
meneti" műfajaival és művészi korai
val kapcsolatban állít, legyen szó a ba
rokk válságáról és az olasz árkádia
mozgalom kialakulásáról (La CRISI 
del Barocco e le discussioni arcadiche 
álla fine del Seicento) vagy akár a neo
klasszicizmus és romantika kapcsoló
dásának kérdéseiről (Dal classicismo ar-
cadio álla formazione del neoclassicismo, II 
Settecento e il Romanticismo italiano). 

Beszéltünk már Sárközy XVIII. szá
zadi kutatásait meghatározó meste
reiről, melyekhez még egy példakép 
járul, a nemrég elvesztett idősebb bará
té, Klaniczay Tiboré, aki a szerző szá
mára mindenekelőtt etikai példát je
lent. A szerző tanulmánykötete mutat
ja, hogy szándéka egyértelmű, hűnek 
maradni a Klaniczay által elkezdett 
kultúrtörténeti misszióhoz, folytatni a 

Tüskés Gábor könyve a történeti 
szempont érvényesítése és a kérdéskör 
sokoldalú megközelítése miatt valószí
nűleg nemcsak az irodalomtörténé
szek, hanem a történészek (s ezen belül 
is a helytörténészek), a művészettörté
nészek s minden, a magyarországi ba
rokk történetével foglalkozó kutató ér
deklődését felkeltheti. 

A búcsújárás ugyanis valóban komp
lex jelenség, s elsődleges jelentésén túl 
(„kisebb-nagyobb területet átívelő, val
lásos szándékból, egyénileg vagy cso
portosan végrehajtott helyváltoztatás") 
is rengeteg információt hordoz. A 20. 
századi néprajzkutatás felismerte ezt, 
de főleg a kortárs anyagra koncentráló
dott a figyelme. Tüskés Gábor könyve 
az első monográfia, amely a magyar
országi búcsújárások történetének ta
lán legérdekesebb szakaszáról, a 17-18. 
századról szól. Könyvének bevezetője-

közösen végzett munkát. A kötet ma
gyar irodalommal foglalkozó tanulmá
nyai mutatják, hogy Sárközy számára 
útmutatóul szolgált Klaniczay Tibor 
nemzeti irodalommal kapcsolatos ta
nítása is, hogy a mai közép-európai 
irodalmak helyes értékelése nem vé
gezhető el a közös történelmi múlt, és 
a magyar reneszánsz kultúra öröksé
gének egyes nemzeti irodalmakban 
való továbbélésének kimutatása nél
kül. A közép-európai irodalmak, a ma
gyar és olasz kultúra ilyen közös szem
lélete egyre véresebb jelenünkben kü
lön tanulsággal szolgálhat, melyért el
ismerés illeti ennek az olasz nyelvű 
magyar tanulmánykötetnek szerzőjét. 

Sante Graciotti (Róma) 
(MiMlyi Melinda fordítása) 

ben elsősorban a középkori és a barokk 
búcsújárások különbözőségeit, markáns 
elkülönülését mutatja be, a monográfia 
harmadik fejezete („A zarándoklatok 
szerkezetváltozása") pedig a vizsgált 
korszakon belüli változásokról szól. 
A második rész tartalmazza „a cselek
véssorozat fenomenológiáját", vagyis 
mindazt, amit magáról a jelenségről 
megtudhatunk: a zarándoklatok előz
ményeit, a búcsújáróhelyre vezető út 
sajátosságait és a kegyhelyen való idő
zés mozzanatait, illetve a minden
napokba való visszatérést, a búcsújárás 
befejeződését. 

