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Köszöntő
Akik Szekszárdon nőttünk fel mint kisgyermek, 
szívünkbe vésődött ez a fogalom: „Csurgó”. A 
„Csurgó” egyszerre volt elágazási és találkozá-
si pont, leginkább pedig tájékozódási pont. Ha 
öregjeink a város felsőutcai végén valakit el 
akartak igazítani, csak annyit mondtak, hogy a 
„Csurgótól” merre induljon. Kellenek az életben 
eligazodási pontok mindannyiunk számára, bár-
csak megtalálnánk azokat… 

Felnőttként, túl a hatvanon, ízlelgetem az ősi elnevezést: „Csurgó”. Nem 
egyszerűen Remete-forrásnak nevezték a város ezen ősi pontját, hanem 
„Csurgónak”, amely szüntelenül ontja vizét. Akik előtte haladtak el szőlőbe, 
szántóra indulva, nem otthonról vitték a vizet, csak ennyit mondtak: majd 
a „Csurgónál” megtöltjük a korsót. És a „Csurgó” csurgott, mindig friss vizet 
kínálva az arra járóknak. A forrás szüntelenül ontja vízét, ki tudja mióta. A 
városok először mindig források köré épültek. A „Csurgó” környéke – minden 
bizonnyal – egyik legősibb pontja városunknak. 

A keresztény gondolkodást mindig ihlette a forrás szüntelen csobo-
gó vize. Alapvetően Isten kimeríthetetlen szeretetének szimbólumát lát-
ták benne. A víz áramlik, szünet nélkül. Frissít, tisztít, nem áporodik meg, 
nyugtató nézni, hallgatni muzsikáját. A Szentírás Isten kegyelmének frissítő 
erejét, a friss forrás vizéhez hasonlítja; az embert hívja: ne a ciszternák 
állott vizéből, hanem a forrás friss vizéből igyatok, és panaszolja, ha az em-
ber mégis az áporodott vizet issza, a frissítő forrásvíz helyett. „Aki ebből a 
vízből iszik, megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, örök 
életre szökellő vízforrás lesz benne” (Jn4.14). Szellemi értelemben hányszor 
mégis beérjük áporodott vizekkel…

Jézus azt ígéri övéinek, hogy aki hisz benne, abból magából is élő vizek 
forrásai fakadnak. Nem tudjuk, hogy a mai Remete-kápolna legősibb elődje 
mikor épült a forrás közelébe. Tény az, hogy rengeteg településnek van 
Szentkútja, mellette kápolna. Ezek az építmények hitvallás számba mennek, 
vallomások arról, hogy Jézus az Örökélet forrása. A mai Remete-kápolnát 
először Szent Anna asszonynak szentelték eleink. A Szent Anna kegyhe-
lyekhez is hozzátartozott a forrás, hisz Szent Anna hozta világra Jézus Any-
ját, az Örökélet Forrását. 

Az idők változnak. Lassan feledésbe merül a forrásnak ez a szakrális, 
szimbolikus jellege, de ma is felüdítő közelében lenni, jó üldögélni, elcsen-
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desedni, töltekezni mellette. Ha egy forrásnál időzhetünk, feltöltődünk, 
gazdagszunk, más emberként indulunk tovább. Ez a meg nem fogalmazott 
érzés serkentett sokakat, hogy a „Csurgó” külső köntösében megújulhas-
son, az elcsendesedésnek, az egymással való találkozás helyévé lehessen 
városunkban. 

Az ismeretlen költő szavai találóan fogalmazzák meg a „Csurgó” mindig 
aktuális üzenetét:

 
A jó öreg kút csendesen ontja vizét,
így telik minden napja. 
Áldott élet ez,
csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?

Belenézek, tükre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
vidáman, csendben és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút-életet,
osszak áldást és sok-sok szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
egyszerűen csak továbbadom.

Köszönet mindazoknak, aki bármit is tettek ezen ősrégi forrás megújulá-
sáért. 

Szekszárd, 2014. Kisboldogasszony ünnepén
 Bíró László
 püspök

Ahogy egy forrás megszületik
Ha földtörténeti mesébe fognánk, úgy kezdhetnénk: egyszer volt, hol nem 
volt az országunknál nagyobb Pannon-tenger. Ez sok millió évvel ezelőtt 
emelkedni, majd kiszáradni kezdett a jégkorszak közepén. A 800-900 méter 
mélységben alapot képező őskőzet, a gránit – mely Mórágyon bukkan a fel-
színre – a rárakódó közel 500 méternyi pannon-tengeri homokkal, e fölött 
mintegy százméternyi agyagos, márgás, mészköves és homokos réteggel 
jelenti azt a pontot, ahol a forrás feltör. A fölötte lévő, jégkorszak végén 
idefújt, eredetileg 10-20 méteres löszréteg, amely a közel két évezredes 
szőlőművelés következtében részben lekopott – ahogy ezt a Bartina-dom-
bocska tetején, a kilátóhoz vezető út bal oldalán és a Remete forrása mellől 
induló szurdikban is jól láthatjuk – a vörös agyag kibukkanásával jelzi az 
erózió (és az antropogén 
morfológia, vagyis a föld-
művelés) hatását. A vízzáró 
alsóbb agyagréteg azonban 
dél-délkelet felé meredek 
emelkedésben gyűjti be a 
földfelszínből beszivárgó 
csapadékot. Ez a hatalmas 
vízszűrő természetes mó-
don tisztítja a felső talaj-
rétegből belekerülő anya-
gokat, és A Pallas Nagy 
Lexikona magyarázó ábrá-
jához hasonlóan képez for-
rást. „A metszetben előtüntetett üreget, mely egy szivornya (folyadékot to-
vábbító szívócső) alakú e, f, g repedéssel van a külvilággal összeköttetésben, 
a belészivárgó vizek annyira megtöltik, hogy ennek szintje (ab) fölülhaladja 
az f pont magasságát: akkor az e, f, g cső működésbe jön és a folyás megin-
dulván, mindaddig tart, míg a víz színe ce-ig süllyed. Ekkor megszűnik és 
csak akkor ered meg újra, mikor az üregben összegyűlt víz megint eléri az 
ab magasságot.” 

A közmondás úgy tartja: „Forrás jobbika száraz időben tetszik ki”, vagyis 
mutatja meg igazi mivoltát. Az a tény, hogy egyetlen adatunk sincs e forrás 
elapadásáról, de még csak csökkenő hozamáról sem, részben a hatalmas 
vízgyűjtő területet, részben a forrás üde bőségét mutatja. (Mielőtt azonban 
amatőr barlangkutatóként valaki a feltételezett tavas barlangot indulna fel-
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Óh tiszta forrás, akiben példázható, hogy Isten
maga köré gyűjti az idegent
s megkeresi az elveszettet.

Szent Hildegard
Ének a Szentlélekről

(Részlet)

(Fordította: Babits Mihály.)
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kutatni, valószínűsíthetjük, hogy annak alakja feltehetően hosszan elnyúló, 
laposabb képződmény lehet.) Így alakulhatott ki tehát a Remete- (Szent 
Anna-) kápolnánál körülbelül 160 méter tengerszint feletti magasságban a 
vízminőségében kiváló, népiesen csurgónak nevezett, XIX. század végi tér-
képen Mária-kútnak jelzett forrás. Vizének milyenségéről legrégebbi leírá-
sunk 1865-ből származik. Az egész Szekszárdon mindössze kilenc forrást 
említenek ekkor, de csak egyedül ennek dicsérik bőségét: „Remete kápolnai 
igen bő, de kissé nehéz vízzel”.1 Ez bizonyára azt jelenti, hogy a tapasztalat 
szerint sok benne az ásványi anyag, ahogy mondani szoktuk: jó ízű a víz. 

A forrás mögött az ebből kivált kalcitból, szénsavas mészből (CaCO3) 
cseppkőszerű barlangocska képződött, melynek szűk, 1,2–1,4 méter ma-
gasságú, 0,8–1 méternyi szélességű üregébe e sorok írójának 8–10 méter 
mélyen volt szerencséje gyermekként befurakodni az 1960-as években. (Ma 
már talán bocsánatos bűn: még néhány cseppkövet is letördelt akkor.) Szinte 
kísérteties, ha Babits Mihály egyik 1906 körüli töredékében ugyanilyen bar-
langjárást ír le. Érdemes tudnunk, hogy a költő csaknem minden művében 
ragaszkodik valamilyen személyes végső valóság- vagy élményalaphoz. 
Nem zárhatjuk ki, hogy ez esetben is – a képzeletbeli főhőse szájába adott 
szövegben – ilyen továbbgondolt saját tapasztalattal találkozunk. 

…ő csak gyalog haladt
előbb is elfáradt, lepihent a fűre,
éjjeli bogarak csapkodtak körűle
szemeit az álom mégse kerülé ki
a messze szerencsét mutogatta néki
és hogy ne ébredjen uj szomoruságra,
kis fülemüle ült fölötte az ágra.
»Kicsi fülemüle, szép hajnali álom
a messze szerencsét mondd merre találom?« 
»Forrás vize zubban keletre, keletre,
az alatt fog nyílni sorsod kikeletre.«
Egy óra az aljban, két óra a lejtőn:
forrás vize zubban keletre az erdőn.
Barlang feketéllik hegynek közepéből
forrás vize zubban barlang üregéből
alacsony a barlang, hajolva kell járni:
a világosságot be nehéz kivárni.

1   Schneiderbauer Jakab bíró és Kiss Károly jegyző válasza Pesthy Frigyes kérdőívére. Közölte: Gaál Attila, Kőhegyi 
Mihály: Tolna megye Pesthy Frigyes helynévtárában III. = A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum évkönyve. 1975–
1976. Szerk. Szilágyi Miklós. Szekszárd, 1977. 6-7. köt. 308. p.

A kiemelt három sor leírása pontosan illik arra, amit a nem túl messze 
lakó Babits gyermekkorában a Remetén vagy a Bartina oldalában láthatott. 
(Ráadásul még a megírás időpontja sem véletlen, mert az utóbbinál éppen 
az előző évben alakulhatott át az egykori sejtelmes barlangocska. Ennek 
pedig a mintegy száz méterrel alatta megépült Tiszti-telep volt az oka. A 
tervező-kivitelező Uglár János kőművesmesternek vízre volt szüksége, s 
ezt legkönnyebben innét szerezhette be, de ennek biztonságossá tételéhez 
ki kellett mélyítenie és téglaboltozattal kellett ellátnia a csurgót, (mely a 
legutóbbi időben Szent László nevét kapta). Számítása bevált: gond nélkül 
felépítette fél év alatt a Munkácsy utca 12 villáját, majd a későbbieket is.)

