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A könnyező Mária-képek kegyhelyei
Magyarországon a XVII - XVIII. században

A történeti Magyarország szarnos kegyhelyén a búcsújárás kezdete, a zarándoklatok
megindulása összefüggésben áll szobrok, képek csodatevő hírbe kerülésével, csodás
gyógyulásokkal és imameghallgatásokkal, csodás jelenségekkel és jelenésekkel. E csodák,
csodás jelenések nem valami idő és tér korlátai fölött álló jelenségek, hanem nyilvánvalóan
szoros kapcsolódást mutatnak az adott történelmi korszakkal, nem függetlenek az egyház
és az emberiség történetének korabeli problémáitól, s összefüggésben lehetnek teológiai
vitákkal, előmozdítva ezek letisztulását, elősegítve egy-egy hitigazság, tanítás jobb
megismerését. Gondoljunk csak a kenyér és a bor átlényegüléséről(transsubstantiatio)
szölö középkorí teológiai vitákra, amelyekkel párhuzamosan Euröpa-szerte, így hazánk
ban is több Szent Vér csoda keletkezett, elősegítve az átlényegülés tanának megfogal
mazását, a csodák helyein pedig búcsújáró tiszteletet alakítva ki.

Hasonlóan láthatjuk az egyháztörténelem során feljegyzett Mária-jelenéseket is. Az egyház
mindezeket a magánkinyilatkoztatások körébe sorolja. Egy német kutató, Ernst Robert nagy
munkával összeállította a Mária-jelenések lexikonát, amely az I. századtól az 198O-asévekig
kronológiai sorrendben ismerteti a csodás jelenéseket, közöttük a Mária-ábrázolásokkal
kapcsolatos csodás jelenségeket, így a képek, szobrok könnyeZését is. Figyelemre méltó, hogy
a lexikon a magyarországi képek előtt korábbi időszakból nem említ könnyező képeket.

A XVII-XVIII. századi Magyarországon a könnyező Mária-képek esetei fontos esemé
nyek voltak. Vajon a korból történetileg magyaráZhatjuk-e a jelenéseknek egész sorát?
Melyek voltak e kor jellemzővonásai?

Mindenekelőtt azt állapíthatjuk meg, hogy a reformáció XVI. századi diadalútja után ez a
kor a katolikus restauráció, az ellenreformáció időszaka. Túl vagyunk már a tridenti
zsinaton, amely a katolikus egyház szétzilált sorait újjárendezte, korszerűenmegfogalmaz
ta a katolikus egyház tanításait többek között a szentek és Mária tiszteletével, a
búcsújárással, a bűnbocsánattal kapcsolatban is. A Máriával kapcsolatos csodás jelenések,
csodás események érvként voltak felhasználhatók a szentek tiszteletét elvető protestáns
egyházakkal szemben a hívek megnyeréséért. Volt ennek ugyanakkor egy kis ortodoxia
ellenes éle is, hiszen a katolikus egyház a jelenéseket - esetünkben a csodás
könnyezeseket - felhasználta az egyházi unió előmozdítására. E törekvés teljesen
egyértelmű.A Magyarországon feljegyzett nyolc csodás könnyezés közül négy ortodox
vagykésőbb már görög katolikus templomban, helyen történt. Az uniós törekvések fő

támogatói a jezsuita atyák voltak, Közvetve tehát e könnyezések is közrejátszottak a ruszin
(1642) és a román (1698) unió létrejöttében, illetve megerősítésében.

