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amit az ángya csasztizott nekije, hogy ver-
tem vóna a dákóm a zatyulájába”, amit rajtuk 
kívül, tesztelte már, senki nem ért, ő meg azt 
nem értette, miért jutott ez eszébe, és miért 
pont most, de nem rágódott rajta, kutyafuttá-
ban kezet fogott cajával, és minden további 
magyarázat nélkül a cajglijára pattant, így is 
mondják ott, cajgli, és a kangüdrös utca felé 
vette az irányt, nem törődve barátja álmélko-
dó és némileg sértett tekintetével. a kangüd-
rösről átbringázott a sár utcára, onnét a baj-
mocskára, át a vasúton, föl a helyiek által 
gyűlölt parton, sokszor látni, ahogy tolják 
fölfele biciklijüket, mert alföldi lábizmaik 
nem bírják a gyűrődést, hogy aztán megér-
kezzen szülei házába, csingágóba, a történe-
lem kültelkeire. az úton végig azon agyalt, 
mikor lesz busza, hogyan jut el a feleségéhez, 
a tisza-parti kisvárosba, meg egyéves fiához, 
hova iszkol el, minél előbb, mert a zsigerei-
ben érezte, hogy az elsők között fog igényt 
tartani rá a néphadsereg, és látta magát, mi-
nek láttad magad?, kérdezte az ágyon, minek?, 
hullának, képzelte magát, nem, nem hullá-
nak, rokkantnak, azt tartotta a legszörnyűbb-
nek, vaknak, süketnek és némának, kéz és 
láb nélküli nyomoréknak, növényembernek 
vagyis, aki csak agyban él, azt is minek, és 
még öngyilkos sem tud lenni.

most, amikor oly sokadszor megint fölidéződik 
bennem ez a kellemes emlék, csak iszom egy sört, 
nyögte a zsírszagú konyhának meg a lustán 
dongó legyeknek, akárha langyosat, de nem 
kelt föl, mert erősen szédelgett, össze-vissza 
forgolódott, igyekezett nem a bal oldalára fe-
küdni, olvasta valahol, akik a bal oldalukon 
alszanak, azoknak nagyobb az esélyük a 
szívszélhűdésre, beteges gyűlölettel gondolt 
a szívére, erre a nyálkás, undorító, hol zaka-
toló, hol pangó bestiális húscafatra, ami rajta 
élősködik, akár egy óriásira duzzadt kinövés, 
s míg az alkohol utóhatásai okozta rozoga 
testével foglalkozott váratlanul, mintha ka-
merán keresztül, először csak homályosan, 
majd egyre élesebben beúszott selma, a sza-
rajevói lány, aki visszaköltözött az ostromlott 
városba (folyton mélyen kihajolt a vonatablakon, 
ha együtt utaztatok, a frászt hozta rád), és akit, 
úgy hírlett, egy orvlövész lőtt nyakon, azt a 

nyakat lőtte át, amelyet számtalanszor csó-
kolt mohón egyetemista évei alatt. ha nem is 
sokszor, de épp elégszer ugrott be ez a kép 
ahhoz, hogy aznapra elmenjen az életkedve, 
amikor, mint egy látomást, látta bűnös, oly-
kor ízléstelenül túlfestett, vastag ajkait, mély, 
sötétbarna szemét, mintha feneketlen kútba néz-
ne az ember, és amelyet ha megrebegtetett, 
hosszú szempillák drótfüggönye takart. és 
mivel soha senki nem erősítette meg halálá-
nak okát, ilyenkor újra meg újra megölte őt, 
egy elhagyott istállóban vizionálta, ahogy 
fegyveres, koszos és pocsék pálinkáktól bűz-
lő martalócok követnek el rajta erőszakot, 
sorban, egymás után, épphogy megoldva 
magukat, ahogy mocskosan, undorodva az 
egész testét ellepő spermától, az éhségtől le-
gyengülten, tépett ruhában ül egy sarokban 
a rohadt szénán, keze-lába dróttal összeköt-
ve, félig öntudatlanul, és már sírni sem tud, 
míg végül tarkón lövik, a torkát vágják el, 
avagy szíven (jaj, hogy dobogott az öröm pillana-
tai után) szúrják a váratlanul menekülésre 
kényszerülő, csapzott szakállú banditák. 
majd lassan, mi van, hallucinálok?, kérdezte a 
kopott konyhabútorokat, egy másik szobába 
vitte szemének lencséje, ahol saját magát lát-
ta, hogy ott ül egy pincelakásban, elsötétített 
függöny mögött, kint bombák robbannak, 
géppuskák kelepelnek, és lemondó, de mégis 
valahogy gonosz mosollyal ott ül ő egy rozo-
ga fotelban, egy hatalmas monitor előtt, sok-
kal öregebben, kövéren és kopaszon, és azt 
írja neki, aki a kanapén hever, és nem csak 
neki, hanem a piac sarkán ácsorgó, később 
szélsebesen hazakarikázó fiatalembernek is, 
no, ezt a mondatod értelmezzétek, basszátok 
meg!: egy tenyérnyi semmi nélkül minden spon-
tán tevékenység rabjául esne annak a téves illúzi-
ónak, hogy ennek az egésznek van valami célja, 
oka vagy értelme…

