Beszédes Valéria

REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS BÚCSÚJÁRÓ
HELYEK A VAJDASÁGBAN

Az alábbiakban a vajdasági búcsújáró helyek néhány jellegzetességével fo
gunk foglalkozni. Párhuzamba állítjuk az ortodox és katolikus kegyhelyeket,
szentkutakat, vodicákat. írásunkban időrendben tárgyaljuk az egyes szenthe
lyekre történő zarándoklást, azok felvirágzását, illetve visszaszorulását.
Az első világháborúig a napjainkban közkedvelt délvidéki regionális kegy
helyek lokális búcsújáró helyek voltak. Az igazi zarándoklatot a hívők számára
az jelentette, ha távolabbi szenthelyeket kerestek fel. A szabadkai bunyevácoknál például az volt a szokás, hogy házasságkötésük előtt legalább egyszer
Máriagyűdre is elmentek. Ugyancsak a szabadkaiakkal kapcsolatos az a fel
jegyzés, miszerint a XVIII. század közepén Nepomuki Szent János hetében
Hajósra, pünkösdkor pedig Máriagyűdre zarándokoltak. A bácskai nép szá
mára az első világháborúig a gyűdi zarándokutak voltak a legjelentősebbek, a
szegényebbek, gazdagabbak is részt vettek rajta. Ezeknek a zarándokoknak
megsegítésére 1864-ben Jakobcsics József és felesége még alapítványt is létre
hozott, hogy tavankuti tanyájukon az arra járó búcsús kereszteknek szállást
adjanak, és illően megvendégeljék őket. E célra tíz lánc földet hagytak a sza
badkai Szent Teréz-templomra , az alapítvány tiszteletére egy napjainkban is
álló vörös márványkeresztet is emeltettek tavankuti birtokukon, ahol egykor
megszálltak a búcsúsok.
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A Tisza menti bácskaiak és a bánátiak Máriaradnára mentek, emellett a
szegedi kirajzású magyarok évenként elgyalogoltak a szegedi alsóvárosi búcsú
ba. A tehetősebbek a XIX. század és a XX. század fordulóján Rómában is
megfordultak. A búcsújárásokon vásárolt szentképekből pedig arra következ
tethetünk, hogy többen Máriacellbe is elgyalogoltak. Az írásos forrásokból
megállapíthatjuk, hogy a XVII. és a XVIII. században megtelepülő katolikus
lakosság, miután konszolidálódik helyzete, szívesen látogatta a barokk korban
kialakult búcsújáró helyeket. Ez a szokás megmarad az első világháborúig.
A zarándoklatok úticélja 1920 után gyökeresen megváltozott, mert az em
berek, az addig közkedvelt regionális búcsújáró helyekre, a határok megválto
zása miatt, már nem mehettek. Az impériumváltozás után az addig lokális
kegyhelyek egy része regionális búcsújáró hellyé alakult át.

A XIX. századi lourdes-i Mária-jelenés nagy hatással volt a bánsági, illetve
a bácskai vallásos népéletre. Több Mária-jelenésről gyűjthetünk még napja
inkban is legendát, illetve memorátot. A katolikus papság többnyire ezeknek
nem tulajdonított nagyobb jelentőséget. Egy-egy szenthely kultusza rövidebbhosszabb ideig tartott. A második világháború után többnyire teljesen meg
szűnt. Az apokrif kegyhelyek érdekessége, hogy egy részüket a katolikus, illet
ve az ortodox hívők is magukénak tudták. Nem valószínű, hogy a szerb szent
helyek összefüggésbe hozhatók a lourdes-i történésekkel, hiszen az egy-egy
szenthelyhez fűződő legendák kizárólag a csodálatos gyógyulásokról szólnak.
A pravoszláv hívők ezeket nemcsak a Mária-ünnepeken látogatták, hanem va
lamelyik nyári jeles napon és újhold szombatján.