A Remete-csurgót valószínűleg a XIX. század első felében emelhették 
ki természet alkotta mivoltából. Garay Alajos egyik elbeszélésében igen 
életszerűen, szinte szemtanúként ír le egy ilyen esetet, amelynek végered-
ményét évtizedekig mutatta a mi forrásunk. „Egyik távolabb erdőzugban 
egy kisded, jéghideg vizű forrás bugyog vala vadon, parlagon hagyatva, a 
gazdatisztek egyike gyöngéd érzeténél fogva az egélyi [hitbuzgalmi] dolgok 
iránt a forrás fölé boltozatot emelvén, rá a megváltás szent jelvényét tűzte. 
Azóta a vadont egyes zarándokok látogatják, és míg a szomjútól epedő ajkak 
megüdülnek a forrás gyöngyeitől: a szorongó szív vigaszt és enyhületet 
nyer a lombdús fák és a szent kereszt árnyékában.”2

Ejtsünk néhány szót a forrás környékének növényzetéről. A török kor-
ból sokáig megmaradt – még a XIX. században is ábrázolt – tölgyfa ele-
nyészett. Egy jóval később, a XX. század 60-as éveiben ültetett szép tölgy 
díszlik azonban a csurgótól északkeletre, fennen hirdetve, hogy gyökerei 
bőségesen kapnak vizet. A forrás fölött, a stációk melletti jobb oldalon két 
hatalmas hárs őrzi az alatti megpihenők és arra járók nyugalmát – ki tudja 
mióta már? Becslés alapján minkét fa közel lehet a 150–200 évhez, de talán 
még ennél is több ideje növekednek itt. Gyermekeik – hiszen nyilván azok 
– a kápolna barokk ívű lépcsői mentén nyújtanak árnyat, tavasszal pedig 
a szorgos méheknek bőséges legelőt. A kápolna kertjében éltes kékszilva-
fák érlelik-aszalják évről-évre bőséges termésüket. Fölöttük, a szabadtéri 
mise előtti halmocska tetején – méretéből kikövetkeztethetően – szintén 
150-200 éves házi berkenye (Sorbus domestica) áll. Ez a növény többnyire 
csak cserje szokott maradni, bár úgy is nagy becsben tartják, főleg német 
földön. „Gyümölcsével madarat, különösen rigót, fenyves madarat  fognak, 
de baromfit, juhot is etetnek vele, ezenkívül almasavat, szeszitalt ecetet stb. 
állítanak vele elő de házi orvosságnak is használják. Ágaival Németország-
ban Valpurga estéjén régebben az istállók ajtait szokták bekilincselni, hogy 
a boszorkányokat onnan elriasszák. Virradóra a teheneket is megvesszőzték 

2  Garay Alajos: Fenyvesi puszta. = G. A.: Falusi élet. (Népies beszélyek.) Pest, 1856. Herz János k. 2. köt. 38. p.
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vele, hogy sok tejet adjanak.”3 Ha nálunk ilyesmiről nincs is tudomásunk, 
ennek a példánynak külön becse, hogy feltehetően ez szerepel Babits egyik 
kedves versében. Egy okkal több, hogy vigyázzunk rá: ennél csak két időseb-
bet tartanak számon: Köveskálon és Somlóvásárhelyen.

A forrás környékén természetesen számos virágos növény élvezi a pá-
rapermetet, de a mohák, zuzmók több fajtája is meghonosodott itt. Érdekes, 
hogy egy régebbi építéskor járdalapokkal kirakott árok résein is kibukkan a 
zsurló, amit a régi állattartó gazdák nem szerettek, mert felhígította a tehén 
tejét, de az asszonyok meg kannamosó- vagy tálmosófűnek is hívták, igazol-
va, hogy edénytisztításra használták. Az is elég érdekes, hogy a földtörténeti 
karbon korszakban e növény 30-40 méteresre megnőtt elődeiből lett ma 
is meglévő szénkészletünk jelentős része. Az pedig a Remete-csurgónál 
jelzésértékű, hogy itt is szeret, mert a régen óntimsó kinyerésére használt 
növény a vasas vizet kedveli. 

Ha a forrásnak magának nem is, de belőle kifolyó, sokak által jóízűnek 
tartott víznek a kiépítés előtt is volt már története. A rómaiak korából csu-
pán feltételezik, de a török hódoltság idejéből megtalált égetett agyagcsövek 
igazolják,4 hogy a mai Kápolna térről, népies nevén Remete-lapostól a Béla 
téri Fejős-ház elődje (valószínűsíthetően az Evlia Cselebi által említett „ki-
csiny, sötét fürdő”)5 meg a közkút céljaira gyűjtötték össze a hegyek áldását 
két ciszternába, amely az akkori piac szélén állt. Ezek a vezetékek nem al-
kalmi építmények lehettek, mert Mehrwerth Ignác feljegyzései szerint még 
a nagy tűzvész, 1794 után is, a XIX. század elejéig működtek. „A Bartina alja 
azonban északi oldalán forrásokat tartalmazván, ez okból a csatorna csöve-
zete beleszakadt a Sédbe, amelynek kijavítása elhanyagoltatott, és így egy a 
város határában lévő legegészségesebb víznek általános használhatásától 
a község elesett.”6

A most élő idősebb nemzedék gyermekkori élményei közé tartozott 
Birkás Böske néni itt legelő nyája, melyet esténként a Remete utca elejéig 
tereltek kutyái. Néha egy-egy tehén, de inkább a tökösi Horváthék kecskéi 
jártak még erre. Lovakat nemigen itattak itt, mert a túl hideg víz könnyen 
leforrázhatta volna tüdejüket. Az átellenben, a ma Rövid- és Hosszúvölgy-
höz vezető út elején, ahol egész nyáron több havi munkával focipályát 
gyalultunk a buckás-bokros semmiből (a város egy máig el nem hangzott 

3  A Pallas Nagy Lexikona berkenye címszavából.
4 Kovách Aladár: Vízvezető agyagcsövek a törökök idejéből. = Tolnamegyei Ujság 8. évf. 8. sz. (1926. febr. 27. 4. p.
5  Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. Fordította és jegyzetekkel kísérte Karácson Imre. 

Bp., 1904. Magyar Tudományos Akadémia 206. p.
6  Mehwerth Ignác: Jegyzőkönyv Tolnamegye monographiájának megírásához beszerzett adatokról Szekszárd 

nagyközséget illetőleg. Paks, 1884. A Szekszárd Vidéke kiadása. Idézi: Szekszárd megyei város monografiája. 
Összeállította Vendel István. Szekszárd, 1941. 35. p. (A továbbiakban: Vendel …p.)

köszönöm nélkül elvette), gyakran megszomjazva át-átrohantunk a hűsítő 
kortyokért, s olykor vadszedret meg mogyorót is találtunk az oldalban.

A réges-régi időkből magam is több történetet hallottam a csurgóról. 
A dédanyám még élete alkonyán is csupa rettegéssel mesélte azoknak a 
rablógyilkosoknak az esetét, akik bekormozott arccal jártak a Törökéknél, de 
amikor itt mosták le álcájukat, meglátták őket, s csendőrkézre kerültek. A 
helyi sajtó jövendő búvárai kideríthetik, hogyan is történt mindez. 

Annak viszont már újabb időkben mi is tanúi voltunk, hogy a vezetékes 
vizet sokan nem szerették, s a város első autóbuszjáratával idáig buszoztak 
egy kis igazi jó forrásvízért. Mostanában azt mondják: nem ivóvíz, mert 
kólibacilusok vannak benne. Nem tudom, nem vizsgál/tat/tam, s így rossz 
hírét sem akarom költeni: inkább visszagondolok – sokakkal együtt – azok-
ra az időkre, amikor még fogalom volt a Remete-csurgó, vagy más néven 
Mária-forrás.

Dr. Töttős Gábor
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Emlékmozaikok a csurgóról
(Gyűjtötte: Farkas–Mikola Edit)

A csurgónak „húszszor ekkora vízhozama volt”. A jószágokat lehajtották a 
hegyről a völgybe, egy hatalmas vályúból ittak. A gyerekek ebben fürödtek.

– Nem volt hideg?
– Dehogynem, de mire összenyálazták a marhák, már meleg volt…
A csurgó ajtaja le volt zárva, lakatolva, azt mondták róla, hogy »a pokolba 

visz«. Ennek ellenére bemásztunk. Egy 200 literes betonkádba folyott a víz, 
majd egy túlfolyón keresztül a patakba. Az árok túlsó végén volt a marha-
itató (eternit vagy bádogcső), a gravitáció folytán a marhaitatóba került a 
víz. A búcsújárók is abban mosakodtak. 

Elmondta: Csötönyi János.

A csurgó vizét az emberek iható, fogyasztható víznek tartották, mosakodtak, 
ittak belőle.

Elmondta: Faddiné Kovács Veronika.

A Bartinában laktam, a nagyapám, Székely Ferenc házában. A prosekciók ar-
ra vonultak, gyerekként, egyszer látták, hogy a menetben valaki tojást evett, 
aztán így kántáltak mellettük: „Erre mentek, tojást ettek, oh Mária!”. A kápol-
nánál már érett a szilva, ott aludtak, a csurgónál ittak és mosakodtak. Volt 
még egy csurgó a Kisbödőben, Homokos dombnak hívták, tele volt agyaggal 
a két oldala. Ott a vízben gyurmáztunk.” (Prosekció = „processio, előnyomu-
lás; || különösen ünnepélyes felvonulás, és egyházi szertartásos körmenet.” 
= A latin nyelv szótára. Összeállította dr. Finály Henrik. Bp., 1884.)

Elmondta: Ferencz Józsefné Fejes Klára.

A Bocskai utcából elszármazott nagybácsinak és nagynéninek Pestre 
vittek fel csurgóvizet ötliteres demizsonban, mindig tiszta „vízdugóval”. A 
pesti víz Hypo-ízű volt, nem szerették. Azt kérték, „semmit se vigyünk, csak 
vizet”. Apám, Tóth Ferkó, nagyfiú volt, nem volt kedve kimenni a csurgóig, 
a Bocskai utcai közkútból vitt, ott töltötte meg. Rögtön lebukott a papa, 
amikor először ivott a nagybácsi. Megírták az apjának, aztán kapott.

Puha, poros utca volt a Remete utca. A csurgóhoz állatok jártak inni és 
legelni, például birkák. Sok volt a liba, a gácséroktól féltünk.

Régen szekerekkel jártak szüretelni, beleállították a gyerekeket a hordó-
ba. A csurgó vizét használták permetezéshez is. Arra mentek az állatok is. 

A nagypapámnak »az állat volt az első«. Volt egy medence, amiből kimerí-
tették a vizet, de láttunk olyat is, hogy az egész dinnyét abba tették hűteni.

Elmondta: Winkler Györgyné Zsuzsi néni, Csányi Tóth Ferkó lánya.
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Egy forrás történelmet ír
„A fejedelmi törzsnek, a Megyer törzsnek jelentős része telepedhetett le 
ide, az itt korábban élő népek közé vagy mellé. Ilyen korábbi település […] a 
mai belvárostól nyugatra pedig a Séd völgyében, Remetén a Mária-forrás 
környékén, valamint a Bartina-hegy alatt a Kisbödő utca környékén mutat-
ható ki” – írja forrásokra hivatkozva Szekszárd város történeti monográfiá-
jában dr. Vass Előd.1 Tanulmánya egy másik pontján azt is feltételezi, hogy 
talán maga a Szekszárd helynév első fele is származhat a forrástól eredő 
s másik ágával Hosszúvölgyig terjedő Séd völgyének vízrajzi jellemzőiből: 
„A »Szék« vagy »Szik« szó földrajzi eredetű időszaki vízállást, az esőtlen 
nyarakon kiszáradó tavacskákat, vízjárta területeket jelenti. Földrajzilag 
pontosan ilyen külső képet mutatott a fenti vidék a honfoglalás korában is. 
Őseink a mai Séd-patak környékén, a szekszárdi Hosszúvölgyben is ilyen 
felszíni állapotot találtak, s ezért kaphatta a »Szék« helynevet.”2 Szerinte 
ehhez csatlakozott a Zaránd személynév, s e kettő rövidült kiejtéséből ala-
kult ki a mai Szekszárd helynév.

