
Egy börzsönyi búcsújáró hely: 
a hont-csitári Kutyika 

A Börzsöny hegység északi részén, Hont határában, a falutól délkeletre lévő Kút-
berki-völgyben van Csitár, a környék egyik legnevezetesebb búcsújáró helye, Csitár a 
középkorban falu volt, első írásos említését 1281-ből ismerjük.1 A kegyhelyen ma 
szépen gondozott kápolna, egy kőkereszt és egy „lourdes-i barlang" áll egy hármas 
forrás, a Kutyika ('Kutacska') nevű szent kút mellett. 

E búcsújáró helyről az 1850-es évekből ismerjük a legrégebbi biztos adatokat. Az 
186l-től 1867-ig a közeli Ipolyságon élt megyei aljegyzőtől és levéltárostól, a honti 
népélet jeles kutatójától, Hőke Lajostól2 tudjuk, hogy a forrásnál 1852 nyarán egy váci 
asszonynak „imádkoztában" megjelent Szűz Mária. Az asszony a csodás eseményt 
elmondta a közeli malom molnárjának és három arra járó drótosnak, valamint honti 
és drégelyi embereknek. Azután hazament Vácra, ahonnan „ötszáz hitbuzgó asz-
szony"-nyal tért vissza a Kutyikához, „kik lobogókkal, énekekkel jöttek üdvözölni a 
kútban megjelent szűz Máriát." A váci asszonyok a forrás mellé egy kis kápolnát 
építtettek, amelynek falára „al fresco, egy a kútból kiemelkedő kis leányt, szűz Máriát 
ábrázolót pingáltatának." E freskó 1865-ig volt meg. 1865-ben Sasváron egy festővel 
egy másik képet készíttettek, amelyen a következők voltak láthatók: Szűz Mária a kis 
Jézussal, a „csodalátó" váci asszony, a három drótos, egy „öreg kántor" és „kis leány 
alakjában" Szűz Mária. Kis idő múltán a „honti templomatya" egy másik kápolnát is 
építtetett a már meglévő mellé. Az egyik kápolna 1948-ig megvolt. A forrást bekerítet-
ték, nyílását bedrótozták „és csak annyi lyukat hagytak rajta, hogy az oda láncolt 
hosszú nyelű vas kanállal lehessen belőle vizet meríteni, meit különben a nyilt kútba 
a betegek lábaikat egészen" belemerítették volna. 1852-ben a forráshoz költözött egy 
István nevű remete, aki kezdetben egy „galysátor"-ban (télen Honton), majd 1865-től 
„egy kis zárható vityilló"-ban lakott. A Mária-jelenés után megindult búcsújárások az 
1860-as években Anna naptól Kisasszony napig tartottak és abban az időben ezrek 
zarándokoltak a Kutyikához.3 

Más források szerint a Kutyikában 1854-ben jelent meg Szűz Mária. Laurentius Gály 
plébános 1854-ben a következőket jegyezte be a drégelypalánki római katolikus 
plébánia História Domusába: „...az a kósza hír terjedt el, hogy Tsitárban, a malom 
közelében lévő forrásnál a Boldogságos Szűz Mária többször megjelent és csodás 
gyógyulások történtek." Medgyesi Kalaz József 80 éves honti „mester", a forrás "első 
gondviselője" azt vallotta, hogy „Újabb időkben úgy mint 1854-ik évben, látták a 
Boldogságos Szűz Máriát, és a kis Jézuskát a kútfenéken feküdni, több a kúthoz járó 
személyek."4 

Bár Hőke Lajos 1852-re teszi a „csodakút első keletkezté"-t, felvetődik a kérdés, 
hogy az év nyarán miért „zarándokolt" a forráshoz a fent említett váci asszony és ott 
miért imádkozott,5 mielőtt Mária megjelent volna neki? Talán azt megelőzően is látta 

1 Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt. Bp., 1971. 103-104. old. 
2Hőke Lajos néprajzi munkásságáról lásd Hála József: Hőke Lajos néprajzi kutatásai Hont 

vármegyében az 1860-as években. In: Hála József - Mándli Gyula - Zomborka Márta 
(szerk.): Börzsönyvidék. Történeti és néprajzi tanulmányok. Szob, 1993. 70-94. old. 

