
Veszprém megye szakrális emlékei* 
I. A szent helyet, szent dolgot feltételező szakrális emlékek rendkívül nagy számban jellemzik 

Veszprém megye kistájait, a Bakony és a Balaton-felvidék római katolikus közösségeinek vallásgya-
korlatát, templomon kívüli vallási életét. Mindezekről egyetlen előadás keretében aligha lehet számol 
adni. hisz a házon belüli szakrális emlékek a mindennapi imagyakorlattal, és a búcsújárási szokásokkal 
kapcsolódnak össze döntően, továbbá az egyházi ünnepek gazdag szokás világához, az esztendő szent-
jeinek ünnepeihez kötődnek. Az ábrázolások rendkívül sokfélék és nagy számúak. Mindezeken túl lé-
teznek a szabadban lévő szakrális emlékek, az útmenti feszületek, keresztek, szobrok, a kálváriák, to-
vábbá a kegyhelyek és a szentkutak, amelyek mellett nem feledkezhetünk el a hivatalos vallásgyakorlás 
helyeiről, a templomokról, kápolnákról és azok berendezéséről sem. Néprajzosként azokról az emlé-
kekről adnék áttekintést, amelyek a népi vallásossághoz kötődnek, annak helyeit és tárgyait jelentik, de 
a turizmus számára is hasznosíthatók. Ezek a szabadtéri szakrális emlékek, amelyek esetében a 
szakralitás az istentisztelettel kapcsolatosat, valamilyen módon hozzá tartozót jelent, ami ezen emlékek 
felszentelésével, megáldásával következett be. így lehettek a vallásosság megnyilvánulásának helyszí-
neivé. 

Akár a házban, akár a szabadban lévő szakrális tárgyakra, szakrális emlékekre gondolunk, mindket-
tőről elmondható, hogy a szakrális tér tartozéka. 

Az egyén és a közösség a természeti és az épített környezetben éli le életét. Utóbbinak fontos terüle-
te a szakrális környezet, a szakrális tér, amely mind a természeti, mind az épített környezetben jelen 
van. A természeti környezet szakrális tárgyaival és építményeivel alkotja a szakrális tájat, amelyben a 
szakrális tárgyak, emlékek szakrális központokat hoznak létre akkor, ha akár időlegesen is, de a kultusz 
középpontjaivá válnak. Ezek a természetben található vallásos tárgyi emlékek a közvetlen tájon túl rá-
nyomták bélyegüket az épített környezet egészére, valamint a település arculatára.1 A szakrális környe-
zet legszembetűnőbb tájformáló építményei faluban és falun kívül (hidak, határ, szőlőhegy) az utak 
mentén álló keresztek, feszületek, szobrok, amelyek a korabeli vallásosság kifejezői ugyan, de hatásuk 
a népi vallásosságban napjainkig kimutatható „a népi áhítat önálló tényezőivé váltak."2 ami azt jelenti, 
hogy sajátos szerepet töltöttek be a népi vallásosságban, egyszerre voltak a vallásos világnézet hordo-
zói és a vallásos érzület erősítői. 

A keresztek 
A kereszteket, feszületeket a falvak bejáratánál, országutak mentén, falvak közterületein (központ, 

tér, temető), épületek közelében (templom, kápolna), de magánterületeken (kerítések mellett, kertben, 
határbeli földeken, szőlőkben) egyaránt megtaláljuk. A11 íttatásuk indítéka többnyire helyüket is megha-
tározta. Ennek alapján a következő csoportokba sorolhatjuk őket: 

Engesztelő keresztek: erőszakos halál helyszínén találhatók köz- és magánterületen. 
Emlékkeresztek: történelmi események (háború), a közösség életének sorsfordító pillanatai (kiván-

dorlás) emlékére közterületen állíttattak. 
Hálakeresztek: bajból, betegségből, veszedelemből való megmenekülés emlékére köz-és magánte-

rületen emelték őket. 
Fogadalmi keresztek: valamely megrendítő esemény, veszedelem hatására fogadalomból köz-és 

magánterületen állíttattak. 
Óvó. védő keresztek: bajelhárító, a rosszat távol tartó, védelmező céllal közterületen állnak. 
Isten dicsőségére szolgálók: figyelmeztetők és küldetésre emlékeztetők voltak, általában templom-

kertbe kerültek. 
A szobrok állíttatása az ábrázolt szent kultuszával és az aktualitással függött össze, megjelenésükkel 

a szent közbenjárását igyekeztek kieszközölni, de fogadalomból, hálából (Szentháromság oszlop pestis 
szentekkel: Sebestyénnel, Rókussal. Rozáliával), figyelmeztetésképpen és védelmi célzattal (Szent Fló-

* Elhangzott Veszprémben, 2007. július 4-én, a XXXV. Honismereti Akadémián (Szerk.) 
1 Bartha Elek: A szakrális határbeli építmények funkcionális kérdései. In: Ház és Ember 6. Szentendre 1990. 
219. old. 

2 Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban. Debrecen 1980. 24. old. 
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rián, Nepomuki Szent János, Szent Vendel, Szent Donát) egyaránt elhelyezték őket, többnyire közterü-
leten, alapul véve az adott szent legendáját, de kultuszának divatja ugyancsak szerepet játszott az indí-
tékok között a közösség életformája, gazdálkodásának szerkezete és értékrendje mellett. A Szenthá-
romság oszlopok kivételével ezek a szobrok általában magányosan állnak, hisz többségük szerény 
anyagi lehetőségekkel, közadakozásból készült. 

A szabadtéri szakrális emlékek készíttetői magánszemélyek és közösségek voltak. Állíttatásuk törté-
nete bár a középkorban gyökerezik, azonban a XVIII. századinál régebbi emlékeket térségünkben nem 
találunk, de a teljes magyar nyelvterület sem bővelkedik bennük. Többségüket a XIX. században emel-
ték. bár a keresztkultusz igazi, széles körű kibontakozása a barokkra, a hitélet megerősödésének, ismé-
telt felvirágzásának idejére tehető,3 de a XX. század első felében még mindig intenzívnek mondható a 
keresztállítás szokása, amelyben szerepet játszott az I. világháború is. 

A legkorábbi szabadtéri szakrális emlékeket az európai analógiák alapján feltehetőleg engesztelő 
céllal állíttatták,4 de lehettek zarándokok gyülekező helyei is, amint azt szép újkori példák bizonyítják. 
Ugyanakkor ezek a szakrális emlékek az úton járóknak erőt, bátorítást sugároztak, továbbá tájékozódá-
si pontok voltak.5 

A keresztállítás története nemcsak a szakrális térről és tárgyairól ad képet, hanem a közösség hitéle-
téről. adakozó készségéről, anyagi állapotának egy-egy fejezetéről is. Amikor az egyén, a család vagy a 
közösség keresztet, feszületet, szobrot állíttatott, akkor olyan összegű alapítványt is tennie kellett, 
amelynek kamatai elegendőek voltak a felállított szakrális tárgy fenntartásához, javításához. E célra 
földingatlant lehetett adományozni, amelyet a szobor vagy feszület számára telekkönvveztek a fenntar-
tási teherrel együtt.6 A XVIII. században még plébánosok és templomatyák kezelték az alapítványokat, 
a XIX. században már Egyházmegyei Alapítványi Pénztárakat hoztak létre e céllal. Minden adat (a be-
jelentés ideje, az alapító neve, lakhelye, az alapítvány rendeltetése, összege, az Egyházmegyei Hatóság 
jóváhagyásának száma, az összeg elhelyezési módja, az alapítvány jövedelmének felhasználása) az 
Alapítványi Naplóba került be. 

A Bakony és a Balaton-felvidék közösségeiben 1865-1900 között 128 keresztállítási kérelem érke-
zett a püspökségre, amelyek állítására az egyházi főhatóság engedélyt adott. 1900-1944 között már 289 
keresztállítási engedélyt kértek és kaptak meg. Az 1865-1945 közötti időben összesen 47 szoborállítási 
engedély kiadására is sor került. Valamennyi szakrális emlék felállítását a fenntartásukra szolgáló ala-
pítványok létrehozása előzte meg.71945-től azonban egyetlen kereszt vagy szoborállítási kérelmet sem 
tartanak nyilván, ami azt jelenti, hogy megszűnt, de legalábbis visszaszorult ez a kegyes cselekedet. 
Szórványos keresztállítás mégis történhetett, amit igazol egy Szerecsenyben emelt kőfeszület, amit Is-
ten dicsőségére és hősi halott fiúk emlékére emeltettek a szülők 1950-ben.8 

A szakrális kisemlékek vizsgálata során 57 faluban 302 emléket dokumentáltam, ami teljes, fényké-
pes és írásos dokumentációt jelent. Mellette 38 faluban részleges dokumentációt készítettem, tehát ez 
még nem befejezett, hanem folyamatban lévő munka. Mindezeken túl a térség szabadtéri szakrális kis-
emlékeivel, a Sümegen és környékén található emlékanyaggal Miklósi Sikes Csaba foglalkozik, míg a 
Tapolcán található szabadtéri szakrális emlékeket Horváth Erzsébet és Hangodi László dolgozta fel.9 

Térségünkben a keresztek, feszületek alapanyaga a fa és a kő volt, bár a korpusz bádogból, fából, 
kőből, öntött vasból egyaránt készült, sőt, Saltoldön egy öntöttvas kereszt is ismeretes. A korai keresz-
tek között gyakori volt a fa (Felsőőrs, Tihany. Fenyőfő. Úrkút), amelyről plébániai adatok vallanak, sok 
esetben érthetően ezért is pusztultak el egészen korai emlékek. A fát azonban a kő szinte teljesen háttér-

3 Jánosi Gyula: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század közepén a jezsuiták működése nyomán. Pan-
nonhalma 1935. 42-43. o l d . - S . Lackovits Emőke: A kereszt, a feszület az egyén és a közösség vallásos életé-
ben Közép-Dunántúlon. (Kézirat.) 

