NÉPI ORVOSLÁS A DUNÁNTÚLI
BÚCSÚJÁRÓHELYEKEN.
A búcsú, a paraszti életforma nagy élménye a népi orvoslásban
jelentős szerepet tölt be ; legtöbbször már a búcsú keletkezése is össze
függ valamilyen csodálatos gyógyulással. Kibontakozását, kialakulasat
az egyik dunántúli búcsújáróhellycl kapcsolatban a múltkoriban mai
mekíséreltük felvázolni.1 A búcsúhely születésében fő tényező ketségclcnül a paraszti közösség ereje és szava. Az egyik búcsúhely híressé
válik, a másik elveszti jelentőségét, szinte nyom nélkül elenyészik (pl.
Budaörs).2 A szent helyek nem állandó értékek, inkább felfogások, kor
szellemek, korhangulatok kifejezései. A búcsúhely gyógycrcje is változó,
így például Andocson is elismerik, hogy Csatkán többen gyógyultak
meg, mint Andocson. Mindkét hely híres bucsúpont, az egyiknek mégis
más (esetleg több) értéket tulajdonít a népi szemlélet, mint a másiknak.
Az alábbiakban ép e különbségeket hangsúlyozzuk. Természetesen
a népi szemlélet egységes, egyöntetű voltánál fogva nem térhettünk ki
néhány egyéb, nem a népi orvosláshoz tartozó búcsúszokas megemlítése
elöl. Kizárólag a gyógymódok és gyógyulások felsorolásával aligha köze
líthetjük meg a paraszti szemlélet e nehezebben érthető területet.
A kulcs, mint mindenütt másutt is, magában az emberben van, szük
séges tehát, hogy szemléletéről, teljes lelki alkatáról egységes képét
kapjunk.
I. A búcsújárók.
A búcsújárás életforma. Mindenütt akadnak szenvedélyes búcsúsok, akik, mihelyst szerény viszonyaik megengedik, elmennek búcsúba.
Gyűjtik a búcsúkat, akár a műgyűjtő a képeket. Ebben pedig bámulatos
kitartást és eltökéltséget tapasztalhatunk, hisz a legtöbbje földhöz
ragadt szegény ember, aki ép csakhogy valamikép meg tud elm.
Vegyünk egy példát. Nagy búcsújárók Keszthelyen a G._testvérek,
két hatvan éven túli özvegyasszony, polgári életükben temet ogondozók.
A búcsúkat már gyermekkoruktól fogva járják, kisebb korukban meg az
anyjukkal. Hajlamuk kialakulásában egyaránt részt vesznek a vele
született tulajdonságok és a környezet, a szülök szemlélete. A bucsiijárás náluk magasabb életforma, az élet teljesebb, tökéletesebb átélése.
Szegény emberek, sorsuk tele bajjal, küzdelemmel. De a sírkertek közt
» Vajkai A u rél: A csat kai búcsú. Ethnographia. 1940: 50. skl.
* E . Bonom i: Budaörs, cin vergessener W ah lfah rtso rt. B u d ap est, i 93°-
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gyomlálgató szegény asszonynak mégis sikerül annyit összekuporgatnia,
hogy zarándokúira megy Nagy Máriacellbe. A paraszti élet kézzel
fogható, jól körülhatárolható javak birtoklására törekszik, földre,
házra, egy jó ekére vagy akárcsak egy alkalmatos taligaszögre. Vájjon
tudna-c más téren, a tulajdonába vehető tárgyakon, vagyoni kincsein
kívül, a már alig érzékelhető, a szellemi javak síkjában fekvő élmények
kedvéért akkora áldozatot hozni, mint amennyit egy külföldi utazás
bonyodalmaival és nagy költségeivel járó zarándoklatért hoz? Aligha.
Pedig a búcsú, ha még oly messzire is vezet és oly nagy áldozatot
kíván, ha az egyéni kezdeményezés erőpróbája is, végeredményben csak
a közösség kifejezése. Az egyén kezdeményezése, de a közösség képében
válik valósággá.1
Messzire, Nagy Máriacellbe nem juthat el minden ember. Meg
rettenve és csodálattal hallották tőlem, hogy Páduában voltam, Szent
Antal sírjánál. Keszthelyen ennél közelebbi búcsúhelyekkel kell meg
elégedni : Sümeg, Búcsúszentlászló, Vasvár, Máriacell, Andocs. Sümegre
az említett asszonyok egyike vagy tizenöt éve jár ; akkor megoperál
ták, a műtét sikerült, fogadalomból jár azóta évente esetleg kétszer is.
Az országutakon poroszkáló búcsúsok közt csoportok alakulnak
ki, mint minden nagyobb emberi sokadalomban, a hasonló szemléletű
egyének kiválnak és összetömörülnek. A búcsús csoport a maga zárt
ságában, menetelésének fáradságában és vidámságaiban, a táplálkozás,
lakásgondok, az időjárás feletti aggodalmaiban és körültekintéseiben
egy különálló, lezárt társadalmat képez, különböző rétegekkel, elöl az
egyhangú mormogással lépkedő vezetővel, nyomában a nyájjá tömörült,
a verseket visszhangosan ismételgető (főleg asszonyi) néppel, hátrafelé
a mindinkább szétszóródó, elfáradó vagy pajkosabb búcsúsokkal. Fel
tűnő, hogy a lengő zászlók árnyékában a sok ének és olvasódünnyögés
megett mennyi tréfa és vidám história terem. Csak mutatóba e g y e t:
szentes búcsúra mentek a bakonytamásiak és a pápateszériek, prosecióval, gyalog a sok nép. Útközben az egyik tcszéri asszony kimerültén
egy útszéli szent szobrához ült. Odaérkeznek a tamásiak ; megkérdezi
az clöimádkozó az öreg német asszonyt: «Mién szent ez?» — «Ivásznit»,
feleli svábul az asszony. «No» — mondja akkor az előimádkozó —
«imádkozzunk szent Ivásznithoz.»2
Ima, ének, rózsafűzér, vegyesen vidám beszélgetésekkel, tréfákkal.
A jámborság útja, de közben a különböző falubeliek úgy összevereked
hetnek, hogy még a zászlaikat is eltörik egymáson. Mondták is az egyik
jól sikerült búcsúról: «Ilyen jó búcsúra nem emlékszik még az öreg anyám
s e : két halott és három sebesült volt.»3 Sok tréfa és csintalanság tör
ténik a pajtában is, ahol útközben meghálnak. De ugyanaz a csoport
másnap zokogva búcsúzik Mária szobrától, Őszintén és megrázóan.
‘ Természetesen itt csak a szentes búcsúkról szólunk ; ezektől megkülönböztetendók a falvak helyi búcsúi : a réteses búcsú (Keszthely környéke, 1. Néprajzi
Értesítő. 1939 : 1S9), a torkos búcsú (Kalocsa vidéke, Elkn. 1937 : 176). a vendégség
(Budapest környéke). Szépirodalomban legtöbbször az utóbbiak szerepelnek, pld.
az ozorai búcsú. Vas Gereben: Nagy idők, nagy emberek. A fürgedi béres.
3 Sokoropátka.

3 Cserszegtom aj.
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Zokogásukban egyéniségük feloldódik, az én széthull, elveszti biztos
talaját, a közösség ereje ellentmondást nem tűrő hangon szólal meg.
Egyes búcsúcsoportok megható szépen búcsúznak Maria szobrától,
legalább is ez a hír járja. Ilyenkor a más falubéliek a kegyszoborhoz
furakodnak és ámulva bámulják a térdrehullt, zokogó tömeget. A z erő,
a közösség másokat is magával ragad, a többiek is fuldokló sírásba
*l*c
/
Mi volt a búcsúnak e magható élménye, amitől ennyire lemondóan
búcsúzni kell? — Mi töltötte ki, ha csak néhány órára is annyi vergődő
szegény ember bensejét? — Egy más, teljesebb élet, pompázatos dísz
leteinek színpadán, ragyogó templom, színes kepek ésszobrok, orgonaszó,
kesernyés tömjénszag, de aminek alapját végeredményben a sok egybegyűlt ember adta meg, azonosra hangolt szellemiségükkel. A kegy
szobortól voltakép mint valóságos személytől búcsúznak, fejedelemtől,
aki vezér a búcsúra vándoroltak kis országa felett. A zokogásban a
közösség hangja zendült meg, de ugyanakkor elismerte az uralkodó, a
vezér felsőbbségét. Hogyne búcsúznának zokogva a királynőtől, ^aki szin
tén mélységesen átéreztc e tragikus órákat: mert amikor jöttek, Maria
szoborarca piros és vidám volt, most, amikor elmennek, arca szomorú.
I I . Búcsú-ponyvák.

A búcsúvezetők útjukban vaskos, bekötött könyvekből imádkoznaK
és énekelnek. E kopott, agyonnyúzott testes kötetek sok, jól-rosszul
összevarrt, összeragasztott, rendszerint csak 8 lapos ponyvafuzetet tar
talmaznak, megtoldva kézzelírott énekekkel, imádságokkal. Bámulatos,
hogy mennyi ponyvát gyűjtenek össze. Mintha itt is, akar a bucstihelyek látogatásában, valami titkos gyüjtöszenvedély nyilatkozna meg.
Az egyik búcsúvezetőnö gyűjteményében 96 darabot találtam. A pony
vák meglehetősen változatos tartalmúak : ájtatos énekek és imádságok
mellett találunk színes leírásokat a búcsúhelyek keletkezéséről, a világ
folyásának meghökkentő eseményeiről (mint elemi csapasok, elvete
mült gaztettek, torzszülöttek születése stb., legtöbbször verses formá
ban), de amellett ráolvasást, varázshatású szövegeket, sót meg szép
irodalmat is. Egyetlen búcsúvezető gyűjteményéből, kopott könyvéből
megismerhető a nép teljes könyvtára.
.
, . , c ,. ,
A füzetek irodalomtörténeti elemzése nem a mi feladatunk, bókkal
fontosabb ennél a ponyva élete, szerepe, a paraszti életben való beillesz
kedése. De a ponyvairodalmat már azért is fel kell említenünk, mert a
legtöbbjükben szó van szent kutakról, a kutak gyógyító vizéről és
általában betegeknek a búcsún való csodálatos meggyógyulásáról.
