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 „Óltsd-el Tejeddel Kegyesen Tüzét
 pusztulásunknak”

A pestisjárványok ellen segítő képek típusairól és hazai történetéről megjelent 
feldolgozás1 alapvető típusként említi a Szoptató Madonna, vagyis a Gyerme-
két tejével tápláló Szűzanya-képet. Tiszteletének alapja szentírási idézet: „Bol-
dog a méh, mely Téged hordozott s az emlők, melyeket szoptál” (Lk 11,27). 
A szerző szövegelőzményként említi a római zsolozsma karácsonyi és újévi 
szövegeit, Sedulius (†450 k.) és Venantius Fortunatus (536–601), valamint a
Cornides-kódex2 verseit, majd a betlehemi Tejbarlangról és a tejereklyéről ír. 
A továbbiakban a történelmi Magyarország Szoptató Madonna (Galakto tro phu-
sza, Maria lactans) típusú kegyképeinek elemzését olvashatjuk (Tersatto, Léka, 
Rőtfalva/Röjt, Budapest–Krisztinaváros, Budakeszi–Makkosmária, a pesti fe-
rences templom, valamint több, kevésbé jelentős vidéki másolatot is említ). 
Végül a Stella Coeli latin–magyar szövegét közli.3

Az eddig publikálatlan szentképen olvasható, nem azonosított költőtől szár-
mazó vers indított arra, hogy kiegészítsem a korábban megjelenteket.4 Ugyanis 
e vers utolsó előtti sora említi „Mária tejének” rendkívüli erejét. E tiszteleti 
elemnek a vizsgálatát helyezem a középpontba. Ehhez kapcsolódik a képzőmű-
vészeti alkotások Szoptató Madonna-típusa, bizonyos szent helyek és ereklyék 

1  SZILÁRDFY Zoltán, Kegyképtípusok a pestisjárványok történetében, in Népi gyógyítás Magyarországon 
(Orvostörténeti Közlemények. Supplementum 11–12) (szerk. Antall József – Buzinkay Géza; Buda-
pest 1979) 207-236. A tanulmány szövege újra megjelent: SZILÁRDFY Zoltán, Ikonográfia-kultusztör-
ténet (Budapest 2003) 180–204. 

2  A pontos helye: Cornides-kódex, 516. Közölte: BOGNÁR András – LEVÁRDY Ferenc, Cornides-kódex 
(Budapest 1967).

3  SZILÁRDFY 1979, 209-218; ugyanez később: SZILÁRDFY 2003, 180-204. E témával foglalkozik: GARAS 
Klára, Coreggio: Szoptató Madonna (Budapest 1990).

4  A 18. század közepi rézmetszet készítője „Ferstler Sc.” (Fersner?), akinek munkásságáról nem talál-
tam adatokat. A szentkép a tanulmány szerzőjének birtokában van.
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tisztelete, az egyházi kultúra és a népi kultusz, az írott emlékanyag és a folk-
lórszövegek, az egyház keleti és nyugati felének irodalom- és egyháztörténeti 
emlékei. A szövegek és ábrázolások alapvetően a karácsonyi ünnepkörhöz kö-
tődnek, amikor Jézus születését és Mária anyaságát ünnepli a kereszténység.  

A sokféleségből az a lelkiségtörténeti megállapítás szűrhető le, hogy az Is-
tenanya iránt töretlen a tisztelet, és meg nem szűnő az anyai pártfogásába vetett 
bizalom. Kétségtelen az is, hogy az Égi Édesanya tiszteletét a mi földi édes-
anyánk irántunk való szeretete, tehát a saját személyes tapasztalatunk is erősíti. 

Lukács evangéliumán kívül az apokrif irodalomban találunk olyan utalást, 
mely a képtípus gyökeréig vezet. Az ún. Jakab elő-evangélium ezt írja Jézus 
születéséről: „Akkor a felhő elvonult a barlangtól, hatalmas fényesség áradt 
szét a barlangban olymértékben, hogy a szem sem bírta elviselni. Kevéssel 
utána megszűnt ez a fényesség, amíg a gyermek meg nem született, és amíg 

5  Apokrifek (szerk. Vanyó László; Budapest 1980) 339.
6  LAZAREV, Viktor, Bizánci festészet (Budapest 1979) 112–113.
7  Uo. 113–114.
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nem fogadta el anyjának, Máriának emlőjét.”5 Az apokrif irodalom szerepe 
azért különleges, mert a Szentírással és a legendáriumokkal együtt adta a ke-
resztény ikonográfia alapját.  

A Szoptató Madonna legrégebbi ábrázolása a Priscilla katakomba 3. szá-
zadi, hellenista hagyományokat őrző freskóján látható. Feltételezhető, hogy a 
korai kereszténység időszakában sok hasonló jellegű ábrázolás létezett.        

A Galaktotrophusza (Galaktotrophusa, Galaktotrófusza) mint szentképtí-
pus a kopt művészet „népi közegében fejlődött ki”. Ezért érezhető benne az 
egyszerű emberek kevésbé kifinomult ízlése. Idővel azonban egyre inkább az 
egyiptomi Íziszt és Hóruszt ábrázoló képekhez kezdett hasonlítani.6  

Tehát az ősi és összetett egyiptomi szakrális talajon fejlődött ki, és innen 
terjedt el az egyetemes keresztény művészetben. Nyugaton és Bizáncban is ko-
rán ismerték, de nem mint állandósult ikonfestői sémát, hanem mint egyszerű 
zsánermotívumot. A bizánci udvar szigorú és merev ízlését zavarhatta minden 
olyan változtatási kísérlet, amely gazdagítani akarta a hagyományos ikonográ-
fiai témákat. Ezért maradt meg képi ritkaságnak. A 8. században léteztek szopta-
tást ábrázoló ikonok, amit Gergely pápa Leó császárhoz (717–741) írott üzene-
te is bizonyít: „…valamint az olyan képek is, amelyek a Szentséges Szűzanyát 
ábrázolják, amint karjában a mi Urunkat és Istenünket tartja és tejével táplálja”. 
A típus viszonylagos ritkasága ellenére alkotások egész sorát ismerjük.7 A bi-
zánci utrenye8 4. ikoszának9 az akanthisz10 szövege így őrizte meg a jelenetet:

„Megtudták a pásztorok az angyalok énekéből,
hogy Krisztus testet öltve hozzánk érkezett.
Siettek hozzá, mint pásztorhoz, és látták,
hogy ő, mint szeplőtelen Bárány, 

Mária kebelén táplálkozik…”11

A nyugati művészetben a 12. századtól erősödtek meg a realisztikus ábrázo-
lási tendenciák. A Szoptató Madonna alakja először a szír–egyiptomi–bizánci
hatás jegyeit viselő képeken jelent meg. A 12. századi Itáliából az assisi San 
Rufino-székesegyház középső timpanonján látható az első ábrázolása. Rövid
időn belül népszerű típussá vált. Legtöbb ábrázolása a 13. századtól kezdő-
dően Itália területéről, többnyire a trecento korából maradt fenn. Lényeges,

18  Reggeli Istentisztelet.
19  Olvasmányának.
10  Dicsőítő himnusz.
11  MUSEBRINK, Philomena, Istenszülő-ikonok (Nyíregyháza 1994) 48.
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hogy Ambrogio Lorenzetti sienai Seminario-beli Madonna-képe után a Ga lak-
to trophusza típus tulajdonképpen már nem ikon, hiszen annyira realisztikus és 
zsánerszerű.12   