hetvenhét évvel gavrilo princip vasárnapi 
merénylete után, június 28-án tört ki a pol-
gárháború, egy pénteki napon, ezt sose fe-
lejtsd el. nem fogom, ebben biztos lehetsz.

(A szöveg utal bizonyos írói hagyományokra, 
ezért módosított idézetszulfitokat tartalmaz.  

Lejárati határidő: nincs.)

Silling István

NYUGAT-BÁCSKAI 
BÚCSÚK

Nálunk, ha vásár, akkor város, akkor Zom-
bor. Ha búcsú, akkor falu, akkor legelő-

ször Doroszló, majd Kupuszina, Monostor, 
Gombos, Nemesmilitics, Szonta, Szilágyi, Cso-
noplya, Telecska, Bezdán. Piac meg van min-
den héten, Zomborban minden nap, Apatin-
ban hetente kétszer. És volt is minden falu ban. 
A kisebbekben ma már nincs. A mezőváros-
nyi Bezdán még tartja magát, na meg a határ 
mentén Gombos, illetve a vegyes lakosságú 
Nemesmilitics és Csonoplya, valamint van 
még piac a sokác Szondon/Szontán és Mo-
nostorszegen is.

Búcsú az van. Itt színkatolikus volt a vidék. 
Csak Sztapár volt pravoszláv, meg Zombor-
nak a fele. Bár a városban ugyan több volt a 
szerb, de a szállások bunyevác lakossága is 
számos, és ide számítódott. Hozzánk. S így 
többen voltunk. Protestáns meg csak mutató-
ban, Zomborban. Zsidó minden faluban né-
hány család. Zsinagóga Zomborban és Apa-
tinban épült.

A búcsú a templom ünnepe. Meg a falué. A 
városé nem. Zomborba csak alig járt vidéki 
ember búcsúba. Pedig három katolikus temp-
loma is van (Szentháromság, Szent István ki-
rály, Szent Kereszt). Újabb időkben élesztge-
tik a nemzeti ünnepen a templombúcsút. 
Apatinba még elmenegettek a búcsújárók 
Nagyboldogasszony ünnepén a szomszédos 
falvakból, Kupuszináról, Szentivánról, Szilá-
gyiból. A Jézus Szíve templom meg annyira 
későn épült, az 1930-as évek végén, hogy ki 

sem meszelték. És Apatin olyan kisvárosi 
volt, hogy beillett volna nagy falunak. Csak a 
piaca volt jó, nagy felvevő, akárcsak Szenti-
váné. Persze Zombor után.

