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Kalwaria Zebrzydowska kegyképe 
és tisztelete Magyarországon 

A Beszkidek festői hegyvonulatai között található Lengyelország második legismertebb búcsújáró-
helye, Európa „Jeruzsáleme", Kalwaria Zebrzydowska. A Lanckorona és a Zar-hegy oldalában helyez-
kedik el, Wadowice közelében. A barokk stílusú Angyalos Boldogasszony bazilikából, a ferences ko-
lostorból, a mintegy 6 km2 területen elhelyezkedő, hegyvidéki tájba illeszkedő kápolna-együttesből, va-
lamint a hozzá tartozó keresztutakból áll. 

A kegyhely kialakulása a XVII. század első éveire tehető, amikor Mikolaj Zebrzydowski krakkói 
vajda hegyes-dombos birtokán a jeruzsálemi mintájára megépíttette a Jézus keresztre feszítése kápol-
nát. Ennek gipsz modelljét Jeruzsálemből hozták neki. 1600. október 4-én tették le a kápolna alapkövét, 
s pontosan egy évvel később már fel is szentelték. A kápolna a család nagyböjti imahelye lett. A kegy-
hely fejlődésében döntő jelentősége volt Christian Adrichiomusz könyvének, ami a Krisztus korabeli 
Jeruzsálemet mutatta be. A könyv olvasása nyomán a vajda hasonlóságot vélt felfedezni birtokai és Je-
ruzsálem fekvése között, ezért úgy döntött, hogy az eredeti mintájára megépíti Krisztus szenvedésének 
stációit. A környéken lakó hívek szívesen látogattak ide, ezért elhatározta, hogy egy hatalmas templo-
mot és kolostort is építtet. Az épületek 1602-1609 között készültek el, Giovanni Maria Bernardoni 
olasz jezsuita és Paul Baudarth antwerpeni építész tervei szerint. A kolostor-együttes gondozására a fe-
renceseket hívta meg. 

A tervezési, felmérési munkát a jeruzsálemi arányok pontos betartásával Mikolaj bátyja, Feliks 
Zebrzydowski atya végezte, aki matematikus és csillagász is volt. A gondos kivitelezésű kápolnák 
mindegyike egyedi építészeti megoldás. Az Angyalos Boldogasszony templomot 1609. október 4-én 
szentelték fel. 1620-tól az építkezést a vajda fia, Jan Zebrzydowski folytatta tovább, aki a következő két 
évtizedben öt új passió- és nyolc Mária-kápolnát építtetett. Megépíttette továbbá a Szent Kereszt Meg-
találásának kápolnáját. Szent Ilona remetelakjával. Jan fiának, Michalnak köszönhetően 1654-55-ben 
északi oldalról kibővítették a kolostort. 1667-től a Czartoryski család kezére került Kalwaria, akik a 
templomot nagyobb hajóval és két toronnyal bővítették. A bazilikához nyugatról a Szent Antal kápol-
nát, keletről pedig Szűz Mária szentélyét építették hozzá. 

Kalwaria Zebrzydowska különlegessége, hogy nemcsak Krisztus kínszenvedésének, hanem a Szűz-
anyának is búcsújáró helye. A Mária-tisztelet kezdete az alapító idejéig nyúlik vissza, aki az Angyalos 
Boldogasszony titulust igyekezett megszerezni a templom számára és egy Lorctóban vásárolt Szűzanya 
szobrot helyezett el a főoltáron. A szobor már a kegyhely történetének első negyven évében a hívők 
tiszteletének középpontjába került. Mikolaj Zebrzydowski és fia összesen tíz Mária kápolnát építtetett. 
A Mária-tisztelet 1641-től még tovább erősödött, amikor egy környékbeli birtokos, Stanislaw Pasz-
kowski a ferenceseknek ajándékozott egy Madonna-képet, melyet a templomban helyeztek el. 