A nyugati művészet Szoptató Madonnáinak egyik fő ihlető forrása a rend-
alapító Szent Bernát életének legendája. Bernát életéből a művészek általában 
három mozzanatot örökítettek meg. Ezek közül való az a jelenet, amikor Ber-
nát imádságos kérésére – „mutasd meg, hogy anya vagy” – a Szűzanya azzal 
válaszol, hogy tejének cseppjeivel megnedvesíti a hozzá fohászkodó ajkát.13 
A hétesztendős Szent Bernát karácsony éjszakáján azt is látni szerette volna, 
amint a gyermek Jézus megszületik. Ehelyett egy olyan festett képet látott, 
amelyen Mária a keblén tartotta és szoptatta gyermekét. Mária ekkor meg-
szólította Bernátot, és magához hívta: „Jöjj hozzám, hadd tápláljak téged is a 
mennyei Gyermekemmel együtt, hogy megtanuljad a mennyei tudományt.” 
Kebelére vette a gyermek Bernátot és a maga tejével táplálta őt. Rövid idő 
múltán látszott, hogy nagy bölcsesség áradt a Szűzanya kebeléből Bernátba, 
aki már gyermek létére igen járatos lett a szent tudományokban.14        

A Szoptató Istenanyát a nyugati képtípuson (Maria lactans) a keleti iko-
noktól eltérő összefüggésekben és fedetlen mellel ábrázolták.15 Mária, amikor 
közbenjáróként fordul Krisztushoz, néha rámutat a keblére, amelyből őt táp-
lálta, ezzel kéri Fiát az Atyánál való közbenjárásra.16 Ez a ritka jelenet látható 
a zselizsi templom 1380 körül készült falképén.17 

12  LAZAREV 116–118; NACSINÁK Gergely András – SOÓS Sándor, Áthosz a Szent Hegy (Budapest 2004) 
122–123. Pl. az áthoszi Grigoríu kolostorban őrzött, „tejjel tápláló” ikon a 15. században készülhe-
tett. A fotója is látható. 

13  SEIBERT, Jutta (szerk.), A keresztény művészet lexikona (Budapest 1986) 50–51. Lásd: A Keresztény 
Múzeum 16. század végi németalföldi táblaképe. LAZAREV 115. A bizánci ikonfestészet olyan 
alkotásokat is megőrzött, ahol Szent Anna Máriát, Szent Anna és Szent Erzsébet Szűz Máriát és 
Szent Jánost szoptatja. Sőt, egy 1323-ban keletkezett örmény miniatúrán a Szűzanya Péter és Pál 
apostoloknak nyújtja keblét. Ez utóbbi a Szent Bernát-legendához hasonló üzenetet hordozhat.

14  RÉVAY József, Szentek legendái (Budapest 1927) 264–265. 
15  SEIBERT 216. Ismeretlen festő műve az igen bájos, 14–15. századi, Szoptató Madonnát ábrázoló freskó 

(oltárkép) az olaszországi Greccio sziklakápolnájában. A Szent Ferenc által 1223-ban megünnepelt 
grecciói karácsonynak állít emléket. A ma ismert betlehemezés szokása – más előzményekkel 
együtt – innen terjedt el az egész keresztény világban. Lásd: SOÓSNÉ VERES Rózsa, A ferences diák 
imádságai I (Szentendre 2014) 110–116. 

16  SEIBERT 226. 
17  RADOCSAY Dénes, Falképek a középkori Magyarországon (Budapest 1977) 178–179; Régi nagy 

Pátrónánk. Magyar Mária-versek (vál. és szerk. Antalóczi Lajos – Lisztóczky László; Eger 2000).
18  Idézi: HETÉNY János, A magyarok Máriája. Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza (Budapest 

2011) 247. 
19  SEIBERT 301.      
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A magyar kolostori irodalomban az Érsekújvári kódex (1529–1531) szerint 
karácsony estéjén az imába merült Mária arca éjféltájban tündökölni kezdett, 
és megszületett Jézus. József segítség és szoptató asszony után nézett volna, de 
Mária megtiltotta, hiszen ő maga is tudta tejével táplálni az újszülött gyerme-
ket. A Tihanyi kódexben (1530–1532) „A kis iesus kedég édös anának keblé-
be kivanvan menni: kezeinek es lábainak mutatásával: e vidam arcaiaval keri 
vala: hog ölebe venne zent ana.”18

A barokk korban a Maria lactans-típust a pestistől védő Mária ábrázolása-
ként alkalmazták.19 E képtípus az 1348-as nagy pestisjárvány után vált nép-
szerűvé, mivel Mária tejét már korábban is misztikus orvosságnak tartották. 
Mint pestistől védő szentkép-típus a 17–18. századi járványok idején lett iga-
zán közismert.20 Ennek következménye, hogy a 19–20. századi olajnyomatok 
között is megtalálható.21

A nagy európai kegyhelyek kultusztárgyai között Esteras (Esterházy) Pál 
1690-ben Szoptató Madonna-képeket is közölt: De Plactu, Rómában,22 De Nuce 
Castilione a spanyol félszigeten.23 A történeti Magyarország több kegyhelyén 
megtalálhatjuk a Szoptató Madonna tiszteletének nyomait. A fent említetteken 
kívül ilyen még a régi nyitrai püspökség területén található Vissnyovei Bol-
dogasszony.24 A vértessomlyói kegykép prototípusa a bécsi kapucinus temp-
lom Galaktotrophusza típusú kegyképe, amelyről a 18. században készült az 
itteni másolat.25 A Boldogasszony (Frauenkirchen) ferences kegytemplomában 

20  SZILÁRDFY Zoltán, A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése, in BÁLINT Sándor 
– BARNA Gábor, Búcsújáró magyarok (Budapest 1994) 323–348, 325.

21  A Keresztény Múzeum szakrális néprajzi gyűjteményében.
22  ESTERAS Pál (Galanthai), Az egész világon levő csudalatos Boldogsagos Szűz kepeinek röviden föl tet 

eredeti… (Nagy-Szombat 1690, reprint kiadás: Budapest 1994) 11. 
23  ESTERAS 60.
24  JORDÁNSZKY Elek, Magyarországban s az ahoz tartozó részekben levő Boldogs. Szűz Mária kegye-

lemképeinek rövid leírása (Pest 1863) 102–105. „A B. Sz. Mária képe a vissnyovei templomban 
Nyitrai püspökségben, Trencsénmegyében. Még a 17-ik században elterjedt Zolna vidékén Tren-
csénmegyében azon hir, hogy sokan, kik a Vissnyove nevü faluban levő templom oltára előtt, melyen 
a bold. Szűz egy fából faragott képe régóta tiszteltetik, folyamodnak a Mindenhatóhoz, rendkivüli 
segedelemmel vigasztaltatnak meg.”  

