
HAGYOMÁNY ) 

Tápé búcsúi 

A tápéi Szent Mihály-templom 

„A tápai egyházi élet kiemelkedő eseménye volt a búcsú, melynek jogát még 1649-ben 
kapta meg a falu." Gidai Kálmán a Tápé története és néprajza című falumonográfiában a 
tápai búcsúról - nem tudni, milyen meggondolásból - múlt időben szól, holott a Szeged-al-
sóvárosi Havibúcsú mellett éppen a tápai Misa-napi búcsú a leglátogatottabb: az volt hajdan, 
s az ma is. Annak ellenére kedvelt búcsúhely Tápé, hogy klasszikus ér telemben sohasem 
volt zarándokhely. 

Magyarázatát nem kerestem soha annak, miért jöttek ide, főként a környékbeli falvak né-
pei, mert tudom: a tápai emberek, lévén kevéske földjük, aratásokor és cséplés idején ban-
dástól mentek más falukba, hogy onnan szerezzék be családjuk számára a fejadagot. Aztán 
mentek a gányófalukba is, dohányt kapálni, fűzni, mint ahogyan Szeged-Alsóvárosba is 
paprikázni. Az ilyen munkaalkalmakon olykor életre szóló családi kapcsolatok alakultak ki, 
ami együtt járt - igaz, csak ritkán - családlátogatásokkal. Sőt, nem egy esetben egészen 
mélyek, meghittek lettek ezek a családi kapcsolatok: lakodalmaikba, búcsúikra hívták meg 
egymást a családok. 

A családi kapcsolatok mellett búcsújáró kapcsolatok is kialakultak: a tápaiak mentek Al-
győre, Kistemplomtanyára (mai neve: Bordány), Sándorfalvára, Pálosszentkútra; sőt Gyűd-
re, Randára, Mátraverebélyre és Pócsra is, s azokon a helyeken hívták Tápéra, az itteni bú-
csúra a népeket. Az 1879. évi szegedi nagy árvíz idején sok tápai család keresett (és talált) 
menedéket partosabb helyen lévő településeken, ott é lő családoknál. Ezek az alkalmak is 
egy-két generációra kiterjedő, bensőséges kapcsolatokat szültek. S amikor a tápai családok 
a víz eltakarodását követően ismét hazatértek, bármennyire szegényesen éltek is, a nékik 
szállást adó, vidéki családokat búcsúra meghívták. 

Századunk első fe lében még sorban érkeztek a mi búcsúinkra is a „körösztök". Az ünnepi 
szentmisét és a körmenetet mindig a Szent Mihály-nap utáni vasárnap tartották meg. Előes-
téjén jöttek a hívek, kereszt alatt, eléjük a templomunkból „ellenköröszt" ment, és zúgtak-
zengtek fogadásukra Tápé templomának harangjai. Egész este imádkoztak, énekeltek, majd 
fölkerekedtek és kiballagtak a közeli Öreg temetőben lévő Kármelhegyi Boldogasszony-ká-
polnába, hogy ott is „bútsút nyerjenek". Vasárnap reggel már hat órától - óránként - tíz óráig 
miséztek a vidékiek, majd az ünnepi nagymisén és a körmeneten mindenki részt vett. Idős 
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asszonyoknak tápai családok adtak éjjeli szállást, akik magukkal vitték elfáradt kisunokái-
kat, s ott vacsorával is megkínálták őket a háziak. A vendégektől - természetesen - nem 
fogadtak el szállásdíjat, hanem a vendégek a házban lévő gyerekeknek adtak pár forintot, 
forgóra valót. A nagymise után hazaindultak a keresztek. A hívek a szatyrukban vitték a 
tápai búcsúfiát az ot thonmaradottaknak. 

Mint másutt, így Tápén is a templom melletti tágas téren telepedtek le, és verték föl sátra-
ikat a forgósok, a céllövöldések. A közeli utcákban meg a cukorkások, a játék- és bazáráru-
sok, s mindazok, akiknek odaillő eladnivalójuk volt. A kegytárgyárusok a templom ajtajánál 
rakták asztalra az olvasókat, skapulárékat, imakönyveket és a színes szentképeket. 

Tudott, hogy az egyház a templom mellől „tűzzel-vassal" távol tartani igyekezett a hangos 
szórakoztatókat. Ennek ellenére maradtak, s napjainkra szinte összenőttek. Ma már így, 
együtt - a templomi és a hozzácsapódott népünnepély - jelentik mindenütt a búcsút. 