A kegykép 74 x 90 cm nagyságú vászonra festett olajkép és a Szent Szűz arcához simuló kis Jézust 
ábrázolja. Ez egy ún. Eleusza-típusú Mária-ábrázolás. Az Eleusza elnevezés a könyörületes, irgalmas 
szóból származik, a Gyermek gyengéden anyjához bújik, s arcuk összeér. A kép a Myslenicei Szüz-
anya-kép másolata és Paszkowski tulajdonában volt. A krónikák szerint 1641. május 3-án a Szűz Má-
ria-kép véres könnycseppeket hullatott, ezért értesítették az egyházi hatóságokat. A kalwariai ferences 
gvárdián rábeszélte Paszkowskit, adja a képet a kolostornak. A portrét a krakkói püspök utasítására elő-
ször a sekrestyébe vitték, amíg a kép csodatevő ereje be nem igazolódik. A zarándokok nagy tisztelettel 
vették körül a festményt, melyhez több csodás eseményt kötöttek. Az egyházi hatóság 1656-ban enge-
délyezte a kép nyilvános tiszteletét, így az a templomba került a Szent Anna oltárhoz. 1667-ben helyez-
ték át a külön erre a célra épített kápolnába. Ennek a képnek köszönhető, hogy Kalwaria Zebrzydowska 
a Mária-tisztelet központjává is vált a már meglévő passió szertartás mellett. 1887. augusztus 15-én a 
kegyképet a krakkói püspök számos zarándok jelenlétében megkoronázta. Ez az ünnepélyes esemény 

37 



tovább erősítette a Mária-tiszteletet és az idelátogató zarándokok száma is tovább nőtt' (lásd a címla-
pot). 

Érdemes azonban tovább nyomozni a kép eredetét, mert ez a kép a kalandos történetü Myslenicei 
kegykép, az ún. „Beszkidi Eleusza" egyik másolata. A fára festett késő reneszánsz-barokk képet egy is-
meretlen itáliai festő készítette a XVI. század végén. Egyes adatok szerint V. Sixtus pápa (1585-1590) 
tulajdonában volt, aki végrendeletében unokatestvérére, egy Velencében élő apácára hagyta. Tőle 
1596-ban Jerzy Zbarski herceg, krakkói várnagy kapta meg, aki hazavitte otthonába. 1624-ben pestis 

pusztított Krakkóban, ami nem kímélte Zbarski házát 
sem. A város vezetői elrendelték, hogy a herceg há-
zában az összes tárgyat el kell égetni. Ezek közt volt 
a Szűzanya-kép is. A herceg egyik embere azonban 
titokban kimentette a képet és myslenicei házába vit-
te. A Madonna-kép újbóli nyilvánosságra kerülése 
egy különleges eseménynek köszönhető. 1633 máju-
sában a kép könnyezni kezdett, Szűz Mária arcán 
többször is könnycseppek jelentek meg és különös 
fényesség árasztotta el. Egyházi vizsgáló bizottság 
érkezett Krakkóból, két hónapig tanulmányozták az 
esetet, szemtanúkat hallgattak ki, akik gyógyulások-
ról számoltak be. Végül csodatevőnek nyilvánították 
a képet és ünnepélyes szertartás keretében vitték be 
a templomba. A kép csodáinak híre gyorsan terjedt. 
Egyre többen zarándokoltak a kegyképhez, s néhány 
évvel később a boltozat már tele volt fogadalmi aján-
dékokkal. 1658-ban a svédek kirabolták az össze-
gyűlt adományokat, kincseket, majd felgyújtották és 
lerombolták az egész templomot. De a kegykép túlél-
te a csapást. Hasonlóan a czQstochowai Fekete Ma-
donna erejének tulajdonított csodához, amikor a pá-
los szerzetesek megállították a svéd haderőt és meg-
védték kolostorukat, a myslenicei kép is csodálatos 
módon megmaradt, ami tovább növelte kultuszát.2 

A Kalwariára került másolat könnyezése után azonban a Beszkidi Eleusza Madonna zarándokainak 
egy része is Kalwariára kezdett járni, így Myslenice kissé háttérbe került. Bár kultusza nem szűnt meg, 
de Kalwaria árnyékában élt tovább. 

Kalwaria 1999 óta a világörökség része, egyedüli kálváriaként a világon. A teljes területen, a bazili-
kán kívül összesen 41 szakrális jellegű épület található, amelyek között futnak a híres „kálváriái utak". 
Évente több mint egymillió zarándok keresi fel. A Nagyhéten különösen látványos misztériumjátékokat 
rendeznek, előadják a passiót, amelybe bekapcsolódnak a környék lakosai. Mária mennybevételének 
ünnepén a hívek hatalmas tömegei körmenetben búcsúztatják el az elszenderült Szűzanyát. Ekkor szín-
padon játsszák el Mária temetését és égi megkoronázását. 

