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Bama Gábor
Zarándoklat szent helyekre
(A keresztény búcsújárás történeti vázlata)
A búcsújárás szent helyek felkeresése vallási indíttatásból, hogy ott a hívők természetfölötti segítséget vagy kegyelmet nyerjenek. A búcsújárás a vallásosságnak egy sajátos megnyilvánulása, egyúttal a hit nyilvános megvallása is.
Vallástörténetileg nézve minden magasabb fokú vallásban megtalálható. Azon az elképzelésen alapszik, hogy az istenség egyes meghatározott helyeken különösen szívesen nyilatkozik meg, ott gyakrabban és könnyebben siet a hozzá folyamodó zarándokok testi és lelki segítségére, hogy ezeken a helyeken bemutatott áldozat különösen
kedves neki. Az istenség (szent, hérosz stb.) közvetlenül, vagy valamilyen kultusztárgy
(relikvia) közvetítésével van jelen ezen a helyen, /l./
A szent helyek, s a szent helyekre vezetett zarándoklatok nemcsak keresztény jelenségek. Megtalálhatók pl. a nagy ázsiai monoteista (egyistenhívő) vallásokban is. A buddhisták elzarándokolnak Buddha földi életének színhelyeire csakúgy, mint a mohamedánok Mohamed próféta működésének helyeire: Medinába, Mekkába, Jeruzsálembe. Találkozunk zarándoklatokkal az antik sokistenhívő vallásokban is (pl. a görögöknél),
gyakran a hőskultusszal szoros összefüggésben. A zsidó férfiakat az ószövetségi törvény kötelezte arra, hogy évente háromszor a jeruzsálemi templomba zarándokoljanak
(MTörv 16, 16-17). A Dávid királynak tulajdonított zsoltárok egy része, a 120-134.
zsoltár zarándokének. Szavaik jól megvilágítják a zsidó zarándoklatok, s a későbbi keresztény búcsújárások lényegét: a vezeklést és az elégtételt. 12.1
A keresztény zarándoklatok közvetlen előzményének a zsidók jeruzsálemi zarándoklatait tekinthetjük. Erre hivatkozik, mint előzményre Igazságra vezérlő kalauz-ában Pázmány Péter is. /3./ A keresztények búcsújárása tehát csaknem egyidős a kereszténység
kialakulásával és elterjedésével az antik világban.
Meglétére már a III. századtól vannak adataink. A zarándoklatok célja ekkor még
elsősorban a Szentföld, Palesztina, Jézus, Mária és az apostolok életének színtere volt,
különösen Jeruzsálem és Betlehem. Az első, név szerint ismert zarándokok Meliton
szardeszi püspök, Alexandrosz kappadokiai püspök és Órigenész voltak. /4./ E rövid
utalások a neves IV. századi egyháztörténész, Euszébiosz egyháztörténetében maradtak
ránk. /5./ Alexandroszról ezt írta: "Mintegy isteni jóslatot követve, a kappadókiaiak
földjéről - ahol először tisztelték meg a püspöki méltósággal , - Jeruzsálembe vette útját, hogy ott imádkozzon és lássa a (szent) helyeket..." 16.1
A IV. századtól kezdve a keresztények egyre növekvő számban keresték fel Jeruzsálemet és Palesztina többi szent helyét. Az utazásokról útikönyvek készültek, az ókeresztény kor itineráriumai, amelyek egy-egy zarándoklat részletes leírását tartalmazzák.