A búcsú, a crkvena slava, a kirbáj, az minde-
nütt nagy ünnep. Talán a legnagyobb. Min-
den településen. És Nyugat-Bácskában mind 
nyáron van, kevesebb ősszel. És ez így szép 
és így jó. Ez a hálaadás napja a megmaradá-
sért. A mi széljárta vidékünkön évente több-
ször is tarthatnánk ilyen okból. De csak Do-
roszlón volt és van is több búcsú. Azt mond ják, 
oda minden bácskai katolikusnak életében 
legalább egyszer el kell mennie. Vagy min-
den családból legalább egy tagnak ott kell 
lennie. Mint Mekkában a mohamedánoknak. 
A doroszlói Mária-kegyhely a bácskaiak leg-
fontosabb zarándokhelye. A legkedveltebb. 
Nekünk ez maradt. Hiába jártak őseink gya-
log a baranyai Gyűdre meg a bánáti Radnára. 
Azokat elvitte Trianon. Minket meg ittha-
gyott. A zarándoklás pedig szép szokás. Úgy 
mondják, sok jó dolog történik a szent he-
lyen. Ha hiszünk benne. Doroszlón is történ-
tek csodák, másutt is. Mindenütt. De Dorosz-
lón a Mosztonga vizében a Szűzanyát látta 
meg a gombosi vak Zablóczki János! Más he-
lyen felénk nem volt ilyen látás. Se előtte, se 
utána. Azonban a gyógyulás híre terjedt, mert 
a hírek terjednek. Majd jöttek az emberek, 
betegek és hívők sokan. Máig jönnek. Több 
gyógyulást is feljegyeztek. És hozták az öt-
vösöknél készíttetett szép ezüst offereket, há-
latárgyakat: szemet, szívet, lábat, kezet, em-
lőt ábrázolókat. Aztán egész alakosakat is. 
Ajándéknak, hálából. Ma meg a Mária-szo-
bornál hagyják kendőjüket, sáljukat, törülkö-
zőjüket. És sok szép virágot. A Máriának illik 
virágot vinni. Szeptember 7-én, 8-án megte-
lik a doroszlói Szentkút környéke zarándo-
kokkal. Autó százszámra, autóbusz tíz-húsz. 
Gyalog is jönnek, még a Tisza-mentéről is. 
Kisboldogasszony ünnepén van a szentkúti 
búcsú. A Szentkút utca végig csupa bazár. 
Szól, recseg, ordít, bömböl a motoros körhin-
ta, bár nem minden évben. De csak egy. És 
nem az, amelynek kosarai láncon lógtak, ha-
nem rudak merednek az oszlopból, végükön 
rakéta vagy autó, és a rúd emelkedik, eresz-
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kedik, miközben forog a kerék. Még a motor-
ja is hangos zúgású, régen ördöglónak mond-
ták. A korábbi években volt ilyen ringlispíl 
kettő-három, meg a kisebbeknek a hinta. 
Alatta szólt a verkli, kézzel tekerték, minden 
körnél ugyanazt a dallamot játszotta. Azután 
ladikok is voltak, a hasizommal kellett őket 
meghajtani. Ezt csak a legények bírták, akik-
nek erős izmaik voltak és fejlett testük. Lá-
nyok ketten is beleálltak a libegő csónakba és 
erőlködtek, de csak alig emelkedett az fel.

A jó vásárt remélő árusok egész hadserege 
áll ki ma az árokpartra, a járda mellé. Kapha-
tó itt tornaruha, egyéb ruhanemű, különféle 
„márkájú” tornacipő, kínai papucs, karácso-
nyi asztalterítő, műanyag játékgépfegyver, 
játékautó, Barbie baba, cipő, zokni, strandtö-
rülköző, képes plüss falvédő és még a jóisten 
tudja, mi nem. Itt minden van, még talán ke-
reszteletlen cigánygyerek is. A „tezgák”, asz-
talok mögül – már ha nem a földre terített 
abroszról árulnak –, jó hangosan: Izvolite! A 
„Tessék” alig hallatszik. Tört szerb nyelven 
kérik, szerbül kínálják, s nem tört magyaron. 
Talán csak a mézesbábos standoknál árul-
nak magyarok. Mert itt van a felénk legis-
mertebb zombori Janovics mézesbábos di-
nasztia több generációja, meg a pecellósi, a 
zentai cukrász. Öt-hat mester. És itt muszáj 
vásárolni. Nem lehet csak úgy elmenni mel-
lettük. Mézeskalácsot, mézeskalács-olvasót 
sárga és piros szemekkel, kalácsból készült 
lovacskát a fiúknak, papírarcú babát a kislá-
nyoknak, többszínű és többféle ízű (narancs, 
citrom, málna, kóla) gumicukrot, zselés cuk-
rot, krumplicukrot, töltött bonbont, selyem-
cukrot, diós vagy mákos rudat, szezámma-
gos golyót, apró teasüteményt, alvát1 és még 
sokféle édességet. Volt idő, amikor török-
mézet is árusítottak jó hangosan kiabálva: 
„Idenézz! Törökméz! Aki vesz, annak lesz, 
aki nem vesz, beteg lesz.” Gyertyát minden 
mennyiségben, fehéret is, sárgát is – vékony 
sárgát csak a pravoszlávok vesznek –, szent-
képpel is, anélkül is. Piros műanyag edény-
ben lámpásokat, mécseseket mindenszen-
tekhez. A gyertyákból haza is visznek, meg 