* * * 

A kálváriái kegyképnek két másolata került Magyarországra, a felvidéki Krasznahorkára és 
Varannóba, illetve ez utóbbinak egy későbbi változata Jászfényszaru plébániatemplomában látható. Az 
Andrássy család ősi fészkében, a krasznahorkai vár XVIII. századi kápolnájában látható egy ugyan-
ilyen ábrázolás. A kép lengyel eredetű, de készítőjét nem ismerjük. A kegykép invokációja: „Sancta 
Maria Advocata Familiae Andrássy in Arce Krasznahorka 1739" (Szentséges Szűz Mária az Andrássy 
család ügyvédje, a krasznahorkai várban). Szilárdfy Zoltán szerint tipikus példája annak, amikor egy 
főúri család magánáhítatának a várkápolnában őrzött kegytárgya körül búcsújáró gyakorlat alakul ki. A 
családi magánáhítatnak, amely a felvilágosodás idején már egyáltalán nem volt szokásos, szép példáját 
adták 1791 Kisasszony napján, az új várkápolna felszentelésekor, amikor négy Andrássy gróf: István, 
Károly, József és Lipót vállukon vitték a kegyképet az új szentélybe. A környék magyar, szlovák és né-
met nyelvű népe körében hamarosan föllángolt uraságuk Mária-képének kultusza, amelyet „a gyolcsra 
festett" kegykép háromszori tűzpróbájának legendája is motiválhatott. A kép egykori lángokból való 

' www.kalwaria.eu 
2 www.swzygmunt.knc.pl/CROWNedMARYs/HTMs/101CROWNedMARY_MYSLENICE_01.htm 

A myslenicei kegykép 
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sértetlen megmenekülése a „Sérelem nélkül való Anya" 
mindenkori szüzességét is jelentheti.3 A krasznahorkai 
képet Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom a passaui 
Mariahilf (Segítő Mária) kegykép típus egyik változa-
tának tartja.4 

Az Eperjestől keletre fekvő varannói eredetileg fe-
rences, majd pálos templom kegyképe is a zebrzy-
dowskai kép XVII. század végén készült barokk válto-
zata. A források szerint Varannóban már 1397-ben fe-
rences kolostor és templom állt. A templomot Kis-
boldogasszony tiszteletére szentelték. 1578-ban azon-
ban - a reformáció térhódításával - a ferenceseket elül-
dözték, a kolostor megszűnt, a templomot pedig a refor-
mátusok használták tovább. Később Varannó új birto-
kosai, a katolikus Homonnai-Drugethek visszavették a 
reformátusoktól és annak vezetését 1673-ban a pálos 
rendre bízták. 1682-ben az evangélikus Thököly Imre 
elűzte a pálosokat és a templomot ismét a protestánsok-
nak adta. A pálosok 1686-ban térhettek vissza Va-
rannóba. A város 1688-tól gróf Homonnai Drugeth 
Krisztina hozománya révén gróf Bercsényi Miklós tu-
lajdonába került. 

A korabeli iratok szerint a kép eredetileg Bercsényi 4 krasznahorkai kcgvkép 
Miklós lengyel származású titkárának, Goleczki Fe-
rencnek volt a tulajdona, aki Bercsényi varannói várkastélyában hagyta megőrzésre. A kép akkor került 
az érdeklődés központjába, amikor a Bercsényi várkastélyban 1708. augusztus 27-én több jelenlévő 
szemtanú előtt könnyezett. A könnyeket a képről a pálos kolostor priorja törölte le, több tanú jelenlét-
ében. Bercsényi Miklósné Csáky Krisztina és Csáky Istvánné Zichy Klára arany nyakláncot és ezüst 
karkötőt, Hallerné Barkóczy Julianna és Golcczki Ferenc ezüst szívet adományozott a könnyező kép-
nek. A könnyezés rövid történetéről a prior írásban számolt be a pálos rendtartomány vezetőségének, 
bár ez csak 1743-ban jelent meg írásban. A kegyképet a könnyezés hatására a hívek tisztelni kezdték, és 
ünnepélyes körmenettel egybekötve a templomban helyezték el, amint arról a templomban található két 
kisebb freskó is tanúskodik. 

