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OSZTRÁK - MAGYAR INTERETNIKUS KAPCSOLATOK 
A BAROKK KORI ZARÁNDOKLATOK TÜKRÉBEN 

A magyar néprajz kezdeteitől fogva fontos feladatának tartotta a magyarsággal 
együttélő vagy vele érintkező népek kultúrájának, a köztük lévő kulturális összefüg-
géseknek és kölcsönhatásoknak a kutatását.1 Ez a megállapítás érvényes az osztrák 
és a magyar népi kultúra kapcsolatára is, melynek vizsgálatában az utóbbi néhány 
évtizedben az osztrák és magyar kutatók szoros együttműködése tapasztalható.2 

Ezeknek a kutatásoknak egyik figyelemreméltó tanulsága, hogy a kulturális kölcsön-
hatás jelenségeinek értelmezésénél az etnikailag egyaránt nem homogén területen 
húzódó történeti és mai politikai határok nem játszhatnak meghatározó szerepet, s 
nyilvánvalóvá vált, hogy az osztrák és a magyar népi kultúra közti kapcsolatok a 
nyelvhatár menti vegyes lakosságú falvakban, illetve az ott kialakult szélesebb kon-
taktzónában, a különböző kulturális régiók közti átmeneti területen jelentkeznek 
elsősorban. A kulturális átadás és átvétel másik fontos összetevőjének a vegyes la-
kosságú falvak mellett a táji migráció különböző formái bizonyultak, melyek közül 
a 17-18. században kiemelkedő szerep jutott a zarándoklatoknak. A zarándoklatokat 
mint az interetnikus kapcsolatok egyik számottevő tényezőjét a területi migráció más 
formáihoz (árucsere, mezőgazdasági munkások vándorlása, telepítés) viszonyítva a 
magyar kutatás kevesebb figyelemben részesítette,3 míg az osztrák néprajz részéről 
az utóbbi évtizedekben végzett rendszeres forrásfeltárás révén számos alapvető ka-
talógusszerű összeállítás,4 kiállítás,5 kutatástörténeti áttekintés6 és részvizsgálat7 ké-
szült ebben a témában, amelyek tekintélyes része a mai Burgenland zarándoklataival 
foglalkozik,8 bár a tájegység zarándoklataira vonatkozó bibliográfiai áttekintés ma 
még hiányzik.9 Ebből következik, hogy a címben jelzett témakör áttekintéséhez szá-
mottevő eredeti forrásfeltárást kellett végeznünk, s az értelmezésben nem hagyhat-
tuk figyelmen kívül az osztrák kutatás egyéb ide kapcsolódó eredményeit sem.10 

Ebben a vizsgálatban a zarándoklatokat az átmeneti rítusok nyomán egyfajta 
cselekvési mintaként értelmezzük, s figyelmünket az egyes jelenségek kulturális in-
dikátor-szerepére összpontosítjuk.11 A zarándoklatok kétoldalú közvetítő szerepé-
nek tisztázásához mind a magyar, mind az osztrák kutatás részéről számottevő to-
vábbi előmunkálatokra van szükség, ezért lezárt eredmények helyett itt csupán egyes 
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részletek bemutatására, feltevések megfogalmazására és a belőlük következő kuta-
tási feladatok jelzésére van lehetőség. A vizsgálatoknak a nemzetközi búcsújárásku-
tatás módszertani eredményeinek felhasználásával12 lehetőség szerint a zarándokla-
toknak minden összetevőjére ki kell terjednie, mert csak egy ilyen komplex vizsgá-
lattól remélhető annak a sokszálú kulturális kapcsolatrendszernek a megismerése, 
amelyben a zarándoklatok közvetítő szerepet játszottak. 

A barokk kori magyarországi zarándoklatok kialakulása szempontjából az ed-
digi kutatások egyértelműen a nyugat felé mutató, ezen belül is elsősorban az auszt-
riai kapcsolatokat mutatják a legjelentősebbnek.13 Ugyanakkor nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül, hogy a nyugati kapcsolathálózat a zarándoklatok terén Ausztrián kí-
vül kiterjed a délnémet és svájci területekre is. Németország különböző tájairól 
(Franken, Svábföld) érkező telepesek a 18. század elejétől meghatározó szerepet 
játszottak a zarándokhelyek keletkezésében. Saját szokás- és kultuszformáikat, spe-
ciális adománytípusaikat14 is magukkal hozták. Innen érthető, hogy Magyarországon 
a bajor területek zarándoklatainak gazdag fogadalmi szokásaiban megnyilvánuló in-
dividualizálódás, valamint a Kelet-Ausztriára és Frankenre jellemző viszonylag egy-
séges, közösségi búcsújárás,15 valamint ezeknek a területeknek a bajorországinál va-
lamivel szegényebb adományanyaga16 egyaránt megtalálható. A kapcsolat a zarán-
doklatok terén ezekkel a területekkel a telepítések befejeződése után is eleven volt, 
amint ezt a II. József idejéig fennmaradt aachen-kölni zarándoklatok,17 valamint 
néhány délbajorországi18 és svájci19 búcsújáróhely magyarországi zarándokai tanú-
sítják A nyugati kapcsolatokon kívül a zarándoklatok jól tükrözik a magyarországi 
barokk kultúra nemzetközi jellegét, amennyiben alkalomszerűen szentföldi, olasz, ír, 
cseh, lengyel, szlovák és bolgár összefüggésekre is utalnak, amelyeket itt nem rész-
letezhetünk. 

Kultuszhelyek, kultusztárgyak, legendamotívumok 

Az 1600-1780 között fennálló magyarországi búcsújáró helyek területi megosz-
lását vizsgálva megfigyelhetjük, hogy a helyeknek csaknem fele a Dunántúlon talál-
ható.20 (1. térkép) Ezen belül is különösen nagy sűrűségű a zarándokhelyek előfor-
dulása a Nyugat-Dunántúlon: a dunántúli helyeknek csaknem a fele ezen a viszony-
lag kis területen van. Ehhez járul, hogy a Dunántúl után a búcsújáró helyek számát 
tekintve Felső-Magyarország következik, s itt is megfigyelhető a zarándokhelyek 
nyugat felé növekvő sűrűsége. Jórészt csupán itt fordul elő az is, hogy egy-egy na-
gyobb településen belül egy időben vagy egymás után több búcsújáró hely is kialakul. 
A zarándokhelyek ilyen eloszlásában a török megszállás térbeli kiterjedése és az 
ország vallási térképe mellett döntő szerepet játszott e területek német, osztrák la-
kossága, valamint a zarándokhelyek nagy sűrűsége a szomszédos kelet-steiermarki 
és alsó-ausztriai területeken.21 Ezt támasztja alá a kegyhelyek keletkezési idejének 
területi bontása, amely szerint az 1600-1660 közötti időszakban a legtöbb kegyhely 
a töröktől kevésbé háborgatott Felső-Magyarországon, annak is elsősorban a nyugati 
részén jött létre, az 1660-1680 közötti periódusban pedig a Nyugat-Dunántúlon. Az 
osztrák hatás jelentőségét aláhúzza az a tény, hogy — a nyugat-dunántúli zarándok-
helyek kontinuitásának kérdésében az osztrák kutatásnál szkeptikusabb felfogásunk 
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alapján22 — az eddigi kutatások szerint az egész országban mindössze három, a 
barokkban is fennálló hely keletkezett 1600 előtt (a Délvidéken Terzátó és Zágráb-
remete, Erdélyben Csíksomlyó), a késő középkori kultusz tehát csak ezek esetében 
mondható egészen a barokk időkig folyamatosnak. 

A búcsújáró helyek egyházjogi helyzetét vizsgálva kiemelkedik a hivatalos egy-
házi megítélés szempontjából mindig is másodlagosnak tekintett búcsújáró kápolnák 
viszonylag magas száma a Nyugat-Dunántúlon, ahol számuk a világi plébániatemp-
lomokét és a szerzetesi templomokét egyaránt meghaladja. Talán nem tévedünk, ha 
a búcsújáró helyek egyházjogi helyzetének ezt az országos átlagtól eltérő képét is az 
osztrák hatással hozzuk összefüggésbe, mivel Ausztriában a zarándoklatok jelentős 
része ugyancsak a kisebb kápolnákhoz kapcsolódik.23 

A nyugat-dunántúli zarándokhelyek ilyen sajátosságainak kialakulásában meg-
határozó szerepet játszott a császárhű magyar főúr, Eszterházy Pál nádor, aki az 
osztrák példát szem előtt tartva a nagyobbrészt saját birtokát alkotó nyugat-dunán-
túli területeken az 1660-1710 közötti időszakban nem kevesebb, mint nyolc búcsú-
járó hely esetében volt a kultusz kezdeményezője, vagy fellendítője.24 Ez a tevékeny-
sége összhangban áll más katolikus főurak és földbirtokosok (a Nyugat-Dunántúlon 
elsősorban a Nádasdyak) zarándoklatokat pártoló szerepével, mellyel birtokaik la-
kosságát helyhez kívánták kötni, s a fennhatóságuk alá tartozó területeket a fokozó-

! dó ellenreformáció idején zárt vallási egységben akarták megőrizni, 
f A búcsújáró helyek területi megoszlásának, egyházjogi helyzetének sajátos vo-
' násai mellett a kultuszhelyek építészeti megoldásai között is van néhány, amit oszt-

rák közvetítés eredményének kell tulajdonítanunk Ide tartoznak mindenekelőtt a 
Loreto-kápolnák, melyek közül az első a dalmáciai Terzátóban épült föl már nem 
sokkal a szent háznak a legenda szerint Loretoba történt „tovább röpülése" után, s 
amely köré a barokk templomot Frangepán Miklós építtette föl 1644-ben. A török 

I elleni harc szimbólumává vált25 Loreto-kultusz magyarországi elterjedésére döntő 
hatással a Bécsben Eleonóra császárnő kezdeményezésére az ágostonrendiek udvari 
templomában 1627-ben felépült szent ház volt, amely csakhamar nemcsak Bécs egyik 
legjelentősebb búcsújáró helyévé vált, hanem ettől kezdve az osztrák, bajor, magyar 
és cseh főúri családok még fokozottabban igyekeztek kivenni részüket a kultuszból.26 

Magyar területen az első Loreto-kápolnát olaszországi útja után Stotzing Rudolf 
emeltette nyugat-magyarországi birtokán. Ezt 1651-1659 között a Nádasdy-család 
templommal és kolostorral bővítette, majd az 1683-ban leégett együttest Eszterházy 
Pál építteti újjá, mivel a hely időközben a táj egyik fontos búcsújáró helyévé vált.27 

A 17. század második felében és a 18. század folyamán elsősorban az ország töröktől 
meg nem szállt részén, így mindenekelőtt Nyugat-Magyarországon, valamint Észak-
Dunántúlon, Észak-Magyarországon és Erdélyben az eredetit pontosan követő épí-
tészeti megoldással számos további, nagyrészt főnemesi, szerzetesi alapítású Loreto-
kápolna és -kultuszhely keletkezett, ezek közül azonban csak kevés vált zarándok-
latok középpontjává.28 A templomok, kápolnák égi szállítására utaló ún. Loreto-mo-
tívum egy idő után függetlenné vált a kötött építészeti formától és jórészt szerzetesi 
közvetítéssel olyan kegyhelyekhez is hozzákapcsolódott, ahol ilyen építészeti együttes 
nem található (pl. Andocs, Búcsúszentlászló). (2. térkép) 
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A zarándokhelyekhez kapcsolódó építészeti megoldások Ausztriából átvett ko-
rai példája a kismartoni kálvária. Eszterházy Pál valamelyik utazása során az alsó-
ausztriai Maria Lanzendoríban találkozott a kismartoni kálvária előképével, ami 
annyira megnyerte tetszését, hogy a munka elkészítésére ugyanazt a Felix Nierinck 
építő- és kőfaragómestert kérte meg, mint aki a Maria Lanzendorf-i kálváriát emel-
te.29 A kismartoni kálvária azonban csupán alapszerkezetében hasonlít előképéhez. 
Az 1701-ben elkezdett építmény már 1707-es felszentelésekor is sokkal monumen-
tálisabb volt a lanzendorfinál, és később még tovább bővítették A kismartoni kálvá-
ria egyik sajátossága a kálvária-jelenethez vezető scala sancta, amelynek néhány 
évvel korábbi példája az ugyancsak Eszterházy által építtetett fraknói szervita temp-
lom és kolostor északi oldalán áll,30 s amelyek minden bizonnyal fontos ösztönzésül 
szolgáltak a szent lépcsők 18. századi magyarországi elterjedéséhez. 

A zarándoklatok tulajdonképpeni középpontját alkotó kultusz tárgyak felé for-
dítva a figyelmet, szembetűnő, hogy míg az általános barokk gyakorlatnak megfele-
lően a képek száma valamivel minden országrészben meghaladja a szobrokét, a Nyu-
gat-Dunántúlon a szobrok túlsúlyban vannak a képekkel szemben. Ez a kivételes 
helyzet a máriacelli oszlopon álló Madonna-szobor feltételezett közvetett hatása 
mellett31 jórészt Eszterházy Pálnak köszönhető, aki előszeretettel állított szobrokat 
az általa patronált búcsújáró helyek középpontjába. Nem tarthatjuk véletlennek azt 
sem, hogy ugyanitt találkozunk a legtöbb olyan kegyhellyel, ahol egyszerre több kul-
tusztárgy áll a középpontban. 

A magyarországi búcsújáró helyeknek kb. a 90 százaléka Mária-kegyhely, a 
szentek viszonylag nagyobb számban csupán a nyugat-dunántúli kontaktzónában áll-
nak zarándoklatok középpontjában, amelyek közül néhány az adott szent magyaror-
szági tiszteletének elterjedésében is szerepet játszott (pl.Fraknó, Rozália kápol-
na).32 A Mária-kegyképek külföldi ikonográfiái típusai közül a legnagyobb számban 
különböző olasz típusok szerepelnek, melyek egy része — így elsősorban a Loreto-
típus — osztrák, illetve bécsi közvetítéssel került Magyarországra. Az osztrák Má-
ria-kegykép típusok közül a legtöbb a Mariahilf, rendszerint a Passau-Innsbruck-i, 
elvétve a grazi változat, ezen kívül megtalálható még a máriacelli és a matrei típus 
másolata. A Mariahilf és a Mariazell típusok elsősorban a Dunántúl Ausztriával 
határos részein fordulnak elő. A Mariahilf típus ezen kívül a telepítések révén na-
gyobb számban található Buda környékén és a Dél-Dunántúlon, s szórványosan 
Észak-Magyarországon és a Duna-Tisza közében is előfordul. A távolabbról érkezett 
egyetlen tiroli másolat is a Nyugat-Dunántúlon található. (3. térkép) A Loreto és a 
Mariahilf típusok elteijedési területe hűen tükrözi az ezeknek a kegyképeknek tu-
lajdonított eszmei jelentés, a török ellen védő szimbólumjellég befogadását, ami egy-
ben mutatja a kegyképtípusok és a velük alkalomszerűen vagy állandó jelleggel 
összefüggésbe hozott gondolati tartalmak közvetítésének további vizsgálati lehetősé-
geit.33 Az egyik délnyugat-dunántúli zarándokhelyen (Homokkomárom) Dürer Kör-
tés Madonnájának üvegre festett másolata áll a búcsújárás középpontjában, melynek 
legközelebbi — kegyképpé vait — másolata Bécsből, illetve további változatai többek 
között Alsó-Ausztria dinasztiához közel álló kolostoraiból ismertek.34 

Néhány kegyképtípusnál a kutatás rámutatott arra, hogy szoros összefüggés van 
bizonyos képtípusok elterjedése és az eredeti kegyképet gondozó vagy annak kultu-
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szában jelentős szerepet játszó szerzetesrendek között így például a Mariahilf típus 
elsődleges terjesztői a ferencesek, ezen belül is elsősorban a kapucinusok. Ez a ma-
gyar anyagban úgy tükröződik, hogy a tíz Mariahilf kegyképpel rendelkező búcsújá-
róhely közül hármat obszerváns ferencesek, kettőt kapucinusok gondoznak. Ugyan-
így a bécsi kapucinusok kegyképének két magyarországi másolata is kapucinus temp-
lomokban található, melyek közül az egyik zarándokhellyé is vált.35 A Jó tanács anyja 
típus legfőbb terjesztői Magyarországon is a szoros osztrák kapcsolatokkal rendelke-
ző ágostonrendiek:36 a három ilyen típusú képpel rendelkező búcsújáró helyek közül 
ők csak egyet gondoznak ugyan, de a kép több olyan templomukban is megtalálható, 
amely nem vált zarándokhellyé. 

A külföldről származó ábrázolások közül néhány esetben konkrét adatok is 
vannak arról, hogy kik hozták, illetve közvetítették a későbbi kultusztárgyat, az oszt-
rák kapcsolatok jelentősége itt is kiemelkedik. Különböző osztrák szerzetesek köz-
vetítő szerepére utal, hogy például a vátszentkúti képet P. Dongó szervita szerzetes 
Bécsben kapta a vikárius generálistól,37 a dömölki szobrot pedig Koptik Odó bencés 
szerzetes Máriacellből hozta magával.38 A szerzetesek mellett több, elsősorban ne-
mesi rangú világi személy is közvetített Magyarországra kegyképet: így pl. a budai 
Nagyboldogasszony templom Szt. Anna képét Joannes Leopoldus Schwienghaimb 
Bécsből hozta,39 a későbbi zsömléi kegyképet Krisztina Julianna Fahrer bécsi haja-
don készíttette úgy, hogy lemásoltatta a bécsi kapucinus templom kegyképét és a 
másolatot a mosonmagyaróvári kapucinusokra bízta.40 A bodajki Mariahilf képet a 
bécsi Coloredo grófnő készíttette és adta át az őt segítségért felkereső P. Wilibáld 
kapucinus szerzetesnek, a vimpáci Mater amabilis kép pedig Johann Svoboda nemes 
bécsi építész ajándéka a kolostornak.41 A bécsi kapcsolatok mellett szórványosan 
más, elsősorban olasz nemzetiségű zarándokok, vándoriparosok, kereskedők kul-
tusztárgyat közvetítő szerepéről van adatunk.42 

Az előbbi példák közül néhány már utalt arra, hogy a külföldről Magyarország-
ra került, nálunk is zarándoklatok középpontjává vált kegykép típusokon kívül voltak 
olyan ábrázolások is, amelyek eredetije körül ugyan jelentős búcsújárás alakult ki, 
nálunk azonban tiszteletük nem lépte túl a helyi vagy a rendi kereteket. Ilyen volt 
például a már említetteken kívül a bécsi irgalmas rendi szerzetesek Keresztelő Szt. 
János templomának Szent Család kegyképe, melynek csaknem mindenütt voltak má-
solatai a rend magyarországi templomaiban,43 a rend más irányú elkötelezettsége 
miatt azonban zarándoklatok nem alakultak ki körülöttük. Ilyen volt a bécsi Maria 
Stiegen templom melletti Lichtensteini kápolna köztiszteletben álló Piéta kegyszob-
ra, melynek föltehetően földesúri közvetítéssel Simontomyára került szobormásolata 
a kultuszt ösztönző egyéb tényező hiányában nem vált zarándoklatok elindítójává.44 

Ezek a példák megerősítik a megfigyelést, amely szerint egy külföldről Magyaror-
szágra került kegyképmásolat önmagában még nem elegendő zarándoklatok kiala-
kulásához. 

A külföldi kegyképek importja mellett Magyarország is „exportált" olyan áb-
rázolásokat, amelyek már itthon csodatévő hírbe kerültek, vagy pedig külföldön vál-
tak zarándoklatok középpontjává. Nagy Lajos király máriacelli fogadalmi ajándéka, 
az ún. kincstári kegykép a barokk időben a kegyszobor után a kegyhely második 
kultusztárgyának szerepét töltötte be, s a Magyarországról érkező zarándokokon 
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kívül más nemzetek is tiszteletben részesítették.45 A királyfalvi kép Bécsújhelyre 
kerülése a török veszéllyel áll kapcsolatban. A kép eredetileg egy út menti kápolná-
ban volt, innen Bécs 1683-as török fenyegetése idején előbb a királyfalvi Pálffy kas-
télykápolnába vitték, ahol a legenda szerint könnyezett, majd a bécsújhelyi püspök 
utasítására a bécsújhelyi jezsuita templomba szállították.46 A kép története mintegy 
elővételezi a pócsi képpel kapcsolatos eseményeket, s egyben jelzi azokat a hiányzó 
feltételeket, amelyek jelenléte 15 év múlva lehetővé tette a pócsi kép átfogó tiszte-
letének kialakulását. 