1  A halva Délvidéken használatos,  a magyar nyelvbe szerb közvetí-
téssel érkezett alakja. (A lábjegyzetek a szerkesztő megjegyzései.)

ott is gyújtanak a lourdes-i Mária szobránál 
– ott még dívik a fehérgyertya-égetés –, ahol 
a gyóntatófülkék sorakoznak, és halk duru-
zsolás foszlányai szállnak a levegőben. „Erő-
sen fogadom, hogy többé nem vétkezem…” 
– mondják sorban, majd megáldoznak a szent-
misén, aztán megy minden tovább a régiben, 

mert az élet csak ilyen. Néha meg kell áll-
nunk egy pillanatra, magunkba nézni, majd 
folytatni a göröngyös földi pályát. Szent An-
tal szobránál is kell gyertyát gyújtani, meg 
a kút melletti Mária-szobornál. A kápolná-
ban nem. Oda ajándékgyertyákat visznek. 
Az oltár mellé teszik őket: „Most segíts meg, 

Mária…! Köszönöm, Szűzanyám.” A mézes-
bábosok mind magyarok. A reklámzacskón 
licider, medokolačar, bonbondžija a mesterségük 
neve, azaz talán cukorkakészítő. A kápolna 
melletti téren pedig a kegytárgyak vására, 
de olyan igazi. Van itt minden, ami a vallá-
sos élethez kell: rózsafüzér minden színben, 
gyereknek, menyasszonynak, idősnek, férfi-
nak; jövő évi kalendáriumok többféle illuszt-
rációval, falinaptár, kincses kalendárium 
más-más nyomdától; imakönyv, szent pony-
va (csak nem ponyván, hanem asztalon árul-
ják), a szentcsalád-járás könyvecskéje, Szent 
Rita története, aprónyomtatványok, szentké-
pek, álló és falra akasztható feszületek, szen-
tek gipszből öntött és tarkára festett szobrai: 
Szűz Máriát, Szent Antalt, Jézus Szívét, a do-
roszlói kápolnát ábrázoló képecske mézeska-
lács mandalán; még pravoszláv kegytárgyak 
is. Szentelt víz műanyagpalackban, szentelt-
víztartó is a szoba falára. Szelektív vásár, de 
a javából. Hajdan nem volt szelektív. Akkor 
minden kézművesmester eljött: kapható volt 
szita, esztergályozott fogas, gyúródeszka, 
sodrófa, lópokrócok, kések, illetve volt kö-
szörűs – aki ott maradt napokig a feleségével, 
hogy bejárja a falu minden utcáját, és élesítse 
a késeket zsírért, szalonnáért, élelemért, pén-
zért –, káposztagyalu, bádogkannák, szal-
makalapok, édességek. És játékok, amelyeket 
ezek a mesterek készítettek: fából a szárnya-
ival csattogó kacsa, lepke, sörényes lovacska, 
kis szekér, kis szobabútor, seggbefúvós sípo-
ló kiskakas, gumiszíjon lógó fűrészporlab-
da krepp-papírban, bizsuáru (lánc, gyűrű, 
bross), rongyból készült préselt keménypa-
pírfejű, festett arcú játékbabák. Doroszlón a 
kisasszonynapi búcsúban már gyümölcsöt is 
árultak. Örültek, ha vehettek egy kiló almát, 
mert akkor ez ritka gyümölcs volt.

Ma kijön egy pap a sok-sok-sokból, és meg-
áldja az autókat mind, amelyek az árusok 
mögött parkolnak. A vásárolt búcsúfiára, 
emlékre pedig a nagymise végén, úgy szim-
bolikusan, az oltárról a miséző atya adja az 
áldást. Meg mindannyiunkra. Az első sorok-
ban ülő politikusokra is.

A szentkút vizéhez mindenki eljut. Meg-
érinti a víztől nedves ujjával fájó testrészét. 

Vizet tölt az üvegbe. Visz az otthon maradot-
taknak. Gallyat tör a kút körüli fákról, hogy 
hazavigye. Otthon ez szentelmény. Segít a 
betegségben, óv a bajtól, a víz pedig jó or-
vosság, inni kell belőle, a temetőbe is vihető. 
Korábban itt még kis piros korsókat is lehe-
tett kapni, melyeket a helyi vagy a környék-
beli gölöncsér készített: Doroszlói emlék vagy 
Bunarić Doroslovo felirattal. Ez ajándék is le-
hetett, szenteltvíztartó is. A falusi házakban 
még itt-ott felbukkannak. A búcsúba a hód-
sági, veprődi, filipovai2 (Bački Gračac) sváb 
gölöncsérek hozták a háborúig. De ők nagy, 
ivóvizes korsókat is árusítottak, sárgákat, 
hullámvonalas díszítéssel.

