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Lokális búcsújáró helyek a késő középkori
Nyugat-Dunántúlon
Urbán Máté*

A tanulmány a 14-15. századi búcsújáró helyek
szerepét vizsgálja a Dunántúl három nyugati megyéjében: Sopronban, Vasban és Zalában. A zarándoklatok és a kegyhelyek a késő antikvitás óta
fontos elemei a keresztény vallásosságnak, azonban a búcsú teológiája csak a 13. század második
felében alakult ki, gyakorlata pedig a késő középkorra terjedt el. A pápa vagy a püspök által adott
búcsúkiváltság (indulgentia) a már megbocsátott
bűnökért járó ideiglenes büntetés elengedése volt,
amit leggyakrabban megadott egyházak kijelölt
ünnepeken való felkeresésével lehetett elnyerni.1
A búcsú teljesen elfogadott gyakorlattá VI. Kelemen pápa „Unigenitus” kezdetű bullája által vált.2
A búcsúengedély gyakran a népi vallásosság gyakorlatát kodifikálta, tehát hivatalosan elismerte
a népszerű kegyhelyek kultuszát; más esetekben
viszont új kultusz kialakítása volt a cél. A búcsúkiváltság a zarándoklatok fellendítésével hozzájárulhatott a települések központi hely jellegéhez,
a templombúcsúkból gyakran fejlődhettek ki heti
piacok, sokadalmak.3 A kegyurak gyakran kérvényeztek búcsút az általuk alapított vagy bővített
egyházak számára, ez fontos eleme volt vallásos
reprezentációjuknak, de hozzájárulhatott településük gazdasági felvirágoztatásához is.4
A kiváltság nélküli középkori városok jelentőségnek vizsgálatára Kubinyi András alkalmazta az először a német földrajzi szakirodalomban
használt „központi hely” fogalmat. A szerző a
települések központi funkciójának vizsgálatához
kritériumrendszert dolgozott ki, és ezek alapján
állította fel, centralitási pontokkal jelölve, késő
középkori településeink hierarchiáját. Kubinyi a
Dunántúlt „városmentes” tájnak nevezte, ugyanis ezen a tájon alig volt kiváltságolt város; a térség
mégis a legnagyobb népességgel és a legsűrűbb
településhálózattal rendelkezett a késő középkor*

ELTE SAVARIA Egyetemi Központ, Történelemtudományi
Tanszék

ban. A régió központi helyeinek vizsgálata során
arra a következtetésre jutott, hogy ebben a térségben a királyi civitasok helyett a mezővárosok
járultak hozzá a városiasodáshoz.5 A tanulmány
egyrészt a kiváltságolt egyházak típusát vizsgálja,
másrészt a búcsúengedélyek és a központi helyek
kapcsolatát elemezi.
A vizsgált régióra vonatkozó búcsúkérelmek
és -engedélyek negyvennégy egyházat említenek,
ezek harmincnégy településen helyezkednek el.
Az említett egyházak közül tizenkettő plébánia,
nyolc kolostor, tizennégy pedig kápolna. A többi
esetben az ecclesia megnevezést használják az
oklevelek, amely egyaránt utalhat kápolnára és
plébániára, míg egy 1493-as engedély a monyorókeréki egyházat basilicának nevezi.6 A települések hierarchiája részben tükröződik a búcsújáró helyek elhelyezkedésében. A három megyében
Sopron volt az egyetlen kiváltságolt város. Vasvár,
Kismarton, Kanizsa, Muraszombat a magánföldesúri civitas kategóriájába tartoztak, bár centralitási pontjaik alapján Kubinyi András az oppidumok közé sorolta azokat. Mezővárosnak számít
még Monyorókerék, Nagymarton, Zalaszántó,
Fraknó, Csáktornya és Egervár. A búcsúengedél�lyel rendelkező falvak között is előfordul néhány
vásárkiváltsággal rendelkező település, központi
hely: Véged, Újudvar, Zalacsány és Sitke.7 Castrum,
castellum pedig Rum, Asszonyfalva, Marmánykő
falvaiban volt.8
Sopronban a Szent György kápolna és a ferences kolostor kapott búcsúengedélyt, ez utóbbi két alkalommal is: 1467-ben és 1488-ban.9 Ha