Az I. Lipót császár által 1697-ben Bécsbe vitetett pócsi kegykép az egész Habs-
burg-birodalomban törökellenes szimbólummá, számos magyarországi és külföldi 
másolatainak egy része pedig maga is zarándoklatok elindítójává vált. A pócsi kép 
császári parancsra történő Bécsbe szállítása jól mutatja a zarándoklatok fellendíté-
sében megnyilvánuló politikai, dinasztikus érdek érvényesülését, amely kívánatosnak 
tartotta a kegykép tiszteletének birodalmi szintre emelését, s ugyanezzel a lépéssel 
megakadályozta a kegykép nemzeti szimbólummá válását. A könnyezés évfordulóját 
Bécsben minden évben több napos ünnepségsorozat keretében, felvonulással és pré-
dikációval ülték meg, a mirákulum-feljegyzések (csodás gyógyulások jegyzékei) sze-
rint a képet Magyarországról is számosan felkeresték.47 A bécsi trinitáriusok temp-
lomának „kalászos" feszülete 1708-ban az erdélyi Nagyszebenből került oda és vált 
zarándoklatok központjává. A szebeni faragóműhelyből származó, késő gótikus stí-
lusú,48 föltehetően a protestánsok elől elrejtett feszületet a legenda szerint 1699-ben 
„találták" Nagyszebenben, amit aztán az erdélyi kommendáns feleségének, Dorot-
hea Rabutin grófnőnek ajándékoztak. A grófnő Bécsbe való visszatérésük után 1708-
ban a feszületet a trinitáriusoknak adta, ahol az 1725-ben kiadott mirákulumos 
könyv tanúsága szerint már a következő évtől kezdve csodatévő híre volt.49 A felta-
lálási legendára való utalásként Bécsben a feszület tövéhez kalászokra emlékeztető 
összefont pálmaágat helyeztek, s ezért az a „kalászos Krisztus" elnevezést kapta. A 
feszületről számos másolat készült, amelyek a trinitáriusok révén Magyarországon, 
Csehországban és Ausztriában egyaránt elterjedtek, közülük néhány csodatévő hírbe 
került.50 A kultusztárgyak csereforgalma mellett a zarándoklatok kulturális közvetítő 
szerepének másik fontos mutatója a zarándokhelyekhez kapcsolódó legendaanyag. 
Az ausztriai kegyhelyek legendáinak magyarországi kisugárzására később fogjuk 
idézni a máriacelli előképek nyomán létrejövő dömölki legendaanyagot, ezzel pár-
huzamosan a kelet-ausztriai zarándokhelyek közül is többnek a legendájában szere-
pel valamilyen Magyarországhoz kapcsolódó motívum. így például a deutschalten-
burgi legenda egyik változata szerint a templomot Szt. István király építtette foga-
dalomból megvadult lova miatt, egy másik változat szerint köszönetként emeltette, 
mert az ellenséges sereg kardcsapás nélkül elvonult.51 Ez utóbbi motívum minden 
valószínűség szerint II. Konrád császár támadásával áll összefüggésben, mellyel kap-
csolatban a harc nélkül elvonuló sereg motívuma másokkal kiegészítve a barokk kori 
példázatgyűjteményekben is előfordul.52 A határon fekvő Wolfsthal legendája sze-
rint a kegyszobrot egy magyar nemes készíttette fogadalomból.53 A mozgó (élő) 
kultusztárgy legendamotívumával kapcsolódik össze a magyar vonatkozású motívum 
a stájerországi Lebing és a bécsi Szt. Klára klarissza kolostor legendájában. Lebing-
ben a motívum a kuruc csapatok megjelenésével függ össze: amikor a környéken a 
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„magyar lázadók" a templom három oltárát lerontották és a kegyszobrot is le akarták 
venni, a szobor feléjük fordult, mire ők megijedtek és elmenekültek.54 A bécsi kla-
rissza kolostor egyik kultusztárgya egy feszület, amely a legenda szerint Győr 1594-es 
török általi meghódításakor az ott eltemetett Erzsébet császárnő oratóriuma felé 
fordult.55 

A bécs melletti Mariabrunn legendaanyagának magyar vonatkozású motívuma-
inál kísérletet tettünk a legenda történeti rétegeinek szétválasztására. A kegyhelyről 
a helyet gondozó sarutlan ágostonrendiek által a 17. század végén kiadott miráku-
lumos könyv legendája a kegyszobor kútban történő csodás megtalálását 1490-ben 
Maximilián főherceg által Mátyás király ausztriai hadjáratával hozza összefüggés-
be.56 A 18. század elején a legenda tovább bővül azzal az ugyancsak magyar vonat-
kozású motívummal, amely szerint a szobrot először Gizella, István király felesége 
találta meg a kútban, s a helyszínen kápolnát építtetett.57 így a szobor Maximilián-
féle megtalálása másodikká alakult át, s ettől kezdve a Gizella-motívum szerves 
része a kegyhely legendájának, a szöveges forrásokon kívül58 a legendát megjelenítő 
olajfestmények és freskók is ábrázolják. A Gizella-motívumnak ez a feltűnése és 
összekapcsolódása a csodás megtalálás motívumával részben ennek korábbi meglé-
tével, részben Gizellának a nem túlságosan távoli Tulln városában való tartózkodá-
sával, illetve az ekörül kialakult legendakörrel hozható összefüggésbe. Ezek a példák 
arra utalnak, hogy az ausztriai zarándokhelyek legendáinak magyar vonatkozású mo-
tívumai általában történeti valóságmaggal rendelkeznek, amelyek aktualizálódva a 
legendaszerveződés sajátosságainak megfelelően összekapcsolódnak más vándormo-
tívumokkal, és az adott helyre jellemző, a kultuszt serkentő önálló legendakör kiala-
kulását segítik elő. 

A legendamotívumok közvetítésére utalnak azok a példák, amikor a különböző 
osztrák-magyar közös katonai vállalkozások jelentősebb eseményeit a legendák al-
legórikus-szimbolikus értelmezése meghatározott kegyképekkel eszmei kapcsolatba 
hozza. Az ellenfél többnyire a török, ritkábban a kuruc csapatok, a leggyakoribb 
motívum a kép könnyezése, vagy levegőben való föltűnése. így például a pócsi kép 
könnyezése az 1697-es hegyaljai kuruc fölkelést jelzi előre,59 ugyanakkor a kép, 
miként a győri is, a törökön aratott zentai győzelem (1697) szimbólumává válik.60 A 
könnyezés motívuma a kultuszt kiváltó döntő mozzanat a később Gyulafehérvárra 
került csiprováci kép esetében is, amely a korabeli értelmezés szerint az ortodox 
bolgárok árulását jelezte előre a török ellen I. Lipóttal szövetkezett katolikus bolgá-
rokkal szemben.61 A nagyszombati könnyezés vizsgálati jegyzőkönyve rögzíti azt a 
motívumot, amely szerint a kép állítólag már a törökkel vívott győztes párkányi csata 
(1683) napján is könnyezett.62 A zentai csatához a győri kép könnyezése és a pócsi 
könnyezése, illetve lebegése mellett a szegedi kegykép föltűnése kapcsolódik.63 A 
péterváradi Havi Boldogasszony kegykép egyik legendavariánsa szerint a kép a pé-
terváradi csata napján, 1716. aug. 5-én a törökök rémületére havasan tűnt föl,64 a 
másik változat szerint amikor Savoyai Eugén elveszettnek látta a harcot, a kép előtt 
könyörgött, erre sűrű hó kezdett hullani, ami eltakarta a keresztény seregeket és 
ezzel győzelemhez segítette őket.65 A kép levegőben való feltűnésének motívuma 
katonai eseménnyel összekapcsolódva előfordul a máriamakki képpel kapcsolatban 
is. Az 1737-ben végzett egyházi vizsgálatok során többek között elmondták, hogy 
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Buda 1686-ban történt felszabadításakor a bizonyos tölgyfa fölött, amelyen 1732-
ben Mária képét fogadalomból elhelyezték, feltűnt Mária képe.66 A könnyezés és a 
levegőben való feltűnés motívumai különböző hadi eseményekkel összekapcsolódva 
a töröktől veszélyeztetett területeken mindenütt megtalálhatók, ezért nem dönthető 
el egyértelműen, hogy ezeknél a motívumoknál a magyar vagy az osztrák az átadó, 
illetve az átvevő fél. Hasonló a helyzet a törökök által egy templom felrobbantására 
küldött gyertya vándormotívumával, ami több osztrák búcsújáróhellyel, így Máriacel-
lel kapcsolatban is ismert, újabban pedig a szentgotthárdi csata (1664) színhelyén 
emelt templommal összefüggésben a magyarországi szlovén néphagyományban is 
felbukkant.67 Tekintettel a zarándokhelyek legenda-elosztó szerepére, csak feltéte-
lezhetjük, hogy a Máriacellbe gyakran elzarándokoló szlovének a kegyhelyről hozták 
magukkal a motívumot, amely idővel az új szentgotthárdi templomhoz is hozzákap-
csolódott. A kegyhelyek további legendamotívumainak átadása-átvétele, terjedési 
iránya további vizsgálatot igényel.68 

A benne szereplő osztrák személyek miatt ide tartozik három észak-, illetve 
nyugat-dunántúli kegyhely eredetlegendája, amelyek az elbeszélt csodás gyógyulások 
révén, a zarándoklatok elindulásának döntő tényezői. A sümegi legenda főszereplője 
egy beteg bécsi asszony, akinek álmában háromszor megjelenik Mária egy előtte 
ismeretlen faragott képe. Az asszony a kép keresésére indul, majd a harmadik jele-
nés Sümegre irányítja, ahol megtalálja a keresett ábrázolást, misét mondat előtte és 
meggyógyul.69 A sümegi kegyszobornak azelőtt semmiféle tisztelete nem volt, a za-
rándoklatok ezután kezdődnek. A tétszentkúti legenda szerint a hely forrásánál Ai-
lers Keresztély császári kapitány keresett és talált gyógyulást, aki hálából kápolnát 
építtetett, s a kultusz ettől kezdve erőteljesen fellendül.70 A vátszentkúti hely legen-
daanyagában az álomban kapott utasítás motívuma egy bécsújhelyi asszony fiának 
csodás gyógyulásával kapcsolódik össze.71 Mindezekben a legendákban a csodás gyó-
gyulás motívuma részben a kegyhely eredetlegendájává válva a kultusz kialakulásá-
ban meghatározó szerepet játszott, amiben minden valószínűség szerint döntő jelen-
tősége van a legendákban szereplő személyek idegen, távoli származásának. 

Mirákulumos könyvek, búcsús képek, ponyvafüzetek 

A nyomtatott mirákulumos könyvek, a búcsús képek és a búcsújárással kapcso-
latos szöveganyagot tartalmazó ponyvafüzetek nemcsak a zarándoklatok fontos for-
rásai, hanem a kultusz kialakulásában jelentős szerepet játszó kiadványcsoportok is 
egyben. Ezeknek a forráscsoportoknak a beható vizsgálata rávilágít arra, hogy ma-
gyarországi elterjedésükben és megjelenési formájuk kialakulásában az ausztriai előké-
pek meghatározóak voltak, így közvetve az osztrák kulturális hatások terjedési csa-
tornáinak a magyarországi zarándoklatokra gyakorolt jelentőségéről tanúskodnak. 

A magyarországi kegyhelyekhez kapcsolódó mirákulumos könyvek műfaji sajá-
tosságai, a kéziratos előzmények és a nyomtatott mirákulumos könyvek egymáshoz 
való viszonya lényegében megegyeznek a délnémet-osztrák területek hasonló for-
ráscsportjának adottságaival.72 A keletkezési és kiadási körülmények vizsgálata azt 
mutatja, hogy míg az ausztriai búcsújáró helyekhez kapcsolódó mirákulumos köny-
vek virágkorát kb. 1680-1770 közé teszi a kutatás,73 Magyarországon a kialakulás 
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időszaka a 17. század második felére esik, a mirákulumos könyvek virágkora a 18. 
századon át folyamatosan tart, hanyatlási periódusa pedig a 19. század elejétől a 
század közepéig húzódik. A mirákulumos könyvek egy része nem Magyarországon, 
hanem elsősorban Ausztriában és Olaszországban jelent meg. Külföldön elsősorban 
azok a kiadványok láttak napvilágot, amelyek a megjelenési hellyel azonos, rend-
szerint az ország határvidékein található tájegységek kegyhelyeihez kapcsolódnak. 
Ezeknek a kiadványoknak a nagyobb része a 17. században, kisebb része a 18. század 
első harmadában került kinyomtatásra, ezért a külföldi megjelenés egyik okát a kegy-
hely és a megjelenési hely földrajzi közelségén kívül a megfelelő technikai felkészült-
ségű magyarországi nyomdák hiányában kereshetjük. 

A külföldi nyomdák szerepét a mirákulumos könyvek előállításában a 18. szá-
zad elejétől kezdve fokozatosan a magyarországi nyomdák veszik át. Az olasz befo-
lyás alatt álló dalmát tengerpart híres kegyhelyéhez, Terzátóhoz kapcsolódó kiadvá-
nyok Velencében és Udinében jelentek meg,74 Bécsben és Bécsújhelyen jórészt a 
Nyugat- és Északnyugat-Magyarországon lévő kegyhelyek mirákulumos könyvei lát-
tak napvilágot. Az osztrák nyomdák közül a Voigt Leopold által vezetett bécsi egye-
temi nyomda az egyetlen, amely magyar nyelvű mirákulumos könyvet adott ki 1698-
ban a boldogasszonyt kegyhelyről, miután 1679-ben latin, 1697-ben német nyelven 
ugyanarról a helyről kettőt már megjelentetett, s még ugyanebben az évben egy 
Szlovákiában használt cseh nyelvű kiadványt is készített.75 Bécsben további két 
nyomda vállalkozott magyarországi kegyhelyhez kapcsolódó mirákulumos könyv ki-
adására: 1661-ben Matthaeus Cosmerovius udvari nyomdász Máriavölgyről,76 1716-
ban pedig Andreas Heydinger, az egyetemi nyomda nyomdásza Kismartonról adott 
ki egy-egy munkát.77 Bécsújhelyen 1714-ben az egy évvel korábban még Kismarton-
ban működő Johann Baptist Hübschlin örököse jelentetett meg egy máriavölgyi 
könyvet,78 1732-ben Sámuel Müller egy kismartoni könyvet adott ki,79 Grácban pe-
dig 1672-ben Ferdinandus Widmanstadius örököseinél egy zágrábremetei könyv lá-
tott napvilágot.80 

Szembetűnő, hogy míg a magyarországi nyomdák közül több mirákulumos 
könyv kiadására főként azok vállalkoztak, amelyek mögött egyházi, rendi támogatás 
állt, az osztrák nyomdák között elsősorban magánnyomdákat találunk. A nyomtatott 
mirákulumos könyvek térbeli megoszlását vizsgálva figyelemre méltó, hogy a nyugat-
és északnyugat-magyarországi zarándokhelyekről nagyobb számban jelentek meg 
ilyen kiadványok, mint az ország többi részének kegyhelyehói, s elsősorban ugyanitt 
találkoztunk egy kegyhellyel kapcsolatban több önálló kiadvánnyal, új, néha más 
nyelvű kiadással, illetve kiadásváltozattal (Máriavölgy,81 Sasvár82). A nagyobb zarán-
dokhelyeken rendszeresen három, sőt négy nyelven mondott búcsús prédikációkhoz 
hasonlóan a mirákulumos könyvek nyelvi megoszlása megközelítő hűséggel tükrözi 
annak a területnek az etnikai összetételét, amely az adott kegyhely szűkebb vagy 
tágabb vonzáskörzetébe tartozott. így a Nyugat-Dunántúl kegyhelyeinél a latin mel-
lett elsősorban német, kisebb részben magyar és cseh, illetve szlovák nyelven jelentek 
meg a kiadványok, Északnyugat-Magyarországon a latin, német, magyar és szlovák 
nyelvű munkák kb. egyenlő arányban szerepelnek. 

A magyarországi kegyhelyek nyomtatott mirákulumos könyveinek címadása 
néhány esetben osztrák mirákulumos könyvek címeinek toposz-szerű átvételét mu-
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tatja.83 A mirákulumos könyvek szerkezeti vizsgálata arra utal, hogy a bajor-osztrák 
területek mirákulumos könyveinek főbb típusai kevés kivétellel Magyarországon is 
megtalálhatók.84 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a mirákulumos könyvek magyarországi 
elterjedése szoros kapcsolatban áll a kiadványtípus európai, közelebbről osztrák 
megjelenésével. Ausztriához viszonyítva a barokk kori mirákulumos könyveket Ma-
gyarországon bizonyos megkésettség jellemzi, melynek okát kereshetjük egyrészt a 
reformáció erőteljes jelentkezésében, amely egy időre például német területen is 
törést okozott a kiadványtípus történetében, másrészt a török tartós jelenlétében, 
amely a középkori zarándokhelyek nagy részét elpusztította, illetve egy időre nehe-
zen megközelíthetővé tette, s így a mirákulumszövegek feljegyzésének hagyományát 
is megszakította. Nem véletlen, hogy az első mirákulumos könyvek csaknem kizáró-
lag olyan kegyhelyekhez kapcsolódnak, amelyek a töröktől mentes vagy csak alka-
lomszerűen megbolygatott területeken fekszenek. Másfelől lényegében ugyanezek a 
területek voltak a legközvetlenebbül kitéve a nyugat és dél felől érkező bajor-oszt-
rák, illetve olasz kulturális hatásoknak ami mutatja ezeknek a területeknek a kiad-
ványtípus magyarországi elterjedésében játszott közvetítő szerepét. Ezen kívül szá-
mos további adattal rendelkezünk arról, hogy a külföldi, elsősorban ausztriai búcsú-
járó helyek kéziratos vagy nyomtatott mirákulumos könyvei rendi kapcsolatok révén 
Magyarországon is ismertek voltak vagy más magyar vonatkozással rendelkeztek.85 

Erre utal, hogy több külföldi búcsújáróhely mirákulumos könyve magyar nyelven is 
megjelent,86 hogy külföldi kegyhely latin nyelvű mirákulumos könyvét rendi kapcso-
latok révén Magyarországon nyomtatták ki,87 vagy hogy ilyen könyv magyarországi 
rendi könyvtárban is fellelhető volt.88 Mindezek az adatok a nemzetközi kapcsolatok 
mellett a szerzetesrendek szerepét is aláhúzzák a kiadványtípus magyarországi elter-
jedésében. 

A mirákulumos könyvek mellett a kultusz másik fontos közvetítő csatornái és 
egyben a zarándoklatok indikátorai a búcsús képek. Ezek vizsgálatánál a figyelmet 
az összehasonlítás kedvéért azokra az imalapokra, címlapokra, címlapelőzékekre, 
könyvillusztrációkra, ponyvafüzet címlaplapokra stb. is kiterjesztettük, amelyeken a 
kegyképek különböző tartalmú szövegekkel együtt jelennek meg, s részben eltérő 
funkciót teljesítenek, de a rajtuk látható, adott kegyhelyhez kapcsolódó ábrázolás az 
eredeti összefüggéstől elszakadva gyakran más kontextusban is előfordult, s ugyanaz 
a metszet vagy változata például szetképként és címlapelőzékként egyaránt megje-
lent.89 A búcsús képet készítő metszők működési helyei azt mutatják, hogy a képek 
előállításában a legnagyobb szerepet a külföldön élő és működő, valamint az egy 
ideig Magyarországon működő mesterek játszották. A külföldi rézmetsző központok 
közül messze kiemelkedik Ausztria, ezen belül is Bécs jelentősége: itt dolgozik az 
összes ismert metszőnek (metszőműhelynek) több, mint a fele. A17. század második 
felében két Bécsben működő metsző fordul elő az anyagban,90 számuk a 18. század 
első felében jelentősen emelkedik,91 a század közepén tovább nő,92 majd a 18. szá-
zad második felében körülbelül ugyanannyi mestert vehetünk számba, mint a század 
első felében.93 Bécs mellett Ausztriában Grác szerepel fontos előállító központként, 
ahonnan a 17. században J. C. Mannasser, a 18. században a Kauperz-család tagjai 
mellett B.J. Hermann és M. Weinmann neve fordul elő. Délnémet területről egyedül 
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Augsburg van képviselve két metszővel, illetve metszőpárossal,94 Itáliából a Tesino-
völgyi Bassano és Velence fordul elő egy-egy mesterrel, illetve műhellyel.95 Az egy 
ideig Magyarországon működő külföldi mesterek közül is több Bécs kisugárzó sze-
repét erősíti.96 A mesterek működési helye és az ábrázolt helyek összevetéséből 
kitűnik, hogy a nagyobb metszőközpontokhoz közeli területeken, így elsősorban a 
Bécshez közeü Nyugat-Dunántúlon lévő kultuszhelyek közül a kisebbek is viszonylag 
jól el voltak látva ezekkel a képekkel, míg az előállítási köpontoktól távolabb fekvő 
kultuszhelyek közül rendszerint csak az igazán jelentősekről készült nagyobb számú 
ábrázolás. A külföldi mesterek közül az általuk készített lapok száma alapján kiemel-
kedik a Bécsben dolgozó frankfurti származású M. Greischer, aki Eszterházy Pál 
megrendelésére a herceg Máriakegyképekről szóló munkájának illusztrációit met-
szette rézbe, melyek közül 12 magyarországi kegyhelyhez kapcsolódik.97 Az 1690-
ben napvilágot látott kiadvány címlapelőzékének Eszterházy-címere alatti felirat sze-
rint ez a metszet Kismartonban készült, így feltételezhető, hogy Greischer a többi 
illusztrációt is ott készítette. A Bécsben működő rézmetszők közül a 18. század első 
felében nagyobb számú ábrázolással van képviselve F. L. Schmitner, aki a nyugati 
országrész több kegyhelyén kívül néhány távolabbi kisebb és nagyobb helyről is ké-
szített ábrázolást. Schmitner mellett a másik legtöbb képpel szereplő bécsi metsző 
J. Ch. Winkler, aki az ország legkülönbözőbb részein, egymástól nagy távolságra 
található kegyhelyekről készített metszeteket. Az osztrák műhelyek közül kiemelke-
dik még a gráci Kauperz család tevékenysége. A családnak több, csak részben azo-
nosítható tagja98 készített elsősorban dél- és nyugat-magyarországi kegyhelyek szá-
mára búcsús képeket. 