A búcsúhely keletkezésének verses története mindig megemlékezik vala
milyen csodálatos gyógyulásról. A történetek meglehetősen hasonlók,
ami érthető is, legfeljebb különböző képességű szerzők izzadták ki.
Néha nagyon hamar, ahogy erre a szakácsi jelenesben példát talál
hatunk : 1925 nyarán a somogymegyei Nagyszakácsiban szűz^ Maria
megjelent és a nép vagy három hétig Szakácsiba tódult, amíg a hatosá-1
1 A gölnicbányaiak lőcsei búcsúja.
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gok veget nem vetettek az egésznek. De e rövid idő elégséges volt ahhoz,
hogy a szakácsi csodáról két ponyva jelenjen meg. A ponyvákat egyik
búcsúvezctőnönk gyűjteményében megtaláltam szépen bekötve. Jel
lemző, hogy a tulajdonos nem hitte a csodát, a ponyvát azonban meg
vette és a többihez köttette. A ponyvák gyűjtése tehát inkább formai,
minden komolyabb kritika nélkül.
A búcsúkönyvek sok kézen vándorolhatnak át, kölcsönbe adják.
Odahaza a templomban is használják. Egyes énekeket jobban szeretnek,
általában azonban menetközben váltogatják a dalokat. így |>1. amig
Keszthelyről Sümegre érkeznek, mindig más dalt énekelnek. Érdekes,
hogy noha a könyvet minden búcsúban használják, abból csak az éneke
ket ismerik, a történeteket, a leírásokat már alig. Az alábbi felsorolás
ban közölt ráolvasást a könyv tulajdonosa nem ismerte. Másrészt két
ségtelen, hogy sok legendát ismernek,1 de ezeket nem a ponyvában
olvasták, hanem valahol másutt hallották. Meglehet tehát, hogy a
ponyvába is a nép köréből került és nem fordítva. A ponyva csak szö
veget közöl, de úgy látszik, hogy a szöveg dallamot is sejtet vagy egy
búcsúvezetönő szavaival: «magamtól addig ismétlem, próbálom az
éneket, amíg rámegy az ária.» Addig dúdolja az éneket, amíg lassan
valami dallam rétegződik a szöveg köré.
A ponyva elsősorban a környék híresebb búcsúhelyeivel kapcsola
tos énekeket, elbeszéléseket tartalmaz, ritkábban távolabbi kcgyhclyekről, messze történt eseményekről szól. Manapság is árusítanak a búcsú
kon 4— 8 lapos kis füzeteket, ezek azonban kizárólag énekekből állanak.
Megveszi a nép a búcsúhelyek komoly történeti leírásait is, de csak
azért, mert ezek a könyvek rendszerint sok búcsúéneket is tartalmaznak.2
Az alábbiakban egy keszthelyi búcsúvezetönő gyűjteményében talál
ható és a népi orvoslással kapcsolatba hozható érdekesebb ponyvákat
.sorolom el, megemlítve a minket érdeklő érdekesebb adatokat.
1. Legújabb csudatörténet a kétfejű gyermekről. E zt hirdeti pedig
a kétfejű gyermek az angyalok által 1882-ik esztendőben. Hogy a nagy
káromkodásokkal hagyjanak alább, már minden csoda megvolt és még
sem tértek a bűnösök a jóra, a rettentő káromkodást ne kövessétek,
hogy az Isten sújtó ostorát elkerülhessétek és légyen nagy termés 1882ben, ezt hirdeti a kétfejű gyermek.
2. A m i urunk, Üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak szent köpenybe. 1908.
A trieri köpeny és az ottani ereklyék leírása. Végén egy érdekes imádság:
«Imádság ú j hold kor. D icsér tessék dldassék, felmagasztaltassékJézus szent
Teste és Vére, Istensége, Embersége és onnan az ő keserves kínszenvedése,
az olldri Szentségben, a Sakramentomban. U j hold, imc Uram u j hold,1

1 Pld. a bucsfcnyő legendája. V. ö. Képr. Ért. 1939: *99- és í6. sz. búcsú1)0 ' * A búcsúponyvákra vonatkozólag 1. még Elhn. 1940: 64. Kiegészítésül
megemlíthetem e szentes gyűjteményekben található, a világ végét megjósoló
apokaliptikus verseket, amiket a szentes emberek komolyan hisznek és a mai
időkben igazoltnak találnak. (Pld. «Jövendöllés, mellett a Benediktinusok kriptá
jában találtak... stb.o Kézirat a Balatoni Múzeumban, valószínűleg 1847-ből. —
*A bűn hatalma vagy a nagy világcsapás. A boldogságos Szűz Mária «La Saletti*
jövendöléséből*. Eger, 1903 )
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új király, én én a te dicsőséges feltámadásodra, Uram u j hold, uj király,
alázatosan kérlek ebben a szentséges órában: meg ne fogd tőlünk, a mit a
világ adhat, én, én Uram uj hold, új király, teljes Szentháromság egy Isten,
alázatosan kérlek, szerencsés halált add megnyernünk s örök örömöket,
szerelmes Jézusom ! Ámen a
3. Egy szörnyű nagy beteg nőnek csodálatosan történt meggyógyulása
a sümeghi szt. Ferenc r. szerzetesek templomában. Én, Kovács Sándor, e
füzet kiadója, 14 éves koromban 1850-ben Dorottya szűz mártyr búcsú
jára idejöttem, a szószéken ez időben Csigó quardián prédikált, ö hozta
elő a bécsi asszonynak csodálatos meggyógyulását. Ma 48 éves vagyok
s magam is sok betegségből gyógyultam ki a bőid. Szűz Mária segít
ségével.
Ének a betegek gyógyítójához.
Üdvözlégy sümegi fájdalmas Anya,
Itt a gyógyulást bűnös várja,
Bűnösök pártfogója
A sümegi szűz Mária.
Palástodon függő arany ezüst láncz,
Azok, azok azt példázzák volt itt gyógyulás.
Mert sebeinknek orvosa
A sümegi szűz Mária.
A Dorottya mártír szűznek névnapján
A bécsi asszony itt nagy orvost talál.
Betegeknek gyógyítója
A sümegi szűz Mária.
Bizonyítják eztet a szent oltáron,
Üstből kifüggesztett szemek és lábak,
Mert irgalmasságnak szent Anyja
A sümegi szűz Mária.
4. Egy igen szép Csodatörténet mely Zalamegyében történt Zala-Egerszegen alul Csatár község erdejében.
A tartalomból: 1896. évben Kovács Istvánnak álmában megjelent
szűz Mária, hogy menjen ki a két Csatári hegy közti kis Erdőbe, ott egy
szép bükkfa alatt forrást talál. Azon a helyen imádkozzanak, «mert ezen
forrás lesz a vakok szeme megvilágítására és a betegek gyógyulására, öz
vegyek. árvák vigasztalására... Itt megmutatja a szent forrásnál az ég
csodajeleit». — Kovács kiment az erdőbe és imádkozni kezdett, mire nagy
fényesség tűnt fel. Később mások is kijöttek, a fényességet látták, imád
koztak, énekeltek, sokan meggyógyultak.
Már sokat meggyógyít szíved könnyei,
Sántáknak, bénáknak elmúlnak sebei.
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5- Legbiztosabb hét mennyi zár. 1891.1
6. Legszebb énekek. 1. A betlehemi kovács világtalan és béna leá
nyának csodálatos gyógyulásáról. 2. A kis Jézus köntöséről. 3. A szent
kereszthez. Kiadta : Kenderesi Danyi Péter Pál, szőllösgyöröki lakos.
7. Öt igen szép ének a szent kereszthez és a csatkai szent kúthoz. írta
Várbé János Két helyen.
Ezen szent hely sok ideig cl volt rejtve,
A hívektől sok évekig elfelejtve.
De a szent kút megmaradott,
Forrása el nem apadott,
Az áldott víz sok betegek gyógyulását,
Eszközölte romlott sebek tisztulását.
8. A vértanú hite. Egy csoda történet, vagyis, szivet szivér. A nagy
máriaczelli «Zarándokóleány» búcsújárása a rablók között. A szt. olvasó
csodálatos ereje és zsákmánya, stb. Kiadta Kenderessy Danyi Péter
Pál. Szöllős-Györök. 1899.
Arany lánczon csüng ott, egy zarándoklány szíve.
Szólottám tihozzátok kedves keresztények,
öreg Máriaczellbe ezt megnézhetitek,
Két tyúktojás van ott, egyik vas abronccsal,
Másik három szegekkel megvagyon patkóivá.
9. Csodatörténet Gyarmaton (Somogy).
Gyarmaton az erdő szélén egy kis lány legeltetett, amikor a víz mel
lett Mária megjelent. A helyre sokan clzarándokoltak, Mária ismételten
megjelent. Volt a faluban egy gazdag ember, aki nem hitte a dolgot. Azt
mondta ez az ember : két szemére vak lova van, elviszi azokat a víz mellé,
ha meggyógyulnak, hinni fog. El is vitte, a lovakat megitatta, meg is gyó
gyultak. Azonban még ekkor se akarta elhinni a jelentést, mire megvakult.
10. Igen szép új ének a vasvári szent kúthoz s az özvegyek és árvákhoz.
írta : Kovács Géza. 1894.
A vasvári zöld erdő csodaszép helyében
Régen fenn a szűz Mária választott szép helye. . .
Jcrtek tehát bűnösök drága szűz anyához
Jertck betegek, némák, itt a gyógyforráshoz,
Melyet nyitott szűz Mária
A betegek gyógyítója a számotokra
Szívből jött könyörgésteket itt meghallgatja.
11. Legújabb énekek az Űr Krisztusnak megjelenéséről és eljöveteléről.
Csatári és szent Missio énekek. írta és kiadja Kovács Sándor. . . Sümegen.