Ezek nemcsak a szentek, vértanúk sírhelyeiről, hanem kultuszukról is tájékoztatnak,
ezért szorosan kapcsolódnak a szentekkel foglalkozó (hagiografiai) munkákhoz. Az
egyik legjelentősebb útikönyv egy galliai apátnő, Aetheria beszámolója szentföldi zarándoklatáról Peregrinatio ad loca sancta (Zarándoklat szent helyekre) címmel. Az apátnő 393-394-ben járt a Szentföldön. Leírása, csakúgy mint a többi IV-VI. századi itinerárium, részletes adatokat tartalmaz a korabeli Palesztinára vonatkozóan. II.I Az itinerarium ókeresztény korból származó műfaja nem tűnt el az évszázadok során, hanem
- bizonyos módosult formában - egészen napjainkig fennmaradt, így segítve a szent helyekre igyekvő zarándokok útját, tájékozódását. Szent Jeromos a IV. század végén Mar-
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cellushoz írott levelében beszámol a szentföldi zarándoklatok nagy mértékéről: "Az
egész földkerekség előkelő emberei, gallok, britek, örmények, perzsák, India, Etiópia
népei, Egyiptom nagyszámú szerzetesei, Pontus, Kappadócia, Coclesyria, Mezopotámia, Kelet minden országai seregestől zarándokoltak a szent helyekre." /8./
A IV. századtól már ismerjük az ókeresztény kor szentjeiről, vértanúiról szóló munkákat, az aktákat, amelyek nemcsak a szentek életét, hanem a körülöttük kialakult kultuszokat, ismertetik az itineráriumokhoz hasonlóan. 19.1 Az első keresztény századokban a szentek kultusza hasonló volt az antik héroszkultuszokhoz: sírkultusz volt. /10./
A palesztinai búcsújárások fénykora a IV-VII. századra esett. Később a perzsa, az
arab, majd a török hódítás miatt a szentföldi zarándoklatok erősen visszaestek, de soha nem szűntek meg teljesen. A IV. századtól kezdve a Szentföld helyei mellett a zarándoklatok céljaként megjelentek a szentek, mártírok, az apostolok sírjai és relikviáiknak őrzőhelyei. Itt látjuk a csaknem töretlen átmenetet az antik sírkultusz és a szentek sírjaihoz vezetett zarándoklatok között.
Zarándokok keresték fel Rómában Szent Péter és Pál, valamint a mártírok sírjait a
katakombákban. Híres szent helyek voltak a Mediterraneumban: a kisázsiai Szeleukiában Szent Tekla mártír sírja, Szebesztában a negyven mártír, Egyiptomban pedig Szent
Menna sírja. Az itáliai Nolában Szent Félix mártír szanktuáriumához, a galliai Toursban Szent Márton hitvalló sírjához, a germániai Augsburgban Szent Afra, a hispániai
Compostelában idősebb Szent Jakab apostol relikviáihoz zarándokolt számos ember az
évszázadok során.
A Szentföld mellé a IV. századtól kezdődően jelentőségben felnőtt Róma, majd a
IX. századtól Santiago de Compostela. /ll./ A kereszténység ebben az időszakban hódította meg Európa népeit, s párhuzamosan mind a gazdaságban, mind pedig a társadalomban kialakultak a feudalizmus formái. A korai középkorban új bűnbánati fegyelem kezdett terjedni az egyházon belül, amely a vezeklés, a penitenciatartás korábbi
módjai mellé (ima, böjtölés, alamizsna) felvette a zarándoklást is, s a IX. századtól annak a célját is rögzítette: Szentföld, Róma, Compostela. /12./ E korszak végén, a feudalizmus virágkorában, a XII-XIII. században a gazdasági fellendülés, a termelés növekedése, a népességnövekedés és a városi fejlődés előrehaladásával a zarándoklatokban változások álltak elő.
