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195ü-ben született Kun
szentmártonban. A Kos
suth Lajos Tudomány
egyetemen végzett 1973
ban történelem--néprájz
latin szakon. 1974-1986
között akadémiai kutató a
debreceni Néprajzi Ianszé
ken, majd azMTA Néprajzi
Kutatóintézetében (Buda
pest). 1993-tól a szegedi
egyetem Néprajzi Tanszé
kének docense. Kultúrtörté
neti szempontú vallási nép
rajz müvelője.

Az állandósult szókapcso
latokban a magyaros for
mát, helységnévként az
olaszos Loreto alakot hasz
náljuk e tanulmányban.

Aloretói Szűz Mária
tisztelete, Győr, 1935.
Loretto éshazánk. In:

Sacra Hungaria, Kassa,
1943, 28-35.

Bethlen Gábor
koronája
Ismeretlen magyar emlék a 700 éves Loretóban

A Lorettói Boldogasszony tisztelete évszázadok óta nagyon erős

Magyarországon. Ennek gyökereit, előzményeit és okait kellőkép

pen feltárta a kutatás, elsősorbanMohl Adolf, valamint Bálint Sán
dor.

Az erős magyar tisztelet egyik oka, hogy a Loreto-kultusz na
gyon gazdagon rétegezett. Benne Mária tisztelete mellett ott talál
juk a gyermek Jézus, Szent József és a Szent Család tiszteletét is.
Sok szállal kötődik tehát a népi vallásossághoz. A másik ok azon
ban történeti vonatkozású. A legenda szerint ugyanis, amikor az
angyalok a názáreti Szent Házat a Szentföldről 1291-ben el
menekítették, először az akkor a Magyar Királysághoz tartozó dal
mát Adriai-tengerparton, Tersatto városa mellett helyezték eL A ká
polnát a magyar történelemből is jól ismert családok: a Frangepá
nok és a Zrínyiek gazdag adományokkal látták eL Innen 1294 de
cemberében, azaz épp hétszáz évvel ezelőtt vitték tovább mai he
lyére, az itáliai Loretóba. Később, az eredetileg is a "pogányok" elől

menekített Lorettói Boldogasszony törökellenes szerepe felerősö

dött, amikor az 1571-es tengeri csatában (Lepanto) a keresztény
seregek győzelmüketaz ő közbenjárásának tulajdonították. A török
iga alatt szenvedő Magyarország nyugati felén ezért épült fel a
Lorettó-kápolnák egész sora, mintegy misztikus védővonalatalkot
va az iszlámmal szemben. E kápolnák közül több, például Loret
tom (v. Sopron m.) és Máriabesnyő jelentős búcsújáró hellyé is vál
tak a 17-18. században.

Ám nemcsak a hazai kultuszhelyek épültek ki és váltak nép
szerűvé, hanem Itáliában járó zarándokaink, utazóink is gyakran
felkeresték Szűz Mária loretói kegyhelyét, és sokan folyamodtak
közbenjárásáért szorongattatásaikban. A Loretót járt számos ma
gyar zarándok közül természetesen csak az előkelő származásúak
neveit ismerjük. Közöttük meg lehet említeni Corvin Jánost, Bakócz
Tamást, Pázmány Pétert, Zrínyi Miklóst, Nádasdy Ferencet és Rá
kóczi Ferencet.

Sokan imádságuk meghallgatásáért, Szűz Mária közbenjárásáért
hálából értékes ajándékokat juttattak a loretói kegyhelynek. Né
hány esetben nemcsak az ajándékozás tényét, hanem az aján
dékozott tárgyat is ismerjük. Báthory István erdélyi vajda például
egy ezüst Mária-szobrot küldött Loretóba, mert a Boldogasszony
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közbenjárására megmenekült az állandó török veszélytől. 1667 kö
rül Zrínyi Ilona négy, drágakövekből álló olvasót ajándékozott a
Loretói Boldogasszonynak.

Zarándokemlékek A loretói kegyhely kinestárát magyar szempontból még senki
sem dolgozta fel. Ezért valószínűleg nem ismerjük több donátor
nevét és adományát. Egy ilyen vizsgálat pedig sok tanulsággal
járna. Olykor azonban a véletlen siet segítségünkre.