1 A Hét mennyei zárnak hordozása vagy a háznál való tartása már régóta
használatos ; főleg szülés könnyítésére vették igénybe. V. ö. Nagy Ferenc: Az e g y ,
igaz és boldogító hitnek e le i..." Eger, 1767. 124. — Kálmány Lajos: Boldogasszony
ősvallásunk istenasszonya. Budapest, 1885. 14.
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Legújabb ének a csatári szent forráshoz.
A csatári zöld erdő csoda szép völgyében,
Jelentkezik szűz Mária a buzgó híveknek,
Fényességét meg mutatja,
A szent forrást föl nyitotta,
Betegeket meggyógyítja, kik esedeznek.
I2- t t t Jtsus Christus gloriae venit in pace: Deus homo factus est,
et verbum Caro factum est. Christus vincit, Christus regnat. Christus imperat.
Christus ab omni malo nos defendat, f t t Kiadja Kálmán József. (Keszt
hely.)
«Ez az igaz és valóságos Tóbiás áldása. Aki ezeket a szókat nyom
tatva és/a jeleket karakter alatt magával hordozza: az ő ellenségét
meggyőzi és az ellenség öt sem bírói perben, sem háborúban meg nem
győzi. Ö ment minden bajtól, betegségtől, döghaláltól, Ínségtől, tűz, víz
és villám általi véletlen haláltól; jámbor élet és kellő vigyázat mellett
minden veszélytől ment az Isten segítségével, semmi rossz ember meg
nem ronthatja és sem kárt nem tehet neki, amit elkezd, jól bevégzi,
mindenben jól megyen dolga, legyen az vevésben vagy eladásban.
Aki ezen punktumokat a jobb felén hordozza, minden sérvtől ment
lészen ; a mely asszonyember nehezen szül, annak a jobbmellére kell
tenni ezen levelet és fájdalom nélkül fog szülni.
■f Corson f Josiassimus |
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Ez az áldás jó mindenféle fegyver és lövések ellen ;
a ki magával hordozza, meg nem sértetik dobással,
veréssel, vágással és szúrással, ezektől ment és az
ellenségtől, még a láthatatlantól is m en t; a kisértetek,
úgymint az ördög kisértetek sem testében, sem lelkében
nem árthatnak neki és minden szerencsétlenségtől
ment leszen.
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f Milethius t Reu f
Ez az áldás jó annak, a ki ártalmas ördöngős
kiöntés vagy levetés s kiásáson áltál megyen, vagy
gyalog, vagy kocsin ; ha valami baját érezné, vagy
sánta, vagy béna, vagy aszkóros, ha vele hordozza:
az Isten segítségével semmi sem árthat neki és megoitalmaztatik.
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Nostrius f Christus
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Ez az áldás jó a hamis ellenségek ellen, kik irigykednek, gyűlölködnek. A ki ezen levelet jobb felén
hordozza, annak semmi ellensége nem leszen és az
Isten segítségével se gyónás, se elégtétel előtt hirtelen
halállal meg nem halhat és megoltalmaztatik a véletlen
kártól és szerencsétlenségtől.
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Aglus f Solim t Saserlusan
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E z áldás jó kereskedésben, mind vizen, mind szárazon • legyen vevésben, eladásban, mindenkor jól
megy dolga, nem csalatkozhatik meg, akármihez fog,
mind végeztéig jól foly dolga és más egyéb dolgában is
szerencsés, soha semmiben sem veszíthet.
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Ezen áldás jó az ártalmas pestis ellen és a testek£
ben járó betegség ellen ; dögvész, járványkór, jégeső,
°
villámlás és mennydörgés ellen: tolvajokból, gyilkosok
**" és utonállóktól az Isten segítségével se házánál, se
p utón meg nem fogathatik, meggyőzi az ö ellenségét.
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Krisztus keresztje legyen mindenkor szerencsém. . . Ezen áldás
sokszor és több ízben m cgpróbáltatott; a mely ember magánál hor
dozza ezen levelet és minden reggel a Szentháromság tiszteletére három
Miatyánkot, három angyali Üdvözletét és egy Hiszekegyet mond, az
ment minden ellenségeitől» sem fegyver, sem puskalövéssel neki nem
árthatnak, ő minden ártalmas betegségtől, döghaláltól és minden vélet
len veszélytől ment lészen. Am ely asszonyember ezen levelet magával
hordozza, az ne búsoljon a szüléskor. A ki ezen levelet magánál hor128

clozza, meg fogja tapasztalni, micsoda hatalma és erőssége legyen ezen
levélnek.» (Utána imák.)
.......
.,
13.
Három legújabb ének a csodákkal tündöklő szép szűz Mártanak
megjelenéséről. Kiadja : Iván Antal, Kis-Vásárhely.
Csoda ének.
Jöjjön ide egész világ Vasvár községbe
Vasvár zöld erdőben egy bükfa töviben
Szűz Mária forrást nyitott tisztelőinek
Csergedczik az számára minden betegnek.
A menny és föld királynéja ide leszállóit
Minden rendű betegeknek gyógyforrást nyitott
Sok betegek gyógyultak itt, néma, vak is már
Emberi nemnél elméd megáll ezen nagy csudán.
Második ének. A vasvári hét fájdalmas szűz Máriához, minden
betegeknek kegyes orvosához és Vasvár községben a szent kereszt
tövéből csergedezö 7 forrást megnyitó Jézus szűzanyjához testi és lelki
üdvünkre.
Mária, Mária, oh kérünk tégedet,
Gyógyítsd minden rendű, rangú betegeket.
Vasvári szűz anya, kérünk az egekre,
Hints balzsamot, gyógyírt a sebesültekre.
Tekints a némákat árvák édes anyja
Lásd hogy esdekclnek te szent trónusodra.
Vasvári szűz anya, esengve kérünk itt,
Oldozd föl a néma nyelveknek húrjait.
Szánd meg szegényeket, nem bírnak szóllani,
Udvözlégy Mária, nem tudják mondani.
Tedd haranggá anyánk a néma nyelveket,
Hogy a nagyvilágba zenghessék nevedet.
Mária, Mária, fájdalmas szűz anya,
Minden betegeknek orvosló doktora.
Nyissa meg Mária a vakok szemeit,
Láthassák velünk itt szentséges képeit.
Nyíljon a vakoknak az a rózsa világ,
Kinek üdvözletét zeng az egész világ.
14.
Az acsuvai csodaforrás vagy a négy hitetlen biínhődése. Igaz tör
ténet. Elbeszéli: Scluipp Gábor.
Acsuva községtől egy óra járásra
Biharvármegyének épen határában,
Erdő közepében, fákkal körülvéve
Jóttevö forrása bugyog a környéknek.
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Messze vidékekről vándorolnak ide,
Messze vidékeknek Istenfélő népe,
Vakok, nyomorékok — s a kinek van hite,
Megfürdik a vízbe s meggyógyul izibe.
Az egyik faluban volt négy hitetlen, káromkodó, rossz ember, akik
közül az egyik lány állandóan betegeskedett. Tanácsolták a lánynak, hogy
menjen el Acsuvára, ott meggyógyul legott. 1905 júniusában el is ment a
négy hitetlen Acsuvára, de csak azért, hogy megszégyenítsék azt a nagy
csudát». Épp nagy zivatar tört ki, amikor a forráshoz értek.
«Nos Isten, hogyha vagy — szólt Harville Pál
Tégy csodát, e forrásnál meggyógyul-e a lány,
Pedig míg nem látom, nem hiszek én semmit,
Arra meg várhatok az utolsó napig.»
A kitört zivatar elől egy nagy fa alá húzódtak.
A beteg lány vízért könyörgött :
«Édes apám én kendet arra kérem,
A csoda forrásból hozzon vizet nékem.
«Megfürdök én benne, hátha meggyógyulok.
Mert oly beteg vagyok, majd hogy nem meghalok.
De a hitetlen apa vizet nem hozott. Alig, hogy «bevégzé hitetlen
mondását», a fába mennykő csaj) be és mind ott pusztultak.
15. Mennyei istenes énekek. A huszadik század első nagy csudája,
vagyis a szűz Mária képe föltalálása a barmok által a Molvai határban,
ki a törökök által elrejtett 381 évig a földben volt. Közli Szabó Juli Nikla.
Szép magyar hazánk kcbcskebelében,
Dráva folyam mentén Molva községben,
Molva községnek szép kies határában,
Megjelent Mária égi koronával.
A tizenkét esztendős L. István a kápolna helyén ökröket legeltetett,
amikor Mária képét az ökrök kiássák ; a képet a plébános udvarába viszik,
Ki tizenkét évig súlyos beteg vala,
Ezen pillanatban mindjárt meggyógyula.
16. Mennyei istenes énekek. Szűz Mária szent fiát altatja. A z alvó
kis Jézus mosolygásáról. Részletek leírása a Szent Család egyiptomi futá
sából. Azon csoda dolgokról, melyek a Szent Családdal az útban történ
tek. K ö zli: Szabó Julai Nikla (Somogy megye).
A szent család menekülése közben sokat szenvedett, éhezett, szom
jazott. Mária keservében sírva fakadt :
Mária könnyét nem hordta el a vízár,
Meglátja mindenki, aki csak arra jár,
Hová Szűz Mária bús könnye lepergett,
Ott egy illatos kis fehér virág termett.
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Minden évben virít, ismeri a világ,
Mária könnye ez1 a neve gyöngyvirág,
A virág kelhéből gyógyító harmat hull,
Használni lehet ezt, a nagy fejfájásról.
E gy vad fényű bokor,
Oh de nem soká tart,
E fának tövise, Mária
Melylyel Jézust tartá,

árnyába le ültek,
öröme a szűznek.
szűz kezét,
mélyen megsebezték.

Mária, vércseppje, hull a fa tövére,
Lombtalan ágait pirosra festette,
Most megrendült ága a kegyetlen fának,
K i megsebzé kezét fájdalmas anyának.
A tövises fáról, a piros vérharmat,
A magas egekbe irgalomért hatnak,
A teremtő Isten van itt, a vad fenvüvel
Nagy csudát művelt szűz Mária vérével.
Ezentúl sírófa lett, a fának neve.