A külföldi metszők közül csak kevésnek volt lehetősége az ábrázolni kívánt 
helyek személyes felkeresésére, így munkájukhoz különböző előképekhez folyamod-
tak. így például a máriabesnyői kapucinus rendház superioija 1767-ben Hyacintus 
testvért bízta meg a kegyszobor lerajzolásával, hogy a rajzot rézbe metszés céljából 
J. Ch. Winklernek Bécsbe küldjék. Winkler a rézbe metszésért 2 florenust, a 800 
példányban elküldött képekért pedig 5 florenust kért, amit a rendház alapítójának 
és jótevőjének felesége fizetett ki.99 Winkler a metszeten már nem tüntette fel az 
előképül szolgáló rajz készítőjének nevét, s munkáján a személyes élmény hiánya jól 
érezhető. Ezzel szemben például a bécsi Th. Bohacz föltehetően Koptik Odó dömöl-
ki apát megbízásából 1752. márc. 27-től tíz napig Dömölkön időzött,100 az általa 
készített dömölki ábrázolásoknak tehát személyes élmény szolgált alapul. 

A búcsús képek mestereinek áttekintése lehetőséget ad az összehasonlításra az 
osztrák területek szentképkészítésével. Ahogy Ausztriában a 17. század első felében 
németalföldi mesterek uralják a szentképkészítés területét, akikhez a század máso-
dik és a 18. század első felében részben Magyarországnak is dolgozó délnémet mes-
terek csatlakoznak,101 úgy a műfaj megjelenése a 17. század közepén Magyarorszá-
gon is külföldi, osztrák, délnémet, és olasz mestereknek köszönhető. Az osztrák 
mestereknek a jelentős számú külföldi grafikus egészen a 17-18. század fordulójáig 
megnehezítette a hazai piac megszerzését, a 18. század első felében azonban már 
több jelentős osztrák metszővel is találkozunk, akik csakhamar a magyarországi kegy-
helyeknek is dolgozni kezdenek. Ezzel egy időben a délnémet mesterek közül többen 
Bécsbe költöztek, ugyanígy nálunk is megfigyelhető a külföldi (bécsi, prágai, lengyel-
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országi, augsburgi) mesterek rövidebb-hosszabb ideig tartó magyarországi működé-
se. A 18. század második felében Ausztriában az osztrák mesterek szerepe tovább 
nő, ezzel párhuzamosan a külföldi metszők továbbra is fennálló túlsúlya mellett a 
század közepétől Magyarországon is megnövekszik a hazai előállítású képek jelen-
tősége. 

A búcsús képek ikonográfiájának, a motivikus összefüggéseknek és a stílusnak 
a vizsgálata azt mutatja, hogy — a mennyiségi különbséget, az ábrázolások valamivel 
későbbi magyarországi megjelenését és a kegyhelyek patrónusainak eltérő arányából 
adódó tartalmi különbségeket figyelmen kívül hagyva — nincs lényegbevágó tartalmi, 
formai és színvonalbeli eltérés a bajor-osztrák területek kegyhelyeinek és a magyar-
országi zarándokhelyeknek a képanyaga között, még ha az olyan kiemelkedő kvali-
tású mesterekhez hasonló metszők, mint például a bajor udvari rézmetsző J. A. 
Zimmermann1 0 2 munkáit a magyar anyagban hiába is keressük. Egyes esetekben 
pontos motivikus megfelelést is találunk, mint például annál a Kauperz szignálású 
dömölki lapnál, amely a kegyszobrot az egyik szignálatlan máriacelli búcsús képhez 
hasonlóan rózsakehelyből kinőve ábrázolja.103 

A legváltozatosabb ábrázolások minden kétséget kizáróan a legismertebb ma-
gyarországi eredetű kegyképről, a máriapócsiról készültek.104 Ennek egyik oka az, 
hogy tulajdonképpen két kegyképről van szó: az egyik 1696-os könnyezése után 
Pócsról Bécsbe került, a másikat Máriapócson őrzik, amely 1715-ben ugyancsak 
könnyezett. (A két kegykép nem teljesen azonos: mindkettő Hodigitria típusú, de a 
bécsi képen a gyermek Jézus virágot, a máriapócsin pedig könyvet tart a kezében.) 
Másrészt a pócsi kép Bécsbe vitele, kultuszának dinasztikus támogatása és eszmei 
kapcsolatba kerülése különböző történeti eseményekkel egyaránt hozzájárult ahhoz, 
hogy számos jelentős kvalitású külföldi, elsősorban bécsi, majd a külföldi érdeklődés 
csökkenésével a 18. század második felében több magyarországi metsző készített 
különböző alkalomból ábrázolást a kegyképről, ami egymástól nagymértékben eltérő 
kompozíciókat eredményezett. A két kegykép eszmei egységére és a kegyképábrá-
zolások keletkezési folyamatára utal, hogy több olyan ábrázolás is készült, amely a 
bécsi „pócsi Mária" képet jeleníti meg, a kép alatt azonban a máriapócsi bazilika 
látható, vagy a felirat utal a második pócsi könnyezésre. A lapok közül több — 
különböző mellékmotívumok (fegyverek, török zászlók, birodalmi sasok, Bécs vedu-
tája, I. Lipót császár és Eleonóra császárné alakja stb.) vagy a kép Bécsbe vitelének 
jubileumára utaló felirat révén — a kegykép hadászati vonatkozását dinasztikus kap-
csolatát hangsúlyozza. Az egyik metszet a máriapócsi és a kolozsvári kegyképet al-
legórikus kompozícióba foglalva ábrázolja, amely a felekezetek egységének eszméje 
mellett az ország területi egysége helyreállításának, Magyarország és Erdély egyesí-
tésének gondolatát jeleníti meg. Ez az ábrázolás először Pázmány Péter imádságos 
könyvének 1701-es kiadásában jelenik meg, majd a kompozíciónak a 18. század 
közepéig még két szentképváltozatáról tudunk, ami utal az eszmének a szélesebb 
rétegek körében való ismertségére.105 Mivel a bécsi udvar és az erdélyi protestánsok 
nem kívánták az ország egyesítését, a kompozíció Habsburg és protestáns ellenes 
tendenciát, politikai nézetkülönbséget is kifejez, s ezzel mintegy előre jelzi azt a más 
forrásokból is ismert folyamatot, melynek során a korábban Habsburg-hű katolikus 
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magyar főurak többek között az ország kormányzásának eltérő megítélése miatt 
szembefordultak a bécsi udvarral. 

Legnagyobb számú ábrázolás a sasvári kegyhelyről áll rendelkezésre, ami a 
kegyhely dinasztikus támogatásán kívül azzal magyarázható, hogy a kegyhely kelet-
kezése körülbelül egybeesett a búcsús képek készítésének fellendülésével az 1730-as, 
1740-es években.106 Ezeken az ábrázolásokon a nagyszámú német nyelvű felirat 
mellett egyetlen magyar nyelvű felirattal sem találkozunk, ami a készítő mesterek 
származásán kívül azt is mutatja, hogy a kegyhely zarándokai között az osztrák, 
valamint a morva és a szlovák mellett a magyar etnikum kisebbségben lehetett. A 
lapok közül néhány az eredeti és a Mária Terézia nemtetszése miatt 1770-ben át-
épített sasvári főoltár kompozícióját is bemutatja. 

A zarándoklatok harmadik fontos közvetítő csatornái, a kegyhelyekhez kapcso-
lódó énekszöveget tartalmazó ponyvafüzetek először a 18. század első felében, több-
ségükben német nyelven a nyugat-magyarországi kegyhelyeknél jelennek meg, míg 
a magyar és más nyelvű ponyvafüzetek csak a 18. század végén tűnnek fel nagyobb 
számban, ami már önmagában is mutatja a kiadványforma elterjedési irányát. Német 
nyelvű búcsújáró énekeket tartalmazó ponyvakiadványokat a 18. században három 
nyugat-dunántúli kegyhelyről ismerünk, szövegeik általában nemcsak egy kiadvány-
ban fordulnak elő, hanem más-más szövegekkel párosítva két vagy több ponyvafü-
zetben is megtalálhatók. Több énekszöveg hangsúlyozza, hogy a kegyhely Magyaror-
szágon található, ami egyrészt a határon túli ausztriai zarándokoknak volt fontos 
utalás, másrészt a kiadványok egy része a határon túli nyomdákban készült. A Kis-
martonhoz kapcsolódó ponyvafüzetek közül az egyikben található énekszöveg meg-
említi, hogy a hely Eszterházy-birtok, egy másik szöveg többek között a császár 
trónjának és Bécs városának oltalmát kéri.107 Az 1715-ben Bécsújhelyen megjelent 
kismartoni ponyvafüzetben található két éneket a címlap szerint Sebastian Gindl 
udvari tenorista komponálta.108 A stotzingi kegyszobor átvitele körüli időben, fölte-
hetően 1745-ben, Bécsújhelyen kiadott ponyvafüzet három énekszöveget tartalmaz, 
melyek közül kettő a Mária (a kegyszobor) mint pásztorlány metaforára épül, a 
harmadik többek között a császárnő védelméért és a patrónus Eszterházy Antal 
megtartásáért könyörög.109 A harmadik német nyelvű ponyvafüzettel rendelkező 
nyugat-magyarországi kegyhely Dömölk, itt a füzetek minden valószínűség szerint a 
magyarul nem tudó, németül és latinul viszont kitűnően verselő Koptik Odó dömölki 
apát kezdeményezésére jelentek meg a kegyszobor átvitele körüli években.110 Mind-
ezek a kiadványok elsősorban a határ két oldalán élő német anyanyelvű lakosság 
igényeit szolgálták. A 18-19. század fordulójától megfigyelhető, hogy a kisebb ma-
gyarországi kegyhelyek énekanyagának összeállítói egy nagyobb ausztriai kegyhely 
már meglévő szövegeit veszik át a ponyvakiadványokba, ami az átvételen túl tükrözi 
a nagyobb helyek körül kialakult énekkörök lassú felbomlását is. így például a má-
riacelli búcsúzó énekek közül egyet Máriagyüdre, egy másikat pedig Kismartonra 
alkalmaztak.111 
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Máriacell 

Az ausztriai búcsújáró helyek közül a magyarországi zarándoklatok törté-
netében a legjelentősebb szerepet Máriacell játszotta.112 A Közép-Európa legna-
gyobb, a Habsburg-birodalom minden etnikumát összekapcsoló zarándokhelynek 
számító Máriacell jelentősége a magyarországi zarándoklatokban Nagy Lajos király-
nak a kegyhelyhez fűződő, itt nem részletezhető szoros viszonyára nyúlik vissza. A 
hely szerepének barokk kori felívelése a Habsburg-ház tagjainak folyamatos támo-
gatásával, közelebbről pedig a kegytemplom 1644-ben kezdődő és kereken negyven 
évig tartó újjáépítésével függ össze. Ekkor, a 17. század közepén ragadhatók meg a 
magyaroszági egyházi társadalom felső és középső rétegének, valamint a világi főne-
mességnek első barokk kori máriacelli kapcsolatai. A főpapi rétegből elsőként Püsky 
János kalocsai érsek tűnik föl 1649-ben, aki a töröktől való megmeneküléséért arany 
szívvel ékes arany táblát vitt a kegyhelyre.113 A főpapi réteg máriacelli zarándokla-
taihoz a döntő ösztönzést Szelepcsényi György esztergomi érsek szoros máriacelli 
kapcsolatai adták: az érsek 1672-ben az épülő kegytemplom egyik oldalkápolnájában 
oltárt emeltetett Szt. László király tiszteletére, több alkalommal járt a kegyhelyen,114 

személyesen115 és végrendeletileg116 egyaránt értékes adományokat adott, végül 
1685-ben az általa alapított oltár közelébe temettette magát.117 Az 1670-es évek 
közepétől kezdve sűrűsödnek a különböző, elsősorban dunántúli és északnyugat-ma-
gyarországi egyházmegyék püspökeinek,118 kanonokjainak,119 valamint a szerzetesi 
kolostorok apátjainak120 részben évenként ismétlődő látogatásai, amihez a világi 
főnemesség zarándoklatai társulnak. A világi nemességhez kapcsolódó első ismert 
barokk kori megnyilvánulás Zichy Pál veszprémi kapitány, aranysarkantyús vitéz fo-
gadalmi képe 1624-ből, amit a felajánló Bethlen Gábor fogságából való szerencsés 
megmeneküléséért adományozott.121 A 17. század közepétől kezdve egymást érik az 
Erdődy,122 a Nádasdy,1 2 3 a Draskovich,124 a Csáky125 családok tagjainak zarándok-
latai, adományai, kápolnaalapításai. A legalsó rétegeket is érintő, átfogó hatása az 
Eszterházy család tagjai, ezen belül is elsősorban Eszterházy Pál nádor és két felesé-
ge máriacelli kapcsolatainak volt. 

Eszterházy Pál először 1665-ben tűnik föl a máriacelli forrásokban, amikor első 
feleségével, Eszterházy Orsolyával és öt gyermekével a rózsafüzér társulat tagja 
lesz.126 1680-ban feleségével együtt Szt. Katalin tiszteletére oltárt emeltet a mária-
celli kegytemplomban,127 ugyanebben az évben útban Máriacellbe jelentős területet 
adományoz a lilienfeldi apátságnak.128 Ezzel megvetette az alapját a néhány év múl-
va beinduló tömeges zarándoklatok szíves fogadtatásának az út egyik fontos állomás-
helyén, amint ezt többek között a lilienfeldi Szt. József társulat számos, a 18. század 
közepén Magyarországról beiratkozott tagja tanúsítja.129 1688-ban Eszterházy má-
sodik felesége, Thököly Éva egy csecsemőt ábrázoló adományt ajánl fel,130 majd a 
következő évben Fraknó és Kismarton Bécs 1683-as török ostromakor való szeren-
csés megmeneküléséért egy nagyméretű hálaképet adományoznak.131 A következő 
években a kegyuraság alá tartozó településeken Eszterházy megszervezi a máriacelli 
zarándoklatokat,132 melynek tetőpontja a szalánkeméni győzelemért hálát adó, 
1691-ben általa vezetett, színjátékszerű elemekkel, zenekísérettel bevonuló nagy má-
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riacelli processzió.133 Itt a 8765 résztvevő többsége a nyugat-magyarországi Eszter-
házy-uradalmakból jött.134 Ettől kezdve ezek a Kismartonból induló precessziók 
évenként megismétlődtek,135 s mintegy előképei voltak a területen Máriacellbe és a 
kisebb magyarországi búcsújáró helyekre (Loreto, Stotzing stb.) vezetett közösségi 
zarándoklatoknak. Ezeket a zarándoklatokat a máriacelli nyomtatott mirákulumos 
könyvek külön kiemelik, és hangsúlyozzák, hogy nagymértékben hozzájárulnak a 
hely hírnevének növekedéséhez.136 Eszterházy ezután is minden útja alkalmával ér-
tékes adományokat ajándékoz a kegyhelynek.137 1707-ben 55. alkalommal keresi fel 
Máriacellt, s még a halála előtti évben is megjelenik.138 A 18. század első három 
évtizedében tovább folytatódik az egyházi felső és középső rétegek máriacelli zarán-
doklatainak sorozata, megfigyelhető azonban, hogy a főpapság szerepét1 3 9 fokoza-
tosan a középső egyházi réteg veszi át,140 a 18. század közepén a források szerint 
ennek részvétele is csökkenni látszik. A főnemesség köreiben a 17. század második 
feléből már ismert családokhoz (Eszterházy,141 Nádasdy,142 Erdődy,143 Zichy144) a 
18. század elején néhány újabb, magyarországi és erdélyi nemesi család (Korniss,145 

Koháry,146 Maholányi,147 Pálffy,148 Szentiványi,149 Bornemissza,150 Szirmay151) csat-
lakozik, a 18. század közepén azonban ők is elmaradnak a kegyhelyről. Számottevő 
szerepe ezeknek a rétegeknek majd csak a Π. József utáni időszakban lesz ismét, 
amikor az egyházi vezető réteg152 a dinasztia153 által és a vezető főúri családok154 

többnyire nőtagjainak155 adományaitól támogatva részben eredményes kísérletet 
tesz a máriacelli zarándoklatok újjáélesztésére. 

A felső társadalmi réteg máriacelli kapcsolatainál azért volt érdemes hosszab-
ban elidőzni, mivel megítélésünk szerint ezek a kapcsolatok nemcsak a Máriacellbe 
vezetett, hanem a magyarországi zarándoklatok története szempontjából is megha-
tározó jelentőségűek. Az egyházi és a világi felső rétegek máriacelli kultuszának 
alakulása tükrözi azt a folyamatot, melynek során ezek a rétegek a 17. század má-
sodik és a 18. század első felében számos ösztönzést közvetítettek a magyarországi 
búcsújáróhelyek és zarándoklatok kialakulásához. A 18. század közepétől kezdve ez 
a szerepúk fokozatosan csökken, hogy a 19. század elején a megváltozott körülmé-
nyek között részben ismét aktualizálódjon és hozzájáruljon a vallásos élet neobarokk 
restaurációjához. 