A korai középkor, az V-IX. század már a változások előkészítője volt. A szentföldi
zarándokutak megnehezülése miatt erősen megnövekedett Róma, s más európai kegyhelyek jelentősége. A későantik angyalkultusz alapján ekkor keletkeztek az angyaljelenések, amelyek közül különösen Szent Mihály arkangyal jelenési helyei váltak látogatott szent helyekké: Chonai Kisázsiában, Monté Gargano az itáliai Apuliában, Mont
Saint Michel pedig Normandiában. Addig, amíg Szent Mihály tisztelete Keleten jórészt
a bizánci birodalommal függött össze, amely őt katonaszentként, védőszentjeként tisztelte, európai elterjedése - főleg temetők pártfogójaként - az első évezred fordulójának
az Úr második eljövetelét, a világ végét váró kiliasztikus időszakával függött össze. Ez
a hangulat nem múlt el nyom nélkül a búcsújárás gyakorlatában sem. /14./ Ebben az
időszakban alakult ki az angliai Canterbury és Walsingham, a X. században a franciaországi Chartres, kevéssel előbb a németországi Altötting, Köln és Aachen, valamint a
később Svájc területén Binsiedoln búcsújáróhelye. /14./
Amikor az iszlám térhódítása miatt a szent helyek látogatása nehézségekbe ütközött,
megkezdődött a palesztinai szent helyek "megduplázódása" részben utánzás, részben
pedig átvitel, transzláció révén. Keletről hozták Saragossa (Spanyolország) El Pilar Mária-kegyszobrát (Oszlopos Mária) Európába. A monserrat-i Madonna szobra Jeruzsálemből került Egyiptomba, majd onnan Barcelonába. A loretói kegyszobrot egyesek
szintén egyiptomi eredetűnek tartják. Ez a transzláció, átvitel azt a gondolatot fejezi
ki, hogy ha Európa nem tud elmenni a szent helyekre, akkor azok jönnek el Európa-
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ba. /15./ II. Orbán pápa teljes búcsút engedélyezett a kereszteseknek. Amikor a palesztinai szent helyeket elfoglalta az iszlám, a római jubileumi zarándoklat lett a teljes búcsú forrása. Amikor VIII. Bonifác pápa kihirdette az 1300. évi jubileumi búcsút, Jeruzsálemet Rómával helyettesítette, amely így vált a keresztény világ közepévé. 1X6.1 A
szent helyek megduplázódása eredményezte Szűz Mária názáreti házának európai kultuszát az angliai Walsingham-ben és az itáliai Loretoban. Mindkettő az Angyali Üdvözlet kultuszhelye, s mindkettő nemzetközi jelentőségű kegyhelye a középkori kereszténységnek. 111.1
Aachen, Köln, Einsiedeln már jelzik azt a későbbi századokban kiterebélyesedő folyamatot, amelyben a Mária-kegyhelyek száma és jelentősége megnőtt. Ennek alapja
az egyre jobban kibontakozó középkori Mária-tisztelet volt, Máriának mint közvetítőnek (mediatrix) a tisztelete. Máriának és más szenteknek ez a közvetítő szerepe az Isten és az ember között elsősorban az arianizmussal vitázva erősödött meg, megteremtve ezzel az erős Mária-tisztelet alapját, amely napjainkig rányomja bélyegét a búcsújáró gyakorlatra is. /18./
A középkor századaiban a szent zarándoklatokat (peregrinationes sacrae) jelentőségben egymástól megkülönböztették: a szentföldi és a római zarándoklatok voltak a nagy
zarándoklatok (peregrinationes maiores), míg a többi helyre vezetett utakat kisebb zarándokatoknak (peregrinationes minores) tekintették.
A középkori zarándoklatok indítéka különféle lehetett. Közöttük megtaláljuk az általános, nemcsak a keresztény zarándoklatokra jellemző motívumokat is: 1. első helyen
a kérést bajban, szükségben, betegségben, 2. a köszönetet az elnyert segítségért, 3. harmadsorban a vezeklést. A zarándoklatoknak lehettek egyedi motívum nélküli alkalmai
is, mint pl. a vallásos közösség tagjainak találkozói a vallás kultuszközpontjaiban.
Sajátos középkori formája volt a búcsújárásnak a súlyos bűnök elkövetőire rótt vezeklő kényszerzarándoklat. Ebben számos magyarországi ember is érdekelt volt. Ezek
céljai leginkább Róma és a Szentföld, de alkalmanként más európai szent helyek is
voltak. Német források Róma és Palesztina mellett a Sinai-hegyre, Karthágóba, Compostelába, Aachenbe, Kölnbe, Canterburybe, Einsiedelnbe vezetett kényszerzarándoklatokról tudósítanak. 119.1 A kényszerzarándoklatok kialakulása összefüggésben van a száműzetéssel és a nagy zarándoklatok gyakorlatával. Legelső említése a
