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engedik a helyi kulturális sajátosságok reprezen-
tációjára építő intézményeket (pl. dohánymúze-
um, tengerészeti múzeum) vagy a tárgyi kultúrá-
ban megnyilvánuló szellemi kultúrát (görög népi 
hangszerek múzeuma). Az egyetemi tanszékek 
alap-, mesteri képzés vagy doktori programjainak 
kínálata közül emeljük ki a következőket: bal-
káni etnológia, etnomuzikológia és koreográfi a, 
kultúratudományok, kulturális örökség menedzs-
mentje, kulturális turizmus, kultúra és média, val-
lásszociológia és vallásantropológia, archívumok 
és múzeumok. A kutatóközpontok között a ne-
vükben általánosan a kultúra(területek) néprajzi, 
antropológiai vagy interdiszciplináris kutatását 
felvállalók mellett az ortodox kultúra és művé-
szet, a kisebbségek és interkulturális kapcsolatok, 
migráció kutatására összpontosító kutatóköz-
pontokat is felfedezhetünk. A folyóiratok között 
egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok kiadvá-
nyai, évkönyvei, folyóiratai, értesítői (pl. a Kriza 

János Néprajzi Társaság Értesítője) szerepelnek, 
folklorisztika, muzikológia, tárgyi néprajz, örök-
ség, általánosan a néprajz, antropológia, történe-
lem, szociológia kutatások fórumai. A „kemény 
adatok” (K. Roth) listaszerű megjelenítése a kötet 
útmutató, kézikönyv gyanánt való használatát cé-
lozza meg.

A szerkesztő bevezető sorai szerint e kötet 
azoknak ajánlott, akik többet szeretnének tudni a 
jelenlegi délkelet-európai néprajzi/antropológiai 
tudományokról és intézményeikről. Bátorításul 
tudósoknak és diákoknak, hogy a jelenlegi fejle-
ményeket és konfl iktusokat megismerve, kutatás, 
tapasztalatcsere vagy képzés végett Délkelet-
Európa országait is keressék föl. A kötet másik 
célja a szerkesztő megfogalmazása szerint: ezáltal 
segíteni az etnológiai tudományok egymáshoz való 
közeledését a Balkán-félszigeten, valamint „Kelet” 
és „Nyugat” között.
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Egy régi mirákulumgyűjtemény a csodákkal jeleskedő csíksomlyói kegyszoborról

Mohay Tamás: Istennek kincses tárháza. 
P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról. 

Csíksomlyó−Bp., Kiadja a Csíksomlyói Ferences Kolostor és a Szent István Társulat, 2015. 302 ol d.

Tánczos Vilmos (1959) – néprajzkutató, egyetemi tanár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár, 
tanczosvilmos@yahoo.com

A második világháború végén, 1944 őszén egy 
Erdélyből menekülő ismeretlen ferences barát az 
észak-magyarországi Tarcal plébániáján hagyott 
egy könyvekkel teli vesszőből fonott bőröndöt, 
amely egy régi kéziratos füzetet is tartalmazott. 
Mintegy tíz év elteltével 1955–56-ban dr. Cserháti 
István sátoraljaújhelyi káplán könyvespolcot vásá-
rolt a tarcali plébániáról, és ráadásként megkapta ezt 
a bőröndöt is, amelyben rátalált az ismeretlen korból 
származó füzetre is, amelybe valaki a csíksomlyói 
Mária-szobor csodáit magyar nyelven jegyezte le. 

