája és a sokadalom. E  feltételek híján egyszerűen 
nem kerülnek olyan emelkedettségi fokra, mi nekik a hitet jelenti. És ke
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vesebb, mert a folytonos belső megújuláshoz és készüléshez, az istenhez 
folyamodáshoz a mozgalom csupán a keretet adja.

Magyarországon évente több százezren vesznek részt a különböző zarán
doklatokon, de hogy mennyi köztük a mélyen hívő, és mennyi a „slepp” , 
nehéz volna megmondani. A  máriapócsi, a gyüdi, a mátraverebélyi vagy a 
csatkai búcsú hírneve túlszállt a megyehatárokon, s növekszik újra Radna, 
Petőfiszállás, Nosztra hírneve is. Időjárástól, mezőgazdasági munkasze
zontól, s persze a résztvevő főpap személyi varázsától függ, végül is há
nyan tolonganak-imádkoznak ebben vagy abban a búcsúban. S nemcsak a 
bucsúk keresztje, zászlója hívogat. Ezrek énekelnek a húsvéti és a pünkös
di körmeneteken, bérmálásokon, első áldozásokon is. Az úr napi exodus 
sok Pest környéki sváb faluban a legnagyobb és leglátványosabb ünnep. 
Virágszirmokkal hintik be az utcát, egyes házaknál sövényből és virágból 
oltárt emelnek, az egy-két kilométeres vonulás három-négy óra hosszat is 
eltart, mert közben több helyen megállnak imádkozni és énekelni. Buda
örsön, Solymáron, Kistarcsán is beszéltem asszonyokkal, akik már hetekkel 
előbb készülnek az Úr Napjára, s készítik—lelkesítik ismerőseiket, szomszé
daikat is. Ilyenkor hazajönnek a fővárosba, vagy a még távolabb szakadt 
gyerekek, az unokák, s ha új lakhelyükön nem járnak is templomba, „ott
hon”  természetesen ők is beállnak a körmenetbe.

A  zarándoklatok, búcsúk múltja a középkor ködébe vész, erről tanús
kodnak a szakrális néprajzi kutatások. „A  középkor szelleme még plaszti
kus és naiv: minden fogalmat látható alakba akar önteni -  írja Huizinga. 
-  Minden gondolat képi kifejezést kíván, amelyben aztán meg is mereve
dik. A  szent fogalmakat, látható formában megtestesülvén, állandóan az a 
veszély fenyegeti, hogy merő külsőséggé válnak. Ha a gondolat végleges, 
megfogható célokat ölt, könnyen elveszíti határozatlan éteri tulajdonságait, 
és az áhítatos érzés csak a képre korlátozódik.”

Ilyen plasztikus képnek, mozgó diorámának vélem én a körmeneteket, 
zarándoklatokat. Nem merném azt mondani, hogy mindenki merő külső
ségként éli meg őket, sőt, mint hangsúlyoztam, sokaknak nélkülözhetetlen, 
ez a külsőség, a tömeg sodrása, a tömjén illata a hithez. De, hogy ez a je
lenség a népegyház idejéből maradt fenn (hiszen célja a demonstráció, a 
hit fitogtatása), s ezért voltaképp már a letűnt vallási és történelmi kor
szakot idézi, annyi bizonyos.

Nem véletlen, hogy a hagyományos zarándoklatokon jobbára idős em
berek vesznek részt, akik gyermek- vagy ifjúkorukban még az egyházi 
élet természetes formájaként tapasztalták meg az effajta gyülekezést és 
közös áhítatot. A  fiatalabbak -  már ahol -  külön búcsúkat szerveznek, mi
vel ők egészen másfajta együttlétet, imát, prédikációt -  vagy egyre inkább: 
dialógust -  igényelnek. Az alkalmak sem kötődnek annyira a templom 
névadó szentjéhez vagy az egyházi jeles naphoz, mint a tradicionális bú
csúk esetén.

Kék busz érkezik a díszkapuhoz, sárga rendszámmal. Buzitárói jönnek 
a hívek, Kassa környéki magyarok. Szószólójuk N ovák Józsefné.