4 Tüskés Gábor: Útmenti és temetői kőfeszületek Abaliget-Orfű környékén. In. Ethnographia (Ethn.) 1980. 99. 
old. - Dobosv László: Egvházi emlékek a Hangony-völgyben. Gömör néprajza XXV1U. Debrecen 1991. 96. 
old. 

5 Körmendy József: Keresztek a felsöőrsi határban. In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (VMMK) 
15. 1980.' 149. old. - Fekete János: Kiskunfélegyházi útmenti keresztek Ethn. 1984. 80. old. 

6 Körmendy Józsefi , m. 147. old. 
7 A Veszprémi Római Katolikus Egyházmegye iktatókönyve. Kérelmek és alapítványok. Érseki Levéltár Veszp-

rém. 
8 Az adatot Rainer Pál régész kollégámnak köszönöm. 
9 N. Horváth Erzsébel-Hangodi László: Keresztek útján. Tapolcai Évszázadok. Tapolca 2003. 
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be szorította, fából való szakrális emlék ma már alig található. Általánosságban elmondható, hogy a fe-
születek anyagául azt használták fel, amihez legkönnyebben, legolcsóbban hozzájutottak, ami az állítta-
tok környezetében alapanyagként megtalálható volt. Nem véletlen, hogy vidékünkön a kő lett uralko-
dóvá. 

A fából faragott keresztekre a korpuszt festett bádogból, esetleg fából készítették, síkban ábrázolva 
az Üdvözítőt, de megtalálható volt közöttük az öntöttvas, féldomború korpusz is. A kő keresztekre né-
hány esetben ugyancsak feltették az öntöttvas korpuszt, de döntően kőből formálták meg ezek esetében 
a Megváltó testét. A szobrok alapanyagaként vidékünkön kizárólagos volt a kő. 

A kereszteken a fő személy a megfeszített Krisztus. Ez az általános ábrázolás. Azonban jelentős cso-
portot alkotnak azok. amelyeken a kereszt tövében mellékalak, sőt mellékalakok találhatók. Európában 
már a XII. századtól ismertek adatok, amelyek a feszületeken mellékalakok ábrázolásáról tudósíta-
nak. 10 A leggyakoribb személy a kereszt tövében megy énk közösségeiben Szűz Mária, akinek alakjában 
a fájdalom által megtört anyára irányították a figyelmet. Az anyai fájdalom kőbe faragott érzékeltetésé-
re rendkívül változatos megfogalmazások születtek, amit természetesen a kőfaragók tehetsége is nagy-
ban befolyásolt. A Szűzanya mellett gyakori a kereszt tövében álló János evangélista és Mária Magdol-
na. Létezik olyan feszület is. ahol a bűnbánó asszony könnyeit törölgeti. Ezeken kívül olyan ábrázolá-
sok találhatók még. ahol a kereszten csak a lepel látható, míg a kereszt tövében a Fájdalmas Anya ölé-
ben tartja halott Fiát, de előfordul a feszület tövében a Piéta, míg a kereszt mellett a három mellékalak 
áll, a kereszt lábazatán pedig két angyal által őrzött sírja látható a Megváltónak domború kőfaragvány-
ként kialakítva. Vannak olyan feszületek, ahol a kereszt tövébe egyes, a közösség szempontjából fontos 
segítőszent, vagy az állíttatok védőszentje került, mint pl. Padragon Szent István, de előfordul Szent 
Mihály arkangyal is. 

Az ábrázolások megfogalmazása és kivitelezése alapján korszakhoz köthetően ezek a feszületek 
csoportokba rendezhetők. 

Az első csoportba a XIX. század első harmadában készültek sorolhatók. Jellemző rájuk a fantá-
ziadús, sokféle, esetenként drámai erejű Krisztus ábrázolás. Ugyanez Mária megformálásáról is el-
mondható. A test tartása, a ruha redőzete, aláhullása mozgalmasságot fejez ki. Helyenként. így 
Szentbékkállán, Szentjakabfán. Balatoncsicsón könnyeket is faragott a mester az Istenanya arcára. 
Egyébként itt lehet látni a legváltozatosabb Mária-arcokat: fájdalom, megdöbbenés, csodálkozás, féle-
lem, csendes szomorúság olvasható le róluk. Olyanok ezek a Szűzanya megfogalmazások, mintha 
egy-egy helybéli anya, asszony kőbe vésett alakjai lennének. A keresztek felirati mezője ezeken finom 
vonalakkal keretezett. 

A második csoportot alkotó feszületek a XIX. század második felében készültek, barokkos jel-
lemzők láthatók rajtuk, így lebegő ruha, bő redőzetű lepel, hajlott testtartás, díszes keresztpárkány és 
változatos végződésű keresztszárak. 

A harmadik csoport a XIX. század végéről és a századfordulóról való. Erőteljes historizáló vo-
nások, neo irányzatok hatásai (neoromán félkörív, neogót csúcsív, fogazott keretezés, rozetták, széles 
párkányok, gótikus pillérek) jellemzik őket. Szűz Mária itt többnyire szoborfülkébe került, alakja meg-
merevedett, mindig előre tekint, ruhája sima, változatos arckifejezése eltűnt. 

A negyedik csoportot a XX. századiak alkotják. Rajtuk a különböző stílusirányzatok jellemző je-
gyei keverten jelennek meg. Közöttük található a legtöbb Piéta-feszület. Picta-kereszt és a kereszt, tö-
vében valamely szenttel. A keresztszárak egyenesen vagy karéjosan záródnak. Felirati mezőjük általá-
ban hasáb alakú. 

Kissé leegyszerűsítve elmondható, hogy az 1800-as években készült feszületek egyszerűbbek, mér-
téktartóbbak, míg az 1900-as évek alkotásai cifrábbak, zsúfoltabbak. 

A feszületek kő lábazatára többnyire az állíttatás éve került, mellette az állíttatok neve, az állítás in-
dítéka kaphatott helyet, koronként változó betűtípusokkal. 

A kereszteken, feszületeken hármas szerkezeti tagolás különíthető el. Fekete János szerint az alsó 
rész az alvilágra, a bűnre, a halálra, a középső imádkozó mellékalakjaival a földi létre, míg a felső rész a 
szenvedő Krisztussal az égre és az üdvözülésre utal." 

10 Tüskés Gábor: Keresztek, feszületek, kálváriák. Ethn. 1977. 197. old. 
11 Fekete János: Kiskunfélegyházi útmenti keresztek. Ethn. 1984. 96 old. 
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A szobrok kizárólag kőből készültek. Leggyakrabban és legáltalánosabban két vértanú szentnek állí-
tottak emléket. Az egyik Szent Flórián, akitől tűz elleni védelmet és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért 
közbenjárását kérték. Szobrát tűzoltó szertárak mellé, közterületre vagy házak oromfülkéiben helyezték 
el. Ünnepe, május 4, sok falunak fogadott ünnepnapja volt, amikor a szent szobrát virágkoszorúval éke-
sítették fel. A másik pedig Nepomuki Szent János, a hallgatás szentje, akinek szobrát hidak mellé állítot-
ták, a jó hírnév megőrzését kérték tőle és a vízen járók, úton lévők védelmezését. Ünnepe május 16. Ez 
a két szobortípus rendkívül változatos formákban található térségünk falvaiban. Több helyen szobrot 
emeltek Szent Vendelnek, közbenjárását kérve az állatok védelmezéséért, állatvészek távoltartásáért. 
Ünnepe október XX. A pestistől való megmenekülésért vagy a pestisjárvány eltávoztatásáért emelték a 
Szentháromság oszlopokat. A Szentháromság kultuszának terjesztésében elévülhetetlen érdemei voltak 
Padányi Bíró Márton püspöknek, nem véletlen a mély gyökerű Szentháromság tisztelet ebben a térség-
ben. A Szentháromság oszlopokon az oszlop csúcsán az Atya, a Fiú látható trónuson ülve. vagy a Ke-
gyelem Trónja megfogalmazásban, ahol az Atya karjában a keresztre feszített Fiú látható. Fölöttük ga-
lamb képében helyezték el a Szentlelket. A Szentháromság szoborcsoportok alsó részében gyakran más 
szentek szobrait is megtaláljuk. így a pestis szentekét: Szent Sebestyénéi, Szent Rókusét és Palermói 
Rózáéi, továbbá a magyar szentek közül Szent Istvánt, Szent Imre herceget és Szent Lászlói, de gyakori 
még Szent Flórián, Nepomuki Szent János és Szent Miklós vagy Szent Orbán alakja is. Összességében 
az élet és a közösség teljességére reméltek, vártak, kértek védelmet közbenjárásuk eredményeként. 
Egyetlen helyen található meg Szent Ilona császárnénak, a Szent Kereszt megtalálójának szobra, 
Csabrendeken egy ház fali fülkéjében. 

A feszületek és szobrok készítőiről hiánytalan adatokkal nem rendelkezünk. Készítésük minden bi-
zonnyal összefügg a helyi vagy környékbeli kőfaragók tevékenységével, a kőfaragó céhek létrejöttével. 
A megye területén 1510-1872 között 69-féle céhszervezet működött.12 A kőfaragók három, illetve négy 
szakmás céhek tagjai voltak. Hála József kutatásaiból tudjuk, hogy ezek a mesterek és műhelyek 40-60 
km-es körzetben látták el megrendelőiket.13 A térségben Pápán, Veszprémben, Keszthelyen, Sümegen, 
Reziben, Várvölgyön (Zsid), Balatonalmádiban dolgoztak nagyobb körzeteknek kőfaragók. Voltak kö-
zöttük, akik feszületek vagy szobrok készítésére specializálódtak.14 

Mind a feszületek, mind a szobrok felszentelésükkel kapták meg azt a többletet, amellyel más létesít-
ményekkel szemben rendelkeztek. Ezt követően váltak a közösség általános tiszteletének tárgyaivá.15 A 
felszentelés meghatározott szertartás volt, ami nagy, sőt kimagasló eseménynek számított a hívő közös-
ségek életében. 