VIII. század elejéről Írországból származik, majd a példák mindenhonnan szaporodnak.
Azon a felfogáson alapulnak, hogy a gonosztetteket, bűnöket jó cselekedetek révén le
lehet vezekelni. A zarándoklatok a későközépkor századaiban megjelennek a világi büntetőjog elemeként is. /20./ A búcsújárás, mint a bűnökért való vezeklés egy formája a
kelta és angolszász monasztikus periódusból származik és ír misszionáriusok terjesztették el az európai kontinensen. Ez egyéni vezeklés volt, nem közösségi. /21./
A középkori jog a zarándokot idegennek tekintette, aki - a német jogfelfogás szerint - jogtalan, csak a vendég jogán élvezhet jogvédelmet. Ezt a védelmet azonban a
zarándokoknak szívesen megadták. Az ius peregrinorum nemzetközi jogvédelmet jelentett a zarándokok számára. León és Kasztilia királyai pl. a XI-XIII. században dekrétumok és törvények egész sorát hozták a compostelai zarándokút és zarándokok védelmében. I22J A jogvédelem ellenére a zarándoklatok abban az időben nehéz és veszélyes vállalkozások voltak.
A zarándokok jogvédelmének egyik formája az volt, hogy a városok, fejedelmek az
útnak indulókat úti levelekkel, zarándoklevelekkel látták el. Jogilag rendezték és szabályozták a zarándokokról való gondoskodást. Először Keleten bukkantak fel, majd
Nyugaton is megjelentek a zarándokházak, a kórházak, amelyeket főleg szerzetesek
gondoztak. A XIII-XIV. századtól kezdődően ájtatos egyesületek, confratomitasok is
foglalkoztak a zarándokok támogatásával. Ezek az egyesületek egészen a XIX. századig nyomon követhetők. /23./ Nem hagyhatjuk említés nélkül a szentföldi zarándokla-
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toknak akkori nemzetközi jogi vonatkozásait sem. Már a középkor és a későközépkor
századaiban is nemzetközi megállapodások garantálták, hogy a Szentföldet elfoglalt török hatóságok az oda látogató keresztényeket megfelelő jogi védelemben részesítik.

I2AJ

Mindezek a példák, amelyek a jog és a búcsújárás összefüggéseire utaltak, napjainkra már a múlté lettek. Ennek nemcsak a jog szekularizálódása, hanem a megnövekedett jogbiztonság is az oka. Ugyanakkor a búcsújárás egyes mozzanataiban bizonyos
jogi vonatkozású elemek mindmáig felfedezhetők. Ennek egyik legfontosabb kiváltója
az, hogy az egyszerű ember gondolkodásában minden betegség, baj, megpróbáltatás a
bűneinkért elszenvedett büntetés. A betegség tehát több, mint egészségügyi kérdés morális probléma, s ezért a búcsújáróhelyek voltak, s részben azok ma is a szegények
orvosai. /25./ Ezért különféle áldozati adományokkal kell az Isten haragját megengesztelni. Az adományokban ott rejlik az az alapgondolat, amely ezért cserébe ellenszolgáltatást vár. Ez a gondolkodás máig felfedezhető az áldozati adományok felajánlásánál. Ezen túlmenően pedig különösen a több napig tartó zarándokút során figyelhetünk
meg népi jogszokásokat, amelyeknek központi szereplője a búcsúvezető.
Az ezredfordulón, s az ezt követő évszázadok során kialakultak a szentek relikviáinak őrzőhelyein a búcsújárások. A háborúskodások, különösen pedig a XI-XII. századtól meginduló kereszteshadjáratok során nagyon sok ereklye került Európa országaiba.