a város közvetlen közelében lévő két pálos kolostort is ide számítjuk, akkor az itteni kegyhelyek száma kettőről négyre emelkedik. Kanizsán
a plébánia, a (konventuális) ferences kolostor, a
Szent Miklós kápolna és 1418-ban egy pontosan
nem megnevezett egyház kapott engedélyt.10
A ferences kolostornak adott búcsú hat időszaki
gyóntató felvételét engedélyezte,11 ami jelentős
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zarándoklatokra utal. Kismartonra majdnem
ugyanez vonatkozik: 1415-ben a plébánia és a
ferences kolostor, 1418-ban pedig egy ecclesia
kapott engedélyt.12 Kismarton huszonkettő, Kanizsa tizenhat centralitási ponttal a térség legjelentősebb mezővárosai (vagy földesúri civitasai) közé tartoztak.13 A huszonnégy centralitási
ponttal bíró Vasváron ugyan csak a domonkos
kolostor rendelkezett búcsúengedéllyel, ez viszont feltehetően kiemelkedő jelentőségű. A szintén ugyanennyi centralitási ponttal rendelkező
Muraszombaton a Szent Miklós plébánia 1401ben elnyerte a régióban a legmagasabb búcsúkiváltságot: az Assisi Portiunculához hasonlót.14
A kisebb falvakban is előfordulnak olyan egyházak, amelyek többször nyertek el búcsút a korszakban. Felsőrajkon két egyházi intézmény: a
Szent Erzsébet plébánia és a Szent Lázár kápolna
nyert el búcsúkiváltságot 1400-ban.15 A Vas megyei
Iváncon 1402-ben a Szűz Mária, 1418-ban a Szent
Miklós egyház kapott búcsúengedélyt.16 Olyan is
előfordul, hogy kolostorral rendelkező faluban
egy másik egyház kapott kiváltságot. Az említett
Rajkon premontrei prépostság létezett, de a plébánia kapta a kiváltságot, és Uzsalon sem a pálos
kolostor, hanem a Szent András egyház kapott
búcsút.17
A kisebb települések esetében az úthálózattal
való kapcsolat vizsgálata is rávilágíthat a búcsújáróhelyek jelentőségére. Gerse és Véged a Via
Latinorum távolsági úton feküdt. Ivánc és As�szonyfalva a Rába partján futó regionális utakhoz
kötődött. Rum is itt feküdt, pontosabban ott, ahol
a Szombathelyről a Rábáig menő regionális út
belefutott az előzőbe.18 Ezekben az esetekben a
búcsújáró hely jelentősebb útvonal mellett feküdt,
ami növelhette annak látogatottságát.
A nyugat-dunántúli kegyhelyek búcsúinak
kronológiája nagy vonalakban követi az országos
átlagot. Az első búcsúengedélyeket a 14. század
második felében adták ki, ezt követően pedig több
kronológiai csomópont fogható meg. Ezek közé
tartozik az 1400-as jubileumi szentév; a konstanzi zsinat időszaka: 1415, de még inkább 1418;
valamint Luxemburgi Zsigmond 1433-as császárrá koronázása. A búcsúengedélyek többségét tehát
a Zsigmond-korban adták ki. Az 1433-as év supplicatiói a legmagasabb számúak, ugyanis Zsigmond kieszközölte IV. Jenő pápától, hogy kíséretének tagjai ingyenesen nyújthassanak be

kérvényeket a kúriához.19 A 14. század végéről
mindössze három engedély származik. Az 1400-as
jubileumi évben hatot adtak ki, 1415-ben hármat,
a konstanzi zsinat utolsó évében viszont már tizenegyet, a császárkoronázás évében ötöt. Ezek
a számok nagy vonalakban tükrözik az országos
arányokat. A szentévben a magyar egyházak számára kiadott búcsúk száma megközelíti a nyolcvanat, ezért a vizsgált megyékben az 1400-as év
engedélyeinek száma kissé alulreprezentáltnak
tűnik.
A búcsú mértéke is utalhat a kegyhely jelentőségére. Az említett muraszombati és vasvári
egyházak kiemelkedő kiváltságai után Újudvar,
Mesnic, Ivánc egyházai, a kanizsai Szent Miklós
kápolna és az egervári Corpus Christi kápolna
következnek hét évnyi búcsúval.20Amikor valamely kisebb település egyháza kapott jelentős
búcsút, a háttérben a kegyúr azon törekvése lehetett, hogy növelje a település gazdasági jelentőségét.