A kor másikjellemzővonásaként a törökellenes küzdelmeket, a törökellenes felszabadí
tó háborúkat említhetjük. Mária ebben az időben amúgy is a törökellenesség egyik fő

jelképe volt, elegendő csak utalni a félholdon (;:: törökön) taposó Mária-ábrázolásra.
1697. szeptember ll-én, savoyai Jenőnek a törökkel vívott zentai csatája idején például
a győzelmet a pócsi Szűzanya közbenjárásának tulajdonították. A bácskai harcok idején
vitték ugyanis a pócsi képet Bécsbe. Ott hosszú napokig nyilvános tiszteletben része
sítették, könyörögve a keresztény fegyverek győzelméért. A pócsi SzűzanyátBécs váro
sa patronájának választotta, s tisztelete másutt is terjedt osztrák földön.
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Harmadsorban a könnyező Mária-képek tisztelete - más képekkel együtt - összefüg
gött a háborúkat követő járványokkal is. Ilyenkor a szeretetét,: irgalmát és hatalmát
könnyezessel is megmutató Máriát mint közbenjárót kérték a veszedelmek eltávoztatásá
ban. A pócsi Mária ilyen szerepérőllrorabeli képi ábráZolást is ismerünk. A Mária-tiszte
letnek ez a vonása összefüggött a búcsújárásokkal is.

Forrásaink az 1660-as évektőlkezdve rögzítették a könnyező Mária-képekre vonatkozó
adatokat. Némelyik képről részletes leírások tájékoztatnak, másokról pedig csupán
szórványos adatok szólnak. Történeti sorrendben ismertetjük az egyes képek, s a
körülöttük kialakult búcsús tisztelet vázlatos történetét.

Máriavölgy
Grueber Antal jezsuita atya 1737-ben könyvet írt a kolozsvári (mikolai ) könnyező Mária
képről. Ennek első részében áttekintette a könnyező képek hazai történetét is. Közöttük
elsőként 1644-ből a máriavölgyi (Pozsony m.) kegyszobor könnyezéset említi. Más
források azonban ezt a csodát nem ismerik. Elterjedt ugyanakkor a nép körében, smáig él
az a legenda, hogy amikor a magyarságot, Magyarországot veszély fenyegeti, a máriavölgyi
volt pálos rendi templomban lévőkegyszobor izzad - ezzel is figyelmeztetni, inteni akar
bennünket. A legendát ismerteti Ernst Robert lexikona is, azt azonban a XIV. száZad
közepére. a szobor feltalálásának, s a kegyhely Nagy Lajos király korabeli kiépítésének
idejére teszi.

Klokocsó
'Iudomasunk szerint az első olyan magyarországi könnyező Mária-kép, amelynél a csodás
jelenségek körülményeit hivatalosan is vizsgálták, a Zemplén megyei Klokocsón volt.
1670-ben, a felvidéki felkelés idején Nagymihály környékén erdélyi csapatok állomásoz
tak. Aklokocsói fatemplomban a Mária-kép előtt ájtatoskodott a nép, amikor egy fanatikus
református katona a képet lándzsával átdöfte. Az ekkor véres könnyeket hullatott. Az
eseményt az 1830-ban épített kőtemplommennyezeti festménye is megörökíti.

A könnyező kép II. Rákóczi György özvegyének. Báthory Zsófiának kincstárába és
munkácsi várának kápolnájába került. Itt volt 1688-ig, amikor a vár feladásakor Zrínyi
Ilona a családi kincsekkel együtt Bécsbe vitte. Midőn pedig 1692-ben követte második
férjét, Thököly Imrét száműzetésébe,a kép török földre került. Innen csak a XVIII. század
elején jutott vissza a Rákócziak munkácsi várába. A Rákóczi szabadságharc leverése után a
képet - más kincsekkel együtt - a császári udvar Bécsbe vitette.

Az eperjesi görög katolikus püspökség több ízben kérte a kép visszaadását. Végre Mária
Terézia 1769-ben egy Kramer E nevű bécsi festővel másolatot készíttetett az eredeti
képről,s azt küldte el Eperjesre. Ott a püspöki palota kápolnájában van mind a mai napig.
(Napjainkban a görögkeleti egyháZbirtokában.) Errőlkészített újabb másolatot 1904-ben
Rozskovics Emmánuel ungvári festömüvész. a klokocsói templomban látható képet 1948.
június 6-án dr. Hopkó Vasil görög katolikus püspök ünnepélyesen megkoronáZta.