Gyógyszerül használja egész világ népe,
Gyógy balzsam szivárog virágja kelhéből,
Fakadt, szűz Mária, kezének véréből.12
Melylyel a bús anya megkente szűz kezét,
Rögtön meggyógyittá vérben borított sebét,
A fájdalom után, melyet előbb érzett,
Szentséges fiára nagy örömmel nézett.
Mária fejét egy kőre hajtja és elszunnyad ; mire felébred, aranyhajából három szál a kő mohájába nőtt, ebből lett az árvalány. Később
E helyen a hol a szent Család megmosdott,
A mindenek ura, ott forrást fakasztott,
Nagy gyógyerö rejlik, a csoda vízérben.
Örökre Mária kútja lett a neve.
Fáradt zarándokok, mindnyájan utasok,
Szegény sebesültek ide hallgassatok,
E l ne felejtsétek, a síró fa nevét,
Aki megsebezte szűz Mária kezét.
Isten fűbe, fába orvosságot adott,
K i megteremtette, egykor e világot.
1 Vas megyében a Mária könnye = Briza media. (Ethn. 1S94 : 37.)
2 Egy másik hasonló történetben a bucsfenyő (Juniperus comm.) szerepel.
(Vajkai A .: Cserszegtomaj. Népr. Ért. 1939: 199.)
12(>

Dicséri az Urat szűz Mária kútja,
Ahol a kis Jézust, egykor megmosdatta,
Mely világ végéig, fent maradt emlékben,
Gyógyít mindeneket, testben és lélekben.
17. Mennyei istenes énekek. A sok csodákkal tündöklő máriaradnai
szűz Máriához és a hitetlen ember megtéréséről s annak süket, néma gyer
mekei meggyógyulásáról szűz Mária szeretetéről. K ö z li: Szabó Julianna,
(Somogymegye) Nikla.
Az utolsó oldalon a következő ráolvasás található : «Hasznos imád
ság szemverés ellen. Fölült Jézus a márványkőre, arra ment három szűz leány,
az egyik így szála, oh édes Jézuskám, szebb vagy te a holdvilágnál, a másik
azt mondta, oh édes Jézuskám, szebb vagy te a ragyogó csillagoknál, a har
madik azt mondja, oh édes Jézuskám, szebb vagy te a fényes napnál, arra
menta boldogságos szép szűz Mária s szála, mi lelt kedves fiam Jézuskám,
feleié Jézus, ment erre három szűz leány, a fenti szavakat nékem elmondot
ták. Ekkor a szűz anya elment a Jordán folyam szent vizéhez, hozott onnan
vizet, Jézust megmozsdatta e szent igékkel, az én Jézusom nevében, minden
gyermekről, leányról, asszonyról, emberről távozzon el az igézett úgymond
a márványkövön lefolyt Jordán vize. — Háromszor kell elmondani: Dicső
ség atyának, fiúnak, szt. léleknek nevében 3 miatyánk, 3 üdvözlet, 1 hiszek
egy. Ámen.»1
18. Alapos ének az andocsi boldogságos Szűz csodatevő képének ere
detéről. K iadta : Vadál Antal és neje, Molnár Katalin, Mesztegnyén.
Az andocsi csodatevő szobrot Szt. József faragta angyali segítséggel;
Jeruzsálemben a szent sírboltban rejtették cl, innen Gergely pápa egy
szigetre vitette, onnan Nagy Konstantin Rómába. A később Magyarországra
került szobrot Szent István halála után Kalocsán helyezték el egy kápol
nába, ahonnan angyalok vitték át Andocsra a kápolnával együtt.12
Ez volt a legelső csodálatos kép
Mely hazánkat ékesíti,
Kegyelembe részesíti,
Sok nagy nyomorult nyert nála gyógyulást,
Sok megátalkodott bűnös jobbulást.
III. Kegyszobor és kegykép. Fogadalmi kápolna. Ima a kegyhelyen.
A kegyhelyek keletkezésében leggyakrabban két tényező szerepel :
a csodálatos Mária-kép (szobor) vagy a szent forrás. A Mária-szobor,
kép mindig helyi jelentőségű, úgyszólván a környezet talajából fakadt
valóságos egyéniség, aki különbözik más búcsúhelyek Máriáitól. Bizo
nyos mértékben a gyógyításban is specialisták a kialakult helyi szoká
soknak megfelclöleg.
1 Hasonló ráolvasást 1. Bornemisza Péter: Ördögi kisirtetekről. 1578. Az
igézetről. {Régi Magyar Költők Tára. I. kötet. 2. kiadás, 1921, Horváth Cyrill.
447.) — Népünk és Nyelvünk, 1929 : 189.
2 Az andocsi kegyszobor hasonló legendája ismeretes Kalocsa környékén.
Ethn. 1937 : 33.
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Nevezetesebb dunántúli csodatevő Mária-szobrok cs képek : Andocs.
A Mária-szobor valószínűleg gótikus. (Legendáját 1. előbbi összeállítá
sunkban 18. sz. alatt.) — Boldogasszony (Moson m.). Temploma 1529-ben
elpusztul, de a Mária-kép csodálatosan megmarad a romok közt ; ide
járnak a hívek, több hirtelen gyógyulás történik.1 — Budapest. A Hideg
kúti Boldogasszony képe előtt egy vak ember meggyógyul.'-— Budapest.
A Krisztinavárosi Boldogasszony képét 1690-ben hozzák pestis fogadalom
ból Olaszországból, mint egy ottani kegy kép másolatát. A képhez való
könyörgésre az 1739. évi pestis megszűnik.8* — Budapest. Mária Makk
Boldogasszony képe. E gy súlyos beteg 1732-ben fogadalmat tesz, hogyha
meggyógyul, díszes festésű olajfestményt fog egy (a Mária Makk helyén
állott) fára helyezni; felépülése után fogadalmát teljesíti, a kép előtt
sokan meggyógyulnak.4 — Budapest. Mária Remete. A kegyképet egy
svájci asszony hozza és az erdő szélén egy tölgyre függeszti. Sok gyógyu
lás történik, 1817-ben kápolnát építenek*.5 — Budapest. Az Óbudai
Boldogasszony szobrát Zichy csináltatja a X VIII. század elején a máriacelli szobor mintájára.0 — CeUdötnölk. Kegyszobra a máriacclli szobornak
1729-ben készült másolata.7 — Máriagyüd. Az eredeti gyüdi kép Eszé
ken van, Gyüdön csak a másolata.8 - Osli (Sopron m.). A hagyomány
szerint az 1390-ben épült templomban súlyos betegek gyógyultak meg,
a képet Kismartonból hozták 1604-ben.11
Solymár. A kápolnát 1733"
bán építik pestis-fogadalomból, abban Mária-kép.10*— Sümeg. A feren
cesek templomát 1649-ben építik, a Piaeta-szobor előtt 1699-ben törté
nik az első csodálatos gyógyulás. — Szekszárd. Mária képe előtt sokan
meggyógyulnak.11 — Turbók. Kegyképe a passaui kegyképnek másolata,
1741-bő1l 3
.1'2 Kaposfüredi legenda szerint disznók túrták ki a turbéki
képet.13*
A búcsúra érkezett ember meggyógyulásáért elsősorban imádkozik.11
A gyógyulás az elbeszélések szerint gyakran éjfélkor következik be.
Andocson is hallottam, hogy egy néma gyermek éjfélkor szólalt meg.15
Andocson az ottani műkedvelők előadásában 1939-ben egy színdarabot
láttam, amiben szintén imára gyógyul meg egy villámsujtottabéna lány.10
1 P. Horváth A .: A boldogasszony i kegy hely története. Xeusicdl am Sec. 1926.
I Jordánszky Elek: Magyar Országban, s az ahoz tartozó Részekben lévő
bóldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836. 78.
3 Jordánszky. 33.
« Paulovits S .: Magyarország kegyhelyei és azok csodái. Budapest, 1930.
13— 15. Bononti Jenő: Makkos Mária. Katolikus Szemle. 19395 Paulovits, 40.
4 Jordánszky, 30.
7 Jordánszky, 80.
8 Jordánszky, 87.
* Paulovits, 44.
10 Jordánszky, 75.
II Paulovits, 52.
12 Hal Pál: Szigetvár 1688. és lóSg-ben. Szigetvár, 1939,s Saját gyűjt.
>* v. ö. Vajkai A. : A csatkai búcsú. Ethn. 1940 : 66. Számos adat található
az egyes búcsúhelyek leírásában. (Pld. P. Horváth A . id. műv., P . Pethő: Az andocsi
búcsújáróhely ismertetése. Vác, 19.29.)
14 Ethn. 1940: 66.
14 P. Kelemen Alán: Az andocsi szűz koronája.
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Fogadalomból kápolnákat, kereszteket1 emelhetnek, a kápolnák
utóbb búcsújáróhellyé alakulhatnak. A Somló-hegy déli oldalán Szűz Mar
git kápolnája áll. Szent Margittá2 a szülő asszonyok olt almazójának tart
ják, emlékére július 13-án búcsújárást tartanak e kápolnához.3 Arra
vonatkozólag azonban, hogy a kápolnához jelenleg is jönnének terhesek,
Somlóhegy környékén adatot nem kaptam. Sok fogadalmi kápolnát ko
lera ellen emeltek, de amiket eddig láttam, búcsúhellyé nem emelked
tek (p\. Püisborosjenő közelében egy 1834-ben épített kápolna). Foga
dalomból azonban gyakran megy a beteg ember búcsúba,4 esetleg az
egész falu népe is.6
A búcsún elhangzó imát a betegek legtöbbször más egyéb cseleke
detekkel toldják meg (pl. a kút vizében való mosdás, fogadalmi tárgyak
ajándékozása, stb.). E cselekedetekben bizonyos közös, általános emberi
vonásokon kívül egészen meghatározott helyi sajátságokat figyelhetünk
meg. Ezekről alább szólunk.
IV .

A szent kút vize.