Krisztus keresztjét a hagyomány szerint 350 körül találta meg Szent Ilona császárné, amely a zarándoklatoknak újabb fellendülést adott. Ajándék formájában számos darabja került el az európai országokba, köztük hazánkba is. őrzőhelyei közül nem egy
máig a Szent Kereszt búcsújáróhelye. Egyes templomokban az ereklyék sokasága gyűlt
össze. Aachen számos ereklyéje között Jézus és Mária ruhadarabjait őrzik, amelyeket
a nagy búcsúünnepségek keretében körmenetben is körülhordoztak. A XI. századra nyúlik vissza az angliai Walsingham Mária-házának, a XIII. századra pedig a lorettói Mária-ház kapcsán Mária tisztelete. Újabb Szűz Mária ophescoi lakóházának kultusza, valamint Szent Ferenc és Páduai Szent Antal Assisibeli és páduai búcsújáróhelye. /26./
Az ezredforduló utáni időszak egyik jellemző alakja az utakat járó zarándok, a peregrinus. A XI-XII. századra kialakult a sajátos zarándokviselet: a kalap, a búcsús táska, tarisznya, a zarándokbot, a zarándokjelvény, a zarándokcédula, amelyeket útnak indulás előtt meg is áldottak. Ez a viselet több évszázadon keresztül megmaradt, követhető egészen a XVI-XVII. századig, a remeték viseletében pedig a XIX. századig. Számos korabeli táblakép őrzi e zarándokviselet emlékét. Ebben szokták ábrázolni a zarándokok védőszentjét, Szent Jakabot, s kissé átalakulva megtalálhatók e viseleti, használati tárgyak a közelmúlt búcsús viseletében, s a búcsúfiák /bot/ között is.
Az ezredforduló körüli változások egyik leglényegesebb vonása az volt, hogy az addig egyéni jellegű zarándoklatok helyébe fokozatosan a tömeges búcsújárás lépett. A
búcsújárás tömegessé válása azonban továbbra sem jelentette azt, hogy mindenki megengedhette magának a nagy távolságra vezető költséges utazást. Szükség volt tehát arra, hogy földrajzilag közelebb is el lehessen érni ugyanazokat a búcsúnyerési lehetőségeket, vezeklési érdemeket, mint a nagy zarándoklatok révén. A Mária-tisztelet felerősödése, az ereklyék nagyarányú európai elterjedése, valamint a képtisztelet erősödése megteremtette az alapját a helyi jellegű búcsújáróhelyek, szent helyek kialakulásának. A későközépkorban azután egyre inkább ezek a helyek váltak az európai búcsújárás centrumaivá.
A hosszú ideig, akár évekig tartó zarándoklatok során a vándorok megismerték más
vidékek, távoli tájak és népek életét, szokásait. Messzi vidékek népei pedig közvetlenül a zarándokoktól értesülhettek számukra ismeretlen országok, népek életéről. A zarándoklatok tömegessé válásával így megnyílt a kulturális egymásrahatás lehetősége is.
Ilyen kapcsolatról tanúskodik egy-egy idehaza felállított oltár, hazahozott könyv, kül-
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Hálatáblák: Szűzmáriának mondott köszönetek a csiksomlyoi kegytemplomban /1980/ Barna G. felvételei
A csiksomlyoi kegyszobor. / 1980/

A pünkösdi nagy körmenet a Kissomlyó hegy oldalában /Repr. 1940es évekből//
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földi példára megalakított hazai ájtatos társulat, liturgiánk számos eleme. 121J Az egymásrahatás természetesen a vallásos élet területén volt a legerősebb.
A távoli kegyhelyekre igyekvő zarándokok (peregrini transeuntes) addig lokális jelentőségű kultuszhelyek hírét vihették magukkal, sokukat ezáltal európai hírre emelték.
így válik érthetővé, hogy Einsiedeln máriás kegyhelye, amely a Szent Jakab apostol
compostelai sírjához igyekvők egyik gyülekező helye volt, a középkor egyik legnagyobb szekunder jellegű búcsújáróhelyévé vált. /28./ A jövő-menő zarándokok nemcsak egyes búcsújáró helyek hírét növelhették, hanem egyes helyekről kultuszokat is
átplántálhattak hazájuk földjébe. Bizonyára a hazánkon átvonuló kereszteseknek is szerepe volt abban, hogy Árpád-házi szentjeink tisztelete a középkor folyamán Európaszerte ismertté vált, amely számos zarándokot a magyar szentek sírjainak felkeresésére ösztönzött.