A második csodás esemény a varannói kegyképpel kapcsolatban 1718-ban történt, amikor a város-
ban tűzvész pusztított, a pálos rendház és a templom is leégett, s a templom berendezési tárgyaiból csu-
pán a Mária-kegykép maradt épen. A képet beborító aranyozott ezüstdíszítés is a tűzvész után készülhe-
tett, így ma az eredeti festett képből csak Mária és Jézus fejei és kezeik látszódnak ki. 

A varannói kegyképet Szilárdfy Zoltán a zebrzydowskai kép egyik változatának, míg Ipolyvölgyi a 
híres genazzanoi Jó Tanács Anyja kegykép egy kései, az eredetitől meglehetősen eltérő, XVII. század 
végén készült másolatának tartja, s véleményét azután mások is átvették.5 A 60 x 40 cm méretű olajjal 
vászonra festett képen Mária és Fia egymás arcához simul. Mária jobb kezével, kék köpenyével beta-
karja a kis Jézust, míg bal kezével ruhája szegélyét tartja. Jézus jobb kezének mutatóujjával anyjára mu-
tat. Ezen a képen Szűz Mária piros és fehér színű ruhát, felül pedig kék színű köpenyt visel. Jézusnak 
csak az altestét fedi világos ruha. felül meztelen. Mária és Jézus fejét aranyszínű glória övezi, melyre 
ékköveket utánzó díszítéseket festettek. Mindkét glória tetején egy-egy kis kereszt is található. A kép 
alján az alábbi mára töredékesen megmaradt - szöveg olvasható: IMAGO MIRACVLOSAE B. V. M. 
SANGVINE[M/ LACHR/MfAMJ [CALVARJIA. (A kálváriái vérrel könnyező Boldogságos Szűz Mária 
csodálatos képe). Ez a felirat, bár az utolsó szó eleje hiányos, az egyik legfontosabb bizonyíték arra néz-
ve, hogy az a kálváriái vérrel könnyező kegyképet ábrázolja. A genazzanoi kegykép ugyanis nem 
könnyezett. A kép a pálos rend 1686-os visszatérésével kerülhetett Varannóba, akiknek lengyelországi 
kapcsolatai jól ismertek. 

3 Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és szobrok tipológiája és jelentése. In: Barna Gábor - Bálim 
Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat. Bp., 1994. 333. 

4 Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve. Novitas B. Kft. Balassagyarmat, 1991. 160. 
Szilárdfy i. m. 333.; Ipolyvölgyi i. m. 288.; Farkas Kristóf Vince: Varannó. A Jótanáes Anyja búcsújáró hely. 
www.bucsujaras.hu: Papp Fáber Erika: Égi édesanyánk könnyei. Tizenkét könnyező Mária-kép a Kárpát-me-
dencében. Romanika. Bp.. 2008. 89-90. 



Vizsgáljuk meg, melyek a legfontosabb hasonlósá-
gok és különbségek az említett képtípusok között. Mind 
a genazzanoi, a Segítő Mária és a myslenicei-kalwariai 
kegyképek Eleusza típusúak, melyeken a gyermek Jé-
zus anyja ölében látható, hozzá bújik, arcuk gyengéden 
összeér. Ez a képtípus az istenanyaság ábrázolásában a 
megtestesülés emberi oldalát, az Anya és Gyermeke 
kapcsolatát hangsúlyozza. Mária a korábbi századok 
képein a szemlélőre, a későbbieken Gyermekére tekint, 
és egyre több lett a bensőséges, gyöngéd, emberközeli 
együttlét ábrázolás. 

Az itáliai Genazzano kegyképe a legrégebbi. Ez egy 
40 x 45 cm-es, igen vékony porcelánfelületre festett 
kép, amely 1467-ben került a Jó Tanács Anyja (Mater 
boni consilii) templomba, amelyről nevét is kapta. A 
legenda szerint a törökök által ostromlott albániai 
Shkodra várának templomából csoda segítségével ke-
rült a Rómától 50 km-re délkeletre fekvő kisvárosba. 
Az albániai templom falára felhő ereszkedett le, magá-
val ragadta a festményt, s azt magasba emelve elvitte. 
Genazzanoban szállt le az égből a felhő és beborította a 
templom egyik falát. Amikor a felhő szerteoszlott, a fa-
lu ünnepére összesereglett lakosság egy festményt lá-
tott a falon. Az égből kapott kép tisztelete azonnal meg-
kezdődött és sok csodás gyógyulás fűződött hozzá. Híre 

