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PUSZTAI BERTALAN

ASZKETIKUS ZARÁNDOKOK ÉS ÉLVHAJHÁSZ TURISTÁK. ELLENTÉTES, VERSENGŐ ÉS ROKON 

ÉRTELMEZÉSEK

A mindennapi gondolkodás egyik sajátossága, hogy ellentétpárokban, bináris oppozíciókban 

próbálja értelmezhetővé tenni a világot. Ilyen ellentétpár az, ahogyan a közgondolkodás a 

turizmusra és a zarándoklatra tekint.

A zarándoklat fogalmához - az európai és a magyar kultúrában - egyértelműen kapcsolódik az 

aszkézis, a lemondás és az önsanyargatás. A klasszikus keresztény világkép szerint a vallásos célú utak 

során ezek a gyakorlatok segítik elérni a lelki megtisztulást, legyőzni a testi (~ földi) vágyakat, az 

erkölcsi szabadosságot. Ezeket pedig le is kell győzni, hisz a katolikus zarándoklatok alapvető 

motivációja több mint ezer éve a bűnbocsánat elnyerése, azaz megszabadulás a már megbocsátott 

bűneikért járó büntetéstől.1 Ahogyan egy népszerű mai magyar zarándokkalauz, a 

közgondolkodás tükrözője és alakítója írja: „A zarándoklás felébreszti bennünk a vezeklés 

szellemét... Megtanít bennünket arra, hogy elszakadjunk a jelenvalóktól, a mindennapi örömök és 

szenvedések szövevényétől. ... Minden zarándokút hosszú. ... Lemondunk megszokott étkezési 

módunkról és szállásunkról. Szenvedünk a fáradtságtól... Így könnyebben fordulunk Istenhez az 

imádságban.” (Zarándokok... 1998, 2, 6.) Bár már századokkal ezelőtt is létrejöttek olyan 

szolgáltatások, melyek célja a zarándokok útjának kényelmesebbé tétele volt, a kegyességi 

gyakorlatban minden ilyen úthoz hozzá tartozott egyfajta aszketizmus.

A korábbi évszázadok vallásos gyakorlatát vizsgálva nagyon jól felfedezhetők ennek az 

aszketizmusnak a nyomai illetve az, mennyire elválaszthatatlannak érezték ezt a zarándoklatoktól, 

mennyire lényegi eleme volt a zarándok normatív képzetének. A zarándoklat paraszti formáit 

vizsgálva a kutatás már korábban rámutatott erre: „A búcsújárók többsége is ezért megy valamely 

szent helyre: vezekelni és elégtételt adni. Ez a búcsújárás lényege. Leginkább érdemszerzőnek ezért 

tartják mindenütt a minél nagyobb fáradtsággal, törődéssel, böjtöléssel és gyalogosan megtett 

                                                

1 A búcsú teológiájáról itt nem szólok. Ehhez lásd Gál Ferenc és Erdő Péter összefoglalóját (é.n., 59-61.) illetve a 
jelen értelmezés alapjaként a Katolikus Egyház Katekizmusát (1994).
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zarándokutakat. Ebben még a középkori gondolkodás és az ezen alapuló búcsújárások 

maradványait fedezhetjük fel.” (Bálint-Barna 1994, 158-59.; kiemelés P.B.) Világosan, sajátos 

naturalizmussal példázza a zarándoklat és a vezeklés, aszkézis kapcsolatát a paraszti kultúrában az 

alábbi hiedelem is: „...aki háromszor elmegy gyalog ... a búcsúba, az minden halálos bűnéért a 

tisztítótűzben szenved majd, s nem a pokolban, s a tűzben való szenvedés miatt csak füstöt nyel 

majd ott.” (Bálint-Barna 1994, 158-59.)

Az európai kultúrának több mint egy évezrede szerves részét képező zarándoklatról egy 

határozott kognitív képzet alakult ki az idők során. Ennek alapja kétségkívül a bűnbocsánat 

katolikus teológiájában keresendő, mára azonban a katolikus teológia hangsúlyváltozásai illetve 

különösen a II. Vatikáni Zsinat után attól elszakadt, sajátos archaikus vonásokat is mutat. Ez az 

elképzelés markánsan továbbél napjainkban is és a zarándoklat fogalmát az önsanyargatás, aszkézis, 

lemondás képzeteivel kapcsolja össze. Valódi zarándokútra menni lemondást, testi fáradtságot 

jelent; az igazi zarándok befelé fordul útja során, nem foglalkozik a környező világi hívságokkal. 