Törökkanizsán a Shulpel-kastély parkjában az egyik tölgyfához jártak a
környékbeliek, mert a csodás gyógyulás esélyében bizakodtak. A legutóbbi
néprajzi gyűjtések szerint a népi emlékezet Józseffalván, Obiliéevón ugyan
csak egy öreg fa gyógyító erejéről szólnak, ahova a jámbor szerb hívek egész
ségük visszanyerése reményében zarándokoltak. Oroszlámos és Törökkanizsa
határán szintén áll egy szentfa és egy -kút, ahová korábban a katolikus, illetve
ortodox hívek jártak fohászkodni. Az utóbbiak fakeresztet is állítottak. A helyi
pópa időnként kijárt ehhez a szenthelyhez. A kilencvenes évek derekán újra
éled a hely kultusza, közadakozásból a kút mellé 1997-ben egy kisebb kápolnát
emeltettek az oroszlámosi ortodox hívők. Mokrin határában valamikor a szá
zadelőn a falu vallásos szerb asszonyai szentkutat építtettek, melléje pedig fe
születet, a kikindai vodicának kicsinyített másolatát. Manapság is ide járnak
az idősebbek Nagyboldogasszony vigíliáján, hogy az Isten meghallgassa kérésü
ket. A kút mellett álló keresztekre pedig áldozati tárgyként kendőket kötnek.
Dél-Bánátban, Pancsova környékén a legtöbb szerb falu határában áll va
lamilyen szenthely. Nikola Vlajié két nagy csoportba sorolta őket, aszerint,
hogy van-e a szentkúton kápolna, vagy csak a kereszt és a kút jelzi a szenthe
lyet. Mila Bosié kutatásaiból tudjuk, hogy a vajdasági szerbek Szent György
től Nagyboldogasszony napjáig a fontosabb jeles napokat, fogadott ünnepek
előestéjét a vodicánál töltötték. Napjainkban a péterrévei szentkút a pravo
szláv egyház által elismert egyetlen Mária-kegyhely. Hasonlóan, mint a sza
badkai szentkúthoz, az utóbbihoz mindkét vallási felekezet hívei eljárnak, a
századelőn az utóbbi még apokrif szenthely volt.
A régi szabadkai földrajzi nevek között olvashatunk a Szentkút utcáról.
Matijevics Lajos 1971-ben^ a Prágai kőhíd utca elején álló kútnak gyógyító
erejéről és keletkezéséről még jól formált legendákat gyűjtött. 1996-ban, ami
kor erről faggattam az arrafelé élő idős embereket, hogy mit tudnak a kútról,
már csak a helynevet ismerték. Az én adatközlőim az Oldal utcát nevezték
Szentkút utcának, a hivatalos neve ma Pozarevac utca, de közelebbit már nem
tudtak róla, az egykori utcanévre is csak azok emlékeznek, akik a századelőn
születtek. Hogy mennyire feledésbe merült az egykori apokrif kegyhely, az is
bizonyítja, hogy az édesapám történetesen a Szentkút utcában született, de ha
emlegette a szülői ház helyét, akkor az Ódal utcára hivatkozott. Matijevics
1971-es írásában még a Prágai kőhíd utca egy szakaszát nevezi ezzel a hely
névvel, 1977-ben már ő is az Oldal utcában jelöli meg az egykori szentkút
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helyét. A keveredést a hely meghatározásában minden bizonnyal az okozta,
hogy a Görög-malom sarkán a századfordulón fúrtak egy artézi kutat, ide jár
tak a környékről ivóvízért, amíg - a hatvanas évek közepén - kiépítették a
vízvezeték-hálózatot.