^Hőke Laps: Királykútak, csodakútak. (Adatok Hont-vármegye ismertetéséhez.) III. Fővá-
rosi Lapok, III. évf. (1866) 183. sz. (738-739.) 738. old. 

4Kamarás fózsef: A Hont tsitári kegyhely története. Dunakanyar, XX. évf. (1984) 2. sz. 
(43-49.) 44, 49. old., Uő.: Drégelyvár és környéke kutatásának újabb történetéből. 
Balassagyarmati Honismereti Híradó, (1984) 1-2. sz. (93-112.) 96. old. 

5Hőke Laps i. m. 738. old. 
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valaki a forrásban, vagy a forrásnál Szűz Máriát. Ezt látszik megerősíteni Medgyesi 
Kalaz József közlése, amely szerint „a régiek mondják, hogy száz évek óta a csudála-
tos kép nem volt látható, csak most 1854-ben jelent meg ismét."6 Tehát nem kizárt, 
hogy a Kutyikát már az 1850-es évek előtt szent helyként tisztelték. Ennek kiderítése 
azonban további kutatásokat igényel és az erre vonatkozó feltételezések7 bizonyítás-
ra szorulnak. 

Ipolyi Arnold Magyar Mythologia című könyvében8 nem említette a Kutyikát, ho-
lott az e tájon, az Ipolyszécsénke, Ipolyhídvég és Ipolyfödémes határában lévő, 
szintén „gyógyerejű" Medve-kútról írt.9 Ipolyi a közeli Ipolykeszin töltötte a gyer-
mekkorát és nagy műve megírásához élete e korszakának emlékeiből is merített,10 

valamint olyan Hont megyei segítői voltak, mint pl. a lelkes néprajzi gyűjtő, Pajor 
István ügyvéd,11 mégsem tudott a Kutyikáról. Talán azért nem, mert az 1850-es évek 
előtt nem látogatták azt a gyógyulást keresők. A Magyar Mythologia anyagát 1846 és 
1853 között gyűjtötte össze,12 az előszót 1853 februárjában írta.13 Az 1852. (1854.?) 
évi Mária-jelenés híre feltehetően nem jutott el hozzá, különben könyvében minden 
bizonnyal megemlítette volna.14 

A Kutyika „csodaerejű" vizét (bizonyíthatóan) a XIX. század közepe óta használják 
különféle betegségek gyógyítására. „A betegek szenvedő lábaikat a kútból kifolyó kis 
csatornában áztatják, közben Máriához imádkozván és énekelvén." - írta Hőke Lajos 
1866-ban.15 1854-ben Honton 27 „csodálatos gyógyulás"-t jegyeztek fel16 és számos 
olyan későbbi esetről esetről is tudunk, hogy szembetegek, bénák, némák, gyomor-
betegek, idegbajosok stb. gyógyultak meg a Kutyika vizétől.17 A forrás közelében 
régen két nagy fűzfa állott. Ezek odvaiban hagyták mankóikat a meggyógyult embe-
rek.18 1974-ben öregek még emlékeztek a Kutyikát környező fákra aggatott mankók-