Itálián kívülre is elterjedt, emiatt több másolatot készítettek róla. 1682-ben megkoronázták a kegyké-
pet. A képen a Gyermek anyja balján van és arcuk finoman egymáshoz simul. A vörös ruhában lévő kis 
Jézus jobb kezével átöleli anyja nyakát, másik kezével Mária kék színű ruhájának aranyozott nyaki sze-
gélyébe kapaszkodik. Mindketten előre néznek. A kegykép jellegzetessége, hogy a kisdedet kopaszon 
ábrázolja. A kép másolata megtalálható többek között a Pozsony-virágvölgyi Nagyboldogasszony plé-
bániatemplomban, a soproni Szent György plébániatemplomban, a budai ferences (egykor Agostonos) 
és a lékai Agostonos templomban. 

A varannói képen a genazzanoi kegyképtől eltérően Jézus a baloldalon. Szűz Mária pedig a jobbol-
dalon található. Ettől azonban még lehetne a kép tükörmásolata, azonban más lényeges eltérések is lát-
hatók közöttük. A lengyel kegyképeken a legfontosabb különbség, hogy a kis Jézus még közelebb, orrá-
val és fél arcával teljesen édesanyja arcához bújik, csak az orra és egyik szeme látható, s kettejük szeme 
csaknem összeér. A Gyermek anyjára tekint, jobb kezével anyjára mutat, bal keze nem is látszik. Ezek a 
jegyek mind a myslenicei, mind a kalwariai képeken és az onnan Krasznahorkára, illetve Varannóba ke-
rült képeken egyértelműen azonosak. 

A Mariahilf képek elhelyezkedésükben nagyon hasonlítanak a lengyel képekre, Jézus a kép bal olda-
lán, Mária ölében látható. A főbb különbségek: a gyermek teljesen meztelen, másik fél arca is látszik, 
jobb kezével anyja ajka felé nyúl, valamint jobb lábát Mária bal karjára emeli. Ez a képtípus a játéko-
sabb, izgő-mozgó Gyermeket jeleníti meg. Sok ilyen kép van hazánkban is, így például Bodajkon, 
Solymáron, Szigetvár-Turbékon, Tétszentkúton, Csicsón. 

A varannói kegykép szép másolata került el Jászfény szarura. Ez az egyetlen ismert másolat valószí-
nűleg a XVIII. század közepén készült. A kép különlegessége, hogy Szűz Mária és a kis Jézus ruházatán 
az ismeretlen festő összesen huszonegy tárgyat örökített meg. A két kép között a legnagyobb eltérés, 
hogy a jászfényszaruin a gyermek Jézusnak nem ábrázolták a karját, valószínűleg azért, mert a képen 
zavarólag hatott volna a kéz fölött a sok gyöngysor. A képen latin felirat bizonyítja eredetét: VERA 
EFFIGIES MIRACULOSAE B. MAR1AE VIRGINIS VARANOVIENSIS: SUB. CURA R. R. P P[?] 
PAUL1NORUM QVAE A 1708. 27 AUGUSTI FLEVITIN DOMO BERCSENYIANA ATTIGIT 
ORIGINALE (A Varannóból származó csodálatos boldogságos Szűz Máriának a valóságos képmása. A 
tisztelendő pálos atyáknak a gondozása alatt, 1708. augusztus 27-én könnyezett. Eredetileg a Bercsényi 
családhoz tartozott).6 

6 Farkas Kristóf Vince: A jászfényszarui kegykép. http://jaszfenyszaru-plebania.hu/content/j%C3% 
A1 szf%C3%Á9nyszarui-kegyk%C3%A9p 

A varranói kegykép 
(Udvarhelyi Nándor felvételei) 



Összegezve tehát egy XVI. század végi itáliai Madonna-kép a lengyelországi Myslenicébe kerülve 
1633-ban könnyezett, ami elindította tiszteletét. Ennek a képnek egy másolata került Kalwaria 
Zebrzydowskába, ahol 1641-ben az is véres könnyeket hullatott. Kalwaria túlszárnyalva Myslenicét, 
országos kegyhely lett, s a kegykép csodáinak híre a lengyel-magyar kapcsolatok révén Magyarország-
ra is eljutott. így került egy-egy másolata Varannóba illetve Krasznahorkára, kisebb kultuszt létesítve 
maga körül. A varannói kép a Rákóczi szabadságharc idején, 1708-ban könnyezett, gyarapítva az akko-
riban előforduló hazai könnyező Mária-képek számát. Ennek a képnek a század második felében ké-
szült másolata került Jászfényszaru plébániatemplomába. 