A középső és alsó rétegek máriacelli zarándoklatainak megragadása érdekében 
a mirákulumos könyvekhez és a processziók feljegyzéseihez kell fordulnunk. (4. tér-
kép) A 17. század második és a 18. század első feléből származó, korántsem teljes 
adatanyag156 térképre vetítéséből kitűnik, hogy Máriacell magyarországi hatása a 
Dunántúlra, ezen belül is elsősorban az északnyugat-dunántúli részekre, valamint 
Észak-Magyarország nyugati felére terjedt ki, ezen túl a kapcsolatok szórványos 
jellegűek és csupán az egyéni zarándoklatokkal illetve néhány város fogadalmi ké-
pével jellemezhetők. A Fertő tótól nyugatra és délre fekvő terület intenzív máriacelli 
kapcsolatait a többségében német anyanyelvű lakosságon kívül Eszterházy Pál szer-
vező tevékenységével és ennek kisugárzó hatásával magyarázhatjuk Rendszeres za-
rándoklatok azokból a nagyobb nyugat-dunántúli és észak-magyarországi városokból 
keresik fel Máriacellt, amelyek nagyszámú német polgársággal rendelkeznek (Po-
zsony, Szombathely, Kőszeg, Sopron). Egy 1678-as adat szerint a pozsonyi processzió 
kétévenként, a szombathelyi évenként ment,157 1675-ben például a rattersdorfiak 
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május 22-én, a pozsonyiak és a győriek augusztus 20-án, a szombathelyiek augusztus 
21-én érkeztek.158 Ezek közül legnevezetesebb a jezsuiták és a Mária-társulat által 
vezetett pozsonyi processzió volt,159 melynek ünnepélyes b e - és elvonulását a nyom-
tatott mirákulumos könyvek is megemlítik.160 Változó időpontban érkezik a sopro-
niak zarándoklata,161 melyről a források 1746-ban megjegyzik, hogy a bosszú idő óta 
egyetlen évben sem jöttek, ekkor viszont kb. 600-an voltak.162 A I I . József időszaká-
ból fennmaradt néhány nagyméretű fogadalmi kép közül több ugyancsak a magyar-
országi városok máriacelli kapcsolatainak jelentőségét tanúsítja így például a pozso-
nyiak 1654-ben felajánlott fogadalmi képe minden valószínűség szerint a rendszeres 
zarándoklatok kezdetének időpontját is jelzi.163 Az 1666-ban felajánlott ún. selmeci 
kép egy selmeci aranybányász fogadalmi ajándéka.164 Szeged az 1709-es pestisjár-
vány után egy nagyméretű képet és egy lámpát küldött,165 Győr az 1763-as földren-
gés után egy táblaképet küldött adományként Máriacellbe.166 

A kisebb települések precesszióinak létszáma általában 50-100 fó körül mozog, 
nem ritka azonban a 20-30 fős zarándoklat sem. A kisebb precessziók már a 17. 
század végén sem mindig papi kísérettel érkeznek, ez a tendencia a 18. században 
tovább erősödik.167 A 18. század közepén megfigyelhető a máriacelli zarándoklatok 
lendületének hanyatlása, 1764—ben a Nagy Lajos által adományozott ún. kincstári 
kegykép négyszázados jubileumának évében azonban ismét több processzió érkezik 
Magyarországról.168 Az 1770-es évektől kezdve és különösen a St. Lambrecht-i 
apátság 1786-os feloszlatása után a máriacelli kapcsolatok jelentősége tovább csök-
ken, a zarándoklatok azonban ekkor sem szűnnek meg teljesen, hanem a kegyhelyen 
mondott misékről készített feljegyzések szerint a határhoz közeli nagyobb városokra 
(Sopron, Kőszeg, Pozsony, Győr, Szombathely, Kismarton) korlátozódnak.169 

A máriacelli zarándoklatok barokk kori útvonalára korabeli forrás nem áll ren-
delkezésre, pontosan ismerjük viszont a Máriacell 700 éves jubileumának évében, 
1857-ben rendezett országos zarándoklat útvonalát,170 amelytől a kegyhely földrajzi 
helyzete miatt nem sokban térhetett el a 17-18. századi zarándoklatok egyik fő út-
vonala sem. Ekkor Scitovszky János prímás és a püspökök vezetésével a magyar 
nemzeti függetlenség eszméje melletti tanúságtételként Magyarországról 27 000 em-
ber zarándokolt Máriacellbe, ami több, mint kétharmada volt a Monarchia-beli 
összes zarándoknak (egyedül Pozsonyból 9 000-en mentek).171 A Pozsonyból induló 
zarándoklat a Dunán átkelve egy darabig a Dunával párhuzamosan halad, majd 
Bécstől délre rátér a bécsiek máriacelli zarándoklatának hagyományos útvonalára, a 
via sacra-ra.172 Ez a kisebb kápolnákkal szegélyezett, természetes táji környezetben 
haladó útvonal több önálló zarándokcélként is funkcionáló helyet érint, állomásai 
megegyeznek a barokk kori útvonal főbb állomásaival: Maria Lanzendorf, amely a 
Fertő tótól nyugatra fekvő területekről érkező precesszióknak is egyik állomása le-
hetett, Heiligenkreuz és Lilienfeld vendégszerető ciszterci kolostorai, valamint a Jo-
sephsberg. Az 1857-es zarándoklat során a dunántúli megyék ugyanazon az útvona-
lon tértek vissza, mint amelyiken jöttek, a pozsonyiak azonban észak felé vették 
útjukat, és élve a vízi közlekedés lehetőségével, a Dunát Maria Taferlnél elérve 
hajóra szálltak. Ez utóbbi mozzanat egyben jelzi a zarándoklatok során megtett útról 
alkotott felfogás megváltozását a 19. században. A Nyugat-Dunántúl déli részéről 
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Máriacell megközelítése minden valószínűség szerint egy másik útvonalon, Grácon 
keresztül történt.173 

A máriacelli zarándoklatok intenzitásának csökkenése a 18. század közepén 
többek között összefügg Máriacell legjelentősebb magyarországi fíliációjának, a dö-
mölki kegyhelynek a keletkezésével. A dömölki zarándokhely keletkezésében döntő 
szerepet játszó Koptik Odó korábban a Máriacellt gondozó SL Lambrecht-i bencés 
apátságnak volt a szerzetese, s egy másik stájerországi kegyhely mirákulumos köny-
vének kiadása mellett174 maga is több terjedelmes kéziratos munkában dolgozta fel 
a hely történetét.175 Szellemi képességei, tennivágyása túlszárnyalták az ausztriai 
barokk kultúrában, így a kegyhelyek gondozásában is kiemelkedő szerepet játszó 
bencés rend1 7 6 intézményes kereteit, s amikor kérésére Sajghó Benedek pannonhal-
mi főapát a dömölki apát címét adományozza neki, 1739-ben Magyarországra jön 
és az elpusztult apátság helyreállítása címén először kis kápolnát, majd templomot 
és kolostort épít.177 Itt hamarosan zarándoklatok alakulnak ki, s a hely néhány év 
alatt Máriacell magyarországi riválisává, s egyben az egyik legjelentősebb dunántúli 
búcsújáróhellyé válik. Ezzel rövid időre átveszi azt a szerepet, amit a 17. század 
második felében és a 18. század első évtizedeiben Máriacell töltött be a magyaror-
szági zarándoklatok fellendülésében, ennek összetevőit alább részletesebben is is-
mertetjük. 

Mindezek a megfigyelések egyrészt kiegészítik a zarándoklatok nemzetközi 
kulturális közvetítő szerepéről korábban mondottakat, másrészt utalnak arra, hogy 
az osztrák területek, ezen belül is elsősorban a kelet-ausztriai határvidék, valamint 
Bécs és Máriacell jelentős ösztönzéseket közvetítettek a magyarországi zarándokla-
tok felé. Ezek az ösztönzések a 17. század utolsó és a 18. század első évtizedeiben 
voltak igazán számottevőek, amikor a magyarországi egyházi és világi vezető réteg 
követni igyekezett a bécsi udvar vallási megnyilvánulásait, s ezzel közvetítő szerepet 
játszott a középső és alsó társadalmi rétegek felé. Amikor azonban a főnemesi-papi 
rétegek a nemzeti eszme erősödésével fokozatosan elfordulnak a bécsi udvartól, a 
zarándoklatokkal kapcsolatos magatartásuk is megváltozik: aktivitásuk ezen a téren 
jelentős mértékben csökken, a közvetítő szerepüket a határvidékek már korábban is 
jelenlévő falusi és városi lakossága veszi át. A máriacelli kapcsolatok története mint-
egy kicsiben mutatja a magyarországi zarándoklatok átalakulását, melyben a 17. szá-
zad utolsó és a 18. század első évtizedeinek fellendülése után stabilizálódás, majd 
lassú visszaesés után a 18. század végén gyors hanyatlás, a 19. század első felében 
ismét mérsékelt fellendülés következik. 

Dömölk 

Külön kell szólnunk Máriacell legjelentősebb magyarországi fihációjáról, a győ-
ri püspökség területén kialakult dömölki kegyhelyről, ahol a volt St. Lambrecht-i 
szerzetes, Koptik Odó néhány éves dömölki tartózkodása alatt Máriacell mintájára 
nagyszabású zarándokhelyet hoz létre. Koptik magával hozza a máriacelli kegyszobor 
egy másolatát, amelynek a máriacelli templom mintájára építtet templomot. A dö-
mölki templom mérete valamivel kisebb a mintakép méreteinél, de alaprajza, felépí-
tése és belső berendezése a korabeli leírás szerint — ha lényegesen szerényebb volt 



534 TÜSKÉS GÁBOR - KNAPP ÉVA 

is, de — nagy vonalakban megegyezik azéval:178 az alaprajz kereszt alakú, a hom-
lokzaton két nagyobb és egy kisebb, a tetőn két további kisebb torony állt, belül nyolc 
oldalkápolnát alakítottak ki. Az Erdődy György által építtetett kegykápolna itt nem 
a templomhajóban, hanem a szentélyben található, benne az oltárt felesége, Eszter-
házy Terézia emeltette. Ez az oltár egyben a templom főoltára, s hasonlít a máriacelli 
kegykápolna oltárához. A kápolna falához jobbra Szt. Benedek, balra Szt. Márton 
szobrát állították. A kápolnát ugyanúgy, mint Máriacellben, ezüstözött rács zárja el 
a templomtértől, előtte öt ezüstözött angyal lebeg a levegőben, kezükben szív alakú 
égő lámpást tartva. Az áldoztató korlát is a máriacelli mintájára készült, csupán 
fából, előtte posztamensen két nagy angyal áll, kezükben lámpást rejtő füstölővel. 

Koptik nemcsak a templom, hanem a kolostor és a zarándokok kegyelmét 
szolgáló egyéb létesítmények kialakításában is nagyvonalú nyugati mintákat tartott 
szem előtt. Jól mutatja ezt az a nagyméretű szignálatlan rézmetszet, amely a dömölki 
templomot, a kolostort és környékét látképszerűen, mintegy madártávlatból ábrázol-
ja. A föltehetően Koptik megrendelésére, Th. Bohacz bécsi metsző által készített 
metszet két példányát Koptik göttweigi hagyatékában találtuk meg, melynek külön-
leges jelentőségét az adja, hogy a rajta ábrázolt létesítmények nagyobb része az idők 
folyamán elpusztult, s ma már csak innen rekonstruálható.179 Minden jel arra mutat, 
hogy az ábrázolás nem ún. ideálkép, hanem nagyobbrészt egy már megvalósult álla-
potot mutat, amit a metsző csupán kismértékben egészíthetett ki Koptik eredeti 
elképzelései szerint. Az 1752 körül készült ábrázoláson középen áll a kelet-nyugati 
tájolású templom a sekrestyével, a még megvalósításra váró kincseskamrával és a két 
toronyaljban a templom éjjeli őrzését ellátó katonák kamrájával. Vele szemben a 
régi kápolnát és a szent kutat körbefogó, négyszögletes, emeletes kolostorépület 
látható, a kettő között kétoldalt zászlók alatt érkeznek a precessziók A templomot 
három oldalról öleli körül a fedett folyosószerű kerengő, amelyben a felirat szerint 
„a nép, gyakran több ezer személy egy nap, éjszakázhat". A templom mellett kétol-
dalt árnyas fák között egy-egy kút látható a zarándokok számára. A kolostorépület 
északi szárnya az ispotály, benne 24 cella a vendégeknek, a templom felé eső keleti 
szárnyban gyógyszertár, az épület déli és nyugati szárnyának találkozásánál pedig a 
vendégekkel foglalkozó „Tracteur" lakását jelzi az ábrázolás. A kolostor nyugati 
szárnya északi és déli irányban földszintes épületsorokban folytatódik, majd derék-
szögben megtörik és középen találkozik a templomot körülölelő „kerengővel". A déli 
kolostorszárnyból északi irányba kinyúló részben van a zenészek, a déli irányba ki-
nyúló részben pedig a huszárok és darabontok lakása. Az együttesen kívül, részben 
abba beépülve az északi oldalon hosszan elnyúlva húzódnak a kereskedők sátorszerű 
elárusítóhelyei, dél felé két kerti konyha áll a zarándokok rendelkezésére. A képen 
ezen kívül még számos egyéb létesítmény (jégverem, pince, fürdő, konyha, sütőház, 
asztalosműhely, remeteség) látható, amelyek már nem elsősorban a zarándokok tö-
megeinek, hanem a kolostorba meghívott előkelő vendégeknek, valamint maguknak 
a kegyhelyet gondozó szerzeteseknek a kényelmét szolgálták. Más forrásból tudjuk, 
hogy a kolostor főbejáratának kapualjában, amely a templom felé eső keleti hom-
lokzat közepén nyílott, kétoldalt falba vágott mélyedésekben padok voltak elhelyezve 
a kolostor vendégeinek és a szegényeknek.180 Mindez arra utal, hogy Dömölkön a 
18. század második felében egy rendkívül differenciált, a különböző társadalmi réte-
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gek igényeinek egyaránt megfelelő együttes állt a zarándokok rendelkezésére. Az itt 
felsorolt létesítmények egy része ha szerényebb méretekben is, de nagyobb, főként 
szerzetesek által gondozott magyarországi kegyhelyeken ugyancsak elkészülhetett, a 
speciális adottságok kedvező találkozása révén létrejött dömölki együttest azonban 
a magyar viszonyok között mindenképpen egyedi megoldásnak kell tartanunk. 

Hasonló differenciáltságot mutat a dömölki kegyhely évi liturgikus rendje, 
amelyben jól felismerhetők a bencés rend által gondozott ausztriai kegyhelyek litur-
giájának elemei. Vasár- és ünnepnapokon német és magyar nyelven egyaránt van 
prédikáció, háborús időben a Jézus nevéről szóló litániát hétköznap az első mise 
után németül, vasár- és ünnepnap a nagymise után magyarul imádkozzák a zarán-
dokokkal. Minden hónap első vasárnapján a nagymise után körmenetben járják kö-
rül úrmutatóban kitett szentséggel a templomot, a szent kereszt két ünnnepén a 
templomban tartott német beszéd és énekes nagymise után körmenetben vonulnak 
a kálváriához, ahol az olvasót imádkozzák és magyar nyelvű beszédet tartanak.181 A 
dömölki kegyszobor átvitele 1748. szept. 15-én az újonnan elkészült templomba 
minden valószínűség szerint a magyar barokk legnagyobb egyházi ünnepe volt,182 

melynek Magyarországon az 1762-es sasvári átvitel kivételével csak jóval szerényebb 
párhuzamait ismerjük. Az átvitel részletes lefolyását az ünnepről megjelentetett ko-
rabeli német nyelvű kiadvány örökítette meg.183 A körmenet fényét géniuszok által 
előadott dramatikus párbeszédek, élőképek, jelképek sorozata, zenei aláfestés és 
katonai díszkíséret emelte. A győri püspök udvara előtt a menetben díszes ruhába 
öltözött szüzek Magyarország kegyképeinek nagyméretű pajzsokra festett ábrázolá-
sait hordozták, amelyek később a kegyhely ikonográfiájának állandó részévé váltak, 
s amelyhez hasonló sorozatot legközelebb a schillerbachi ciszterci kolostor kerengő-
jéből ismerünk.184 

A kutatás már régebben rámutatott a kegyhelyek legendaanyagának arra a 
sajátosságára, hogy a legendamotívumok a nagyobb helyekről áttevődnek a kiseb-
bekre.185 Ez az ún. legendafiliáció jól megragadható a máriacelli és jórészt ennek 
nyomán létrejött dömölki legendaanyagban. Dömölkön nem sokkal a kegyszobor 
kápolnába történt elhelyezése után többen a máriacelli szobornál észlelt csodás el-
változásokhoz hasonló látomásokról tesznek bizonyságot.186 A tanúságtévők többsé-
ge egyházi személy, amiből a kultusznak a látomások mint legendamotívumok által 
történő fellendítésére következtethetünk. Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy a má-
sik viszonylag jelentős magyarországi Máriacell-filiáció, Óbuda-Kiscell esetében 
nem tudunk ilyen legendakör kialakulásáról, aminek oka föltehetően abban keresen-
dő, hogy itt kezdetben nem törekedtek tudatosan zarándokhely létrehozására.187 

A dömölki zarándoklatok története abban a tekintetben is egyedülálló, hogy 
egyetlen más magyarországi zarándokhelyen sem figyelhető meg a zarándoklatok 
intenzitásának olyan hirtelen növekedése, mint itt. Ez elsősorban Koptik Odó kul-
tuszt szorgalmazó tevékenységének köszönhető. Az eddig említett tényezőkön kívül 
nagymértékben hozzájárult a zarándoklatok gyors fellendüléséhez az is, hogy Koptik 
ponyvafüzeteket,188 szentképeket,189 nyomtatott a zarándokok használatára, megje-
lenteti a hely történetét és az egyházi vizsgálatok eredményeit,190 a magyar anyagban 
eddig egyedülálló dömölki gyónócédulák pedig pontosan a máriacelli mintájára ké-
szültek.191 Ezen kívül Koptik megkezdi a mirákulumok feljegyzését, ezek egy részét 
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a hely történetére vonatkozó egyéb anyagokkal együtt könyvben megjelenteti, s 
egyetlen más magyarországi zarándokhelyről sem maradt fenn olyan rendszeresen 
feljegyzett és nagyszámú mirákulumszöveg, mint Dömölkröl, amelyek hűen tükrözik 
a zarándoklatok villámgyors fellendülését.192 Ennek a kultusz egyházi szorgalmazá-
sán kívül fontos összetevője volt egyrészt az a kíváncsiság, amelyet nem utolsó sorban 
éppen a hely körüli események miatt Koptikkal súlyos összeütközésbe került pan-
nonhalmi főapátnak a dömölki zarándoklatokat tiltó rendelkezése eredményezett.193 

Másrészt a kegyhely körül időközben kialakult település és a zarándoklatok is köl-
csönösen hozzájárultak egymás fejlődéséhez.194 A pannonhalmi főapáttal való né-
zeteltérés azt eredményezte, hogy 1750-ben Koptiknak császári rendeletre el kell 
hagynia Dömölköt, tartózkodási helyéül Mária Terézia a göttweigi apátságot jelölte 
ki, ahol öt év múlva bekövetkezett haláláig eredménytelen harcot folytat elvesztett 
jogai visszaszerzéséért.195 A Koptik váratlan távozása utáni egy-két évben a miráku-
lumfeljegyzések, a templom évi jövedelme, az áttértek és az áldozók évi száma még 
változatlan intenzitásúnak mutatják a dömölki zarándoklatokat,196 ezután azonban 
a kultusz lassan hanyatlani kezd, s fokozatosan beilleszkedik a búcsújárás 18. század 
végi átalakulásának átfogó folyamatában. A zarándokhely vonzáskörét a többi nyu-
gat-magyarországi kegyhely vonzáskörzetével együtt mutatjuk be. 

Dinasztikus kapcsolatok, társulatok 

A zarándokhelyek szerepe az uralkodói reprezentációban és az uralkodó sze-
repe a kegyhelyek fellendülésében általában régóta ismert. Elég itt arra utalnunk, 
hogy például az osztrák császárok a regensburgi birodalomi gyűlésre utazva mindig 
elzarándokoltak a császári-birodalmi kegyhelynek számító Altöttingbe, majd a hely-
nek ezt a szerepét fokozatosan Máriacell veszi át: 1659-1693 között összesen hét 
császári zarándoklat volt Máriacellben.197 Magyarországon ehhez hasonló jelentősé-
ge volt hosszú ideig a Poszony melletti Máriavölgynek, ahol 1659-től kezdve kimu-
tathatók a császári család tagjainak zarándoklatai,198 majd Bécs felszabadítása után 
I. Lipót Loretoba is többször ellátogatott.199 A császári család tagjainak máriavölgyi 
zarándoklatai többnyire valamilyen nagyobb politikai vagy hadi eseménnyel állnak 
összefüggésben, ami jelzi a kegyhely politikai funkcióját. A császári zarándoklatok 
alkalma többnyire a poszonyi országgyűlés, a császári család tagjainak magyar ki-
rállyá koronázása vagy az országnak a kegyhely oltalmába ajánlása az ellenséggel 
szemben.200 Ezek a császári zarándoklatok rendkívül ünnepélyes körülmények kö-
zött, az ország egyházi és világi előkelőinek fényes kíséretében mentek végbe. Ennek 
eredményeként a hazai és külföldi főpapok, főnemesek, az ország vezetői körében 
is szokássá vált a kegyhely rendszeres felkeresése. 

