
elvegyem. A zöregasszony nezett tükörbe , s mondta: — Menj el jóregvel, míg felkel valaki, 
vegyél vizet abból a kútból s hojzad hezzám. 

Akkor úgy tett a legény, csak a leányt el tudja venni. A legény kilenc kútból hozott vizet, 
mi nincs megkezdve. A zöregasszony csinát mit csinát, s mondta immá jöjj el ilyen s ilyen 
napon, egy hétre vagy kettőre, s akkor megmondom mit kell csánni, hogy ezt a leányt el tudd 
venni. A legény megfizette a zöregasszonyt, hogy nem dolgozott héjába." (Gyoszén—Gio-
seni) 

A Bákó vidéki csángómagyarok csaknem a XX. század közepéig hittek az ellátóban, 
tükörbenézőben és jégőrzőben. Ma viszont ezekből élőt már nem sikerült találni, s mivel 
jelenleg rendszeres gyűjtésről sem lehet szó, leírásuk nem teljes. A gyűjtésben szereplő 
hiedelem-mondák és történetek betekintést nyújtanak az ősi sámán-hitünknek a Bákó vidéki 
magyarság passzív tudatában élő emlékébe. 

Világosabbá vált viszont, hogy bár mind a tükörbené^őben, mind a jégőrzőben táltos 
tulajdonságokat ismerünk fel, az itteni nép nem minden jégőrzőt, még kevésbé tükörbenézőt 
tekintett ellátónak, illetve táltosnak. A táltos sem volt minden esetben jégőrző. N e m sikerült 
pontosabb adatokat találni a táltos huzamos alvásáról, fölös számú csontjáról, felavatásáról 
stb. 

Tény viszont, hogy a Bákó vidéki magyarság népünk egykori sámán-hitének számos 
emlékét megőrizte egészében a közelmúltig. 

Faluhelyi Andor 

Templomjárás, angyalcsapás 
Gunda Béla, a Hans Koren-emlékkönyvben megjelent tanulmányában azokról a fából 

épített ólakról, kamrákról, csűrökről, istállókról, lakóházakról, haranglábakról és templo-
mokról írt, amelyeket a kárpáti kulturális területen szétszedett állapotban vagy a talpgeren-
dáik alá rakott fanengerek segítségével kisebb-nagyobb távolságokra elszállítottak, elvontat-
tak.1 Gunda Béla tanulmányához kapcsolódóan azokról a templomokról szeretnék röviden 
megemlékezni, amelyek a helyi mondák , vallásos legendák, tréfás, falucsúfoló mesék szerint 
mozogtak, egyik területről a másikra áttelepültek vagy áttelepítették őket. 

A mozgó templomokra vonatkozó mondákkal a X VIII—XIX. századi levéltári iratokban, 
írásos feljegyzésekben is találkozunk. A Fejér megyei Martonvásáron és környékén birtokos 
Brunszvik-család pozsonyi levéltára egy 1732-ben keletkezett tanúvallatási jegyzőkönyvet 
őriz, amelyben egy ilyen Inondára bukkantunk.2 A Martonvásáron és környékén élő 
hagyomány szerint az egyik ráckevei templom a Vértesen és a Mezőföldön, majd a Dunán 
keresztül vonult a mai helyére. Vonulása közben Gyúró , Kuldó, Tordas, Kálozd-puszta, 
Martonvásár, Szent László-puszta, Szent Miklós-puszta és Ercsi határában egy nagy árkot 
húzot t . A tanúvallatás során erről az árokról és a templom vonulásáról kérdeztek meg az 
érintett települések lakosai közül tíz tanút. A tanúvallomásokból érdemes néhányat szó 
szerint idézni: Gárdonyi György 60 éves etyeki lakos, a komáromi jezsuiták jobbágya: 
„Attya urátul, ki 103 esztendős korában halt meg, halála előtt 8 esztendővel hallotta. Edgyütt 
Rátzkevében menvén 4 ökrök vásárlására, hogy Duna szigetben lévő két templomnak 
árnyékjában edgyütt hevertenek, az attya mondotta: Fiam, ezen napkelet tornyával álló 
templom ónnal felől jött a Vértesen és Dunán által ide." Dubowszky István 60 éves tordasi 
lakos: „Fátens uram is Tokajnak veszedelmekor származván erre a földre Gyúróra a kurutz 
világ előtt jóval is hallotta közönségessen az öreg s régi emberektől, hogy onnant föltől a 
Vértesen által templom ment volna igyenesen a gyúrói s tordasi Haraszton által, a mint 
tudniillik mai oculata, a' mely árkon gyöt a Budai útig, és ugyan ezen árok látható képpen 
Ercsi felől a Dunán által szolgál mindig hallotta templom által menetele jelének lenni, és hogy 
Dunán túl való szigetben levő két templomnak egyikét tartották azon templomnak . . . " 
Kalkó György 29 éves tordasi jobbágy: „Ezen Fatens Gyúrón lett a világra, onnan jött 
Tordasra lakni, ez itt hallotta, hogy kérdésben lévő templom Nagyszombatnál lévő 