Dr. Cserháti József, későbbi tiszteletbeli 
egri ka no nok és sárvári címzetes apát, nyugdíjba 

vonu lásakor 2005 pünkösdjén az értékesnek ítélt 
kéziratot visszajuttatta Csíksomlyóra, ahol P. Márk 
József ferences atya megmutatta azt Mohay Tamás-
nak, a budapesti ELTE Néprajzi Intézet vezetőjé-
nek, aki a csíksomlyói búcsújáró hagyományok 
elkötelezett kutatójaként az idő tájt A csíksomlyói 
pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány 
című könyvének (L’Harmattan Kiadó, Bp. 2009) 
kéziratán dolgozott, amelyben eredeti forrásdoku-
mentumok (levéltári források, sajtó, archív fényké-
pek, adatközlői vallomások stb.) foglalta össze a 
csík somlyói pünkösdi búcsújárás múltját a kezde-
tektől 1949-ig. Mohay Tamás a Magyarországról 
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visszakerült régi kéziratos füzet egyik másolati 
példányával már korábban a kolozsvári Egyetemi 
Könyvtárban is találkozott, sőt később az esztergo-
mi Főszékesegyházi Könyvtárban egy másik má-
solati verzióra is rátalált. Az értékes történeti forrás 
újabb példányának felbukkanása természetesen 
felkeltette a kutató érdeklődését, aki ezt követően 
vállalkozott a több példányban előkerült kézirat 
adatolására és közreadására.

A kutatás során rövidesen kiderült, hogy a 
csíksomlyói Mária-szobor csodatörténeteit és a 
kegyszoborra vonatkozó egyéb ismereteket tartal-
mazó füzetet P. Losteiner Leonárd (1744−1826) 
erdélyi ferences szerzetes, a rend neves történetíró-
ja állította össze a 19. század legelején, valamikor 
1810−1815 között Csíksomlyón. A kézirat teljes 
címe: Istennek kintses tárháza, melly Csik Somlyai 
tsudálatos Szűz Mária szent képéről rég üdőtől 
fogva osztogattatik. 

A szentek életéhez, fennmaradt relikviáihoz 
és a búcsújáróhelyekhez kapcsolódó mirákulum-
tör ténetek a középkor óta Európa-szerte ismertek 
és általánosan elterjedtek voltak. Az első magyar 
vonatkozású mirákulumelbeszélés az Árpád-házi 
Szent Margit szentté avatásakor, 1276-ban készült 
jegyzőkönyvben található. A műfaj 18. századi 
népszerűségét jelzi, hogy az 1700−1789 közötti 
időszakból a történelmi Magyarország területéről 
négy latin nyelvű kéziratos gyűjtemény maradt 
fenn, és ugyanebből a korból nyolc nyomtatott 
könyvet is ismerünk, valamint különböző nyel-
veken (latin, magyar, német, szlovák) jelentős 
számban maradtak fenn további kisebb jelentőségű 
források is. A most kiadott Losteiner-féle kézirat 
művelődéstörténeti és történeti vallási néprajzi je-
lentőségét növeli, hogy ez az első magyar nyelvű 
mirákulumos könyv.

A több másolati változatban megtalált mirá-
kulum gyűjteményt Mohay Tamás alapos jegyzet-
apparátussal, bevezető tanulmánnyal, jegyzetek-
kel, mutatókkal ellátva teszi közzé mind nyomtatott 
átiratban, mind hasonmás kiadásban. A beveze-
tő tanulmányban a kézirat közreadója hangsú-
lyozza, hogy nem kritikai kiadást vagy betűhű 

forrásközlést valósított meg, hanem a mai helyes-
írás elveit követő, „olvasóbarát” átiratot készített: 
„Teljes betűhűségre viszont nem törekedtünk, mert 
ez a mai olvasó dolgát jelentősen megnehezítené, 
és a célunk nem egy kritikai kiadás. Minden értő 
olvasás egyúttal értelmezés is, és ennek az értel-
mezésnek a terhét egy régi szöveg esetében nem 
indokolt teljes egészében az olvasókra hárítani; 
másfelől a teljes betűhív közlésnek nincsen igazi 
jelentősége akkor, ha a szöveg jórészt ismeretlen 
kezek írása, illetve ha a fakszimile az átírással 
együtt olvasható.” (75−76.)