Ez az erőteljesen élő, de archaikusnak és ezzel a késő-modern korban autentikusnak tartott és 

emiatt nosztalgikusan vágyott képzettársítás az oka, hogy mekkora figyelmet kelt és színes 

újságcikkeket eredményez egy-egy Jeruzsálembe, Rómába vagy Santiago de Compostellába 

gyalogosan induló vagy arra haladó zarándok. A szervezett, buszos zarándoklatokat belülről nem 

ismerők a fenti archaikus imperatívusz, e normatív kognitív képzet jegyében minősítik turizmusnak

napjaink távolsági zarándoklatait.

A turizmusról egészen más jut eszünkbe. A turizmus fogalmához a pihenés, kikapcsolódás, szórakozás

képzetei társulnak. Nem véletlen, hogy a világszerte használt angol értelmező szótár is így 

magyarázza: „a turista olyan személy, aki örömért utazik illetve látogat meg egy helyet” (Oxford 

1989, 1356., kiemelés P.B.). Igaz ma egyre szélesebb a turista fogalma és ebbe például a turizmus 

közgazdasági, statisztikai vizsgálata során beletartoznak mindazok, akik egy lakóhelyüktől 

különböző helyre utaznak bármilyen, akár munkával kapcsolatos céllal. Mégis a turizmus főárama 

és főképp a turizmusról elterjedt elképzelés felhőtlen kikapcsolódásról, gondtalan pihenésről, 

egzotikus helyekről és ételekről szól. Jól példázza ezt a turizmushoz kapcsolódó reklámok 

üzenete, a turisztikai brosúrák sokszor minden jellegzetességet nélkülöző ‘nap-homok-tenger’ 

ikonográfiája.
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Annak ellenére, hogy a turizmus viszonylag új társadalmi jelenség, lényegesen összetettebb a 

hozzá kapcsolódó képzethalmaz, mint a zarándoklat esetében. Napjainkra nemcsak a gondtalan 

pihenést, kikapcsolódást köti össze a közgondolkodás a turizmussal, hanem az erkölcsi normák 

lazulását, szabadosságát is. John Urry The Tourist Gaze című nagyjelentőségű könyve egyik 

mottójaként idézi Henry James-t: „A turisták ‘közönségesek, közönségesek, közönségesek’”. 

Bizonyára nem véletlen, hogy emblematikus idézetként szerepel Mitford következő mondata is: 

„A múlt barbárja a jelen turistája” (Urry 1990). Napjaink gondolkodásában a turista sokszor nem 

pihenésre vágyó utazóként, hanem vulgáris, környezetét kizsákmányoló szereplőként jelenik meg. 

A turista valós megjelenése után nem sokkal, már a 19. század végén kognitív képzetét kiegészíti a 

műveletlen, felületes élményekre és szuvenírekre vadászó turista. Mark Twain The Innocents Abroad or the 

New Pilgrims' Progress című művében viszonylag korán, már 1867-ben szórakoztatóan és 

emlékezetesen, saját utazási tapasztalatai alapján mutatta be ezt a profilt (Twain, 1964). Konrad 

Köstlin Theodor Fontane-t idézi 1873-ból a tömegturizmus megjelenésével kapcsolatos korai 

kritikák közül (Köstlin 1996, 120.). Ez az a kor, amikor az addig pozitív turista fogalmat negatív 

jelentéstartalmak kezdik színezni. Köstlin szerint e turista-kritika azonban épp a turistáktól 

származik. Korábban csak az utazási körülményeket kritizálták az utazók, ám ezek gyors 

fejlődésével a kritika más irányba fordult. Köstlin szerint a polgárság utazóvá válásával az addig 

exkluzív körülmények között, saját társaságában utazó elit viszolygását, döbbenetét hallhatjuk a 

19. század végétől a tömegutazásokkal kapcsolatos kritikában. Köstlin röviden be is mutatja 

melyek az „ádáz” tömegturizmus jellemzői: „rövid időintervallum, gyors közlekedés,