Doroszlón régen több búcsú is volt. Koráb-
ban a pünkösdi volt a nagyobb, a főbúcsú. 
Három-négy napig tartott. Szombat és vasár-
nap volt a magyaroké. Ma már ez majdnem 
csak a helybélieké. Bazár nélküli. Nincs zsib-
vásár. Pünkösd másnapján jöttek és máig 
jönnek a szomszédos Szonta faluból a soká-
cok, hogy ősi fogadalmukat betartsák, foly-
tassák. Náluk a ferencesek hatására erőteljes 
a Páduai Szent Antal-kultusz, így a kápolná-
ból kijövet körmenettel elsőként a szent szob-
rához járulnak. Hajdan a németek pünkösd 
utáni kedden jöttek Hódságról, Rácmilitics-
ről, Filipováról, Bresztovácról, Szentivánról. 
Már nem jönnek. Csak írmagjuk maradt 
Apatinban. De van férfibúcsú is, kisasszony-
nap előtti vasárnap. Ezt régen a minis trán sok-
nak szervezték, ma a férfiaknak. A kis-
asszony napi búcsú kisebb búcsú volt, és 
Nagy bol dogasszony ünnepén is tartottak ko-
rábban búcsút, a doroszlói kegyhelyen, de ez 
ma már nem szokás.

A doroszlóiak úgy mondják: hazajárnak a 
Szentkúthoz. Bármikor is vitt arra az útjuk, 
ha dolgozni mentek az aljba (zajba), megáll-
tak előtte, imádkoztak a Máriánál. A kisasz-
szonynapi búcsúba is eljönnek, ha elszármaz-
tak, még Nemesmiliticsről is, ha éppen oda 
házasodtak, pedig abban a faluban is ugyan-
aznap van a búcsú. A feleség otthon marad a 
maga búcsújában, a férj pedig jön a sajátjába. 
Ezt így illik. Ezt így tartják rendjén valónak.

2   Hivatalos magyar neve Szentfülöp.
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1  A halva Délvidéken használatos,  a magyar nyelvbe szerb közvetí-
téssel érkezett alakja. (A lábjegyzetek a szerkesztő megjegyzései.)

ott is gyújtanak a lourdes-i Mária szobránál 
– ott még dívik a fehérgyertya-égetés –, ahol 
a gyóntatófülkék sorakoznak, és halk duru-
zsolás foszlányai szállnak a levegőben. „Erő-
sen fogadom, hogy többé nem vétkezem…” 
– mondják sorban, majd megáldoznak a szent-
misén, aztán megy minden tovább a régiben, 

mert az élet csak ilyen. Néha meg kell áll-
nunk egy pillanatra, magunkba nézni, majd 
folytatni a göröngyös földi pályát. Szent An-
tal szobránál is kell gyertyát gyújtani, meg 
a kút melletti Mária-szobornál. A kápolná-
ban nem. Oda ajándékgyertyákat visznek. 
Az oltár mellé teszik őket: „Most segíts meg, 

Mária…! Köszönöm, Szűzanyám.” A mézes-
bábosok mind magyarok. A reklámzacskón 
licider, medokolačar, bonbondžija a mesterségük 
neve, azaz talán cukorkakészítő. A kápolna 
melletti téren pedig a kegytárgyak vására, 
de olyan igazi. Van itt minden, ami a vallá-
sos élethez kell: rózsafüzér minden színben, 
gyereknek, menyasszonynak, idősnek, férfi-
nak; jövő évi kalendáriumok többféle illuszt-
rációval, falinaptár, kincses kalendárium 
más-más nyomdától; imakönyv, szent pony-
va (csak nem ponyván, hanem asztalon árul-
ják), a szentcsalád-járás könyvecskéje, Szent 
Rita története, aprónyomtatványok, szentké-
pek, álló és falra akasztható feszületek, szen-
tek gipszből öntött és tarkára festett szobrai: 
Szűz Máriát, Szent Antalt, Jézus Szívét, a do-
roszlói kápolnát ábrázoló képecske mézeska-
lács mandalán; még pravoszláv kegytárgyak 
is. Szentelt víz műanyagpalackban, szentelt-
víztartó is a szoba falára. Szelektív vásár, de 
a javából. Hajdan nem volt szelektív. Akkor 
minden kézművesmester eljött: kapható volt 
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Ma kijön egy pap a sok-sok-sokból, és meg-
áldja az autókat mind, amelyek az árusok 
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emlékre pedig a nagymise végén, úgy szim-
bolikusan, az oltárról a miséző atya adja az 
áldást. Meg mindannyiunkra. Az első sorok-
ban ülő politikusokra is.