1Gunda Béla: Beweglichkeit der Gebäude im Karpatischen Kulturraum. Tradition und Entfal-
tung. Volkskundlicne Studien. Szerkesztette: V. Hansel — M. Kundergraber — O. Moser. 
Trautenfels, 1986. 79—92. old. 
2Szlovákia Központ i Levéltára, Pozsony. A Brunszvik-Chotek család levéltára, X, 7, Lad. K. 
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Moderdorf nevű faluból jött volna a Vértesen, gyúrói és tordasi Haraszton által Ercsiig, 
onnan pedig igyenesen a Dunán által menetelének árka mai oculata szerént tarcson ..." 
Fehér György 65 éves nemes, a martonvásári pusztán él: „Fátens Uramnak az attyáé ugyan 
Fehér Gergelyé lévén azon Sz. Iváni, Sz. Lászlói és Sz. Miklósi Puszták, melyeknek határit 
keresvén attya ura Buda meg vétele után ötödik esztendőben édes attyának Gyúrón igen öreg 
fogot bizonysági lévén akkori ott való szabados házánál leg ottan elől hozakodván 
questionalt templom Dunán által menetelének jelensége, attya ura háta megett állván s 
szolgálván Fátens Uram hallotta mint attya urátul ugy több egyben gyűlt öreg emberektül 
bizonyítani, hogy azon öreg emberek idejekben is valóságossan hallották az attyoktól, hogy a 
gyúrói és tordassi Haraszton Dunára szolgáló árok lett volna templom menetelének jelensége. 
Fátens Uram emiétett pusztájukat bírván, mivel azon árok keresztül által szolgál rajtok 
száma nélkül volt azon árkon, 's látta, de sokkal látzatósabb volt, mint most. Hallotta azt is, 
azon gyülekezetben, hogy mikor azon Templom a Haraszton által ment, nagy harangszóval 
hallotta menni . . . " Kónya György 63 éves nemes, kuldói lakos: „Harminchat éve Kuldón 
lakik, s itt kivált Kiss János öreg embertől, ki még török világban itt Gyúrón lakott, több öreg 
emberektől és elégszer hallotta, még most is a pásztor gyermekeknél közönséges híre vagyon 
azon kérdésben való templom által menetelének, hogy jele s hele maga után hagyatott volna 
igyenesen a gyúrói és tordasi Haraszton egészen a Dunán is által, mely árok egy jel..." 

A tanúvallatási jegyzőkönyvhöz egy kézzel rajzolt térképvázlatot is mellékeltek, amely a 
Vértes és a Duna közötti területet ábrázolja. Ezen szaggatott vonallal tüntették fel a Zámoly 
és Ercsi közöt t húzódó árkot, a templom vonulásának útját. Az árok jele alá ezt írták: 
„Fossatum seu meatus templi". (Árok vagy a templom útja.) 

Az egyik tanú a Nagyszombat melletti Moderdorf községet említette a templom 
származási helyeként. Fényes Elek 1851-ben megjelent geográfiai szótárában Modersdorf, 
Nagyszombat tól félórányira fekvő, szlovák lakosságú, katolikus falu szerepel. Szlovákia 
1984-ben kiadott térképén Modranka néven tüntették fel Nagyszombat tól délkeletre. A 
község temploma a XVII. század közepe óta híres Mária-kegyhely volt, ami hatással lehetett 
a mozgó templommal kapcsolatos mondakör meghonosodására is. Modordorfi Boldogasz-
szony képe kapcsán ezt írta róla 1836-ban Jordánszky Elek: 

„Van Nagyszombat városához közel egy Modoraorf nevű falu, a halott Krisztus Urunk 
koporsója mellett, egy lorétomi ház is építtetett az 1654. esztendőben, holott a sok búcsújáró 
emberek malasztokat is vesznek Istentől szent Anyja törekedése által. . . Azon templom 
gondviselését Szalkovics Ádám Nagyszombatban lakó esztergomi kanonok, a remete sz. Pál 
magyar szerzetén levő papokra bízta, kiknek akkor benn a városban templomuk és 
klastromuk vala. Arra bízatott a modordorfi templomban oldalaslag felállíttatott lorettói 
háznak és a bold. Szűz fából faragott feketés képének gondja is .. . Gyakoroltatott igen is a 
búcsújárók által e helyen az istenes buzgóság addig, míg a paulinusok el nem töröltettek 
1786-ban, sőt még azután is, míglen az esztergomi főkáptalan menedékhelyét, azaz 
Nagyszombat városát einem hagyá ..." 

