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A turbéki kegyhely és a Segítő Szűzanya tisztelete1 
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The pilgrimage site of Virgin Mary the Protectress in Turbék (near Szigetvár) has been linked 

with the location of the türbe (tomb) of Suleiman the Magnificent in church history and local 

history sources since the early 19th century. However, sources from the late 17th and early 18th 

century do not inevitably suggest that the shrine was built at the same location where the 

mausoleum of the sultan was. Therefore it is also dubious that the reason of establishing the 

shrine was the "anti-Turk" motif of the Mariahilf image placed in the church then. Of the several 

components of the cult of Virgin Mary the Protectress (Mariahilf), the piety of the Catholic 

German settlers and the protective effect of the devotional image against the plague can also be 

presumed as reasons for establishing the chapel in Turbék. From this viewpoint, the repeated 

reading of the already known documents and the research for new sources in church archives are 

suggested, which would enable the clarification of the role Turbék played in the religious life of 

Szigetvár and its vicinity. 

 

 

1. Bevezetés 

 

A Nagy Szulejmán szultán szigetvári türbéjének lokalizációja iránt mutatkozó kutatói 

érdeklődés új kérdéseket vet fel a turbéki kegytemplommal és annak Segítő Boldogasszony-

képével kapcsolatban is. A kegyhely történetének hagyományos interpretációja a mostani 

katolikus templomot kontinuitásba állítja a moszlim zarándokközponttal, a Szűzanya itteni 

kultuszát pedig mindenekelőtt a Mariahilf-képtípus „törökverő” jellegével hozza összefüggésbe. 

Bár korábban magam is ebben a keretben értelmeztem Turbék szakrális funkcióit,3 ma inkább úgy 

látom, hogy olyan eredetlegendával állunk szemben, amely nem a türbe pusztulásakor, s nem is a 

kápolna első építési periódusában kapcsolódott a helyhez. Az egyháztörténeti megközelítés, illetve 

a további levéltári kutatás irányának kijelölése természetesen nem tudja megoldani a türbe 

lokalizációjának problémáját, amihez mindenekelőtt újabb régészeti feltárások szükségeltetnek, 

mégis a turbéki kérdéskomplexum nem elhanyagolható részét képezi, lévén a kegytemplom ma is 

a katolikus vallásgyakorlás színtere, az eredetlegenda pedig erősen gyökeret vert a 

helytörténetírásban. 

Az alábbiakban két kérdést vetek fel: 1) A turbéki kegyhely létrejötte összefüggésben állt-e 

a szultáni türbe katolikus istentiszteleti hellyé alakításával? 2) A turbéki templomban elhelyezett 

Segítő Szűzanya-kegykép „törökverő” jellege miatt került-e ide? A válaszokat mindkét kérdésre 

                                                 
1 A tanulmány az NKFIH K 116270 kódszámú projektjének keretén belül készült. 
2 PhD, főiskolai tanár, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. 
3 Gárdonyi Máté: A passaui „törökverő” Mariahilf-kép Szulejmán szultán szigetvári sírja felett. In: Miscellanea 
Ecclesiae Strigoniensis II. Szerk. Beke Margit. Budapest, 2004. pp. 41-49.  
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újabb források feltárásától remélem, amelyek megvilágíthatják a szigetvári plébánia irányítása alatt 

álló kegyhely XVIII. század eleji történetét. 

 

 

2. A turbéki kegyhely alapítása 

 

A szultáni sír és a turbéki kegytemplom közötti kontinuitás állításának az egyház- és helytörténeti 

irodalomban immár majd két évszázados hagyománya van, ám a jól ismert és sokszor idézett 

szövegek kritikus újraolvasása e hagyomány elemeinek fokozatos alakulására, bővülésére világít rá.  

Egyházi közegben leginkább Jordánszky Elek esztergomi segédpüspök (1765–1840) 

magyarországi Mária-kegyhelyeket népszerűsítő munkája hatott, amely 1836-ban jelent meg a 

magyar mellett német és szlovák nyelven is.4 Ebben a műben, amely a barokk kori atlas marianus-

ok mintáját követve „számottevő közvetítő szerepet játszott a barokk és a 19. század második 

harmadától fellendülő új típusú vallásosság között”,5 ismertetés olvasható a turbéki zarándokhely 

múltjáról, a kegyképről és a búcsújárás korabeli gyakorlatáról. Jordánszkynál a szultáni sír helye 

azonos a kegykápolnáéval, amelynek építését ugyanakkor Kollár György szigetvári 

plébánosságának idejére (1760–1774) teszi.6 A búcsújárásról szólva beszámol arról, hogy a hívek 

különösen a két búcsúi napon, azaz Szűz Mária mennybevételének és születésének napján (aug. 