A másolatok alján a következő magyar nyelvű szöveg olvasható: "Boldog Aszszony
valóságos képe, mely 1670. Felsőrnagyarországban, Vinna várához tartozó Klokocsó nevű

oroszfalu templomában sokak láttára elsőben könnyezni, s az után némely eretnekek
késsel szúrások után, orczáján legörgö könnyhullatással sírni láttatott."

A klokocsói kép könnyezéséröl a külföldi és hazai Mária-kegyképeket és kegyhelyeket
ismertetőnagymunkájában EsterháZy pál is ír a "vinnai csudálatos Boldog Aszszony képe"
cím alatt. Lehetséges, hogy a templomban ma látható kép magyar nyelvű feliratát szö
szerint Esterházy pál munkájából vették át a: kép XVIII. és XX. száZadi másolásakor.
Nedeczky László a falut Klátócz néven említi és Ung megyébe helyezi, de egyéb
körűlmények az azonosítást kétségtelenné teszik. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a
hazai máriás búcsújáró helyeket bemutató könyvében (1836) Jordánszky Elek nem ír
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Klokocsöröl. A kegyhely elkerülte Majsai Mór figyelmét, s nem említi a Mária-jelenések
lexikona sem.

Máriapócs
1696. november l4-től december 8-ig könnyezett első ízben leghíresebb és máig
legismertebb könnyező kegyképünk, a máriapócsi Mária-ikon. Közel három évszázados
történetét legújabban Szavicskó János foglalta össze.

A jelenést követő vizsgálatok hatására s Eleonóra császárnőkérésére a képet I. Lipót
császár Bécsbe vitette; a Szent István dómban kapott végleges helyet. A pócsi könnyezés
kivizsgálására a területileg illetékes egri püspök, Fenesy György l698-ban Pethes András
nagyprépostot küldte ki. Ennek során összeíratta az egyházmegyéje területén csodatévő

hírben álló Mária-képeket. A felsorolás Máriapócsón kívül Lelesz, Jászó, Kassa, Liszka,
Bártfa, Zemplén, Tállya, Tokaj és Homonna nevét említi. Más források Máriapócsról szólva
csodás könnyezesrőltudnak Klokocsöröl, Tokajból és Husztközről.

A Kassán keresztül Bécsbe vitt pócsi képről a Kassa melletti Bárcán másolatok
készültek.. Közülük egy a kassai Szent Erzsébet dómba került, egy másik a kassai jezsuiták
templomába, ezek feloszlatása ( 1773) utánpedig a közeli Kisfalu (Sáros m. ) templomába.
Itt máig élő búcsújáró tisztelet alakult ki körülötte. Legnépesebb búcsús ünnepe
Kisasszony-napja, amikor a környék szlovák, magyar és manta (német) népe nagyszámban
jár ide. A .kassai magyarok a háború előtt külön nagy gyalogos processzióval jöttek,
( Sokszor láthatta az elvonuló búcsúsokat, s vehetett részt az ájtatosságokon Mécs László,
aki a közeli Hernádszentistvánon született.) A pócsi Mária tiszteletét a kassai dómban
hálatáblák sokasága jelzi.

A Bécsbe került eredeti pócsi kép további könnyezéséröl nem tudunk. A Máriapócsra
vitt másolat, amelyet l 707-ben Telekesy István egri püspök Bécsben festetett s küldött
vissza a faluba, 1715. augusztus l-én, 2-án és 5-én, majd pedig harmadízben 1905.
decemberében ismét könnyeket hullatott. Az 1715. évi könnyezés kivizsgálása után
nyilvánította kegyhelynek Máriapócsot Erdődy Gábor egri püspök, aki a görög rítusúak
uniójának lelkes híve volt. Az egri dómban Telekesy István püspök építtette a Mária
kápolnát 1704-l705-ben, s ebben elhelyezték a pócsi ikon másolatát.