A szent kút vize a gyógyításban fontos szerepet játszik. Sok búcsú
helyen nincs is csodatevő Mária-szobor, hanem csak szent kút (Csatka,
Vasvár), másutt viszont víz nincsen, csak csodatevő szobor vagy kép
(Sümeg). Kutat azonban, ha eredetileg nincs is, előbb-utóbb teremtenek
a szent helyen. íg y valószínűleg az andocsi Mária-tava is újabb kelet
kezésű, eredetileg a kegyhelyen csak a templomban lévő Mária-szobor
lehetett.
A szent kút vizét sokféle módon használják fel a gyógyításra. Andocson a kút medencéjében főleg az öreg asszonyok lábukat mosogatják,
sokan a vízzel szemüket törlik.6 Olyan sokan tolonganak a medence
körül, hogy a távolabbállók nem is jutnak a kúthoz : ezeknek az elől
lévők nyújtanak vizet a tenyerükben. Fejfájás ellen a fejüket is meg1
Pld. a városlődi izzadó kereszt (Ethn. 1939 : 66), bár a városlódi kereszt
hez csak magánosán vándorolnak a betegek, nem búcsúban. A kereszt keletke
zésének egy újabb történetét hallottam Farkasgycpün : egy lány azt mondta,
hogy szebb, mint Mária, mire megbetegült, meghalt. A lány szülei állították
oda a keresztet, azóta nedves az egyik oldala. — Dunántúli római adat foga
dalmi kö emelésére : egy Pusztamaróton talált fogadalmi követ, felírása szerint
C. Julius Commodus a gyógyító nimfáknak szentelt. (Archaeologiai Közlemények.
10/VII: 37.)
1 Szent Margitra vonatkozólag 1. Vajkai— Wagenhuber: A magyar népi
orvoslás vallási és egyházi vonatkozásai. Ú j Élet. 1937: 119.
8 Cseresnyés Sándor: A Nagy Somló hegyről. 1848. 3.
* Szigetvár környékén még a református asszonyok is eljárnak meddőségük
megszüntetésére a turbóki búcsúra. (Gönczi Ferenc: Somogyi gyermek. Kaposvár,
1937- 10— 20.)
s 1'eketevárosban 1735-ben kolerajárvány üt ki, a község fogadalommal
fordul a boldogasszonyi Máriához, mire a járvány hirtelen megszűnik. Azóta jár
Boldogasszonyba a precesszió. (P. Horváth A . 56.) — Pestis egy falut elhagyott,
mert a falu népe fogadalomból búcsúra ment Loretóba. (A. Mohi: Dér Gnadenort
Ix>rcto m Ungarn. Eiscnstadt, 1894. iox.) — A fogadalmi búcsúk könvvészetét
1. Magyarság Néprajza. I V : 322.
* Az alábbi adatok, ha a forrás nincs külön megjelölve, 1939. évi dunántúli
gyűjtésemből valók.9
9 Magy*rJ4gtmlomAi>y.
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mossák. Általában azonban nemcsak a betegek mosakodnak, hanem az
egészségesek is, ahogy ezt Csatkán tapasztaltuk. A medence vizéből nem
isznak, csak a forrásból. A forrás vizéből sokan haza is visznek. Andocsról egy asszony Szakályba vitt haza egy liter vizet valamelyik falubeli
idegsokkos asszonynak, aki azt mondja, hogyha e vízben megmosdik,
egy évig jól van. E gy másik asszonynak a kinövése lejött Andocson,
ahogy bement a vízbe és abban megmosdott • haza is vitt Kaposfüredre
vizet. Hazaviszik a vizet szemfájás, fogfájás ellen, megmosdanak benne.
Van Andocson a falu végében egy másik forrás is, felette kis Szent Jánosszobor. Itt szokták megkeresztelni az első búcsúsokat. Érdekes, hogy
ennek a János-forrásnak a vizét is felhasználják gyógyításra. E gy sióagárdi asszonynak a szőlőtőke felsértette a lábát. Mária tavában és a
János-forrásban megmosta, mire meggyógyult. «Jobb, mint Hévíz»,
mondják sokan az andocsi Mária-forrásról.
Hasonlókép használják fel a többi szent kutak vizét is. Felső-segesdről majdnem minden búcsús visz haza «szentölb vizet a kútról. Akinek
elfogy a szentölt víz, ismételten eljön Segesdre. A vizet különben nem
csak gyógykezelésre, de egyéb célokra is használják. Egiháborúkor a
szőlőt locsolják vele, nehogy a jég elverje ; az istállót villámcsapás ellen
szentelik meg a vízzel.
Szemvíznek, seb-mosogatásra használják Búcsúszenilászló vizét is.
E gy sándorházi asszony állandóan abban mossa szemét, használ neki.
A szent kút vizét elsősorban szemvíznek használják, erre sok példát
találhatunk másutt is.1 Eltávolítja azonban a szent víz a szeplőt is.2 E gy
keszthelyi búcsús asszony Vasvárról hozott haza egy pint szent vizet ;
az üvegben oda bort vitt, hazafelé szent vizet. A vízzel fájós lábát moso
gatja, múlik is tőle. Mosás után a vizet a kertbe, virágok közé önti, ahol
nem tiporják, mondva közben : «Te boldogságos szűz Mária, segíts meg,
gyógyíts meg.»
A dunántúli szent kutak gyógyerejére vonatkozó egyéb adatok :
Bodajk. A kútnál sok gyógyulás történt. — Csatár (Zala m.). A forrás
nál Mária jelenik meg, a víz gyógyerejűvé válik.3 — Csatka. A forrásnál
Máriát látják, sok gyógyulás.4 — Csobánka. A szent kút vize női bajok,
gyermekbetegségek ellen használatos.5 — Jásd. A kút vizében gyakran
megjelenik Mária, a vizet gyógyításra használják.6 — A mucsi szent kút
vize szembajok ellen jó.7 — Rojt. A templom melletti forráskútból ittak
a hideglelősök, más nyavalyákban szenvedők és meggyógyultak.8 —
Vasvár. Az erdőben Mária gyógyforrást nyitott.3 — A szent kutak vize
« R. Kriss: Dic Schwábische Türkei. Düsseldorf, 1937. (Bozsók. Egregy,
Kisnvárád. Máriakéménd.)
* Rábagyarmat. Vasi Szemle. 1939 : 354.
s Búcsúponyva 4, u .
* Búcsúponyva 7, Ethn. 1940 : 56.
4 Ethn. 1894 : 3 2°* Ethn. 1940 : 52.
5 Ethn. 1908 : 99.
* Jordánszky, 149. Ethn. 1935 :
» Búcsúponyva 10, 13.
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mindenféle bajok ellen jó.1 — A szent kútnál a betegek sebes lábaikat
mossák, utána a rongyot a közeli fákra dobják.12
Megemlíthetjük még itt, hogy Dunántúl helynevei közt többször
szerepel a Szentkút.3
V. A kegyhelyen hagyott tárgyak, búcsúszokások.
A búcsúhelyeken a beteg ember (de gyakran az egészséges is) a leg
különbözőbb tárgyakat hagyhatja, kezdve az értéktelen rongydarabtól
az igen becses ékszerekig.4 A helyi divatok itt különösen szembeszökőek.
Minden búcsúhelynek megvan a maga sajátos hagyománya, ami esetleg
kapcsolatba hozható a búcsúhely keletkezésének legendájával, történeté
vel vagy a különleges helyi adottságokkal, a tájjal, földrajzi viszonyok
kal, a környék népének lelki alkatával, de sok más esetben teljesen
érthetetlenek és mindeddig meg nem magyarázhatók.
Andocson majdnem minden nő kihúz a hajából egy hajtőt és a szent
kút mellett heverő kidőlt fatönkbe szú rja; más búcsúhelyen viszont
egyetlen szál hajtűt sem találhatunk. Celldömölkön a templom egyik
kápolnájában láncon jókora nagyságú kődarab lóg. A legenda szerint
a kődarab kútásáskor egy munkás fejére zuhant ; a munkás meghalt,
de buzgó imára csodálatosan feltámadt. Azóta függ láncon a nehéz kő,
amit a hívek most búcsújáráskor gyógyításra használnak. (Hogy más
napokon is erre használják, azt nem figyelhettem meg.) A búcsúsok a
követ kezükkel érintik, majd e kezükkel fejüket, szemüket simogatják,
keresztet vetnek, a kezüket csókolják. Mások meg közvetlen homloku
kat dörzsölik a kőhöz, az asszonyok hajtűjüket a kőre helyezik. Az emlí
tett cselekedeteket a fejfájás megelőzésére vagy a már fennálló fájás
megszüntetésére végzik, de valószínűleg a fej más betegségei ellen is.
A szem símogatása hihetőleg a szem fájdalmát mulasztja el. Nem szük
séges ép, hogy az ember fejfájós legyen, e szokásoknál az utánzás fon
tos lelki hajtóerőként szerepel. A celldömölki kő esetében a kőnek a fej
hez való közvetlen vagy közvetített érintése, hajtűk otthagyása érthető :
a kő egy munkás fejére esett, a munkás meghalt, de utóbb csodálatos
módon feltámadott. Feltételezhető tehát, hogy a kőben valami erő lap
pang, ami a fej betegségeit meggyógyítja.
Másutt hasonló összefüggések már nehezebben mutathatók ki.
Andocson a ferencesek kertjében a különböző gyógyításokra felhasznált
Mária kút partján öreg fűzfák (salix alba) állanak. Magát a fűzfát is
felhasználják gyógyításra : az egyik 64 éves tolnanémedi asszony a
1 Rábagyarmat. Ethn. 1935 : 28.
1 Göcsej. Ethn. 1905 : 352.
* Baranya, Esztergom, Győr, Somogy, Vas, Veszprém vármegyék. Van
ezenkívül még Búcsúkéit (Baranya), Bélpoklosok kútja (Sopron, Veszprém). Hanusz
István: Hazánk csodakút iái. Földrajzi Közlemények. 1894 : 1— 15. — A szentgálmelletti Bélpoklosok kútját betegek ma is használják. (Ethn. 1939 : 66.) Az utóbbi
különben valóban kút, míg a puteus leprosorum a régiségben inkább poklosverem.
(Magyar Nyelv, 1922 : 46.)