Tápé falu vezetése 1954-ben durván eltávolította a forgósokat a templom mellől. Egyik 
évről a másikra egy távolabbi helyre telepítették a teret (piactér volt addig). Senki se mert 
apellálni, még akkor sem, ha példátlan rendelkezést hajtott végre Tápé elöljárósága. Fájlal-
tuk a szétszakítást, mert már együtt szoktuk meg. Lám, tudatlanul az egyházon segített Tá-
pén a faluvezetés: amíg az egyháznak sehogyan sem sikerült a templom mellől elkergetni a 
miséket nagyon zavaró szórakoztató egységeket, addig az akkor nagyon erős kommunista 
diktatúra - mondom, abszolút tudatlanul! - egy csapásra megoldott mindent. A csinnadratta 
a templomtól mintegy fél kilométerre került. Oda helyezték a piacteret is: a Budai Nagy 
Antal utca kanyarában lévő Hősök kertjének szomszédságába. Két évtized után — nem tudni, 
milyen okkal - a templomtól még távolabb lévő focipályára helyezték át a forgókat, s min-
den árust, bóvlist, vattacukrost és mutatványost. Vesztükre, mert hatalmas eső áztatta az 
amúgy is laza talajt, aminek következtében a forgók és a ladikhinták megbillentek. A rá való 
évben - 1979-ben - aztán ismét az „új" piactérre kerültek. De nem sokáig maradhattak. 
Ugyanis időközben Szeged városa (lévén, hogy 1973-ban Tápét Szegedhez csatolták) a terü-
letet házhelynek osztotta ki. Ezt a szándékukat két esztendő múlva, 1983-ban foganatosítot-
ták, majd 1984-ben már meg is kezdték a karózást. Az az évi búcsú után, vagyis 1985-ben 
már megint más helyre költöztették a szórakoztató, népünnepély-kiszolgáló csinnadrattáso-
kat. Most az úgynevezett Bedő-tóba, a Tisza-gát mellé, mely tavat évtizedekkel ezelőtt feltöl-
tötték. Itt se maradhattak két esztendőnél tovább, mert most meg az útfenntartók kötöttek 
bele azzal, hogy a sok kocsi miatt nem tudnak a Tiszán túlra igyekvők kellően ráfordulni a 
kompra vezető útra. 

1987 óta van a búcsú a jelenlegi helyén, az egykori Ásványgödörben, amit már rég feltöl-
töttek és befüvesítettek. Most talán végleges helye lehet ez a csakugyan nagy tér a napjaink-
ra igencsak megszaporodott forgóknak és más szórakoztatóknak. A Rév utca pedig valóban 
ideális helyet ad a sok árus sátrának s a közéjük telepedett népi iparművészek sátrainak. 

A tápai búcsúra mindig nagyon sokan érkeztek. Főként az utóbbi évtizedekben a szegedi 
munkatársak lepik el a városon dolgozó tápaiak házát. Ebédre hivatalos a kolléga, természe-
tesen a családjával együtt. Ebéd után kimennek a forgók közé, este - régen - bálba mentek, 
ma ot thon sörözgetnek, néhol dalolgatnak is. 

1977 óta Tápé kultúrosai „rárendeznek" a tápai búcsúra. Hagyományőrző együtteseket 
hívnak meg, akik délelőtt szabadtéri színpadon, délután pedig a művelődési ot thonban, gá-
laműsoron adnak ízelítőt hagyományos folklórvilágukból. Legfőképpen a délutáni színes 
felvonulás az, amit mindenki vár, s az a mindenki - például ez idén - csaknem tizenkétezer 
ember volt. Ez szinte hihetetlenül nagy számnak tetszik. De csak annak, aki még sohasem 
volt Tápén a búcsúban. 

Ha a búcsúra mindenáron kiígérkezni akaró szegedi megkérdezte valamikor a tápaiakat: 
„Mikor lesz Tápén búcsú, Péter?", a tápai legény azt válaszolta: „Misakor." „Hát Misa mikor 
van?" „Hát, búcsúkor!" hangzott a kacifántos válasz, amiből nemigen tudhatta meg a kérde-
ző, végül is mikor lesz Tápén búcsú. Ám voltak olyanok, akik egyenesen nekirontottak a 
tápaiaknak: „Pista bácsi, vasárnap mönnyünk a mustos búcsúra!" A mustos megnevezés on-
nan ered, hogy szeptember vége tájára megérett az a korai szőlő, amiből búcsúra must ké-
szült, s azt szívesen tették asztalra búcsúebéd idején. 

A Szent Mihály-napi tápai búcsún túl volt Tápénak egy másik búcsúja is, a réti vagy pajori 
búcsú, melynek jogát 1927-ben nyerték el a Tápai rét lakói, és megtartották 1970-ig. Ennek 
a búcsúnak az ideje „Kisasszonykor", szeptember 8-án volt. Mindig a pajori (tápai-réti dűlő 
neve) iskolánál tartották. Emlékezések, illetve a tápéi plébánián található hiteles papírok 
tanúsága szerint a tápai-réti búcsút a réti, tanyai lakosok kérték, akik Kószó Palika Ferenc 
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egykori kiváló gazdaemberrel képviseltették magukat az időben Tápé község elöljáróságá-
ban, valamint az egyháznál is. Ugyanők vettek egy harangot is, s azt az iskola előtti kereszt 
mellett állították fel. 