A tanulmány a továbbiakban a vizsgált régió
búcsúengedéllyel rendelkező kolostorait mutatja
be, külön kiemelve a pálos rendházakat és a vasvári kegyhelyet. A pálos kolostorok közé Örményes, Sopronbánfalva, Sopronkertes és Csáktornya tartozik, a ferencesekhez pedig Kanizsa,
Sopron és Kismarton, míg a domonkosokat a
vasvári kolostor képviseli. Szerzetesrendjeink
közül a pálosok törekedtek leginkább zarándokhálózatuk fejlesztésére.21 Jövedelmeik között a
búcsúkkal járó bevételek is fontos szerepet játszottak, ezekből leginkább a templomok építkezéseit, helyreállítását fedezték.22 Örményes két
alkalommal is kapott búcsúkiváltságot: először
az 1400-as jubileumi Szentév alkalmával,23 majd
1471-ben, amikor tíz pálos kolostort láttak el különös kiváltsággal. Csáktornya szintén ekkor kapta búcsúengedélyét. 1400-ban Örményes tíz időszaki gyóntató alkalmazására kapott engedélyt
IX. Bonifáctól a Szent László napi búcsúra. Az
1471-es kiváltság különös figyelmet érdemel, mivel a rend központi kolostora, Budaszentlőrinc
mellett az ország legkülönbözőbb pontjain lévő
kilenc egyéb pálos egyház kapta azt meg a generális perjel kérelmére. A búcsú kifejezetten a pálos szerzeteseknek szól. Az oklevél megemlíti,
hogy a pálos rend tagjai számára nem engedélyezett a zarándoklat, ám ha az említett kolostorokban kijelölt oltárok előtt elmondják a meghatá-
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rozott imákat, elnyerhetik a búcsút.24 Az imák
közül a törökök elleni (contra Turcos) és a keresztény világ békéjéét (pro pace totius christianitatis)
elmondottakat érdemes kiemelni. A búcsúkiváltság azokra a szerzetesekre is gondolt, akik akadályoztatva voltak: „amennyiben azon testvérek,
akiket kötelességük a mondott monostorokon
kívül szólít vagy kegyes irományokkal vannak
elfoglalva vagy betegség támadja meg őket, az
említett imákat az egyházban kijelölt oltárok előtt
térdet hajtva nem tudják teljesíteni, akkor körbejárván vagy ülvén, betegség esetén fekve mondják el.”25
Sopronbánfalva esetében a búcsúengedély
kiadása és a pálos kolostor alapítása egybeesett.
A Sopron város tulajdonában lévő Wondorf településen lévő remetebarlangot és kápolnát először
oratóriummá alakították, majd 1481-ben pálos
szerzeteseket költöztettek ide. Az egyház még ebben az évben búcsúkiváltságot kapott. Wondorf
azon kevés kegyhelyeink egyike, ahol a késő középkori, tudatos búcsújáró hellyé alakítás szinte
töretlenül folytatódott a kora újkorban. Sopron
városa gazdasági érdekből fejlesztette zarándokközponttá a kolostort.26 Sopronkertes (Baumgarten) Wondorfhoz hasonló módon fejlődött: itt is
egy kápolnából lett a későbbiekben pálos kolostor.
Az első, 1465-ben kiadott búcsúengedély viszont
korábbi, mint a pálos alapítás. A felépülő kolostor
újra búcsút kapott 1486-ban és 1487-ben. A század
végén az épület leégett és birtokai hamarosan
Sopronbánfalva tulajdonába kerültek.27
A koldulórendek esetében is találkozunk búcsúközpontokkal, ám ők kevésbé fejlesztették a
zarándokhelyeket, mint a pálosok, mert megvoltak a saját koldulási körzeteik.28 Ennek ellenére
a vasvári domonkos kolostor lehetett az egyik
legjelentősebb zarándokközpont a régióban a 15.