A monográfia megírásának előzmé
nye (ahogy az első fejezetből kiderül) 
barokk kori Magyarország búcsújáró
helyeinek katalógusa volt. Hatalmas 
munka lehetett ennek a - sajnos kézirat
ban lévő - katalógusnak az elkészítése 
is, hiszen a szerző 142 kultuszhely ada-
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tait gyűjtötte össze a királyi Magyaror
szág területéről. Közülük csak néhány 
volt elismert búcsújáróhely a közép
korban is, döntő többségük a 17-18. 
század fordulóján, 1690 és 1720 között 
jött létre, s 1770 után már alig találko
zunk új kultuszhelyekkel. Mindez iga
zolja az időhatárok kiválasztását, s azt, 
hogy a 19-20. századi búcsújárások 
gyökereinek a megismeréséhez szük
ség van a történeti kutatásra is. A 142 
búcsújáróhely 20%-áról maradt fenn 
valamiféle írott forrás, a monográfia 
elkészítésekor főként ezekre támasz
kodhatott a szerző. Ezek között talá
lunk história domusokat, útleírást, 
naplót, rendtörténeti munkákat, szá
munkra azonban legérdekesebb az a 
forráscsoport, amelyet „mirákulumiro-
dalom"-ként definiál a könyv. A ba
rokk kori áhítati és egyháztörténeti 
irodalom jórészt feltáratlan és kellő
képpen nem értékelt területe ez, s az 
ide tartozó, kéziratos és nyomtatott 
mirákulumelbeszélések, mirákulumos 
könyvek mindeddig hiányoztak az iro
dalomtörténészek látóteréből. Tüskés 
Gábor először is a műfaji definíciót 
végzi el, majd bemutatja a művek ke
letkezési és kiadási körülményeit, a mi-
rákulumszövegek típusait, elterjedési 
csatornáit, más műfajokkal való kap
csolatait. Az egész monográfiára jel
lemző az a szemlélet, hogy a búcsú
járást társadalmi jelenségként, kölcsön
hatási folyamatként, sőt a zarándok és 
a kegyhely közötti kommunikációként 
vizsgálja, így a mirákulumszövegek 
esetében is külön fejezet szól a könyvek 
használatáról, funkcióiról. A mirákulu-
mok egy részét a kegyhelyen jegyezték 
le, másokat utólag, hiteles tanúk előtt 
mondták tollba a zarándokok. A kéz
iratos mirákulumfeljegyzések és a 
kegyhely hivatalos elismertetése érde
kében összeállított csodajegyzékek let
tek az alapjai a szélesebb rétegekhez 
szóló, a 18. század közepéig nagyrészt 
latin nyelvű, majd fokozatosan nem

zeti nyelvűvé váló, a kegyhelyeket 
gondozó szerzetesek által megszer
kesztett nyomtatott munkáknak. Ezek 
- és a többi, sokszor levéltári forrás -
jegyzékét a könyv függeléke tartalmaz
za, a 36 búcsújáróhely ábécérendjében, 
jól kezelhető, pontos módon. Ugyan
ilyen megbízhatóak a kötet mutatói is. 
A forrásanyag bemutatása után Tüskés 
áttekinti a búcsújárás kutatástörténetét, 
s a téma korai magyar összefoglalásai 
között részletesen ír az első magyaror
szági Atlas Marianusról és készítőjéről, 
Eszterházy Pálról. Eszterházy 1690-
ben, Nagyszombatban kiadott magyar 
nyelvű munkája a hazai Mária-kultusz 
reprezentánsa: 117 Mária-kegy képet 
mutat be könyvében, országok szerint 
csoportosítva, a képek metszeteivel 
együtt, majd a könyv második, 1696-os 
kiadásában ennek többszöröséről, 1300 
képről olvashatunk, illusztrációk nél
kül. Egy évvel későbbi, áhítati jellegű, 
latin nyelvű munkájában újabb, még 
bővebb katalógust közöl. Eszterházy 
jelentőségét nemcsak ezek a művek jel
zik: 1660-1710 között nyolc búcsújáró
hely kultuszának a kialakításában, il
letve fellendítésében játszott fontos 
szerepet. Jól mutatja ez a tény azt is, 
hogy a középkori gyakorlattal ellentét
ben, amikor is a kultuszhelyek többsé
ge egyházi kezdeményezésre jött létre, 
a barokk kori búcsújáróhelyek kialakí
tásában a világi személyeknek, a helyi 
földbirtokosoknak, kegyuraknak van 
kiemelkedő szerepük. Eszterházy nyo
mán a kiváló jezsuita tudós, Szentivá-
nyi Márton is beillesztette egyik törté
neti munkájába a Mária-kegyképek fel
sorolását, a 18. században pedig a szin
tén jezsuita Nedeczki László készítette 
el a magyarországi képek katalógusát. 
A 19. században egyre inkább szétválik 
a téma áhítati és tudományos megkö
zelítése, s az egy-egy kegyhely törté
netét és kultuszát bemutató munkákon 
kívül (ilyen pl. Dugonics András Rad-
nai történetek című könyve) újabb ösz-
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szefoglalások születtek, pl. Jordánszky 
Elek, Roskoványi Ágoston, Balogh 
Ágoston Flórián tollából. A 20. század
ban, a kutatás kibontakozásával nem
csak a néprajztudósok (Bálint Sándor), 
de a történészek, a szociológusok és a 
művészettörténészek figyelmét is fel
keltette a téma. Még inkább igaz ez a 
külföldi kutatókra, hiszen a német 
nyelvterületen jóval korábban és széle
sebb körben sor került a búcsújárások 
anyagának monografikus feldolgozá
sára. Tüskés részletesen bemutatja a 
téma kutatásának különböző irányza
tait, koncepcióit, s maga is elsősorban 
a német szakirodalom alapján végez 
összehasonlításokat, nem alaptalanul, 
hiszen - ahogy a búcsújárás nemzetkö
zi kapcsolatait bemutató fejezetből is 
kitűnik - a magyarországi kultuszhe
lyek kapcsolathálózata leginkább az 
osztrák, a svájci és a délnémet területek 
felé irányult, s a Habsburg-dinasztiá
nak köszönhetően több ausztriai bú
csújáróhely (köztük elsősorban Maria-
zell) a magyarországi kultuszhelyek 
számára is mintául szolgált. A szakiro
dalom nagyon alapos ismerete mellett 
a pontosságra, egzakt tudományos
ságra való törekvés jól látható nemcsak 
a kötet szerkezetén, hanem a kvantita
tív elemzések sokaságán is. Tüskés kö
tetében több mint 40 táblázat, illetve 
ugyanennyi ábra mutatja be a zarán
dokhelyek földrajzi, területi megoszlá
sát, a kultusztárgyak, ábrázolástípusok 
elhelyezkedését, az egyes kegyhelyek 
vonzáskörzetét, a zarándokok társada
lmi hovatartozását, nemek és életkor 
szerinti megoszlását és ezek kapcsola
tát. S a horizontális vizsgálat mellett 
mindig ott van a vertikális is, hiszen 
egy-egy ilyen táblázat után általában a 
történeti vizsgálat következik, 10-20 
éves bontásban áttekintve az említett 