Udvarhelyi Nándor 

Hol született az „ördöglovas"? 
A Honismeret 2006/1. számában megjelent egy 

rövid írás, mely Sándor Móric 2005. évi bajnai meg-
emlékezésről szólt. Ebben a cikkben feketén-fehéren 
az olvasható, hogy „Gróf Sándor Móric 1805. május 
23-án született a Sándor grófok bajnai kastélyá-
ban."' Mivel a különböző szakirodalmi források más 
és más helységet jelölnek meg az „ördöglovas" szü-
letési helyeként, ezért elhatároztam, hogy pontot te-
szek az ügy végére, azaz megkeresem nevezett ke-
resztelési anyakönyvi bejegyzését. 

A régebbi genealógiai szakirodalom szerint Sán-
dor Móric ismeretlen helyen, 1805. május 23-án, gróf 
Sándor Vince és gróf Szapáry Mária Anna fiaként 
látta meg a napvilágot.2 Az egyik legfrissebb család-
történeti monográfia ugyanezt a dátumot közli, de 
hozzáteszi, hogy az „ördöglovas" Pest városában 
született.3 A másik legújabb genealógiai lexikon ez-
zel szemben azt állítja, hogy Sándor gróf születési 
helye az Esztergom vármegyei Bajna volt.4 A leg-
jelentősebb XX. század eleji magyar életrajzi lexi-
kon szerint Sándor Móric valahol Magyarországon, 
1805. május 23-án látta meg a napvilágot.5 A Magyar 
Életrajzi Lexikon és a pár éve megjelent Új Magyar 
Életrajzi Lexikon viszont azt állítja, hogy a gróf 
1805. május 23-án, Bajnán született.6 Ugyancsak a 
bajnai születés mellett teszi le a voksát az „ördöglo-
vas" - mindezidáig egyetlen - életrajzírója, aki sze-
rint kis Móric gróf1805 május 23-án született, az a 
ben fekvő bajnai kastélyban"7. 

gróf Sándor Móric, az „ördöglovas" 

sterlitzi csata harmadik napján, a Pilis hegység-

1 Forróné Virágh Zsuzsa'. Sándor Móricra, az „Ördöglovasra" emlékeztek Bajnán. In: Honismeret 2006/1. 106. 

" Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. X. köt. Pest, 1863. 35.; Magyar 
Nemzetségi Zsebkönyv. Főrangú családok. I. köt. Szerk.: Fejérpataky László. Bp.. 1888. 471.; Kempelen Béla: 
Magyar nemes családok. IX. köt. Bp., 1915. 228. 

' Szhiha Márton: Árva, Trencsén, Zólyom vármegye nemes családjai. Felvidéki nemes családok. 1. köt. Bp., 
2006. Sándor családfa. VI. tábla. 

4 Gudenus János Józsefi A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. II. köt. Bp., 1993. 312. 
5 Szinnyei Józsefi. Magyar írók élete és munkái. XII. kötet. Bp., 1908. 143. 
h Magyar Életrajzi Lexikon. II. köt. Föszerk.: Kenyeres Ágnes. Bp.. 1982. 570.; Új Magyar Életrajzi Lexikon. V. 

köt. Föszerk.: Markó László. Bp., 2004. 933. 