15. és szept. 8.) keresik fel nagyobb számban a kegyhelyet, ahol magyar, német és horvát nyelvű 

prédikációkat hallgathatnak, de ezeken kívül tavasztól őszig Szűz Mária szombatjain is látogatott a 

kápolna.7 Jordánszky egyfelől a türbe és a kápolna helyének azonosítása és a Turbék név sajátos 

etimológiája révén a kegyhely eredetét valamiként a régmúlthoz kötötte, másfelől viszont a 

kápolna építésének csak a záró szakaszáról tudott. Ez nem meglepő munkamódszerének 

ismeretében, mert Jordánszky, jóllehet műve megfelelt a reformkori tudományosság 

színvonalának, az adatgyűjtést jórészt levelezés útján végezte – személyes tapasztalata Szigetvár 

környékéről talán nem is volt. Könyvének terve az 1832–1836. évi pozsonyi országgyűlés 

vallásügyi vitája során született meg benne, amikor is „segítő tudósításokat” kért az ott egybegyűlt 

püspököktől, mivel „egyrészt tanúságot akart tenni a Mária-tiszteletről, másrészt ösztönözni 

kívánt arra”.8 Célkitűzése általában véve az volt, hogy a magyarországi katolikus Mária-tisztelet 

folyamatosságát bizonyítsa, azonban – amint Tüskés Gábor és Knapp Éva rámutat – az újabb 

                                                 
4 Jordánszky Elek: Magyar Országban, ’s az ahoz tartozó Részekben lévő bóldogságos Szűz Mária kegyelem’ 
Képeinek rövid leirása. Pozsony, 1836. – Jordánszky irodalmi munkásságáról, célkitűzéséről és munkamódszeréről 
lásd Tüskés Gábor-Knapp Éva: A barokk vallásosság újjáélesztési kísérlete: Jordánszky Elek. in Uők: Népi 
vallásosság Magyarországon a 17-18. században. Budapest, 2001. pp. 347-380.  
5 Tüskés-Knapp i. m. p. 367. 
6 „A’hol hajdan a’ Mohátsi veszedelem után Szigetvárának környékén fél orányi távolyságra egy Török Mosséa állott; azon a’ dombon, 

a’ mellyen II. Szolimánn, Szigetvárának ostromlását Gróf Zrinyi Miklós ellen igazgatta, és a’ hol ennek a’ Török Szultánnak, azon 
ostromlás alatt meghalálozott testéből kivontt mérges béle eltemettetett; ugyan ott látszatik most 1770-dik év ólta, egy szép kápolna a’ 
szőllők között. Szigetvári Plébánus, Kollár György, iparkodása által öszveszedetett alami’snákból díszesen felállíttatott ez a’ kápolna, 
és ennek óltárán régtől fogva tiszteltetik a’ segítő boldogságos Asszony’ képe. Az egész hely Turbéknak neveztetett, melly szó törökül 
annyit tészen, mint bél”. Jordánszky i. m. p. 92. 
7 „Több helyeken tiszteltetik illy formálatu képe az Isten Annyának, Segítő Máriának tzime alatt. A’ Turbékihoz egyébként is, de 
főképp Nagy- és Kis-Asszony ünnepein, jeles bútsújárások meszűnnen jönnek, a’ midőn magyar, német és illyriai nyelven tartatnak 
egyházi beszédek a’ sokasághoz; mind akkor pedig, mind tavaszi, nyári és öszi szombatnapokon, az Isteni szolgálatra és a’ Szentségek’ 
osztására ügyel nem tsak a’ Szigetvári Plébánus Segédjeivel együtt, hanem a’ Szigetvári Barátok és a’ közel lévő lelki Pásztorok is”. 
Jordánszky i. m. p. 93. 
8 Tüskés-Knapp i. m. p. 367. 
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kultusztörténeti kutatások a középkori zarándoklatok, a barokk kori kegyesség és a XIX. századi 

búcsújárások közötti különbségeket hozták felszínre.9 

Szigetvár történetének monográfusa, a katolikus papból lett pécsi ügyvéd, Németh Béla 

(1840–1904) 1903-ban megjelent munkájában a korábbi „török búcsújáró hely” keresztény 

zarándokhellyé alakítása egyetlen, felsőbb utasításra végbement aktusként értelmeződik, a 

templom pedig, sőt annak egy kitüntetett pontja, az oltár lépcsője a kontinuitás hordozójává 

válik.10 Ő arról ír, hogy a bécsi Haditanács 1693-ban egyidejűleg rendelte el a turbéki török temető 

felszámolását és egy Mária-szentély létesítését; szerinte a templom oltárának lépcsője éppen az a 

hely, ahol a szultán földi maradványai nyugodtak.11  Némethnél tehát a muszlim imahely 

transzformálódott a katolikus vallásgyakorlat színterévé; egyébként ő is említést tett Kollár 

György plébános Turbék érdekében kifejtett fáradozásairól, de – helyesen – a templom bővítését 

és a remetelak építését tulajdonította neki, s mindezt az 1760–1764 közötti évekre tette.12  

1939-ben a turbéki Mária-tisztelet iránt élénken érdeklődő pécsi egyházmegyés paptanár, 