A szentkút vizéhez mindenki eljut. Meg-
érinti a víztől nedves ujjával fájó testrészét. 

Vizet tölt az üvegbe. Visz az otthon maradot-
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Bunarić Doroslovo felirattal. Ez ajándék is le-
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hullámvonalas díszítéssel.
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Három-négy napig tartott. Szombat és vasár-
nap volt a magyaroké. Ma már ez majdnem 
csak a helybélieké. Bazár nélküli. Nincs zsib-
vásár. Pünkösd másnapján jöttek és máig 
jönnek a szomszédos Szonta faluból a soká-
cok, hogy ősi fogadalmukat betartsák, foly-
tassák. Náluk a ferencesek hatására erőteljes 
a Páduai Szent Antal-kultusz, így a kápolná-
ból kijövet körmenettel elsőként a szent szob-
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Apatinban. De van férfibúcsú is, kisasszony-
nap előtti vasárnap. Ezt régen a minis trán sok-
nak szervezték, ma a férfiaknak. A kis-
asszony napi búcsú kisebb búcsú volt, és 
Nagy bol dogasszony ünnepén is tartottak ko-
rábban búcsút, a doroszlói kegyhelyen, de ez 
ma már nem szokás.

A doroszlóiak úgy mondják: hazajárnak a 
Szentkúthoz. Bármikor is vitt arra az útjuk, 
ha dolgozni mentek az aljba (zajba), megáll-
tak előtte, imádkoztak a Máriánál. A kisasz-
szonynapi búcsúba is eljönnek, ha elszármaz-
tak, még Nemesmiliticsről is, ha éppen oda 
házasodtak, pedig abban a faluban is ugyan-
aznap van a búcsú. A feleség otthon marad a 
maga búcsújában, a férj pedig jön a sajátjába. 
Ezt így illik. Ezt így tartják rendjén valónak.

2   Hivatalos magyar neve Szentfülöp.
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A szentkúti kápolnához közel, a keríté-
se mellett – korábban azzal átellenben – állt 
a faluszéli csárda. Ez egész évben üzemelt, 
akár a Szentkút, de a búcsúk jelentették neki 
a legnagyobb forgalmat. Ide tértek be a férfi-
ak sörre, fröccsre, a nők, lányok kabeszóra. A 
híres csárda már összedőlt, de az előtte levő 
téren sátrat állít egy szerb vendéglős, aszta-
lokat helyez ki és méri az italt, a kávét, süti a 
pljeszkavicát, a darált húsból készült húsle-
pényt, amit melegített lepényben szolgál fel. 
A sátor körül és a járdán is nagy a tumultus. 
Egymás lábára lépnek a vendégek és a zarán-
dokok. Mindenki mindent akar látni, halla-
ni, s megvenni a tíz deka erős cukorkát, egy 
zacskó mézeskalácsot, pár szál gyertyát…

És persze a falu plébániatemplomának is 

van búcsúja, a Szent Imre herceg ünnepnap-
ja (november 5.) utáni vasárnap. Akkor jóval 
kisebb a vásár. Nem is vásár az, csak néhány 
kirakodó, meg a ringlispíl. Kegytárgyakat is 
szokott árulni egy férfi a templom előtt: szent-
képeket, rózsafüzéreket. A szakemberek azt 
hívják torkosbúcsúnak, és az elszármazott 
doroszlóiak erre is hazajönnek. A környező 
falvak, Gombos és Szentfülöp katolikusai lá-
togatják, de a Duna másik oldalán élő dály-
hegyi, erdődi rokonok is eljönnek. Ilyenkor 
már hűvösebb az idő, de a doroszlóiak a déle-
lőtti nagymise és a finom ebéd után még ki-
mennek a templom előtti utcára, hogy meg-
nézzék a búcsút.