4 A kiscelli Mária képet Batthányi Lajos nádor értékes koronával ajándé
kozta meg, ami Fessler szerint egymagában is elegendő lett Volna egy betegápoló
intézet felállítására. (Fessler Ignác: Die Geschichte d. Ungern. 340.)
0*
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fűzfa négy sarkáról ágakat nyesegetett le, és ahogy megfigyelhettem, a
körülállóknak is készségesen adott belőle. Az asszony a fűzből otthon
főzetet csinál, teknőbe önti és abban a beteg gyermeket megfürdeti.
Ha a főzet gőze fölfelé száll, életben marad a gyermek, ha szétterjed,
harmadnapra meghal. A fürdőt egy héten háromszor kell ismételni.
Lábait is mosogatja benne, mert lábfájás ellen is jó. Hozzátette, hogy a
szomorú fűzfa jó gyógyszer máshonnan is, de a Mária kútja mellől a
legbiztosabb.1 Ugyanitt, a Mária kútja mellett, egy kidőlt vén fűzfa
törzsébe szúrják a búcsúsok hajtűiket, fejfájás ellen. A hajtűk elhagyá
sát még megérthetjük, de hogy miért ép Andocson fejlődött ennyire
divattá c gyógyeljárás, már nem, hisz a csodakutak mellett másutt is
vannak fák.
A z andocsi haj tűdivat elárulja, hogy a búcsúsok túlnyomó része
nő. A z asszonyok azonban segítenek urukon is : a férfi hajából néhány
szálat kitépnek és azt hagyják a fűzfa törzsén. Jellemző, hogy e műve
letet az asszony végzi cl, mintha a gyógyítás művelete kizárólag női
tevékenység volna. A z andocsi fatörzsben találhatunk egyéb holmit is
(fésű, hajcsatt, hajfürt, rongydarab, gyufaszál, kétfilléres, gombostű),
de ezek száma a sokezernyi hajtűhöz viszonyítva elenyészően csekély.
A fatörzsből különben egy kis darabot a búcsúsok le is faragnak és haza
visznek : szilánkjaival fájós fogukat piszkálják12, a fájós fejüket dörzsö
lik vagy füstölik. A gyógyítás területe azonban, a fűzfatörzzscl kapcso
latban nagy általánosságban mégis a fej marad.
Más búcsújáróhelyeken a viaszoffereken kívül alig hagynak vala
mit is a hívek. A híres csatkai búcsún a templomban egy kegykép rámája
mögé rejtve csak néhány apróságot találtam (hajfürt, inggomb, hajtű,
csontból kifaragott kis alak), kinn a szent kút környékén semmit.
A betegek Jásdon sem hagynak tárgyakat.3 Bodajkon hajtű, fésű, botok
találhatók. Itt a Kálvárián Szent Péter szobra áll, állítólag azt a búcsú
sok botukkal érintik.
Az említett helyeken az apróbb holmit a templomban valamelyik
emlékezetes helyén (Cellben a kövön, Csatkán a kegykép rámáján) vagy
kinn a forrásnál a fákra aggatva hagyják. Fákra aggatott rongyokat
egyedül a pestmegyei Csobánkán találtam , igaz, itt annál többet. Csobánka
búcsújáróhelye nem régi keletű. A leírások szerint 1840 táján a kör
nyéken lázas megbetegedés lépett fel járványszerűleg; a betegek közül
sokan ittak a közeli forrás vizéből, mire meggyógyultak. A forrást Lázkutacskának (Fieber-Bründl) nevezték el. 1842-ben egy pásztor Máriát
és Jézust pillantja meg a forrásban (Maria-Brüyidl), azóta búcsúhely.4
1 A kcgyhelyről hazahozott zöld ágnak különben is gyógyercje van : a
szegedi búcsúsok a radnai búcsúról zöld borókafenyőágat hoznak haza, az ágat
betegek fürdővizébe teszik. (Kovács János: Szeged és népe. Szeged, 1901. 324.)
1 Fájós fogat általában villámsujtotta fa forgácsával, szilánkjával szoktak
piszkálni. (Kalotaszeg. Ethn. 1891 : 273. — Alföld. Ethn. 1905 : 318. Népr. Ért.
1907 : 242. — Gönczi F .: Göcsej, 205. — Bozsók, Veszprém m. saját gyűjt.) —
Fájós fogat a körmeneti mozsárból kilőtt fával piszkálják. Kálmány Lajos: Szeged
népe. I : i n .
3 A jásdi búcsút 1. Ethn. 1940: 52.
‘ Pillmann Alfonz: A csobánkai Mária-kutacska kegyhely rövid története.
Budapest, 1933.
182

A búcsúhely kialakulásában a környékbeli németeknek főszerepük lehe
tett, ma is igen látogatják. A búcsú napján idezarándokló beteg ember
valami rongyot, kendőt a szent forrás vizébe márt, azzal beteg testét
lemossa, majd a rongyot a forrás közelében álló fák valamelyikének
törzsére csavarja. 1940 augusztus végén 82 darab rongyot, zsebkendőt
számoltam össze kilenc fa törzsére csavarva. Néhányon meglátszik,
hogy sebre volt kötözve. Az egyik rongyzacskóban hajfürtöket találtam.
A rongyok egész éven át ott maradnak a fákon, évente csak egyszer
távolítják el azokat. Már az 1890-cs évekből találunk feljegyzéseket,
hogy a kút körüli bokrokra rongyokat, főleg gyermekruharészeket, fej
belieket, színes hímzésű főkötöket aggatnak női- és gyermekbetegségek
ellen.1 Jellemző, hogy csak rongyot hagynak itt, más holmit, pl. hajtűt
nem. A kút környéke, a rongyokkal körültekert fák meghökkentő képet
adnak, különösen itt, Budapest közelében. A nagy városnak a falura
gyakorolt hatása meglehetősen egyenlőtlen és a kérdés, tekintetbe véve
a kevert nemzetiségű, főleg német lakosságot, nem oly egyszerű. A német
ség a tehnikai újításokat, amennyiben életét célszerűbbé teszik, rugal
masan átveszi, másrészt azonban hagyományaihoz, ha különben azok
a modern, megváltozott viszonyok közt sem korlátozzák életének mene
tét, szívósan ragaszkodik. A környező falvakban mindenütt villanyvilágítás van, autóbusz vagy villamosközlekedés a fővárosba, több
helyen rádió szól, de a sváb paraszt ruházkodásában még nem polgá
r o s í t el, Csobánkán sok ráolvasást tudnak, a szent kút melletti fák
pedig tele vannak aggatva rongyokkal.12
A fákra aggatott rongyokban, apró tárgyakban stb. általában az
ártó szellemeknek hozott áldozatot sejtik.3 Levezethető azonban az
egész egyszerűbben is : a beteg ember a testébe költözött idegen tárgy
nak érzi betegségét, fájdalmát, amit ki akar hajítani m agából; a fáj
dalmat jelképesen távolítja el azáltal, hogy a fájdalmas testrésszel
érintkezésben lévő holmijától (pl. egy rongydarabtól) megszabadul.
A kegyhelyen, különösen a szent kutak közelében terebélyesedő
fáknak mélyebb értelme is lehet. A Zrínyiek birtokán elhagyatott helyen
egy szentnek tartott hársfa állt. Keresztények és törökök újhold első
vasárnapján nagy tömegekben jöttek ide, a pap misét mondott, a nép
imádta, csókolgatta a hársfát, mintha valamilyen megdicsőült szent
nek a teste lett volna. Hitték, hogy a hársfa csodát művel, a betegeket
meggyógyítja, ha a fának fogadalmat tesznek.4 A veszprémmegyei
1 Ethn. 1894 : 321— 2. a Turisták Lapja I. évfolyama alapján.
2 A csobánkai búcsúra főleg Budapest környékéről, de magából Budapestről
is jönnek. Kijön a forráshoz a beteg csobánkai asszony is, de nem a búcsú napján,
hanem máskor, hajnalban, szótlan, borogatást csinálni. A közeli falvak szerbjei
Illés napkor látogatják meg a szent kutat. Papjuk a kutat felszenteli, mindenki
iszik vizéből, haza is visznek belőle a betegeknek. A kútnál a pap a beteg fejére
jmádságos könyvet tesz és imádkozik. A szerbek a fákra nem aggatnak rongyokat.
(Pomázi gyűjtésemből, 1940.)
3 Wlislocki Henrik: Fákra aggatott fogadalmi rongyok a magyar néphitben.
Ethn. 1894 : 320. — Csefkó Gyula: Szállóigék, szólásmódok. Budapest, 1930. 145. —
Egyéb dunántúli adatok a fákra aggatott rongyokról: a tolnamegyei Mucsin a
kút melletti fákra rongyokat tesznek. (Ethn. 190S : 99.) — Hetésben a beteg sebes
lábát a szent vidi kútnál megmossa, a rongyot faágakra dobja fel. (Ethn. 1905 : 352.)
* 1629. évi adat. Takdts S .: Rajzok a török világból. I I I : 309.
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Németbánya község határában az erdő szélén, nagyon szép tájképi kör
nyezetben még ma is áll egy szentképekkel teleaggatott, korhadt törzsű
öreg bükkfa (Bildbaum).1 Senki se meri kivágni, mert egyszer vér folyt
belőle. A faluból a németek elébe járnak imádkozni, virágokat helyez
nek a fa elé, állítólag betegek is látogatják. Ennél részletesebb adatokat
azonban nem sikerült megtudnom a környéken.
Az esztergommegyei Péli Szent Keresztnél búcsúkor a hívek az ottlévő szilfák héját rágják le fogfájás ellen. 1904-ben látta ezt egyik adat
közlőm, akkor a szilfáknak már alig volt héjuk. A fa itt is (akár Andocson) a fogfájásban segít.