‘nevezetességek’ hajszolása, szellemi előkészületek hiánya, emléktárgyak és képeslapok vásárlása, 

hangos kíváncsiskodás, fölényeskedés és a fényképezőgép állandó kattogtatása” (Köstlin 1996, 

122.). A tömegturizmus kritikusainak e krédója vajmi keveset változott az elmúlt száz év alatt, sőt 

inkább csak gazdagodnak, bővülnek a tömegturisták jelzői. Elég talán itt arra a turistákon belüli 

kényes elkülönülésekre utalnunk, ahogyan a hátizsákos ‘felfedezők’ tudatosan és hangsúlyozottan 

különböztetik meg magukat a turistáktól (Hannonen, é.n.). A turizmusról kialakuló képzetet egy 

további jelentésréteggel ‘gazdagítja’ az ún. „sötét turizmus” („dark tourism”) megjelenése a 

tudományos diskurzusban illetve a tömegkommunikációban. Az ide sorolt, katasztrófák, 

merényletek helyszínét látványosságként kezelő turizmus (Blasi 2002) vagy Délkelet-Ázsia 

szexturizmusa (Oppermann 1999) tovább erősíti a turizmusról kialakult erkölcsileg negatív 

képzetet. 
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Mindez még akkor is igaz, ha a modern komplex társadalomnak majd minden tagja turistává válik 

szinte minden év bizonyos időszakában és ha a turizmus, az ‘utazottság’ továbbra is divat, sőt érték

napjaink fogyasztói társadalmában. Az utazáshoz ugyanis az ismeretszerzést, a 

szemléletgazdagodást, a látókörbővülést is hozzákapcsolja a közgondolkodás. A turisztikai ipar 

egyenesen más országok, kultúrák megismerési módjaként hirdeti az utazást. Emellett a turizmus 

tagadhatatlanul demokratizálódó, emancipálódó jelenség. Korábban az utazás kizárólag férfi 

kiváltság volt. Az elit fürdőlátogatásait kivéve a nők számára csak a zarándoklat volt legitim 

utazási forma. Mindennek még van bizonyos hatása napjainkra is. Bizonyos környezetben, 

társadalmi rétegben, például rurális környezetben, idősebb generációknál az utazásért való utazásról

nem általánosak a pozitív elképzelések (Köstlin 1996, 117.) - melyek pedig elengedhetetlenek a 

turizmus létezéséhez (Smith 1992).

A már így is létező, látens ellentét, az egymástól igen távoli tudati régiókba sorolt zarándok és 

turista, zarándoklat és turizmus között, csak fokozódik a közgondolkodásban akkor, ha a két 

szerep összehasonlítására, közvetlen ellentétbe állítására is sor kerül. Ugyancsak Urry idézi mottói 

között Crick-et: „Az 1970-es években a Görög Ortodox Egyház a következő új ima bevezetését 

javasolta: ‘Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj meg ezen ortodox haza városain, szigetein és 

falvain csakúgy, mint szent kolostorain, melyeket sanyargat a világias turistaáradat’” (Urry 1990).

Külön ki kell emelnünk, hogy a konfrontálódó képzetek sokszor olyan szimbolikus, allegorikus 

jelentésmezőben jelennek meg, mely nemcsak az utazás két eltérő formájaként emeli ki a 

turizmust és a zarándoklatot, de sokkal többről kívánnak beszélni. A zarándok- és turista-

allegóriák idő- és térhatárokat átlépve használják az utazás különböző formáit a világ 

értelmezésére, a világról szerzett tapasztalatok és ezek nyomán támadó gondolatok artikulálására. 