Nyugat-Bácska többi falvában évente egy-
szer van búcsú, a templomtitulus ünnepén. 

És mind nyáron van. Minden tősgyökeres la-
kosságú faluban nagy ünnep ez a nap. A leg-
több vendég erre a napra teszi a látogatását. 
Az onnan elszármazottak igyekeznek haza. 
Így van ez Gomboson, a Szent László kirá-
lyunk ünnepét (június 27.) követő vasárnap. 
Ide jön a legtöbb vendég a szlavóniai hegy-
hátról, ahová a múlt évszázadok folyamán 
kirajzott a gombosi szegényebb réteg jó része. 
Ott találtak boldogulást a dályai hegyekben, 
az erdődi szőlőkben. És még élnek leszárma-
zottaik, akik tudják az ősi szokást, magyar is-
kola híján a szülők nyelvét már kissé nehe-
zebben. Hasonlóképpen történik Monostor-
szegen, ahol július 29-én, Szent Péter és Szent 
Pál ünnepén, ami parancsolt ünnep, aznap 
van a búcsú. A szentmisére sok hölgy felölti 
még ragyogóan szép sokác népviseletét. Ba-
zárosok, körhintások, mézesbábosok – mind 
ott vannak. És aratnak a kocsmárosok. Nyár 
van, meleg. A béregi sokácok jönnek ide bú-
csúba, meg néhány kupuszinai vendég, hi-
szen Monostor van az ő falujukhoz legköze-
lebb, s régen még gyalog is, szekéren is, ke-
rékpáron is látogatták a monostori ünnepet. 
Ebből a faluból legtöbben Zomborba költöz-
tek, akik ilyenkor visszatérnek a szülőfaluba. 
Szontán Szent Lőrinc diakónus a templomti-
tulus (ez augusztus 10-re esik). Itt áll a kör-
nyék legrégebbi temploma, és ide jár búcsúba 
a legtöbb bácskai sokác. Ilyenkor a templo-
mukat száznál is több kilimmel díszítik rend-
kívül pompásra. A búcsú velejárói: az árusok 
és a ringispílesek mind megjelennek, hiszen 
ez nagy falu, és zömében még katolikus hí-
vők lakják. Tisztelik a búcsút. Tehát van értel-
me a bőséges kínálatnak. Kupuszinán Szent 
Anna a falu védőszentje (július 26.). Nagy bú-
csúkat tartanak itt, sok kirakodóval, több kör-
hintával, ringlispíllel, ördögkerékkel, koráb-
ban ladikokkal is. A szórakoztatók már egy 
héttel korábban megjönnek, esténként a gye-
rekek ott szórakoznak. Régen verkli szólt, 
Nagy Pista, Zombor egykori olimpikonja te-
kerte, aki ezekhez a vándorló foglalkozású 
emberekhez szegődött. Majd hangszóróból 
magyar slágerek: „Nem vagy a Vezúv…” – 
harsogta Németh József éveken át. Ma már 
az egész településre hallatszik a szerb népze-

nét imitáló zaj. Céllövölde is volt légpuskák-
kal, szivacsvirágokért, meg rongylabda célba 
dobálása valami csecsebecséért, a főnyere-
mény egy liter vinjak. A mézesbábosnál meg 
hatalmas tükrös szívek a nagylányoknak, 
menyasszonyoknak. Tyű, de szép is volt az-
zal sétafikálni le-föl a tömegben! Szilágyiban 
a Szent István király ünnepét követő vasár-
nap tartják a búcsút. Az egyre fogyatkozó la-
kosságú falucska búcsúja is egyre erőtlenebb. 
Telecskán, avagy Bácsgyulafalván a Magya-
rok Nagyasszonya a templom védelmezője. 
Ünnepe október 8-ára esik; ezt követően, ok-
tóber második vasárnapján ülik meg a bú-
csút. A kirakodók ellepik a falu központját a 
templom és a községháza körül. Ott van a ki-
csiknek a ringlispíl és a suhancoknak a lánc-
hinta, hogy azon forogjanak, repüljenek. Bez-
dán ban október 28-án van a templomtitulu-
sok, Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepe, 
majd azt követő vasárnap a füstös búcsú. Ugyan-
 is itt már sült gesztenyét lehet kapni, és ez új-
donság a helybelieknek és a vendégeknek egy-
aránt. Ezután még, mindenszentek ünnepén 
megtartják a csonoplyai búcsút, de kívül már 
igen szerényen. És ezzel az ősz közepére eső 
ünneppel be is fejeződik a nyugat-bácskai ka-
tolikus templomok búcsúja. Véget ért a mező-
gazdasági év. Megtörténtek a hálaadások.