Anélkül, hogy felelevenítenénk ezt a régi névvitát, elképzelhetőnek kell 
tartanunk e magyarázatot. A Séd-patak mainál jóval kevésbé vízmosta völ-
gyében – a régi öregek szóhasználatával élve: a két Fölsőutcán – települ-
hettek meg eleink, akik a patak két oldalára lakóépületeiket, a víz nem járta 
legmagasabb területekre pedig temető(i)ket helyezték. (Ebből az is nyilván-
valónak látszik, hogy a Bakta meg a Porkoláb- és Csötönyi-völgy ugyancsak 
egy-egy forráshoz kötődve adhatott otthont egy-egy letelepülő nagycsalád-
nak, másrészt a mai Széchenyi és Bezerédj utca, Béla tér és Szent László /a 
régi Séd nevű/ utca által határolt részen még mások lakhattak. Eredetileg 
/1945-ig/ a mai Babits utcát nevezték Szent László utcának, a helyi monda 
szerint azért, mert a későbbi uralkodó még királyfi korában barátaival a Séd 
völgyében erre indult vadászni.) Abból azonban, hogy a forrás közvetlen 
közelébe egészen a XX. századig nem építhetett lakóházat senki – nem a 
tilalom, hanem valamilyen közös hagyomány miatt – az is következik, hogy 
talán valamiféle különös tisztelet lehetett az oka. Ennek tárgyául az Ár-
pád-kor kezdeti századaiban semmi más nem kínálkozik, mint a már akkor 
is minden bizonnyal bővizű forrásként szolgáló Remete-csurgó. Nem csu-
pán virágzó fantáziánk mondatja, hogy ez hihetőleg számos pogány, vagy 
mondjuk szebben: ősmagyar vallási áldozat színhelye lehetett. Ebben már 

1  Szekszárd város történeti monográfiája. Szerk. K. Balog. János. H. n. [Szekszárd], É. n. [1989.] Szekszárd város 
Tanácsa k. 1. köt. 40. p. (A továbbiakban: Szekszárd monográfia …p.) E tanulmány. Vass Előd: Szekszárd az apátság 
alapításától a török kiveréséig.

2 Szekszárd monográfia 44. p.

csak azért sem illik kételkednünk, mert a Remetén feltárt s e korból való 
temető tárgyai között nem bukkanunk keresztény elemekre, hanem csak 
S-végű hajkarikákra és karperecekre. 

Könnyen lehet, hogy városunk későbbi védőszentje, I. László király által a 
szabolcsi zsinaton hozott szentencia még a Remete-csurgó megtisztelőire 
is vonatkozott. Pauler Gyula így idézi a rendelkezést: „Egy ökörrel bűnhőd-
jék az, ki pogány módra kutaknál áldoz, fának, forrásnak, kőnek – bálványnak 
– ajándékot felajánl.”3 Az ajándék többé-kevésbé mindig inkább jelképes, 
mint valóságos. „Aki magyar néphiedelem szerint egy forrást bepiszkít, be-
teg lesz; ha vizét felzavarják, jégeső veri el a határt. Sok helyt minálunk, épp 
úgy, mint Bulgáriában, a forrás mellé valami rongyot, hajat stb. kell letenni 
annak, aki vizéből ivott, különben beteg lesz.” Akár ajándékok is lehettek, de 
véletlenül beleesett tárgyak is a szekszárdi Gyűszűkútnál talált, dr. Rosner 
Gyula által jelzett bronz csüngők. 4 Mivel azonban a Remete-csurgó és kör-
nyékén sohasem keletkezett mély vájat, nincs rá bizonyítékunk, csupán jog-
gal feltételezzük, hogy valóban áldozhattak itt az ősi magyar vallás szerint.

Akár igen, akár nem, az egyház az idő múltával már nem ennek tiltá-
sára és az ellentét elmélyítésre, hanem a régi vallási elemek beolvasztá-
sára, beillesztésére törekedett. Feltételezhetően így vált Mária-forrássá 
a Remete-csurgó is, bár az erről fennmaradt regék és mondák jócskán 
összekeverednek. Két eleme – a forrás és a Mária-tisztelet – annak elle-
nére fonódik össze, hogy az apátságot nem az ő tiszteletére szentelték. A 
buzgó Haas Mihály a Remete-kápolnáról is ezt a hagyományt feltételezi. 
„Van még Szekszárdon három kápolna is. […] A harmadik 1757. emeltetett a 
Bold[ogságos] Szüz tiszteletére a szőllők közt. […] A szent szüznek különös 
tisztelete még őseiktől maradt a szegszárdiakra.”5 Ez az utóbbi megjegyzés 
esetleg utalhat a legrégebbi hagyományokra, s némiképp ezt erősíti, hogy a 
szekszárdi, 1753-ban emelt Szentháromság Atya–Fiú–Szentlélek hármasa 
alatt szintén ott látjuk Szűz Máriát, aki persze Magyarország patrónája is.

A tisztelet legrégibb nyomát egy 1696-os kiadványban találja Haas Mi-
hály. „Eszterházy [!] Pál nádor 1696-ban megjelent Mennyei Korona czimü 
munkájában igy ir Szegszárdról: »Béla király 1060-ban Szegszárdon, nem 
messze a Dunához kolostort épitett, hol a Bold[ogságos]-sz[en]t-szüznek 
egy csudálatos képe előtt sok csuda történt. Ez igen nevezetes hely volt; de 
ezen monostor is elpusztittatott a törökök által. De most hogy keresztény 
kézre került megint, tán csak visszaállittatik a régi ájtatosság.« És a buzgó 
herczeg eme sejtelme teljesült is, mert már Szentiványi jezuita [!] »De 
3  Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi (!) királyok alatt. Bp., 1899. Athenaeum K. 165. p. (A kiemelés 

tőlem: T. G..)
4 Szekszárd monográfia 361. p. Ugyanitt szól a remetei sírokban talált S-végű hajkarikákról és karperecekről.
5  Haas Mihály: Emlékek a Duna mentén Földvártól Vukovárig. = Emlék-könyv. Szerk. nélk. Pesten, 1852. Kiadja Danielik 

János. 2. köt. 375. p.
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rebus memorabilius R. Hung.[«] czimü könyvében olvassuk, hogy van ott a 
szent szüznek egy képe, melly köztiszteletben áll. És e tisztelet leginkább 
azáltal gyarapodott, hogy a herczegprimás buzgalma által az emlitett ká-
polnában ajtatos [!] társulat alakult a Bold[ogságos] szüz szeplőtelen szive 
tiszteletére.”6

Ez az állítássor azonban több kérdést is fölvet. Hogyan maradhatott 
meg egy elpusztult kolostorban évszázadon át Szűz Mária képe? A jámbor 
jezsuita honnét tudhatott a Szekszárdon az 1700-as évek derekán alapított 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve egyesületről? Ez utóbbira talán az a válasz, 
hogy az egyedül szóba jöhető Szent-Iványi István Kassán tanított, s ott 
találkozhatott Szekszárd első literátus szülöttével, Gerő Györggyel, aki – 
szintén jezsuitaként – könyvet adott ki ott, s akinek személyes tapasztalata 
és híre is lehetett erről a szűkebb pátriájában élő kezdeményezésről.

Az első kérdésre pedig – meglehetősen érdekes ez – egy irodalmi mű 
adhat némi magyarázatot. Szerzője a jeles költő, Garay János öccse, Alajos, 
aki műve írásakor dunaszekcsői plébános. Igen valószínű, hogy eltekintve 
a romantikus részektől, alapjában véve a helyi hagyományt dolgozta fel 
elbeszélésében.

„A mostani Bartina, Battyán [Bottyán], Csatár, Palánk, Palásta [Parászta], 
Remete-hegyek még akkor óriáserdőktől koszorúztattak, melyekben ágbo-
gas szarujával a büszke szarvas, a nyúlánk őz, a dühös vadkan és egyéb 
vad bőviben találtatván, még királyainktól is felkerestettek vadászat okáért. 
Egy ily alkalommal nézte ki Béla király az általa építendő kolostor helyét 
egy a Sár- és a Dunára nyíló tágas völgyben, melyet dús forrás hasított – ezt 
tartja az ősrégi hiedelem.”7 Ha úgy vesszük, Garay vélekedését a földrajz és 
a történelem később igazolta, ő csupán kiemelte ebben a forrás szerepét.

A szentkép és a forrás a helyi legenda szerint a mohácsi vész után ta-
lálkozott. [A szekszárdi bencések] „A szerzetes társak közül kettőt vesztettek 
el: az apátot és egy bajtárst. Az apát lefizette életadóját, mellyel Urának 
tartozott, ez utóbbi [Endre] kilépett a világba. […] Mert tudnod kell k[egyes] 
olvasó, hogy ki a kolostorból kilépett, az nem a világ zajába tért vissza, 
hogy a mulandó érzéki örömnek áldozzon, hanem remeteségbe vonult, mire 
Tolnai Mátétól a most már szentmártoni [pannonhalmi] főapáttól kapott 
engedélyt. 

A remeteség a hegyek között vala tágos völgyben, melyet majdnem át-
hatlan [áthatolhatatlan] erdőség font körül, közelében egy gazdag forrás 
bugyogott fel egy óriási, hegyoldalban álló cserfa tövéből. E fába a remete 
egy négyszeg mélyzetet [négyszög alakú mélyedést] vésett, és abba a ko-
6 Uo.
7  Garay Alajos: A szegszárdi remete. = G. A.: Falusi élet. (Népies beszélyek.) Pest, 1856. Herz János k. 2. köt. 137. p. (A 

kiemelés tőlem: T. G..)

lostorból hozott, saját kezűleg bádogra festett boldogságos Szűz Mária-képet 
illesztett ezen felirattal: Consolatrix afflictorum! (Szomorúak vigasztalója.) 
Maga a remetelak igen csekély vala: hegyoldalba vájt boltozat alakú mély-
ség fahéj- és mohával kirakva, melyre felülről százkarú ihszalag [iszalag] 
borult akképpen, hogy a bemenetet végképp eltakarta. A barlang előtt egy 
mesterségesen [mívesen, művészien] faragott, de festetlen keresztfa állt, 
remeténk saját műve, melyet a kolostorban elkészítvén, saját vállain hozott 
e helyre, hogy leborulván előtte, imádja Jézust, ki nem egyes haza, hanem 
az egész világ üdvéért áldozta fel drága életét.”8 

Garay Alajos, aki még a pannonhalmi főapát nevét is kikutatta, azt is 
megírja, hogyan élt itt a remete, s miként érte a Teremtő hívó szava. „[…] 
Endre barát, ki megtartá nevét, a remeteségbe költözött. – Itt társaitól he-
tenként csak egyszer fogadott el élelmi szereket, később ezt sem, mert saját 
munkássága után gyümölcs- és zöldséggyökerekkel táplálkozott több éve-
ken át. A hajnalt, az alkonyt és az éjnek nagyobb részét imádságban tölté el 
a megholtakért és a haza felvirulásáért.