A középkor, a későközépkor századaiban sorra alakultak Európában az olyan kegyhelyek, ahol a tisztelet tárgya nem ereklye, hanem különleges kegyelmi adottságokkal
felruházott kép, vagy szobor volt. Ezek legtöbbször Szűz Máriát ábrázolták, s a kegyhelyek is a Mária-kultusz keretében keletkeztek. így alakultak ki a már említett Aachen és Einsiedeln melett Mainz, Mariazell, Altötting, Loreto, Czenstochowa és más
települések kegyhelyei. Ennek a Mária-tisztelet felerősödésén kívül az intenzív képtisztelet is oka volt, amely különösen az ortodox és a katolikus egyházban erős. Az első
időszakban a keleti, bizánci típusú Mária-képek domináltak, amelyeknek elterjesztésében a reformáció előtti római zarándoklatoknak is szerepük volt. A keleti típusú Mária-kegyképek (pl. Havi Boldogasszony, Pócsi Mária, Fekete Mária) mellett a genazzanoi Jótanács Anyja képet tartja a kutatás az első igazi nyugati típusú Mária-képnek.
/29./ A középkori alapítású szerzetesrendek egy része is a Mária-tisztelet aktív elterjesztője volt. Különösen ki kell emelnünk a cisztercitákat, a ferenceseket, a piaristákat,
valamint a jezsuitákat.
A XIII. században keletkezett nagy koldulórendek rendi Szűzanya tisztelete a későbbi századokban is éreztette hatását. Ennek következtében egyre több vonással bontakozott ki a Mária-kultusz, az egyházi év színesebbé, gazdagabbá vált. A XIV. században kapott külön ünnepi megemlékezést Szűz Mária látogatása Szent Erzsébetnél
(Visitatio B. M. Virginis), magyarul a Sarlósboldogasszony, illetőleg a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe (július 2. és december 8.). A XV. században vezették be Mária hét fájdalmának és a Havi Boldogasszonynak ünnepét (szeptember 15. és augusztus 5.). Mindezek az ünnepek a máriás búcsújárás jeles alkalmai lettek. A Mária-tiszteletnek később
az ellenreformáció időszaka adott újabb nagy lökést.
A XII. és a XIII. század vallási életének egyik legszembetűnőbb vonása az Oltáriszentség központi szerepének egyre erőteljesebb kidomborodása az átlényegülés (transsustantiatio) tanának kiformálása és elterjesztése volt. A szentségi színek (kenyér és
bor) iránti tisztelet fokozódásával együtt járt az eucharisztikus csodák számának megnövekedése. Ezek között az első a bolsenai mise volt, amikor egy kétkedő pap kezében átváltoztatáskor vérezni kezdett az ostya. (Ezt Raffaello megfestette később a Vatikán Stanzáiban 1509-1511-ben.) Ennek hírét az 1300. évi római jubileumi szentévre
összegyűlt zarándokok egész Európában szétvitték. A XIV-XV. században egész Európában sorra keletkeztek a vérző ostyák búcsújáróhelyei, a Szent Vér kegyhelyek. Közülük leghíresebb Walldürn /30./ és Wilsnack volt. Velük párhuzamosan hazánk eucharisztikus búcsújáróhelyei is kialakultak, fii./
Mind nagyobb tömegeknek az egyház életében és kegyelmi eszközeihez kapcsolását szolgálták a jubileumi szentévek is. Az elsőt VIII. Bonifác pápa rendelte el és tartotta meg 1300-ban, s rendelte el minden századik évre. Utódai ezt a nagy időbeli távolságot fokozatosan csökkentették: először ötven évre (VI. Kelemen 1343-ban), majd
minden harmincadik évre (VI. Orbán 1389-ben), míg végül II. Pál pápa 1470-ben min-
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den huszonötödik évet szentévnek nyilvánított, s ez a gyakorlat őrződött meg napjainkig. /32./
A jubileumi búcsúk római kiváltságát a pápák már a XIV. század elején átengedték
egyházmegyéknek is, lehetővé téve így nagy tömegek számára a korábban Róma felkereséséhez kötött búcsúnyerést. Az így megszaporított búcsúalkalmak azonban már
ekkor megkövetelték a búcsú tanának ismételt megerősítését, a búcsúnyerés feltételeinek pontosítását és ezek betartását. /33./ E korszakban ugyanis a humanizmus és a reneszánsz eszmeáramlatainak hatására nagy tömegek szakadtak le az egyháztól, s megrendült az egyház belső fegyelme is. Ennek legszembetűnőbb jelei a nyugati egyházszakadás, a papság életének erkölcsi hanyatlása mellett éppen a búcsúkiváltságokkal
való visszaélések voltak. Ezek ellen is felléptek a későbbi protestantizmus előfutárai:
John Wicleff Angliában és Húsz János Csehországban.