A mondát Rosty Zsigmond, Fejér vármegye levéltárosa is bemutatta Egy templomjárás 
Fejér megyében című, 1859-ben megjelent cikkében. Rosty azt is megemlítette, hogy a 
szigetújfalusi lakosok körében a monda még a XIX. század közepén is közszájon forgott . Ö k 
azt állították, hogy a templom kelet felől, az Alföldről jött. H á r o m évvel később Petheő 
Dénes a Vasárnapi Újságban megjelent A Tárnokvölgye és vidéke című cikksorozatában 
említette meg a mondabeli templomot : „mely a Vértes hegyek alján állott, de egyszer csak egy 
szép éjen felkerekedett, el sem búcsúzott, hanem nyakaba vette az utat, s hét határon és a 
Dunán keresztül, átment a Csepel szigetére."'' 

Hasonló vallásos legendára bukkan tunk Pesty Frigyes XIX. századi kéziratos helynév-
gyűjteményében. A Veszprém megyei Halimbáról Vajai István bíró és Rauzli József jegyző 
1864-ben ezt írta a földrajzi neveket gyűjtő Pesty Frigyesnek: ,,a' nyolczadik dűlő is rétnek 
használtatik. Ezen dűlőben látható egy régi sáncz forma amellyről azt mondja még máig is a' 
nép, hogy ezen árok azt jelentené, hogy az Angyalok egy kápolnát Andocsról Somogy 
megyéből hoztak volna Zala megyébe Sz. Lászlóra, s ezen kápolna nyoma hagyta volna 
maga után azon árkot, Andocstól egész Sz. Lászlóig V Ez az adat térben két híres dunántúli 

}Rosty Zsigmond: Egy templomjárás Fejér megyében. Delejtű II. 16. Temesvár, 1859. 123—124. 
old. — Petheő Dénes: A Tarnokvölgye és vidéke. Vasárnapi Újság IX. Pest, 1862. 567. old. 
4Pesty Frigyes: Hely névgyűjtemény. Veszprém megye. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, 
Fol. Hung. 1114. 
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búcsújáróhelyre, Búcsúszentlászlóra és Andocsra, időben pedig a török korra irányítja 
figyelmünket. Búcsúszentlászló legendája szerint amikor a hódító török sereg Zala megyét 
elérte, a menekültek ezen a félreeső helyen húz ták meg magukat. Az angyalok, hogy a 
menekülteket vigasztalják, egy kápolnát hoztak ide. A zarándokok Búcsúszentlászlón a 
Lorettói Boldogasszonyt, a tö rökök elleni harc szimbólumát tisztelik.5 Andocs legendáját 
így írta le 1836-Dan Jordánszky Elek: „Az andocsi klastromot, és a mellette fekvő templom 
nagyobb részét gróf Volkra János Ottó Andocsnak akkori földesura, s veszprémi püspök 
építtette 1725-ben. A templomban, mely a mennybefelvitetett Nagyasszonynak van szentel-
ve, ilyen kép látszik, mint a milyent ide rekesztek. A Boldogasszony jobb karján tartja a 
kisded Jézust, mindkettő koronás fővel levén. Mellettük áll ket koronás sz. szűz martyr, sz. 
Ágota és sz. Dorottya. A Boldogasszony felett olvastatik: Regina Angelorum, azaz: angyalok 
királynéja. Sokan régi hagyomány után most is azt tartják, hogy angyalok által hozatott ide 
ezen templom kápolnája e szent képpel együtt, mint ama názárethi ház, messze földről. Az a 
régi kápolna mintegy szanktuariuma a templomnak".b Az andocsi legenda egy másik 
változata szerint a kápolnát és a kegyszobrot még a törökök betörése előtt, a XVI. század 
elején hozták el az angyalok Kalocsáról Andocsra.7 A legendát az 1930-as években így 
beszélte el a kalocsai Lüdvérc Julis: „A kalocsaji templomban a törökök a Márjáhó kötötték a 
lovukat. Egyik kargyáva mög is vágta a Márja arcát, most is láccik a fóradás rajta. Éccaka 
főkereködött a Márja, Paksná mönt át a Dunán, két derék angyal vite rúdon; nagyok, 
óriások. Gyapány, Kél, Uzora, Simontornya, Szakái, Nagynémeti felé möntek. Ahun leűtek 
a fa alá pihenni, az ágak összeborútak oszt fórás fakat. A kápolnáhó mög híjába akartak 
templomot építeni, de nem ragad hozzá".s 