25  SZILÁRDFY 1994, 348; JORDÁNSZKY 154–157. „A Boldogságos Szűz Mária képe Zsömlén a győri 
püspökségben, Komárommegyében.”„Zsömle, Komárommegyében levő helységen kívűl az erdőben 
volt régenten egy romladozott kápolna, és abban a bold. Szüz Mária képe. A tatai uradalombeli 
levéltárból és a környei plebánia (hová Zsömle tartozott) irományaiból bizonyos az, hogy néhai 
nagyhírű, példás ájtatosságú gróf Eszterházy József, ki 3-ik Károly királyunk országlása alatt sokáig 
országbirája vala, e kápolnát 1735. meghosszabbította oly formán, hogy a régi kápolna sanctuariuma 
a mostani templomnak. A mostani kép is nem az, mely annakelőtte a régi kápolnában volt, hanem azt 
a régit egy remete, az említett grófnak hajdani házi tisztje, valamely bécsi kapuczinusnak cserében 
adta a mostani képért, melyet a kapuczinus egy ájtatos hajadon személytől kapott.” 
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gazdagon díszített főoltáron áll a 14. századból származó Mária a gyermekkel
kegyszobor, amelyet 1680-ban ajándékozott Esterházy gróf a templomnak. 
A régi kegyképet fekete-fehér technikával fára festették, a Szoptató Madon -
nát ábrázolja, a baloldali első mellékoltáron látható.26 Már 1680 előtt tisz-
telték, s ma is a templom tisztelt kegytárgyai közé tartozik.27 Budakeszi–
Makkosmária kegyképének prototípusa az olaszországi Ré freskó-kegyképe. 
A 18. század elején a budai Kéményseprő-kápolna kegyképének másolata ke-
rült e helyre. 1748-tól Fogolykiváltó Boldogasszony néven is tisztelik. A mai 
budapest–krisztinavárosi kegyhelyet régen Kéményseprő-kápolnaként ismer-
ték a hívek.28 A rőtfalvi kegykép prototípusa a Szomorúak Vigasztalója néven 
a morvaországi Freundenthalban, a piaristáknál tisztelt 1539-es kép.29 
       
A vizsgált 14,1 x 9,9 cm-es szentképünk szöveges oldalán ez olvasható: 

„MATER ADMIRABILIS
Seu Statua B.V.M. in Ecclesia R.R.
P.P. Francisc. Conventús Csik-Somlj.
In Transilv. elegantiss-a antikviss-a,
et fide miracolorum Clara.
Ferstler Sc.

FOHÁSZKODÁS
Látván Eszter veszedelmét
Meg-szorúlt Nemzetének,
Ahoz birta engedelmét
Az Asvérus’ Szivének:
Te is Szent Szűz! Úr Jésusnál
Tégy szót Magyar Néped-
ért,
Orvosold ügyét Fiadnál,
Kérünk drága Nevedért.
Aszszonyunk vagy: Szogai-
dot,
Reád bizott nemzetünköt,

26  FISCHER, R. – STOLL, A, Niederösterreich, Burgenland und Wien (Kleines Handbuch Österreichischer 
Marien-Wallfahrtskirchen 1) (Wien 1982) 33–35.

27  SZILÁRDFY 1994, 324. A képet az 1990-es évek elején magam is lefényképeztem.
28  SZILÁRDFY 1994, 325.
29  Uo. 343.
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Anyánk is vagy: Fiaidot,
Hazánkot, Törvényünköt
Óltalmad alatt csendesen
Maraszd-meg, ’s romlásunk-
nak,
Óltsd-el Tejeddel Kegyesen
Tüzét pusztulásunknak.”30

E szentkép és vers Csíksomlyónak az imént felsorolt kegyhelyek közé tar-
tozását erősíti. A járványok pusztítása elleni védelem és a születés-táplálás-
fennmaradás gondolata találkozik a csíksomlyói kegyhelyen, amely 1567-től 
a mély katolikus hit és összefogás jelképévé vált, számunkra egyúttal az uni-
verzális égi védelem kifejezője is. A kegyhely a Szűz Mária védelme alatt álló 
egész nemzet egységét hivatott kifejezni, s ezzel ténylegesen nemzeti szenté-
lyünkké vált.31  

A rézmetszet készítője „Ferstler Sc.” (Fersner?), akinek személyéről, mun-
kásságáról nem találtam adatokat. A szentkép készítésének ideje a 18. század 
közepére tehető, s joggal feltételezhető, hogy a ferences kegyhely híres nyom-
dájában állították elő. 

A verses példa nem egyedi, hiszen a magyar irodalomtörténet szép szám-
mal ismer olyan alkotásokat, amelyek Mária tejének tiszteletét őrizték meg. 

Az 1494 előtt keletkezett Festetics-kódex magasztaló éneke a következő 
sorokkal indul: 

„Ó, dicséséges asszony
magas csillagok felett,
ki téged teremte hívséggel,
szoptatád szent emlőddel!...”32

Az 1506-os Winkler-kódex, a Vigasságnak ez napja... kezdetű versében így ír: 

„Isten fia szileték
tiszta nemes szíztől,
miként rózsa liliumtól,
természet csodálja,

30  Vö. Eszter könyve az ószövetségi Szentírásban. Ezt az összefüggést nem vizsgálom.
31  SOÓS Sándor, Csíksomlyó (Szentendre 1996).
32  „Halandó, ezeket megmondjad!” Magyar nyelvű imádságok a XV–XVI. századból (vál. és a 

szövegeket gondozta Dömötör Adrienne – Haader Lea; Budapest 2014) 155. 
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kit szüle ifjú leány,
ki volt ez velág előtt
mindönnek szörzője.
Tiszta szíznek emlői
neki tejet adának,
régi nagy Istennek.
…
Mint az iveg nem törik
napfény általhatván,
ezönképpen Mária
szízen megmarada.
Bóldog a szilőanya,
kinek szentségös méhe
Istenfiat szile.
És bódog az emlők
kik ő gyengeségökbe
Úr Krisztust emleték…”33

A protestáns Bornemissza Péter Az ítéletről című, 1564–1567 között szerzett 
versében írja:

„Rátekint jobbfelől anyjára
Krisztus urunk az Szűz Máriára;
Ottan felkél szent anyja lábára,
Térdre esik, hallgat szent fiára.

Ám szent fia anyjának azt mondja:
„Tiszteletes szent anyám, Mária,
Légy mindenkor Istennek áldottja,
Szentháromság Istennek bódogja.

Virágzó méhedben viselél,
Ez világra engemet szülél,
Az te áldott tejeddel éltetél,
Emberkorra engem felnevelél.”34

33  Uo. 103. Az emleték jelenése: szoptaták.
34  Régi nagy Pátrónánk 37. 



83

„Óltsd-el Tejeddel Kegyesen Tüzét pusztulásunknak” � � �

Nyéki Vörös Mátyás Az irgalmas kedvű Szeplőtelen szép Szűz Máriához című, 
1601-re datált művének részlete:

„e menyország útja
s paradicsom kútja,
Ki ránk kegyelmet ontott,
S kinek tiszta mellye,
drágalátos teje
Nevele szép virágot,
Ki minden bűnöktől,
ördögnek kezéből
Megváltá ez világot.”35

Az 1651-ben megjelent Cantus Catholici Nagybóldogasszony napjára írott 
költeménye ekként fogalmaz:

„Felvitetett magas mennyországban,
Angyali szép örvendetes házban,
Ez nap a szűz nagy mennyasszonyságban,
Az Istennek drága hajlékában.