Ezek a felszentelt emlékek a népi vallásosságban sajátos szerepet töltöttek be. Puszta jelenlétükkel 
ájtatosságra késztették az arra elhaladót, tiszteletet parancsoltak (keresztvetés, kalaplevétel, dicséret, 
rövid fohász), erkölcsi tanítással szolgáltak, a vallásos érzületet erősítették, de helyszínei lettek bizo-
nyos ájtatossági formáknak: litánia, gyertyagyújtás. Az esztendő körforgásában léteztek olyan állandó 
időpontok, amikor liturgikus események, egyházi vagy népi szertartások keretében keresték fel őket. 
Búzaszentelőkor (április 25. Márk) a határbeli keresztekhez, feszületekhez vonultak ki körmenettel. Vi-
rágvasárnap a német közösségek tagjai a szentelt barkából a temetői feszülethez is vittek azokra emlé-
kezve, akik a szülőföldtől távol nyugszanak. Nagyböjtben vagy csak nagyhéten az előimádkozó vezeté-
sével felkeresték a falubeli feszületeket, ahol a Fájdalmas Olvasót imádkozták és énekeltek. Nagypén-
tek éjszakáján több helyen a feszülethez mentek Jézust siratni, húsvét hajnalán pedig itt imádkoztak Jé-
zust keresve. Áldozócsütörtök előtt három napon, a keresztjáró napokon egy középkori szokás maradé-
kaként annak emlékére, hogy Jézus kivezette tanítványait az Olajfák hegyére, pappal vagy nélküle na-
ponta más-más keresztet kerestek fel körmenetben, ahol a jó termésért, valamint esőért vagy napfényért 
imádkoztak, énekeltek. Űrnapján több helyen a keresztekre is virágot helyeztek vagy melléjük állították 
fel az úrnapi sátrat. Halottak napján (november 2.) a temetői keresztet feldíszítették, előtte gyertyát 
gyújtottak, azokért fohászkodva, akik szülőföldjüktől távol nyugszanak. Egyéb alkalmakon, így május-
ban Mária hónapjában a pap nélküli közösségekben az asszonyok által naponta feldíszített feszületnél 
tartották meg este a napi litániát, mint pl. Kiscsőszön. Másutt, így Vöröstón, pedig hetente meghatáro-
zott napokon, a plébános vezetésével felkeresték a kereszteket esőért fohászkodva. 

12 A Bakony és Balaton-felvidék évezredei. Kiállításvezető. Veszprém 1985. 87-88. old. 
13 Hála József: A rezi kőfaragók és készítményeik a Káli-medencében. In: Néprajzi gyüjtőúton a Káli-medence 

falvaiban. Szerk:. 5. Lackovits E. Veszprém 1983. 51. old. 
14 Hála Józsefi, m. 49. és 51. old. 
15 Hartha Elek i. m. 1990. 220. old. - Fekete János i. m. 89. old 
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A feszületeknek szentelményi helyzetükből adódóan mágikus erőt tulajdonítottak, úgy vélve, hogy 
megóvják a határt, a termést, a szőlőt a bajtól, a közösséget megvédik a gonosz erőktől. A szobrok elé. 
az adott szent névünnepén virágot helyeztek, sőt, előfordult fogadott ünnep esetében a munkától való 
tartózkodás és a templomi szertartáson való részvétel. 

A keresztek, feszületek, szobrok gondozói az állíttatok vagy családtagjaik, leszármazottaik, esetleg 
valamely kegyes asszony volt, sőt előfordult, hogy valaki fogadalomból vállalta el ezt a feladatot. Kör-
nyezetüket rendben tartották, virágokkal látták el, magát a létesítményt sem hagyták pusztulni, meszel-
ték. festették, kiegészítették. Ma, a pusztuló szakrális emlékek korában példának erejével szolgálhatna 
ez a cselekedet. 

II. A kálváriák 
A szabadtéri szakrális emlékek másik nagy csoportját a kálváriák alkotják. Történetük, mai állapo-

tuk feltárása részben néhai Szilágyi István építész, valamint Márkusné Vörös Hajnalka néprajzos-levél-
táros kutatásainak köszönhető. 

A kálvária a keresztáldozat színhelye. Állításukról magyar nyelvterületen a XVII. századtól léteznek 
adatok.10 Korábbiak megléte is elképzelhető, de nem bizonyítható. A Bakonyban és a Balaton-felvidé-
ken a XVIII. századtól ismert a kálvária állítás szokása. Az első kálváriák a szerzetesrendek (elsősorban 
a pálosok, továbbá a ciszterciek) szorgalmazására építtettek, amit azután először a német közösségek 
követtek építtetőként.17 Egyébként ebben a században még csak kis számú kálváriát emeltek és azokat 
is döntően a század második felében (Pápa, Veszprém. Magyarpolány, Nagytevel, Barnag). Megjelené-
sükre az öt, a hat és a hét stáció voltjellemző, domb tetején kereszttel vagy kápolnával. Utóbbi sokszor 
a Szent Sírt foglalta magába. Ikonográfiái programjuk a Fájdalmas Olvasó öt titkát jelenítette meg. Ezt 
egészítették ki a Pilátus elé vezetett Jézus és a Szent Sír ábrázolásával. A nagyteveli kálvária kivételnek 
számít ebben a korai csoportban. Nemcsak azért, mert a stációk a templom kerítőfalába kerültek, hanem 
azért is, mivel 14 stáció látható itt. amelyek Fellner Jakab tervei szerint készültek. Ezt a típust azonban 
csak 1731-ben engedélyezte a pápa. tehát az. 1770-75 között készült teveli kálvária ennek a formának 
az első megfogalmazásai közé tartozik.18 

A kálváriák nagyobb számban a XIX. század első felében épültek, meglehetősen egyszerű kivitel-
ben. Kevés rájuk vonatkozó adat létezik. Ekkor épült Bakonygyiróton. Bakonyszentlászlón. Bakony-
péterden. Romándon, Gyarmaton, Láziban. Porván. Fenyőfőn. Gyulafirátóton. Sólyban, Várpalotán. 
Bakonyjákón. Hidegkúton. Szentjakabfán. Vöröstón. Fajszon. Több helyen még az öt stáció sem ké-
szült el, hanem csak a három kereszt, döntően fából, az Üdvözítő és a két lator alakjával. Kivételt jelent 
a 14 stációs. kápolnával készült márkói kálvária 1839-ből.|C' Az egyház a XIX. század első felében a né-
pi ájtatossági formák visszaszorítására törekedett. Kurbély György püspök pl. betiltotta a kálváriára ve-
zetett körmeneteket és a keresztek előtti ájtatosságokat. a templomot jelölve ki ezeknek helyéül. A hí-
vek ez alól természetesen kibújtak, sőt Városlődön még 1859-ben is hat stációs kálváriát építettek ká-
polnával.20 A XIX. század második felében viszont már a kápolnával együtt emelt 14 stációs kálváriák 
terjedtek el. Ebben az időben készült a bakonyszűcsi, olaszfalui, bakonybéli, kislődi. ugodi. zirci, 
veszprémvarsányi, csatkai, sümegi, diszeli. Ekkor történt több helyen, így Gyulafirátóton. Szent-
jakabfán. Bakonyszentlászlón, Veszprém fajszon, Vöröstón. Sólyban az átépítés, a 14 stáció létrehozá-
sa. A mai kálváriák többsége ezidőtájt épült, döntően a hívek adományaiból.21 A XX. században lénye-
gesen kevesebb kálváriát építettek. Ekkor készültek Lókúton. Bándon, Alsóőrsön. Balatonalmádiban, 
Tihanyban, továbbá Jásdon is a szentkút szomszédságában.22 

A Bakony és a Balaton-felvidék római katolikus közösségeiben 37 faluban emeltek kálváriát. Az öt-, 
hat-, hétstációs kálváriák többnyire kőből készültek, kápolnaszerűek, bennük a festett faszobrokat fes-
tett bádogképekkel váltották ki. Egységes ikonográfiái programmal rendelkeznek: 1. Jézus az Olajfák 

16 Szilágyi István: Kálváriák Bp. 1980. 11-12. old. 
17 Klárkusné Vörös Hajnalka: Kálváriák a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. In: A Balaton-felvidék népi építé-

szete. Szerk.: Cseri Kl. S. Lackovits E. Szentendre-Veszprém 1997. 246 old. 
18 Márkusné Vörös Hajnalka i. m. 254-256. old. 
19 Uo. 257. old. 
2 0 Uo. 261 old. 
2 ' Uo. 261-263. old. 
2 2 Uo. 263. old. 
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hegyén; 2. Pilátus előtt; 3. Mcgostorozás; 4. Töviskoronázás; 5. Kereszthordozás; 6. Keresztre feszítés: 
7. Szent Sír. 