és a 16. század fordulóján. A késő Árpád-korban
kiváltságot nyert királyi civitast Zsigmond 1423ban eladományozta. A magánföldesúri kézre került település gazdasága a 15. században hanyatlani kezdett, ennek ellenére a legmagasabb
centralitási ponttal rendelkező mezőváros maradt
a késő középkori Vas megyében.29
VI. Sándor pápa 1500-ban kiadott búcsúengedélye szerint a vasvári domonkos egyház becses
ereklyével rendelkezett: a zarándokok a Szent
Vér-ereklye iránti tiszteletből keresték fel a templomot.30 A vasvári búcsúról és az eucharisztikus
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ereklyéről nincs ugyan korábbi említés, viszont
a templom látogatottságára utal egy 1364-ből való
oklevél, amely arról tájékoztat, hogy a káptalan
Szent Mihály egyháza nem jut elegendő gyertyához, mert a hívek a város közepén lévő Szent Domonkos templomot látogatják.31 Egy 1395-ös végrendelet pedig megemlíti, hogy a város polgárai
Krisztus teste iránti áhítatból és búcsú elnyerése
végett gyűltek össze. Vasváron tehát a 14. század
végén Corpus Christi társulat működött.32
Az 1500-as búcsúengedély szerint egy csodálatos módon vérző szent ostyát őriztek a templomban,33 ezért ott tömegek sokasága szokott
áhítatosságból összejönni.34 A törökök betörésének következtében azonban a domonkos kolostor
romos állapotba került. A szerzetesek és a prior
pedig annyira szegények voltak, hogy nem tudták
a templomot újjáépíteni.35 Ezért a pápa tizenöt
évnyi búcsút engedélyezett azoknak, akik áhítatosság céljából az egyházat a kijelölt ünnepeken
meglátogatják, töredelmes bűnbánatot tartanak
és az épületek újjáépítésére, fenntartására és felszerelésére adakoznak.36 A tizenöt éves búcsú igen
jelentősnek számít a régióban. A búcsúengedélyből egyértelműen kiderül, hogy a már meglévő
kultusz hivatalos egyházi kodifikálásáról volt szó.
1479-ben a törökök, a Mátyás király halála utáni
trónviszályok idején pedig Miksa császár csapatai
törtek be a Dunántúlra és Vasvárt is ostrom alá
vették,37 bizonyára ekkor rongálódtak meg a kolostor épületei. A monostor mellett a városnak is
szüksége lehetett a szentvér-kultusz propagandájára, hogy a királyi civitasból a 15. századra oppidummá degradálódott település gazdasági életét
fellendítsék.38
Összegzésként elmondható, hogy a vizsgált
harmincnégy településből tizenöt volt mezőváros
vagy központi helyként funkcionáló falu. Ha ehhez még hozzászámoljuk az erősséggel rendelkező három falut, akkor megállapítható, hogy a
búcsús egyházakkal bíró településeknek legalább
a fele volt központi hely vagy viszonylag jelentős
helység. Sopronban és környékén négy, a legjelentősebb mezővárosokban, Kanizsán és Kismartonon három egyház rendelkezett búcsúengedél�lyel. Két búcsús egyház csak Rajkon volt, a többi
település egy kegyhellyel rendelkezett. Tehát ahol
egynél több búcsúengedéllyel rendelkező egyház
volt, ott általában szoros az összefüggés a búcsú
és a település jelentősége között. Azok a települé-
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sek viszont, ahol csak egy búcsús egyház volt, nem
minden esetben voltak központi helyek. A búcsúk
kérelmezői között többségben voltak a bárók,
előkelők és a királyi kíséret tagjai, közülük számosan Zsigmond kíséretéből kerültek ki.39 Ez lehet
az oka annak, hogy a központi helyek mellett jó
néhány jelentéktelenebb település temploma is
elnyerte a búcsúkiváltságot. A kegyurak feltehetően nem kizárólag sűrűn látogatott egyházak
számára kértek kiváltságot, hanem reprezentációs céllal a kevésbé frekventált templomoknak
is. A részletesebben bemutatott példák alapján
pedig kiderült, hogy a pálos és a koldulórendi kolostorok fontos szerepet töltöttek be a NyugatDunántúl lokális zarándokhálózatában. A kérdéskör mélyebb vizsgálatához a búcsúengedélyek
mellett egyéb források áttekintésére is szükség
lenne, amelyekből több információt lehetne szerezni a kegyhelyek életéről. Egyéb oklevelekben
is találhatunk szórványos adatokat lokális zarándoklatokra,40 de 16. századi útleírások is beszámolhatnak ilyenekről.41
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