Egy kora hajnalon az öreg P[áter] Lőrinc a remetét ment látogatni. A 
feszület előtt térdepelt ez [Endre, a remete] arcával a földre borulva. A 
szentatya nem akarván ájtatosságát zavarni, némi távolságban tőle leült, 
maga is buzgó imába merülve, a múltakon jártatta emlékezetét. P[áter] 
Lőrinc sokallta a várakozást, odalépett hozzá, megérinti vállát, de a remete 
nem mozdult… »Meghalt!« sóhajta fel a szentatya… Augusztus 29-ike volt, 
a mohácsi vész évfordulati napja.

S ez a szegszárdi remete története.
Azóta századok enyésztek, tűntek el! Az ipar [iparkodás, igyekezet] és 

szorgalom az erdőket nagyrészt kipusztítá, s hol hajdan a remete élt, ott 
szerény lelkészhajlék épült, a sírok felett csinos kápolna, a magaslaton pe-
dig gyönyörű kálvária díszeleg. Csak a vén fa él még egyedül és tövéből 
most is bugyog a gazdag, kifogyhatatlan forrás, mely ezreknek szomját oltja, 
kik a remetéhez zarándokolnak…”9

Ha most három és egynegyed századra megállítanánk a történelmet, 
és a valósággal vetnénk össze Garay Alajos leírását, azt találnánk. Külsőleg 
megegyezik mindez a Rusz Károly 1858-as metszetén10 láthatókkal. Ha az 
arányok nem csalnak, a csonkán is a kápolnához mérhető nagyságú tölgy 
oldalában kivehetetlen kép mutatkozik. Ennek mibenlétéről azonban még 

8 I. m. 146. p. A dőlt betűs kiemelés az eredetiben.
9 I. m. 148. p. A dőlt betűs kiemelés az eredetiben.
10  Szegszárd. = Vasárnapi Ujság 5. évf. 1. sz. (1858. jan. 3.) A Vasárnapi Ujságban 1858-ban megjelent helységleírás 

tulajdonképpen megegyezik Garay szövegével: „a remete-kápolna helyén azelőtt egy agg harcos remetéskedett…” 
E cikk egyik melléklete volt a metszet, amely megjelent a Nagy Miklós szerkesztette Magyarország képekben – 
Honismertető album első kötetében is 1868-ban.
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Esterházy Pál Mennyei Korona című könyvének11 lapjairól van tudomásunk, 
s így be is mutathatjuk. A piedesztálon díszesen hímzett ruhában álló Szűz 
Mária koronáját két angyalka tartja fején, karján a szintén koronás kis Jézus, 
a kép alsó aranymetszéspontján pedig szív látható. Kétségtelenül egyezik 
ez a XVIII. századi kegyes egyesület szervezői által látottakkal. (A kép a ki-
advány hátsó borítóját díszíti.)

Az iménti cikk szerint: „A kápolnát 1757-ben közadakozás útján építék és 
jelenleg a kisasszonynapi ünnep alkalmával nagy számban jár oda búcsút 
a környék ájtatos lakossága.”12 Ennél korábbi időpontot jelöl meg Bálint 
Sándor, aki 1741-es alapításúnak tartja a búcsújáró helyet, de adata forrását 
nem közli.13 Mehrwerth Ignác, Szekszárd főjegyzője és első monográfusa 
azt vallja a történetről és az eredeti kis épületről: „Van a város nyugoti 
végén a szőlőhegyek között egy kápolna, ahol hajdan remete lakás volt; és 
ahol meg nem határozható idő óta szerény kis kápolnácska volt, ahova a 
katolikus hívek a Remetét [!] látogatni még közel vidékről is jártak. Ezen kis 
kápolnácska 1750 táján leroskadni indulván, a város helyette ehhez mintegy 
20 ölnyire új kápolnának építéséért esedezett az akkori esztergomi érsek-
ségnél” – mert az apátság, királyi alapítású lévén, oda tartozott, nem a pécsi 
püspök alá. „Meg is adta az építési engedélyt Szent Ilonay József érseki 
helynök 1758-ik évi április hó 29-én kibocsájtott [!] diplomájával. A kápolna 
a paplakkal együtt gyönyörű regényes helyen szőlő és gyümölcsfákkal kör-
nyezve fekszik és igen jó vízzel bővelkedő csatorna közelében”14 

A régi és új építmény iménti természetes kapcsolatát tagadja azonban 
a legújabb monográfia, mondván: „A ma is álló Remete-kápolnának semmi 
köze nincs a nép emlékezetében élő legendás hírű kápolnához. A mosta-
ni Trautsohn apát idejében épült és Rodt bíboros apát kormányzása első 
évében, 1758-ban szentelték fel. Magát a forrást és csodaművelő képessé-
gét, a pici kunyhóban lakó s a kápolnára ügyelő Kovács József ferencrendi 
szerzetest azonban még a 18. század végén is megemlítik.”15 Ennek nem 

11  Eszterházy Pál: Mennyei Korona az az Az egész Világon lévoe Csudálatos Boldogságos Szűz Kepeinek rővideden fől 
tett Eredeti. Mellyet sok tanuságokbol oeszue szerzett, és az aetatos hivek lelki idvoességekre ki bocsatott uionann 
GALANTHAI ESTERÁS PÁL, Szentséges Romai Birodalombeli Herczeg Magyar Országi Palatinvs 1696. Esztendoeben. 
Meg szaporittatott pedig az előbbenni, kőnnyu ugy hogy az Historiáknak száma Ezer Harom Száz. H. n. 794 p. (Első 
kiadása: Nagyszombat. 1690.)

12 Szegszárd. = Vasárnapi Ujság 5. évf. 1. sz. (1858. jan. 3.)
13  Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából. 

Bp., 1977. Szent István Társulat 2. köt. 267. p. Érdekes ugyanakkor, hogy ez az igazán jeles mű nem tartja számon, 
hogy a szekszárdi Remete-kápolna tulajdonképpen Szent Anna-kápolna.

14  Mehrwerth Ignác: Jegyzőkönyv Tolnamegye monographiájának megírásához beszerzett adatokról Szekszárd nagyköz-
séget illetőleg. (A kiemelés tőlem: T. G.) Idézi: Vendel 49. p.

15  Szekszárd monográfia 112. p. (A kiemelés tőlem: T. G.) Szilágyi Mihály: Szekszárd a kései feudalizmus korában (1686–
1847) című tanulmányának fenti megállapításához jegyzetében ezt írja: „Korabinszky lexikon 695: „… außer dem 
Ort ohngefehr 800 Schritt befindet sich das sogenannte Brunnl Maria, welches wegen der Wallfahrten bekannt 
ist.” Bár a szerzetes említését ebben nem találjuk, de mindez igen szép adat a Remete-csurgó Mária-forrásként 
való széleskörű ismertségéhez, mert a nevezett kézikönyv (Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von 
Ungarn…) Pozsonyban jelent meg 1786-ban.

mond ellent a régebbi Vendel István-féle monográfia állítása sem: „A ká-
polna építési idejében ellentmondás van, mert a plébániai irat azt említi, 
hogy Trauthsohn kardinális alatt épült a kápolna… Bizonyára az történt, 
hogy a város a kápolnát már az engedélyezés előtt felépítette.”16 Igaza lehet, 
ugyanis a szekszárdi apáti tisztet viselő, de itt alighanem soha meg nem 
jelent Trauthson – bécsi érsekként – aligha gondolt arra, hogy esztergo-
mi kollégájától kérjen engedélyt. Annak viszont nincs semmi nyoma, amit 
Vendel István képaláírásában állít: „A pestisjárvány megszünte emlékére a 
város által építtetett Remetekápolna”.17 Sem az állítás első, sem a második 
fele nem igazolható.

A mi kegyhelyünk barokk kori jelentőségét jól mutatja, hogy a fogalom-
má lett történelemkönyvbe, a Hómann–Szekfűbe ebben az időszakban csakis 
emiatt kerül be mezővárosunk, amelynek az sem mindegy, mely helységek-
kel emlegetik egy sorban: „A Mária-tisztelet régi helyei is, így Boldogasz-
szony, Szekszárd, Csíksomlyó, Szeged és a többiek is évente a búcsús hívek 
ezreit vonják magukhoz és látják el a vallásos élet érzésein kívül tipikus 
barokk-szenzációkkal is.”18

Azt gondolhatnánk, hogy a kápolna és a csurgó vagy Mária-forrás tör-
ténete ettől kezdve már egyszerű és töretlen, pedig ennek éppen az ellen-
kezője igaz. A nem túl nagy forgalmú mezőváros életében fontos szerepet 
játszott, mert a környékről ide csalogatta a híveket szeptember 8-ára, a 
kisasszonynapi búcsúra, de ha jobban meggondoljuk, talán nem is csak arra, 
mert ezután hat nappal már az úgynevezett „kereszti vásárt” szokták tar-
tani.19 Amíg erről a javadalmas apátnak kellett gondoskodnia, a mezőváros 
természetesnek vette a szokásos – apáti uradalmi elöljárókkal és az egyház 
képviselőivel tartott – közös ünnepi ebédet, de miután Rodt Ferenc Kon-
rád apát 1775-ben meghalt, Mária Terézia királynő az egyetemi alapítványi 
uradalomnak adományozta 1777-ben,20 a hagyomány megmaradása forgott 
kockán. Ezért született határozat az alkalom megmaradása érdekében.