Hal Pál (1890–1973) már hézagmentes folyamatosságot látott a szultáni türbe és a kegyképet őrző 

templom között. Szerinte ugyanis 1689-ben a türbét a (kegykép által reprezentált) Segítő 

Boldogasszony tiszteletére szentelték fel; istentiszteletet azonban nem tartottak benne, hanem a 

mellette lévő mecsetben. Viszont amikor a türbét 1693-ban lebontották, közelebbről meg nem 

nevezett forrása szerint ennek a helyére építettek egy fakápolnát. Hal közli még, hogy a mostani 

templom szentélye 1756-ban, hajója 1770-ben épült, a kegyképet pedig 1741-ben festette Wolff 

Karl Hauer.13    

Ezt a fokról-fokra felépült eredetlegendát alapjaiban kérdőjelezte meg Takáts Sándor 

piarista művelődéstörténész (1860–1932) a szultáni sírról bécsi levéltári források alapján írott s 

1927-ben megjelentetett tanulmányában,14 melynek legfőbb mondanivalója, hogy a türbe 

semmiképpen sem állhatott a mai kegytemplom helyén.15 Igaz, tőle sem állt távol a konfabuláció: 

nehezen hihető azon megjegyzése, miszerint a Szulejmán sírja nemcsak a moszlimok, hanem a 

keresztények „búcsújáróhelye” lett volna (nem is szólva arról, hogy a búcsú, búcsújárás fogalmak 

                                                 
9 Tüskés-Knapp i. m. pp. 372-373. 
10 Németh Béla: Szigetvár története. Pécs, 1903. pp. 308-310. – Németh Béla helytörténeti munkásságáról lásd Nagy 
Imre Gábor: Pécs város monográfiájának tervei az 1880-as és az 1940-es évek között. in Tanulmányok Pécs 
történetéből 20. Szerk. Kaposi Z.-Vonyó J. Pécs, 2009. pp. 377-411.  
11 „1693-ban elrendeli a hadi tanács, hogy a Szulejmán sírja körül eltemetett törökök csontjait ki kell szedni és azt máshová eltemetni; 
ama helyet pedig szűz Mária tiszteletére kell berendezni; ez tehát Turbéknak, mint búcsújáró helynek a keletkezése… A szigetváriak 
tehát a török mecsetet alakították át katholikus templommá; így a kisded Turbék temploma ama hely, hol egykor egykor Szulimán  
sátora állt és e templomban az oltár lépcsőzete azon pont, hol a félhold leghatalmasabb uralkodójának belső részei porladnak”. 
Németh i. m. pp. 308-310.  
12 Németh i. m. p. 361. 
13 Hal Pál: Szigetvár 1688 és 1689-ben. Szigetvár török uralom alól való felszabadulásának 250. évfordulója 
alkalmából. Szigetvár, 1939. (Különnyomat a Szigetvári Állami Polgári Iskola Értesítőjéből) 
14 Takáts Sándor: Rajzok a török világból. IV: A török hódoltság korából. Budapest, 1927. pp. 123-132. (V. Nagy 
Szolimán császár sírja) – A Takáts által idézett forrásokat legújabban vizsgálja Kitanics Máté: Szigetvár-Turbék: a 
szultán temetkezési helye a 17-18. századi magyar, német és latin források tükrében. Szülejmán szultán emlékezete 
Szigetváron – Kanuni Sultan Süleyman'ın Sigetvar'daki hatısarı. Szerk. Pap Norbert. Mediterrán és Balkán Fórum 
VIII. évfolyam – Különszám) Pécs, 2014. pp. 91-109. pp. 104-106.  
15 „Tudott dolog, hogy a most lefolyt nagy háború alatt emléktáblát helyeztek el Szigetvárott Szolimán szultán emlékére. Ez szép dolog. 
A baj csak az, hogy akik ezt művelték, nem tudták, hol is volt Szolimán egykori síremléke. S oda helyezték az emléktáblát, ahol 
bizony sohasem volt Szolimán szultán temetőhelye”. Takáts i. m. p. 132. 
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csak katolikus kontextusban értelmezhetők).16 Mivel a turbéki helyszín kérdésének újabb kutatói 

behatóan foglalkoztak a Takáts által idézett forrásoknak a türbe pusztulására vonatkozó részével, 

annak értelmezésével, most a témánk szempontjából érdekesnek mutatkozó folytatást vizsgálom, 

jelesül azt, ami a türbe (illetve a mellette álló mecset) katolikus kultuszhellyé alakításáról szól. A 

sokszor idézett forrás Gabriele Vecchi generálisnak, a szigeti vár parancsnokának 1693. ápr. 11-én 

kelt jelentése a bécsi haditanácshoz, melyben beszámol a turbéki épületegyüttes Gallo Tesch 

élelmezési tiszt általi lerombolásáról és az építőanyagok, díszek eltulajdonításáról. Ebben az 

iratban szerepel az a momentum, hogy közvetlenül Szigetvár 1689. évi elfoglalása után az eszéki 

jezsuita superior, P. Fräntzel a sírkápolnát felszentelte Isten Anyjának tiszteletére.17 Miután a 