A legrégibb zarándok-allegória az európai kultúrában az egyéni emberi életet hasonlítja egy 

zarándokúthoz. Ez a gondolatkör az emberi életet, mint itt, a Földön hosszú, fáradságos, lelket 

próbáló „vándorlást”, egyfajta zarándoklatot értelmezi. E vándorlásnak van ugyan célja, mégpedig 

a tökéletességre való eljutás, de az ember teremtése óta adott hiányosságai, botlásai miatt ez itt a 

földön nem érhető el. Az allegória eredete minden bizonnyal a túlvilágról való keresztény 

tanításban gyökerezik, mely a halál előtti földi élettel a tökéletes túlvilágit állítja szembe. Ebben az 

összehasonlításban a földi élet csak fáradságos vándorlás, aszketikus, lemondásokkal teli 

zarándoklat lehet. A zarándok allegóriája így illik nemcsak a keresztény hívőre, de azok 

közösségére, az Egyházra is. A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű, az Egyházról szóló 
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konstitúciója részletesen kifejtette az Egyház zarándok voltáról szóló tanítást. Eszerint Krisztus 

földi áldozatával „Elérkezett tehát már hozzánk az idők vége (vö. 1Kor 10, 11), és e világ 

megújítása visszavonhatatlanul meg van alapozva, s ebben a látható világban valamiképpen 

elővételezve is van: ugyanis az Egyházat már a földön igazi, bár még nem tökéletes szentség 

ékesíti. Amíg azonban nem lesz új ég és új föld, melyekben igazságosság lakik (vö. 2Pt 3, 13), 

addig a zarándok Egyház szentségeiben és intézményeiben, melyek ehhez a történelmi időhöz 

tartoznak, e világ mulandó alakját hordozza, és maga is ott él a teremtett dolgok között, melyek 

mindmáig sóhajtoznak és vajúdnak, és várják Isten fiainak megnyilvánulását (vö. Róm 8, 19-22).” 

(Lumen Gentium 1964, VII/48., kiemelés P.B.) Világos tehát, hogy az isteni eredetű és ezért 

tökéletességet hordozó egyház hibás, földi vonásaira utal a tanítás a „zarándok Egyház” 

allegóriájával. A földi kötöttségekkel mégis égi üzenettel létező egyház kettőssége napjainkig 

rendkívüli hatással van az európai kultúra gondolkodására, önkifejezésére. Olyan allegorikus keret 

nyílt meg ezzel, mely napjainkban is, Umberto Eco A rózsa neve című regényétől Walter M. Miller 

Jr. Hozsanna Néked, Leibowitz! című művéig alapvető értelmezési keretként szolgál.

A zarándok ilyen módon elbotló, de tökéletességre törekvő, túlvilági vízióval vándorló alakja 

mellé a modern társadalom feletti késő-modern frusztráció párosította a turista allegóriáját és 

egyben alter egoját. Zygmunt Bauman Turisták és vagabundok. A posztmodern kor hősei és áldozatai

(1999) című írásában a napjaink társadalmában megfigyelhető fragmentálódás, dezintegrálódás és 

szubjektivizmus mindennapi életben való megjelenését próbálja meg tetten érni. Bauman a 

modern és a posztmodern ember identitásának bemutatására használja a zarándok, turista és a 

csavargó allegóriáját. Bauman a modernitás idejére helyezi a zarándokot: a fejlődésben töretlenül 

hívő, annak irányát világosan látó, stabil idő- és térképzettel rendelkező, egy életen át tartó 

identitást építő 19. századi, 20. század eleji embert. Vele szemben a turista allegóriájával jellemzi a 

posztmodern ember identitását. „A posztmodern ember életjátékában állandóan változnak a 

szabályok a játék folyamán. Ezért ajánlatos a játszmát rövidre fogni... nem bocsátkozni hosszú 

távú kötelezettségekbe; óvakodni minden szilárd megállapodottságtól; nem kötődni egy helyhez, 

bármilyen kellemes legyen is az átmeneti ott-tartózkodás... A posztmodern életstratégiai 

sarkpontja nem egy identitás megalapozása, hanem a rögződés elkerülése.” Véleménye szerint „A 

turista alakja az ilyen elkerülés foglalata. ... Ami elsősorban jellemzi őket: nem tartoznak ahhoz a 

helyhez, amelyet éppen felkeresnek; megvalósítják azt a csodát, hogy a megfelelő helyen vannak, 

anélkül, hogy a helyükön volnának. A turisták távolságot tartanak, és gondoskodnak arról, hogy 

ez a távolság ne váljon közelséggé. ... A turistaéletben az úton levés a lényeg, nem a megérkezés; 
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nem úgy, mint a elődeiknél, a zarándokoknál, az utazás megszakításai a turistánál nem egy út 