A vőlegény az ő szerelmesivel,
Szeplőtelen, drága Jegyesével,
Kit eljegyzett arany gyűrőjével,
Vígadoz ma sok ezer szentivel.

A szép fiú szerelmes anyjával,
Kinek szopta szűz tejét szájával,
Együtt beszél ez ő nap magával,
Kedveskedik néki sok jovával.”36

35  Uo. 45.
36  Uo. 59.
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Egy 17. századi gyergyói kéziratos imakönyv részlete:

„…szép illatú piros rózsa
dicsőült szép kincs
szép liliomszál
szép tiszta mellyed
nevele szép virágot…”37

A legérdekesebb a következő részlet, amely Amade Antal (1676–1737) Az ir-
galmas, kegyes, Szeplőtelen szószólónkhoz, Patrónánkhoz, Boldogságos Szűz 
Máriához való fohászkodás című verséből való:

„Irgalmadbúl adj, mert bőv s igen nagy,
Ne vond meg malasztodat.
Drága emlődbűl, édes tejedbűl
Részesítsd szolgácskádot!
Csak csöppöcskéje, annak ereje
Eltörli mocskaidot.”38

Faludi Ferenc (1704–1779) A Szűz Máriához címmel készült munkájában így 
fogalmaz:

„Ó Istennek kedvese,
Szentléleknek jegyese,
Szűz Mária! ritka kincs,
Isten után másod nincs.

Téged ég, föld magasztal,
Nagy királynéjának vall:
Mária! méltóságod nagy,
Angyaloknál feljebb vagy.

37  BÁLINT Sándor, Sacra Hungaria. Tanulmányok a vallásos népélet köréből (Kassa 1944) 79–80.
38  Régi nagy Pátrónánk 75. A versrészlet üzenete Szent Bernát legendájával rokonítható. 
39  Uo. 83. 
40  CSEREY Farkas, Loretói litánia (az 1772-es kiadás hasonmása, Budapest 1998) 34–35. 
41  SZIMONIDÉSZ Lajos, Jézus és Mária ereklyéi II (Budapest 1933) 228. 
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Szűz méhedben fogantad,
Szűz emlővel szoptattad,
Szűzen szülted fiadat,
Mindenható uradat.” 39

Az 1772-es Loretói Litánia „Krisztusnak Szent Anyja” sorához tartozó met-
szeten Mária szájából kiágazó feliratszalagon ezt olvashatjuk: „Az én szerel-
mesem az emlőim között fog mulatni.”40 

Az, hogy Mária tejének – mint ereklyének – a tisztelete folyamatosan meg-
maradt, jelentős részben zarándokoknak köszönhető.

A római lateráni bazilika a legfontosabb főtemplomok közé tartozik. A kö-
zelében álló, huszonnyolc fokú Scala Sancta fölötti Sancta Sanctorum kápolna 
falán latin nyelvű verses felirat hirdeti az ott található nevezetes ereklyéket. 
E vers egyik sora így hangzik „et lac quod sacris suxisti Christe mamillis”, 
vagyis: „s a tej is abból, amit Krisztus, te szoptál drága emlőidből”.41

Az élő tisztelet elsődleges forrása az a barlang, amelyet Betlehemben ma 
is felkereshetnek a zarándokok.42 Ez a Születés bazilikájának barlangjától 300 
lépésnyire található Tej-barlang, amelyet az arabok Mária úrnő barlangjá-
nak (Mogharet es Sitti Mariam) is neveznek. Egy 5. századi forrás szerint e 
környék két templomában tartottak istentiszteletet az örmény zarándokok. 
1375-ben XI. Gergely pápa bullája említett a hely fölötti, Szent Miklós tiszte-
letére szentelt templomot.43 A barlang különlegesen fehér mészkövének színét 
a hívők azzal magyarázták, hogy Mária anyatejének egy cseppje a szoptatás 
közben a földre esett. Ez lett a tisztelet alapja, ezért volt szokás a középkor 
eleje óta az itteni követ porrá őrölni és üvegcsékbe tölteni. E port nevezték 
„Mária tejének” (de Lactis B. M. V.), s ereklyének tekintették.44 Európa több 
templomában találunk ilyen ereklyét. Gérard betlehemi püspök ilyet vitt III. 
Balduin királynak 1153-ban, Askalon ostromakor ajándékba.45 A Szent Család 
feltehetőleg azt az időszakot töltötte itt, amely Mária rituális-kultikus megtisz-
tulásáig tartott.46 Más, 14. századi megfogalmazás szerint a Szent Család az 
Egyiptomba menekülés előtt tartózkodott itt. Azt is tudni vélték, hogy a Szent 
Szűz már korábban is járt ide imádkozni. Két, 12. századi szerzőtől származó 

42  KROLL, Gerhard, Jézus nyomában (Budapest 1982) 43–69. 
43  MEISTERMANN Barnabás O.F.M., Új útmutató a Szentföldre (Budapest 1909) 270–271.
44  HESEMANN, Michael, A Názáreti Mária (Budapest 2012) 137.
45  MEISTERMANN 271.
46  HESEMANN 137. 
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idézet bizonyítja, hogy sokáig az örmény hagyomány őrizte meg, és tartotta 
életben a Mária tejéről szóló legendát. Az biztos, hogy a barlangot a keresztes 
hadjáratok előtt is tisztelték.47

Mi, magyarok a középkor végétől az itt megforduló zarándokaink beszámo-
lóiból olvashatunk e sziklaképződményről. Pécsváradi Gábor obszerváns fe-
rences szerzetes 1514–1519 között járt a Szentföldön. Beszámolója 1519-ben,
Bécsben jelent meg. „Ebbe a kriptába pogányokat is temetnek; a szikla fehér és 
lágy kőből van, könnyen lehet faragni. Ez a kő avagy szikla pedig olyan erőt nyert 
attól, hogy a kicsiny Jézus ezen a helyen a szűzi tejjel tápláltatott, hogy minden ke-
resztény és pogány anyának, akinek nincsen teje, ha követ megtörve vízben meg-
ízleli, minden kétség nélkül bőven lesz teje, hacsak hite meg nem fogyatkozott.”48 

Kiss István ferences szerzetes 1766–1768 között utazta körbe a Szentföl-
det. A gyöngyösi kolostorban megmaradt munka a legszebb nyelvezetű 18. 
századi kéziratok közé sorolható. Könyve 1958-ban, Rómában jelent meg. 
Szent József „ebben a sötét barlangban hagyá a Szűz Anyát, az ő szerelmes 
kis fiával; és tovább késvén, sira a csötsömös kisded. Meg kellelteté a Sz. 
Anya szűz tejével, azomban mind a félelem, mind az barlangnak sötétsége azt 
okozta, hogy a kisded Jésus elhibázta a szűz emlőt, és így a Sz. Anyának szűz 
teje a köves barlangba lecsordula: azonnal egészen megvilágosíttatott a sötét 
barlang és a szűz tej tellyességel megfejéritette, meg is lágyította az egész 
kemény kősziklás barlangot; csudálatos és hasznos erőt adott annak az Úr 
Jésus, úgymint ezen barlangban való fejér lágy kősziklának. Úgyhogy az hi-
deglelősöket meggyógyíttya, a kisded gyermekek erejét meghozza, a szoptatós 
anyáknak nevelő tejeket emlőjökben bővségesé teszi, akik ezen Szűz Anya te-
jétül megfejéríttetett lágy követskéjéből ájtatossan és bizodalmas reménséggel 
bévésznek. Én magam is hoztam belőle; akiknek adtam, csalhatatlanul tapasz-
talták foganatos hasznát. Most élő személyek vannak többen Ketskemét mező 
városában, akik sok hálaadással köszönték. Ezen barlang fölött régenten Sz. 
Miklós püspök kápolnája volt. Jeles épületke, most is megláttatik omladékos, 
romlott dölledékje.”49