Az andocsi kápolna legendáját a Mezőföldön is jól ismerik. Ez érthető, hiszen ez a terület 
Kalocsához és Andocshoz is közel van, s katolikus népe buzgó búcsújárónak számított. Az 
andocsi búcsújárások a legendát tovább erősítették. Pál Lajosné Szűcs Farkas Veronika 
1906-ban O z o r á n született, említette, hogy együtt bérmálkozott Illyés Gyulával. Kérésemre 
levelében ezt írta Andocs legendájáról: „Én, özvegy Pál Lajosné Ozorán laktam, az 1920-as 
években hallottam az apósomtól: Kint voltunk az erdőszélen aratni, elküldtek a Kereszt 
völgybe vízért. Mikor jöttem visszafelé, feltűnt, hogy a búzában két sorban a buzafejek meg 
voltak hajolva erősen. Kérdeztem, miért van az úgy meghajolva, és azt mondta az apósom, 
hogy az angyalcsapás. Kalocsáról erre hozták az angyalok a kápolnát, és vitték Andocsra, az 
ozorai faluvégen letették pihenni. Volt ott egy kút is, melyet szentkútnak hívtak, és 
szombaton este odajártak imádkozni és énekelni. A másik dűlőben rozsot arattunk, és ott is 
úgy le volt dűlve a rozs, és az apósom azt mondta: Látod, ez is angyalcsapás, erre haladtak 
tovább. Csicsói pusztában megint megpihentek, nagy fényesség támadt, a pásztorok 
megijedtek, és mondták nekik, ne féljetek. Onnan tovább vitték Andocsra. Mikor én 
Andocson jártam, a szerzetesek kertjében a két végét láttam a vasrudaknak a kápolna alatt. " 
Hajdú István az enyingi népszokásokról 1987-ben készített néprajzi pályamunkájában a 
legendáról ezt írta: „A búcsújáró ájtatosság közé abban az időben különböző hiedelmek, 
babonák is keveredtek. A jámbor legenda szerint az andocsi kegykápolnát angyalok hozták 
Kalocsáról Andocsra. A templom mögötti völgyben volt egy érdekes növésű fa. Ahogy a 
földből kinőtt, kb. 1 méteres magasban, több méter hosszan vízszintes irányban húzódott a 
törzse, majd úgy tört a magasba. Az angyalok erre tették a kápolnát, akkor hajlott meg. A fa 
kérgéből fogvájót csináltak, ezt fogfájás ellen tartották jónak . . . A csodás fát később 
eltávolítottak." 

E kápolnák, kegyszobrok csodás áttelepítésében ugyanúgy szerepe volt a török veszély-
nek, mint Mária házának Názáretből a Fiume melletti Tersatoba, majd az Ancona melletti 
Loretoba telepítésénél. A legenda szerint Mária názáreti házát is angyalok vitték el a 
Szentföldet elfoglaló törökök elől Dalmáciába, majd Itáliába a XIII . század végén.' 

sBangó Jenő: Die Wallfahrt in Ungarn. Wien, 1978. 57. old. 
6'Jordánszky Elek: Boldogságos Szűz Mária kegyelemképeinek rövid leírása. Pest, 1863., 
173—175. old. 
7Bangó Jenő: i. m. 57. old. 
aEckert Irma: A Kalocsa vidéki magyarság vallásos népköltészete. Ethnographia XLVIII . 1937. 
34. old. 
9/- P• Kaltenbaeck: Die Mariensagen in Oesterreich, Wien, 1845. 66—69. old. — A. Mohi: Der 
Gnadeor t Loreto in Ungarn. Eisenstadt, 1894. 5—9. old. — Bálint Sándor: Loretto és hazánk. 
Sacra Hunearica. Kassa, 1944. 28—35. old. — Gaál Károly: Auxilium Christ ianorum. A lorettói 
szűz tisztelete Kelet-Közép-Európában. Szolgálat. Eisenstadt, 1983. 58. füzet , 22—28. old. 
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A templomok csodás áttelepítésének vannak a török veszélytől független, helyi legendái is. 
A Zala megyei Vaspör Csatár nevű szőlőhegyének lábánál egy templom állt, amit — mivel az 
árvíz fenyegette — le akartak bontani, s a hegy tetején újra felépíteni. Meg is kezdték a 
munkát, de amit nappal lebontottak és a hegy tetejére vittek, azt az angyalok éjjel 
visszahordták és újra felépítették. E csoda emlékére tartják minden évben Nagyboldogasz-
szony napián (augusztus 15.) a csatári búcsút, amelyre távoli vidékekről is érkeznek 
zarándokok.1 0 A Karancskeszihez (Nógrád m.) tartozó karancshegyi kápolna a legenda 
szerint úgy épült, hogy az összehordott építőanyagot, a félig felépített falakat az angyalok 
egy éjjel egy másik hegycsúcsra hordták át. Az esemény a legenda szerint Árpád-házi Szent 
Margit idejében, a XIII. században tör tént ." 

