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BEVEZETÉS
A búcsújárás vagy zarándoklat a népi vallásosság egyik leglátványosabb és
legösszetettebb, több száz éves hagyománnyal rendelkező megnyilvánulása. Indítéka lehet
kérés, vezeklés, hálaadás. Közösségi élményt is nyújt, hiszen a kisebb-nagyobb
csoportokban megtett utakon egymást támogatva haladnak a zarándokok.
A keleti rítusú görög katolikus egyház a liturgikus év során megemlékezik Jézus,
Mária és a szentek életének és működésének legfontosabb eseményeiről. Az Istenszülő
személye kerül előtérbe Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Kis- és Nagyboldogasszony ünnepén. Ezek mindegyike liturgikus jelentést és ünneplési
formát hordoz, s az egyházi hagyomány mellett, azzal szorosan összekapcsolódva élnek az
ünnepek megtartásának népszokásai is.
Szűz Mária Magyarország és a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye
védelmezője. Tisztelete így a katolikus magyarság és a munkácsi egyházmegye híveinek
körében így különösen erős.
Egyik

legjelentősebb

Mária-kegyhelyünk a

Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei

Máriapócs. A település egyszerű fatemplomában lévő Mária-kép 1696. november 4-én
könnyezni kezdett. I. Lipót császár ennek hallatán Bécsbe vitette azt, ami nagy
elégedetlenséget váltott ki a magyarok körében. Felháborodásuk enyhítésére a templom
megkapta a kép egy másolatát, amit a hívek azonban csak akkor fogadtak el igazán, mikor
1715-ben a másolaton ábrázolt Mária szemében könnycseppek tűntek fel. Az eredeti
kegykép Bécsben sosem könnyezett, így a magyarok számára egyértelművé vált: a pócsi
Mária a pócsiaké, a magyaroké, és az is akar lenni.
A görög katolikus egyház XX. századi története igen hányatott. Az államhatalom
egyházellenes politikája minden tőle telhetőt megtett, hogy működését megakadályozza, ha
lehet, meg is szüntesse. A rendszerváltást követően az addig „földalatti egyházként”
működő görög katolikus közösség újra szabadon gyakorolhatta vallását.
2019-ben volt 20 éve, hogy az egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerülete
gyalogos zarándoklatot indított Máriapócsra, melyben minden évben több száz zarándok
vesz részt. A pócsi Mária története több mint háromszáz évre nyúlik vissza, a gyalogos
zarándoklaté húszra. Adódik a kérdés: vajon korábban is történtek szervezett
zarándoklatok Máriapócsra? Munkám célja, hogy bizonyítsam: a kárpátaljaiak búcsújárása
korántsem csak 20 esztendős múlttal rendelkezik.
Ennek mentén dolgozatom hipotézisei következők:
6