A pócsi Mária tiszteletének terjesztésében a legnagyobb szerepet a jezsuita atyák
játszották. Templomaikban legtöbb helyen - Bálint Sándor gyújtése szerint pl. Rozsnyón,
Kassán, Nagyváradon, Budán, Egerben, Esztergomban és másutt is - ott volt a könnyező
Mária-kép. másolata. E rendi tisztelet szoros összefüggésben volt az uniós törekvések
támogatásával. A pócsi kegyképnek különösen az egri egyházmegyében található sok
másolata. l749-ben egy szentgotthárdi cisztercita atya a Bécsbe vitt kép egy másolatát a
Vas megyei Badafalva határában egy fára szögezte, Előbb egy fakápolna, majd l 793-ban a
máig álló templom épült ezen a ma Burgenlandhoz (Ausztria) tartozó helyen, s a falu
osztrákok, szlovének és magyarok közös búcsújáró helye lett.

Füzesmikola - Kolozsvár
1699-ben az ország keleti felében, a protestáns és görögkeleti többségű Erdélyben
tudósítanak egy Mária-ikon könnyezéséről. A Szolnok-Doboka megyei Füzesmikola
(Mikola) román ortodox templomának képe könnyezett. Az esetet az ott téli szálláson
tartózkodó Hohenzollern herceg vasas ezredének katonái vették észre. A könnyezés
február IS-től március l 2-ig tartott. Hírére a környékbeli nép Mikolára sereglett. A falu
földesura, a katolikus Komis Zsigmond a képet szentbenedeki kastélykápolnájába vitette.
Az egyházi vizsgálat azonban a kép visszaadására kényszerítette a földesurat. Kollonich
Lipót érsek megengedte a kép nyilvános tiszteletét, s a jezsuita atyák gondjaira bízta. Az
ikont előbbKolozsmonostorra, majd későbbKolozsvárra vitték.. l 724-ben az elkészült új
jezsuita templom főoltárára került: ettől az időtől kezdve nevezik kolozsvári Könnyező
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Szűznek. Mikolára egy másolat került vissza. Mindkét helyen kialakult a búcsújáró
tisztelete, elősegítve nemcsak a katolikus egyház, hanem a vallási unió ügyét is. Amikolai
vagy kolozsvári Könnyező Szűzanya képe - más kegyképekhez hasonlóan - hatással volt
a kor és az országrész képzőművészetére is. Másolatai oltárokra, templomokra kerültek,
kőfaragású változatai házakra, kastélyok oromzatára. a róla készült metszeteket pedig
búcsúsok hordták szét távoli vidékekre. A koloZsvári jezsuita atyák egészen a társaság
1773·as feloszlatásáig gondosan vezették a kegykép előtt történt és megvallott lmameg
hallgatásokat, feljegyezték a fogadalmi ajándékokat. Feljegyzéseikbőlkiolvashatjuk, hogy a
XVIII. században egész Erdély területéről folyamodtak a kegyhelyre. A jezsuiták távozása
után a piaristák igyekeztek a kultuszt ápolni. A nagyvárosi környezetben azonban a
búcsújárás fokozatosan elenyészett.

Máigélnekviszont a füzesmikolai búcsúk. Anagyboldogasszonyi főbúcsúranapjainkban
is sokezres hívősereg gyülekezik: románok, magyarok. Elzarándokolnak ide a közeli
Szamosújvár örmény katolikusai, valamint a református Szék lakói is. Kegyképe, népes
búcsúi segítségével a mültban Füzesmíkola a legjelentősebb erdélyi üvegképfestő

központtá vált. A búcsúfiaként vásárolt színes képeket máig készítik a falu (jelenleg
ortodox kézen lévő) kolostorában.

Nagyszombat
A nagyszombati Szent Miklós plébániatemplom egyik oldalkápolnájában őrzött Mária·kép
1708. július 5·én, majd augusztus 10- Ll-én csodálatos módon könnyezett. Az egyházi
vizsgálat során harminc tanú vallomását foglalták írásba, s fény derült egy korábbi
jelenésre is. Eszerint a María-kép már 1663. augusztus 7·én, a magyar seregek súlyos
vereségével végződött párkányi csata idején is könnyezett. Az 1708. évi könnyezést a
korabeli feljegyzések a dühöngő pestisjárvánnyal, valamint a Rákóczi szabadságharc
belháborús eseményeivel magyarázták.