anyag módosulását. A 3. fejezetben pe
dig külön ábrák mutatják be (a legtöbb 
adattal rendelkező 18-19 zarándok
helyre vezetett) zarándoklatok időbeli 
intenzitását az egész időszakon, illetve 
egy-egy éven belül. Mindezt rengeteg 
térkép és érdekes képanyag egészíti ki. 
A sokoldalú, sokszempontú vizsgálat 
eredményeként (amelynek néhány te
rülete - például a celldömölki zarándo
kok foglalkozás szerinti megoszlása és 
annak alakulása - akár egy történeti 
munkába is bekerülhetne) jól látható, 
hogyan intézményesül a búcsújárás 
kultusza a 18. század végére, hogyan 
változik meg a búcsújárások oka és 
funkciója, hogyan differenciálódnak 
fokozatosan a zarándokok alsó és felső 
rétegei, vagyis hogyan változik meg 
a vallásosság társadalmi szerkezete. 
Ezek a fontos megállapítások is aláhúz
zák a búcsújáróhely-katalógus megje-
lenetetésének mielőbbi szükségességét. 
Mivel ez a monográfia (amely szintén 
régóta kiadásra várt) végül is hama
rabb napvilágot láthatott, jó lett volna 
a függelékben legalább egy rövid, kivo
natos áttekintést adni a részletesen fel
dolgozott 19, vagy az írott forrásokkal 
is rendelkező 36 kegyhely alapításáról, 
jellegéről, történetéről, bár lehet, hogy 
ez a terjedelemnövekedés - tekintettel 
a mai magyar könyvkiadási viszo
nyokra - ennek a munkának a meg
jelentetését is lehetetlenné tette volna. 
Ez a megjegyzés azonban nem csök
kenti a szerző és a szerkesztő érdemeit: 
rendkívül adatgazdag, modern szem
léletű, és a barokk-kutatás területén hi
ányt pótló könyv került a könyvesbol
tokba, a tartalomhoz illő, szép, gondos 
kivitelben - nemcsak néprajzkutatók
nak. 

Pintér Márta Zsuzsanna 
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