Az 1740-es évektől kezdve Máriavölgy szerepét az uralkodói reprezentációban 
fokozatosan a császári család birtokába került északnyugat-magyarországi Sasvár 
veszi át, a látogatás alkalmai itt már többnyire csupán adományozások, valamint a 
kegyhelyhez közeli császári kastély környékén rendezett vadászatok voltak.201 A sas-
vári kegyszobor második, 1762 nagyboldogasszony napján történt ünnepélyes átvitele 
az ú j templomba a császári család jelenlétében történt.202 A császári család ajándéka 
ekkor egy ezüst lámpa volt, amit a főoltár előtt helyeztek el. 
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Ezen kívül még két magyarországi kegyhely császári felkereséséről tudunk. 
Amikor Mária Terézia 1751-ben Budára látogatott, elhaladt az akkor már jelentős 
zarándokhelynek számító, a budai Fehérvári kapunál lévő Vérkép-kápolna mellett, 
s 24 dukátot adományozott a helynek két misére baj nélküli hazatéréséért A városi 
tanács a királynő látogatásának emlékére 100 forint alapítványt tesz, hogy a királynő 
hosszú életéért elutazása napján minden évben két misét mondjanak a kápolná-
ban.203 Mária Terézia és családjának látogatása az újonnan keletkezett máriabesnyői 
kegyhelyen 1764. aug. 27-én a császári családdal közeli kapcsolatban álló kegyúr a 
családot gödöllői kastélyában vendégül látó Grassalkovich Antal magyar királyi ka-
marai elnök meghívásával áll összefüggésben.204 A zarándoklatok egyik leglátványo-
sabb, a résztvevőkön messze túlmutató hatással rendelkező megnyilvánulásai a kö-
zösségben, többnyire társulatok vezetése alatt álló processziók voltak. Ezek a pre-
cessziók a magyarországi zarándoklatokban sem voltak ismeretlenek, itt csupán 
azokról szólunk, amelyek osztrák területekről jutottak el nyugat-magyarországi bú-
csújáróhelyekre, s így közvetve elősegítették a zarándoklatok e formájának magyar-
országi elterjedését. A legnagyobb létszámú ausztriai precesszió, amiről magyaror-
szági kegyhellyel kapcsolatban tudunk, Bécsből ment Loretoba: ez a zarándoklat 
néha 3 000 résztvevővel érkezett.205 Loreto Máriacell analógiájára idővel a bécsiek 
kedvelt házasságkötési helye lett, Kelet-Ausztriából Bécsen kívül Mödlingből és 
Perchtolsdorfból is precesszióval mentek oda.206 Kismartonba többek kőzött az 
ugyancsak Eszterházy-birtok Gumpendorfból a Krisztus tanítása társulat vezetésével 
mentek precesszióval.207 Boldogasszonyba Bécsből két különböző fogadalmi pre-
cesszió ment. Az egyik először 1690-ben jelenik meg, majd 1693-ban ennek fenn-
tartására bécsi polgárok 2 000 arany értékű alapítványt tesznek a Jó pásztor társu-
latnál, hogy a jövőben a tőke 5 százalékos kamata biztosítsa a precesszió évenkénti 
megtartását. A másik precesszió a bécsi fehértímároké, amit először 1702-ben ve-
zettek Boldogasszonyba a Jézus, Mária, József titulus alatt álló Krisztus tanítása 
társulattal együtt. Ez a processzió még 1771-ben is fennállt, amint ezt egy ebben az 
évben megjelentetett, a zarándoklat lefolyását rögzítő kiadvány tanúsítja Mindkét 
processzió öt napig tartott és különleges ünnepélyességgel zajlott le, amiről részletes 
leírással is rendelkezünk.2 0 8 A bécsi fehértímárok céhe és a Krisztus tanítása társulat 
közös boldogasszonyi precessziója júl. 21-én a Szt. Margit templomban reggel 5 
órakor tartott mise és prédikáció után az ágostonrendiek templomát érintve Schwe-
chat felé indul, ahol misét hallgatnak és rövid pihenőt tartanak, majd Fischamendbe 
ünnepélyesen vonulnak be, és itt ebédelnek. Délután az út Arbesthalon keresztül 
Bruck an der Leitha-ig vezet, ahova ismét ünnepélyesen vonulnak be, a plébánia-
templomban beszédet hallgatnak az esti imádságot pedig a kitett oltáriszentség je-
lenlétében tartják. A második napon reggel 6 órakor mise van az oltáriszentség 
jelenlétében, közben hangosan mondják a rószafüzért, majd Neusiedl am See felé 
indulnak, ahol bevonulás után ismét szentmise van. Délután 1 órakor folytatják az 
utat Boldogasszony felé, ahol a határban lévő keresztnél felsorakoznak, majd ünne-
pélyesen bevonulnak és litániát énekelnek az oltáriszentség jelenlétében. 

A Jó pásztor társulat vezetése alatt álló bécsi precessziót Boldogasszonyban a 
hazatérés napján délután 1 órakor prédikációval búcsúztatták, és litánia után az 
Exaudi zenéjére vonultak el a kegyhelyről. Bécsbe való visszaérkezésük az elindulás-
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nak megfelelően ünnepélyes körülmények között, a ferencesek és a társulat kísére-
tével az Exaudi zenéjére történt a Szt. Jeromos templomban, ahol litánia után ál-
dásban részesültek, majd másnap reggel 9 órakor ugyanott hálaadó istentiszteleten 
vettek részt. Lényegében ehhez hasonló módon tért haza a bécsi fehértímárok céhe 
és a Krisztus tanítása társulat közös boldogasszonyi processziója is. Az út állomásai 
ugyanazok voltak, mint a kegyhelyre vezető út megállóhelyei, ahonnan mindig reg-
geli mise után indultak és ahol esti imádság és áldás után tértek nyugovóra. A vissza-
térés utáni napon a hálaadó istentiszteleten kívül a precesszió elhunyt jótevőiért 
mutattak be miséket. 

Az említett zarándokhelyeken kívül rendszeres osztrák processziókról tudunk 
Máriavölgyben is. A Bécsből 1726 óta pünkösdhétfőn Máriavölgybe zarándoklók 
létszáma 1747-1764 között 90-től 300 főig fokozatos emelkedést mutat, a kisebb 
osztrák falvakból 1762-ben ugyanide 40-100 fős zarándoklatok érkeztek.209 A bécsi-
ek pünkösdhétfői máriavölgyi zarándoklata a bécsi Bürgerspital Tisztítótűzben szen-
vedő lelkeket megsegítő Mária-társulatának vezetése alatt állt. A zarándoklat iránti 
növekvő érdeklődés és a zarándoklat lefolyásának szabályozása iránti igény lehetett 
az oka, hogy 1769-ben egy ponyvafüzetet jelentetnek meg, amely a processzió lefo-
lyását és a különböző áhítatszövegeket tartalmazza.210 A zarándoklat sajátossága, 
hogy az utat nem gyalog, hanem az ünnepélyes elindulás után, a város határát el-
hagyva kocsin teszik meg. Délelőtt és délután út közben három-három rózsafüzért 
mondanak meghatározott szándékokra. Déli pihenőt Regelsbrunnban tartanak, a 
Dunán Pozsonynál kelnek át. Máriavölgybe érve a kolostorkerthez közeli kőkereszt-
nél gyűlnek össze, és harangszó mellett vonulnak be a templomba. 

Mindezeket a leírásokat azért idéztük, mert ilyen látványos keretek között zajló 
magyarországi processziókról elsőrorban néhány nyugat-magyarországi város társu-
latával kapcsolatban van tudomásunk, amelyek az osztrák közvetítés révén hozzájá-
rultak a zarándoklatok e formájának elterjedéséhez az ország távolabbi részeiben. 

A zarándokhelyek vonzáskörzete 

A nyugat-dunántúli és északnyugat-magyarországi zarándokhelyek vonzáste-
rületeinek elemzése során látni fogjuk, hogy ezeknek a helyeknek a többsége az 
ország nyugati határán átnyúló vonzáskörrel rendelkezett. Ezzel párhuzamosan meg-
figyelhetjük, hogy Ausztriában számos olyan zarándokhely van, amelyet Magyaror-
szágról rendszeresen felkerestek. (5. térkép) Az ausztriai területek közül a Magyar-
országról látogatott zarándokhelyek számát tekintve Alsó-Ausztria, ezen belül Bécs, 
valamint Stájerország emelkedik ki, a nagyobb távolságra lévő többi országrészben 
csupán egy-két olyan hely van, ahova Magyarországról is zarándokoltak. Bécsben a 
pócsi kegyképet őrző Stephansdom mellett211 az Eszterházy Pál által 1686-1689 
között építtetett Mariahilfkirche a leglátogatottabb,212 ezen kívül szórványosan föl-
jegyeztek magyarországi zarándokokat a ferencesek Szt. Jeromos kolostortemplomá-
ban,2 1 3 a Szt. József sarutlan karmelita kolostortemplomban214 és a hietzingi Mária 
születése templomban is.215 A két nagy alsó-ausztriai búcsújáró hely, Maria Ta-
ferl2 1 6 és Sonntagberg217 is szerepel a magyarországi zarándokok céljaként, ezeknél 
azonban lényegesen nagyobb a határhoz közelebb fekvő kisebb alsó-ausztriai zárán-
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dokhelyek szerepe. A Dunától délre található kelet-alsó-ausztriai zarándokhelyek 
egy része a máriacelli zarándoklatok útvonalán fekszik (Wolfsthal,218 Maria Lanzen-
dorf,219 Heiligenkreuz,220 Annaberg,221) másik része Bécshez (Schwadorf222), illetve 
a határhoz közel, a Lajta mentén található (Deutschaltenburg,223 közvetlenül a ha-
táron Bruck/Leitha,224 Pottendorf,225 Maria Kirchbüchl,226 Katzelsdorf2 2 7 Maria-
hilfberg bei Gutenstein228). A Dunától északra fekvő zarándokhelyek kisebb része 
ugyancsak a határhoz közel, a Morva folyó mentén (Mariabründlkapelle bei Grois-
senbrunn,229 St. Ulrich bei Hauskirchen230), nagyobb része attól mintegy 80 km-es 
körzetben helyezkedik el (Ernstbrunn,231 Kamegg bei Gars, 2 3 2 Mariabründl bei 
Poysdorf,233 Mariabründl bei Schöngraben,234 Maria Dreieichen,235 Siern-
dorf/March236), s csak kivételesen fordul elő egy-egy távolabbi hely (Feldsberg237). 
Megfigyelhető, hogy a határ ausztriai oldalán a Dunától délre és északra a határ 
közelében sehol nem tudott kifejlődni a magyarországi zarándokokra is hatást gya-
korló nagyobb zarándokhely, ami a határ másik oldalán található jelentős magyar-
országi búcsújáróhelyekkel magyarázható. 

A stájerországi zarándokhelyek közül a már bemutatott Máriacellen kívül a 
magyarországi zarándokok számára elsősorban néhány, a Murától keletre, a határ-
hoz közel fekvő kisebb helynek van jelentősége (Maria in der Hasel in Pinggau,238 

Pöllauberg,239 Maria Fieberbründl bei St. Johann in Herberstein240). A Mura men-
tén egy kisebb helynek (Gabersdorf bei St. Veit am Vogau241), valamint a gráci 
minoriták Mariahüf-templomának242 és a Grác melletti Maria Trost pálos kolostor-
templomának vannak látogatói Magyarországról.243 A Dráva mentén két kisebb hely 
(Marburg,244 Maria Neustift bei Pettau245) szerepel a magyarországi zarándokok 
céljai között, a távolabbi Oberburg (Strasse) magyarországi zarándokai a hely jezsu-
ita gondozásával magyarázhatók.246 Felső-Ausztriában a salzburgi harmadrendi ka-
pucinus apácák kolostortemplomát,247 Karintiában a millstatti jezsuita kolostor-
templomot,248 Déli-Tirolban pedig Maria Weissenstein szervita kolostortemplomát 
keresték fel Magyarországról:249 mindhárom esetben a kiterjedt nemzetközi kapcso-
lathálózattal rendelkező szerzetesrendek általi gondozás teszi érthetővé a kegyhely 
jelentős távolságot átívelő kisugárzó hatását. 

Ezek a megfigyelések jórészt a mirákulumos könyvek előzetes áttekintésén ala-
pulnak az osztrák kutatás részéről, a magyarországi zarándokok pontos származási 
helyéről, társadalmi és etnikai hovatartozásáról, szokásairól, az intenzitás és a von-
záskör időbeli alakulásáról majd csak a felsorolt ausztriai kegyhelyek forrásanyagá-
nak mikrovizsgálata után kaphatunk átfogó képet. Ennyiből is látható azonban, hogy 
a Magyarországról elsősorban felkeresett kelet-ausztriai zarándokhelyek magyaror-
szági vonzáskörzete a határhoz közelebb fekvő, nyugat-dunántúli és északnyugat-
magyarországi részekre terjed ki, a távolabbi területekről ennél lényegesen ritkábban 
keresték fel őket. A nagyobb távolságok magyarázatát itt és a távolabbi ausztriai 
helyeknél is egyrészt a zarándokhelyek kultuszdinamikájában, másrészt a zarándo-
kokat az adott területhez fűző speciális kapcsolatrendszerben kereshetjük. 

A magyarországi zarándokhelyek mirákulumos könyveinek részletes elemzése 
lehetőséget adott néhány olyan nyugat-dunántúli, illetve északnyugat-magyarországi 
kegyhely vonzáskörzetének meghatározására, amelyek az ország nyugati határán túl-
nyúló vonzáskörzettel rendelkeztek, s így az osztrák-magyar interetnikus kapcsola-
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tok egyik fontos tényezőjét jelentették. A vonzáskörzetek megállapításához elsősor-
ban a mirákulumszövegekben szereplő zarándokok származási helyét vettük alapul, 
ezt szükség esetén kiegészítettük más források adataival. A vonzáskörzetek kiterje-
désük és szerveződésük alapján több típusba oszthatók. A Dunántúl északnyugati 
részén a kegyhelyek nagy sűrűsége mellett az úthálózat relatív fejlettsége is hozzá-
járult ahhoz, hogy a kisebb vagy nagyobb kiterjedésű szűkebb vonzáskörzetek kiala-
kulása mellett a tág vonzáskörzetek több ponton egymásba olvadjanak. Azt pedig a 
különböző etnikumok szoros egymás mellett élésével magyarázhatjuk, hogy ezen a 
viszonylag kis területen a lokális vonzáskörzetű helyek némi túlsúlya mellett a regi-
onális és interregionális vonzáskörzetű kegyhelyek is megtalálhatók. 

A tájegység legkorábban kialakult és legjelentősebb zarándokhelye Loreto, 
amely a 17. század második felében a Bécstől Sopronig, Bécsújhelytől Bruckig ter-
jedő területről vonzotta a zarándokokat,250 a 18. század elején azonban a területen 
több új alsó-ausztriai (Maria Lanzendorf, Maria Enzersdorf) és magyarországi (Kis-
marton, Stotzing) zarándokhely jött létre, ami némileg korlátozta Loreto vonzáskör-
zetét. A loretoi zarándoklatok kezdeteivel egy időben, a 17. század közepén kezdő-
dött meg az Északnyugat-Magyarország egyik legjelentősebb kegyhelyének, Mária-
völgynek a felvirágzása A hely szűkebb vonzáskörzete itt Pozsony megye a Csallóköz 
nyugati részével, a határ ausztriai oldalán Bécsig terjedő szélességben a Lajtától 
északra és a Thaya folyótól délre fekvő terület. A tág vonzáskörzetbe nemcsak Nyitra 
és Trencsén megye, hanem Észak-Magyarország nagy részén kívül a Dunántúl, Er-
dély, Szlavónia, az országgal határos külföldi területek közül pedig Morvaország, 
Szilézia és Alsó-Ausztria távolabbi helységei is beletartoznak. Rendszeres pre-
cessziók elsősorban a szűkebb vonzáskörzetből jöttek, alkalomszerűen azonban a 
távolabb fekvő nagyobb településekről is megjelentek. A szűkebb vonzáskörzet sajá-
tossága, hogy sem nyelvi, sem természetes, sem politikai határokat nem ismer, a 
Duna és a Morva folyót épp úgy átlépi, mint ahogyan a különböző magyarországi 
etnikumokat és a külföldi zarándokokat egybekapcsolja Lényegében ugyanez érvé-
nyes a tág vonzáskörzetre, ez azonban jórészt csak a 17. században mondható élőnek, 
amit a 17. század végén és a 18. század elején keletkező új zarándokhelyek nagymér-
tékben korlátoznak és részekre osztva a saját hatáskörükbe vonnak, a 18. század 
második harmadától kezdve pedig a közelben keletkezett másik legjelentősebb 
észak-magyarországi zarándokhelynek, Sasvámak a szűkebb vonzáskört elsősorban 
északi és nyugati irányban csökkentő hatása érvényesül.251 

A 17. század második felében a Nyugati-Dunántúlon létrejött legjelentősebb 
zarándokhely a német, magyar horvát és szlovák lakosság körében egyaránt kedvelt 
Boldogasszony, melynek szűkebb vonzáskörzete ekkor a Fertő tó környéke, valamint 
a Duna és a Lajta által határolt ausztriai terület, a tágabb vonzáskörzetbe ekkor a 
Dunántúl török által meg nem szállt északnyugati része, valamint Alsó-Ausztria 
határtól nem túl távoli területei tartoznak. Az 1685-1712 között vezetett társulati 
könyv alapján készített térképen megfigyelhető,252 amint a szűkebb vonzáskör dél és 
kelet felé tovább terjed kb. Léka, illetve Magyaróvár vonaláig, a tág vonzáskörbe 
pedig Erdély, a Duna-Tisza köze, Észak-Magyarország nyugati része, Szilézia, 
Cseh- és Morvaország déli, valamint Alsó- és Felső-Ausztria, Tirol, Karintia és 
Stájerország keleti területei egyaránt beletartoznak. Ezen kívül egyes társulati tagok 
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bajor, hesseni, pfalzi, szász tertületekről, a passaui és a regensburgi egyházmegyéből, 
valamint Svájcból származnak, itt azonban az esetek többségében minden valószínű-
ség szerint Bécs közvetítő hatásával, illetve Ausztriában hosszabban időző szemé-
lyekkel kell számolnunk, s az is lehet, hogy ezek a társulati tagok személyesen n e m 
is jártak Boldogasszonyban, ezért ezek a területek már nem számíthatók a hely tá-
gabb vonzáskörzetébe. A tág vonzáskörzetben valamelyest érvényesülni látszik a Du-
na természetes határ szerepe, mivel a Dunától délre fekvő területen a folyó mentén 
a vonzáskör kelet és nyugat felé egyaránt messze kitolódik. A Pozsonytól északra és 
keletre fekvő terület Máriavölgy szűkebb vonzáskörzetébe is beletartozik, amiből 
talán nem alaptalanul következtetünk Máriavölgy közvetítő szerepére Boldogasszony 
tágabb vonzáskörzetének kialakulásában ezen a területen. Ezzel szemben a Fer tő 
tótól nyugatra fekvő területen a 17. század második felében tisztán kivehető Lore-
to2 5 3 és a fraknói szervita templom, illetve a Rozália-kápolna2 5 4 területi rivalizálása, 
amihez a 18. század második évtizedétől kezdve Kismarton vonzáskört korlátozó 
hatása járul. 