-  Ha lehet, ilyen alkalomkor rendre átruccanunk Magyarországra. O da
át, a magyarlakta területeken nincsen búcsújáróhely, a szlovák zarándok
latra meg nemigen megyünk, mert nem tudjuk jól a nyelvet. A  mienk szín
magyar falu.

-  Hány napra jöttek?
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-  Ma meg holnap. 750 forintot válthatunk be, többre nem futná. Még 
szerencse, hogy egész éjszaka virrasztás lesz, mert hálni... hát hol is tud
nánk ennyiből? Szundítunk majd a buszban.

A  parkolótér mögötti padon három asszonyság falatozik.
-  Szűzanya-imádók vagyunk, minden Mária-ünnepen ott a helyünk. Föl

emelő érzés -  bólogat vezérük, egy szőke hölgy, s megkér, valahogy ki ne 
írjam a nevét. -  Tudja, a mi falunkban, Gödöllő mellett már nemigen hisz
nek az emberek, gúnyolódnak azon, aki templomba jár. Meg a munkahe
lyemen se fontos, hogy megtudják.

-  Baja lenne belőle?
-  Nem tudom, belém ivódott az elővigyázat. 1952-ben mentem férjhez, 

anyagkönyvelő voltam a téeszben, egy senki, a párttitkár mégis figyelmez
tetett, nehogy templomban merjek esküdni. Megtettük csak azért is, de 
azóta azt mondom, jobb félni, mint...

-  A  mai fiatalokat már senki nem bántaná, mégse hisznek. -  Borika né
ni süteményesdobozt vesz elő, őszibarackkal kínál. -  A  kisebbik fiam 
évekig ministrált, de most, hogy felnőtt, már nem érdekli a vallás. Keres 
valamit az életében, csak azt nem tudja, hogy mit.

-  És a férje? Nem szokta elkísérni?
-  Hat éve meghalt. Azelőtt együtt jártunk, nem volt templom, ahová ne 

tértünk volna be. Nem csúszni-mászni az oltár előtt, csak csöndben megül
ni a leghátsó padban és elmélkedni. Hatvanhat múltam az idén, kívánsá
gom nekem már nincs is, csak az, hogy egyszer eljussak Lourdes-ba. De a 
háromezer nyugdíjból nemigen sikerülhet.

A  szentmise nyolckor kezdődik, néhány százan a templomon kívül szo
rulnak. Ülnek, hevernek, állnak; várják a gyertyás körmenet kezdetét és az 
éjféli misét a Kálvárián. Vince atya érces baritonja Jézus tanúságtételére, s 
a keresztények mai kötelességeire figyelmeztet. A  szeretet, a közösség, a 
család szerepére a társadalomban. Körülnézek: fekete kendős, sokszoknyás 
öregasszonyok mindenfelé, itt-ott egy férfi, kisgyerek. A  család otthon 
maradt a jószággal, a háztájiban, vagy üdül odalent Zebegényben.

A  menet este tizenegy tájt indul a Kálvária domb felé. A  plébános min
denkit megkér: ne énekeljenek, ne imádkozzanak hangosan, ne zavarják 
azokat, akik már pihenni tértek. Ötös sorokban halad a gyertyás-lobogós 
sereg a község főutcáján, éjsötét ablakok előtt. Megannyi tizenötös égő: iz
zanak fent a csillagok.

Mellettem csuparánc vénasszony hatalmas koffert cipel. Honnan jött, 
kérdem, ekkora pakkal? Bernecebarátiból, méghozzá gyalog, hangzik a vá
lasz, de a koffer nem az övé. Egy falujabeli férfinak segít; asztmás, kö
hög, nem bírja már a súlyt. Elkérem tőle a bőröndöt; amikor visszaadom, 
a hegytetőn, lapos üveget csúsztat a kezembe.

-  Köszönöm magának! Jó  kis házi szilva, ettől megkeményszik a hit
ben. . .

Jönnek a mezőkövesdiek, a kaposváriak, a balassagyarmatiak, az egriek. 
Meg-megállnak a meredek kaptatón, biztatják egymást, haladnak tovább. 
Valaki megbotlik, öten ugranak oda, fölsegítik. Az első stációnál a jóleső 
pihenés felszabadultságával szakad ki belőlük a Miatyánk.