Haditanács 1693. máj. 4-én elrendelte az ügy kivizsgálását, máj. 18-án tanúkihallgatásokat 

eszközöltek, melyek nemcsak az épületek lebontása tárgyában voltak ellentmondásosak (mivel a 

tanúk egy része szerint a bontás már korábban megkezdődött, s a kövekből a német tisztek 

házaihoz és az új erődítéshez is jutott), hanem a felszentelés tekintetében is. Amíg ugyanis 

Ermenovits Miklós, a jezsuita missziós állomás elöljárója nem tudott arról, hogy a türbét vagy a 

mellette álló mecsetet felszentelték és istentiszteleti helynek tekintették volna,18 Szűcs János 

szigetvári hajdú – bár a sírhely felszenteléséről ő sem tudott – azt állította, hogy a mecsetben 

mások mellett Radonay Mátyás pécsi püspök is misézett, ő pedig ministrált neki.19 

Ebben a történetben az a különös, hogy a pécsi születésű Ermenovich páter, aki ekkor a 

plébánosi jogokat is gyakorolta a településen, a felszentelés vélelmezett időpontjában is 

Szigetváron működött: 1688/89-ben az ostrom alatt már a táborban tartózkodott, majd ő volt a 

jezsuita misszió elöljárója (az 1697-es év kivételével) 1699. okt. 5-én bekövetkezett haláláig.20 A 

rendelkezésre álló információk alapján a szerzetes és a hajdú vallomása közötti ellentmondást 

ugyan nem lehet feloldani, az azonban megállapítható, hogy akár megtörtént 1689-ben a türbe 

vagy a mecset felszentelése (illetve kevésbé ünnepélyes megáldása), akár nem, 1693-ban nagy 

valószínűséggel már nem szolgált istentiszteleti célokat egyik épület sem. 

A turbéki kegyhelynek a török múlthoz való kapcsolódása a néphagyományban is 

átörökített toposz, ám érdekes módon ez a kapcsolat más kontextusban értelmeződik, mint az 

eddig bemutatott helytörténeti konstrukció. Kováts Valéria gyűjtése szerint az 1960-as évek 

elejének búcsúsai úgy vélték, hogy a turbéki templom udvarán álló „hársfa helyén halt meg a 

török vezér és ott is temették el. De Szulejmán egykori türbéjéről sem a búcsúsok, sem a 

szigetváriak” nem tudtak.21 Egy másik hagyomány a török időkből való kútnak tartotta a turbéki 

kegytemplom melletti kutat: „A régiek azt tartják, hogy a török kútban megjelent Szűz Mária a 

                                                 
16 „Szigetvár tövében állt ez a fehér márványból készült kápolna, s közel másfél századon át búcsújáróhelye volt minden igazhívő 

muzulmánnak – sőt a vidék keresztény lakosságának is… a sír mellett levő szent hársat a keresztény búcsújárók is fölkeresték”. 
Takáts i. m. p. 126., p. 128. 
17 „Von dem Superior zu Eszek Pater Frantzel Soc. Jesu geweicht und der Mutter Gottes dediciert etc.” Takáts, i. m. 129 p. – 

„…von dem H. Pater Superior zu Esseckh nahmens Pater Fräntzel S. J. geweicht, und der Muetter Gottes dediciert…” Kitanics i. 
m. p. 105.  
18 „Arra a kérdésre, hogy szent helynek, avagy csak romnak tekintették-e az emléket, a jezsuita főnök ezt felelte: ist niemalen als ein 
Gotteshaus respectiert, sondern nur vor rudera gehalten worden… Arról ő semmit sem tud, hogy ezt keresztény templommá tették. A 
nagy mosea megszenteléséről ő semmit sem tud. Ott állott ez a török mosea mellett”.  Takáts. i. m. p. 131. 
19 „azt vallotta, hogy a török kolostor mellett lévő moseában Radonay pécsi püspök és mások is többször miséztek, s ő ministrált nekik. 
Arra nem emlékszik, hogy a síremléket fölszentelték-e avagy sem…” Takáts i. m. p. 131. 
20 Siptár Dániel: Szerzetesség a töröktől visszafoglalt Szigetváron. in „Hír a dicső tettek ragyogása”. Tanulmányok a 
Zrínyi család és Szigetvár kora újkori történetéből. Szerk. Varga Szabolcs. Szigetvár, 2012. pp. 197-213; 200 p.  
21 Kováts Valéria: Szigetvári történeti néphagyományok II. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 7 (1962) pp. 249-
285; p. 267.  
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jámbor emberek előtt, s kérte, hogy tiszteletére építsenek itt templomot, cserébe azért, hogy 

megsegítette a magyarokat, hogy a töröktől megszabaduljanak. A kutat a nép szent kútnak tartotta 