Leopold Schmidt megvizsgálta Kismarton vonzáskörzetét a kegyhely keletke-
zése utáni első, 1711-1714 közötti időszakban. Eszerint a kismartoni zarándokok 
mintegy ötödrésze a mai Burgenland területéről érkezett, a zarándokok csaknem 
felét Alsó-Ausztria keleti részéből és a Bécsből érkezők tették ki. Ezen kívül csupán 
néhányan érkeztek Kelet-Steiermarkból, a mai Magyarország (a Nyugat-Dunántúl) 
és Csehszlovákia (Nyugat-Szlovákia) területéről.255 Részben ehhez hasonló helyze-
tet tükröz a Kismartontól nem túl távoli Stützing vonzáskörzete az 1743-1750 közötti 
időszakban.256 Eszerint itt a zarándokok kb. egyharmad része jött a mai Burgenlad 
területéről, s Kismartonhoz hasonlóan itt is a zarándokok csaknem fele Kele t -Alsó-
Ausztriából érkezett, a bécsiek száma itt valamivel kisebb, mint Kismartonban. Ezzel 
szemben a mai Magyarország területéről, a Nyugat-Dunántúlról valamivel többen 
érkeztek Stotzingba, mint Kismartonba, míg a Steiermark! zarándokok jelentéktelen 
szerepet játszottak. Mindez arra utal, hogy a Kismartonnál kb. 30 évvel később ke-
letkezett ahhoz közel fekvő, Stotzing vonzáskörzete nagyrészt a korábbi zarándok-
hely vonzáskörzete nyomán, mintegy annak árnyékában alakult ki, kiterjedése azon-
ban nem érte el a tekintélyesebb hely vonzáskörzetét. Stotzinggal csaknem egy idő-
ben jött létre a 18. század közepén a Nyugat-Dunántúl legjelentősebb kegyhelyének 
számító dömölki zarándokhely. Ennek szűkebb vonzáskörzete lényegében az egész 
Nyugat-Dunántúl, helyenként átnyúlva a határon túli ausztriai területekre, valamint 
Győr környékére. A szűkebb vonzáskörzet ilyen alakulásában szerepet játszott egy-
részt az, hogy a hely gondozói elsősorban német nyelvű kiadványokkal igyekeztek 
felkelteni a lakosság figyelmét. Másrészt a hely a győri egyházmegyében fekszik, 
legfőbb támogatója a győri püspök, így az egyházmegyei határok évrényesülésével is 
számolni kell. A szűkebb vonzáskör kiteijedését a Rábától keletre fekvő területekre 
részben a felekezeti megoszlás, részben más, már korábban kialakult zarándokhelyek 
hatása akadályozta, s ez utóbbi tényezőt kell számításba venni a Fertő tótól keletre 
és nyugatra fekvő területeken is. A tág vonzáskör az egész Dunántúlon kívül É s z a k -
Magyarországot, Erdélyt, a Duna-Tisza közét és a délvidéket egyaránt magában 
foglalja, nyugat felé azonban viszonylag keskeny határmenti sávon túl csak szórvá-
nyosan találunk egy-egy távolabbi alsó-ausztriai és Steiermark! települést, amit az 
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ekkorra már lényegében kialakult sűrű kelet-ausztriai kegyhely-hálózattal hozha-
tunk összefüggésbe. Az említett zarándokhelyeken kívül szórványosan néhány más, 
távolabb fekvő dunántúli kegyhelyet (Bodajk, Sümeg, Óbuda-Kiscell) is felkerestek 
Ausztriából (többnyire Bécsből vagy környékéről),257 ezek az esetek azonban szór-
ványosak, így ezeknek a dunántúli kegyhelyeknek az esetében a két etnikum közti 
kulturális közvetítésről nem beszélhetünk. 

A nyugat-magyarországi zarándokhelyek vonzáskörzeteinek áttekintése során 
világossá vált, hogy a zarándokhelyek vonzáskörzetei időben állandóan változó, di-
namikus jelenségek, ezért az eddig megfigyelt átalakulások kiegészítésére érdemes-
nek látszik közelebbről is megvizsgálni egy-két vonzáskörzet időbeli átalakulását. A 
nyugat-magyarországi zarándokhelyek közül erre Boldogasszony és Dömölk eseté-
ben kínálkozik jó lehetőség. Boldogasszonynál a vizsgálható időszak 1655-1696 közé 
esik, ami a hely történetében a kibontakozás időszakát jelenti. 1655-1670 között a 
hely szűkebb vonzáskörzete a Fertő tótól északra és nyugatra terül el, keleti irányban 
egyedül Győr jelzi a tág vonzáskörzet kialakulásának lehetőségét. Nem sokat változik 
a kép a következő tízéves időszakban sem, amikor a szűkebb vonzáskörzet a Fertő 
tó északi és nyugati oldalán határozott körvonalakat ölt, a tág vonzáskörzet pedig 
észak, nyugat és dél felé bővül, kelet felé azonban Győr közvetítésével ekkor is 
csupán Komáromig terjed tovább. A szűkebb vonzáskörnek ezt a hosszabb ideig 
tartó koncentrálódását olyan területen, ahonnan a kegyhely elég körülményesen volt 
csak megközelíthető, a török veszély mellett a kegyhelyet támogató Eszterházy-csa-
lád birtokainak elhelyezkedése magyarázza, amelyek egy része éppen a Fertő tó 
északi és nyugati oldalán terült el. Ebben az esetben tehát joggal feltételezhetjük az 
uradalmi és birtokhatároknak a vonzáskör alakulását befolyásoló szerepét. Az 1683-
1690 közötti időszakban a szűkebb vonzáskörzet a Fertő tó északi oldalán, valamint 
a Duna-Lajta közti ausztriai területen összpontosul, emellett a Lajta mentén foko-
zatosan terjed kelet felé, s az első közép-dunántúli település is megjelenik a tág 
vonzáskörzetben. Az 1691-1696 közötti periódusban a tág vonzáskör kelet felé Vi-
segrád-Buda vonaláig terjed, ami jelzi a hely vonzáskörének további bővülését. Az 
1685-1712 között vezetett társulati könyv alapján készített térkép további időbeli 
differenciálást nem tesz lehetővé, így csupán a hely tág vonzáskörének már korábban 
jelzett kiterjedését regisztrálhatjuk belőle az országhatárokon túlra a megadott idő-
szakban.258 

Dömölk vonzáskörzetének vizsgálatához az 1744-1773 közötti időtartamot öt 
részre osztottuk. A mirákulumfeljegyzések időbeli megoszlása az első rész határait 
1744-1751 között jelöli ki, a hely gyors felíveléséhez viszonyítva azonban ez túlságo-
san tágnak tűnt, ezért az 1745-1748 között a kegyhelyen észlelt csodás jelekről ta-
núságot tevők származáshelye alapján külön térképet készítettünk.259 Ez azt mutatja, 
hogy a hely vonzásköre ekkor a Dunántúlnak a Balatontól északra fekvő részére 
terjedt ki, nyugat felé nem jutott túl a Rábca-Répce vonalán, a határon túl pedig 
egy-két nagyobb városra, illetve ezek környékére korlátozódott. Ezzel szemben az 
1744-1751 közti időszakról készített térkép már jelzi a szűkebb vonzáskör kibővülé-
sének kezdeteit a Nyugat-Dunántúlon, s érzékelteti a tág vonzáskört az egész Du-
nántúlon, sőt szórványosan azon túl is az ország egész területén. Mindez pontosan 
mutatja a hely vonzáskörének gyors kitágulását az 1748-as transzlációt követő három 
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év leforgása alatt. 1752-1760 között a szűkebb vonzáskörzet tovább terjed nyugat 
felé a határon túli keskeny sávban, megszilárdul a Fertő tó környékén, a tág vonzás-
kör stabilizálódik a Dunántúl többi részén, az ország egyéb területein pedig újabb 
települések kerülnek a hely tág vonzáskörzetébe. Az 1761-1770 közötti időszakban 
megkezdődik a szűkebb vonzáskör lassú visszaszorulása a Fertő tó mellékén és a 
nyugati határmenti területen, a tág vonzáskörzet csökkenése a Dunántúl déli és ke-
leti felében, valamint a Duna-Tisza közén érzékelhető elsősorban. 1771-1773 között 
a tág vonzáskör leszűkül a Dunántúlra, ezen kívül már csak egy-két településről 
érkeznek zarándokok, s a szűkebb vonzáskör is csak nyomaiban észlelhető. 

Az időbeli átalakulás mellett a vonzáskörzetek jellemzője a zarándokok társa-
dalmi állapota és származáshelye közti kapcsolat. Ebben nemcsak az adott telepü-
lések társadalmi összetétele, hanem a különböző társadalmi rétegek területi mobi-
litása és a vonzáskörzetek társadalmi szerkezete is tükröződik. Ennek vizsgálatára 
ismét Boldogasszony és Dömölk esetében kínálkozik lehetőség. Boldogasszonyban a 
17. század második felében az első korszakban a nem paraszti réteghez tartozók 
alakítják ki elsősorban a hely szűkebb vonzáskörét, s a paraszti réteg még a második 
korszakban is csupán kisebb mértékben vesz részt a szűkebb vonzáskör létrehozásá-
ban. Dömölkön az első időszakban a mesterember réteg játssza a döntő szerepet a 
hely szűkebb vonzáskörének kialakításában, s itt a tág vonzáskörzetben is a középső 
és magas társadalmi rétegek jelennek meg először, a paraszti réteghez tartozó za-
rándokok csak utána következnek nagyobb számban. Néhány más dunántúli zarán-
dokhely vonzáskörzetének társadalmi szerkezete a pásztorok és az alkalmazott réteg 
közvetítő szerepére utal. Mindez egyrészt érzékelteti a felső és középső rétegek tér-
beli közvetítő szerepét a vonzáskörzetek szeveződésében, másrészt utal arra, hogy a 
paraszti rétegek kis területi mobilitásuk miatt nagymértékben rá voltak utalva a felső 
és középső rétegek közvetítésére. Ebből következik, hogy a paraszti rétegek a nagy 
vonalakban már kialakult vonzáskörzetek stabilizálódásában, valamint a zarándok-
helyek hanyatló periódusában a vonzáskörök fenntartásában játszanak meghatározó 
szerepet.260 Erre utal, hogy pl. Dömölkön az utolsó periódusban a felső réteg csupán 
a szűkebb vonzáskörben, ott is csak elvétve fordul elő, s a helyre speciálisan jellemző 
mesterember réteg is csak a szűkebb vonzáskör közelebbi pontjain található meg 
nagyobb számban. Mindez a felső és középső társadalmi rétegek területi közvetítő 
szerepének időbeli korlátozódása mellett térben is szemlélteti ezeknek a rétegeknek 
a fokozatosan elkülönülését a paraszti rétegektől.261 Ez utóbbi tendencia némi idő-
beli eltolódással kisebb-nagyobb mértékben a Dunántúl néhány más zarándokhelyén 
is megfigyelhető, ami érzékelteti a felső és középső rétegek paraszti rétegektől való 
leválási folyamatának nyugatról kelet felé mutató térbeli teijedését. 

A vonzáskörzetek értelmezésénél nem hagyható figyelmen kívül végül az a 
tény, hogy a vizsgált területen több kisebb-nagyobb kiterjedésű vegyes piaci vonzás-
körzet található, s hogy a terület tiszta piaci vonzáskörzetei közül néhány olyan 
település (Kismarton, Dömölk, Sasvár) vagy olyan település közelében lévő település 
(Boldogasszony - Nezsider, Máriavölgy - Pozsony) körül alakult ki, amely piacköz-
pont és egyben zarándokhely is volt. A terület piaci vonzáskörzeteinek és a zarán-
dokhelyek szűkebb vonzáskörzeteinek összevetése azt mutatja, hogy a két körzet 
több ponton megegyezik egymással.262 Ebből arra következtetünk, hogy ezeknek a 
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településeknek a piacközpont funkciója és zarándokhely jellege az adott település 
fejlődésén túl is összekapcsolódott egymással, és a piaci vonzáskörzetek, illetve a 
zarándoklatok vonzáskörei kölcsönösen befolyásolták egymás kialakulását. 

Összegzés 

Az áttekintés végére érve megállapíthatjuk, hogy a zarándoklatok története 
releváns alapnak bizonyult a barokk kori osztrák és magyar népi kultúra közti köl-
csönhatás vizsgálatában. A zarándoklatok mint a területi migráció egyik formája a 
két etnikum állandó egymás mellett élésén kívül az ismétlődő találkozások révén 
fontos szerepet játszottak a két kultúra közti interetnikus kapcsolatokban, s így jó 
alkalmat kínáltak a különböző kulturális jelenségek áramlási mechanizmusának, a 
közvetítésben szerepet játszó társadalmi csoportoknak és a közvetített jelenségeknek 
a tanulmányozására. A zarándoklatok szerveződésében szerepet játszottak a külön-
böző társadalmi rétegek és csoportok eltérő társadalmi és területi mobilitásának 
formái, ezáltal a 17-18. századi külső és belső migrációtípusok (telepesek, vándori-
parosok, kereskedők, katonaság) közvetítő szerepe mellett megragadhatóvá vált a 
dinasztia, az egyházi és vüági vezető réteg, a városi polgárság, egyes foglalkozási 
csoportok (mesteremberek, rézmetszők, pásztorok, alkalmazottak) és vallási szerve-
zetek (szerzetesrendek, társulatok) közvetítő szerepe is. Ugyanakkor maguk a zarán-
doklatok is a kulturális csere kiemelkedő alkalmai, s ezzel a különböző etnikumok, 
társadalmi csoportok és területek között vertikálisan és horizontálisan zajló akkultu-
rációs folyamat fontos tényezői. A zarándoklatok által közvetített kulturális jelensé-
gek nagy része maga is fontos közvetítő szerepet játszik, amint ezt a bemutatott 
különböző kiadvány-, ábrázolás- és épülettípusok, szövegek, folklór motívumok, szo-
kás- és kultuszformák, a zarándokhelyek területi és egyházjogi sajátosságai, valamint 
a zarándoklatokról alkotott felfogás és ennek rétegek szerint eltérő ütemű megvál-
tozása tanúsították. 

A 17. század második és a 18. század első felében a zarándoklatok a szen t - és 
Mária-tisztelet bizonyos formáihoz hasonlóan2 6 3 fontos szerepet játszottak a Habs-
burg-dinasztia ellenreformációs, törökellenes politikájának magyarországi érvénye-
sítésében, a 18. század második felében azonban a zarándoklatokat korlátozó állami 
és egyházi intézkedések264 a zarándoklatokról alkotott felfogás társadalmi differen-
ciálódásával párhuzamosan az állam és egyház viszonyának alapvető megváltozását 
és az alsó rétegek kultúrájának megújítási kísérletét tükrözik a társadalmi elit részé-
ről, amely része az Európa különböző területein eltérő ütemben végbemenő átfogó 
modernizációs folyamatnak. A Magyarországra jött St. Lambrecht-i szerzetes, Kop-
tik Odó és a dömölki zarándokhely sorsa a 18. század közepén paradigmatikus ér-
tékű, s a klasszikus barokk vallásosság formáinak széthullása mellett mintegy előre 
jelzi a két terület közti kulturális-gazdasági elkülönülés fokozódását a 18-19. század 
fordulójától. Az 1760-as, 1770-es évektől kezdve csaknem mindenütt észlelhető a 
zarándoklatok intenzitásának csökkenése, az 1790-es években pedig az ekkorra már 
nagyobbrészt meg is szüntetett Π. József féle korlátozó intézkedések és a felvilágo-
sodás együttesen éreztetik hatásukat a legalsó rétegekben is. Ennek a folyamatnak 
nem tud gátat vetni a szerzetesrendek egy részének visszaállítása, a vallási és erkölcsi 
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élet helyreállítását és a jozefinizmus hatásainak eltüntetését célzó egyházi intézke-
dések sorozata, valamint a zarándoklatok újjáélesztési kísérlete sem a 19. század eleji 
egyházi regenerációs törekvésekben. 

A nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai zarándoklatok kulturális közvetítő 
szerepének vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül egyrészt azt a tényt, hogy 
ezeket a területeket a török nem néptelenítette el, itt nem kellett tervszerű telepí-
téseket végrehajtani, a lakosság többségében katolikus maradt, illetve többek között 
épp a zarándoklatok révén eredményesen rekatolizálták, s így a 17-18. században 
mintegy önként kínálták a lehetőséget az ú j kulturális hatások közvetítésére. Más-
részt ezek a zarándoklatok, illetve zarándokhelyek nemcsak az osztrák és a magyar 
kultúra fő érintkezési területén helyezkedtek el, hanem beletartoztak abba a Habs-
burg-birodalmat DNy-ÉK irányban átlósan két részre osztó átmeneti zónába is, 
amely Bécsnek és környékének mint innovációs központnak a kisugárzó hatásától 
erősítve az európai kulturális-gazdasági fejlődés központi és perifériális területei, 
közelebbről ÉNy-Európa iparosodó, városiasodó, illetve DK-Európa döntően me-
zőgazdasági jellegű részei között húzódott,256 s így Magyarország Nyugat-Európához 
való kapcsolódásának egyik legfontosabb területe volt. A zarándokhelyek vonzáskör-
zeteinek elemzése megmutatta, hogy a zarándoklatok a kulturális javak átvételével 
és átadásával, differenciálásával és kiegyenlítésével hogyan járultak hozzá ezen a 
területen a kulturális körzetek kialakulásához, a kultúra táji tagolódásához, az inno-
vációs régiók és a peremterületek speciális kulturális fejlődéséhez, valamint a külön-
böző kulturális régiók közti kapcsolatok megteremtéséhez. A zarándoklatok kultu-
rális közvetítő szerepe tág lehetőséget ad arra, hogy segítségével más kulturális je-
lenségek elterjedését értelmezzük, ezért további speciális és összehasonlító vizsgá-
latok feladata lesz annak feltárása, hogy a zarándokhelyek időben állandóan változó 
vonzáskörzetei milyen egyéb kulturális jelenségek (pl. népi építkezés, eszköz- és 
nyelvhasználat, a tárgyi kultúra különböző formái, népi elbeszélésanyag) és hatások 
előfordulásával és elterjedésével, gazdasági, kereskedelmi és társadalmi kapcsolatok-
kal, településtörténeti sajátosságokkal hozhatók összefüggésbe, hogyan segítik a za-
rándoklatok ezek értelmezését, s hogy ezek a kapcsolatok milyen módon hatottak 
vissza a zarándoklatok történetére. 

A határmenti osztrák és magyar lakosságnak az anyaországok felé irányuló 
intenzív kapcsolatai a közösen látogatott zarándokhelyek révén közvetve ugyancsak 
hozzájárultak az interetnikus kapcsolatok elmélyítéséhez. A vegyes etnikumú terüle-
teken lévő, több különböző etnikumot mobilizáló zarándokhelyek - a Habsburg bi-
rodalom minden etnikumát egyesítő Máriacell barokk kori szerepéhez hasonlóan -
az etnikai csoporttudat erősítése és az etnikus specifikumok hangsúlyozása helyett 
elsősorban a táji és vallási összetartozás-tudat kialakulásának, a különböző etniku-
mok integrálódásának és az interetnikus konfliktusok feloldásának irányába hatot-
tak. A 19. században megfigyelhető a zarándoklatok szerepváltozása az etnikus fo-
lyamatokban: az 1857-es nagy máriacelli zarándoklat az etnikumok egyesítése he-
lyett a paraszti kultúrából a társadalmi elit által kiemelt etnikai szimbólumként már 
a nemzeti függetlenség gondolatának, az etnikai azonosságtudatnak az erősödését 
fejezi ki. 
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Figyelmünk középpontjában az osztrák és magyar etnikum kapcsolatai álltak, 
s további vizsgálatok feladata lesz a területen élő horvát, szlovén és szlovák etniku-
mok kapcsolatainak tisztázása a zarándoklatok tükrében. További feltárásra várnak 
a zarándoklatokkal kapcsolatos egyéb szokásformák és ikonográfiái motívumok266 

átadásának-átvételének kérdései, így pl. a különböző etnikumok elbeszélésanyaga és 
búcsújáró énekei közti szövegszerű, zenei kapcsolatok,267 a fogadalmi adománytípu-
sok szerkezetében,268 a mirákulumképeken2 6 9 megfigyelhető párhuzamok és különb-
ségek, valamint a zarándoklatok által közvetített kulturális jelenségek átmeneti for-
máinak, kölcsönhatásának, terjedési irányának és arányának problémái. A kutatás 
mai állásánál úgy tűnik, hogy a kulturális közvetítés Ny-K-i fő iránya mellett a 
vizsgált terület zarándoklatait a lokális vonzáskörű helyek felkeresése a területen 
belül, valamint a regionális és interregionális vonzáskörű helyek felkeresése a terü-
leten belül és azon kívül minden irányból nagyjából egyenrangúan jellemzi, a terü-
leten kívüli interregionális helyek felkeresése pedig elsősorban nyugat felé irányul.270 

Másfelől a zarándokok és a kegyhelyek száma alapján a vizsgált területen belül is 
különbség mutatkozik a kapcsolatok fő irányában, mivel a Nyugat-Dunántúl, illetve 
a mai Burgenland és Kelet-Steiermark déli részén a K-Ny irányú, északi részén 
viszont a Ny-K irányú kapcsolatok látszanak számottevőbbnek,271 míg a Dunától 
északra fekvő északnyugat-magyarországi, illetve kelet-ausztriai területekkel kap-
csolatban a kutatás mai állásánál nem tudunk határozott véleményt formálni. Mind-
ezeknek a kérdéseknek a tisztázása csak a zarándoklatokra vonatkozó további for-
rásanyagok részletes feltárása, a zarándoklatokon kívüli egyéb kulturális közvetítők-
nek és közvetített jelenségeknek a vizsgálatba való bevonása, valamint az osztrák és 
magyar kutatás szoros együttműködése révén lesz lehetséges. 