A pajori búcsút általában a mindenkori tápai plébános tartotta, akit jeles réti gazdák lovas 
kocsin szállítottak az iskolához. Nagymisét követően itt is volt kis körmenet. Ezt követően a 
papot gazdacsaládok valamelyike hívta meg ünnepi ebédre; és aki hozta, az vitte haza Tá-
péra. Mint ahogyan a falusi búcsúra is érkeztek a réti családok, úgy jöttek a rétire is a falube-
liek. De jöttek a rétre Szegedről, Vásárhelyről, Makóról és Püspökieléről is. Természetesen 
jöttek, mivel a Tápai-rétre a felsorolt településekről költöztek ki a múlt század végétől csalá-
dok, hogy a kiváló réti talajon termeljenek, mások állatokat tartsanak. így a már rétivé vált 
családok belterületeken élő rokonai érkeztek tehát a pajori búcsúra, ünnepelni. 

1958-ban dr. Lengyel Antal volt Tápé plébánosa. A szintén tápai-réti, ásatási helyről híres-
sé vált Lebő népe is kérte, hogy legyen saját búcsúja. Merthogy Lebő a pajori dűlő mellett a 
legsűrűbben lakott tanyásterülete volt az akkori Tápai-rétnek. A két dűlővel azonos volt a 
tanyasűrűség a Marosszél-dűlőben is; s bizony, ha a kint élő családokat nem hajtják bele 
erőszakkal a téeszcsékbe, és nem dózeroltatja el Bodő István tanácselnök - az 1970-es árve-
szélyre hivatkozva - a rét rendkívül gazdag tanyavilágát, a rétben akár négy kis falu is kiala-
kulhatott volna. 

Mindenekelőtt a már jelzett Pajor-dűlő fejlődhetett volna faluvá. De erőteljesen fejlődött 
Lebő, Marosszél és Kútas is. Ez utóbbinak is volt iskolája, előtte kereszttel és haranggal, mint 
a többi tápairét-dűlői iskolánál. Kútas onnan kapta nevét, hogy ott fúrták az első réti ártézi 
kutat. A kút fúrása után hatalmas lendületet vett a tanyásodás, sőt, a szomszédos Csöbör és 
Porgányszél is nekilendült. Nem csoda hát, hogy a pajori és a lebői búcsú már nem volt elég 
a kint élő tanyaiak számára, hanem a kútasiak is szorgalmazták a sajátjukat. Engedélyt -
talán okulva a lebői sikertelenségből - sohasem kértek, hanem szép csöndesen megtartották 
a kútasi búcsút, az 1950-es évektől 1970-ig. Ennek a búcsúnak az ideje július 13-a, Szent 
Antal napján volt, szóhasználatukkal; szentantali búcsú. Dr. Lengyel Antal tehát Váctól kérte 
a lebői búcsú jogát, amit el is fogadtak, de Csongrád megye tanácsa elutasította a kérést. 

Maradt hát ott is, mint Kútasban a csöndes búcsú, ahol azonban mindig megtartották a 
búcsús szentmisét. A délután itt, ezeken a tiltott helyeken is búcsúhangulatban telt, és este 
bálokat csaptak a környékbeliek. 

Tápénak tehát hivatalosan kettő, nem hivatalosan ugyancsak két búcsúja volt. Hivatalos 
volt a falusi, a Szent Mihály-napi, és a réti, a pajori, amelyet szeptember 8-án, Kisasszony 
napján tartottak meg. És volt a két nem engedélyezett; a lebőhalmi, amelyet a megye eluta-
sítása ellenére is minden évben Péter-Pálkor tartottak, illetve a kútasi „szentantali", amelyre 
jogot se kértek. 

Természetes, hogy a rétiek elsősorban ezekre a „hazai" búcsúkra mentek el. De átjártak 
Tápéra, Makóra, Maroslelére, sőt Hódmezővásárhelyre is, attól függően, hogy elődeik hon-
nan kerültek a múlt század végétől kezdődően a tápai rétbe. 

Napjainkra, mivel a rétben egyetlenegy tanya se maradt, a rétiek zömmel Tápéra, kis há-
nyaduk pedig Szeged-Baktóba került. 

A tanyákkal együtt elpusztultak a rét tárgyi és kulturális hagyományai. Jóvátehetetlenül 
nagy károkat okozva ezzel nemcsak Tápé hagyományos életében, hanem az egyetemes ma-
gyar paraszti kultúrában is. 

I f j . Lele József 
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