és mellé is építették a templomot”. Igaz, ezt a kutat a gyűjtés idején már csak itatásra használták (a 

búcsúsok a lovukat itatták belőle), s a templom mellett egy másik kút töltötte be a 

zarándokhelyeken jól ismert szentkút funkcióját.22 

A ma is álló kegytemplom építésének első szakaszáról egy évtizedekkel későbbi forrás, a 

szigetvári plébánia 1738-ban történt kánoni egyházlátogatásának (canonica visitatio) jegyzőkönyve 

tájékoztat.23 Ebben a Segítő Szűzanya kápolnájáról van szó, amely a várostól egy órányi távolságra 

található, temető mellett. Ezt a vizitátor feljegyzése szerint „újabban” emelték kegyes 

adományokból, de építése még nem fejeződött be: hiányzott a belső szentélyboltozás és a külső 

vakolás. Misézni viszont már lehetett benne (tehát oltárral rendelkezett), s volt egy aranyozott 

rézkelyhe paténával, egy rend miseruha- és oltárterítő-felszerelése, valamint két megáldott 

harangja. A Boldogságos Szűzanya minden ünnepén tartottak istentiszteletet a kiküldött ferences 

atyák, szent énekkel, német és horvát szentbeszéddel. A vizitációs jegyzőkönyv a továbbiakban 

felsorolja a kápolna javára tett éves adományok és kegyes hagyatékok összegét.24 Ebben a 

forrásszövegben témánk szempontjából különösen az érdemel figyelmet, hogy 1738-ban a 

vizitáció helyi adatközlői a turbéki kegyhely (új) kezdeteként a hívek kegyes adományait nevezték 

meg, továbbá hogy a Mária-szentély ekkor ugyan még csak egy épülőfélben lévő templommal, de 

már kialakult szertartásrenddel bírt, amely a Segítő Boldogasszony (Mariahilf) tisztelete köré 

szerveződött. 

 

 

3. A Segítő Szűzanya kegyképe 

 

A turbéki oltáron elhelyezett kegykép (1. kép) egyike a passaui Segítő Szűzanya (2. kép) (lat. Maria 

Auxiliatrix, ném. Mariahilf) számos magyarországi filiációjának.25 A passaui kegyhely alapítása 

Marquard von Schwendi bárónak (1574–1634) köszönhető, aki 1612-től dómdékán, s ebben a 

minőségében az egyházmegye adminisztrátora (lelki ügyekben kormányzója) volt Habsburg Lipót 

hercegpüspök (1586–1632; Passau püspöke: 1598–1626), illetve 1630-tól utóda Habsburg Lipót 

Vilmos alatt. Ő először a maga számára készíttetett 1620 körül másolatot egy helyi festővel arról a 

Madonna-festményről, amit Lipót főherceg egyik diplomáciai útján szerzett meg Drezdában, s 

ami előbb a passaui püspöki palotában függött, majd a főherceg tiroli kormányzóvá történt 

kinevezése – és világi állapotba való visszahelyezése – után magával vitt Innsbruckba (ma az 

                                                 
22 Kováts i. m. p. 271. – A szentkutakról lásd Lantosné Imre Mária: Szakrális táj és kultusz a pécsi egyházmegyében I. 
Csodaforrások és szentkutak. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 39 (1994) pp. 197-211. 
23 Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis 1738-1742 – Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a pécsi 
egyházmegyében (1738-1742). Közreadja Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs. Pécs, 2009. (Seria historiae dioecesis 
Quinqueecclesiensis V.) 78. 
24 „In alio item cemeterio versus ecclesiam Sancti Matris Auxiliatricis sepultura habetur. Capellae ista distantia hora 1 est. Recenter ex 

variis piorum eleemosynis erecta, nec dum perfectionem attigit. Eget enim ara fornice interna, et externa incrustatione, habet calicem 
cupreum, cum patena inauratum 1. Omnem item unius ordinis sacram supellectilem ad celebrandum requisitam, campanas benedictas 2. 
Divina in ecclesia ista omnibus festis Beatae Virginis Matris cum sacro cantato et contione germanica, et croatica peraguntur. Mitti pro 
stipendio Patres Franciscani consuaverunt.” Visitatio i. m. p. 78. 
25 Tüskés Anna legújabban 71 magyarországi Mariahilf-kegyképet vett számba. Lásd Tüskés Anna: Adatok id. Lucas 
Cranach Mariahilf képének kultuszához a 17-18. századi Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő 2008/1-2. pp. 
149-156. 
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innsbrucki dóm főoltárán látható). Az eredeti festmény a reneszánsz egyik legjelentősebb német 

mesterének, idősebb Lucas Cranachnak (1472–1553) az alkotása, amely egyénien követi az ősi 

Eleusza (’Könyörületes’) ikontípust, az anya és a gyermek szeretetteljes kapcsolatát hangsúlyozva, 

ezzel mintegy „az ősi Mária-ikon szekularizált változatát teremtve meg”.26 A művészettörténeti 

szakirodalom azt valószínűsíti, hogy a festmény 1537 után készült, s Cranach, Luther követője 

nem szentképnek festette – Passauban később úgy gondolták, hogy a főherceg éppen a 

profanizálástól „mentette meg” a Madonna-képet.   