J ertek ide bűnös lelkek, jertek, ide emberek -  énekli Bóta Károly bácsi 
az édesanyjától tanult népi zsoltárt. S gyűlnek köré a hívek, ismétlik a 
strófát, kántálják az egyszerű verset, dallamot.
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-  Sok ilyet tudok ám, csak az a baj, hogy a papok nem szeretik. Volt 
egy tisztelendő, aki azt mondta, pogány énekek ezek. Holott az Úr Jé 
zusról szólnak, csak nincsenek benne az énekeskönyvben. D e én járok bú
csúról búcsúra, hívom és tanítgatom az embereket. Tehetem, nyugdíjas va
gyok.

-  Honnan?
-  A  kisvasúttól, Heves megyéből. Pályamunkás voltam. Felsőtárkányban 

lakok, onnan vanatoztam idáig.
-  Mikor indult?
-  Reggel kilenckor. Este hatra érkeztem ide. De megszoktam, voltam 

már legalább ötven zarándokhelyen.
-  Ez a szórakozásunk -  mondja útitársa, a 74 éves E rdély i Gergelyné, 

Apollónia néni. -  2470 forint a nyugdíjam, de az uram, mielőtt meghalt, 
azt mondta, ne spóroljak semmire, menjek, ahová kedvem telik. Hat gye
rekem van, nyolc unokám, segítek nekik, amíg segít engem az én Istenem. 
Míg fiatal voltam, nem mehettem, tizenkét év alatt jöt hat gyerek. Az 
uram az erdészetnél, én meg odahaza, volt, hogy a vasárnapi misére se ju
tottam el. Most már van időm. A  négy fiú közül egy kőműves, három be
állítólakatos Egerben, a lányok is férjnél, van szakmájuk nekijek is, szép 
otthonuk -  hát örülök nagyon.

Az éjféli mise után halványulnak, hunynak a fáklyák a hegyoldalban. 
Aki nem bírja a virrasztást, ledől egy bokor alá, alszik félórát, órát. A  
pirkadat úgy éri őket, mint Jézus tanítványait, a hegyi beszéd után: hever
ve szanaszét, de nagyon boldogan.

Vasárnap reggel újjáéled a templomudvar, az árnyas platános utca. 
Újabb buszok érkeznek, kegyárusok pakolják ki színes portékáikat. Hallgat 
a mézeskalácsos, feszülettel díszített trikót kínál a textilkereskedő.

-  Viszik?
-  Hogyne vinnék, hisz olcsón adom. Magának feleáron....
Nagy Sándor, az Ecclesia Szövetkezet imakönyveit, szentképeit, rózsa

füzéreit értékesíti. A  legnagyobb forgalom kétségkívül az övé, talán mert 
mindenki ismeri itt.

-  Szombat délben érkeztem, ma délután indulok haza. Az éjszakát ezen 
a kisszéken töltöttem, el is aludtam egy-egy percre.

-  Mekkora a forgalom?
-  Cudar lennék, ha megmondanám. Látott már maga olyan kereske

dőt?... A  bevételből 8 százalék az enyém, a többi a szövetkezeté. Ugyan
annyiért adok mindent, mint a Felszabadulás téren. Ellenőrizheti.

-  Ön hívő?
Felkapja a fejét:
-  Hát uram... furcsa kérdés... valahol hiszek. Nem forgatom a szeme

imet, de elvégzem magamban amire szükségem van. Tiszteletben tartom 
mindenki meggyőződését, nem nézem le se a Jehova tanúját; se az ateistát. 
Engem erre tanított az élet.

Bemutatja a barátját, Balázs Imrét, Püspökszilágyról. Az alacsony vé
konyhangú férfi, negyedszázada minden jelentős hazai búcsún, zarándok
laton részt vesz.