A pacséri pravoszláv szentkutat csak az idősebbek emlegették már a ki
lencvenes években. A falu Babapuszta irányába eső határában állt a kútból és
keresztből álló szenthely, pontos helyét 1997-ben már nem sikerült azonosí
tanunk. Ha Nikola Vlajié felosztását vesszük figyelembe, a Mosztonga menti
szerb vodicák a Saponjai, a rancevói, az őrszállási, abba a típusba tartoznak,
ahol a pusztában az ásott kút és a kereszt jelzi a szakrális teret. A negyvenes
évek végéig a tavaszi és a nyári hónapokban újhold szombatján jöttek össze a
vallásos asszonyok, bogomoljkák hogy együtt imádkozzanak.
A monostori apokrif katolikus vodicához Nagyboldogasszony napján nem
csak a helybéliek mentek ki, hanem a bezdániak is, akik hittek a monostori
Szűzanya segítő szándékában. Az apokrif szentkutak közül ez az egyetlen kul
tikus hely, ahova napjainkban is közösen és egyénileg is kimennek a jámbor
hívek. Processzióval Nagyboldogasszony napján, egyénileg pedig Szent
Györgytől Szent Mihályig hajnalban, mert akkor jobban meghallgatja a Szűz
anya kérésüket. A Mária-képes fülkéket, valamint a szakrális tér keresztjeit
fogadalomból tartják r e n d b e n .
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FOGADALMI KEGYKÁPOLNÁK
A lokális kegyhely egy része eredetileg fogadalmi kápolna volt, ahova ké
sőbb a környező települések hívei templomi lobogókkal és kereszttel zarán
dokoltak egy-egy jeles ünnepen. A csicsovi szerbek lakta pusztában a XVIII.
század végén, 1780-ban Josip Maékovié zombori tanácsnok építtette azt a ká
polnát, melyet Havi Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel. Föltételezzük,
hogy a kápolna dedikációja alakította ki azt a legendát, miszerint az alapító
nyáron hóviharba keveredve eltévedt, s akkor fogadta meg, hogyha hazasegíti
a Szűzanya, kápolnát építtet tiszteletére.
A csonoplyai Sarlós Boldogasszony-kápolnát 1894-ben egy nagy ítéletidő
után építették a helyi gazdák. Az épület a Telecskai-dombok tövében a Mosz
tonga patak egyik elágazásában áll. A legenda szerint az egyik budárnak meg
jelent Mária, és előre figyelmeztette a rossz időre. A kápolna melletti harang
gal jég ellen is harangoztak. 1994-ben még arról is tudtak, hogy a kiskutyával,
a kisharanggal elkergették a garabonciás diákokat. Csonoplyán korábban még
a ludasi búcsúsok is megfordultak.
Fogadalmi kápolnák voltak eredetileg a szerb vodicák is, a nép velük kap
csolatosan is tud a csodás gyógyulásokról , ezért alakult ki a velük kapcsola
tos kultusz.
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KEGYKÉPEK, KEGYSZOBROK
Bácskában és Szerémségben a katolikus és pravoszláv templomokban több
olyan kegyképet, ikont őriznek, melynek keletkezéséhez különböző legendák
fűződnek. A képek mellé kifüggesztett fogadalmi ajándékok, új keletű hála
táblák arról tanúskodnak, hogy a képek tisztelői felépültek testi, lelki bajaik-

ból. Az egyes kegytárgyakról azt a legendát mesélik, hogy a település alapítói
korábbi otthonukból hozták magukkal. Hosszú vándorlásuk során e képek ál
tal voltak a Szűzanya oltalmában. Az apatini Fekete Mária-szobor, a svájci
Einsiedcln másolata, a tradíció szerint bizonyos Magdaléna Gerber a városte
lepítéskor adta a templomnak. A hagyomány szerint, ha az utolsó német is
elhagyja a várost, akkor azt vissza kell vinnie eredeti helyérc. A XVIII. szá
zadban a szobornak nagy kultusza volt. Az új templom felépítésekor 1798-ban
az apatini búcsújárás megszűnik . Ebben minden bizonnyal II. József korlá
tozó rendeletcinek is meghatározó szerepe lehetett, amelyek a vallási élet kül
ső megnyilvánulási formáit is szabályozták. A központosított egyházpolitika
hatására eshettek vissza a bácsi zarándoklatok, melyek a Remete Szent An
tal-kápolnához és a csodatevő S z ű z a n y á h o z fűződtek.