H1. A máriapócsi búcsújárás hagyománya Kárpátalján a rendszerváltást megelőző
években is élt.
H2. A rendszerváltást követően a Máriapócsra induló zarándoklatok nemcsak
újraindultak és felerősödtek, de a nemzeti és vallási identitás egyik alapkövét is jelentették
a búcsú résztvevői számára.
H3. A búcsújáró közösség tagjainak életében felfedezhető a generációs
folytonosság.
Hipotéziseim alátámasztásra két kutatási módszert választottam:
– sajtószemle: jelenleg is működő kárpátaljai magyar sajtóorgánumok és a Görög
Katholikus Szemle 1900-as évek eleji lapszámainak szemléje. Ennek célja, hogy feltárjam,
milyen szokások kötődnek a 20 éve elindított gyalogos zarándoklathoz, s nyomára
bukkanjak múlt század eleji zarándoklatoknak;
– mélyinterjús kutatás: dolgozatom ezen részének megírásához félig strukturált
interjúkat készítek. A kulcs adatközlők kiválasztása helyismeretem, valamint a Batáron és
Csepében szolgáló görög katolikus parochusok segítségével történik, a továbbiak
megkeresése pedig a hólabda módszerrel.
A szakirodalmi áttekintésben néprajzi és egyházi szemléletű munkákat is
felhasználok, főként a Magyar Néprajzi Lexikont és a Magyar Katolikus Lexikont. Egyházi
szempontból vizsgálták a kegykép témáját Barna Gábor, Ivancsó István, Puskás Bernadett,
akiknek tanulmányait a téma szakrális vonatkozásának feltárásához használom.
Legjelentősebb forrásomként Bartha Elek néprajzkutatót emelném ki, aki ma a görög
katolikus folklór legnevesebb kutatója. Használok továbbá a könnyezések történetét, az
egyházi vizsgálatok eredményeit összefoglaló egyházi kiadványokat is.
A hipotézisekben említetteken kívül, dolgozatommal arra kívánok rávilágítani,
hogy a búcsújárás egyházi és népi hagyományai, valamint a spirituális és nemzeti
vonatkozás szoros, mondhatni elválaszthatatlan kapcsolatban állnak egymással.
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1. A BÚCSÚJÁRÁS ÉS ANNAK HELYE A NÉPI
VALLÁSOSSÁGBAN
A Magyar Néprajzi Lexikon a népi vallásosságot úgy határozza meg, mint a hivatalos
vallás népi gyakorlata, vagyis egy adott vallás ideológiája, kultusza, ünnepei, ájtatossági
formái, a mindennapi életre vonatkozó előírások, erkölcsi, magatartási formák, keveredve a
paraszti hitélet gyakorlatával. A különböző vallási rendszereknek a történelem során
mindig kialakultak olyan formái, amelyeket a hívek saját hagyományaik mentén alakítottak
ki.1
Mircea Eliade A szent és a profán c. munkájában úgy fogalmaz, hogy a vallásos
életben az embert körülvevő tér nem egynemű: tartalmaz olyan részeket, amelyek
különböznek a többitől, mert különleges jelentőséggel, erővel bírnak. A szent hierophánia
által mutatkozik meg, vagyis azzal, hogy egy világi dolgot szentté tesz. A tér homogenitása
ezáltal megszűnik, szent tereket hozva létre, melyek egyfajta „szilárd pontként” léteznek.
A vallásos ember számára ezek egzisztenciális értékkel bírnak. Különböző térben létezik a
templom és az utca, amelyen áll. A két tér a templom ajtajában, a küszöb átlépésével törik
meg végleg.
Mindezek egyik legszemléletesebb példája a búcsújárás hagyománya.
A katolikus hívek életében a búcsújárás vagy zarándoklat közösségi élményt
nyújtó, a testet és a lelket egyaránt próbára tevő cselekmény. Az út közbeni fáradalmakat,
az akár egész éjen át tartó virrasztást, a böjtöt a zarándokok azért vállalják, mert vezekelni,
kérni vagy épp hálát adni akarnak.2
A búcsúhelyek tér- és tájformáló erővel bírnak, kapcsolódási pontot jelentenek a –
mi esetünkben – görög katolikus lakosságú területek között. Alakítják az őket körülvevő
tájat, teret, vallási régiókat, nem ritkán nemzetközi jelentőségű lelki-szellemi központokat
hozva létre ezzel.3
A görög katolikus egyház a keleti, ezen belül is a bizánci rítusú egyházak közé
tartozik.

Magyarországon

ez

a

negyedik

legnagyobb

vallási

felekezet.

Hagyományvilágának egyik jellegzetessége a regionalitás. A legtöbb görög katolikus
Északkelet és Kelet-Magyarországon, ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj1