„Jó determinatio [rendelés] a remetei kápolnárul. Anno 1777. Die 7-a VII-
bris [septima septembris, azaz szeptember 7-e]. Összegyülekezvén az remetei 
kisasszony kápolnájánál esztendőnként ugyan kisasszony napján tiszteltetni 
szokott solenitas (ünnep) és bucsu eránt, eczczer s mind szivünkre vévén azon 
bucsu alkalmatosságával az kápolnához jó ájtatos intentiokbul [szándékok-
ból] alamizsnaképpen összehordogatott pénzecskébül tartani szokott ebédet s 
költségeket, determináltuk [határoztuk], ennekutána az kápolna attya avagy is 
16 Vendel 49. p. 
17 Vendel 48. p.
18  Hóman Bálint, Szekfű Gyula: Magyar történet. Bp., 1928. Arcanum Adatbázis CD-ROM
19  1829. június 14.: Szekszárd a XIX. század elején az Egyed Antal-féle összeírás tükrében. = Évszázadokon át. Tolna 

megye történetének olvasókönyve. H. n. [Szekszárd], 1978. Tolna megyei Levéltár 369. p. 
20 Vendel 49. p. Az adományozás 1777-ben megtörtént ugyan, de csak 1780-ban foglalták ezt írásba.
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gondviselője azon ebédre az város rovására [költségére] akármiféle 60 font húst 
az konyhájára vihessen és 1 fr. [forint] áru kenyeret, ezen föllül baromfiakkal 
fogjuk segiteni. Ugy borral és sóval. Egész Tanáts.”21 

Hihetőleg már ekkor dívott az a szokás, hogy a helybéli, vendégeket 
váró boros gazdák – leginkább a Bajor és Sárfehér nevű szőlőkből – új 
fehérbort készítettek kedveskedésül. Ha ez elmaradt, ritkán mondták jó 
szőlőtermőnek az esztendőt. A Béla téri templomtól a Bartinán, Remetén 
zászlók alatt kivonuló s messze földről idesereglő búcsúsok, akik nem a mai 
kerülőkkel, hanem a Kukk-hegy (Öreg-Petre) felől jöttek még Bonyhádról 
is, áhítattal és régi hagyományként magyar és német nyelvű misével egy-
aránt emlékeztek Szűz Mária születésnapjára. Az asszonyok-lányok, akik 
sokszoknyásan itt is aludtak a szabad ég alatt a Szent Anna-kápolna körül, 
a magukkal hozott elemózsián kívül számíthattak a kápolnakert szilvafáira 
is, melyeknek gyümölcse éppen ekkorra édesedett az ínyekhez. Szomjukat 
természetesen csillapíthatták a (kegyes imákkal csodákra is képes) csurgó, 
azaz a Mária-forrás vizével.

Kinek-kinek feledhetetlen élménye maradt a búcsú; 1865-ben például a 
16 éves Augusz Annának, aki naplójába jegyezte be a nevezetes szeptember 
8-i péntek eseményeit. „Liszt a reggelinél felkeresett minket. Tíz óra felé 
papával a szekszárdi kápolnába mentek, ahol minden évben megünneplik 
Szűz Mária napját, szeptember 8-át: nagy tömeg gyűlik ilyenkor össze. Mi-
sehallgatás után Liszt visszajött Cosimáért, hogy ő is lássa az ünnepséget. 
Cosi, az Abbé [Liszt Ferenc, akit IX. Pius pápa pappá is szentelt, vendéglátó-
ja, Augusz Antal pedig kastélyában kápolnát rendezett be számára], mama, 
papa és mi kettőnk társaságában jelent meg, és mind Ő, mind az Abbé gyer-
tyát helyeztek el a Szent Szűz oltárára. Minden tetszett neki; a magaslaton 
a fák között fekvő kis kápolna, az embertömegtől ellepett kis domb. Rosty, 
Reményi és Plotényi is velünk voltak, kint találkoztunk velük. Cosima el-
ragadó volt széles kék szalaggal övezett fehér ruhájában. Minden nagyon 
jól áll neki! A kápolnából lejövet nagy örömömre karomat nyújthattam az 
Abbénak, míg Cosi papával mellettünk haladt.”22 

Öt év múlva, 1870-ben korántsem lehetett ilyen békés a Mester újabb 
itteni látogatása ezen a napon, mert hatalmas vihar kerekedett, s nemcsak 
a jámbor búcsúi nép béketűrését tette próbára, hanem a város túlsó végén 
kettétörte a több évszázados nevezetes szilfát, a Béri Balogh Ádám-fáját.23 

21 99 év óta megtartott rendelet. = Tolnamegyei Közlöny 4. évf. 37. sz. (1876. szept. 1.) 3. p.
22  Hadnagy Albert: Liszt szekszárdi kapcsolatairól. Sajtó alá rendezte Prahács Margit. = Tanulmányok Tolna megye 

történetéből. Szerk. Puskás Attila. Szekszárd, 1969. Tolna megyei Tanács Levéltára 2. köt. 242-243. p.
23  A Magyar Történelmi Társulat átirata, Tolna vármegye közönségéhez, Béri Balogh Ádám emléke ügyében. Századok 4. 

évf. 9. sz. (1870. nov.) 647. p. A tervezett feliratok egyike ez lett volna: „Az 1870. september 8-kán – a szerencsétlen 
hősként – vihar-letörte ős szilfa helyére Emlékűl a Dicsőnek TOLNA FIAI.”

Ha nem is ekkora, de kisebb zápor vagy eső igen gyakran esett ezen a neve-
zetes napon, de ez inkább csak a fölvert port, mint a kedvet szokta elmosni.

Természetesen egykor, a XVIII-XIX. században, amikor még élénkebb 
volt a vallási élet, nemcsak ezen a kitüntetett napon jártak e csöppnyi Isten 
házába. Haas Mihály jegyezte fel: „E kápolnában minden szombaton szá-
mosan gyülnek össze még a szomszéd falvakból is a hivek, tisztelni a ma-
gyarok Nagyasszonyát, kinek tiszteletére sz. Gellért püspök Wion tanusága 
szerint, különösen fölajánlá a szombati napot.” 24 Mindez 1858-ig biztosan 
így zajlott, de az akkori jegyzőkönyvek szerint a kápolna fenntartásában 
egyéni vétség miatt támadt zavarok – a százados gyűlés jegyzőkönyvei 
szerint – ezt beszüntették. Nem tudjuk, később újra szokásba jött-e, de any-
nyi bizonyos, hogy Mehrwerth már azt írja: „nyáron által, különösen pedig 
szombati napokon igen látogatott”.25 Idővel újabb hagyományok is terem-
tődtek, ezek egyikét is az első gimnáziumi osztály tanulója, a későbbi pol-
gármester örökítette meg: „Kedves szokást vettek fel a helybeli gimnázium 
katolikus tanulói, akik minden évben érettségi előtt a Remete kápolnában 
misét hallgatnak.”26

Máskor csupán kikövetkeztethető, hogy itteni élményről olvasunk. Ba-
bits Mihály első szülőföldjéről írott verse, az Édes az otthon – az ősz képé-
vel – így kezdődik: „Mikor a szőlő leve buggyán, / barnul a fanyar berkenye, 
/ kalászt szentel a dűlő utján / az Egyház, az Isten menye…” Ki gondolná, 
hogy a berkenye meg az egyház ilyen közelsége nem véletlen: egyedül a 
Szent Anna-kápolna kertjében áll egy bizonnyal több száz éves berkenye, 
amely másutt rendesen csak két-három méteresre nő, de ez a példány a 
8–10 méteres magasságban tör az ég felé. (A régi lexikon szerint 500–600 
évig is elél.) Ilyen fa nem is található meg másutt Szekszárdon, s így hihető, 
hogy talán Babits is itt láthatta a fojtós berkenyét egy kisasszonynapi búcsú 
alkalmával. De hogy nemcsak látta, arról maga tanúskodik: a „barnul” és a 
„fanyar” egyaránt érésre s ízlelésre utal. Vajon annak, aki manapság kóstolja, 
eszébe jut-e erről is, hogy ezzel együtt „édes az otthon”?

Dr. Töttős Gábor

24  Haas Mihály: Emlékek a Duna mentén Földvártól Vukovárig. = Emlék-könyv. Szerk. nélk. Pesten, 1852. Kiadja 
Danielik János. 2. köt. 375. p.

25 Vendel 49. p.
26 Uo.
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Képek az 1979. évi
remetei búcsúból

Forrás közmondásainkban
Dr. Margalits Ede a millennium évében kiadott Magyar közmondások és köz-
mondásszerű szólások című gyűjteményében – főleg Dugonics András és 
Erdélyi János összeállításaiból – a forrás címszó alatt 18 állandósult szó-
kapcsolatot, illetve bölcsességet említ. 

k A forrást fel ne zavard. k A szent forrásnak égből az eredete. k Ella-
kott a forrásból. (Jóllakott a jóból.) k Forrás jobbika száraz időben tetszik ki. 
k Forrásánál legjobb a víz. k Ha eredetét néznéd, sok forrást meg kellene 
utálnod. k Ha forrásod vagyon, ne igyál patakból. k Ki a forrásból eleget 
ivott, háttal fordul hozzá. k Legjobb a víz forrásában. * Legjobb a víz tulaj-
don forrásában. k Minél messzebb a forrás, annál későbbre ér a tengerre. 
k Örül, mint szomjas szarvas a forrásnak. k Sehol sem jobb a víz, mint 
tulajdon forrásánál. k Száraz időben tetszik ki a forrásnak jobbika. k Te is 
azon forrásból buggyantál. k Tiszta, mint a forrás. k 1

Ha ezek némelyike ismétlés is, ezeket összevonva 15 közmondás szól 
akkoriban a forráshoz kapcsolódó gondolatokról. Ki-ki választhat magának 
élethelyzetéhez illőt.

1 . (Gyűjtötte és rendezte dr. Margalits Ede.) Bp., 1896. Kókai Lajos k. 261 p.
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Nevezetes búcsúk 

A ’48-as búcsú – és hatása
Az 1849-ben – nem utolsó sorban forradalmi prédikációi miatt – elfo-

gott és mártírhalált halt Ujváry József plébános 1848 Kisasszony napján 
a remetei Szent Anna-kápolnánál tartotta a szentmisét. A megyéből ide-
sereglő több ezres tömeg előtt olyan gyújtó hatású beszédet tartott, hogy 
számos vidéki fiatalon kívül mindhárom káplánja is felcsapott honvédnek. 

Egyikük a Garay szülőházában 1824. július 30-án született Dicenty Pál 
volt, aki maga vásárolta lován huszárhadnagyságig vitte. A szabadságharc 
után büntetésből 1850. január 31-én besorozzák a 7. gyalogezredbe. Itáliából 
írott s fennmaradt szabaduló levele szerint 1851. augusztus 16-án lesze-
relik. (Gyalogszerrel éppen a búcsúra érkezett haza.) Az egyetemen már 
orvosként végzett 1861-ben, később ő javasolja a cselédeket segítő megyei 
rendelkezéseket, s ugyanekkor a Szekszárdi Dalárda egyik újjáalapítója lett. 
Négy év múlva egyike azoknak, akik a mezővárosba látogató Liszt Ferencet 
dallal üdvözlik, s láthatja a Mestert elmélyült áhítatában a kápolnában is.

A százéves kápolna ünnepe 1878-ban
Bármit mondjon is a történeti kutatás a Szent Anna-kápolna 1741-1758 
közti megalapításáról, maguk a helybeliek nem így tudták ezt egykoron. 
Bizonyíték erre az 1878. szeptember 15-i Tolnamegyei Közlöny, amely Kis-
asszony napjáról ez évben két jelentős eseményt jegyzett fel. Az egyik, hogy 
e nap reggelén halt meg báró Augusz Antal, a másik pedig… De erről inkább 
szóljon a korabeli újságcikk részlete.

„A kisasszonynapi ünnepély az »Anna« kápolnában, mely a korábbi évek-
ben is mindig tömérdek népet vonzott városunkba, az idén is nagy arányú 
volt. A kedvező időjárás, a külső mezei munkák szünetelése s leginkább azon 
körülmény folytán, hogy jelen alkalommal ünnepeltetett a kápolna száz 
éves fennállásának évfordulója, nem csupán szomszédos falvainkból – de 
a velünk határos megyék széleiből is számosan zarándokoltak hozzánk ez 
ünnepélyen való személyes részvételre. 