 

 

1-2. kép A turbéki Segítő Boldogasszony és a passaui Mariahilf-kegykép 

 

Schwendi báró, a jámbor főpap, akinek kertje a város fölé magasodó Schulerbergre futott 

fel, 1622-ben esti sétái alkalmával – különösen Szűz Mária szombatjain – többször látomásban 

részesült: fényeket látott, amelyek körmenetbe egyesülve a hegy egy pontja felé tartottak. Ez 

indította őt arra, hogy az így kijelölt helyen nyilvános kápolnát építsen, ahol a hívek a Szűzanya 

képét tisztelhették; először a haláluk után vezeklő lelkek megsegítése állt az előtérben, mivel az 

alapító a fények látomását a tisztítótűzben szenvedő lelkekre értelmezte. A kegyhely növekvő 

látogatottsága rövidesen jelentős építkezést eredményezett (a templom 1624–1627 között, a 

szentlépcső 1628-ban készült), és arra ösztönözte Schwendit, hogy a hívek lelki gondozását a 

kapucinus rendre bízza, amely akkoriban a korszerű katolikus lelkipásztorkodás egyik 

letéteményese volt (jelenleg a pálosok látják el a kegyhelyet).27 Ez a tényező abból a szempontból 

                                                 
26 Hartinger, Walter: Mariahilf ob Passau. Volkskundliche Untersuchung der Passauer Wallfahrt und der Mariahilf-
Verehrung im deutschsprachigen Raum. Passau, 1985. 15 p. 
27 Hartinger i. m. pp. 9-11. 
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érdemel figyelmet, hogy a Duna mentén a magyar határig terjedő passaui egyházmegye jelentős 

részén a lakosság döntő többsége ekkor még – az ausztriai rekatolizáció előtt – protestáns volt.  

A délnémet térségben a kultusz kibontakozásának sajátos hátterét előbb a harmincéves 

háború katolikus-protestáns felekezeti konfliktusa és az ebből fakadó rengeteg szenvedés adta, 

majd a XVII. század második felében és a következő évszázad elején az Oszmán Birodalommal 

folytatott küzdelem (Türkenkriege). A kegykép tiszteletének első időszakában a hívek különböző 

szükséghelyzetekben fordultak a Szűzanyához segítő közbenjárásért, innen ered a képtípus német 

neve (Maria hilf! /a helyi dialektusban: hülff/= Mária, segíts!). Úgy tartották ugyanis, hogy a 

három legfőbb csapást (éhínség, háború, járvány) csak Szűz Mária segítő anyai keze tudja távol 

tartani. Ez volt a „három dávidi baj” (fames, bellum, pestis: tria Davidis mala), utalva az 

ószövetségi választott népet Dávid király idején érő csapásokra (1Krón 21,12). Szűz Mária 

megszólításai között a XVI. század elején jelent meg a „keresztények segítsége” titulus (auxiliatrix 

Christianorum),28 ami aztán a loretói litánia invokációi közé is bekerült, majd a Szűz Mária 

segítségének tulajdonított lepantói győzelem (1571) után ünnepet is kapott az egyházi naptárban 

(máj. 24.). A loretói litánia imádkozását buzgón terjesztették a jezsuiták, akik éppen Marquard 

von Schwendi dómdékáni és adminisztrátori működésének kezdetén telepedtek le Passauban, s 

alapítottak Mária-kongregációt. A Mariahilf-kegyhely alapító bullája „a legdicsőségesebb 

Istenanyja, Szűz Mária, az emberi nem isteni segítője” (gloriosissima virgo Dei genitrix Maria, 

diva auxiliatrix humani generis) titulussal él, míg VIII. Orbán pápa (1623–1644) megerősítő 

bullájában a „Segítő Mária kápolnája” (capella Mariae auxiliatricis) fordulat található.29 

Az Oszmán Birodalom visszaszorítása a közép-európai térségből új elemmel bővítette a 

passaui kegykép kultuszát. Bécs 1683. évi ostroma idején ugyanis I. Lipót császár – aki már 

korábban tagja lett a kegyhely testvérületének – családjával és udvarával együtt a városba 

menekült, s naponta a kegykép előtt imádkozott a keresztény seregek győzelméért, miközben 

Bécsnél a csodatévő kapucinus vándorprédikátor, Avianói Boldog Márk (1631–1699) biztatására a 

„Mária, segíts!” (Maria, hilf!) csatakiáltással indultak a város felszabadítására.30 A győzelem napját, 

szept. 12-ét aztán Boldog XI. Ince pápa (1676–1689) Szűz Mária nevének ünnepnapjává tette. 