A kézirat szerzőjéről, P. Losteiner Leonárd fe-
rences rendtörténészről viszonylag keveset tudunk. 
Az erdélyi ferences rendtartomány régi történészei 
− P. Boros Fortunát, P. György József és P. Benedek 
Fidél − ugyan röviden írtak róla, de latinul írt ha-
talmas művei jobbára ma is ismeretlenek, csak a 
szakma legszűkebb köreiben tudnak róluk. A rá vo-
natkozó ma ismert életrajzi adatokat Muckenhaupt 
Erzsébet, a Csíki Székely Múzeum könyvtörténé-
sze a múzeum állományában lévő régi csíksomlyói 
ferences könyvtáráról írott munkájában (A Csíki 
Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a. 
1498–1710. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda 
2009) a könyvek posessorait ismertetve egy bő be-
kezdésben (24–25.) foglalta össze, ahonnan ezeket 
az adatokat Mohay Tamás is átvette. 

P. Losteiner Leonárd Kolozsváron született 
1744-ben és 1761-ben lépett be a ferences rend-
be. P. Benedek Fidél anyakönyvi forrásra hivat-
kozva egy helyen azt írja róla, hogy eredeti neve 
Halász volt, és nem tudni, hogy hogyan, miért 
vette fel a Losteiner nevet. Középiskolai tanulmá-
nyait Kolozsváron végezte, feltehetően a jezsuita 
atyák Farkas utcai kollégiumában. A noviciátus 
éveit Medgyesen és Székelyudvarhelyen töltötte, 
majd fi lozófi át tanult a rend esztelneki intézeté-
ben. Teológiai tanulmányait Kolozsvárt végezte 
a ferences kolostorban 1729-től működő studium 
generalén, vagyis a teológiai főiskolán. 1768-ban 
szentelték pappá. Nagy munkabírású, megbízható 
szerzetes volt, akire elöljárói folyamatosan fele-
lős rendi tisztségeket ruháztak. 1773−1790 között 

E EM



SZEMLE 215

a kolozsvári studium generale lektora és tanára 
volt, ahol egyháztörténetet is tanított. Egy ideig 
Kapjonban, Dés fi liájában volt lelkész és Haller 
Antal gróf káplánja (1770−1771), majd Széken 
(1792), Medgyesen (1795) és Mikházán (1796-
1800) volt házfőnök. 1801−1804 között ő volt a fe-
rences rendtartományt igazgató defi nitórium egyik 
defi nitora. Mint a tartomány levéltárosa felvéte-
lezte és rendezte a rendtartomány archívumának 
okleveleit, aminek nyomán alaposan megismerte 
a levéltárat, és ezeket az adatokat később, művei 
megírása folyamán fel is használta. Péterffi  Márton 
tartományfőnök, aki többek között elrendelte a 
kolostorok háztörténetének szabályos és folyta-
tólagos vezetését is, a provincia kronológusának 
nevezte ki. 1802-től az 1826-ban bekövetkezett ha-
láláig Csíksomlyón élt, alkotott, és rendezte a ko-
lostor levéltárát. Ő volt az ekkor épülő új csíksom-
lyói templom építkezéseinek vezetője és legfőbb 
mozgatója is. Életének utolsó éveiben megvakult. 
Örök nyugvóhelye a csíksomlyói kegytemplom 
kriptájában van.