Egy 20. század eleji leírás szerint Betlehemben, a Születés-bazilika jobbol-
dali utcájában van a ferences barátok által szentélynek átalakított kis barlang, 

47  MEISTERMANN 271. 
48  PÉCSVÁRADI Gábor, Jeruzsálemi utazás (Budapest 1983) 155.
49  P. KISS István, Jeruzsálemi utazás (Roma 1958) 216. Átvette a forrás szövegét: SZILÁRDFY 1979, 

212. 
50  ZADRAVECZ István, Szentföld (Budapest 1927) 148–149.
51  RÉVAY József, Zarándokút szenthelyekre (Budapest 1933) 36–37. 
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melynek fala régóta fekete a sok elégett gyertya füstjétől. E felszínt megkapar-
va azonban előtűnik a hófehér kőzet. „A keresztény-török nők vegyest járnak 
ide könyörögni anyaságuk szükségleteiért.” Éppen ezért elsősorban az anya-
ság szentélye.50 Fennmaradt legendaelem, hogy a Szent Család menekülésének 
egyik állomása volt a Tej-barlang.51 A vallási türelmetlenség miatt megrongált 
barlangot szépen kiépítették,52 s a kis szentélyben zarándokok sokasága vesz 
részt a szentmiséken.53 A barlang sziklájának porrá zúzása és ételben-italban 
való fogyasztásának szokása a 20. század elején élő hagyományként létezett.54       

Az ereklyetisztelettel és a képi ábrázolásokkal párhuzamosan a 17. század 
utáni imádságirodalomban is fellelhető a Tej-barlangról szóló, részben apokrif 
eredetű forrásokra visszavezethető hagyományanyag. 

Az Egyház álláspontja szerint „a Szűz Mária tiszteletéhez kapcsolódó népi 
jámborság, amely különböző módokon nyilvánul meg, mélyen megalapozott, 
kiemelkedő jelentőségű és egyetemes egyházi jelenség. … a hívők könnyen 
megértik azt az életkapcsolatot, amely a Fiút Anyjához köti.”55 

A néprajzi gyűjtésekből származó szövegek sajátságos módon mutatják, 
hogy az egyszerű emberek Mária életét próbálták utánozni. „Szűz Mária az 
emberré testesülő Istennek a valóságos édesanyja. A hívő áhítat tisztelettel kö-
szönti ezért a Szűzanya emberi tagjait, hiszen azok Isten Fiával voltak élő 
kapcsolatban. Igazi ’népies’ ájtatosság: szeret elidőzni a litániaszerűen felso-
rolt részeknél, s abban kigyönyörködni magát. Se kicsinyesség, se prüdéria 
érzete nem zavarja. … A Makula nélkül való Szent Tükör … két és fél évszá-
zad óta azzal babonázza meg a paraszti olvasóit, hogy a legapróbb részletekig 
mindent elmond, amire a hívő képzelet kíváncsi a Boldogságos Szűz földi 
életével kapcsolatban.”56 A tanulmány második felében közölt – részben népi 
ájtatosságból származó – szövegekből mindezek jól láthatók. A népi áhítat 
fő forrásának számító  Makula nélkül való Tükör így ír: „Midőn egykor a’ 
Szent Szűz Sz. Fiát meg-akarná kérlelni, és az ő Szűz Sz. emlőjét meg-nyomta 
vólna, ímé egynehány tsöpp az ő Szűz emlőibül a’ kősziklára (a’ mellyen űlt) 
ki fetskendet, az Isten pedig meg-akarván mutatni, melly nagy bötsületben 
vagyon előtte az a’ Szűz Szent téj, ki Menybül adot az ő Szűz emlőjébe, nem 
hogy meg-száradot vólna, hanem más fél ezer esztendő alat meg nem száradot 

52  HESEMANN, lásd a 21. számú fotót. 
53  DOMONKOS István, Szentföldi zarándok út (Esztergom vagy Budapest 1915) 99. A terület térképe: 

MEISTERMANN 257. 
54  MEISTERMANN 271.
55  A népi jámborság és liturgia direktóriuma (Budapest 2005) 119.
56  HETÉNY 266.
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rajta, hanem akár kalánnal szették, akár ruhával törülték, mindenkor helyette 
újjobban találtatot, kirül sok számú hitt emberek (a’ kik magok szedték azon 
Szent Tejet) bizonyságot tésznek. Midőn pedig az emberek ájtatossága annyira 
nevelkedett, hogy nem stak azon Szent tejet szedték, hanem a’ kősziklát-is 
tördelvén házokhoz vitték külömbb féle Országokban. Azért annak a’ Téjnek 
erejétül, az egész kőszikla mint a’ Créta, ollyanná lett, és olly nagy ereje vólt, 
hogy valaki egy kés hegyét bé vette, minden féle nyavalyábúl meg-szabadúlt; 
nem tsak a’ Keresztényeknek, hanem még a’ Pogányoknak-is olly nagy hasz-
nokra lévén, azért sokat hordták-el onnét, és most is napon-ként horgyák, úgy 
hogy azon kis hajlék, három annyi mint az előt vólt, és ott egy Oltárvan, kinn, 
a’ nagy titok tisztelségére, Szent Mise mondatik. Midőn a’ Kősziklábul (a’ ki 
éppen fehér) egy darabotskát vesznek, és azt porrá törik, és italba vészik, tej-
hez hasonló, és azt híjják Szűz Mária tejének, és azt sok helyen láttyuk, mert 
a’ Szarándokok sok helyekre el-hordgyák.”57 A Makula nélkül való Tükörnek 
egy újabb, más címen megjelenő, kiegészített és egyszerűsített kiadásában is 
szerepel a Mária-tej legendája.58 Varga Lajos neves ponyvaíró-búcsúvezető a 
19. század végén így verselt:

„Mária midőn a barlangba érkezett,
Szent fia számára keresett nyughelyet.
Egy kis kőpad volt a barlang belsejébe’,
Kőgyeppel volt az is benőve egészen.
Ez lett nyugvóágya a kisded Jézusnak,
És pihenőhelye az ő Szűzanyjának.
E helyen történt a nevezetes csoda,        
Melyet így beszél el az ősi szent monda.
Egykor korán reggel a tiszta Szűzanya,
Isteni gyermekét szoptatni akarta,
Már szabadon volt a Szűzanya emlője,
S a kőpadra ömlött néhány csepp tejecske.
Mit gondolsz keresztény, mi történt a tejjel,
Amely összevegyült a sziklatömeggel?

57  ÚJFALUSI Judith, Makula-Nélkül való TÜKÖR (Nagyszombat é. n., 1712–1792 közötti kiadás) 
145–146. 