Bécsben egyébként a barnabiták buzgólkodása folytán már 1660-tól állt egy kápolna a Segítő Szűz 

Mária tiszteletére, amely az ostrom alatt elpusztult, ám 1686–1689 között új templom épült a 

helyére, nevet adva a később körülötte kifejlődő városrésznek (Mariahilf; Mariahilfer Straße). Az 

impozáns templom főoltárát, rajta a kegykép másolatával a Bécs felszabadításában közreműködő 

Esterházy Pál herceg (1635–1713), Magyarország nádora állíttatta. 

A Mariahilf-kegykép magyarországi elterjedése egyrészt a felszabadító háborúk során 

elnéptelenedett vidékekre költöző német katolikus telepeseknek volt köszönhető (ennek a 

rétegnek vezető szerepe Szigetvár XVIII. század eleji életében a turbéki kegyhely korai 

fejlődéséhez is támpontul szolgálhat),31 másrészt egy különös tévedésnek, amely Esterházy Pál 

nevéhez fűződik. A buzgó katolikus nádor ugyanis kora Mária-kegyhelyeit magyar nyelven 

                                                 
28 Ami nem volt előzmények nélküli, gondolhatunk a középkori Köpenyes Madonna ikonográfiai típusra és a hozzá 
kapcsolódó, Szent Bernát által elterjesztett Oltalmad alá futunk (Sub tuum praesidium) kezdetű imára, vagy az 
ágostonosok által propagált Madonna del Soccorso-kultuszra, amely egy 1306-ban Palermóban történt Mária-
jelenésre megy vissza. 
29 Hartinger i. m. 16 p. 
30 Röss Bertalan: Aviánói Márk pápai követsége és a török félhold alkonya Magyarországon. Budapest, 1936. pp. 43-
88, pp. 117-132. – Héyret, Maria: Padre Marco d’Aviano. Padova, 1999. pp. 235-263. 
31 Gőzsy Zoltán: Szigetvár története a 18. században. Szigetvár, 2012. pp. 246-247. 
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népszerűsítő művében a passaui kegyképet a Nagy Lajos magyar király (1342–1382) által 

Máriacellbe juttatott, úgynevezett Kincstári Madonna-ikon másolatának tartotta.32 Túl azon, hogy 

már magának a máriacelli kegyképnek (3. kép) az eredetlegendája is számos nehézséget vet fel,33 

választ kell keresnünk arra a kérdésre, hogy Esterházy, aki életében számtalanszor járt 

Máriacellben és a Mariahilf-kultusz terjesztéséből is kivette a részét, milyen alapon kapcsolta 

össze a két kegyképet, amelyek szemmel láthatóan nem ugyanazt az ikonográfiai típust képviselik: 

míg a Mariahilf-kép egy Eleusza-ikon utánérzése, addig a Kincstári Madonna az úgynevezett 

Dexiokratusza (’jobb kézben tartó’) típushoz tartozik. Az azonosítás nyilvánvalóan nem 

esztétikai, hanem ideológiai alapon történt, mégpedig mindkét kép „törökverő” jellege miatt; 

amint Szilárdfy Zoltán találóan megfogalmazta, így az új „képnek és a kultusznak nem kellett 

»elmagyarosodnia«, hiszen mint törökverő palladium s a nemzet oltalmazó pajzsa már Nagy Lajos 

király óta közismert volt… a Segítő Mária kegyképében a Kincstári Madonnát tisztelték”.34 

Szilárdfy nyomában Urbach Zsuzsa úgy látja, hogy „nem egyszerű tévedésről van itt szó: az 

egykorú hagyományban a két, török ellen oltalmazó palládium összekapcsolódott, pontosabban a 

kultuszban a Schatzkammerbild helyébe a Segítő Mária modernebb képe lépett”.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kép A máriacelli kincstári kegykép 

                                                 
32 „Ezen csudálatos Szent Képet egy aétatos Szerzetes Ember le irattatá az Ezer hat száz huszadik Esztendőben, kit Passavium 
Varosában vive, a holott az aétatos hívek, egy nagy hegyen Templomot építtetének a Boldog Szüz tisztességére alá adattaték.” Esterás 
Pál: Mennyei korona az az Az egész Világon lévő Csudálatos Boldogságos Szűz Kepeinek rövideden föl tett Eredeti. 
Nagyszombat, 1696. 61 p. 
33 Erről részletesebben lásd Kerny Terézia - Serfőző Szabolcs: Nagy Lajos „törökök” elleni csatája. Egy 
legendakonstrukció eredete. in Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Szerk. Farbaky Péter - 
Serfőző Szabolcs. Budapest, 2004. pp. 47-60.  
34 Szilárdfy Zoltán: Kegyképtípusok a pestisjárványok történetében. A Maria lactans, a Segítő Boldogasszony, Szent 
Sebestyén, Rókus és Rozália együttes ábrázolásával. in Uő: Ikonográfia – kultusztörténet. Képes tanulmányok. 
Budapest, 2003. pp. 180-204; pp. 196-197. 
35 Urbach Zsuzsa: A Schatzkammerbild másolatai. in Mariazell és Magyarország. i. m. pp. 440-443. 441 p. 
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A Mariahilf-kegykép „funkciói” között a XVIII. század első felében különös figyelmet 