Az ötstációs kálváriáknál az előbbiekben itt feltüntetett 2. és 7. állomás, míg a hatstációsoknál a 2. 
állomás maradt el. A három kereszt tövében gyakran állították a Szűzanya. János evangélista és Mária 
Magdolna szobrát, de előfordult a Piéta is (Barnag. Vöröstó,).23 

A 14 stációs formánál a stációk a templom kerítésébe vagy az út mellé egy. esetleg kél sorba kerül-
tek, téglából rakott stációépítményekkel, bádogra, fára festett képekkel. A XIX. század végére német 
hatásra elterjedtek a gipsz domborművek. A kápolnák kisméretűek, bennük csak az oltár és a Szent Sír, 
esetleg a három kereszt kapott helyet.24 

A kálváriák elhelyezését az evangéliumi helyszín határozta meg. Jézus Krisztus kereszthalála az ere-
dendő bűn miatt a városnak, Jeruzsálemnek kapuin kívül történt, ezért a kálváriák építői ugyancsak arra 
törekedtek, hogy Krisztus engesztelő halálára, a Megváltásra emlékeztető kálváriákat a településen kí-
vül emeljék, sőt, ahol erre a földrajzi viszonyok lehetőséget adtak, ott magaslatra építették őket. így 
Barnagon, Bakonyjákón, Bakonypéterden, Bándon, Veszprémfajszon. Gyulafirátólon, Láziban, Ló-
kúton, Márkon, Magyarpolányban, Szentjakabfán, Sólyban, Tihanyban. Városlődön. Vöröstón. Teme-
tőben szintén emeltek kálváriákat, mégpedig Bakonyszentlászlón, Bakonygyiróton. Díszeiben, Barna-
gon. Kislődön, Sümegen, Pápán (utóbb került melléje e temető), jelezve Jézus áldozatának és a feltáma-
dásnak összefüggését. Templom köré épültek kálváriák Nagytevelen, Olaszfaluban. Ugodon. míg 
kegyhelyek szentkútjaihoz Bakonybélben, Csatkán, Jásdon.25 Ezek a kálváriák valamennyi helyszínen 
alkalmat adtak az elcsendesedésre, az imádságban való elmélyedésre, az elmélkedésre, a magánáhítat-
ra. amely egyik legfontosabb célja is volt állíttatásuknak. 

III. A szabadtéri szakrális emlékek harmadik csoportja a szentkutak, amelyek közül némelyeknek 
napjainkban következett be az újjászületése. 

A víz az élet jelképe, a teremtés forrása. A vízzel való leöntés újjászületést, megújhodást, megtisztu-
lástjelent, így a víz egyszerre jelképezi a kegyelem kútforrását - hangsúlyozta Bálint Sándor.26 A leg-
ősibb kultuszhely a forrás, a kút. a belőle fakadó vízzel, amelynek gazdag szimbolikája nemcsak a ke-
resztény vallást, hanem a pogány kultuszokat, a kereszténység előtti hitvilágot, mitologikus felfogást 
egyaránt jellemezte.27 Nem véletlen tehát, hogy a szakrális tájban lévő kutak, források vizét a népi val-
lásosság különböző indítékok alapján szentnek tekintette, szentnek nevezte és így használta, egyik leg-
fontosabb kultuszhelynek tartotta. Ezek nemcsak rituális megtisztulást szolgáltak, hanem gyógyító erő-
vel rendelkeztek, amiről csodák tanúskodnak. Ezt jelzik környezetükben a hálát kifejező emlékek: 
offerek. ruhadarabok, hajtűk, mankók, hálatáblák. Vizüket szentelményként kezelték. Valamennyi 
szentkút kialakult vonzáskörzettel rendelkezett. Míg a búcsújáróhelyek szentkútjait többnyire a búcsúk 
alkalmával keresték fel. addig a gyógyító forrásokat egyénileg és szervezetten egyaránt, általában ke-
vésbé meghatározott alkalmakkor látogatták. Az egykor négy, illetve három megyét magában foglaló 
Veszprémi Egyházmegye területéről 46 szentkútról, forrásról van tudomásom. 

A víz valóságosan is az élet alapja, forrása, amely az emberi letelepedést elsőrendűen befolyásolta. 
A vizsgált területen a földtani sajátosságok szerint vízzáró rétegek és jó víztározó képességgel rendel-
kező rétegek egyaránt megtalálhatók. A két különböző réteg találkozási pontjánál fakadnak fel a forrá-
sok, amelyeknek vízmennyisége a csapadéktól és az adott réteg víztartó képességétől függ.28 A felszínre 
törő vizek hidegek, kiváló minőségűek, amelyek többnyire bőségesek is. erdőkben, hegyoldalakban ta-
lálhatók az esetek döntő többségében. Az 1894. évi Földrajzi Közleményekben Hanusz István a törté-
nelmi Magyarországon 388 kút nevű helyet vett számba, amelyek közül 39 Zala. 15 Veszprém. 12 So-
mogy megyékben, vagyis a Veszprémi Egyházmegye területén volt megtalálható, amelyek az összes-
nek 39%-át jelentették.29 

23 Uo. 268. old. 
24 Uo. 268. old. 
2 5 V. ö. Márkusné Vörös Hajnalka i. m. 270-271. old. 
26 Bálint Sándor: Sacra Hungaria Kassa, 1943. 173. old 
27 Lantosné Imre Mária: Szakrális táj és kultusz a pécsi egyházmegyében I. Csodaforrások és szentkutak. A Pé-

csi Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (JPMÉ) 39. 1994. 197. old. 
28 Lóczy Lajos: A Balaton környékének geológiája és morfológiája Bp. 1913. 594-602. old. 
29 Juhász Katalin-G. Szabó Zoltán: Forráskutak, mosóházak a történeti Zala megye Tapolcai járásában In: A Ba-

laton-felvidék népi építészete. Szerk:. Cseri M. S. Lackovits E. Szentendre-Veszprém 1997. 366-370. old. 
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A vallásos néphagyomány bizonyos forrásokat, kutakat, szent kútként ismer, amelynek indoklását 
ritka kivételtől eltekintve meg is fogalmazza. A szent ebben az esetben is teljes értelmében összetett ka-
tegória, amely racionális és irracionális alkotóelemekből áll. Mint jelenségről, tanúskodnak róla rendkí-
vüli történések, események, személyek, találkozások, tettek. Olyan jelek, amelyek alkalmasnak bizo-
nyultak a szent érzésének kiváltására, mint a fenséges, félelmetes, hatalmas, a feltűnő, megdöbbentő, 
különös, titokzatos - írja és hoz rá példákat Rudolf Otto.30 Mindezek értelmében magyarázatot kapunk 
az általunk vizsgált jelenségre is, amelyben a racionális és az irracionális, a titokzatos, a különös egy-
szerre megragadható, ugyanakkor elkülöníthető. 

Az egyházmegye és ezen belül a két földrajzi kistáj szentkútjai a következő csoportokba sorolhatók: 
I. Zarándokhelyeken lévő szent kutak; 2. Mária-jelenés eredményeként született, gyógyító erejű szent 
kutak; 3. Csodás gyógyulással kapcsolatban létrejött szent kutak; 4. Megszentelt hely közelében (temp-
lomrom, kolostor rom, felszentelt harang, kereszt) vagy ilyen helyen felfakadt források: 5. Búcsús za-
rándokutak mentén lévő források: 6. Valamely szent tiszteletére elnevezett forrás; 7. Bő. kiapadhatat-
lannak vélt vize miatt áldásnak mondott, ezért szentnek tartott források. 

A szent kutak három fő változatba tovább csoportosíthatók: I. kegyhelyek szentkútjai: II. csodatévő 
erejű, gyógyitó források vagy gyógyító vízzel rendelkező, ennek hírében álló csodaforrások,31 míg a 
harmadiknak csupán csak megnevezésében van jelen a szent, vagyis formálisan, szakrális tartalom nél-
kül. 

A kegyhelyek az isteni kegyelem megmutatkozásának helyei, amit Bálint Sándor szerint az ide rend-
szeresen elzarándokoló hívek tettek azzá.32 Vonatkoztatható ez a megállapítás a szent kutakra is. ame-
lyeknek gyógyító vizében való hit és az ott történt csodás gyógyulások tekintélyes számúak, nagy múlt-
ra visszatekintők. Ennek ellenére jelentős számú, olyan szentnek tartott forrást ismerünk, amelyek hiva-
talosan, az Egyház által is elfogadott kegyhellyé nem válhattak, hiába volt a hívek buzgalma. Az Egy-
ház ugyanis rendkívül óvatos a hívek által jelzett csodák elismerésében, elfogadásában és egy-egy ilyen 
helynek kegyhellyé nyilvánításában. A szent kútnak mondott források, amelyek hivatalosan is kegy-
hellyé válhattak volna, abba a csoportba tartoznak, amelyeknél Szűz Mária vagy egy-egy szent jelent 
meg, illetve amelyeknek vize valamely csoda folytán, bizonyítottan gyógyító erejűvé lett, vagy annak 
vélték, nemcsak testi, hanem lelki bajok ellen is. 

A térség falvai közül Bakonybél és Jásd zarándokhellyé válásukat csodatévő erővel rendelkező vi-
züknek köszönhették. 

Bakonybélben a Szent Mauríciusz tiszteletére szentelt bencés monostort Szent István király alapí-
totta 1018-ban. 1230-ban két kápolna állt itt, Szűz Mária és Mária Magdolna tiszteletére szentelve. Ek-
kor említették Szent Gellért szikláját, amely azonos lehet a Borostyánkővel. Két remeteséget különböz-
tettek itt meg: Szent Güntherét és Szent Gellértét. Az időközben elpusztult kápolna helyett 1825-ben 
újat építettek a Borostyán-kút mellé, amelyet azután 1889-ben a ma is láthatóval váltottak fel. A Boros-
tyánkő tövében három forrás tör a felszínre, amelyet Hármas-kútnak vagy Borostyán-kúlnak neveznek 
és úgy tudják, hogy valamennyi Szűz Mária könnyeiből fakadt, nevük külön-külön Günther. Gellért, 
Mór. Az itt látható nagyméretű sziklákat Szent Günther könnyeinek mondják. 1899-ben a forrásoknak 
vízgyűjtő medencét építettek, a remeteség barlangját pedig befalazták és eléje egy lourdesi szobrot állí-
tottak. Bár a hagyomány szerint a Borostyán-kutat Szent Gellért és remetetársai ásták, amit az Atya. 
Fiú. Szentlélek tiszteletére táplál a három forrás, azonban búcsújáró hellyé csak a barokkban, minden 
bizonnyal a XVIII. században vált a szentkút, köszönhetően gyógyitó erejű vizének. Búcsúnapja szep-
tember 22, Szent Móric ünnepe.33 Bakonybél kis területű, szűk. mindössze 15 falura kiterjedő vonzás-
körzettel rendelkező, lokális búcsújáró hely. Az ide zarándokoló búcsúsok a környék falvaiban. 
Bakonyszűcsön, Bakonykoppánvban. Bakonvjákón. Bándon, Csehbányán. Csóton. Dudaron. Kislö-
dön, Lókúton, Márkon, Nagyesztergáron, Pénzeskúton. Porván. Városlődön, Zircen élők. mindössze 
egy napi járásra a kegyhelytől. Az egyes falvak zarándokcsoportjai hagyományosan kialakult útvona-
lon közelítették meg a kegyhelyet. Legtöbben természetesen a búcsú napján jöttek, de a XX. század el-
ső harmadában még az ezt követő vasárnap is érkeztek. A zarándokok a szentkúti vízért keresték fel 

30 Rudolf Otto: A szent. Bp. 2001. 136. és 168. old 
31 Lanlosné Imre Mária i. m. 1994. 199. old. 
32 Bálint Sándor-Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza Bp. 