-  Jó  a hangom, abszolút hallásom van, tetszik tudni, már keresnek, ha 
nem jelenek meg valahol. De a feleségem súlyos beteg, ha a lányom nem
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A  körmenetek, búcsúk, zarándoklatok résztvevőit három, élesen elkü
löníthető csoportra osztanám, kizárólag a magam megfigyelései alapján. A  
legfelső s legvékonyabb réteghez a segítők tartoznak, akik mindig ott sü- 
rögnek-forognak az oltár vagy a paptól hordozott Oltáriszentség körül, 
ministrálnak, viszik a baldachint, a lobogót, előénekelnek, fegyelmezik a 
gyerekeket és a renitenskedőket, serkentik a lankadókat. Az átlagosnál jó
val magasabb köztük a férfiak arányszáma. A második réteg, amely a za
rándokok derékhadát alkotja, a passzív jelenlévők  csoportja. Imádkoznak, 
vonulnak, énekelnek, de mindig csak a papok és a segítők után. Önállóan 
nem cselekszenek, intésre abbahagyják, amit addig tettek, s ha kell, azon
nal másba fognak. Ez a csoport a szociológai „tömeg”  fogalom ismérvei
nek megfelelően viselkedik. A  legalsó, és megint nem túl népes réteg a 
kíváncsiskodóké. Hol beállnak a menetbe, sodródnak, meg-megállnak, hol 
csak az út széléről lesik a körmenetet. Szép számmal vannak köztük nem 
hívők, vallásilag közömbösek, más felekezetűek is. Némelyiküket magával 
ragadja a hangulat, hirtelen jelenlévővé, netán segítővé is válik, de a 
többség lelkileg kívülmarad a történéseken.

Néhány esztendeje a főváros egyik peremkerületében olyan emberrel 
találkoztam, aki a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható. Leginkább a 
püspökszilágyi Balázs Imréhez hasonlítanám. D e Joó Sándor sok tekin
tetben rajta is túltesz: a legtalálóbban rajongónak nevezhetnénk őt és csa
ládját. Valóban rajonganak, és nem a hitbéli-lelkiismereti megújulásért, 
mint sok kisközösségi tag vagy szektahívő, hanem magáért a szertartásért, 
a pompáért, a vallás külső jegyeiért. Bár nem kérdőjelezhetjük meg hitüket, 
hitgyakorlásuk és felfogásuk konzervatizmusa már a helyi, nem modern
ségéről ismert plébánost is irritálta. Igaz, nehéz sors vezette őket Istenhez, 
idegösszeroppanás, gyomorfekély, infarktus szegélyezte a férfi s az asz- 
szony életútját. Joó Sándor egyébként rádióműszerész, a Ferihegyi repülő
téren, de a külvilág dolgait annyira egyoldalúan látja, hogy még a fia es
küvőjére sem ment el, mert a menyasszony kérésére nem volt templomi ce
remónia. A  tanácsnál kötött frigy viszont Joó Sándor szerint nem eskü
vő. Az asszony -  akkor, a nyolcvanas évek elején -  abban bízott, talán
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lakna velünk, ide se jöhettem volna. Tegnap leszedtük a kertben a mál
nát, tíz ládával összejött, utána elkéretőztem az anyukámtól.

Kegyesen, paposan beszél, elérzékenyülvén meg-megcsuklik a hangja.
— Édesapám hitetlen volt, istentagadó, anyámmal és a testvéreimmel 

sokat szenvedtünk tőle. A  hitünk miatt. De engem sem tudott eltántoríta
ni. 1957 nyarán -  huszonhárom éves koromban -  álmot láttam, keressem 
föl a hasznosi kis kápolnát a Mátrában. Nagyboldogasszonykor, augusztus 
derekán, cl is rándultunk. És mi történt? Megjelent a Szűzanya nekem. 
Nekem meg két parasztasszonynak. Ott ült az ablak homályában, és né
zett, nézett merőn, mintha az mondaná: Imrikém, jer, tartsál velem!

Megfogja az ingem gallérját, pödörgeti az újjai közt.
-  Azóta vele vagyok. Odahaza, Püspökszilágyiban nincs keresztelő, es

küvő, temetés nélkülem. Nem én vagyok a kántor, de micsináljak, jobb a 
hangom, mint neki... Textilfestő vagyok az újpesti szövödében, egyhelyt 
dolgozom huszonkilencedik éve. Három műszakban, heti váltásban; nehéz 
de megszoktam már. Szeretnek ott is, csak látná.