A vidéki hívők ünnepélyes bevonulása már úgyszólván múlt péntek es-
téjén vette kezdetét, s tartott ez vasárnap délig. Egyik menet a másikat érte. 
A kis kápolna környéke csakhamar betelt a tarkabarka öltözetű ájtatoskodók 
nagy sokaságával, s oly élénkség és elevenség ütötte fel ott tanyáját, ami-
lyent nagy ritkán látott a szerény kis épület. Körülbelül 5-6000 ember volt 

jelen s a kápolna előtti tágas nagy tért a kocsik és több úri fogatok százai 
foglalták el. Nem hiányzottak a bábos-, könyvkötő-, játék-, cukrászsátrak 
és lacikonyhák sem, melyek mindmegannyi forrásait képezték a tapasztalt 
élénkségnek. Tömérdek gyümölcs, főleg dinnye volt az utak mentén min-
denütt kirakva; az adásvevés egy kisebb vásáréval is felért. Volt is ám öröm 
az apró nemzedék között!

A kis kápolna lehető díszben fénylett, s szerencsésnek vélte magát, ki 
bejuthatott abba; viszont az is, ki belőle idejekorán szabadulhatott; mert az 
iszonyatos szorongást és az ebből támadt tikkasztó hőséget lehetetlen volt 
kiállni. A kápolnától jobbra-balra két szószék volt felállítva, melyek egyikén 
magyarul, másikán németül folyt az egyházi beszéd.”

A helybeli szónok – miután ígérete ellenére hiába várták Dulánszky 
Nándor pécsi püspököt – az a Bocsor Antal volt, akit már 1849-ben kisze-
meltek az akkor már császáriak által elfogott Ujváry József helyére, de ő 
nem vállalta el, hanem a „rebellis” Bartal György faddi katolikusait addig 
pásztorolta, míg azok egy templomot össze nem gyűjtöttek s föl nem épí-
tettek. Ezután jött Szekszárdra belvárosi plébánosnak, így lett ő a helyi 
magyar szónok. A vidéki meghívott Garay János egykori pécsi iskolatársa, 
Péchy József címzetes prépost, Tolna mezőváros első történetírója tartotta 
a német szónoklatot. „Mindkettő igen sikerült beszédet tartott” – mondja a 
korabeli újságcikk, amely azt sem mulasztja el megemlíteni, hogy Bocsor 
„előadása örvendett nagyszámú hallgatóságnak”, mert ő a kápolnák eredetét, 
célját, helyrajzi fekvését és történetét ismertette „megérthető modorban”.

Ez az 1878-as búcsú – ilyen a történelem – szintén egy fegyveres ese-
ménnyel kapcsolható össze, ekkor zajlott ugyanis Bosznia–Hercegovina 
okkupációja, amelynek már ekkorra több szekszárdi áldozata is lett. Nem-
csak az ő lelki üdvükért imádkoztak, hanem családtagjaik megsegítésére is 
gyűjtöttek Mutschenbacher Lajos – ekkor önállósult szabómester – veze-
tésével. Ő még (mai szülővárosával ellentétben) emlékezett nagybátyjára, 
Mutschenbacher Antalra, aki 1848 Kisasszony napján szintén Ujváry plé-
bános vérpezsdítő, de már német nyelvű prédikációjára fogott fegyvert, s 
lett német anyanyelvűként a 9. honvédzászlóalj hadnagya. A szabadságharc 
után büntetésből a 8. vértes ezredbe besorozva lelte halálát Galíciában…

Min ámultak 1901-ben?
A hivatal útvesztőin lassan döcögött közvilágításunk nagy reformjának 
ügye, ezért a tervezett 1901. augusztusi kezdet eltolódott, méghozzá a ne-
vezetes szekszárdi Kisasszony napra, szeptember 8-ára. Ilyenkor, akinek 
csak akadt vidéki ismerőse, idecsalogatta, hagyományosan már musttal is 



26 27

megkínálta, s persze a teljes búcsú mellett szórakozás és színes kavalkád 
is várta az álmélkodó falusiakat a Remete-kápolnánál. 

Ha ott nem is, de a Béla és a Garay téren, a kórháznál, a vasútállo-
másnál és az újvárosi templomnál valóságos égi csodaként tekinthettek 
1901. szeptember 8-án este fél nyolckor az ívlámpákra, „és ezzel városunk 
korszakot alkotó lépéssel ment előre a haladás útján” – írta egy hét múl-
va a Tolnavármegye. Ugyanitt olvassuk, hogy „maga a villamos világítás… 
pompás világosságot terjesztett”, s várhatóan „sorba következik a köz- és 
magánépületek megvilágítása”. E téren jó példával járt elöl az első három 
villanyt használó középület: a városháza, az izraelita templom és a kaszinó. 
A magánemberek közül a későbbi DÉDÁSZ-székház egykori építtetője és 
lakója: Boda Vilmos országgyűlési képviselő, a Tolnamegyei Közlöny szer-
kesztő-tulajdonosa lett az úttörő.

Volt abban némi lelkes túlzás, amikor rivális laptársa, a Tolnavármegye 
azt írta: „A vállalat alig képes a magánrendeléseknek eleget tenni, annyira 
sürgeti az érdeklődő közönség a villamvilágítás bevezetését.” Azt viszont ne 
vonjuk kétségbe, ha úgy érezték: „Mindenki, aki városunk fejlődését szívén 
viseli, őszinte örömmel üdvözli a haladásnak ezt a nagy művét…” S mindezt 
természetesen a nevezetes Kisasszony napon csodálhatta meg a helybéli 
és a vidéki egyaránt.

Dr. Töttős Gábor

Szent berek, itt hol örök vizeid forrása kicsordúl,
 S illatozó partján habja csörögve lezúg;
S hol, puha fészke felett nyögvén Philomela keservét,
 Bokraid árnya közül csattog az éjjeli dal:
Fogd fel az elhagyatott szeretőt, ki lehajlik öledbe,
 S rejtsd fakadó könnyét néma homályod alá.

Kölcsey Ferenc
Berkemhez

Ilyen álma volt az elesett vitéznek,
És amint ébredve ujolag fölnézett,
Magát hüvösvizü forrásnál találta,
Oldalánál pedig vén Hadonárt látta.
Aki (hazatérő ura parancsából)
Javas csodafűvel – vízzel a forrásból
Borogatta sebét… nyugalomra térve,
Neki gyógyulást és életet igérve.

Vajda János:
 Béla királyfi. Költői beszély. V. ének.

 (A költemény a szekszárdi apátság alapítójáról szól.) (1854)
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Márc – csurgói vízből .. .

Hétévesen, 1951-ben már aktív részese voltam a Kisasszony napi búcsú-
nak. Őseim gyertyát, cukorkát, mézeskalácsot készítettek, s persze az akkori 
elmaradhatatlan üdítőt, a jegelt márcot. Akkoriban nagy felhajtások voltak 
a „vidám vásárok”, de a Kisasszony napi búcsút soha nem tudták legyőzni. 

Molnár Feri bácsi már szombaton befogta lovait, és a sátrakat, gyertyát 
felpakolva kihajtottunk Remetére. Felállítottuk a sátrakat, a gyertyát kipa-
koltuk. A kápolnához már egész nap legkülönbözőbb irányokból érkeztek 
a prosecciók [hívők csapatai]. Előttük a zászlóvivő, a csapat pedig több tíz 
kilométeren keresztül zarándokolva, imádkozva; énekelve közelítette meg 
a nép a kegyhelyet. A kápolna melletti-alatti domboldalon sok százan töl-
tötték az éjszakát. 

Szombaton már árulták a Hollendusék a sört, üdítőket, a Gulyásék a 
pecsenyét, kolbászt. Nagy volt a jövés-menés. Pörögtek a láncos ringlispilek 
[körhinták], üzemeltek a mutatványos bódék, csakúgy, mint a céllövöldék. A 
kipakolás a Remete-Bocskai utcai torkolattól egész a csurgóig tartott. 

Vasárnap hajnalban újra megpakoltuk a lovas kocsit és kivittük az édes-
ségeket meg természetesen a márcot. Kiérkezés után, amikor a kocsiról 
mindent lepakoltunk, nagy vizes edényekkel hajtott fel a Molnár Feri bácsi 
a csurgóhoz, ahol azokat megtöltöttük, és vittük be a sátrakhoz, ahol nap-

közben édesapám folyamatosan alulról keverte a jéghideg, üdítő márcot. Az 
árusításban sok barát segédkezett, a Dombai Gyuri és Vágner Feri bácsiék 
csakúgy, mint a Klézli Feri bácsiék, és édesanyám testvérei mellett a hú-
gommal mi is. Megettük a reggelit a nagy vásáros láda tetejéről, és vártuk 
a vásárlókat, akik időteltével érkeztek is. 

Elkezdődött a mise, zengett a domboldal. A mise után jött a nagy forga-
lom, majd az ünneplő nép elvonult. Czéh Janó nagymamája a maga tömte 
kacsákat sütötte meg. ez volt a búcsúi ebédünk. Mindenkinek jólesett. Aztán 
délután újra jöttek az emberek. Fogyott a sör, a pecsenye, de természete-
sen az édességek és a gyertyák mellett a márc is. Nagyon sok volt az árus, 
de a kavalkád is. Pörögtek a körhinták, csattogtak a légpuskák, de vidáman 
szórakoztak a mutatványosoknál is.

Hát a búcsúnak voltak érdekes történetei is. Egyik reggel nagyon hideg 
volt. Hogy a húgom ne nagyon fázzon, beletették a nagy vásáros ládába. Az-
tán jött a vihar, miközben mindenki kapkodott. A láda megindult a kápolna 
bejárata melletti kis árokba. Szerencsére az ijedségen kívül nem történt baj.

Egyik évben a búcsúra kaptam a szüleimtől 10 forintot. Mentem a cél-
lövöldébe lőni, aztán mentem a körhintához. Nagyon tetszett, le sem száll-
tam három körig, aztán nemcsak a körhinta forgott, hanem utána velem az 
egész világ.

Nem tudom, az unokáink hasonló élmények részesei lehetnek-e, min-
denesetre mi jó szívvel emlékezünk azokra az esztendőkre. Ha a világ moz-
gása, felfogása meg is változott, reméljük, az emberség, szeretet megmarad 
az utódokban is, csakúgy, mint az általunk készített márc. Adjon a Jó Isten 
ehhez mindannyiuknak sok jó erőt, egészséget, hitet és sok szeretetet.
 Petrits József

. . .és akik azt kóstolták
(Gyűjtötte: Farkas–Mikola Edit)

Búcsú előtt a családok nagytakarítást tartottak. Az utcát két oldalról középig 
söpörték. A búcsú napján pedig íratlan szabály volt, hogy aznap nem lehe-
tett dolgozni pl. trágyát hordani vagy kapálni, mert azt megszólták.
 Elmondta: Békésné Nagy Erzsébet.

Búcsú napján családi képet készítettek. [...] Imádtam a márcot, mindig sorba 
álltam. Hideg volt, hűsítő. Lacipecsenye, törökméz, krumplicukor, tükrös 
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szívecske voltak a kedvencek. A rózsafüzért gyakran hazáig megettük. Szen-
záció volt a körhinta.
 Elmondta: Kozma Istvánné Borgula Anna.