Történészi munkásságának két legfontosabb 
eredménye a csíksomlyói ferences kolostor tör-
ténetét összefoglaló Cronologia (Topographico 
Chrono graphica seu sub specie annuae felicitatis 
et calamitatis Provinciae Transylvanicae et Siculiae 
Descriptio pervetusti monasterii Csík-Somlyóviensis 
ad Beatam Virginam Visitantem etc… Kézirat, 
Csíksomlyói Ferences Rendház Könyvtára, jelzet: 
A V 7/5254.) és az erdélyi ferences rendtartomány 
történetét összefoglaló Propago vitis (seraphicae in 
transilvaniam protensa… seu historia chronologico-
topographica provinciae seraphico-transsylvanicae 
tit. s. stephani protoregis hungariae fratrum ordinis 
minorum s. p. francisci strictioris observantiae… 
1786–1789. Kézirat: Csíksomlyói Ferences Rendház 
Könyvtára, jelzet nélkül) című munkák. Ezeket a 
hatalmas műveket még kolozsvári évei alatt írta: a 
Cronologia… 1777-re készült el, a Propago vitis… 
pedig 1786−1789-ben keletkezett. Az előbbi mű 
egyik legértékesebb fejezete a csíksomlyói kolos-
tor és a 19. sz. elején lebontott középkori templom 
részletes leírása, amelyet kiegészít a templom és a 

kolostor rendkívüli művelődéstörténeti jelentőségű 
18. századi első ismert alaprajza. További latin nyel-
vű munkája a Theatrum orbis christiani Hungarico-
Transylvanicum című egyetemes világtörténet, 
amely ugyancsak a 18. század végén, azaz még 
Csíksomlyóra való végleges átköltözése előtt kelet-
kezett. Ez utóbbi műnek a kézirata ma az Országos 
Széchényi Könyvtárban található (Fol. Lat. 402.).

P. Losteiner Leonárd a csíksomlyói Szűzanya 
nagy tisztelőjeként a kegyszobor csodáiról készí-
tett, a 18. század második feléből származó tanúki-
hallgatásokat a ferences levéltárban tanulmányoz-
ta, ezeket rendszerezte, és a kolostor történetét 
tárgyaló kéziratába be is másolta. A kegyszoborhoz 
kapcsolódó csodákról egy kisebb terjedelmű ma-
gyar nyelvű kéziratot is készített, amely kétszáz év 
elteltével most került kiadásra. Az Istennek kintses 
tárháza, melly Csik Somlyai tsudálatos Szűz Mária 
szent képéről rég üdőtől fogva osztogattatik című 
munka ma a csíksomlyói ferences kolostor könyv-
tárában található jelzet nélkül.

Mohay Tamás bevező tanulmánya alapos átte-
kintést ad a kézirat történetéről, bemutatva a ke-
letkezés teljes kontextusát. Megismerjük belőle a 
csíksomlyói Madonna kegyszoborrá nyilvánításá-
nak történetét az első folyamodványoktól a megle-
hetősen kései, 1798-as hivatalos egyházi elismer-
tetésig. Az első püspöki vizsgálat a kegyszobor 
csodáinak hivatalos elismertetése végett még 1746-
ban indult: ekkor kinevezték a vizsgálóbizottsá-
got, tanúkihallgatásokat tartottak, de Klobusitzky 
Ferenc püspök 1748-as zágrábi kinevezése miatt a 
vizsgálat nem fejeződött be. Három évtized múltán 
1779-ben Kollonich László püspök új bizottságot 
küldött Csíksomlyóra, de miután ő 1780-ban nagy-
váradi püspök lett, ez a vizsgálat is abbamaradt. 
Joggal feltételezhetjük, hogy a második vizsgálat 
munkájában már Losteiner Leonárd is tevékenyen 
közreműködött. Nem sokkal ezután a Kollonichot 
követő Batthyány Ignác püspök 1781-ben hivata-
los nyilatkozatot bocsátott ki a Csíksomlyón tör-
tént csodás eseményekről. Batthyány Ignác maga 
is imádkozott a kegyszobornál, a meggyógyult 
lábáért egy nagyméretű, láb formájú, ezüstből 
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készült fogadalmi offert adott a kegyhelynek, és 
azt is engedélyezte, hogy Csíksomlyón a prédi-
káció után elmondhassák a Credót (a prédikáció 
ebben az időben külön hangzott el, azaz nem volt 
része a szentmisének), és a mise elején anyanyel-
ven énekelhessék el a Te Deumot − mindezek 
ebben a korban kivételesen nagy engedménynek 
számítottak. Az általa 1784-ben kinevezett har-
madik vizsgálóbizottság munkájának előzménye-
ként már 1783-ban összeállítottak egy − minden 
bizonnyal Losteinerhez is köthető − jegyzőköny-
vet (Protocollum), amely tartalmazta a szoborral 
kapcsolatos tudnivalókat és pontos adatolással 
(nevek, évszámok stb.) a hozzá kapcsolódó ismert 
csodás eseményeket. Bárth János kecskeméti nép-
rajzkutató 1997-ben Székelyudvarhelyen megtalál-
ta a tanúkihallgatások magyar nyelvű „piszkozati” 
iratait, és egy tanulmány kíséretében közzé is tette 
ezeket A vígasztaló Napbaöltözött Asszony. Csodás 
gyógyulások egyházi vizsgálata Csíksomlyón 1784-
ben című kötetében (Agapé Kiadó, Szeged 2000). 
A harmadik egyházi vizsgálat végül 1798-ban a 
csíksomlyói kegyszobrot „csodákkal jeleskedő-
nek” („miraculis insignem”) nyilvánította.