6 Kamarás Józsefi, m. (1984) 49. old., i. m. (1984b) 98-99. old. Kiemelés tőlem. H. J. 
Ipolyvőlgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve. Balassagyarmat, 1991. 81. old. 
Idézi Csáky Károly: „Csitári Szűzanya, eljöttünk tehozzád". A drégely-hont-csitári kegy-
hely története. Remény, IV. évf. (1993) 3. sz. (5.) 5. old., Uő.: „Csitári Szűzanya, eljöt-
tünk tehozzád". (A drégely-hont-csitári kegyhely története). In Isten házai és szolgái. Az 
Ipoly mente egyházi műemlékei és jeles személyiségei. Dunaszerdahely, 1993. (101-
105.) 101. old. Lásd még Ipolyvőlgyi Németh J. Krizosztom: Szívet keres a szeretetláng a 
Magyarok Nagyasszonyánál. Drégely - Hont - Csitári kegyhely története, imái, énekei. 
Családi imacsoportos engesztelő szentóra. IV. minta. (Salgótarján), é.n. 25. old. 

8 Ipolyi Arnold-. Magyar Mythologia. Pest, 1854. 
9Ipolyi Arnold i.m. 204. old. 
10Ipolyi Arnold i.m. XXVII. old. 
^Ipolyi Arnold i.m. XXVIII. old., Kovács Ágnes-. Ipolyi Arnold folklórgyűjteménye a Nép-

rajzi Múzeum kéziratgyűjteményében. Néprajzi Értesítő, XXXVIII. évf. (1956) (223-260.) 
232. old., Hoppal Mihály. Ipolyi Arnold élete és műve. In: Ipolyi Arnold Magyar 
Mythologia. A hasonmás kiadás függelékei. Bp., 1987. (5-46.) 40. old. 

12Hoppal Mihály i.m. 11. old. 
13Ipolyi Arnold i.m. XIV. old. 
14Nem írt a „csodaerejű' fonásról a Hont földrajzi neveit Pesty Frigyes felkérésére össze-

gyűjtő Raiz Pál jegyző sem, pedig Csitárról, amely a gyűjtés évében (1866) már több 
mint egy évtizede búcsújáró hely volt, említést tett. Lásd Bognár András (közreadja): 
Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Hont vármegye és kiegészítések. Pest Megyei 
Téka, 7. Szentendre, 1984. 137-140. old. 

15//őfce Laps i. m. 738. old. 
16 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44. old 
17Kamarás Józsefi, m. (1984) 44, 45. old.,, i. m. (1984) 93. old., Ipolyvőlgyi Németh J. 

Krizosztom i. m. (1991) 81, 82. old. 
18 Kamarás Józsefi, m. (1984) 45. old. 
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A régi csitári kápolna belseje, középen 
a Magyarok Nagyasszonyának szobra 

A régi csitári kápolna 

(Reprodukciók a mai kápolnában látható fényképrőlj 

ra, botokra és más tárgyakra.19 Ma a „lourdes-i barlang"-ban hálából elhelyezett 
táblácskák emlékeztetnek a „csodás gyógyulásokéra. A „mindenre jó"20 forrásvizet 
napjainkban is rendszeresen isszák és nagy mennyiségben szállítják haza a búcsújá-
rók és a környékbeli falvak gyógyulást remélő lakói. 

Egy régi (talán a legrégebbi) „csodás gyógyulás" emlékét a szájhagyomány őrizte 
meg. Eszerint valamikor a forrás mellett egy fakereszt állt.21 Annak közelében rend-
szeresen legeltette a nyáját egy pásztor és mindig vele volt vakon született fia is. A 
pásztor és a fiú gyakran imádkozott a keresztnél és az apa addig mosogatta a gyer-
mek szemét a Kutyika vizével, amíg az meggyógyult: a fiú látni kezdett.22 A hagyo-
mány szerint egyszer a honti földesúr (bizonyos Murányi23) ki akarta vágni a keresz-
tet, de amikor rávágott arra a baltájával, agyvérzést kapott és meghalt.24 