1992-ben kölni és aacheni közgyűjteményekbenés levéltárakban
kutattam az aacheni magyar zarándokok emlékeit. Kűlön is
igyekeztem utánajárni a 15-16. századi forrásokban említett magyar
ereklyéknek, Szent István, Szent Imre és Szent László test-erek
lyéinek, amelyeket a feljegyzések szerint a kölni Makkabeus-temp
lom Szent Katalin-kápolnájában őriztek. E templom leltárai alS.
századtól megmaradtak a kölni városi levéltárban, de magyar erek
lyére nem találtam utalást bennük. A 17. századból ismerjük azon
ban a kölni templomok leírását. Fontos forrás e tekintetben Ae
gidius Gelenius De admiranda, sacra et civili magnitudine Coloniae
.oo 1645-ben Kölnben kiadott könyve, amely a Makkabeus-templom
ereklyéinek sorában azonban csak egy bizonyos, a pogányláza
dásnak áldozatul esett Szent Pastolasius egri püspök fej-ereklyéjét
említi. (Az egri püspökök között ilyen nevűt nem tart számon a
történeti irodalom - St. Pastolasius episcopus Agriensis -, hacsak
nem keveri össze Agria nevét Agram =Zágráb nevével. Tisztázásra
váró kérdés.) Tovább nyomozva a Makkabeus-templom korabeli
leírásai után, a jeles néhai német művészettörténész,Paul Clemen
nyomán bukkantam a brüsszeli Királyi Albert Könyvtár kézirat
tárában D. Papebroich római zarándokútjának leírására 1660-ból.

Sajnos Papebroich is csupán Pastolasius fej-ereklyéjét emlegeti,
s nem ír más magyar ereklyéről. Kíváncsiságból végigböngészve
kéziratát, Loreto kapcsán érdekes magyar vonatkozású feljegyzésre
bukkantam. A kegyhely kincstárának gazdagságára általában utal
va a legértékesebb kincseket Papebroich külön is felsorolja. S mind
járt a harmadik pontban ezt írja: ,,30 Corona elegantissima ex
auro, gemmisque, quam Bethleemi Gaboris principis Transsyl
vaniae uxor, cum primum ad fidem conversa est, Deiparae con
secravit." Azaz: nagyon szép, aranyból való, ékkövekkel ékes ko
rona, amelyet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem felesége, amikor
először a (katolikus) hitre tért, az Istenszülőnek felajánlott.

Ezzel az adattal a Bethlen Gáborral foglalkozó irodalomban
nem találkoztam. Tudjuk, hogy Brandenburgi Katalin, a fejedelem
második felesége, majd rövid időre követője az uralkodásban, re
formátus volt, bár - Szekfű Gyula szavaival - mindig is a
"katholicizmushoz hajlott", de férje halálos ágyán a református
egyházba és hitre visszatért. Papebroich szűkszavú utalásából nem
derül fény az ajándékozás körülményeire. A kincsek felsorolása
azonban arra utal, hogy a nagy konvertiták közül mások is for-
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SILLING ISTVÁN

1950-ben született a vaj
dasági Kupuszinán
(Bácskertes). Az Újvidéki
Egyetem bölcsészkarán
magyar nyelv és irodalom
szakon végzett. Ugyanott
védte meg magiszteri ér
tekezését Kupuszinai táj
szótár címmel. 1986-tól a
zombori Történelmi Levél
tár munkatársa. Néprajzi
köteteiben szülőfaluja bal
ladáit és archaikus imád
ságait publikálta.

Elmondta Guzsványné
Molnár Verona, 73 éves
kupuszinai lakos. Gyűjtöt

te Silling István 1980. júli
us 13-án Kupuszinán.
.Kísz. Hát, ereganyámnak
a tétájátú, Huszonétbe

halt meg a éreqanyárn,
de a babónk, az, akití ta
nútam az... öreg volt, hát
én még oan kislány vó
tam, í má nem birt se jár
ni, se rnénni."

dultak a Lorettói Boldogasszony segítségéhez. Például Krisztina
svéd királynő, aki ide ajándékozta koronáját és királynői jogarát.

Az erdélyi fejedelmi koronák közül ismerjük Bocskai István
koronáját, amelyet a bécsi Burg kincstárában őriznek. S csak re
mélhetjük, hogy évszázadok múltán megvan még Erdély legna
gyobb fejedelmének, Bethlen Gábornak a koronája Mária ősi kegy
helyén.

Ez a rövid írás s ez az egyetlen adat nemcsak további kutatások
ra ösztönözhet, hanem legyen megemlékezés is a fennállásának
700. évfordulóját ünneplő Loretóról.

Archaikus imádságok
a Bácskából
Vasárnap hajnalba harmat szál a fildre,
Azon meni két lélek,
Harmadik a bines.
Igenyessen mentek fel a menyországba.
Kopogtak az ajtón.
Jaj, senki sem szól.
Meghallotta Uram Teremtém,
Mondá Péternek:
- Menj el, Péter,
Nézd meg,
Ki kopog az ajtón!
- Jaj, Uram Teremtém!
Itt vagyon két lélek,
Harmadik a bines.
- Menj el, Péter, meni el,
Utasítsd a binest pokolnak tizére,
Meg van annak ágya vetve
Éles borotvákbol, meringekbel.
Meghallotta boldogságos Szíz Mária,
Mondá:
- Jaj, fijam, szent fijam,
Szerelmes szent fijam,
Ne enged a binési pokolba,
Inkáb menyországba,
Mert az a lélek sokat tet,
Három szombatot bételt,
Három szem buzán,
Három csep vízen.
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