Az évtizedekkel később keletkezett „Istennek 
kincses tárháza…” című most kiadott kézirat egyik 
fő forrása az 1783-as Protocollum, valamint P. 
Losteiner Leonárd még Kolozsváron 1777-ben be-
fejezett Cronologia… című csíksomlyói háztörté-
nete. Ezek alapján nyilvánvaló − Mohay Tamás ezt 
igazolja is −, hogy a magyar nyelvű mirákulumos 
könyvnek valóban P. Losteiner Leonárd a szerzője 
(ti. a fennmaradt másolatok több kézírást mutat-
nak). A bevezető tanulmány a hitelesség tekinte-
tében is értékeli a kéziratot. Mohay Tamás miu-
tán áttekinti, hogy milyen írások, könyvek álltak 
Losteiner rendelkezésére, sőt még azt is számba ve-
szi, hogy mit nem használt fel, megállapítja, hogy a 
ferences rendtörténész forráshasználata − a kor tör-
ténészi szemléletének megfelelően − meglehetősen 
bizonytalan: nem jelöli meg a csodatörténetek pon-
tos forrásait, olykor maga is kiegészíti a források-
ban fellelhető történeteket, hozzákölt ezekhez stb. 
Losteiner ebben a munkájában olyan történeteket 

is feljegyzett, amelyek más forrásokban sehol nem 
olvashatók, bár megjegyzendő, hogy a rend levél-
tárának kezelőjeként ő még olyan dokumentumo-
kat is láthatott és használhatott, amelyek azóta el-
pusztultak vagy legalábbis lappanganak.

A bevezető tanulmány nagy érdeme, hogy el-
helyezi a kiadványt a maga korában. Erről a kortör-
téneti háttérről értekezve Mohay Tamás felsorolja 
a mirákulumok feljegyzésének lehetséges motivá-
cióit is: 1. A II. József után érezhetően szekularizá-
lódó korszakban (ekkor 1790 után a ferences rend 
autonómiája csökkent, a ferencesek közül sokan 
világi egyetemeken tanultak, és maguk is elvilági-
asodtak stb.) különösen fontos lehetett a kegyhely 
iránti buzgóság ébren tartása. 2. A kiadásra szánt, 
de kéziratban maradt munka az 1804-ben meg-
kezdett új csíksomlyói templom építésére is ösz-
tönzőleg kívánt hatni, hiszen az erdélyi ferencesek 
az itt tapasztalható különös isteni kegyelmektől az 
adakozókedv fokozódását is méltán remélhették. 3. 
A ferences szerzőt leginkább az motiválhatta, hogy 
emlékezetben tartsa a korábbi nemzedékek alatt 
összegyűjtött csodatörténeteket, ideértve azokat is, 
amelyek 1798-ban nem kaptak hivatalos egyházi 
elismerést.