1994. 97. old. 
33 fr. Vásárhelyi Anzelm OSB: A Szent Mauríciusz monostor története. In: A Béli Szent Mauríciusz Monostor 

története 1018-1998. Bakonybél 2002. 44-48. old. 
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Bakonvbélt, a betegek a gyógyulás, az egészségesek pedig a betegség távoltartásának reményével. A 
pénzeskútiak, egészségesek és betegek egyaránt, a XIX. században még szombatonként is elmentek a 
szentkút vizében megmártózni. A helybéliek a búcsú napján kívül mind májusban, mind októberben, 
minden Mária ünnepen, sőt, nyári vasárnapokon ugyancsak kimentek a szentkúthoz még a XX. század-
ban is, de felkeresték nagycsütörtökön este, valamint nagypénteken.34 Itt virrasztottak Krisztus kínszen-
vedésére emlékezve. 

Jásd szintén bencés alapítású kegyhely (1164 Szent György Apátság), de népszerűsége Csatka ár-
nyékában némiképp visszaesett. Kegyhellyé válása a hagyomány szerint egy remetének köszönhető. 
Bakonybéllel megegyezően itt sem kegykép vagy kegyszobor köré szerveződött a búcsújáró hely, ha-
nem a gyógyító erejű vízzel rendelkező kút vált szent kúttá és lett a zarándokhely létrehívója. A szent-
kút a falutól délre található és egy 1845-ből származó kanonika vizitációs adat szerint már akkor 600 
esztendősnél öregebbnek tartották. Kegyhellyé válásának időpontja ugyan ismeretlen, viszont a víz 
gyógyító, csodatévő hatásáról a XVIII. század óta léteznek feljegyzések. A legenda szerint az itt vezek-
lő Jásdi Péter álomlátását követően a Szűzanya útmutatása nyomán kezdett ásásba a víz reményében. A 
kiásott gödörbe ejtett Mária-éremtől fel is fakadt a víz, ami azután sántákat, bénákat, némákat gyógyí-
tott meg.35 A szentkutat Keltsovits Márton plébános 1825-ben átépíttette, majd 1934-ben fa szerkezeté-
nek megrongálódása miatt Faller Jenő tervei szerint kőből és betonból újraépítették. A hagyomány sze-
rint a szentkút mellett eredetileg egy Szűz Mária képével ellátott képes fa állt csupán, amely fölé faká-
polnát emeltek később, de 1800-ban már javítani kellett. Helyére 1836-37-ben gr. Zichy István segítsé-
gével kőkápolnát emeltek, amit ugyanezen esztendőben a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentel-
tek fel. A kápolna mellé 1816-ban kőkeresztet állítottak.36 1 968-ban az ismételt újjáépítést követően 
egyházi hozzájárulással a szentkútból oldották meg Tés vízellátását.37 A jásdi szentkút forrása ugyanis 
sziklából fakadó, bő vizű karsztforrás, amit az egyházközség világi vezetőinek tiltakozását figyelmen 
kívül hagyva, a plébános beleegyezésével 1966-68 között vízhozama miatt a Tési Törpe Vízmű számá-
ra kisajátítottak. Helyette az egyházközség csereingatlant és kártérítési összeget kapott, amelyből azu-
tán egy új szentkutat hoztak létre. Ehhez az új szentkúthoz felállított Mária szobrot Braun János készí-
tette.38 A kegyhely főbúcsúját Szűz Mária nevenapján, szeptember 12-én, illetve az azt követő vasár-
nap, tavaszi nagybúcsúját pedig Világ Királynője ünnepén, május 31 -ét követő vasárnap tartják. Ezt a 
kegyhelyet már a XVIII. század óta döntően belső bajokkal, bizonyos testrészek betegségeivel, gyó-
gyíthatatlan testi sérülésekkel és lelki gondokkal küszködők keresték fel. A vegyes összetételű, de pa-
raszti túlsúlyú, többségben férfiakból álló zarándokok főleg kéréssel érkeztek ide, meghallgatást remél-
ve.39 Vonzáskörzete jelentéktelen nagyságú, kis területű és szűk. de tág vonzáskörzethez kapcsolódik, 
amely jellegzetességét napjainkig megőrizte.40 A környékről érkezett gyógyulni vágyók más búcsújáró 
helyek mellett Jásdot is felkeresték. A jásdiak állítják, hogy a gyógyultak mankóit innen vitték át Csat-
kára. A helyiek elbeszélései szerint a szentkút vizében erős bugyborékolást követően többször is megje-
lent a Szűzanya az Úrjézussal, ami után a víz a szivárvány színeire esett szét.41 A kegyhelyre látogatók 
Máriát betegek gyógyítójaként emlegették, de ha szárazság pusztított, akkor is hozzá fordultak segítsé-
gért a helybelieken kívül a környező települések lakói is.42 A jásdiak egyébként a két világháború kö-
zött, de még az 1950-es években is minden hónap első vasárnapján az előimádkozó asszonyok vezeté-
sével kimentek a szentkúthoz, ahol imádkoztak, énekeltek. Nagycsütörtökön este a legények tüzet gyúj-
tottak itt és virrasztottak, miközben az asszonyok az előimádkozó vezetésével énekeltek és imádkoztak. 

34 V. ö. Szekrényes Zita: A bakonvbéli Borostyán-kút mint búcsújáró hely és a fontosabb körmenetes egyházi ün-
nepek Kézirat Bakonybél 2003. 16-18., 20., 21., 24. old. 

35 Faller Jenő: Jásd község története Veszprém, 1934. 39^11. old. - Tremmel Lőrinc: Jásd - Szentkút. Római 
Katolikus Plébánia, Jásd 1987-88. 4-5 . old. 

3 6 Zichy Domonkos veszprémi püspök egyházlátogatása 1845. A cseszneki kerület egyházlátogatása 1845. 
Archívum Episcopatus Wesprimiensis A. 8. 27. 58-59. old. Érseki Levéltár Veszprém. 

37 Szenthelyi Molnár István-Mauks Mária: Magyarország Szűz Mária kegyhelyei. Búcsújárók könyve Bp. 1988. 
75. old." 

3 8 AZirci JTVB Műszaki Osztályának iratai (XXIII 382/d) 196. kőt. 156. d. Jásdi szentkút 1966., A VMTVB Tit-
kárság iratai (XXIII 3/a) 10.690/1969 (144. d.) veszprém megyei Levéltár Veszprém. Az adatokat Márkusné 
Vörös Hajnalka levéltárosnak köszönöm. 

39 Tüskés Gábor: Búcsújárás a barokk kori Magyarországon Bp. 1993. 229-231.. 254., 271-272., 283. old. 
40 Tüskés Gábor i. m. 1993. 331. old. 
41 Vajkai Aurél: A csatkai búcsú Klny. Ethnographia 1940. 3. old. 
42 Vajkai Aurél i. m. 1940. 5. old. 
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Húsvét hajnalán pedig az előimádkozó asszony és az előénekes férfi vezetésével asszonyok, férfiak, fi-
atalok, idősek együtt mentek ki a szentkúthoz imádkozni, énekelni, majd énekszóval („Feltámadt 
Krisztus e napon...") mentek vissza a faluba, ébresztgetve a közösséget. 

Térségünkben a két kegyhelyen kívül több olyan szentkút is található, amelyeknek vize gyógyító 
erejű. Egy részük Mária-jelenést követően vált szent kúttá, míg másik csoportjuk esetében jelenések 
ugyan nem történtek környezetükben, de csodálatos gyógyulások igen. Közülük azonban egyházi köz-
belépés miatt egy sem vált zarándokhellyé, sőt, némelyik szakrális tartalmát is elveszítette mára, mint 
pl. a devecseri szentkút. 