58  Az ismert alaplegenda szerint a szikla porát magához vevők közül mindenféle betegségben lévők 
meggyógyultak, keresztények, törökök és pogányok egyaránt. A barlang régen egy teremből állott, 
de olyan sok követ elhordtak, hogy hármas barlang képződött, amelyek közül az egyikben szoktak 
misézni. A letört és kimosott kőzet valóban úgy néz ki, mint a tej, ezért nevezik azt Mária tejének.
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Talán azt hiszed, hogy nyomtalanul eltűnt,
Mint közönséges tej végképp megsemmisült?
Óh, nem, mert a tejnek csodás volt hatása,
A barna kősziklát keresztülhatotta,
És olyan fehér lett annak barna színe,
Mint a természetnek tiszta hófelhője.
És úgy meglágyult a kemény érces szikla,
Hogy abba belemélyedt az embernek ujja.
Legkisebb részében csodaerő rejlett,
Mai nap sincs vége a csodaerőnek.
Oly gyógyerőt rejt az átváltozott szikla,
Mely a többi gyógyszert messze túlhaladja.
Oly betegségeket már sokszor meggyógyított,
Melyen segíteni egy orvos sem tudott.
Milliókra lehet tenni azok számát,
Kik e gyógyerejű drága követ hordják.
Egész barlangot vájt már ott a közönség,
Amelynek egy oltár díszíti közepét.
Most is megvan a hely, amelynek a neve,
Még e mai napi is: ’Szűz Mária teje.’
Százezrenként jár ott a jámbor zarándok,
Soha nem szűnnek meg a búcsújárások.
Minket pedig ezen átváltozott szikla
Emlékeztetni fog a mély bűnbánatra.
A mi szívünket is az Isten kegyelme
A jó és szent iránt fogékonnyá tegye.”59

Mária teje a néprajzi szakirodalom szerint nemzetközileg elterjedt védelmező, 
védekező motívum. A hazai németség körében még mai is megtalálható or-
bánc (Rothlauf), Szent Antal tüze és üszkösödés (Brand) elleni szövegekben.60 
Szent János evangélistában (december 27.) Szegednek és környékének népe 
nemcsak szentet látott, hanem nagy tudományú bűbájost is. Amikor szentelt 

59  Az említett újabb kiadás: COCHEM, M., Jézus Mária József. „Jézus élete” (Budapest 1900 k.) 221–
222. Ennek az imádságoskönyvnek a szerzője a 17. század közepén élt német kapucinus szerzetes. 
Könyvének számos magyar nyelvű kiadása jelent meg Makula nélkül való Tükör címmel Újfalusi 
Judit klarissza apáca fordításában.

59  VARGA Lajos, Verses Szentírás vagy Biblia (Budapest 1995) 341. 
60  ERDÉLYI Zsuzsanna, Hegyet hágék, lőtőt lépék (Budapest 1976) 244. 
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borral fölhintették az udvart, a verbicaiak imádság közben – nehogy baj érje 
őket – ezt mondogatták: „Szent János vére, Boldogasszony teje fussa be ennek 
a háznak minden résit-lukát.” Egy szemfájás elleni szőregi ráimádkozás töb-
bek között így könyörög: „Szent Jánosnak áldása terjedjön reá, Boldogságos 
Szűz Mária teje mosogassa le a bajt a szemről.”61 Magyar nyelvű archaikus 
imáinkban további részletek találhatók:

„Én lefekszem én ágyomba
Testi lelki koporsómba
Hazámnak négy szögletibe négy szárnyas angyal
Én kilépek én ajtómon Krisztus Urunk nyomába
Föltekinték mennyekbe,
Nyitva láccik mennyország ajtaja
Ottan látszik aranlápfa
Aranlapfa mellett aranmelence
Abban vagyon Krisztus Urunknak három csöpp vére
Asszonyunk Máriának három csöpp teje…”62

„Mária az égi csillag,
Ki Urunkat szoptatá,
Ádám vétkének halálos mirigyét kiszaggatá,
Olcsa el az égi csillag a vészes csillagzatot,
Mely földünkre a miriggyel
Annyi kínt és halált hozott…”63

Az előző archaikus ima lényegében a „Stella Coeli exstirpavit…” kezdetű, 
döghalál elleni ének változata.64 A Stella Coelit közölte az ismeretlen ferences 
szerző által összeállított imakönyv, a Liliom kertecske: 

„Az Egek Tsillaga,
Ki az Urat  szoptatta:
Az halálnak mérgét,

61  BÁLINT Sándor, Ünnepi kalendárium I (Budapest 1977) 100. 
62  ERDÉLYI 388. Krisztus vérének és Mária tejének együtt említése a középkori pestisikonográfia 

bajelhárító és oltalmazó típusára vezethető vissza. A legkülönbözőbb műfajokban megtalálható az 
Intercessio típusa, amelyben Isten előtt a szenvedő Krisztus véres sebeire, Mária pedig édesanyai 
kebelére hivatkozva esedezik a csapás megszűnéséért. SZILÁRDFY 2003, 110.

63  ERDÉLYI 628. Mirigy = pestis.
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Mellyet Ádám plántálta,
Érdemével ki-gyomlálta,
Azon Tsillag méltóztassék,
Az eget enyhiteni.
Mellynek mérge most a’ népet,
Dög-halállal tsapdosni.
Kegyes Anyánk oh Szentséges,
Ments meg minket, ’s vigasztally.
Halgass-meg minket Aszszonyunk...”65

Népszerű barokk imádságoskönyvben találtam a kézzel írott verset, amely a 
Stella Coeli átköltött változata:

„Maria az egi csilag Ki urunka
Szoptatá
Adám vétkének halálos
mirigyet kiszagattá
oltsa el az égi csilag a veszész
cillagzatot
mely földünkre a mirigyek anyi
kínt halált hozot
tengereknek dicsőséges fény
csillaga néz reánk
Döghaláltól a világi cséltől
Ments meg óhanyánk
keresztények orvossága
tartsa az épet adj erőt 
A betegnek mit az ember
Nemtehet segitsd fel őt” 66

64  Uo. 628; Vezérangyal a Mennyei Korona elnyerésére (szerk. Tárkányi Béla József; Pest 1872) 451–452.
65  Liliom kertecske (h.n. é.n.). A könyv első lapjai hiányoznak, így a pontos könyvészeti adatait nem 

tudom megadni, de minden bizonnyal 18. század közepi kiadásról lehet szó. Kájoni is közölte a 
Cantionale Catholikumban. Lásd még: BÁLINT – BARNA 325. Döghalál = pestis.