Az elején csak kegytárgyakat (például gyertyát) árultak a búcsúban. Aztán 
márcot, törökmézet, sodort, hegyes, nemzeti színű, gyufavékonyságú teke-
rékekből álló paprikacukrot, bicskát, jelvényeket, babákat, matricát, öveket, 
lufit. Az elszármazottak is hazajöttek az ünnepre, úgy is hívták, hogy ha-
zaváró.
 Elmondta: Faddiné Kovács Veronika.

A Felsővárost ez mozgatta, a búcsú, a szüreti bál, egyházi dalárda, olvasókör, 
színjátszó kör. A búcsú nagy esemény volt minden évben. Itt találkozott a 
Felsőváros és a templomban.
 Elmondta: Ferencz Józsefné Fejes Klára.

A búcsúban rettentő sokan voltak, az 1-es busz különjáratai vitték fel a ten-
gernyi embert. Volt ott bazáros, céllövölde, ringlispil, sütöde, bor. Szerettük 
a fekete italt, a márcot. Vettünk babát, tükrös szívet. Nagyot akartunk, de 
csak kicsit kaptunk. Aztán később, mikor vehettünk volna nagyot, sajnál-
tuk rá a pénzt. Szép fényes selyemcukrot is árultak. A katolikus gyerekek 
rózsaszín, sárga rózsafüzért vettek kis kereszttel az alján, úgy is hívták, 
hogy búcsúfia. Bizsusok voltak, gyerekgyűrűk fémből üvegkővel. Ott volt 
a „similabdás néni” (fűrészporral megtömött, krepp papírral bevont labda, 
melyet vékony gumiszálra (modellgumi) függesztettek, ütögetni lehetett, 
visszaugrott). A céllövöldében babát lőttek a lányoknak vagy művirágot. 50 
fillér volt a ringlispil. 4 Ft-ból már tudtunk gazdálkodni.
 Elmondta: Winkler Györgyné Zsuzsi néni, Csányi Tóth Ferkó lánya

Családi fotó a búcsúból jövet
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Képek az 1979 évi remetei búcsúból

A megújhodás krónikája
Mottó: Összefogás!

„Mentsük meg a Remete-csurgót, le-
gyen egy jó találkozási pont”! – vetet-
te fel  több mint két éve a gondolatot 
Dománszky Zoltán. S mindig vannak, 
akik csatakoznak, és segítenek a jó öt-
letek megvalósításban: Györfi Gyula 
megkérte az IFU elnökségi tagját, Pék 
Györgyit, karolja fel a csurgó ügyét, ők 
Ingnácz Györggyel felkeresték az Alis-
ca Bau segítőkész vezetőjét, Korcsmár 
Istvánt, aki javasolta a Rotary Club 
bevonását is. A gépezet beindult!

2013
Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei 
Természetbarát Szövetség elnöke az 
évszázados múlttal rendelkező for-
rást szakemberekkel is megnézette. 
Kiderült, hogy pusztán önkéntes munkával nem lehet helyrehozni, a forrás 
felújítása komoly tervezéssel, kivitelezéssel és ehhez méltó anyagi vonzat-
tal jár. Az Ifjúsági Unió Szekszárd, a CivilSegéd Közhasznú Alapítvány és 
a Rotary Club Szekszárd csatlakozott a kezdeményezéshez. Szekszárd 
Megyei Jogú Város felkérésre vállalta a hivatalos tervek elkészítését, en-
gedélyeztetését. A városháza tárgyalójában egyeztetések során kialakult a 
feladatsor:

3  a Polgármesteri Hivatal munkatársai elkészítik a látványtervet, 
biztosítják az áttervezett bejáró úthoz a kockaköveket, vállalják a 
parkosítást, valamint egy vízgyűjtő létesítését

3  a CivilSegéd Közhasznú Alapítvány mint gesztor szervezet a 
munkák lebonyolítását vállalja, valamint az adományok kezelését 
és a pénzügyi hátteret biztosítja

3  az IFU vezetése vállalta, hogy szakmai segítséget ad, szórólapokat, 
adománygyűjtő jegyeket - tombolát készít, forgalmaz, kitelepülé-
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seken aktív részvétellel, kétkezi munkával, saját munkatársaival és  
önkéntesek bevonásával mindenben segít

3  a Rotary Club és tagjai pénzbeli támogatásuk mellett a felújítási 
munkák lebonyolításának szervezését vállalták

A feladatok előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában résztvevő 
főbb szervezetek és munkatársaik:
– Polgármesteri Hivatal: Horváth István, Herr Teréz, Katz Zoltánné 
– Látványterv: Építész Alkotó Műhely, Földesi Zoltán
– CivilSegéd Közhasznú Alapítvány: Kovácsné Lengyel Klára, Tumbász Péter
– Ifjúsági Unió Szekszárd: Győrfi Gyula, Pék Györgyi, Ignácz György, Joó 
Balázs, Farkas-Mikola Edit
– Rotary Club Szekszárd: Kovács József, Kővári László
– Tolna Megyei Természetbarát Szövetség: Dománszky Zoltán
– Geodézia: Meridián Kft.: Szente Károly

2014. március – április
2014. március 29-én figyelemfelhívó túrát szerveztek az alsóvárosi fiatalok. 
Lengyel Péter túravezető irányításával indult a túra az Alsóvárosi temető-
vel szemközti tanyáktól, ahol szép számmal gyűltek össze fiatalok, idősek 
egyaránt. A túrázók célba vették a Csacska-szurdik tetőt, a hegygerincen 
végigsétálva városnézésre került sor. Pihenésként a Deutsch-tanyánál bor-
kóstolóval és zsíros kenyérrel látták vendégül a csapatot.  A pihenő után a 
Kápolna tér felé vették az irányt, megnézték a Remete-kápolnát, végigjárták 
a nemrégiben felújított stációkat, végül megtekintették a Remete-csurgót.
A hírek egyre több és több emberhez eljutottak. Sok-sok biztatás, ötlet, se-
gítség felajánlás érkezik a szervezőkhöz, beindul a „Csurgó  projekt”. Egy-
mást követik a megbeszélések, készülnek a figyelemfelhívó szóró anyagok, 
programtervek. A sajtó bekapcsolódott, és a túrákról meg az azt követő 
eseményekről folyamatosan hírt adott.

2014. május 11. 
Madarak és Fák Napja 
2014. május 11-e fontos dátum a Remete-csurgó életében. Az Ifjúsági Unió 
Szekszárd az Alsóvárosi Rk. Egyesület tagjainak ötletére a Madarak és Fák 
Napja alkalmából adománygyűjtő túrát szervezett a „csurgótól a csurgóért”. 
A Kápolna tértől indulva a Cserhát-hegyig tartott a kirándulás Prantnerné 
Frei Erzsébet és Takács István vezetésével.

A téren Joó Balázs és Kovács József bemutatták a csurgó hivatalos fel-
újítási tervét, melyet az Építész Alkotóműhely Kft. készített el. Ezt követően 
a nap zárásaként dr. Ótos Miklós tartott egy érdekességekkel teletűzdelt 
előadást a csurgóról a lelkes hallgatóságnak.

A tényleges felújítási munkák ezután indultak Joó Balázs és Kovács 
József irányításával. A munkálatok a kifolyó tisztításával kezdődtek, így el-
tűnt a csurgó előtti kis térről a mocsár. Ezt követte a támfal felújítása. A 
kifolyóhoz mészkőtömbök kerültek, valamint a régi idők emléke miatt egy 
vasajtó. A tereprendezés során autóalkatrészek és egyéb a környezetbe nem 
illő tárgyak kerültek elő. Tán valaki szerelő műhelyet üzemeltetett itt? 

2014. július –augusztus 
Adománygyűjtések, felújítási munkák folytatása.
Az anyagi fedezet megteremtésére, a CivilSegéd Alapítvány és az Ifjúsági 
Unió Szekszárd támogatói jegyeket és tombolákat kezd el árusítani.

A Rotary Club és az Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület nagy erőkkel 
adománygyűjtést folytat, így a felújítás híre eljut az elszármazottakhoz és 
még külföldre is.

2014. július – Kiadvány
Kovács Józsefné, a CivilSegéd Közhasznú Alapítvány elnöke felkéri Dr. 
Töttős Gábor főiskolai docenst, hogy írja és szerkessze a Remete-csurgó-
ról készülő kiadványt. A tanár úr örömmel vállalja a feladatot, amelynek 
eredménye e kézben tartott mű. 

2014. július 8. – Macskakövek megtisztítása
Július 8-án délután az IFU szervezésében 16 szorgos önkéntes tisztította 
meg, és vállalkozások gépeinek segítségével szállítható állapotba hozta a 
Béla térről megmentett macskaköveket, Tíz raklapnyi kő a hónap végére a 
helyére is került. 

A történelmi jelentőséggel bíró macskakövek járdaként szolgálnak a 
rendbe hozott csurgónál, ezzel is megmentve Szekszárd egy darabkáját. 

2014. nyár – Sajtó
A helyi médiumok is a felújítási program mellé állnak. Hírt adott róla a 
Tolnai Népújság, a Tolna Megyei Extra, a Szekszárdi Vasárnap, a TolnaTáj 
Televízió és a Rádió Antritt is. 
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2014. augusztus
Augusztusban megtörténtek a városi kertészettel együttműködve a végső 
simítások. Helyére kerültek a padok, az információs tábla, valamint elké-
szült a kifolyó végleges kialakítása.

2014. szeptember 7.
A Kisasszonynapi búcsú kiváló alkalmat nyújt arra, hogy ünnepélyes keretek 
között átadjuk a megszépült Remete-csurgót.

Ha kegyelmesen úgy tetszik Neked 
Sorsom, vagy Istenem,
Hogy e mostani megpróbáltatásom 
Vízválasztó legyen,
Amelynek kopár hegytaraján túl 
Eztáni életem
Új forrása ered: 
Legyen, kérlek, e forrás 
Mélyebbről fakadó, 
Nem magának-való 
Tisztultabb szeretet.
Legyen e tiszta nedv 
Felbuzgó munkakedv,
Önzetlenebb erő, 
Malmot hajtó patak, 
Szolgáló akarat, 
Sziklából feltörő.

Reményik Sándor: Vízválasztó (Részlet)

De mint patak folyása 
Az ember élete; 
Bármely simának látszik 
A viz fölülete,
Minden csepp, minden hullám 
Percenként más alak,
Amint a habjátékban 
Együvé omlanak.

Garay János: Vásárfia

Remete-csurgói emlékezés
Szabó Pálné - született Frei Rozália -, aki 93 éves és Budapesten él, emlék-
szik rá, hogy az iskolások minden évben nyár elején a Remete-csurgóhoz 
kirándultak, hogy a „Madarak és fák napját” ünnepeljék versekkel és ének-
kel.*
Rozika néni 1926/27 körül ezt a Pósa Lajos verset szavalta:

Ezt a diófát itt
nagyapám ültette.
Árnyékában nem ült,
gyümölcsét nem ette.