Egyszer a somogymegyei Nagyszakácsiban is megszomjazta a nép a
búcsúhelyet. Eleget látták a nagy Mária ünnepeken a közeli, alig 20
kilométerre eső híres kegyhelyre, Segesdre vándorló búcsúsokat. Vagy
tizenöt évvel ezelőtt egy kis pásztorlány a falu határában a híd alatt
(mások szerint a híd melletti akácfán) meglátta Szűz Máriát.2 A dolog
nak hamar híre szaladt, jött a nép precessziókban, messzi falvakból,
2— 3 héten keresztül, amíg a hatóságok be nem tiltották az egészet. De
addig is a búcsúsok már a fát, amin szűz Mária megjelent, lckérgelték,
lehasogatták, elhordták, ma már nyoma sincsen. Az elcipelt fadarabokat
gyógyításra használták, a beteg testrészt húzták le azzal, fürdőt készí
tettek belőle. Az adatokat Segesden hallottam. Szakácsiban, ahogy
láttam, nem szívesen emlékeznek vissza az eseményekre.
Megemlíthetem még itt a következő búcsúszokásokat: a Balaton
mellékén a nehézséges beteget búcsújáró helyre viszik ott fekete ruhát
vesznek neki, amit addig visel, amíg le nem szakad.3 Magyaróvár mellett
három tölgy közelébe járnak ki az emberek búcsúba. A tölgyek mellett
egy vadgesztenyefa á l l ; a fáról három gesztenyét szednek le és szédülés
ellen zsebükben hordják. Még öreg tanároknál is található három gesz
tenye.4
• Képét 1. Földváry Miksa: A Bakonyhcgység és a Bakonyalja természeti
emlékei. Különnyomat az Erdészeti Lapok 1933. évi folyamából. 59.
1 Az egyik, ez időben íródott búcsúponyva így versel a jelenésről :
Julius hónapjának aranyos napján
Nagy fényesség tündöklik szakácsi határán,
Ave Mária menyei rózsa,
A nagyszakácsi hídra leszállt Mária.
A híd mellett négy fára mikor leszálltál,
Fehér fodros felhők közt ottan megálltéi.
Meghervadt a levele az agácfának.
Hogy higyjék el a népek a nagy csodádat. Ámen.
Ez a hely itt szent fog lenni, a híd mellett víz fog jönni.
Itt a betegek gyógyulnak, vakok, némák szólást kapnak.
* Jankó János: A balatonmelléki lakosság néprajza. 415.
‘ Arra, hogy a szédülés ellen szokásos volt zsebben vadgesztenyét tartam,
adatot találhatunk a régiségben is : «Ha ember szédül. Hordoz magadnál 2. 3. vad
gesztenyét, kivált a mely septemberben vagyon szedve bizonyosan minden féleszédülést meg gyógyít ha az ember magánál vagy sebjiben hordozza* stb. (Egy
X V III. századbeli kéziratos orvosló könyvből. Veszprémvármegyei Múzeum.)
Hasonló adat a X IX . századból is. (Ethn. 1926: 141.)
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V I. Fogadalmi tárgyak.
A búcsú céljaira készült, különböző anyagú fogadalmi tárgyak
legtöbbje valamilyen emberi testrészt vagy háziállatot, házat ábrázol.
Anyaguk legtöbbször viasz, ritkábban értékesebb fém (ezüst).
A viasz fogadalmi tárgyakat1 magyarjaink általában offérnék, viasz
testnek, viaszfigurának vagy egyszerűen csak testnek nevezik. A néme
teknél Wacksopfer, Wockshand, Wocksleib, Wocksfuss stb. (Lókút), a Csobánka-környéki szerbeknél lutka. A viasztárgyak divatja búcsúhelyen
ként változik. A csatári, a csatkai, a' csobánkai, a máriaremetei búcsún
még meglehetősen sok offert adnak el, az andocsi búcsún csak egy
bábosnál láttam offert, Ceüdömölkön, Búcsúszentlászlón egyet se. Ter
mészetesen sok függ attól, hogy az egyházi hatóságok mennyiben tűrik
meg árusításukat. Búcsúszentlászlón pl. már régóta betiltották.
Andocson a bábos a nagy búcsú napján délelőtt kb. 70 darabot
adott el, darabját 10 fillérért. O fferei: férfi, nő, kéz láb, féltest, gyomor,
ló, disznó. Békát2 most nem láttam, noha különben a békát itt ismerik :
«Ha a mianya fölmegy a gyomorfejbe, meg is fujtaná az embert, sem
miféle étkezés nem tetszik a gyomornak, megveszik. Ilyen esetekben
békaoffert ajánlanak fel. Andocson sinos az of femek külön elnevezése,
egyszerűen kezet, lábat, testet kérnek a bábostól. E gy asszony hossza
san -válogatott az offerek közt, végül is két disznót és egy nőalakot
vett, mert beteg két disznója és a lánya. Azt is láttam, amikor egy
cigány két viaszlovat vett. Lova beteg volt, de meggyógyult — mondta
— most hálából vette az offereket. Cigányok általában véve gyakran
vesznek offereket. Andocson az offereket az oltárra teszik, és ha lehet,
ott el is égetik. Közben imádkoznak a szűz anyához, hogy gyógyítsa
meg a beteget. Az állatoffert a barmok védszentjének, Szent Vendeknek
oltárára teszik.
Búcsúszentlászlón régebben az offerek divatosak voltak, gyertyá
val együtt az oltárra tették. Az offerek, ha el nem égtek a túlbuzgó
búcsús jóakaratából, a sekrestyéstől ismét visszakerültek a báboshoz,
úgy, hogy ugyanazt az offert háromszor, négyszer is eladták ; a bábos
darabszámra adta el, kilószámra vette vissza. Andocson az offerek felét
a bábosnak eladják, másik feléből gyertya lesz a zárdában. Offerek e
körforgásáról hallottam a Péli Szent Kereszt búcsúján is.
A csatári és csatkai búcsúkról részletesen másutt már szólottám.3
Csobánkán, mint a legtöbb helyen, elsősorban a németek és majdnem
kizárólag nők veszik az offereket. Szívet az vesz, akinek a szíve fáj,4
házat akkor, ha baj van a gazdaságban, nem tudnak megegyezni, vagy
hogy a ház le ne égjen, rendes, csendes legyen benne az élet, egészségben
maradjanak lakói.1
1 A viaszofferekre vonatkozólag 1. Népr. Éri. 1905 : 43, 300. 1913 : 89.
Ethn. 1907 : 228, 1908 : 96. A viasz a gyertyaégetéssel kapcsolatban jött divatba,
gyertyát a kegyhelyen ma is égetnek a bücsúsok.
* Ethn. 1940: 71.
* Ethn. 1940: 70.
* tfgy látom azonban, hogy az értékesebb ezüst szívet a nyert kegyelemért,
hálából ajándékozzák a hívek és semmiféle vonatkozásban sincs a szív betegségé
vel. (V. ö. P. Bartal ínce: Máriabesenvö története. 82. skl.)
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A legszebb és legnagyobb viaszoffereket eddig Budán találtam, a
máriaremetei búcsún. Veszi itt a viasztestet nemcsak a falu népe, de a
jól öltözött pesti polgár, férfiak is. A máriaremetei búcsú különben
már a városi kisiparos, kispolgár, proletárnép búcsúja és noha Hidegkút
alig egy kilométerre fekszik Remetétől, csak kevés falusi embert láttam
a búcsú napján (1940. szeptember 14.) és van köztük, aki offerröl nem
is hallott. A viaszoffereket — aházofferen Mária is látható — Klockner
óbudai bábos készíti. Remetén az offcreket a templom lourdes-i kápol
nájában a szobor elé dobják.
Segesden vagy öt éve hagyták el az offereket. Sümegen még árusít
ják. Aki itt offert vett, térdencsúszva megkerüli az oltárt és aztán
helyezi arra, ahol a pap megszenteli.1
Az értékesebb fogadalmi tárgyakat leggyakrabban ezüstből készí
tik és valamilyen emberi testrészt ábrázolnak. Ritkábban még ma is
ajándékozzák (Esztergom.)
A legtöbb értékes fogadalmi tárgyat Celldömölkön láttam a temp
lomban, a külön e célra berendezett szobában. Hatalmas tárlók tele
vannak ezüst szívekkel, lábakkal, alakokkal, szemekkel, empire pólyásbabákkal, pénzzel és egyéb értéktárggyal, de más egészen különleges, a
betegségekkel kapcsolatba hozható holmival. így például van ezüst
kanál, nyitott zsebkés, aranybetös fehér márványtábla, szemüveg, bot,
mankó, festett képek, szinnyomatok, rózsafüzér stb. A búcsú napján
az offeres szekrényeket állandóan sokan bámulják, előtte imádkoznak,
a Mária szobrot csókolják. Viaszoffer azonban nincs, legfeljebb gyertyá
kat ajánlanak fel.
Hasonló, de a cellinél sokkal szerényebb gyűjteményt láttam
Andocson. Máriaremetén a kegykép két oldalán bekeretezve vagy 150 drb.
ezüstoffer látható, hasonlókép Esztergomban is, a Bakács kápolnához
tartozó sekrestyében. (Szív, szem, kéz, láb, imádkozó alak, ház, gyöngy
sorok, ékszerek stb. három keretben.)12 Segesden csak egy bot és egy
mankó az egész gyűjtemény, Vasváron semmi sincsen. A csatkai gyűjte
ményről már másutt szólottám.34
Régebben a kegyhelyek offergyüjteménye gazdagabb volt. 1646-ban
egy beteg a loretói Máriának gyémántos aranyszívet, gyertyát ajánl fel.
Mohi leírása szerint ugyanitt a loretói gyűjteményben aranyszív, ezüst
kanna, pénz, gyémántgyűrűk, aranykarkötők, nyakláncok vannak.1
Említett búcsúponyvánkban is szó van arról, hogy a sümegi Mária
palástját aranynyaklánccal, ezüstszemekkel, lábakkal ékesítették.5
Jordánszky könyvében közölt Mária oltárok többhelyt offerekkel van
nak feldíszítve (pl. Máriakéménd). Nem tudjuk, hogy az irodalomban
régebben ismertetett igen gazdag offergyüjteményckböl napjainkban
még mennyi van meg. A boldogasszonyi kegyhely kincstára értékes tár1 Diszeli adat.
3 A Bakács-kápolnában lévő Segítő Mária képéhez Nagy boldogasszony kor
látogatnak el a búcsúsok. Más búcsú napokon is az átvonuló processziók feljönnek
a kápolnába.