A csitári kápolnában ma több Mária-szobor is látható, pl. a feltehetően naiv mű-
vész által, fából faragott Szeplőtlen Szűz,25 Máriahegyi N. János szobrászművész 1975-
ben készített alkotása, a Bibliás Szűz Mária26 és a Magyarok Nagyasszonyának 
sajátos szépségű szobra. Ez utóbbi a búcsújáróhely nevezetessége, amelyet a hagyo-
mány szerint a fent említett, vakságból kigyógyult pásztorgyerek faragott.27 E szobor-
ral kapcsolatban is csodás történeteket őrzött meg a népi emlékezet. Valamikor a 
század elején eltűnt, s bár nagyon keresték, sokáig nem találták. Egyszer aztán Nagy-

19Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 81. old. 
20Saját gyűjtés, 1991. Adatközlő: Kalácsba Mihály Tranzi, kemencei születésű, honti la-

kos (sz. 1915). 
21Talán annak a fakeresztnek az emléke maradt fenn a szájhagyományban, amelyet 

Laurentius Gály drégelypalánki plébános állíttatott fel 1854 és 1874 között. V. ö. Kama-
rás József i, m. (1984) 44. old. 

22Kamarás József i, m. (1984) 43, old., i. m. (1984) 93-94. old., Ipolyvölgyi Németh J. 
Krizosztom i. m. (1991) 81. old. 

23Saját gyűjtés, 1991. V. ö. a 20. sz. jegyzettel. 
24 Kamarás Józsefi, m. (1984) 4344. old. 
25Kamarás Józsefi, m. (1984) 45. old. 
26Kamarás József i, m. (1984) 44. old., i. m. (1984b) 99. old., Ipolyvölgyi Németh J. 

Krizosztom i. m. (1991) 82. old. 
27 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44. old., Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 81. 

old. 
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orosziban ráakadtak egy tyúkpadláson. Akkor letisztították és „diadalmenetben" 
(„hintón") vitték vissza a Kutyikához.28 Állítólag egy asszony álomlátása vezetett a 
szobor nyomára.29 Kolacskovszky Lajos az 1938-ban közölt ciickében nem szoborról, 
hanem képről írt. Az általa közölt, Honton hallott mondában a gonosz földesúrról és 
a Mária-kép eltűnéséről szóló történetek összefonódtak: „Valaha kereszt állott a 
kápolna helyén. Ahhoz a magányos feszülethez minden évben rendesen kijártak a 
búcsúsok. Hanem a birtok tulajdonosa valamiért megorrolt: kiásta, ledöntötte a 
keresztet. A büntetés nem maradt el; másnapra megbénult az egyik karja. Akkor a 
nyavalyás felfogadta, hogy kápolnát építtet a kereszt helyén. A kápolnának a palóc-
ruhás Szűz lett a főékessége... Egyszer a képet ellopták. A Hiób-hír a béna embert 
egészen lesújtotta; fűhöz, fához futott. Végre a honti «látóasszony» megjelentette, 
hogy a kép Nagyorosziban van, s állandóan könnyezik. A kép csakugyan Nagyoro-
sziban volt; a hontiak onnan hozták haza nagy egyházi pompával. Közben a béna 
ember eltűnt. (,..)"30 A szobor eltűnésével kapcsolatban én 1991-ben a következő 
történetet hallottam: „Ahol most a barlang ( a „lourdes-i barlang") van, annak a helyin 
vót az eredeti kiskápolna, amibe ez a, ami a főoltáron van, Szűzanya abba' vót. Azt 
ellopta egy oroszi (nagyoroszi) asszony. Osztan a tyúkpadlásra tette, oszt éjjel mindig 
azt álmodta, hogy sír a Szűzanya. Akkó' főtette a padlásra. Odavitte. Akkó' is csak azt 
álmodta minden érjél, hogy sirat a Szűzanya. Oszt akkó' nem tudott micsinyáni, hogy 
sirat, visszahozta."31 