66  A kézirat pontos korát – a helyesírása miatt is – nehezen lehetne megállapítani. Az érdekessége miatt 
közlöm a fotóját.
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Egy 1844-ben készült kéziratos imakönyv Döghalál ellen való Antiphona67 
címmel hozza: 

„Az Egeknek szép Tsillagja
Ki az Ur Jésust szoptatta
az Halálnak meg fojtotta
Mérgét akit Ádám hozza;

67  Szekér Imre Rumi oskola segéd Énekes Könyve. Butsura való énekek találtattnak ebben meg. 
Rum 24. Máy. 844. 55. A kézzel írott imakönyv a Keresztény Múzeum néprajzi gyűjteményében 
található. 82 oldalas, házilag egybevarrt lapokból áll. Töredékes, a vége hiányzik. A kései imád-
ságos népi-barokk kultúra szép bizonyítéka. Keresztmetszetet ad a 18. századi és 19. század eleji 
nehézségekről, hiszen a segítséget kérő és hálát adó imádságok a mindennapi aktuális szükségből 
fakadtak. Rum település Vas megyében, Szombathely közelében, a Rába partján található. Így
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Azon Tsillag döghalálnak
enyhitse meg a mérgét
kik most minket ostromlának
fordétsa el nagy erejét…”

Az ének után a kéziratban az Imádság döghalál ideén című imádság következik:

„Irgalmasságnak Istene, Kegyes
ségnek Istene, aki Könyörü
lél a te népednek tsapásán 
és azt mondád a te népedet 
öldöklő Angyalodnak: vond 
meg kezedet annak a di
tsőséges Tsillagnak szeré
tetiért akinek az ő drágolá
tos emlőit ami vetkeinknek 
mérge ellen oh melly edesde
den szoptad nyújtsd a’te
 malasztodnak segétségét 
hogy mindennémű dög és hir
telen haláltól bátorságos
san meg szabaduljunk és
 minden veszedelemnek re
ánk való eredetétül irgal
massan meg menekedjunk 
Te általad Jesus K(risz)tus di
tsőségnek Királya az 
Atyával és szent Lélekkel
élsz és Uralkodol mind 
Örökön Örökén  ammen”68 

58  érthető, hogy a címben említett búcsús énekek Kis Mária Czelhez (18, 73–76, 81–82. oldalon), 
tehát Celldömölkhöz kötődnek. Ezzel a könyvecske a kiscelli búcsújárás szép dokumentuma (lásd 
még: a 7–9, 23–27, 31–41. oldalakon). A kegyhely irataiban a rumi búcsúsok emlékét találhatjuk 
meg. Lásd: SOÓS Sándor – SOÓSNÉ VERES Rózsa, Kismáriacell Celldömölk búcsújáróhelye (Cell-
dömölk 2012) 106, 117. 

68  Szekér Imre… 57–58.
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Ugyaninnen való a kéziratos könyvecske egyik versének részlete:

„Ditsértessék Jésus kitemlőddel
tápláltál öleltél Szüz Kezeid
del, Könyörögjél 
Országodért benne bizó Fiaidért”69

A Magyar Nagy Officium70 címmel 1853-ban megjelent imádságoskönyv éne-
keiből származnak a következő részletek. A Stella Coeli exstirpavit… című 
ének elejét így közölte:

„Az egeknek szép csillaga,
Ki az Urat szoptatta,
A’ halálnak megfojtotta
Mérgét, mit Ádám hoza.
Azon csillag döghalálnak
Enyhítse mérgeit,
Mik most minket ostromolnak,
Fordítsa el erejit…”71

„Oh dicső Szűz, ki szüzeket
Fölülmúlod, ’s az egeket:
A’ kisdedet, ki teremtett
Tejes emlőddel nevelted.
A’ mit elvőn tőlünk Éva,
Megtéríté méhed magva:
Hogy a mennybe búból vigadva
Mehetnénk, lőn menny-kapuvá…”72

„…Boldog emlő, ’s nagy érdemlő,
Melly szoptatál gyermeket,
Ki megnyitá, s’ megujitá
Minekünk az egeket...”73

69  Uo. 51.
70  Magyar Nagy Officium, avagy Isten imádására, Nagyasszonyunk és minden Szentek tiszteletére szánt 

különféle ajtatosságok gyakorlatai (Nogáll János, a pesti egyetemes papnövelde lelki-igazgatójának 
gondjaival ujlag átnézett és bővített kiadás; Buda 1853) 251–252. E kötet – a bevezetője szerint –
az Officium Rákoczianum 1756-os budai kiadásának alapján készült, annak eredeti szövegét közli
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„…Mert szűz voltál, szűz maradtál,
Midőn tőled született;
Azt szoptatván ’s ápolgatván,
A’ ki téged teremtett…”74

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének jelenetét idézzük meg, a negyven-
napos csecsemőgyermek bemutatását a templomban:         

„Oh szüz anya e’ gyermekecskét,
Karodon függő terhecskét,
Gyengéden kulcsold magadhoz.
Oh szent Szüz ez áldozatot,
Emlődhöz kapcsolt fiadat,
Vidd vígan az oltárhoz.
Mint szőllő illik fájához,
Vagy alma termő ágához,
Ugy Jézus te karodhoz.”75

„…Ki bő táplálatot adsz mindenkinek.
Itt szűz tejét szoptad egy szűz kebelnek. …
Kit a hív pásztorok s a három bölcsek
Buzgó imádással megüdvözöltek. …
Kit midőn a negyven napok elmúltak,
Bemutatott szent anyád az Úrnak. …
Kit az ősz Simeon karjára felvett,
Áldván az isteni magas kegyelmet. …
Ki megváltásunkért véredet ontottad,
Érted egy pár galamb lőn az áldozat. …76

71  Nogáll, aki megjegyzi, hogy csak kevés, a közérthetőséget elősegítő csiszolást végzett. Az eredeti 
mű történetéről: KNAPP Éva, Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákoczianum 
története I, in Magyar Könyvszemle 113 (1997) 2/149–166. E könyv laikus breviáriumként segítette 
a hívek lelki életét. 

71  Magyar Nagy Officium 251–252. 
72  Uo. 130. 
73  Uo. 440. 
74  Uo. 443. 
75  Uo. 222–223. 
76  Vezérangyal a Mennyei Korona elnyerésére 342. 
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Mária óvó-védő anyai voltát hangsúlyozza a következő dicséret szövege, 
amelyből a testi-lelki gyógyító oltalom utáni sóvárgást olvashatjuk ki. A Szent 
Bernát-i legenda archaikus hatását érzem a sorok mögött: 

„Oh miért tejét nem szoptam anyámnak,
Nem vettem paizsul nevét Máriának,
Hogy ne árthatna a’ régi kígyónak
Mérge, fullánkja.
Ez orvosságot későre tanultam,
’S sokkal későbben hozzája járultam,
Melly miatt sokszor keservesen sírtam,
Én Ádám fia.
Most hozzád futok, mutasd meg színedet,
Adjad sebeimre gyógyító íredet,
Bűn fekélyébe érezzem kezedet,
Oh kegyes anya.”77 

A néprajzi gyűjtések szövegeiben jól érzékelhető az ún. népi teológia, amely 
mély átérzéssel, a legnagyobb tisztelettel értelmezi az üdvösségtörténet esemé-
nyeit. A Szűzanyát a népi áhítat szívesen állítja paraszti környezetbe, hiszen e 
felfogás szerint, Máriával bármikor lehet találkozni, s ennek lényege a vele való 
bensőséges együttlét. E bizalmas kapcsolat következménye az a közvetlenség és 
természetesség, amit e szövegekből kiolvashatunk.78 Szép részleteket találunk 
a karácsonyi ünnepkör gyűjtéseiben is, ahogyan egy 1906-ban talált, Somogy 
megyei betlehemes játékban. A pásztorok így köszöntik Máriát és a Megváltót:

„…Pásztor társim, hírt mondok: jertek velem, csodát láttok.
Egy szép szűz az éjszakán fiacskát szült a szénán.
Ej, ej, ej, új lesz szűz mellében a tej…”79

Elterjedt moldvai karácsonyi énekből:

„…Úgy alálják(?) kicsi gyermekecskét,
Szent illatú rozmarin szálecskát,

77  Magyar Nagy Officium 216–217.
78  HETÉNY 547.
79  Idézi: HETÉNY 235.
80  Idézi: HETÉNY 253. 
81  Uo. 263–271.
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Szűz tejébűl szopó kis báránka,
Gyorsan felnőtt violán,
Gyorsan felnőtt violán…”80

Népi imádságainkban, ponyvaszövegeinkben Mária dicséretét is olvashatjuk. 
E középkori szövegelőzményekre visszavezethető81 versekben az anyai gon-
doskodásnak, a belőle fakadó bőséges tápláléknak, vagyis az életben maradás-
nak a mindennapi tapasztalata fogalmazódik meg: 
                     

„Üdvözlégy Máriának szelídséges melle,
A kis Jézus fejének kedves nyugvó helye.
Üdvözlégy Máriának drága két emlője,
Melyből tápláltatott menny s föld teremtője.