A szabadkai ferencesek templomában őriznek egy Fekete Madonnát, vagy
ahogy az itteniek nevezik, Szerecsen Máriát. A ezestochowai kegykép máso
lata a XVIII. század elején kerülhetett Szabadkára. A kegyképnek még nap
jainkban is nagy jelentősége van a magánáhítatban. A vitrinben, ami körülve
szi a Mária-oltárt, újabb keletű kedves tárgyakat, elsősorban női ékszereket
őriznek. A régebbi ajándékok elvesztek, mert már több alkalommal kirabolták
az oltárt. Az egykori német településen, a kerényi templomban is áll egy ha
sonló Fekete Madonna-kópia, kultuszáról sajnos nincsenek adataink.
A katolikus kegyképek közül kétségkívül a tekijai, a római Santa Maria
Maggiorc Fekete Madonnája másolatának legrégibb a kultusza, az eredetileg
pestistől óvó kép a XVII. századi Magyarországon törökellenes tartalmat is
kapott. A legenda szerint Savoyai Jenő 1716-ban Havi Boldogasszony napján
aratta döntő győzelmét P é t e r v á r a d o n . A XVIII. században festett csodatevő
Mária-képet őriztek még a zimonyi, az újlaki és a sotini katolikus templom
ban, ezek legendája is kapcsolatba hozhatók a törökellenes győztes hadjára
tokkal.
Versecen a Szent Kereszt-kápolnában a Passaui Madonna filiációját őrzik.
Ehhez a képhez zarándokolt a dél-bánáti katolikusság korábban tömegesen.
Doroszlóra a búcsújárók ezreit a középkori szentkút mellett a Passaui Ma
donna is vonzza.
A XVIII. századtól a vajdasági szerbek is több csodatevő ikont tiszteltek,
a hilandari Háromkezű Madonna kegyképmásolatából a karlócai görögkeleti
érsekség területén több is található. A segítő Szűzanyák közül a legjelentősebb
a bezdini, a kovilji, a bogyáni, a remetei, a fencki, a hcrtclcndyfalvi és a siklósi.
A kegyképeknek külön csoportját alkotják a sötét tónusú Madonnák, melye
ket a kolostorok, illetve parókiák leltárkönyvei Arab Szűzanyaként tartanak
számon, melyet a pravoszláv néphagyomány szerint Szent Lukács evangélista
festette sötét tónusra. A karlócai érsekségben a XVIII. és a XIX. században a
hilandari csodatevő ikonok mellett a Brünni Madonna másolatait is tisztelték,
melyeket meg is k o r o n á z t a k . A szabadkai szerb templomban található Fe
kete Mária a Brünni Madonna helyi változata. A századfordulón, amikor új
jáépítették a templomot, az összes berendezését, az ikonosztázzal együtt ki
cserélték, csak a Szűzanya trónja az ikonnal maradt közkívánatra az eredeti
helyén, mert közismertek voltak a csodatevésci.
Olivera Jovié a bánáti templomok ikonjainak a tanulmányozásakor figyelt
fel arra, hogy e csodatevő képek tisztelete nem kötődik szigorúan egyik val12
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láshoz sem. A pravoszláv templomokban őrzött ikonokat a katolikus hívek is
tisztelték. Egyesek ebben a jelenségben a két egyház újraegyesítésének a lehe
tőségét is l á t t á k .