A szobor feltehetően a XVm. század második felében, vagy a XIX. század elején 
készült32 és ismeretlen alkotója a honti asszonyok viseletébe „öltöztette".33 A Magya-
rok Nagyasszonya ma világoskék színű, ráncolt, kézfodrokkal ellátott és a felkarokon 
arany szalagokkal megkötött ingvállat, arany színű szoknyát, világoskék színű, arany-
szegélyes kötényt és arany színű mellest „visel". Valószínű, hogy a szobrot (esetleg 
többször is) átfestették. Gáborján Alice néprajzkutató, a magyar népviseletek szakér-
tője szerint lehetséges, hogy a környéken egykor viselt női ruhadarabok olyanok 
voltak, mint amilyenek Szűz Mária szobrán ma láthatók (e feltételezés csak a ruhada-
rabok típusára vonatkozik, azok színére nem). Mária fején korona, vállán palást, az 
egyik kezében jogar, a másikban országalma van, ezekkel Szűz Mária „királynői" 
mivoltát kívánta ábrázolni az alkotó.34 A szobor az 1860-as évek közepén valószínű-
leg még nem volt a Kutyikánál, különben Hőke Lajos bizonyára írt volna róla.35 

Odakerülésének időpontját és származási helyét nem ismerjük. 
A szobor sokáig a régi kápolna főhelyén állt. Miután e kápolnát 1948-ban lebontot-

ták és 1949-ben (a régi kápolna helyére épült „lourdes-i barlang"-gal együtt) felszen-
telték a közadakozásból emelt, ma is meglévő kegykápolnát,36 a Magyarok Nagy-
asszonyának szobrát az új kápolna oltárára tették. 1975 és 1981 között a Bibliós Szűz 
Mária állott a főhelyen. Miután a Magyarok Nagyasszonyéi az esztergomi Keresztény 

28 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44. old. 
29Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 81. old. 
30Kolacskovszky Lajos: A Börzsöny múltja a néphagyományok szerint. Turisták Lapja, L. 

évf. (1938) 4. sz. (186-190.) 188. old. 
31Saját gyűjtés, 1991. V. ö. a 20. sz. jegyzettel. 
32 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44. old. 
33Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 81. old. Idézi: Csáky Károly i. m. (1993) 5. 

old., i. m. (1993) 102. old. 
34Gáborján Alice szíves segítségééit ez úton is köszönetet mondok. H. J. 
35Hőke Lajos i. m. 738. old. 
36 Kamarás Józsefi, m. (1984) 48. old., Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. (1991) 82. 

old. 
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Kutyika vizének töltése demizsonba, hazaszállításra A Magyarok Nagyasszonyának szobra az oltáron 

Múzeumban restaurálták, a búcsújárók kérésére (1981-ben) visszatették a régi helyé-
re, az oltárra.37 

A csitári Kutyikánál énekelt és az azzal kapcsolatos énekek és imák nyomtatásban 
és a szájhagyományban egyaránt fennmaradtak. Hőke Lajos 1865-ben egy olyan 
Mária-éneket hallott (végsorait közölte is), amelyet a búcsújárók egy, a Bagó Márton 
budai nyomdájában készült ponyvanyomtatványból énekeltek.38 Az 1980-as években 
Trizna Lajos és Kamarás József két olyan ponyvanyomtatványt talált, amelyek már a 
címükben is utalnak a csitári szent kútra: Leg Ujabb Énekek a Hunti Szent Kis Kúthoz 
és Énekek a Honti Szentkútnál. Kiadási évük ismeretlen, a második kiadási helye: 
Esztergom, nyomtatója: Horák Egyed. Az első füzet azt a Tsitár mellett drága hely... 
kezdetű éneket tartalmazza, amelyet (némileg megváltoztatott szöveggel) még a 
közelmúltban is énekeltek a búcsújárók. Erdélyi Zsuzsanna szerint „ez egy régi 
búcsús Mária-ének, nagyon ritka". E füzet az Imádság Csitári Szűz Mária juhos 
csudákkal című imát is tartalmazza. A második füzetben eredetileg három ének volt 
(Ó/i fájdalmas szűzanya, Óh csudáknak csuda jele, Óh fájdalmas szűz szent anya), 
de a megtaláláskor a harmadik ének hiányzott a nyomtatványból. Ebben egy, a 
búcsújáróhely kialakulásának megismeréséhez fontos adatokat tartalmazó (fentebb 
idézett39 prózai szöveg is olvasható.40 Kamarás Tózsef több más, a Kutyikával kapcso-
latos vallásos népéneket is lejegyzett és közölt.41 