P. Losteiner Leonárd ezt a művét kétségkívül 
kiadásra szánta. Az, hogy erre mégsem került sor, 
több okkal is magyarázható: lehetséges, hogy a 
templom építése minden rendelkezésre álló pénz-
forrást felemésztett, de lehetséges az is, hogy a 
hivatalosan jóvá nem hagyott mirákulumtörténetek 
műbe való belefoglalását maga az egyház, illetve 
maga az erdélyi ferences rend is nehezményezte, 
és ezért a mű megjelentetését később sem szor-
galmazták. Tény azonban, hogy a Losteiner által 
feljegyzett csíksomlyói mirákulumok (például: a 
kegykép ábrázatának szomorúra fordulása vész-
helyzet esetén; a törökvész idején a szobor fölött 
megjelenő három fényes csillag; a lábfájás, vak-
ság, hályog, gyermektelenség meggyógyítása, sőt 
még egy hétéves gyermek feltámasztása is!) ké-
sőbb Erdély-szerte széles körben gyorsan ismertté 
váltak. Hogy ebben milyen szerepe volt az eredeti 
latin forrásoknak (ezekből például a prédikációkat 
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tartó ferences papok is inspirálódhattak), illet-
ve a szóban forgó Losteiner-féle magyar nyelvű 
mirákulumgyűjteménynek (ennek a fennmaradta-
kon kívül bizonyára további másolati példányai is 
forgalomban voltak), ma már lehetetlen kideríteni. 

Mohay Tamás alaposan ismerteti a mű fennma-
radt és elveszett más példányait. Elemzi a kézírásokat, 
jelzi, sőt részletesen elemzi még a másolási hibákat 
is. A bevezető tanulmány ugyanakkor összefoglalja 
a kiadott kézirat szerkezetét, tartalmát. Egy helyen 
megmagyarázza a kiadvány címét is: a katolikus ér-
telmezés szerint a kitüntetett helyeken megmutatkozó 
csodák Isten ajándékai, azaz sokaságuk valódi „kin-
cses tárházat” képez. A csoda (mirákulum) voltakép-
pen mindig imameghallgatást jelent. 

A Losteiner-féle kézirat nemcsak mirákulu-
mokat, hanem voltaképpen különböző műfajiságú 
és szándékú szövegeket tartalmaz, így teljes képét 
adja a 18. századi csíksomlyói Mária-kultusz lel-
kiségének. A kézirat gerincét kétségkívül a cso-
datörténetek képezik (ezekből összesen 52 esetet 
vett számba az 1706 és 1800 közötti időszakból, 

amelyek visszatükrözik a korszak tipikus krízis-
helyzeteit: betegségeket, baleseteket, gyermek-
áldás elmaradását stb.), de a kézirat szerzője, P. 
Losteiner Leonárd ismerteti az 1798-as püspöki 
határozat előzményeit, a tanúkihallgatások törté-
netét, sőt részletesen összefoglalja a kegyhely tör-
ténetére, a kegyszobor eredetére vonatkozó akkor 
ismert adatokat is.

A könyvben való tájékozódást nagyban köny-
nyíti a kötet végén található névmutató, amely tar-
talmazza mindazoknak a személyeknek és telepü-
léseknek a nevét, amelyek a Losteiner-kéziratban 
előfordulnak. 

A megírása után kétszáz évvel megjelent kéz-
irat igen sok tudományterület érdeklődésére tarthat 
számot: haszonnal forgathatják a történeti vallási 
néprajz kutatói, a történészek, a vallás- és művé-
szettörténészek, a ferences lelkiség kutatói, de még 
az orvostörténészek is, nem is szólva az erdélyi 
kultúr- és egyháztörténet iránt érdeklődő „egysze-
rű” olvasókról.

Tánczos Vilmos  
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