Ugod külterületén a középkori, majd elpusztult Olaszfalu-Balata szőlőhegy lábánál lévő feszület (ez 
egyike annak a három feszületnek, amelyek a Szegre-dülő út mentén álltak egy 1882/83. évi térkép sze-
rint) közelében felfakadó forrás ugyancsak szentkútként volt ismert, ahova körmenetben mentek ki a 
hívek, mivel a kút vizében a Szüzanyát vélték megpillantani. A jeles eseményről Tatay Sándor is ir Ba-
konyi krónikájában, sőt megemlíti, hogy a csodában hitetlenekedőket nem is a katolikusok, hanem a 
súri evangélikusok verték meg. Csatka közelsége miatt nem véletlen ez a Mária-jelenés, valójában az 
ugodi szentkutat Csatka filiációjának tekinthetjük.43 

Devecser és Kolontár között ugyancsak létezik egy szentkút, amit kolontári szentkútként ismernek. 
A vasúti sínek aljában található, de a XIX. század végéig még ajelenlegi vasút helyén volt. A vasút épí-
tésekor be akarták tömni a forrást, de éjszaka olyan morajlás hangzóit, hogy a környéken mindenki fel-
riadt. Ekkor a forrást átvezették a vasút alatt és így került mai helyére. Jelenleg szépen rendben tartott a 
környezete, padokkal ellátott, kikövezett terecske húzódik előtte. A forráshoz két oldalon lépcsőkön le-
het lejutni. A forrás fölött nyitott kápolna áll, benne oltár, rajta az Istengyermeket tartó Szüzanya szob-
ra, virágokkal körül véve. A szentkutat minden esztendőben, Fogolykiváltó Boldogasszony napján, il-
letve a hozzá közel eső, szeptember utolsó vasárnapján keresik fel csoportosan, amikor itt misét is tarta-
nak. A forrás rendkívül bő és jó vizű, többen rendszeresen visznek haza belőle. I lajdani öregek elbeszé-
léséből ismert, hogy csodálatos gyógyulások történtek itt, amit azzal jeleztek, hogy a forrást övező fák-
ra akasztották a gyógyultak botjaikat, mankóikat. A szentkút vizétől meggyógyultak közül egy asszony 
ma is él még. akit gyermekként Ajkarendekről vittek ide néhányszor, mert annyira sebes volt az arca. 
hogy már nem is látott. Többszöri mosdatás után a sebek eltűntek és látását is visszanyerte. Egy másik 
asszony pedig gyomorrákból gyógyult meg, miután fél évig itta a szentkút vizét. A két világháború kö-
zötti esztendőkben és ezt megelőzően még Kislődről is érkeztek zarándokok a szentkúthoz. Ilyenkor a 
helyiek mindig délután mentek csak ki a forráshoz, egyénileg vagy összefogva néhányan. A szentkút 
mellett egy feszület is áll, amit a kolontáriak állíttattak. Nagyboldogasszony és Kisasszony napján kör-
menetben keresték fel a helyet a helybéliek, mig a kislődiek Szent Vér napján. Hosszú ideig elhanyagolt 
volt a forrás és környéke, még a Szűzanya szobrát is összetörték a környékbeli cigányok. Glózer László 
Bakonygyepesen lakó előimádkozó 46 db-ból rakta össze a szobrot és állította vissza a helyére. 

Csodatévő erejű víznek tartották a kupi erdőben, a pápasalamoni határhoz közel lévő forrást, ame-
lyet a hagyomány szerint gyógyulni vágyó zarándokok ugyancsak felkerestek.44 A szent kutat Pesty is 
említi, de már 1864-ben is múlt időben szólt róla, mint egykori zarándokhelyről.45 Feltehetőleg koráb-
ban elenyészett kultusza, mint a devecserinek, bár maga a forrás a mai napig látható, vize iható, sőt. a 
helyiek meg is jelölték ezt a forrást a közelmúltban. A fára. amely alól a víz a felszínre tör, egy műanyag 
dobozt erősítettek, bele egy feszületet ábrázoló szentképpel, melléje pedig egy imádságot tartalmazó la-
pot ragasztottak, ami igazolja, hogy mégsem szűnt meg egészen a csodaforrás, mint szentkút. A forrás-
hoz vezető út melletti fákra a keresztút stációinak képeit erősítették fel, a kút környékét megtisztították 
és példásan rendben tartják. A két világháború között a Szentkútnál. közvetlenül a forrás mellett lévő 
erős tölgyfán egy Szűzanya kép volt látható, amit beburkoltak, nehogy az eső eláztassa. Ekkor még 
minden esztendőben Nagyboldogasszony (aug. 15.) napján a délután 3 órakor kezdődő litánia után 
többségében asszonyok és gyermekek keresték fel a Szentkutat. Ilyenkor nemcsak Pápasalamonból, ha-
nem Gannáról, Magyarpolányból is jöttek, valamennyi csoport körmenetben érkezett. Plébános soha 
nem volt velük. A körmenetet az előimádkozó vezette, aki Pápasalamonban Ihász Mihályné Horváth 
Anna volt. A Szentkútnál elmondták az Örvendetes Olvasót és Mária énekeket énekeltek. Zászlókat, fe-

43 Koncz Pál főrestaurátos szíves közlése, amit ezúton is megköszönök! Továbbá: Jakab Réka: Az Ugod-vadkerti 
fürdő a reformkorban. In: ActaPapensia 1-2. Pápa, 2001. 28. old. - Tatay Sándor: Bakonyi krónika Bp. 1987. 
239. old. 

44 Balogh Lajos-Ördög Ferenc (szerk ): Veszprém megye földrajzi nevei II. A Pápai Járás. Bp. 1987. 239. old. 
45 Pesty Frigyes helynévtára a történelmi Veszprém vármegyére Pápa 2000. 108. old. 
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születet nem vittek magukkal, csak poharat, amellyel merítettek a vízből. A helyet kizárólag gyalogo-
san keresték tél és csak Nagyasszonykor. Ilyenkor általában egy órát tartózkodtak ott. Vizet mindig vit-
tek magukkal haza. Ez a szokás az 1960-as évekig élt. A kutat és környékét az erdészet tartotta és tartja 
ma is rendbe. Napjainkban a plébános rendszeresen kiviszi a gyermekeket a Szentkúthoz. Azt azonban 
senki nem tudja ma, hogy a forrás mitől lett szentté, sőt, az öregek erre vonatkozó elbeszélésére sem 
emlékeznek. 

Hosszú életű és színes történetű a Zalahaláphoz közelebb lévő, de Tapolca határában a Véndek-
hegyen fakadó forrás, a Véndek-hegyi szentkút, amit mind Tapolca, mind Haláp magáénak tart. Csodás 
gyógyulás tette szentkúttá, még a két világháború között is zarándokok kerestek fel. A XIX. századból 
őrzik azt a történetet, amikor egy járásra képtelen lány a véndeki szentkútban megmosva a lábát meg-
gyógyult. Előtte sánta birkák mentek keresztül a vizén és épen jött ki belőle valamennyi. A lány apja, a 
tehetős molnár, a hagyomány szerint kis kápolnát építtetett a forrás fölé, amely valójában egy boltozott 
kápolnácska, igazi forrás-foglalás volt. Ezzel a történettel, a csodálatos gyógyulással 1927-ben a Tapol-
cai Újság is foglalkozott.46 A véndeki szentkút valójában egy bő vizű karsztforrás, amely egyben kiváló 
ivóvízként szolgált az arra járóknak. Adatszolgáltatóim emlékeztek rá, hogy Szűz Mária tiszteletére 
szentelték a kutat, ahova az 1950-es évekig rendszeresen kijárt a két település népe, sőt, a Sümegre gya-
logosan zarándokoló búcsúsok is megálltak itt. Vizét gyógyító erejűnek tartották, amely a bőrbetegsé-
gek, izületi bántalmak, szembajok gyógyítását szolgálta. Szenteltvízként kezelték, aki megállt itt, kezét 
a vízbe mártva keresztet vetett magára. Mária ünnepeken minden alkalommal, továbbá tavasztól őszig 
vasárnap délutánokon rendszeresen kijártak ide a tapolcai és a zalahalápi hívek. Igazi zarándok körme-
netekben érkeztek az előimádkozó vagy az előénekes vezetésével. Pap ugyan soha nem ment velük, de 
templomi zászlókat vittek magukkal. A halápiak húsvétkor is kimentek ide, piros tojást téve a gyógyító 
vizű forráshoz. A fiatalok pedig, lányok, legények nyári vasárnapokon virágot szedtek a környéken és 
szent énekeket énekelve keresték fel a szent kutat. A virágot az itt lévő, lemezre festett. Szűz Máriát az 
Istengyermekkel ábrázoló képhez tették. A kút két oldalán egy-egy fakereszt is állt fém korpusszal. Elő-
ször a fiatalok is imádkoztak, majd énekeltek, ezt követően pedig játszottak. Igaz. hogy nem alakult itt 
ki igazi búcsújáró hely, azonban a hívek rendszeresen felkeresték és zarándokhelyként kezelték. Aki el-
ső alkalommal jött el ide, úgy, mint a búcsújáró helyeken, búcsúi vagy mosdatott keresztanyát válasz-
tott magának, aki a szentkút vizével megmosta őt. Sőt, Mária ünnepeken, a nagy zarándoklati alkalmak-
kor még a bábosok és a márcot árulók is felverték itt sátraikat47 A szent kút közelében állt egy erdész-
ház. A kutat és környékét az itt lakó erdész felesége gondozta. A XIX. század végétől egészen az 
1950-es évekig a szent kút környéke kedvelt helye volt a diákoknak Madarak és Fák Napján, valamint a 
táborozó cserkészeknek is. A bauxitbányászat következtében a kút vize az 1960-as évek végére elapadt, 
majd az építmény is összedőlt 1980-ra. 1984-ben a Tapolcai Városszépítő Egyesület összeszedte a kö-
veket és Tapolcán a Kistó mellett felállította a kút építményét, amelybe Udvardi Erzsébet festett szent-
képet. Az egészet 1990-ben Nagyboldogasszony ünnepén szenteltették fel.48 

A következő, csodatévő vízzel rendelkező hely Bakonyszentlászló belterületén található, az Ivókút 
vagy Vak Bottyán-forrás, amit kúttá alakítottak ki. Vizét gyógyító erejűnek tartották. A hagyomány sze-
rint Bottyán János kuruc generális is ennek a vizével gyógyíttatta magát.49 

Veszprém Jutas-pusztán az erdőben cserfa alól tört fel egy olyan forrás, amely vizének gyógyító 
erőt tulajdonítottak. Rab Mária forrásnak nevezték, a Rabkiváltó Boldogasszonyról. Vitéz Markóczi ve-
zérőrnagy fedette be, építtette ki a környékét az 1900-as évek elején. A csodás gyógyulásokról, amelye-
ket a forrás vizének köszönhettek a zarándokok, a körülötte lévő fákra elhelyezett hála-táblák tanúskod-
tak. A hívők kegyhelynek tekintették, bár a katolikus egyház nem ismerte el. Veszprémből a Teme-
tő-hegyről rendszeresen zarándokok sokasága kereste fel a helyet az 1940-es évek második feléig, sőt. 
még az 1970-es évek elején is megjelentek itt csoportosan. Azonban az ott történő építkezésekkel meg-
szűntették a forrást, vele együtt a zarándokhelyet is.50 

4 6 Tapolcai Újság 1927. március 16. 
47 Tóth József: A Véndeki-hegyi szentkút. Tapolcai Füzetek 9. Tapolca, 1990. 
4 8 Uo. 4-8. old. 
49 Balogh Lajos-Ördög Ferenc-Varga Mária (szerk.): Veszprém megye földrajzi nevei IV. Veszprémi Járás Bp. 