Üdvözlégy Máriának mézzel folyó teje!
Melyet mennyből árasztott szentlélek ereje.
Üdvözlégy Máriának felséges két karja!
A melyeken nyugodott világ megváltója  
…
Érdemidbe ajánljuk lelkünket, testünket,
Hogy sz. fiadnak vére mossa el bűnünket,
Mézzel folyó tejeddel halálos ágyunkban,
Enyhitsd lelkünk bajait végszomjuságunkban.

A szeretet énekét nagy ájtatossággal
Neked mondjuk, Mária! lelki buzgósággal;
Kimulásunk idején segíts imádsággal,
Hogy általad beteljék lelkünk vigaszsággal.”82

„…Mária, Mária szűz keble
A kisded Jézusnak fekhelye.
Ott van az ölében,
Melengeti szépen
Mária, Mária szűz keble…”83

82  Három szép Istenes ének (Nyomatott és kapható Bartalits Imrénél, Budapest 1879) 6–8. A szöveg a 
dicsőséges olvasó részeként olvasható. A vers egyébként nem ismeretetlen: BÁLINT Sándor, Népünk 
imádságai (Budapest 1937) 19–47. HETÉNY 268. 

83  HETÉNY 269. 
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„…Üdvözlégy Mária Jákob kútja,
Mennyországnak ragyogó tejútja;
Keblednek erőforrására:
Ráhajolt az Isten báránykája.”84 

„…Áldott bölcsőben ringatta,
Áldott tejével táplálta,
Mária! Mária!...”85

„…S az Isten fiának ételt,
Biztos menedékhelyet emlőid adának…”86 

Az Anya Fia szenvedéseinek átélésével – ahogyan azt korábban kódexeink 
megfogalmazták –, vele együtt járta meg a kálváriát. Ebből próbál valamit 
érzékeltetni a következő részlet:

„Óh, fájdalmas Szűz Mária,
Tenger bú szíved bánatja.
Jaj, mert szent Fiad oldalán
Láttad lelke kiadását.

Reá nézvén elájultál,
Kereszt alatt leroskadtál,
Jajj, mert attól elmaradtál,
Kit szűz tejeddel tápláltál…”87

„…Óh, keresztfa szép piros almája,
Hű szerelmem drága oltványa,
Nagy kínt látott, meghalt boldogságom,
Szűz tejemmel öntözött virágom…”88

84  Uo. 270.
85  Igen szép uj énekek (második kiadás, javította és bővítette: Kapuvári Giczy György, a szenthelyek 

látogatója; nyomtatja s kiadja Bucsánszky Alajos, Budapest 1876) Ének Máriáról 5–8, 250. sz. 
Ugyanez a verssor megtalálható: Öt igen szép uj ének Mária dicséretéről (kiadta Kondor Márton, Szent-
Ferenc harmadrendű tag, nyom. Krausz Armin nyomdájában, Veszprém 1876) Máriáról ének 7–9. 

86  Második ének. Töredék ponyva szövegrészlete.
87  HETÉNY 344. 
88  Uo. 345 és 355.
89  Uo. 322. Bővebben: SOÓS Sándor, Lignum vitae, Arbor vitae: az Élet Fája, in Magyar Sion (2014) 

119–136.
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A középkorban elsősorban Mária örömeit tartották számon, de öt fájdalmának 
(Mária „epeségeinek”) tisztelete is az ájtatosságok részét képezte. Később a 
hét fájdalom terjedt el. A Hétfájdalmú Anya művészi ábrázolása a 15. század 
végétől jelenik meg, a 15. század középétől ábrázolják hét tőrrel vagy karddal 
átszúrt kebellel.89 Ez a típus – ha érintőlegesen is – feltétlenül megemlítendő 
témánk vizsgálatánál. 

Kéziratos halottvirrasztó egyik éneke szerint Mária tejének ereje a túlvilá-
gon szenvedőkön is segíthet:

„…Oh Istennek áldott szép dajkája.
Szüz emlődnek csak egy csep tej-árja
Száljon le a fájdalmak honába.
A szenvedők sszabadulsára…”90

Mária tejével növényeket is összefüggésbe hoztak. A régi germán világban 
Freia (Freyja) tiszteletére szentelték, s az ő tejétől származtatták a bennük lévő 
fehér nedvet. A keresztény korban hozták kapcsolatba Mária tejével. Angliá-
ban a tüdőfűnek, a kőméznek és a fehérfoltos csalánnak is hasonló vonatkozá-
sokat tulajdonítottak. 

Olasz, angol, holland legendák szerint Mária gyermeke szoptatásánál egy 
csepp tejét egy tövisre csöppentette. Azóta e növénynek a levelein fehér foltok 
vannak, ezért hívják máriatövisnek, máriabogácsnak. Ez a Silybum marianum, 
népiesen Boldogasszony teje, tövise, tenyere, amelynek különféle változatait 
tarkatövis, fehér kertilapu, tarkabogács, ezüstbogács néven is szokás emlegetni. 
Egy méternél magasabbra növő kerti virág. Levele nagy, bodros, világoszöld, 
fénylő és tejfehérségű erezettel márványozott, tövises, virága bíborszínű.91 

„Ide vonatkozik még a Boldogasszony teje is, mely gyógyít, de amelyet 
alább Mária tejének is hallunk mondani…”92 A szamárbogáncs (Onopordum 
acanthium) népi neve Szűz Mária teje. A magyar hagyomány szerint a fehér 
foltok akkor keletkeztek, amikor a Szent Család Egyiptomba menekülése köz-
ben kicsöppent a Szűzanya teje.93 

90  HETÉNY 364.
91  SZIMONIDÉSZ 341. Freyja az északi germán mitológia egyik istennője. Lásd: Germán, kelta regék és 

mondák (Budapest 1965) 24–26, 32, 43–44, 53, 277. 
92  KÁLMÁNY Lajos, Boldogasszony, ősvallásunk istenasszonya, in Az ősi magyar hitvilág. Válogatás 

a magyar mitológiával foglalkozó XVIII–XIX. századi művekből (szerk. Diószegi Vilmos; Budapest 
1971) 329. 

93  KOLTAY Erika, Boldogasszony virágai, in Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és 
Közép-Európában (szerk. Barna Gábor; Szeged 2001) 323.