Nem maga hasznáért,
másért cselekedte;
unokái áldják emlékét érette…

*Az esemény iskolai keretek közé az Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter által 26.120/1906 számon 
kiadott rendelet által került, melynek értelmében, az elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában 
kellett „természetvédő” és „erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak és Fák Napját.

(Gyűjtötte: Prantnerné Frei Erzsébet)

 ö l t ő   a  f o  r á s  á l
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A mi Remete-csurgónk
A Remete-csurgó számomra több mint egy forrás, ahol állandóan folyik a 
víz, és lehet szomjunkat oltani. Mikor erre a csurgóra gondolok, megjelenik 
előttem a hely, ahol megépítették nagy hozzáértéssel és esztétikai érzékkel.

Szekszárd Felsővárosát kettéválasztja a Séd-patak; két oldalán vezet-
nek az utak, utcák, melyek a Kápolna téren érnek véget. Ennek bal oldalán 
található a kápolnakert, a „szilvás”, fent a Remete-kápolna, a stációk, és ott 
volt Huber bácsinak, a kápolna gondnokának háza. Sajnos már lebontották: 
a házzal együtt még meghittebb, éltetőbb volt a kápolna környéke.

A csurgót közelítve elénk tárulnak a völgyek és utak elágazásai. Jobbról 
a Jobb-Remete, ez vezet a Hosszú-, Rövid- és Tatai-völgybe. Szemben jobb-
ról a Kerék-hegy a maga méltóságával, melyen el lehet jutni Sötétvölgybe. 
Szemben balra a Tökös, ez egy kisebb völgy, nyári nagy melegben hűset 
adó lombos fák alatt lehetett feljutni a Kerék-hegy első dombjára. Balra 
a bal-remetei feljáró, amely felvezet Iván-, Porkoláb- és Csötönyi-völgy 
tetejére, ahonnét csodálatos kilátás nyílik a Baranya-völgy és a Faluhely 
szőleire. A bal-remetei út bal oldalán, a Kápolna tér jobb alsó sarkában, a 
stációk alatt bukkan elő a Remete-csurgó. Közeledve már lehet hallani a víz 
csobogását, látni, hogy a víz éltető hatására üde zöld a növényzet, méhek 
zsonganak, madarak röpködnek a víz fölött, és oltják szomjukat. 

Reggel az első napsugarak melegítik a hideg levegőt, délután a nyári 
nagy meleget enyhíti a csurgó mögött lévő hegy és fáinak árnyéka. 

Gyerekkoromban sokat ittunk játszás közben a hűs forrásvízből, és kan-
csókat töltve vittem a közeli szőlőben dolgozó szüleimnek meg a napszá-
mosoknak. A kápolnakertben szilvafák és körtefák termik sokféle-fajta gyü-
mölcseiket, nyár közepétől késő őszig. Huber bácsi többször megkergetett 
bennünket, mikor ettük a szilvát, körtét, mert ő nagy félfenekű fahordókban 
gyűjtötte a lehullott gyümölcsöt pálinkának.

Nyár végén, ősz elején, szeptember 8-án volt a Kisasszony napi búcsú. 
Közeli és távoli falvakból jöttek az emberek lovas kocsival, gyalog, csopor-
tosan, zászlót víve, énekszóval és táblával, amelyen olvasni lehetett, honnan 
jönnek. Mi, gyerekek ámulva és csodálkozva néztük ezeket az embereket. 
A szekszárdi búcsúban két-három napot, éjszakát is itt töltöttek, a Reme-
te-csurgó adott nekik vizet, a Remete -kápolna lelki üdvösséget, a temp-
lomkert gyümölcsöt.

Egy hétig építették a búcsút, a Felsővárosban minden házat és tanyát 
kimeszeltek, kifestettek, az utcákat, utakat felsöpörték. Nagy ünnep volt a 
szekszárdi búcsú, jöttek vidékről, a város más részén lakó rokonok, barátok: 

nagy vendéglátás és vendégjárás volt a búcsú napján. A Remete téren áru-
sok, céllövöldések, ringlispilesek, mutatványosok adták meg a búcsú han-
gulatát és ellensúlyozták a kápolnába érkező hívők komolyságát.

A kápolnakert bejáratánál kezdődik egy széles út, amely felvezetett a 
kápolnához. Két oldalt árultak szőlőt, gyümölcsöt, kézműves termékeket. Az 
árusok között, a hosszú magas lépcsőn vonultak a kegyhelyre a díszruhába 
öltözött papok és utána a hívők. A kápolnában több napon keresztül zajlot-
tak a programok, még éjjel is tartottak misét.

Télen szánkó- és sípályák voltak a kápolnakertben, a város minden ré-
széből jöttek síelni. Volt egy könnyebb pálya a kápolna jobb oldalánál, és 
egy nehezebb, a stációkról lefelé, a fák között, ki a kapuig.

Mai fejjel veszélyes volt fák között szánkózni, síelni, de vigyáztak ránk 
az angyalok, és mi is ismertük képességeinket, óvatosak voltunk. Sosem 
felejtem el, jött egy pesti síelő, és kinevetett bennünket, hogy nem merünk 
a stációk tetejéről indulni, mert mi két, három, négy stációtól indultunk, ki 
hogy tudott síelni. Fölment a stáció tetejére, és elindult. Sorfalat álltunk a 
stáció aljánál, mi lesz ebből? Jött, jött szépen, s ahogy gyorsult, mindig na-
gyobbakat ugratott a stációkhoz vezető utakon, mint a szélvész száguldott 
el mellettünk. De a stációk és szilváskert találkozásánál egy sík sétány volt, 
majd nagyon meredek szakasz, ami sísáncként működött. Barátunk úgy 
repült, mintha igazi sísáncon repült volna, és egy óriási körtefa ágai közé 
szállt be; a mentő vitte el.

Gyerekeimet és édes kis unokámat is többször elvittem szánkózni. Ben-
nük már nincs meg az a felemelő érzés, de szívesen hallgatták a történe-
teket, az érdekesebbeket többször is elmeséltették velem. 

A Remete-csurgó tanulmányaimra is elkísért; talajtani szakmérnök 
hallgatóként a víznyerő helyek kiépítését és karbantartását húztam tétel-
ként. Nem nagyon emlékeztem a könyvben lévő tananyagra, de nagy ma-
gabiztossággal elmondtam a Remete-csurgó kialakítását, vízelvezetését. A 
tanár megjegyezte: ezt nem egészen így tanultuk, de ez is jó megoldás, sőt 
komplexebb, mint ahogy tanultuk. Kérdezte, honnét tudom ezeket a dolgo-
kat. Elmeséltem neki, a Remete-csurgó történetét, s ő azt mondta, hogy így 
tovább, Mészáros fiam, és ötöst adott.

Nyáron a szőlőbe menet vagy jövet többször megállok a csurgónál, hogy 
igyak a friss forrásvízből, hűsítsem kezeimet és arcomat. Egy-két percig 
nézegetem a környéket, és élvezem azt a nyugalmat, amit a víz csobogása 
s a fák hűse ad. 

 Mészáros Pál
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Ács Rezső
Alisca Bau Építőipari Zrt
Alisca-Mag Kft.
Amrein Réka
Anna napi névtelen adományozók
Apari Csaba
Bachus Ádám
Bacsmai László esperes-plébános
Baka Barnabás
Baka János
Bakonyi István 
Balla Zoltán és Szigetvári Anikó
Balogh Anikó
Balogh Judit
Bárczy Örs
Barna János
Benkő Zsófia
Béres Vilmos
Berlinger Anita
Berta Ferenc
Bíró László püspök
Bodó Istvánné
Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú 

Müvészetoktatási Intézmény népzene 
tagozat Siklósi Krisztián vezetésével

Brassnyó Gabriella
CivilSegéd Közhasznú Alapítvány
Csige István
Csuprik László
Delta-Coop Kft.
Deutsch István és családja
Dománszky Zoltán
Ékes László
Elekes Eduárdné
Építész Alkotóműhely Kft.: Földesi Zoltán; 

Hodossy László
F. Kovács Éva
Fánczó Benjámin
Farkas-Mikola Edit

Fodor Tibor
Főglein Orsolya
Főglein Tamás
Frankos Borház
Frei Ferenc
Geo Plusz’ 84 Kft. Csepi Pál
Gulácsi Renáta
Györfi Gyula
Hilbert Meláni
Hornok Enikő
Horváth István
Ifjúsági Unió Szekszárd
Ignácz György
Ignácz Kende
Illés Zsófia
Jné R.I.
Joó Balázs
Kaszó Gyula dr. 
Kiss Tamás
Klézli Éva
Kovács és Lengyel család
Kovács Gergő
Kovács József 
Kovácsné Lengyel Klára
Köpencrei István
Kővári László
Leipold Erzsébet
Lengyel Péter és családja
Lizák Lilla
Lónárdt István
Losonczy Richárd
Lovas Csilla
Magyar Természetbarát Szövetség
Majkut Milán
Málinger Józsefné
Málnainé Bíró Zsuzsanna dr.
Márkvárt János id.
Máté János
Meridián Kft.: Szente Károly

Mészáros Zoltán
Mészáros-Borház Kft.
Mezei Csaba
Mihályi Dániel Zsolt
Mikola Judit
Nagy János
Némedi Péter
Németh István
Oberriter Ferenc
Orbán Veronika Dr.
Ótos Miklós Dr.
Öregfiúk focicsapat: Buzás Antal, Gellér 

Sándor, Kedves Mihály, Kovács József, 
Nagy József, Prieger József, Soós István

Papp András
Pék Bálint
Pék Györgyi
Pék Patrik
Petrits család
Pilisi Gáborné
Potyondi Gergő
Prantner Gabriella
Prantnerné Frei Erzsébet
Pusztaszeri Győző
Rácz Adrián
Rádió Antritt
Radnai Erzsébet
Réhm Anita
Rell Kata
Ritter Péter
Rotary Club Szekszárd
RTV
Rühl Gizella
Saárossy Orsolya
Samai Zoltánné
Sió - Daruzási és Fuvarozási Kft.
Skultéti Józsefné
Somos Béla és neje
Szauer Szilárd

Szegedi János és családja
Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú 

Egyesület 
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia
Szekszárdi Vasárnap
Szent Cecilia Katolikus Kórus
Szivárvány Reklám és Dekor Stúdió
Szollár Zoltán asztalos
Szőr Gábor
Takács István és családja
Takács Istvánné
Taksonyi Szabolcs
Tancsa István
Tarr Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Tatai Miklós
Tatai Miklós
Tolna megyei Extra
Tolnai Népújság
TolnaTáj Televízió
Topán László
Tóth Gyula dr.
Tóth László
Tőzsér Béla
Tumbász Péter
V & Periko Kft. Vass Péter
Vágner Gyula
Varga Attila
Varga László és neje
Vass Péter
Vesztergombi József
Vi-Kon  Euro Kft.
Villi Adrienn
Vitéz Attila
Winkler Györgyné
Wittinger Ágnes
Wyszocsanszky Ilona
Yela Yasmine Grace
Zuschlag Zoltán 

Támogatói névsor

Köszönjük mindenkinek, aki névvel vagy név nélkül segítette a Remete-csurgó felújítását.
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