3 Ethn. 1940: 69.
4 Mohi, 98, 192.
J Búcsúponyva 3.
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gyakkal van tele.1 Pofidon csoda nincs feljegyezve, de az otthagyott
tárgyak, mankók ezt bizonyítják.12 Érdekesek a vas fogadalmi tárgyak
a vasmegyei Kupfalváról a Lékai Múzeumban.3
Az értékesebb tárgyakon kívül otthagyhatnak a betegek más hol
mit is. Egyszerű felajánlás, ajándékadás, hogy Mucsin a kútnál eleven
tyúkot kötnek egy fához,4 Cikán a szemfájósok fehér tyúkot áldoznak.5
Magával a betegséggel kapcsolatba hozhatók a már említett hajtűk,
rongydarabok, otthagyott mankók,6 stb. A legérdekesebb fogadalmi
tárgyat Búcsúszentlászlén láttam. Itt a templomban bekeretezve egy
kiszáradt kígyó csontváza látható magyar és német szöveg kíséretében.
A kézírásos német szöveg valószínűleg a X V III. századból származik,
a nyomtatott magyar a múlt századból: «1713. Majus 29-kén Egy réfkomáromi asszony, vízzel véletlen e Férgeket megitta, belrészében 7
évig növekedtek ; nagy kínokat okoztak, semmi orvosi szer nem hasz
nálván : e szenthelyen fogadását teljesítvén, az ájtatos nép láttára
megszabadult».7
V II. Fogadalmi képek.
A kegyhelyen található fogadalmi (ex voto) képek rendszerint
ágyban fekvő beteget, valamilyen szerencsés kimenetelű balesetet vagy
más valami eseményt, amiért a fogadalom történt, örökítenek meg.
A kegyhelyek gyűjteményeiben régebben sok kép lehetett, a feljegyzések
legalább is erről tanúskodnak,8 de a képek nagy része idők folyamán
elkallódott. Sok képnek német a felirata és valószínű, hogy inkább a
németségnél volt divatban.
A dunántúli búcsújáróhelyek legszebb fogadalmi képe Sümegen
van. Az 1708-ból származó, nagyméretű olajfestmény egyik sarkában
díszes ágyban fekvő asszony látható, a másik oldalt a hálaadó ajándé
kozó, fenn pedig a felhők közt a sümegi csodatevő fájdalmas anya
szoborcsoport képe. Fogadalmi képeinknek ez a leggyakoribb formája,
rendszerint azonban meglehetősen gyarló kivitelben. A sümegi képen
felirat nincs, de a feljegyzésekből tudjuk, hogy Esterházy grófnét ábrá
zolja, akit első anyaságában megsegített a sümegi Mária.9 A sümegi
fogadalmi kép, eredetét tekintve, inkább az orvostörténelem megfelelő
1 Horváth A .: A boldogasszony i kegy hely története, 29.
s Paulovils.
3 Népr. Ért. 1904 : 265. — R. A ndree: Votive und Wcihegaben des katholischen Volkes in Süddeutschland. Braunschweig, 1904. 90. — Kiegészítésül meg
említhetem itt, hogy a Icngyeli óstelcpből több 6 cm hosszú agyagláb került elő.
(Offer? Arch. Közi. 16/XIII : 89.)
* Ethn. 1908: 99.
i Rudolf Kriss: Die Schwábischc Türkci. 99.
* Ethn. 1940 : 67.
7 A lenyelt kígyó meséjének bőséges irodalmát 1. Történelmi Tár, 1901 : 221,
Ethn. 190S : 274, Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek, I I : 103, III:
285. — Magyar Nyelv, 1933 : 187. — Régi orvosi könyvekben, kéziratos feljegy
zésekben számtalan gyógyszerét találhatjuk a lenyelt kígyónak, békának.
* Pld. a bisztrici Holdogasszony képe előtt történt csodákat festett képeken
örökítették meg. 1737-böl és 1783-ból voltak ilyen képek. Jördánszky, 121.
* Idézi Darnay Kálmán (Testőrszerelmek, 127).
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fejezetében volna sorolható, de a tárgykörünket, a népi orvoslást nem
kívánjuk szűk határok közé szorítani és az egyetemes orvostörténelemtöl mereven elválasztani, különösen, amikor ez sok esetben meg se
valósítható. Külön ki kell emelnünk a sümegi kép igen értékes művelő
déstörténeti vonatkozásait, mint pl. a ruházat, az orvosságos üvegek
részletes, jó ábrázolását. Feltűnő, hogy felirata nincs, amikor a leg
több fogadalmi képre feljegyezték a szerencsés gyógyulás történetét is.
Sok fogadalmi kép van a vasmegyei Ceüdötnölkön a kegytemplom
ban. A nagyobb, szebb képeket a templomhajó és a sekrestye falára
akasztották, sok más kisebbet egy folyosó falára és végül magában a
fogadalmi tárgyak helyiségében.
1. Fogadalmi kép 1765-ből. Alul térdeplő ajándékozók, fenn a
mennyekben felhők közt a csodatevő cclli Máriaszobör. Felirata : VarioLis errepta Vovet Tibi Virgo SaCrata, Fida haeC accrescens A Madonna
Donus. Olaj, kb. 100x140 cm. Viselettörténetileg igen érdekes kép.
2. Fogadalmi kép 1750-böl. Felirata : Salvasti nos de afflictione
Pr. 43. V. 8. Salvabit infirmum Jac. /. V. 15. E x voto Georg Krautsack
Lederer Meister, in dér Obern Wardt, und Elisabetha seine Ehewürthvn
SamenÜich hieher iyverlobt$o. Olaj, kb. y o x io o cm.
3. Fogadalmi kép 1767-ből. Két ágyban fekvő asszony, kis gyer
mek születése.
Celldömölkön még több fogadalmi kép is van, de ezek nem beteg
ségekkel vagy gyógyulással állanak összefüggésben.1 Pl. J759- &x voto
Visen lakozo Horváth János ezen kipet ide ajánlota a Boltogságos
Mária tisztessigire mivel az Fiát az vízben meg tartota melly esett Boldog
Azony Fogantatás napján.9 Egy másik képen eltört kocsi látható (1754)»
egy harmadikon tűzvész (1763).
Andocson szintén van a kegytemplomban az emeleten egy kis
szoba, amiben fogadalmi tárgyakat őriznek. Itt három ex voto képet
találtam :
1. Fogadalmi kép a X V III. sz. végéről. Agyban fekvő asszony kis
pólyás babával, sarokban az ajándékozó képe, fenn a csodatevő Máriaszobor két női szent kíséretében. Olaj, 48x62 cm. Valószínűleg szeren
csés szülés alkalmából ajándékozták.
2. Fogadalmi kép a X IX . sz. közepéről. Agyban fekvő beteg előtt
férfi és nő térdreborulva imádkozik, fenn az andocsi Mária-szobor.
2 4 x 3 1 cm.
3. Fogadalmi kép 1839-ből. Templomban egy asszony kis gyerme
két az andocsi Máriának nyújtja. F elirata: Egy szerető Anya egyetlen
fiának tsudás meg gyógyulásáért a szűz anyának tiszteletére e képet ajánlja.
Melly törtint Andocson 2$dik Áprilisban i839dik évben. Vízfestés,
5 3 x6 1 cm.
Az említett régi ex voto képeket mind egyenesen az ajánlás celjara
festették ; a festmény tartalma összefügg az ajánlással. Újabban a
hívek inkább egyszerű nyomatokat vagy festett szentképeket ajánlanak
1 Az egyik celldömölki képet Keszthelyen így magyarázták : egy nö nagyon
öltözködött, sokat nézett a tükörbe. Mondja egyszer: boldogságos szűz Mária
nem lehet szebb, mint én. Erre rögtön kifolyt a szeme.
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fel. Sümegen a templom, illetve a zárda egyik folyosójának falán egy
körülbelül 50x60 cm nagyságú, Veronika-kendőt ábrázoló festmény
látható a következő fe lira tta l: «Köszönöm Szűzanyámnak, hogy négy
árvámat meggyógyította. Enying. V. m. 1935.^ IX . h. 4-én. özvegy
Péntek Istvánné*. Az andocsi templom gyűjteményében több egyszerű
' szentképes nyomtatvány van, amit a búcsúsok a nyomatok mellé helye
zett feliratok bizonysága alapján valami betegséggel kapcsolatban aján
lottak fel. Pl. «Hálából ajánlja meg gyógyulásának emlékére Karikás
Vendelné Kerekszaló 1934 I l i . 15.» — «Hálából ajánlom Andocsi Szűz
Mária neked, hogy vakságomból meggyógyítottál. Bekecs Ferenc Győr
1934. V. 23».
A szerencsés gyógyulás emlékére állíthatnak képet, szobrot a szent
hely környékén is. E gy beteg asszony fogadalomból minden szombaton
kijött a csobánkai szent kúthoz, mire meggyógyult. Hálából a kútnál
egy szcntképfoglalatot építetett a következő fe lira tta l: «Heilige Maria
bitté für uns 1936. Lörincz Grüli Maria».
A fogadalmi képek divatja lejárt, elsősorban egyházi kezdeménye
zésre, és így a szerencsésen fellábolt beteg napjainkban legtöbbször egy
szerű kis márványtáblát ajándékoz szerény felirattal: «Hálából N. N.» —
«Szűz Anya megsegített», stb. Űj segítő szentek is keletkeztek (Szent
Antal, Szent Terézke, Judás Taddeus), akiknek oltárát vagy kegyképét a
városi ember a lakóházához legközelebb eső templomban is megtalál
hatja és elláthatja aranybetűs fehér márvány táblával. Egynémely városi
templom mellékoltára ma már hasonlóvá kezd lenni a híres kegyhelyek
hez, annyi márványtáblát akasztottak ki oldalára. A kegyhelyek tisz
telete, akárcsak régen, ma is folyton alakul, változik. A búcsúk jelentő
sége azonban a falusi életben nem kisebbedett meg és még ma is egyike
a parasztság legnagyobb élményeinek.
Dr. Vajkai Aurél