állomásai, mivel az életút végén nem integet a cél, amely azt állomássá tehetné.” (Bauman 1999)

Bauman a bizonytalanság alapjának a környező világot tekinti. A zarándok allegóriájára 

visszautalva szándékosan vallási áthallásokkal teli szöveget alkot: „Hogyan élhetné az ember 

zarándoklásként az életét, ha az ereklyék és a szentségek állandóan cserélődnek, leveszik őket, 

megfosztják a szentségüktől, a legszentebbnek nyilvánítják, aztán megint profanizálják, és 

mindezt a legrövidebb időn belül, amikor azt várják, hogy elzarándokoljunk hozzájuk?” Mielőtt a 

vonzó és vágyott zarándokkal azonosulnánk, Bauman nem hagy kétséget afelől, hogy ez 

lehetetlen. „Az egykor tartós tárgyakból alakult világ eldobható termékekkel lett telerakva, 

amelyek arra valók, hogy mielőbb elavuljanak. Egy ilyen világban úgy lehet felölteni és levetni az 

identitást, mint egy kosztümöt. Az új helyzetben az az ijesztő, hogy minden gondos építkezés 

hiábavalónak bizonyulhat; másrészt csábító volta abban áll, hogy az embert nem kötik korábbi 

próbálkozásai, és sosem szenved végérvényesen vereséget, mindig „nyitva tart minden 

lehetőséget”. De sem az ijesztő, sem a vonzó oldal nem mutatja a „zarándokút-életet” 

megvalósítható stratégiának, amihez az ember tarthatja magát. Legalábbis nem sokan teszik ezt, 

és nem sok kilátással a sikerre. ... Vigyázat: a turisták és a csavargók a mai élet metaforái. Lehet 

valaki turista vagy csavargó, anélkül hogy fizikai értelemben valaha elutazna ... Ennek fényében 

jelentem ki, hogy posztmodern társadalmunkban valamennyien úton vagyunk - különböző 

mértékben, testben vagy lélekben, itt és most vagy az elképzelt jövőben, önként vagy sem; 

egyikünk sem lehet biztos abban, hogy egyszer s mindenkorra jogot szerzett egy adott helyhez, és 

senki se gondolja komolyan, hogy mindig ugyanazon a helyen fog maradni; bárhol tartózkodjunk 

is, legalább részben displaced vagyunk - nem a megfelelő helyen, vagy nem a helyünkön.” 

(Bauman 1999) Bauman végül megkülönbözteti a turistát, aki önként vállalja identitása 

mobilitását a csavargótól, aki saját akarata ellenére, nálánál nagyobb erők miatt ‘mozdul el’, ‘válik 

gyökértelenné’.

A turizmusról és a zarándoklatról tehát erősen eltérő elképzelések élnek a közgondolkodásban. A 

két fogalom legtöbbször olyan erős oppozícióban jelenik meg, melyek nemcsak az utazás 

különböző motivációira akarnak rámutatni, de továbblépve, két ellentétes életformának, a világ 

megismerése két eltérő módjának állítják be az élvhajhász turistát és a vezeklő, aszketikus zarándokot. 

Hakim Bey gondolatai jól jelzik ezt: „A turizmus valódi gyökere nem a zarándoklat (sőt, még csak 

nem is a tisztességes kereskedelem), hanem a háború. Erőszak és fosztogatás volt a turizmus 
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eredeti formája; vagy másképp szólva: az első turisták közvetlenül a háború nyomában érkeztek, 

mint keselyűemberek, akik a harcmezei mészárlás maradványain kapirgáltak, képzeletbeli 

hadizsákmányra, képekre vadászva. A turizmus a totális imperializmus tünete volt: a gazdasági, 

politikai és spirituális imperializmusé.” (Bey 1996) A romantikus etnográfiai megközelítés a 

turizmussal kapcsolatban, azaz a turizmus észre nem vétele, nem kutatása, vagy mint nem 

autentikus jelenségnek az elítélése, a kultúra kánonjából való száműzése épp ebből ered: az 

európai nemzeti etnográfiák norma-rajzolásába, ideál-társadalmaiba ez a csoport, a ‘harctéren 

kapirgáló keselyűemberek’ nem fértek bele.