Az egyes térképeken számokkal megelölt helységnevek 

1. térkép 

1 .Almás 2.Alsóbeled 3.Andocs 4.Badafalva 5.Baja 6.Barátfalva 7.Barka 8.Bács 
9.Bisztrica lO.Bodajk ll.Bodrogújhely 12.Boldogasszony 13.Bosác 14.Búcsúszentlász-
ló 15.Buda-Máriaremete 16.Buda-Nagyboldogasszony t. 17.Buda-Erzsébet apácák 
t. 18. Buda-Szt.Ferenc sebei t. 19.Buda-Kapucínus kápolna 20.Buda-Krisztinaváros 
21.Celldömölk 22.Csejte 23.Csepel 24.Csiklóvár 25.Csíksomlyó 26.Csorna 27.Dénesd 
28.Dérföld 29.Dragotin 30.Dubnica 31.Ecseg 32.Eger-Segedelemvölgy 33.Egersza-
lók 34.Ercsi 35.Eszék 36.Esztergom 37.Fraknó-Szervita t. 38.Fraknó-Rozália kápol-
na 39.Frivald 40.Garamszentbenedek 41.Gyöngyös 42.Győr 43.Gyulafehérvár 44.Ha-
jós 45.Hanyi-puszta 46.Homokkomárom 47.111ava 48.Jásd 49.Kassa 50.Kékkő 51. 
Királyfalva 52.Királyhida 53.Kisboldogasszony 54.Kisfalu 55.Kismarton-Kálvária 56.Kis-
marton-Ferences L 57.Kismarton-Szt Márton t 58.Kistapolcsány 59.Kolozsvár 60.Kóp-
háza 61.Kőrös 62.Krapina 63.Krasznahorka 64.Kupfalva 65.Laborcfő 66.Lajtakáta 
67.Lajtaszentmiklós 68.Lajtaszék(Stotzing) 69.Léka 70.Loretó 71.Lőcse 72.Máriabesnyő 
73.Máriagyúd 74.Máriakálnok 75.Máriakéménd 76.Máriamakk 77.Márianosztra 78.Má-
riapócs 79.Máriaradna 80.Máriavölgy 81.Mátraverebély 82.Mikola 83.Modorfalu 
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84.Nagyszombat 85.Nyitra 86.Óbuda-Kiscell 87,Ompitál 88,Osli 89.Pálfalva 90.Pest-Fe-
rences L 91.Pest-Pálos t. 92.Petőfalva 93.Pécs-Havi Boldogasszony k. 94.Pécs-Kapucí-
nus t. 95.Pécs-Szentkút 96.Péliföldszentkereszt 97.Pétervárad 98.Pinkakertes 99.Pinkóc 
lOO.Pósaszentkatalin 101.Pozsony-Szt.Márton t. 102.Pozsony-Mélyút 103.Pozsony-Tri-
nitárius t. 104.Pozsony-Virágvölgy 105.Privigye 106.Radvány 107.Rótfialva 108.Rudnok 
109.Sasvár llO.Segesd ll l .Solymár 112.Somlóvásárhely 113.Sopron-Szentlélek t. 
114.Sopron-Szt.Mihály t. 115.Sopronbánfalva lló.Sümeg 117.Szany 118.Szeged 
119.Szentantal 120.Szentilona 121.Szentmihályhegy 122.Szokolóc 123.Szombathely 
124.Szottin 125.Tápiószecső 126.Terzátó 127.Tétszentkút 128.Turbék 129.Tusnád 
130.Újlak 131.Varannó 132.Vasvár 133.Vác-Hétkápolna 134. Vátszentkut 135.Vim-
pác 136.Visnyó 137.Volavje 138.Zágrábremete 139.Zimony 140.Znióváralja 141.ZÓ-
lyom-Óhegy 142.Zsömle 

2. térkép 

l.Andocs 2.Arad-Erőd t. 3.Arad-Ferences t. 4.Besztercebánya-Jezsuita t 5.BÚ-
csúszentlászló 6.Buda-Mária mennybemenetele t. 7.Buda-Viziváros-SztAnna t. 8.Csík-
somlyó-Salvator kápolna 9.Eger-Minorita t. lO.Eperjes-Minorita t. l l .Esztergom-
Szt.Anna t. 12.Érsekújvár-Ferences t. 13.Felbár 14.Fülek-Ferences t. 15.Gyöngyös-
Ferences t. ló.Gyór-Karmelita t. 17.Győr-Orsolyita t. 18.Gyula 19.Gyulafehérvár-Fe-
rences t. 20.Hédervár 21.Holies 22.Homonna 23.Jászberény 24.Kassa 25.Kismarton-
Szt.Márton t. 26.Kolozsvár-Ferences t. 27.Kópháza 28.Körmöcbánya-Ferences t. 
29.Lajtapordány 30.Loretó 31.Lőcse 32.Majk-Kamalduli t. 33.Malacka 34.Máriabes-
nyő 35.Modorfalva 36.Nagyszombat-Pálos t. 37.Németújvár-Ferences t. 38.Pápóc-
Ágostonrendi t. 39.Pozsony-Ferences t. 40.Pozsony-Orsolyita t. 41.Sasvár 42.Selmec-
bánya-Jezsuita t. 43.Sopron-Ferences t. 44.Szakolca-Jezsuita t. 45.Szakolca-Karme-
lita t. 46.Szendrő 47.Székesfehérvár-Ferences t. 48.Székesfehérvár-Jezsuita t. 
49.Szombathely-Ferences t. 50.Szombathely-Székesegyház 51.Szomolyán 52.Teplics-
ka 53.Terzátó 54.Vác-Domonkos t. 55.Vác-Ferences t. 56.Várkony 57.Zsolna 

3. térkép 

l.Adony 2.Baja-Vodica 3.Barátfalva 4.Bernecebaráti 5.Bodajk 6.Buda-Vizivá-
ros-Szt.Anna t. 7.Buda-Szt.Ferenc sebei t. 8.Budafok 9.Csicsó lO.Csobánka 11.Do-
roszló 12.Dunaföldvár 13.Eger H.Esztergom 15.Etyek ló.Fertófehéregyháza 
17.Győr-Karmelita t. 18.Győrrévfalu 19.Gy6rsziget 20.Győrujváros 21.Krasznahor-
ka 22.Lajtaszentmiklós 23.Loretó 24.Lucs 25.Máriakéménd 26.Miskolc 27.Mór 
28.Nadap 29.Nagyréde 30.Óbuda-Péter-Pál t. 31.Óbuda-Ujlaki t. 32.Perbál 33.Pest-
Szt.Anna t. 34.Pest-Kőbánya-Kápolna tér 35.Pécs-Kapucinus t. 36.Pilisborosjenő 
37.Pilisvörösvár 37.aRákos (Fertőrákos) 38.Solymár 39.Sopron-Szentháromság ká-
polna 40 Sopronnémeti 41.Sopronnyék 42.Szajk 43.Szarvkő 44.Szeged 45.Szentgott-
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hárd 46.Székesfehérvár 47.Szottin 48.Telki 49.Tétszentkut 50.Tinnye 51.Torbágy 
52.Trencsén 53.Turbék 54.Üröm 55.Varannó 56.Visegrád 

4. térkép 

l.Barátudvar 2.Borbolya 3.Borisfalva 4.Buda 5.Burgóhegy 6.Csák 7.Cinfalva 
8.Csajta 9.Csepreg lO.Csorna ll .Dénesd 12.Dévény 13.Doborján 14.Dömölk 
15.Eszék 16.Füles-Gálosháza 17.Galgóc 18.Győr-Szentháromság t. 19.Győrsövény-
háza 20.Höflány 21.Kismarton 22.Kisostoros 23.Komárom 24.Körmöcbánya 25.KŐ-
szeg 26.Lajtaszentmiklós 27.Lajtaújfalu 28.Léka 29.Loretó 30.Magyaróvár 31.Mária-
völgy 32.Mosonszentjános 33.Nagyfalva 34.Nagyhöflány 35.Nagymarton 36.Nezsider 
37,Obuda-Kiscell 38.Pápa 39.Pécs 40.Pozsony-Mélyút 41.Rábaszentmárton 42.Rép-
cekethely 43.Répcekőhalom 44.Röjt 45.Ruszt 46.Sárvár 47.Selmec 48.Sérc 49.Siklósd 
50.Sopron 51.Sopronkeresztúr 52.Sopronkertes-Pálos t. 53.Sopronkertes-Plébánia t. 
54.Szalónak 55.Szeged 56.Szekszárd-Mária születése t. 57.Szentharaszt 58.Szentmar-
gitbánya 59.Szerdahely 60.Szered 61.Székesfehérvár 62.Szombathely 63.Vámosde-
recske 64.Vép 65.Veszprém 66.Vulkapordány 

5. térkép 

1 .Annaberg 2.Bruck/Leitha Spittelwaldkapelle 3.Deutschaltenburg 4.Ernst-
brunn 5.Feldsberg 6.Gabersdorf bei St. Veit am Vogau 7.Graz 8.Heihgenkreuz 9.Ka-
megg bei Gars lO.Katzelsdorf l l .Lebing 12.Marburg 13.Mariabründl bei Poysdorf 
14.Mariabründl bei Schöngraben 15.Maria-bründlkapelle bei Groissenbrunn 16.Ma-
ria Dreieichen 17.Maria Fieberbründl bei St. Johann in Herberstein 18.Maria Hilfs-
berg bei Gutenstein 19.Maria in der Hasel in Pinggau 20.Maria-Kirchbüchl bei Ro-
thengrub 21.Maria Lanzendorf 22.Maria Neustift bei Pettau 23.Maria Taferl 24.Ma-
ria Trost bei Graz 25.Mariazell 26.Millstatt 27.Pottendorf 28.Pöllauberg 29. Salz-
burg 30.St.Ulrich bei Hausküchen 31.Schwadorf 32.Siemdorf7March 33.Sonntagberg 
34.Strasse bei Oberburg 35.Weissenstein 36.Wien-Franziskanerkloster 37.Wien-Hietzin-
gerkirche 38.Wien-Mariabrunn 39.Wien-Mariahilfkirche 40.Wien-SUoseph 41.Wien-
StKlara Kloster 42.Wien-Stephansdom 43.Wien-Trinitarierkirche 44.Wiener Neustadt 
45.Wol£sthal 46.Zistersdorf 

(Tisztelet Olvasó! 
Az itt következő térképeket a szerzők készítették, a számokat és jelzéseket 

kézzel írták az egyes helyekre. A térképeket kicsinyített formában kell közölnünk — 
az eredetiek A4-es, illetve A3-as méretben készültek — ezért a számok nehezen, sok 
esetben csak nagyítóval olvashatók, amiért szíves elnézését kéri [a szerzők nevében 
is] a szerk.) 
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г térkép 
Loreto és Magyarország (17-18. század) 



3. térkép 
Mariahilf és Magyarország (17-18. század) 
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5. térkép 
Ausztriai búcsújáró helyek magyarországi kapcsolatokkal (17-18.század) 
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107Albert Riedl - Karl M. H i e r Lied-Flugblattdrucke aus dem Burgenland. (Eisenstadt, 1958.) 

166-167., 172-173. 
"»Riedl - Klier Lied Flugblattdmcke 159. Nr. I. 
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"»Probst: Die Wallfahrt IX-XIV, Riedl - Klier: Lied-Flugblatt drucke 168-172., Krauscher: 400 
Jahre 161-164. 

"»Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek rend története. 5. (Budapest, 1902-1916.) 
560., Ried] - Hier: Lied-Flugblattdrucke 24-25. Nr. IV-VI. 

niRiedl - Klier Lied-Flugblattdrucke 124-125., 62-64., vö. Tüskés Gábor - Knapp Éva: Fejezet a 
XVIII. századi vallási ponyvairodalom történetéből. Irodalomtörténeti Közlemények 89(1985) 4-5. 415-
436. 

m A máriacelli zarándoklatok magyar vonatkozásainak akár közelítő teljességű bemutatását több 
tényező nehezíti. Az egyik akadály a máríceUi zarándoklatokra vonatkozó hatalmas mennyiségű barokk 
kori forrásanyag túlnyomó részének feltáratlansága. A kéziratos forrásanyag több különböző helyen, szét-
szórva található (így pl. História miraculorum Mariae-Cellensium ab anno 1150. ad annum 1725. EKK 
A. 19., Descriptio historica... (Maria Cellensium) EKK Ab. 219-220., Oblationes Sacrae... (Maria Cel-
lensium) EKK Ab. 222. (1602-1730), Ab. 222. (1664-1680.). A kéziratos és nyomtatott forrósok felsoro-
lását 1. Gugitz: Österreichs Bd. 4. 202-204.), és a Máriacellt gondozó St. Lambrecht-i apátság levéltárában 
lévő legfontosabb része rendezetlenség miatt csak körülményesen hozzáférhető. Tbvábbi nehézséget je-
lent, hogy a kéziratos források nem mindig különíthetők el élesen egymástól, a különböző forrástípusok 
gyakran egymásba mosódnak. Ehhez járul, hogy ugyanarról az eseményről nemegyszer több, közel egy-
korú feljegyzés áll rendelkezésre, s ezek nem mindig ugyanúgy adják vissza a történteket. Hasonlóképpen 
átfedések figyelhetők meg a nyomtatásban megjelent forrásanyagban. A vizsgált időszakot érintő kéziratos 
források között a 17. század elejétől kezdve többé-kevésbé folyamatosan egyaránt megtalálhatók a kegy-
hely történetét összefoglaló munkák (Christopherus Andreas Fischer: História Ecclesia Cellensis ad Be-
átám Virginem. Viennae ex officina TVp. Ludovici Bonnoberger in Bursa Agni. Anno MDCIV. (nyomta-
tásra előkészített kézirat?) Stiftsarchiv St. Lambrecht (=SL) ο. Sign., Ämilianus Hilbig: Peregrinus cel-
lensis seu munera et vota ad cellam Magnae matris et virginis Mariae peregrini... anno 1650. SL o. Sign., 
Amilian Adalbert Eremiasch: Apparatus exegeticus ad conscribendam Históriám seu annales ecclesiae 
Miraculosa B. M. Virginis Cellensis in Styria ex chartophylacio Lambertino desumptas Anno 1713. (?), 
SL o. Sign.) az eseményeket folyamatos időrendben rögzítő, kalendáriumszerű feljegyzések (Ephemerides 
Cellenses ab Anno 1704. SL ο. Sign., Zeller Calender (nach 1773) SL Mariazell, o. Sign.), kompendium-
szerű összeállítások (Marian Sterz: Dreibändiges Kompendium über die Geschichte von St. Lambrecht 
und Mariazell um 1820. SL o. Sign.), társulati könyvek (Prothocollum Mari an um S. S. Rosarii in Cellis 
Eiusdem Β. V. M. (1633-1782.) SL. o. Sign., Vita Mortis, seu liber vivorum, pro Moribundus Orantium, 
ut post mortem vivant, id est Albus Marianus, perpetui Rosary ere et us ac apertus la January 1726. SL 
ο. Sign., Album Almae Congregationis Β. V Mariae De Monte Carmelo Inceptum Anno 1694 In Cellis 
Marianis. SL. o. Sign.), mirákulumfeljegyzések (Andreas ScholhMiracula Cellensia. (1627.) SL. o. Sign., 
Inschriften der 36 (35) Wunderdarstellungen in Maria Zell 1626. SL Schachtel Mariazell, Mirakel, o. 
Sign.), valamint a precessziók évenkénti jegyzékei (Processiones ad Cellás Marianas de Anno 1692 et 
1693. SL Lad. 38. L, Processiones ad Cellás Marianas de Anno 1712. SL Lad. 41. G., Processiones 
venerunt in Cella Marianas 1675. SL Lad. 41. G.). A legfontosabb nyomtatott forrást jelentő mirákulumos 
könyvek a 17. század második harmadától folyamatosan kísérik végig a kegyhely történetét (így pl. Urban 
Pikelius: Benedicta Virgo Cellensis. (Graz, 1645.), Gerardus Pettschacher: Benedicta Virgo Cellensis... 
Ab Anno 1666 usque ad Annum Christi 1678 factum. (Graeciy 1678.), uő.: Ferrere Fortsetzung und 
Beschreibung der Gnaden. (Graeciy 1690.), Werlein: Neu-eröffneter (1713.), uő.: Neu-eröfEneter (1717.), 
uő.: Annoch offenstehender (1722), Cellerisch-Marianischer Gnaden-Schatz Des 1748 ten Jahr. (Steyr, 
1749.), Cellerisch-Marianischer Gnaden-Schatz Des 1753. und 1754. Jahr. (SteyT, 1755.), B. Stemegger: 
Sechstes Jahr-Hundert der zu Mariam nach Zell in Steyermarck angefangenen Wallfahrt. (Steyr, 1758.) 
Innocentius Schelzinger: Seculum sextum mchoatae ad Cellas Marianas. (Styrae, 1772.)): felépítésük min-
tául szolgált más ausztriai búcsújáróhelyek mirákulumos könyveinek szerkezetéhez is (így pl. Oesterrei-
chischer Myrrhen-Berg... Das ist: Anfang und Vortgang der weltberühmten Wallfahrt nach Maria Taferl 
in Unter-Oesterreich. (Crembs, 1748. 3.kiad.), Ursprung, Wunder und Gutthaten des weitberühmten 
Gnaden-Bilds der Schmerzen-Mutter Maria an der Luggau im Lessach. (München, 1760.), Zweyfacher 
Gnaden-Fluss. (Graetz, 1709.), Melchior Michelitsch: Marianischer Gnaden-Schall des Wunderthätigen 
Gnaden-Bilds Maria-Hülf, welches zu Graetz. 2. Bde (Gratz, 1737, 1739.), Ursprüngliche Beschreibung 
Der Uralten Gnaden Bildnuss Maria-TtosL (Graetz, 1740.), Joseph Wenceslav Stöger: Das grösste Wun-
der-Werck Bey dem Gnaden-Ort Maria-DOSL (Graetz, 1749.) Florilegium Pöllense. (Gratz, 1766.), Be-
ständig fliessender Gnadenbrunnen... Maria Bründl... in dem zwischen Crembs und Stein. (Crems 
1775.)). Αζ első tudományos kísérlet a hatalmas mennyiségű forrásanyag áttekintésére P. Othmar Wonisch 
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részéről történt századunk első felében. A hely történetéről írt összefoglaló munkái mellett (Othmar 
Wonisch: Die Gnadenbilder Unserer Lieben Frau in Maria-Zell. (St. Lambrecht - Mariazell, 1916.), uő.: 
Geschichte von Mariazell. (Mariazell, 1948.)) leghasználhatóbb az a kéziratos és nyomtatott forrásanyag 
alapján készített cédulakatalógus, részben feldolgozatlanul maradt tematikus adatgyűjés, amely hely- és 
személynevek, valamint tárgyszók szerinti utalásokkal könnyíti meg az eligazodást (Zettelkatalog ... é.n.). 
Az első áttekintésben mi is ezt használtuk, és az ennek alapján kapott képet egészítettük ki más források 
adataival. A kéziratos és nyomtatott forrásokhoz hasonlóan nem történt rendszeres kísérlet a tárgyi jellegű 
forrásanyag feltárására sem: a hely történetével foglalkozó szerzők ebből újra és újra a máig fennmaradt 
legértékesebb darabokat emelik ki, a többire kevés figyelmet fordítanak. A tárgyi forrásanyag a kéziratos 
és nyomtatott forrásoknál jóval nagyobb pusztulást szenvedett a fogadalmi képek közül például a Π. 
József előtti időszakból rendszerint csak a művészi értékkel rendelkező, nagyméretű darabok maradtak 
fenn, amelyek az írásos forrásokban többnyire amúgy is szerepelnek, a paraszti réteghez kapcsolódó kisebb 
képek többsége a 19-20. századból való. 

luPettschacher: Benedicta 60. 
lUEremiasch: Apparatus 105b., 107b., Odo Koptik: Elenchus Gratiarum a Beatissima Virgine Cel-

lensi nobilibus Quibusque concessam. SL No. 1486. ΙΠ. A/bl3, 52. 
iiSEremiasch: Apparatus 106a., 107a., 107b., Koptik:Elenchus 52. 
116Eremiasch: Apparatus 110a-b. 
117Eremiasch: Apparatus 107b., 110a. 
118Eremiasch: Apparatus 109a., 110b., Zeller Calender 130., Eremiasch: Apparatus 111b. 
119Protocollum Marianum S. S. Rosarii 78., Eremiasch: Apparatus 108b., 109a., 110a. 
120Pettschacher: Benedicta 70., Eremiasch: Apparatus 108b., 107a., 109a„ 109b., 110a„ 110b., Illa., 

111b. 
121Vö.: Pettschacher Benedicta 66., Gerhard Rodler: Geschichte und Beschreibung der Gnadenkir-

che Mariazell. (Mariazell, 1907.) 67. 
i22Wonisch:Die Gnadenbilder 44-45. 
123Mária-czelli liliomok. Az 1857. sept. 8-ki Maria-czelli magyar országos búcsújáratra vonatkozó 

történeti jegyzetek, főpásztori levelek, előkészületek, utazási rajzok, versezetek, s egyházi beszédek gyűj-
teménye. (Pest 1858.) 28-29., 33. 