Nagyszombatban székelő főpapjaink, különösen Esterházy Imre hercegprímás, értékes
ajándékokkal ékesítették a kegykápolnát, amely hamarosan a környék szlovák, magyar és
német lakosságának jelentős búcsújáróhelyévé vált. A búcsúsok régi és újabb fogadalmi
ajándékai a kápolna falán mindmáig jelzik a kép tiszteletét. A nagyszombati kegykép a
római Szent Elek (S. Alessio) templomban lévő csodatévő kép másolata, amelyet
valószínűleg egy Rómában járt zarándok hozott haza Nagyszombatba.

Szentantal
Acsallóközi Szentantal (Pozsony m.) ferences templomában 1715. júliusában több napon
keresztül véres könnyeket hullatott a Segítő Szűzanya (Mariahilf) képe. A Mária-képet
fogadalmi ajándékként függesztették 1703·ban a főoltár möge, ahol a ferences búcsúkra
érkezőhívek érintőzték. csókolták, tisztelték. Acsodás eseményeket követővizsgálat után
az érsek 1716. október Iő-án engedélyezte a kép nyilvános tiszteletét.

Már ezt megelőzően, 1715. szeptember 14·én hatszáz fős magyar búcsús csoport
érkezett Pozsonyból. A nagyszombatiak első zarándoklatára 1716·ban került sor, amikor a
feljegyzések szerint egy fogadalmi képet is hoztak magukkal. Ez a máig meglévő kép egy
Nagyszombat városából a szentantali kolostorhoz kígyózó búcsús menetet ábrázol
kereszttel, lobogókkal, hordozható szobrokkal, zenészekkel, világi és egyházi személyek
részvételével, azaz egy barokkpompájú körmenet rajzával.Akronosztikonos felirat szerint
a nagyszombatiak évenkénti zarándoklatra tettek fogadalmat.

1725·ben XIII. Benedek, 1737·ben pedig XII. Kelemen pápa adott búcsúkiváltságot
Szentantalnak. A kegykép előtt Mária közbenjárására számos imameghallgatás történt,
amelyeket 1715 és 1731 között részletesen feljegyeztek. A szentantali ferenceseknek 
II. József intézkedései míatt - 1786. augusztus 24·én el kellett hagyni rendházukat, s
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csak 1801-ben térhettek vissza. A zarándoklatok ismét megindultak, s Szentantal
napjainkban is a Kisalföld egyik legfontosabb búcsújáró helye.

SajPpálfala
A Borsod megyei Sajópálfalán a görög katolikus templom nagyméretűMária-képe 1717.
január-februárjában láthatóan izzadt, verejtékezett és véres könnyeket hullatott. A
könnyek a hideg télben sem fagytak meg, s kályha mellett sem száradtak feL A
HodermarszkyJózsefgörög katolikus vikárius és ErdődyGábor egri'püspök által vezetett
egyházi vizsgálat során kihallgatott tanúk egybehangzóan igazolták a csodás jelenések
megtörtentér. A vizsgálatok idejére a képet elszállították Egerbe. Ezek lezárultával
engedélyezték a nyilvános tiszteletet, s a képet nagy ünnepélyességgel visszavitték a
faluba. A mai búcsús templomot 1758-ban építették Asajópálfalai búcsújárások virágkora
a XVIII. század második fele volt. Jelentősége ezt követőn fokozatosan csökkent. A
zarándoklatok felújításán, a búcsúk felélesztésén napjainkban munkálkodik az egyház
község.

Baja - Máriakőnnye (Vodíca)
Legendája szerint a Segítő Szűzanya képének könnyezésével van összefüggésben a bajai
vodicai kegyhely keletkezése is. Innen származik a hely magyar neve, a Máriakönnye.