A  nosztrai zarándokok második exodusa délelőtt tízkor ered útnak. Há
romszor annyian vagyunk, mint szombat este, jó háromezren. Elől hatal
mas feszületet visznek a kövesdi matyók, majd sorra átadják a többi cso
portnak. A  baldachin alatt az Esztergomból érkezett vikárius az ereklyetartót 
emeli magasba, amely állítólag a krisztusi kereszt egy szál forgácsát rejti.

Helybéliek az ablakokban, a kerítések előtt, a kocsmaajtóban.
-  Mennyire bolygatja meg a község életét egy-egy ilyen búcsú?
Mama, lánya, unokája téblábolnak egy szolgálati lakótömb udvarán. 

H evér Gézáné készséggel áll a szóra.
-  Nem vagyunk idevalósiak, de itt lakunk harmincnégy éve, hát meg

szoktuk már. Szívesen nézem, csak zavar a nagy dísz meg cifraság. Re
formátus hitben nőttem fel.

-  És hisz ma is?
-  Nézze, az emberi életben hiszek. Küzdeni, kapaszkodni kell, s ahhoz 

nem nélkülözhető a másik ember.
-  Nyugdíjas?
-  Dolgozom a varrodában. A  férjem kivette már a nyugdíjat, és kevés 

a pénz, ki kell pótolni valamivel. Nem fizetik túl a fegyőröket.
Csonka István nyugalmazott őrnagy vasárnapi korsó sörét nyalogatja a 

kocsmakertben. Tíz évig volt a község párttitkára.
-  Sok mindenen keresztülment ez a falu ötvenegy óta, amikor ideke

rültem. Kirajzottak a nosztraiak, mentek Nagymarosra, Vácra, Pestre, ne
hezen viselték a börtön szigorát. Mert érződik az a község mindennapjai
ban is. Tovább romlott a helyzet, amikor a tanácsot Szobhoz kapcsolták, 
gyarmati sorba süllyedt Márianosztra. Nincs pénz a fejlesztésre, de még a 
fenntartásra sem.

-  Pedig a kegyhely egyben jó bevételi forrás is lehetne. A  zarándokok 
panaszkodnak, hogy nincs hol egy darabka kolbászt venni, üdítőt fogyasz
tani.

-  Ez a kocsma van, meg a vegyesbolt, semmi más. Kéne egy jó kis
vendéglő, panzió, ABC-áruház... de amíg Szobhoz tartozunk, nem lesz 
itt semmi.
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baj éri a fiatalokat, s akkor visszatalálnak Istenhez is... Nos, Joó Sándo- 
rék a legbuzgóbb zarándokok, akiket valaha megismertem. Minden búcsú
ban ott vannak, ahol lehet, kora tavasztól késő őszig, valamennyi szombat
vasárnap fölkerekednek a kisebbik fiukkal, és mennek, mennek, mennek. 
S fotóznak is. Gábor, a tizenötéves forma legény, a híradástechnikai szak- 
középiskola növendéke -  mellesleg akkor végezte a hathetes kántorképző 
tanfolyamot tehát Gábor fél tucat fényképalbumot tett elém, benne hat
vanegy hazai búcsújáróhely képei Fertőszentmiklóstól Remetén át Mária- 
pócsig. „Komolyan mondom, ma több a zarándok országszerte, mint an
nak idején, gyerekkoromban -  vélte Joó úr - .  Hja, a fiatalság, a tétlen 
kor eltelte után mind visszajutunk a Jóistenhez. Valahol olvastam, hogy ő 
kezdetben hosszú pórázra ereszti az embert, aztán egyszer elkezdi tekerni 
a madzagot, tekeri, tekeri míg hozzá nem érünk, meg nem fogjuk a ke
zét.”

Szobájuk falán giccses szentképek, az udvaron saját faragású Mária- 
szentély; túlpirosított és túlcukrozott málnaszörppel kínáltak, emlékszem 
ma is. Nagyon tiszességes emberek voltak. És nagyon fáradtak.