^Stiftungen. SL Schachtel Mariazell, Kirche, Kopie eines Stiftungsbriefes 1672. 4/10. 
i25Wonisch: Die Gnadenbilder 45., 38. 

Eszterházy Pálhoz vö.: Merényi Lajos: Herczeg Esterházy Pál nádor 1635-1713.(Budapest 1895.), 
Andreas Angyal: Fürst Paul Eszterházy (1635-1713.) Südostdeutsche Forschungen 4(1939.) Heft 2. 339-
370., Semmelweis: Die gedruckten Werke des Palatins Esterházy (1635-1713). Burgenländische Heimat-
blätter 23(1961) Heft 1. 32-42., Prothocollum Marianum S. S. Rosarii 77. 

127Stiftungen. Kopie eines Stiftungsbriefes Lad. 31. D. Nr. 11. 
I28perenc L Hervay: Repertórium historicum ordinis cisterciensis in Hungaria. (Roma, 1984.) 72. 
129Jesus, Maria, Joseph. Sodalitas Sanctissimi patriarchae Josephi,... In... Monasterio Campolilio-

rum (1753-1755, 1755-1757.) (Crembs o. J.), Catalogus, eorum dominorum sodalium, qui Ex Venerabiii 
Congregatione sanctissimi Patriarchae Josephi, In... Monasterio Β. V. M. de Campoliliorum (1752-1754, 
1754-1756.) (Crembs oJ.) 

130Koptik: Elenchus 47a. 
131Pettschacher: Ferrere Fortsetzung 177-178. 
132Rodler: Geschichte 23. 
133H. Jahrvogel: Puteus aquarum viventium. (Steyr, 1700.) b2-b3., Odo Koptik: Regio Mariana. 5 

Bde SL No. 1487. III A/b8-12. Bd. 2. 95b. 
i^Mária-czelh liliomok 21-24. 
1351692-ben pl. a résztvevők száma 2217 személy volt Processiones... 1692 et 1693 . 29. Nr. 267. 
i36jahrvogel: Puteus b2. 
137Koptik: Elenchus 47a-b. 
138Koptik: Elenchus 47«. 
139Eremiasch: Apparatus 110b., 106b., 112a-b. 
140Eremiasch: Apparatus 106b., 112a-b., 118a-b., 119a., Prothocollum Marianum S. S. Rosarii 131b. 
141Koptik: Elenchus 47b., Opfergaben. SL Schachtel Mariazell, Kirche-Schatzkammer ο. Sign., Rod-

ler: Geschichte 97., Wonisch: Die Gnadenbilder 45-46. 
i«Szamosi József: Máriacelli emlékkönyv. (München - Zürich, 1979.) 13. 
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143Wonisch: Die Gnadenbilder 46. 
144Opfergaben ο. Sign. 
145Stemeggen Sechstes 371-373. 
14ÉStemeggen Sechstes 373., Opfergaben ο. Sign., Zeller Calender 97. 
147Opfergaben ο. Sign. 
148Wonisch: Die Gnadenbilder 45-46. 
149Wonisch: Die Gnadenbüder 36. 
150Rodler: Geschichte 52. 
lílFotóját közli Wonisch: Die Gnadenbilder 68. is Szamosi Máriacelli Bild 42. vö. Sasinek V. Ferenc: 

Egy fogadalmi kép. Századok. 31. (1897.) 651-651 
152Ephemerides 320., Wonisch: Die Gnadenbilder 70., Rodler: Geschichte 30. 
ittAnna Coreth: Pietas Austriaca. Österreichische Frömmigkeit im Barock. (Wien, 1982. 2. kiad.) 

70. 
154Wonisch: Die Gnadenbilder 51-52. 
155Rodler: Geschichte 28. 
156VÖ. 112. jegyzet 
157Pettschacher: Benedicta 77. 
158Processiones... 1675., vö. Stemegger: Sechstes 422-423. 
159Koptik: Regio Mariana Bd. 2. 95a., Prothocollum Marianum S. S. Rosarii 103b., Ephemerides 98. 
lMjahrvogel: Puteus b2-b3. 
161Prothocollum Marianum S. S. Rosarii 138., 151., 158., Opfergaben o. Sign., Koptik: Regio Mariana 

Bd. 2. 95b. 
162Ephemerides 99. 
163Eremiasch: Apparatus 93b. vö. Pettschacher: Bendecita 70., Rodler Geschichte 60. 
»«Wonisch: Die Gnadenbilder 78. 
16SSterz: (Kompendium) 155. vö. Sándor Bálint: Ein unbekanntes altes Stadtbild von Szeged. Zu 

einem Mariazeller Votivbild. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 68(1965.) 45-51. 
'«Sterz: (Kompendium) 154. 
i«Vo. Processiones... 1692. et 1712. 
168Prothocollum Marianum S. S. Rosarii 165b. Wonisch: Die Gnadenbilder 70., Rodler: Geschichte 

25. 
1®Vö. Zelebrantenbuch (Mariazell) Mariazell, Schatzkammer, o. Sign. 1778-1804. 
170Mária-czeli liliomok 59-82. 
171 Coreth: Pietas 71. 
172Grünn: Via 56-57. 
173Koren: Die Beziehungen 63. 
i'4Odo Koptik: Fons signatus, seu história Divae Hospitalensis in Styria. (Salisburgi, 1735.) 
175Koptik: Regio Mariana, uó.: Enumeratio illustrium familiarum juxta seriem alphabeticam, quae 

imagini miraculosae Β. M. V. in Cella Styriensi asservate dona votiva sacraverunt Österreichische Natio-
nalbibhothek 8328. (Nov. 573.) Ch. XVIII. 127. 8., uó.: Elenchus. 

176Friess - Gugitz: Die Wallfahrt 8. 
B a c h e r : A dömölki 114-124., 244-249. 
178(Odó Koptik): Compendium Historicum von dem Ursprung und Merckwürdigkeiten, des Gna-

den- und Wunderreichen Orts Neu Mariazell Bey Dömelck. (Oedenburg, 1749.) G2-4. 
179Rechtshandel des Abtes von Dömölk (Ungarn) wegen der Selbständigkeit der Abtei aus den 50-er 

Jahren des 18. Jahrh. Bibliothek des Benediktinerstiftes Göttweig (BG) o. Sign, 
lüopacher: A dömölki 298. 
iiiPacher: A dömölki 299-300. 
182Andreas Angyal: Barock in Ungarn. (Budapest - Leipzig - Milano oJ.( (Ungarische Hefte 4.) 

116. 
183Hoch-Feyerliche Übersetzung Des Gnaden- und Wunder-reichen Bilds Mariae von Dömelk. 

(Wien, 1748.) vö.: (Koptik): Compendium G 4-6., Pacher: A dömölki 250-251., Piszker Olivér Barokk 
világ Gyóregyházmegyében Zichy Ferenc gróf püspöksége idején (1743-83.) (Pannonhalma, 1933.) 32-33., 
Angyal: Barock 116-117. 

184Dietmar Assmann: Berühmte Marien-Gnadenbilder im 17. Jahrundert. Die Wandgemälde im 
Kreuzgang des Stiftes Schlierbach. Oberösterreichische Heimatblätter 37(1983.) Heft 4, 263-302. 
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185Koren: Die Beziehungen 68. 
^(Koptik): Compendium A2-5., Actorum abbatiae Dömölkiensis. Dömöllü csodák. (XVHI. sz. 

közepe) PBAL fasc. 2. Nr. 6. 15., 16., 65., 66., Libellus lib 2. 13. vö.: Wonisch: Die Gnadenbilder 30-31. 
i87Ladislaus a S. Stephano: Flores Mariani. (1776.) Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár Fol. 

Lat. 2115., uő.: Flores, Protocollum. (A Trinitáriusok naplója. 1748-1782.) Püspöki Levéltár Székesfehér-
vár (PLSz, 319/1., Eugen Bonomi: Die Mirakelbücher der Wallfahrtsorte Öbuda-Kiscell/Kleinzell bei 
Altofen und Makkos Mária/Maria Eichel bei Budakeszi in Ungarn. Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde 
12(1969.) 271-300. 

188VÖ. 110. jegyzet 
"»Szilárdfy _ Tüskés - Knapp: Barokk Kat 61-67. 
190(Koptik): Compendium, Synopsis historica de situ, ortu, progressu s. cellae in Hungana, dioecesi 

Jauriensi, comitatu Castriferrei, districtu Kemenesallensi, campo Dömölkiensi. (h. n. é. η.). Rövid histó-
riában foglalt fel-jedzés az ó és új Dömölkhi csudálatos helynek eredetirül. (h. n. é. n.), Decretum 
episcopale, quo compertum redditur, Deum ter. Opt. Max. in s. capella Dömölkiensi complura. (h. n. é. 
n.), Decretum episcopale, quo post repetitas accuratissimas inquisitiones secundum praescriptum ss. con-
cilii Tridentini (h. n. é. n.) 

isiSzilárdfy - Tüskés - Knapp: Barokk Kat. 75. vö. Wonisch: Die Gnadenbilder 35. 15. kép., 35. 16. 
kép., 39. 20. kép. 

192Miracula et Gratiae. N. 2. 1747. Describantur ut sunt. PBAL fasc. 2. Nr. 11., Libellus... Continu-
atarum, Liber Gratiarum puriGcatorum, et in compendium redactarum, ab anno 1750. ad annum usque 
1755. inclusive. Exceptis omissis. PBAL Fasciculi antiquiores fasc. 2. Nr. 10., Actorum abbatiae, (Odo 
Koptik): Variae Gratiae seu species miraculorum Divae Dömölkiensis.(1754.) BL Beilage zur Cod. 917 
rot. 

iMPacher: A dömölki 267-277. 
194Pacher: A dömölki 295., 344-346., Pausz Amand: Kis Tzeü Szarándok. (Győr, 1797.) 31. 
195Rechtshandel des Abtes, Controversiae inter Archiabbatem S. Martini in Hungaria et Oddonem 

Abbatem Demölkiensem. BG alte Sign.: III/9. olim. Cod. o. Sign., Miscellanea aus dem Nachlass Odo 
Koptik Abtes von Dömölk in Ungarn. 3 Bde vom J. 1736-1756. BG Cod. 24. und 917-918., Liber Kop-
tikianus, quo Imago Miraculosa Dömölkiensis defenditur. 1752. PBAL fasc. 5. Nr.9. 

196Summaria Demonstratio Perceptum in Sacristia Dömölkiensi sub A R. P. Sigismundo. BG Hun-
garica Dömölk, o. Sign. 

»"Coreth: Pietas 58-60. 
'»Documenta Artis Paulinorum. 1-3. (Budapest, 1975-1978.) 1. 282. 
199Adolf Mohl: Der Gnadenort Loreto in Ungarn. (Raab, 1900. 2. kiad.) 17. 
«»Documenta 1. 283., 290. 
201 Documenta 2. 317., 323., 325., Gräffel J. Gyurcsek Endre: A sasvári háromszázados nagy búcsú-

járat. (Nagyszombat, 1865.) 36-37. 
«^Documenta 2.319-322. 
«"Ambrosius a S. Spiritu: Ausführlicher Bericht des Ursprungs und Fortgangs deren Gnaden und 

Wohlthaten. (Buda, 1755.) 21-26. 
204História Domus Besnyöiensis 21. 
«»Mohl: Der Gnadenort Loreto 29. 
«»Schmidt: Volkskult 48. 
«"Schmidt: Volkskult 47. 
208 P. Gratian Leser: Frauenkirchen. (1946.) c. kézirata alapján (Klosterarchiv der Franziskaner zu 

Frauenkirchen) idézi Michael Weiss: Geschichte des Franziskanerklosters (1670-1982) und der Wall-
fahrtskirche (1669-1982) in Frauenkirchen. (Manuskript) (Eisenstadt, 1983.) 316-327. 

«»Pásztor Lajos: A máriavölgyi kegyhely a XVII-XVIII. században. (Budapest, 1943.) 21. 
210Kurzer Unterricht über die von einer Löbl. Bruderschaft unter dem Titul Maria Seelenhülf... am 

Pfingst-Montag zu den wunderthaetigen Gnadenbild Maria Thal In Hungam Verrichtende Wall-Fahrt. 
((Wien,) 1769.) 

211Gugitz: Österreichs Bd. 1. 44. 
212Gugitz: Österreichs Bd. 1. 65. Friess - Gugitz: Die Mirakelbücher 
213Gugitz: Österreichs Bd. 1. 9. 
214Gugitz: Österreichs Bd. 1. 52. 
215Gugitz: Österreichs Bd. 1. 85. 
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2i'Gugitz: Österreichs Bd. 2. 119. 
217Gugitz: Österreichs Bd. 2. 193. 
218Schmidt Volkskuh 47. 
219Gugitz: Österreichs Bd. 2. 109. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 44. 
221 Gugitz: Österreichs Bd. 2. 3. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 183. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 13. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 10. 
^Schmidt Volkskult 47., Gugitz: Österreichs Bd. 2. 146. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 106. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 58. 
^Schmidt Volkskult 46-47., Gugitz: Österreichs Bd. 2. 104. 
^Gugitz: Österreichs Bd 2. 93. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 175. 
231 Gugitz: Österreichs Bd. 2. 22. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 55. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 89. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 91. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 97. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 187. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 2. 25. 
238Koren: Die Beziehungen 65., Anton Leopold Schüller Das Mirakelbuch der Wallfahrtskirche 

„Maria Hasel" in Pinggau. Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark 68 (1977.) 274. 
«»Gugitz: Österreichs Bd. 4. 223. 
^Gugitz: Österreichs Bd. 4. 181. 
241 Gugitz: Österreichs Bd. 4. 134. 
M2Koren: Die Beziehungen 64., Gugitz: Österreichs Bd. 4. 147. 
^Koren: Die Beziehungen 64., Gugitz: Österreich Bd. 4. 195. vö.: Andrea Margaretha Hartmann: 

Die Wallfahrt Maria U-ost. Eine volkskundliche Studie über Entstehung, Entwicklung und ihre gegenwär-
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AUSTRO-HUNGARIAN INTER-ETHNIC RELATIONS AS REFLECTED IN THE PILGRIM-
AGES OF THE BAROQUE PERIOD 

by Tuskés Gábor and Knapp Éva 
Summary 

Pilgrimage as a form of territorial migration played an important role in the relations of the 
Austrian and Hungarian cultures through the repeated interaction of the two ethnic groups. It offered 
opportunity for the study of the flow of various cultural phenomena, the movement of social groups as 
mediators and the transmitted phenomena themselves. The way pilgrimage was organized mirrored the 
different social and territorial mobility of the various social layers and groups making it possible for us 
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to study not only the role and types of outer and inner migration in the 17th and 18th centuries, but also 
the role of the dynasty, the ecclesiastical and lay leading strata, the city-dwellers, and the various occu-
pational groups and religious organizations. Pilgrimage itself is an outstanding occasion for cultural exchange, 
very important from the point of view of the meeting of various ethnic and social groups and territories 
both horizontally and vertically. The cultural phenomena mediated by pilgrimage also play an important 
intermediate part as reflected by various types of publications, representations, buildings, texts, folklore 
elements, customs and cults, the local and ecclesiastical characteristics of the places of pilgrimage, as well 
as the views on pilgrimage changing with the various social layers. 

In the second half of the 17th and in the first half of the 18th centuries pilgrimage played an 
important role in the extension of the anti-Reformation and anti-Hirkish policy of the Habsburg dynasty 
in Hungary, but in the second half of the 18th century — parallel with the differentiation of the attitude 
towards pilgrimage in the various layers of society — the central restrictions upon pilgrimage brought a 
fundamental change in the relationship of state and Church and an attempt at restructuring the cultural 
life of the lower social strata on the part of the social elite as part of an overall process of modernization 
taking place in various parts of Europe, though at a different pace. The area in question belongs to the 
zone ranging from southwest to northeast and dividing the Habsburg empire into two, into a central and 
a peripheral region as regards European culture and economic growth, strengthened by the effect of 
Vienna as an innovation center. The line divided the more industrial and urban regions of Northwestern 
Europe and the primarily agrarian ones of Southeastern Europe thus forming one of the major areas 
where Hungary could contact Western Europe. The analysis of the spheres of attraction of the individual 
places of pilgrimage reveals how pilgrimage contributes to the creation of cultural centers, to the regional 
distribution of culture, to the special cultural development of the centers of innovation and the periphe-
ries, as well as to the creation of links between the regions by the transmission, differentiation and 
equalization of cultural achievements. The places of pilgrimage on ethnically mixed territories contributed 
primarily to the creation of a regional and religious affinity, to the integration of the various ethnic groups 
and the solution of inter-ethnic conflicts instead of strengthening ethnic awareness. In the 19th centuiy 
there could be observed a change in the role of pilgrimage in the ethnic processes. 

Gábor Tüskés - Éva Knapp 

RELATIONS INTERETHNIQUES AUTRICHIENNES-HONGROISES DANS LE MIROIR DES 
PÈLERINAGES DE L'ÉPOQUE BAROQUE 

(Résumé) 

Les pèlerinages comme l'une des formes de la migration territoriale — à cause des rencontres 
périodiques de l'ethnie autrichienne-hongroise — jouaient un rôle important dans la relation des deux 
cultures et offraient une bonne occasion à étudier le méchanisme de circulation des divers phénomènes 
culturels, les groupes sociaux intervenants dans l'entremise de ces phénomènes. Les formes différentes 
de la mobilité disparate des groupes et des couches sociales hétérogènes avaient leur rôle dans la struc-
turation des pélérinages donc au côté du rôle intermédiaire des types de migration intérieur et extérieur 
de 17-18 siècles on peut démonstrer le rôle intermédiaire du dynastie et celui des milieux cléricaux et 
civils de la bourgeoisie, de quelques groupes de profession et des associations religieuses. En même temps 
les pélérinages sont en eux-mêmes des occasions importantes de l'échange culturel et sont les facteurs 
singificatifs du processus culture] passant entre les diverses ethnies, groupes sociaux verticalement et 
horizontalement. La majorité des phénomènes culturels — échangée par les pèlerinages — accomplit 
aussi un rôle important intermédiaire comme il est témoigné par les types de publication de dessins, de 
bâtiment, des textes, des motifs folcloriques, forme de coutumes et de culte, des spécialités de terrain et 
de droit canonique des lieux de pélérinage et la conception sur les pèlerinages et le changement de celle-ci 
de rythme divergeant dans les couches sociales. 

Dans la deuxième moitié du 17e siècle et dans la première partie du 18e siècle les pélérinages 
jouaient un rôle important dans la mise en oeuvre de la politique anti-turque — contre reformatrice des 
Habsbourgs en Hongrie, mais dans la deuxième partie du 18e siècle — parallèlements aux réglements 
d'État limitants des pèlerinages et la différenciation de la conception sociale des pèlerinages: ces derniers 
reflètent le changement profond de la relation de 'Église et d'État et l'expérience à renouveler la culture 
des couches sociales inférieurs de la part de l'élite sociale, ce qui fait la partie du processus global à 
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moderniser dans les divers terrains de l'Europe en rythme divergeant. Le terrain examiné appartient dans 
le zône de passage qui coupe diamétralement en direction sud-ouest-nord-est l'empire Habsbourg, qui-
à cause de l'influence radieuse du milieu de Vienne comme centre innovateur s'écartait entre les terri-
tories centraux et périphériques du développement économique et culturel de l'Europe soit entre les 
parties industrialisées et urbanisées du Nord-Est-Europe et les parties plutôt agricoles de celui-ci à sud-
est. Ainsi se zône était l'un des territories les plus importants de point de vue de relation entre la Hongrie 
et l'Europe Occidental. L'analyse des rayons d'attration des lieux de pèlerinage montre comment les 
pèlerinages contribuaient avec la prise et le transfert la différenciation et l'égalisation des biens culturels 
à la création des régions culturelles, à l'articulation régionale de la culture et au développement culturel 
spécial des régions: innovatrices et périphériques également à la formation des relations entre les régions 
différentes. Les lieux de pèlerinages d'ethnie mixte mobilisant des divers ethnies au lieu du renforcement 
de l'identification de groupe et de soulignement des spécificités ethniques donnaient l'impulsion d'abord 
à la formation de la solidarité religieuse et régionale, à l'intégration des divers ethnies et à la solution 
des conflits interethniques. Dans le 19e siècle on peut constater le changement du rôle des pèlerinages 
dans les processus ethniques. 