A legenda szerint egy vándorlegény pihent meg az alatt a fa alatt, amelyen egy Mária-kép
függött. Ó vette észre a kép könnyezését: a könnyek kezére hulltak. Mária könnyeiből

pedig forrás fakadt.
Akegyhelykiépítése a múlt század első évtizedeiben történt. Különösen Bácska magyar,

német és szerb lakossága járt és jár ide nagy számban. A katolikusok mellett a szerb
ortodoxoknak külön búcsús ünnepeik vannak.

Vérrel verítékező képek: KirálYfalva, Győr
Hazai máriás kegyhelyeink legendái közül kettő nem könnyezésröl, hanem a Mária-képek
verítékezéséről. vérrel verítékezéséről beszél, A könnyezés és a verítékezés együtt is
előfordulhat, ahogy Sajópálfala esetében láttuk A királyfalvi es a győri kegykép legendá
jában azonban könnyezesrőlnem olvashatunk.

A királyfalvi (Pozsony m.) képet mégis napjainkig tévesen a könnyező kegyképek
között emlitik. A tévedés még Esterházy pál elírására vezethetővissza, aki összefüggésbe
hozta a csodás eseményt Bécs 1683. évi török ostromával. Balogh Ágoston szerint a kép
tisztelete ennél korábbi időkrenyúlik vissza. A királyfalvitemetőben állt egy régi kápolna.
Ennek koráról, s a benne tisztelt Mária-kép eredetéről, amelyhez a környező falvakból is
processziókkal jártak, a falu lakói már I600-ban sem tudtakpontos adatokat. Ahagyomány
szerint ezt a képet egy református katona három darabra vágta, de az ájtatos hívek
összeragasztották. Bécs ostroma és a Thököly-felkelés idején ezt a képet, nehogy a nyitott
kápolnában ismét kárt szenvedjen, a királyfalvi kastélyba vitték Akép 1683. augusztus 14
én itt vérrel verítékezett. A várat őrző katonaság parancsnoka, Czobor Ádám szemtanúja
volt a csodás eseménynek Nem Mária arcáról, hanem az ölében fekvő Jézus alakjáról
származtak a véres verejtékcseppek. A híressé vált Pieta képet, amelynek ábrázolásmódját:
Jézus majdnem álló alakját Mária ölében a korabeli források mind kiemelik, Kollonich
lipót kérésére Bécsújhelyre vitték A helyben maradt másolatai körül búcsújárás nem
alakult ki.

A pócsi kép könnyezese utáni időben csodás jelenésekről tudósítanak a források
GYőri>ő1 is, I697-ben. Esteshazy pál Mennyei Korona círnű, 1696-ban megjelent
könyvében már említ egy Mária-képet a ferencesek győri templomában, amelyhez "az
egész Pápista hitben lévő hivek nagy aétatossággal viseltetnek". Ennek tiszteletét
szoríthatta háttérbe a püspöki székesegyház Mária-képének csodás jelenése.
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Aképet a katolikusokat üldözőCromwell Olivér elől menekülő ír püspök, Lynch Walter
hozta magával hazájából 1655-ben. A Győrben letelepedő püspök 1663-ban halt meg. A
székesegyháZban elhelyezett Mária-képe pedig 1697. március 17-én, Írországvédőszentjé
nek, Szent Patriknak ünnepén vérrel verítékezett. Tisztelete ettől kezdve gyorsan növe
kedett, bár a pápai búcsúengedélyt csak 1874-ben nyerte el. Kultusza máig töretlen.

A bemutatott kegyhelyek jelzik tehát a könnyező Mária-képek VII-XVIII. századból
induló, jórészt máig élő, helyenként megszűnt (pl. Kolozsvár, Királyfalva) vagy fel
fellendülő (pl. Sajópálfala) búcsús tiszteletét. Tovább lapozva Ernst Robert Mária
jelenéseket bemutató lexikonát, azt látjuk, hogy több mint két évszázados szünet után a
csodás könnyezések éppen napjainkban, a XX. században szaporodnak meg. Vizsgálatuk
további történeti kutatások feladata.
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