2000. 37. old. 
50 Bontó Józsefné: A veszprémi Csatár-hegyi búcsú története. Kézirat. Laczkó Dezső Múzeum Néprajzi Adattára 

Itsz. 12. 584-95. 3^1. old. 

50 



A bakonyi Szentgál mellett Vajkai Aurél 1939-ben még találkozott a Bélpoklosok kútja nevű forrás-
sal. Vizét gyógyító erejűnek tartották, betegeknek vittek belőle.51 

Különösen érdekes a magyarpolányi szentkút története. Három forrás található itt az erdőben há-
romszög alakban, amelyek a Büki falurészről közelíthetők meg. A két világháború között még kijártak 
ide, a gyermekek a források közelében játszottak, a mezőn dolgozók pedig vizet is vittek magukkal in-
nen. Egy Szüzanya kép volt az egyik fán, ami a hely szent voltát jelezte. A hagyomány szerint egy alka-
lommal egy vadász pünkösd vasárnapján jött ide vadászni, de megállította őt a gonosz lélek, maga a Sá-
tán, amitől annyira megrémült, hogy elvesztette az eszméletét. Amint ott feküdt, megjelent neki a Szüz-
anya. aki megvigasztalta, de hitetlenségéért meg is fedte. Ekkor fogadalmat tett, hogy ünnepen többet 
nem fog vadászni és a helyet szentképpel jelöli meg. így is történt, a Szüzanya képét ő tetette fel a fára. 
1948 után a k ú t é s környéke elhanyagolt lett, mígnem 2001. február 11-én egy asszony álmot látott, ami 
után nem volt nyugalma mindaddig, amíg ki nem vitték a forráshoz, pedig már alig volt megközelíthe-
tő. Bíztatasára. szorgalmazására néhányan összefogtak, a kolontári születésű, Bakonygyepesen lakó 
előimádkozó, Glózer László is bekapcsolódott a munkába. Az összefogás eredményeként a helyet meg-
tisztították. egy tülkét készítettek fából, amelybe egy lourdesi-típusú Szüzanya szobrot helyeztek el. 
amelyet vasráccsal védenek. A forrás fölött álló, meghasadt tölgyfára egy Szüzanya dombormű került, 
föléje egy kereszt, rajta töviskoronás Krisztus-fővel (valamennyi az álmot látó asszony adományából 
került ki). A források közelébe pedig feszületet állítottak. A szobrok és a feszület előtt állandóan friss 
virág található, hisz rendszeresen kijárnak ide. Ahogy elmondják: „itt a lélek nyugalmat talál", ezért 
jönnek örömmel a forráshoz. Itt lelkileg feltöltődnek, megnyugszanak, úgy érzik, meggyógyulnak. El-
mondható így. hogy most is történik itt gyógyulás: a lelki bajoktól megszabadulnak vagy megkönnyeb-
bülnek, ami a testi bajokat is enyhíti. Glózer László előimádkozó vezetésével 2001 óta minden hónap-
ban az utolsó pénteken a mélyebb lelki életet élők. az arra vágyók, a lelki bajokkal küzdők, 15-25 fő 
(3-5 férfi, a többi asszony) rendszeresen, együtt megy ki a szentkúthoz, bármilyen idő legyen. Csodás 
esetekről számoltak be, amikor az elmúlt esztendőkben olyan időjárás volt. hogy alig tudtak elindulni, 
de nem hátráltak meg és csodálatos módon sikerült a szentkúthoz minden baj nélkül eljutniuk. Ilyenkor, 
amikor keresztutat járnak. kifelé menet mindig az erdő szélén álló Ágoston-keresztnél találkoznak és a 
szentkútig érve minden alkalommal valamelyik keresztutat mondják végig, amit mindig más-más cél-
ból ajánlanak fel. 2006. október 27-én például a Családok Keresztútjára került sor amit a meghalt fel-
menőkért, családtagokért, továbbá azokért ajánlották fel, akiknek már nincsenek leszármazottaik. A 
szentkúthoz érve, a feszület mellett elmenve, azt megsimogatták, majd a Szűzanya szobra előtti vasrá-
csot kinyitották, a friss virágokat ide, a feszülethez és a tölgyfához helyezték el. Az oltárként is szolgáló 
asztalkára gyertyákat tettek, meggyújtották, majd a Fájdalmas Rózsafüzért imádkozták az előimádkozó 
vezetésével, minden tizedet valamely nemes célért felajánlva. Ezt követően imádkoztak még a misszió-
ért. énekeltek, majd eltették a rózsafüzéreket. Beszélgettek, ittak a szentkút vizéből, azután hazafelé in-
dultak. Útközben pihenésképpen az Irgalmasság Rózsafűzért mondták, majd az Ágoston-keresztnél az 
Úrangyalát imádkozták, a Lourdesi jelenést és a Golgotával kapcsolatos énekeket énekeltek, amelyek 
kéziratban terjednek. Ezt követően pedig elbúcsúztak egymástól, megállapodva a következő találkozás 
időpontjában. 2006-ban Magyarok Nagyasszonya vasárnapján délután 3 órakor szentmise is volt a 
szentkútnál, amit a helyi plébános celebrált. A kis oltárt gyönyörűen feldíszítették, a szobrokhoz, feszü-
lethez friss virágokat tettek, gyertyákat gyújtottak. 65 fő vett részt a szertartáson. 

Valamennyi közül talán legérdekesebb a monostorapáti erdőben, a középkori Almádi Apátság ben-
cés monostor és templom közelében feltörő szentkúti forrás története. A helyiek szerint fedett volt a for-
rás „be vót bótóva" - mondják és a bolthajtás alatt, mint egy kis kápolnában, szentképeket helyeztek el: 
Jézus Szíve, Mária Szíve és a Szent Család festett képét. Az 1930-as évekig ezek teljes épségben látha-
tók voltak itt, ahogy arra egyik adatszolgáltatóm pontosan emlékezett. A szentkút környéke kora ta-
vasszal fehérlett a hóvirágtól, az apátiak idejártak ki virágot szedni. A kút vizét különösebb gyógyító 
erővel nem ruházták ugyan fel, azonban betegnek mégis vittek belőle, sőt, egészség megőrzésére is 
használták. A gyermekeknek az öregek meghagyták, hogy a szent kút felé járva, arra legeltetv e mindig 
legyen náluk egy bögre és el ne mulasszanak inni a szent kút vizéből. Aki arra járt vagy arra dolgozott 
nem ment el anélkül, hogy ne igyon a forrásból. Hittek abban, hogy „ettől a víztől meggyógyul minden 
beteg". Különösen jó víznek tartották. Egyébként a megszentelt helyen lévő kút vizének másutt is gyó-
gyító erőt tulajdonítottak. Csefkó Gyula írja le. hogy Szeged Alsóvárosban a ferencesek udvarán lévő 
kút vizét különféle bajokban gyógyító vízként használták, különösképpen szemfájás ellen.52 Monostor-
apáti legöregebb, 97 esztendős lakója szerint vasárnaponként litánia után az asszonyok és a lányok az 

51 Vaj kai Aurél: Népi orvoslás a dunántúli búcsújáró helyeken. Magyarságtudomány 1942/1. 131. old 
52 Cseflió Gyula: Szemgyógyítás szentelt vízzel és a szentelményekkel kapcsolatos hiedelmek. Ethnographia 

1927. 41. old. 
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előénekes, Takács Böske vezetésével rendszeresen kimentek a szentkúthoz, amit előre mindig megbe-
széltek. Énekelve tették meg az utat a falutól a forrásig, ahol a Rózsafüzért imádkozták, énekeltek, majd 
beszélgettek, ittak a vízből és hazatértek. Keresztjáró napokon ugyancsak kivonultak ide. Más falukból 
viszont nem szokták ezt a helyet felkeresni. Haza nem vittek szentkúti vizet, de a helyszínen az arcukat 
és a kezüket megmosták benne. Egyetlen alkalomra emlékeznek, amikor valakinek a halála előtt vittek 
a szent kút vizéből. Az 1990-es évek elején Sötét Istvánné Györicza Mária kívánta meg a szentkúti vizet 
halálos ágyán, amely kívánságát teljesítették. Egyébként a szent kutat mondák övezik, mivel közelében 
vannak Almádi Apátság romjai, az egykori bencés monostor, továbbá a hajdani templom, a „barátok fa-
la", ahogy nevezik, amelynek közelében egy harangot találtak az 1880-as években, sőt egy 60-80 cm 
nagyságú feszület is előbukkant a tőidből. A hagyomány szerint vörösbarátok éltek itt, akik elsüllyed-
tek és minden az ő hagyatékuk. A két világháború között a helyi tanító Madarak és Fák Napján minden 
esztendőben kivitte ide az iskolásokat. A kutat és környékét a rendszerváltozás után a falu dalárdájának 
tagjai újra rendbe tették, valóságos zarándokhelyet alakítva ki itt. 