A temetőkápolnákban is tartanak szentmi-
sét a védőszent ünnepén, de az nem jár nép-
ünnepéllyel. A vidék sok kis katolikus és pra-
voszláv kápolnájának ünnepét is megülik, a 
falusi búcsúkhoz hasonlóan, csak szerényebb 
külsőségekkel, bár a bükkszállási Szent Illés 
prófétának szentelt szerb kápolna búcsúja, 
szla vája több száz ünneplőt vonz, és háromfor-
dulós  körmenet emeli az ünnep fényét. Itt még 
néhány árus és egy körhinta is megjelenik.

Az árusok ősszel még eljárnak a közeli 
vagy távolabbi vásárokba. A szórakoztatók, a 
körhintások összecsomagolják rekvizitumai-
kat, betakarják őket, hogy a téli hó, fagy ne 
ártson nekik, esetleg fedett, száraz helyen tá-
rolják a körhintán leginkább kedvelt, feketén 
fénylő paripákat, a cifra, úri hintókat. Legkö-
zelebb a következő év május elsején állítják 
majd fel szerkezeteiket a zombori Sikara-er-
dőben rendezett majálison.
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magyar slágerek: „Nem vagy a Vezúv…” – 
harsogta Németh József éveken át. Ma már 
az egész településre hallatszik a szerb népze-

nét imitáló zaj. Céllövölde is volt légpuskák-
kal, szivacsvirágokért, meg rongylabda célba 
dobálása valami csecsebecséért, a főnyere-
mény egy liter vinjak. A mézesbábosnál meg 
hatalmas tükrös szívek a nagylányoknak, 
menyasszonyoknak. Tyű, de szép is volt az-
zal sétafikálni le-föl a tömegben! Szilágyiban 
a Szent István király ünnepét követő vasár-
nap tartják a búcsút. Az egyre fogyatkozó la-
kosságú falucska búcsúja is egyre erőtlenebb. 
Telecskán, avagy Bácsgyulafalván a Magya-
rok Nagyasszonya a templom védelmezője. 
Ünnepe október 8-ára esik; ezt követően, ok-
tóber második vasárnapján ülik meg a bú-
csút. A kirakodók ellepik a falu központját a 
templom és a községháza körül. Ott van a ki-
csiknek a ringlispíl és a suhancoknak a lánc-
hinta, hogy azon forogjanak, repüljenek. Bez-
dán ban október 28-án van a templomtitulu-
sok, Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepe, 
majd azt követő vasárnap a füstös búcsú. Ugyan-
 is itt már sült gesztenyét lehet kapni, és ez új-
donság a helybelieknek és a vendégeknek egy-
aránt. Ezután még, mindenszentek ünnepén 
megtartják a csonoplyai búcsút, de kívül már 
igen szerényen. És ezzel az ősz közepére eső 
ünneppel be is fejeződik a nyugat-bácskai ka-
tolikus templomok búcsúja. Véget ért a mező-
gazdasági év. Megtörténtek a hálaadások.

A temetőkápolnákban is tartanak szentmi-
sét a védőszent ünnepén, de az nem jár nép-
ünnepéllyel. A vidék sok kis katolikus és pra-
voszláv kápolnájának ünnepét is megülik, a 
falusi búcsúkhoz hasonlóan, csak szerényebb 
külsőségekkel, bár a bükkszállási Szent Illés 
prófétának szentelt szerb kápolna búcsúja, 
szla vája több száz ünneplőt vonz, és háromfor-
dulós  körmenet emeli az ünnep fényét. Itt még 
néhány árus és egy körhinta is megjelenik.

Az árusok ősszel még eljárnak a közeli 
vagy távolabbi vásárokba. A szórakoztatók, a 
körhintások összecsomagolják rekvizitumai-
kat, betakarják őket, hogy a téli hó, fagy ne 
ártson nekik, esetleg fedett, száraz helyen tá-
rolják a körhintán leginkább kedvelt, feketén 
fénylő paripákat, a cifra, úri hintókat. Legkö-
zelebb a következő év május elsején állítják 
majd fel szerkezeteiket a zombori Sikara-er-
dőben rendezett majálison.