A  búcsújárás általában vidéki, falusi jellegzetesség, mind a helyszínt, 
mind a résztvevők hovatartozását tekintve. De városon is kialakultak, 
pontosabban: fennmaradtak azok a kultikus formák, amelyek a katoliciz
musnak ma már inkább csak a külsőségeit mutatják. Kölyökkoromban a 
vasárnap délelőtti nagymisére az is eljött, aki a lelke mélyén nem volt hí
vő, de fontosnak érezte a jelenlétet. Mert mogszokta fiatalon, a két hábo
rú között, hogy muszáj ott lennie. Hiszen akkor egzisztenciális kérdés volt 
bizonyos polgári körökben, ki vesz részt az ünnepi istentiszteleten, s ki 
nem. A  nagymise után kötelező bájcsevegés a tisztelendő úrral, s egymás
közt a nyári napon, téli hóesésben; séta, cukrászda, rigójancsival, kávéval, 
csokifilppel. De ma is látom ezt, elsősorban a nagy plébániákon, különös
képp az olyan divatos istenházában, mint a Mátyás-templom, a Szent Ist
ván-bazilika, a Domonkos vagy az erzsébetvárosi templom. S persze a 
kisvárosi egyházközségek, ahol mindenki névről, címről, rangról ismeri 
egymást. Egy fiatal dunántúli mérnöknő épp szemközt lakott szülővárosa 
gyönyörű barokk templomával. De családjával inkább elkocsikázott vasár
naponként a közeli kisközségbe, nem azért, mert helyben tartania kellett 
volna valakitől vagy valamitől, hanem mert -  mint mondta -  öklendezik a 
szirupos prédikációtól és a misét követő ragacsos csevegésektől. Ott, a fa
luban, bár hagyományosan paraszti, de azért -  vagy éppen azért -  még 
természetes a templomi légkör. S már megszokták őket.

Persze városon is vannak búcsúk és körmenetek. A  budavári húsvéti 
körmenet, állítom, látványosság, bel- és idegenforgalmi attrakció -  több 
ezer önkéntes résztvevővel. A  passszív jelenlévők és a kíváncsiskodók cso
portja itt ugyanúgy megtalálható, mint a tevékeny közreműködőké. A  na
gyobb településeken olykor egy negyedik réteg is csapódik a fentiekhez: 
a botrányhősöké. Szerte az országban, s nemrég Budapesten is hallottam, 
hogy a karácsonyi éjféli szentmisére borosüveggel érkezik néhány atyafi. 
Eleinte érdeklődést színlelnek, egy-két slukk után azonban felbátorodnak, 
megjegyzéseket tesznek, piszkálják szomszédaikat, belekiabálnak a szent
beszédbe. Akárha meccsen vagy egy külvárosi moziban lennének. Az effaj
ta hangulatkeltés őszintén kétségbeejti a lelkészeket. Komlón előfordult, 
hogy a plébános kénytelen volt a rendőrség segítségét kérni és URH-s ko
csikkal eltorlaszoltatni a templomajtót. Másutt a megfélemlített hívek ma
radnak el, a misehallgatást elhalasztják másnap reggelig. Ha egész advent
ben vártak a Messiásra, az a pár óra mit se számít...

Sok a katolikus példa? Valóban. D e a hitgyakorlás formavilága, sokré
tűsége főleg ebben a vallásban engedi meg a káprázatot -  mely sok eset
ben a felületesség leplezésére szolgál. Az idősebbek még bizonyára tanúi 
voltak az 1938-ban Budapesten tartott eucharisztikus kongresszusnak, az 
egészen öregek pedig talán az 1929-cs Szent Imre-év rendezvénysoroza
tának is. A  nemzet mozdult volna meg? Nem, csak a korabeli, neobarokk 
Magyarország: az arisztokrácia, a keresztény nagypolgárság, az „úri”  kö
zéposztály és a parasztság egy része. A  hit mozgatta őket? Kisebb részü
ket nyilván, de többségüket bizonnyal nem. Csak a megszokás, az illem, a
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A  zarándokok elvonulnak a Kálváriára, a kocsma előtti téren a céllö
völde meg a körhinta hangszórója bömböl. Tízest lő egy vézna cigányfiú, 
két ujját V  alakban emeli föl az égre. Tükrös szívet kap jutalmul, beleha
rap, kínálja a haverjainak is.



pompa vonzása. A  tömeg -  tudjuk a szociálpszichológiából -  könnyen 
magával ragadja az embert, de a tömegárban nem lehet elmélyülni, imád
kozni, megbánni és megbocsátani: hinni.