A térség, értve alatta nemcsak a Bakonyt és a Balaton-felvidéket, hanem az egész, történeti Római 
Katolikus Veszprémi Egyházmegyét, nagyszámú szentkútja és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok, 
gyógyító erejükben való hit, amely részben a néphit, részben a népi orvoslás elemeit ötvözi, felveti ke-
letkezésük okának, létrejöttük körülményeinek kérdését. Sajátos történelmi helyzetről beszélhetünk, 
olyanról amely lehetőséget teremtett az öntevékeny vallásgyakorlat, a paraliturgikus (nem hivatalos) 
szokáscselekmények kialakulására. Ez az időszak a török hódoltság kora, amikor a lelkipásztorok hiá-
nyától szenvedtek a közösségek még a hódoltsági területhez nem tartozó peremvidékeken is. A Veszp-
rémi Egyházmegye az Oszmán Birodalom és a királyi Magyarország határvidékévé lett, amelyet közel 
150 esztendeig a harcok, háborúk állandóan érintettek.53 Ez volt az az időszak, amikor pap nélküli, ön-
tevékeny vallásgyakorlat jellemezte a hitéletet és nagy szó volt, ha licenciátus gondozhatta a híveket. 
Különös örömmel fogadták ezekben a közösségekben a missziós céllal megjelenő ferenceseket. Hiszen 
az egyházmegye területén száz szerzetesházból egy sem maradt. A Hitterjesztés Szent Kongregációja, a 
katolikus missziókat összefogó szentszéki hivatalnak Magyarországra vonatkozó XVI-XVIII. századi 
dokumentumai megdöbbentő képet adnak a hódoltság korának helyzetéről, a lelki élet sivárságáról, a 
vallásgyakorlatnak olyan módjáról, olyan jellemzőiről, amely az esetek döntő többségében a hivatalos 
egyházi gyakorlattól olyannyira eltért, hogy a misszionáriusok újra megtérítendő közösségekről beszél-
tek, az evangélizáció új területeiről, ahol olyan misszióra van szükség, amely ismételten visszahozza a 
jámbor híveket az egyház kebelébe, akik szentségek nélkül élnek évek, sőt. évtizedek óta, keresve a 
szentet, amely életükben csodát tesz. Nem véletlen, hogy a misszionáriusoknak is feltűnt a fák, források 
tisztelete, amelyekhez csodás eseményeket, jelenségeket kapcsoltak. Csodát vártak, amitől helyzetük 
jobbra fordulását remélték. Nem meglepő mindezek tudatában, hogy a magukra hagyatottak sok eset-
ben ebben találtak vigasztalást, ez éltette bennük a reménységet. Egyházuktól elszakadni nem akarván, 
egyfajta pap nélküli vallásgyakorlatot alakítottak ki, amely a XVIII. században, sőt, a XIX. században 
is bizonyos vonásaiban, jellemzőiben tovább élt. Ezekben a nehéz időkben a magukra hagyott közössé-
geket a protestáns prédikátorokon kívül csak a ferences szerzetesek keresték fel, akik lelki gondozói te-
vékenységet is folytattak közöttük árvaságukat enyhítendő, sőt, elnézőek voltak velük szemben, laikus 
vallásosságukat megértéssel szemlélték, kezelték.54 Amennyiben térképre vetítjük azokat a települése-
ket, amelyeknek határában valamilyen szentkút található, azt tapasztaljuk, hogy ezek kivétel nélkül arra 
a területre esnek, amelyekre kiterjedt a ferencesek missziós tevékenysége. Továbbá megegyeznek azzal 
a területtel, ahol a ferencesek alamizsnát gyűjtöttek, ahol sok megtérés, protestáns egyházak kebeléből 
a római katolikus egyházba való visszatérések, áttérések történtek.S5 A XVIII. századtól azután az utób-
bi esetek különösen megszaporodtak a jezsuiták missziós tevékenysége nyomán. A török kiűzését kö-
vetően a katolikus restauráció idején, elsősorban a Szűz Mária nevére szentelt vízzel kapcsolatban je-
gyeztek fel csodás gvógyulásokat. amelyekről a jezsuita jegyzőkönvvekben nagy számú adat találha-
tó.56 

53 Molnár Antal: A Veszprémi Egyházmegye a török hódoltság idején. In: Veszprém a török korban. Szerk. Tóth 
G. P. Veszprém 1998. 70. old. 

54 Tóth István György: Litterae missionariorum de Hungaria et Transsilvania( 1572-1717) I—II. Roma-Bp. 2002. 
- Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572-1647.) Bp. 2002. 

55 P. Takács J. Ince O F M - P f e i f f e r János: Szent Ferenc fiai a Veszprémi Egyházmegyében a XVII-XVIII. szá-
zadban Pápa-Zalaegerszeg, 2001. címmel megjelent munkában nagyszámú adat található erre vonatkozóan. 

56 Jánosi Gyula OSB: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század közepén a jezsuiták működése nyomán 
Pannonhalma 1935. 47., 48., 71. old. 
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Ugyanakkor az elmondottakon túl nem hagyható figyelmen kívül az 1846. évi La salettei. az 1854. 
évi lourdesi, majd az 1917. évi fatimai jelenéseknek a népi vallásosságra, a laikus vallásgyakorlatra tett 
hatása sem. A szent kutak filiációjával találkozunk ezekben az esetekben, amelyekkel a távoli szent he-
lyeket hozták közel a közösségekhez. Nem tekinthetünk el a búcsús ponyvanyomtatványok figyelem 
felkeltő és a kegyhelyeket, valamint a szent kutakat népszerűsítő tevékenységétől sem. így mindazok a 
szent kutak, csodaforrások. amelyek hivatalos, egyházilag elismert búcsújáró hellyé nem válhattak, az 
egyházmegye területén mint csodatévő erejű, gyógyító vízzel rendelkező kutak, végülis kevés kivétel-
lel elenyésztek ugyan, de éppen a XXI. század hozza azokat a példákat, amelyek arról tanúskodnak, 
hogy közülük több is újjászületett, új ájtatossági formák ébresztője lett. Köréjük laikus vallási kisközös-
ségek szerveződtek és ismét feltűntek azok a „szentemberek", „szentasszonyok", akik ezeket a közös-
ségeket képesek összefogni. 

Végezetül megválaszolandó az a kérdés, hogy a szabadtéri szakrális emlékeknek lehet-e és milyen 
kapcsolata lehet a turizmussal? A kettő összefüggését abban látom, hogy ezeknek az emlékeknek a 
megismerésére és megismertetésére utakat lehetne szervezni, esetenként akár tanösvény-szerű megol-
dásokkal, de mindezt megelőzően a pusztuló, rossz állapotú szakrális kisemlékeket először rendbe kel-
lene hozni, megtalálni gazdáikat! Létezik Kislődön egy csaknem háromezer darabból álló vallási nép-
rajzi gyűjtemény egészen különleges, sőt egyedi darabokkal, amely akár utolsó állomása lehetne 
egy-egy arra vezető útnak. A honismeretnek és honismertetésnek, a magyar turizmusnak meg kellene 
látnia és találnia a lehetőséget ezeknek az emlékeknek a megismertetésére, példát véve Nyugat-Európá-
ból, akár Ausztriából, akár Németországból, de említhetném Olaszországot is. ahol a német nyelvterü-
lethez hasonlóan Piemont térségében kutatócsoport alakult ezeknek az emlékeknek a feltárására, közzé-
tételére, megismertetésére. Ugyanakkor helyi civil szervezetek mindhárom országban gondot fordíta-
nak rendben tartásukra, környezetük megóvására. Jó példaként állhat még előttünk Szlovénia, ahol 
mindezek mellett nagyszerű kiadvány is rendelkezésére áll az érdeklődőknek a néprajzkutató Zadnikar 
tollából.57 Ezek lehetnének a követendő példák!58 

S. Lackovits Emőke 

A XXXV. Honismereti Akadémia 
szekcióbeszámolói 
Levéltár és turizmus 

Madarász Lajos levéltár-igazgató köszöntötte a szekciót. Utána magam vázoltam a Veszprém Me-
gyei Levéltár általános helyzetét, legfontosabb adatait, kitérve a felújított székházépületre is. Ezután 
következett kolléganőm, Márkusné Vörös Hajnalka osztályvezető, aki nagy figyelemmel kísért elő-
adást tartott a kutatóink által a megyei levéltárban folytatott családtörténeti tárgyú kutatásokról, és en-
nek a munkának az intézmény általi támogatásáról, módszertani tanulságairól. Tóth Dezső Veszprém 
megyei vonatkozású kéziratos írásművekről készített bibliográfiájáról Pákózdi Éva Szilvia levéltári 
könyvtáros tartott szemléletes előadást. Ezt a több ezer tételes müvet Tóth Dezső felajánlotta a levéltár 
honlapjára, s az előadás a mű ilyen változatának hasznosíthatóságáról szólt. Hamarosan megtekinthető 
lesz teljes egészében a honlapunkon. 

Levéltár és turisztika kérdésében inkább a két területet elkülönítő problémákról beszéltem, el nem 
hallgatva azonban, hogy a téma felvetése már önmagában hasznos lehet a levéltár-ügy számára, társa-
dalmi elfogadottsága, a róla alkotott közkép szempontjából. Beszéltünk azután a honismereti mozga-
lom társadalmi hatékonyságáról, cselekvési lehetőségeinek várt érvényesülése tekintetében. Sajnálattal 
kellett megállapítanunk, hogy eszközeink gyakran kevésnek bizonyulnak. Kaczián János, Ewa Margit. 

57 Manjan Zadnikar: Slovenska znamenja Ljubljana 1991. 
58 Köszönetet mondok minden kedves monostorapáti, pápasalamoni, magyarpolányi adatszolgáltatómnak, 

Glózer László elöimádkozónak, Ebele Ferenc magyarpolányi plébánosnak, valamint férjemnek, dr. 
Sonnevend Imrének önzetlen segítségéért. 
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