érdemel a pestisjárványok elhárításának képzete. A passaui kegyoltáron a Szűzanya képét két, 

pestis ellen védő szent, Sebestyén és Rókus szobra fogja közre, s Esterházy Pál ismertetője is 

kiemelte, hogy a Mariahilf-kegykép előtti fohászkodás a híveknek „főképpen pedig Pestises dög-

halál és késértések ellen való oltalmára” szolgált.36 Szilárdfy Zoltán, akinek gyűjtése szerint ebben 

az időben több mint harminc magyarországi Mariahilf-ábrázolás hozható kapcsolatba a pestises 

évek okozta riadalommal, úgy fogalmaz, hogy „a járványt úgy fogták fel, mint a török rabiga 

utolsó átkát és visszaütő bosszúját, amelyre orvosság csak a törökverő Segítő Mária lehetett”.37 

Talán a turbéki Segítő Boldogasszony-kápolna első építési periódusa, amelyre az 1738. évi 

vizitációs jegyzőkönyvből értesülünk, valamiként összefüggésben állhat azokkal a félelmekkel, 

amelyeket Somogy vármegyében 1737–1739 között a pestisnek vélelmezett megbetegedések 

okoztak. Itt járvány éppenséggel nem volt, de az emberek életét megkeserítő vesztegzárak, illetve 

1740-ben az északi országrészekben pusztító pestis hírei elég okot szolgáltattak a Segítő Szűzanya 

kultuszának ilyen értelmű elmélyítéséhez.38 További kutatásokat igényel, hogy a turbéki kegykép 

ünnepélyes oltárra helyezése 1741. máj. 6-án (ez a nap szigetváriak fogadalmi ünnepe Turbékon), 

illetve a kegykép megkoronázása összefüggésben állt-e a képtípus pestises jellegével.39 

A Mariahilf-kegykép Turbékra kerülésének okát a korábbi szakirodalom és a jámborsági 

irodalom abban a törekvésben látta, hogy Szulejmán szultán türbéje helyén keresztény kultuszhely 

jöjjön létre, mintegy hirdetve a keresztények győzelmét a muszlimok felett, a kereszt és Szűz 

Mária győzelmét a „török félhold” felett. Ez a szimbolika nagyon is illeszkedett a kor vallási-

politikai gondolkodásához, nyelvezetéhez, ikonográfiájához (vö. Magyarok Nagyasszonya, mint a 

holdsarlón álló Napbaöltözött Asszony), és kétségkívül megnyilvánult akkor, amikor Szigetvár 

visszafoglalása után a türbét a jezsuiták nagy valószínűséggel Szűz Máriának ajánlva megáldották. 

Ennek a gondolatnak emléke a szigetvári városházán őrzött, XVIII. századi Szigeti Zrínyi Miklós-

portré, amelyen a törökverő hős kalpagjának tollforgatóját egy, a Szűzanyát a Mariahilf-típusnak 

megfelelően ábrázoló csat tartja.40 Ám a források kritikus újraolvasásának igénye kérdéseket vet 

fel nemcsak a hely kontinuitását illetően (a türbe a mai turbéki templom helyén állt-e), hanem a 

kultusz folyamatosságát illetően is. A ma látható kegykép és a templom szentélye a XVIII. század 

második harmadából való, s bár van adat egy korábbi fakápolnáról, nem szükségszerű, hogy a mai 

templom a türbe helyén áll. Továbbá felmerül a kérdés, hogy a türbe emlegetésével nem csupán a 

kultusznak a valóságosnál régebbi eredetét kívánták-e igazolni (amint ez nemritkán előfordul a 

kegyhelyek alapítási legendáinál). Ugyancsak tisztázásra vár, hogy a kegyhely lokális jelentőségét 

már a XVIII. században is összekötötték-e a szultáni sír történetével, avagy ez csak később 

kapcsolódott a szigetvári polgárok és a környékbeli német telepesek devóciójához. A Szigetvár 

XVIII. századi történetére vonatkozó egyházi és világi forrásanyag további tanulmányozása lehet 

az út ezeknek a kultusztörténeti kérdéseknek a tisztázásához. Mindenesetre a turbéki kegyhely 

sohasem volt csupán a keresztények győzelmének emléktemploma.  

                                                 
36 Esterás i. m. 61 p. 
37 Szilárdfy i. m. 197. pp. 199-201. 
38 Bodosi Mihály: Dunántúli 18. századi pestisjárványok különös tekintettel Somogyra. Somogy Megye Múltjából. 
Levéltári Évkönyv 24. Szerk. Szili F. Kaposvár, 1993. pp. 77-102. 
39 A kegyképek átviteléről és megkoronázásáról lásd Bálint Sándor-Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A 
magyarországi búcsújárás története és néprajza. Budapest, 1994. pp. 129-136. 
40 Tüskés i. m. 153 p. 
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