A csitári Kutyikáról és Szűz Máriáról szépirodalmi alkotások is születtek. Ölbey 
Irén A Tsitári Szent Szűzhöz címmel írt egy két „ének"-ből álló verset,42 Balogh Béni 

37 (M. K): Hont... Magyar Kurir, 71. évf. (1981) 193. sz. (2.) 2. old., Kamarás Józsefi, m. 
(1984) 44. old., IpolyvölgyiNémetJ. Krizosztom i. m. (1991) 82, 84. old. 

38Hőke Lajosi, m. 738-739. old 
39V. ö. a 4. és 6. sz. jegyzettel. 
40Kamarás Józsefi m. (1984) 4549. old., i. m. (1984) 97-99. old. 
41 Kamarás Józsefi, m. (1984) 44, 48, old. 
42 Kamarás Józsefi, m. (1984) 47-48. old. 
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Körmenet Csitáron, az élen a honti hívek haladnak Két búcsújáró asszony Csitáron 

pedig az ifjúság részére A csitári Kutyika címmel dolgozta fel (Kamarás József gyűjté-
sei alapján) a búcsú járó hellyel kapcsolatos mondákat.43 

A Kutyikánál a váci asszony látomása után (a XIX. és a XX. században egyaránt) 
mások, többen is látni vélték Szűz Máriát.44 Sokáig elsősorban az Ipoly menti és a 
börzsönyi falvak népének búcsújáró helye maradt, azonban a látomások és a „csudás 
gyógyulások" hírére egyre többen keresték fel távoli vidékekről is. Már a XIX. század 
közepén elzarándokoltak a szent forráshoz pl. Vác és Tata környékéről,45 s bár a 
búcsújárók többsége továbbra is Hontról és a környékbeli településekről (pl. Ipoly-
ságról, Balassagyarmatról, Szécsényből, Horpácstól, Hollókőről, Nógrádsipekről, 
Ipolyvecéről, Ipolynagyfaluból, Ipolynyékről, Tesmagról, Drégelypalánkról, Dejtárról, 
Berbecebarátiból, Kemencéről, Nagyorosziból, Patakról, Diósjenőről, Nógrádból, 
Kétbodonyból) zarándokolt Csitárra, a XX. században (különösen a század közepé-
től) felkeresték a Kutyikát pl. Trencsén környékéről, Léva vidékéről, Csongrádból, 
Hatvanból, Gyöngyöspatáról, Kisterenyéről, Túráról, Budapestről, Solymárról, 
Felsőgödről, Ajakról, Jászberényből, Érsekújvárról és Győrből is.46 A csitári Kutyika 
(amely 1977-ben VI. Pál pápa apostoli áldását is megkapta47 napjainkra széles körben 
ismert kegyhely lett. Az áldozócsütörtökön megtartott főbúcsú, valamint az engeszte-
lőnapok és Mária-ünneplések48 egyre nagyobb tömegeket vonzanak. 

Dr. Hála József 

43Balogh Béni: A csitári Kutyika. In A rablólovag aranyai. Bp., 1986. 172-180. old., Uö.: A 
csitári Kutyika. In Vártornyok és harangok. Balassagyarmat, 1993. 27-32. old. 
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46 Tóth Péter Domonkos: Kutyika. Katolikus Szó, XXXV. évf. (1981) 1. sz. (4.) 4. old. Ka-

marás Józsefi, m. (1984) 44, 45, 47, 48, 49. old, Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom i. m. 
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