A  protestantizmusban még szembetűnőbb az ellentét a racionalizált- 
verbalizált hivatalos szertartásrend és a spontán kialakult, főleg népi kul
tuszok közt, lévén, hogy a kálvinista, a lutheránus és az unitárius isten
tisztelet roppant puritán. Középpontjában nem a kenyér és a bor átváltoz
tatása, Krisztus testének megjelenítése áll, hanem az igeolvasás és a prédi
káció: a lelki nevelés. Körmenet, búcsú, bűnbánó zarándoklat -  a protes
tantizmusban jószerivel elképzelhetetlen, mert önnön szellemiségét cáfolná 
meg. A  református és az evangélikus istentiszteleten a belső élményt a 
zsoltáréneklés és a közös imádkozás nyújtja. Egyéb együttes kultikus cse
lekmények nincsenek, kivéve az úrvacsoraosztást, amire azonban nem ke
rül sor minden alkalommal. Így — főleg falun -  a keresztelő, a komfirmá- 
ció, az esküvő és a temetés tágul egyfajta profán szertartássá; ennek tö
megméretei azonban nem foghatók a körmenetekhez és zarándoklatokhoz. 
A  „nagyidő”  azaz a vihar, a zivatar elleni harangozás, és közös fohászko
dás, a halottvirrasztás, a tor, a nagyobb névnapok már-már orgiasztikus 
megülése mintha a hivatalos kultusz egyszerűségét kívánná oldani, sok
szor az egyház kifejezett tilalma ellenére.

Az ortodox egyház rituáléja -  a katolikusokéhoz hasonlóan -  szintén 
alkalmas látványossággal kápráztatni a híveket a kívülállókat. D e az ő 
számuk hazánkban olyan csekély, hogy tömeges zarándoklatra nincsen 
módjuk. Az izraelitáknál ugyanez a helyzet. Némely szertartásuk kifejezet
ten igényli a tömeges részvételt és aktivitást, de az utcára például nem 
vonulnak. Hosszú évszázadok tapasztalata inti óvatosságra őket... A  kis- 
egyházak istentiszteletei közül extatikus jelenetek tanúi lehetünk a pün
kösdhívőknél, de feloldódásukat ők is kizárólag a gyülekezetnek tartogat
ják; nincs népegyházi múltjuk, tehát önmutogatási kényszerük sincs. Exo
dus? Szívükben menetelnek a szabadító Szentlélek felé.

Nagymise fenn a hegyen, felhős, szűrt napragyogásban. Alattunk a fa
lu, a kegytemplom óriás tornya is mintha óriás V betűre emelkednék. A  
szertartást a vikárius úr celebrálja, körötte tucatnyi pap, kispap, népvise- 
letes minisztránsgyerek. A  Boldogasszony anyánk szép könyörgése után a 
Himnusz és a Szózat fohásza. Á ldjon vagy verjen sors keze...

Oszlik a tömeg. Vincze atya egy kőpadra roskad.
-  Nem érzem már a lábam, zúg a fejem. Elnézést, de most alkalmat

lan vagyok a beszélgetésre. Hazamegyek, lezuhanyozok, dőlök az ágyba.
-  Elégedett?
-  Kétszáz év után sikerült feléleszteni ez a szép hagyományt. De nem 

mondok én semmit, látta az emberek arcát.
- Alakulhat hívőközösséggé egy ekkora zarándoktömeg?
-  Aligha. Mindenki megmarad azokkal, akikkel jött. Az egyház meg

újulásának szerintem nem ez az útja, hanem a kiscsoportos elmélyülés. De 
kell ez is: a hagyomány -  az erő felmutatása. Hogy itt vagyunk. Élünk és 
hiszünk.

Botladoznak az emberek le a hegyről, kapaszkodnak, segítik egymást. 
Három férfi hortyog az árokparton, a kegyárusok hangja ismét kiöblösödik. 
Fölberreg egy Ikarus motorja -  indul az exodus hazafelé. Gázol Isten né
pe a nosztrai főutca porán: a hit Vörös-tengerén.
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