Végül azokra a tréfás, falucsúfoló mesékre szeretnék utalni, amelyek a templomtolókról 
szólnak. E típusba tartozó mesét gyűjtött Berze Nagy János, a Baranya megyei Nagyvátyon 
és Gaál Károly, ,az észak-burgenlandi Mosontarcsán.1 2 Az utóbbi így szól: „A tarcsaiak 
vótak. Most Andau a neve. Nem teccett nekik, bogy a templom bun van. Aszongyák — 
tovább. Asztán ment a bíró. Levetette a kabáttyát. Aszongya — idájig tollúk el. Hát, 
ekeszték tóni. Eccigány, meg arrament, ellopta a kabátot. Aszongya — jó van, mer má rajt is 
van. Má rátótuk". 

A vándorló templomról szóló, Martonvásár környéki mondának szimbolikus jelentőséget 
is tulajdoníthatunk. A törökellenes felszabadító háború (1683—1689) után az egykori 
hódoltsági területre visszatér a Felső-Magyarországra menekült lakosság, jönnek a régi és az 
új birtokosok. Visszaállítják a régi vármegyéket, kiépítik a városi, községi, egyházi 
szervezetet. Ahogy Magyarország legfőbb egyházi méltósága, az esztergomi érsek N a g y -
szombatból visszatér székhelyére, a török alól felszabadult Esztergomba, úgy vándorol 
vissza a monda szerint az egyik Nagyszombat melletti faluból a ráckevei templom is. A 
mondát megőrző községek lakossága is részben az egykori Felső-Magyarországról szárma-
zik: Tordasra 1713-ban Pozsony, Nyitra és Turóc megyéből, Martonvásárra 1763-ban 
Pozsony, H o n t és Nyitra megyéből települt lakosság.13 L k' L' /' 

Inasból lett a mester, de hogyan?1 

Szakmát tanuló ifjúságunk derékhada ma el sem tudja képzelni a mesterré válás múltbéli 
módozatait. Hadd mondják el ezt nekik az alábbi sorok, idézve a kor dokumentumait , 
ízelítőül és okulásul. 

Az első évek. A céhszabályok kötelezően előírták az inaskodást. Általában tíz-tizenkét 
éves fiúkat szegődtettek inasoknak. Tudunk a XIX. századból visszaélésekről is: a mesterek 
három—öt—hét—kilenc, sőt másfél éves fiaikat is formálisan inasnak szegődtették, azért, 
hogy a nagyszámú jelentkező közül ezeket, amikor a tényleges inaskorba értek, előnyben 
részesíthessék, a féltve őrzött mesterségüket fiaikra hagyományozhassák. 

i 10Nagy József: Hegyhát vidéki hangutánzók, mondák és babonák. Ethnographia III. 1892. 
66—67. old. 
'1 Barna Gábor szíves közlése. 
v~Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok. II. Pécs, 1940. 399—400. old. — Gaál 
Károly: Kire marad a k isködmön? Adatok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélő kultúrájá-
hoz. Szombathely, 1985. 329. old. 
^Wiinscher Frigyes: Tordas a Balogh Elemér szövetkezeti mintafalu. Budapest—Debrecen, 1943. 
47—49. old. — Pesty Frigyes: Helységnévtár. Fejér megye. Fejér Megyei Történeti Évkönyv XI. 
Székesfehérvár, 1977. 287., 237. old. 

'Kivonatos részlet az „Adalékok a székely udvarhelyi céhek történetéhez a XV. századtól a XIX. 
század második feléig" c. kéziratból 1964, szerzőségemben Tamás Margit néven. Elhelyezve a 
Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Archívumában románul: Tamás Margit: Con t r ibu -
fii la istoricul breslelor diu Odorhe iu Mincepind din secolul al XV-lea pinä in a dona jumätate a 
secolului al XIX lea, 1964 manuscris — Az idézett szövegrészek a Székelyudvarhelyi M ú z e u m 
egykori levéltárában lévő, a város 16 céhének fennmaradt irataiból valók. 
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