Mindez az ellentét annak ellenére létezik a közgondolkodásban, hogy a zarándoklatnak és 

turizmusnak közös az eredete. Az emberi utazás két markáns formájáról van szó. Az ember 

társadalmi létének kezdete óta utazik: elhagyja lakóhelyét valamilyen célból, majd visszatér oda. 

Az utazók őstípusai a kereskedő, a katona, a felfedező és a zarándok. E valamilyen anyagi vagy lelki

szükségszerűségből utazók megnyilvánulásaiban találunk először példát olyan kognitív jelenségekre (-

például rácsodálkozás a másságra -) illetve cselekedetekre (- például nem vallási, hanem 

kultúrtörténeti, természeti szempontból érdekes helyek meglátogatása -), melyeket ma 

egyértelműen a turizmushoz kötünk. A zarándoklat középkori formáival foglalkozó írások szinte 

minden esetben utalnak a két utazási forma hasonlóságaira. Sumption középkori zarándoklatokat 

áttekintő jelentős munkája sem igyekszik mereven elhatárolni a két utazási formát, sokkal inkább 

a történeti fejlődésre helyezi a hangsúlyt és a későközépkor tárgyalásakor külön fejezetben 

mutatja be a ‘turistákat’. (Sumption 1975, 257-261.) Ő idézi a középkor egyik legelterjedtebb 

útikalauzának, a Historia Hierosolymitana-nak szerzőjét, Jacobus de Vitriaco-t a XIII. századból: 

„Néhány felvilágosult ember nem a kegyesség végett zarándokol, sokkal inkább csak a 

kuriózumok és az újdonságok szeretete miatt. Mindössze ismeretlen országokon akarnak átutazni, 

megismerni a keletről keringő abszurd, túlzott történeteket.” (Sumption 1975, 257.) Az utazás és 

a zarándoklat történetét vizsgáló tudományos munkák gazdagon tárgyalják a két utazási forma 

szoros történeti kapcsolatát. 

A turizmus antropológiai vizsgálata is figyelmet fordított erre. Valene Smith történeti 

perspektívában tekintette át röviden a két utazási forma hasonlóságait, közös eredetét (Smith 

1992). Judith Adler a közelmúltban szentelt részletező tanulmányt a koraközépkori zarándoklatok 

és a modern turizmus hasonlóságainak (Adler 2002). Ugyancsak a hasonlóságokat emeli ki az a 

markáns turizmusantropológiai nézet, mely rituális szerkezete miatt a turizmust modern és profán 
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zarándoklatként értelmezi. Nelson Graburn (Graburn 1977 ill. 1983) programadó írásaiban nagy 

hangsúlyt helyezett erre. A turizmussal és zarándoklattal egyaránt foglalkozó humán tudományok 

tehát nyilvánvalónak tartják a két jelenség kapcsolatát, rámutatnak közös eredetükre, 

szerkezetükre. A tudományos diskurzusban így gyakran együtt emlegetnek, egymás mellé 

sorolnak két olyan jelenséget, mely a közgondolkodás szerint igen távol esik egymástól. Jól 

tükrözi ezt az ellentmondást, ahogyan a tudományos szempontból nyilvánvalóan izgalmas 

interferenciát feszegető kutatási témára, turizmus és zarándoklat kapcsolatára ismerőseim 

legtöbbször megütközéssel, zavarral reagálnak.

A turizmus és a zarándoklat tehát miközben közös az eredetük, hasonló a szerkezetük, mégis a 

közgondolkodásban rendkívül különböző, egymást kizáró, kontrasztos képzetet (- az élvhajhász 

turistát és a vezeklő zarándokot -) alakít ki magáról. Mi ennek az oka? Miért esik távol egymástól 

az a mentális kép, melyet e két fogalom kialakít? Úgy gondolom, hogy a különböző felfogások, 

vélemények, cselekvési módok, szimbólumok, melyek meghatározzák és alakítják e fogalmakkal 

kapcsolatos felfogásunkat rendkívül jól tetten érhetők napjaink vallási turizmusnak vizsgálatában. A 

turizmussal és zarándoklattal kapcsolatos markáns módón eltérő, kontrasztos és a kutatót is 

befolyásoló képzetek párhuzamos létezése és váltakozó artikulálódása e dolgozat születésének 

alapvető oka.2
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