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TEMPLOMBÚCSÚK
Precesszióval a bácskai és bánáti magyarok nemcsak a közismert kegyhe
lyekre mentek. Valamennyi településnek megvolt a vonzásköre, ahova 1947-ig
templomi búcsúba jártak. A ludasi Katalin-napi búcsúra körösztök még a sze
gedi tanyavilágból is érkeztek. Híresek voltak a szabadkai Rózsa-búcsúk, me
lyeket az augusztus huszadikát követő vasárnapon tarottak, ide is tömegesen
zarándokoltak a szegediek. A Sándori szentkút kultusza szüntette meg ezt a
zarándoklatot. A horgosiak, adorjániak, kanizsaiak Martonosra mentek, a to
polyaiak, kishegyesiek Bajsára, a temesköziek pedig Szajánba jártak ünnepé
lyes külsőségek között búcsúba. A szabadkai V. és VI. köri magyarok egy ke
resztje Szent A n n a k o r vett részt a kelebiai tanyasi templom búcsúján. A pre
cesszióban résztvevők nem vendégségbe mentek a rokonsághoz, hanem a lelki
megnyugvásért, megtisztulásért. Valószínűleg éppen ezért nem tesznek nagy
különbséget a szentbúcsú és a templomi búcsú között.
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A BÚCSÚJÁRÁS
A bácskai és bánáti katolikusok búcsújáró szokásaiban több változást fi
gyelhetünk meg. E vallási népszokás lelki tartalma nem változott, külsőségei
ben is a régi szokásmodellhez igazodott. Hogy az itteniek hova jártak búcsúba,
az a mindenkori politikai helyzet függvénye is volt. Jó példa erre, hogy II.
József törvényei szüntették meg az apatini és a bácsi zarándoklatokat.
Az első világháború után a korábbi búcsús központokba már nehezen me
hettek el, ezért alakulnak át a korábbi lokális kegyhelyek regionálissá. A doroszlói és az almási szentkút a gyűdi zarándokutakat pótolta, a töröktopolyai
pedig a radnait. Az új országban a helyi egyház támogatásával vált a Szabadka
környéki sándori szentkút tízezreket vonzó búcsújáró hellyé. Hogy pótolják a
korábbi zarándokutakat, a katolikus egyház is népszerűsítette az addig lokális
kegyhelyeket. A plébánosok és kántorok szervezték az utakat. A húszas és
harmincas években megjelentetik a régi-új kegyhelyek történetét. Az új kö
rülményekhez alakítják a búcsúsénekeket, imádságokat. A horgosi Nepomuki Szent János-templomban még egy búcsút tartanak Havas Boldogasszony
tiszteletére, hogy helyettesítsék a korábbi közkedvelt szegedi zarándokutakat.
A negyvenes évek végén betiltják a gyalogos zarándoklatot, precessziókat,
a templomi búcsúkba se mehettek a keresztek. Emiatt a gyalogos búcsújárás
teljesen megszűnik. A kegyhelyekre járás viszont nem, s ott a korábban kiala
kított szokást gyakorolják. Kedvükre énekelik a régi egyházi népénekeket, a
búcsúvezetők előimádkozók, előénekesek lesznek. Offerek helyett hálatáblát
állítanak a Szűzanyának.
A hatvanas évektől ismét nő Bácskában és Bánátban a búcsújáró kedv. A
tömegközlekedés fejlődésének következtében nálunk is virágzik a vallási tu
rizmus. Franciaország, Spanyolország, Olaszország világszerte ismert kegyhe
lyeit választják úticélul a búcsúsok. A kilencvenes évektől a magyarok felfe20

dezik Csíksomlyót, melyben az egyháznak is, de a helyi magyar önkormányza
toknak is meghatározó szerepük volt. A korábbi gyűdi, radnai, szegedi búcsú
járás teljesen periférikussá válik. A katolikus és ortodox kegyképek tisztelete
ebben az időben többnyire a magánáhítatban jut kifejezésre. Az apokrif szent
helyek többsége már csak a legendák szintjén él. Néhány ortodox kegyhely
kultusza az egyház kezdeményezésére, amely nem mentes a napi politikától
sem, a kilencvenes években ismét felvirágzik, a hívek kápolnát, keresztet ala
pítanak.
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