Wicleff felfogása szerint "dőreség hinni a pápa és a püspökök búcsúengedélyezési
hatalmában". /34./ ó is és Húsz János is élesen pápaellenes és búcsúellenes tanokat
hirdetett. /35./ Egy évszázaddal később - a búcsúcédulákkal való korabeli visszaélés
hatására - ugyanezek a gondolatok felbukkannak Luther Mártonnál is. 1514-ben Leo
pápa újabb búcsút hirdetett a Szent Péter-templom építésére szánt adományokra. A búcsú hirdetésével és a gyűjtés végrehajtásával Johann Totzel domonkosrendi szerzetest
bízta meg. A búcsúcédulák árusítása körüli pénzügyi botrányok mondatták Lutherrel
1517-ben ezeket a szavakat: "Micsoda hihetetlenül szörnyű virulása a feneketlen bűnöknek, amikor azt mondom, hogy a búcsú már nem is bocsánatadást jelent, hanem
vétket!" /36./ Luther híres vitapontjai között is szerepelt a búcsú kérdése, de az általa
elindított hitújítási mozgalom messze túllépett ezeken a határokon. A protestáns mozgalmak mindegyik irányzata elvetelte, pápista és emberi találmánynak tartotta a búcsúnyerés (indulgentia) tanát, s ennek egyik módját, a búcsújárást is.
A reformáció hatására az Alpoktól és a Pireneusoktól északra fekvő Európa Franciaországtól Erdélyig vallásilag megoszlott. Míg Európa északi régióiban a reformáció
egyeduralkodóvá vált, addig a kontinens többi részén nagyjából egyensúly alakult ki a
katolikusok és a protestánsok között. A reformáció hatására a katolikus hitélet erősen
visszaesett, s csaknem teljesen megszűnt a búcsújárás korábbi gyakorlata.
A katolikus egyház sorainak rendezése a tridenti zsinaton (Tridentinum) kezdődött
meg 1545-1563 között. Hatása az egyházi élet minden területén nagy volt, s érvényesült egészen napjaink egyházi reformjaiig. A Tridentinum utáni időszak katolikus restaurációjának, vagy másképpen ellenreformációjának élharcosai a jezsuiták voltak. Lelkigyakorlataik igen hatásosak voltak, iskoláik felvették a versenyt a protestánsok magas színvonalú itnézményeivel. Számos búcsújáróhelyen megújították a helyi kultuszokat. Mellettük több újonnan alakult szerzetesrend is kivette részét a katolikus restauráció munkálataiban. Főleg a ferencesek újabb önálló ágát alkotó kapucinusokat, a szociális-karitaü'v tevékenységet folytató orsolyitákat, valamint a betegápolásban jeleskedő irgalmasok rendjét kell megemlíteni. Az oktatás és nevelés terén fontos szerepet töltöttek be a kegyesrendiek, a piaristák Közép- és Dél-Európában. E szerzetesrendek aktív szerepet vállaltak egyes búcsújáróhelyeken is. /37./
A reformáció egy jó évszázadra erősen visszavetette mind a nemesség és a polgárság, mind pedig a parasztság búcsújáró kedvét. Fellendülés majd csak a XVVII. században következett be Európaszerte a Mária-kultusz jegyében. A szerzetesrendek Mária-tisztelete, a Mária-kultusz protestáns ellenessége mellett e fellendülésben Közép-Európában nagy szerepet kapott egy erős törökellenes motívum is. /38./ Ekkor alakultak
ki olyan jelentős búcsújáróhelyek, mint a németországi Kevelaer (XVII. század), az
osztrák Mariataferl (XVII. század). Az egyes szerzetesrendek - rendi hagyományaiknak
megfelelően - egyes Mária-ábrázolások kultuszát különösen szívesen ápolták. A kapucinusok pl. a passaui rendházukból kisugárzó Segítő Szűzanya (Mariahilf) kultuszt, a
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karmeliták a Skapulárés Szűzanya tiszteletét, a domonkosok a rózsafűzér kultuszát terjesztették.