Lestyán Sándor: Gróf Sándor Móric az Ördöglovas. Bp., 1942. 13. 
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Említésre méltó még, hogy a Würzbaeh-féle osztrák életrajzi lexikonban ,Moriz Graf Sándor" 
1805. május 23 „in Ungarn" született.8 A legfrissebb osztrák életrajzi lexikon pedig az állítja, hogy 
,Móric Graf Sándor von Szlavnicza" Nyitrabajnán (ma a szlovákiai Bojná), 1805. május 23-án látta 
meg a napvilágot.9 Végezetül meg kell említenem még néhány internetes forrást is. Ilyen például a Köz-
társasági Elnöki Hivatal honlapja, mely szerint az „ördöglovas" 1805-ben Budán, a Sándor palotában 
született.10 (Igaz, erről a momentumról a palota történetéről 2003-ban kiadott reprezentatív kiadvány 
nem tesz említést.") Ezzel szemben több bajnai honlapon azt olvashatjuk, hogy Sándor Móric a köz-
ségben látta meg a napvilágot.12 

A születést érintő kérdés megválaszolásához tehát a bajnai, a pesti és a budai római katolikus anya-
könyveket kellett áttanulmányoznom. Először a bajnai római katolikus matrikulákat - melyek mikro-
filmmásolatai a Magyar Országos Levéltárban találhatóak - néztem meg, de azokban nem szerepelt az 
„ördöglovas" keresztelési bejegyzése.13 Ezután végignéztem a már akkoriban is működő pesti római 
katolikus plébániák (belvárosi, józsefvárosi, terézvárosi) - melyek mikrofilmmásolatai szintén a Ma-
gyar Országos Levéltár őrizetében vannak - anyakönyveit, de azokban sem volt fellelhető a keresett do-
kumentum.14 Végül elkezdtem átnézni az akkoriban már meglévő budai római katolikus egyházközsé-
gek (alsóvízivárosi, budavári, felsővízivárosi, krisztinavárosi, országúti, szentjobbi, tabáni, újlaki) mat-
rikuláit - melyeknek a mikrofílmmásolatai ugyancsak a Magyar Országos Levéltárban találhatóak - és 
a budavári főplébánia anyakönyveiben meg is találtam gróf Sándor Móric János Nepomuk Vince ke-
resztelési bejegyzését.15 

E latin nyelvű dokumentum-
ból pedig kiderült, hogy a budai 
Várban, 1805. május 23-án ke-
resztelték meg „///[ustrissi]mM.s 
C[omes] Vincentius Sándor de 
Szlavnicza" (méltóságos szlavni-
czai gróf Sándor Vince) és ,^4nna 
Comitissa Szapary" (gróf Sza-
páry Anna) fiát, ,Mauritius 
[Joannes] Nepomucensis Vincen-
tius"-t (Móric János Nepomuk 
Vincét). Az újszülött keresztszü-
lei Lisska György napszámos és 
Lendvina Anna Mária, a keresz-
telő pap pedig a budavári plébá-
nos, Lubsits Ignác bélai címzetes 
apát volt. 

A Sándor palota 1809-ben Summa summarum, Sándor 
Móric Budán, a Várban - valószínűleg a teljesen még el sem készült Sándor palotában - 1805. május 
23-án született, illetve nyerte el a keresztség szentségét a budavári Nagyboldogasszony főplébánia-
templomban, azaz a Mátyás templomban! 

Merényi-Metzger Gábor 

8 Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. XXVIII. köt. Szerk.: Dr. Constant von Wurzbach. Wi-
en, 1874. 185. 

9 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. IX. köt. Wien, 1988. 412. 
10 http://www.keh.hu/index.php?submenu=sandor_palota&id= 110&details= 1 &cat= 19 
11 A Sándor-palota írásban és képekben. Főszerk.: Sinkó Katalin. Bp., 2003. 
12 http://bajna.kozsegek.hu/; http://bajna.regionalis.hu/ 
13 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL). X 2023. A bajnai római katolikus egyház anyakönyveinek 

mikrofílmmásolatai. Vegyes anyakönyvek. IV. köt. 
14 MOL. X 2003. A Budapest-belvárosi római katolikus egyház anyakönyveinek mikrofílmmásolatai. Keresztel-

tek anyakönyve. VIII. köt.; MOL. X 2008. A Budapest-józsefvárosi római katolikus egyház anyakönyveinek 
mikrofilmmásolatai. Kereszteltek anyakönyve. II. köt.; MOL. X 2020. A Budapest-terézvárosi római katolikus 
egyház anyakönyveinek mikrofílmmásolatai. Kereszteltek anyakönyve. IV. köt. 

15 MOL. X 2004. A Budapest-budavári római katolikus egyház anyakönyveinek mikrofílmmásolatai. Keresztel-
tek anyakönyve. III. köt. 401. fol. 
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