Ebben a korban, bár egyes középkori kegyhelyek (pl. Aachen) jelentőségüket megőrizték, a távolsági zarándoklatok visszaszorultak, s a helyi kultuszok kerültek előtérbe. /39./ E korszakban ismét megerősödött Szent Anna középkorig visszanyúló kultusza. /40./ Sorra alakultak a skapuláré s a rózsafűzér társulatok. Ez utóbbi terjedésének
különösen a török fölött aratott 1751. évi győzelem adott nagy lendületet, amelynek
hatására a lorettói litániába is bekerült Mária új megszólítása: keresztények segítsége
(auxilium christianorum). /41./
A katolikus búcsújárás XVII-XVIII. századi fellendülése nagy törést szenvedett a
felvilágosodás korában. A sola ratio, az egyedül üdvözítő ész nevében nemcsak világiak, hanem felvilágosult főpapok is felléptek bizonyos - általuk eltorzultnak nevezett szokások ellen, ám eközben gyakorlatilag a búcsújárás egész gyakorlatát támadták. Búcsújáró kápolnák sorát hagyták sorsukra, s romboltak le pl. Ausztria-szerte. Tipikus eljárás volt ebben az időben, hogy a kegyképeket a búcsús templomokból, kápolnákból
a plébániatemplomokba vitték át, s ott - hogy jelentőségük csökkenését ezzel is kifejezésre juttassák - a mellékoltárra helyezték őket. /42./ Ezt tetőzte be II. József császár
egyházpolitikája, amellyel folytatta a VI. Károly császár, majd Mária Terézia alatt érvényesülő irányvonalat, amelynek célja az egyház erős állami ellenőrzés alá helyezése
volt. /43./ Szempontunkból legfontosabb most intézkedései közül a zarándoklatok tiltása, amely ugyan nem maradt ellenállás nélkül a nép tömegeiben, de a gyakorlat súlyosan károsodott. Ismételt helyreállás csak a XIX. század elejétől észlelhető. /44./
Évszázados megszakítás után a Mária-jelenések az újkorban is folytatódtak. A XIX.
században ennek leghíresebb példái a franciaországi La Salette és Lourdes, valamint
századunk elején a portugáliai Fatima. /45./ A magyarországi kultuszokra különösen a
lourdes-i jelenések voltak nagy hatással.
A múlt század végi, századunkbeli modern búcsújárások több vonatkozásban is különböznek az elmúlt korok zarándoklataitól. A közlekedés nagyarányú fejlődése, különösen a vasút elterjedése a tömeges búcsújárásoknak kedvezett. Ezzel párhuzamosan a
hosszú és veszélyes gyalogos zarándoklatok visszaszorultak. A kedvező közlekedés miatt ismét egyre többen látogatják a távoli kegyhelyeket: Rómát, a Szentföldet, Lourdes-ot. A zarándokút időbeli lerövidülése azonban a búcsús ájtatosságok lényeges módosulását vonta maga után. A gyalogos zarándoklatok végleges eltűnése után napjainkban kristályosodik ki a búcsújárás új szokásrendje hazánkban.
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