BARTHA 1998: 484.
BARNA, „Búcsújárás”, 1993.
Elérhető:http://lexikon.katolikus.hu/B/b%C3%BAcs%C3%BAj%C3%A1r%C3%A1s.html. Hozzáférés ideje:
2020.02.03.
3
BARTHA 2006: 173.
2
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Zemplén és Hajdú-Bihar megyében él, tehát a görög katolikusság ezeken a vidékeken jól
körülhatárolható, földrajzilag összefüggő tömböt alkot.4
Búcsújáró gyakorlata az erős kép- és ikontisztelet tekintetében különbözik csupán a
latin rítusú római katolikus egyház szokásaitól.5
A búcsú (indulgentia) kifejezés a katolikus egyház hagyományában több jelentést is
takar: egyrészt a bűnbocsánat szentségében a meggyónt bocsánatos bűnökért járó, idegtartó
büntetés elengedését6, másrészt valamely búcsújáróhely felkeresését, ill. az ott történő
imádkozást, gyónást, szentáldozást; harmadrészt pedig a templomok címünnepének
megtartását. Maga a szó ótörök eredetű, a bosa (kiürül, megszabadul) és a bős (üres)
szavak származéka. A magyar nyelvbe valószínűleg a bosa vagy bosuy alakban került, ami
a fent említetteken kívül engedélyt (licentia), zarándoklatot, körmenetet (processio) és a
búcsúk alkalmával megtartott vásárokat is jelentette.7
A búcsú középkori kialakulása idején a bűnbocsánathoz szükséges nyilvános
vezeklés elengedését jelentette, melyet a pápa és a püspökök engedélyezhettek. Módja
kötődhetett helyhez, tárgyhoz, személyhez.8 Megkülönböztetünk teljes és részleges búcsút.
Teljes búcsú esetében az egyház Krisztustól kapott hatalma által minden büntetést elenged,
míg a büntetés csak egy részének elengedése részleges búcsút jelent.9
A búcsú elnyerése az élők számára az ideig tartó büntetés közvetlen elengedésével
történik, mivel ők még az egyház joghatósága alá tartoznak. A holtak azonban már nem,
viszont az élők imádkozhatnak az elhunyt vétkeinek bocsánatáért, a büntetés elengedéséért.
A búcsú elnyeréséhez feltétlenül szükséges a kegyelem állapota (nem lehet halálos bűne), a
búcsú elnyerésének szándéka és az ennek elnyerése érdekében előírt jócselekedetek 10. A
vezeklés formája szent helyek felkeresésével, azaz zarándoklatokkal is lehetséges. Ez
esetben különleges imádság és különleges áldozat kötődik egy szakrális szempontból erős
helyhez, vallási indíttatásból, a természetfeletti segítség és/vagy kegyelem elnyerése
céljából.

1.1. A búcsújárás kultúrtörténete, a kegyhelyek típusai
4

BARTHA 1990: 425.
BARNA 2014: 67.
6
GÁL – ERDŐ, „Búcsú”, 1993. Elérhető: http://lexikon.katolikus.hu/B/B%C3%BAcs%C3%BA.html.
Hozzáférés ideje: 2020.02.03.
7
MANGA – PESOVÁR, „Búcsú”, 1977. Elérhető: http://mek.niif.hu/02100/02115/html/1-995.html.
Hozzáférés ideje: 2020. 02. 03.
8
BÁLINT – BARNA 1994: 16.
9
DIÓS – SZIGETI 1984: 7.
10
GÁL – ERDŐ, „Búcsú”, 1993.
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A búcsújárás, szent zarándoklat (peregrinatio sacra) alapja az az elképzelés, hogy az
istenség egyes helyeken közvetlenül, vagy valamilyen tárgy által közvetetten jelent/jelenik
meg, s még kedvesebben veszi az itt iránta mutatott tiszteletadást, áldozatot.
A zarándokhelyet a búcsúnyerés lehetősége teszi különlegessé, mert ott az adott
feltételeknek megfelelő személyek egyénileg megkapják bűneik büntetésének elengedését
vagy megrövidülését.11 A keresztény zarándokhelyek jellegük és a tisztelet tárgy alapján
három csoportba sorolhatók:
1. emlékhelyek: vallásalapítók, szentek életében jelentős helyek
2. szentek nyughelye, továbbá azok a helyek, ahol a szentek testereklyéit őrzik
3. kegyképek és -szobrok.
A kultusz tárgya alapján korszakokba is sorolhatjuk a búcsújárást:
1. korai középkor: keresztes zarándoklatok, Krisztus és a szentek nyughelyére
történő zarándoklatok
2. eucharisztikus: Jézushoz kapcsolódó búcsújárások (1350-ig)
3. Pieta (Fájdalmas Anya) zarándoklatok (1450-ig)
4. Mária-kegyhelyek látogatása (1700-ig és azt követően).12
A

keresztény

búcsújárás

kezdete

csaknem

egybeesik

a

kereszténység

megalakulásával és elterjedésével. Már a III. századból vannak adatok a Szentföld, Jézus,
Mária és az apostolok működéséhez kötődő helyek felkeresésére. A cél leggyakrabban
Betlehem és Jeruzsálem voltak. Később útikönyvek is készültek a szentek, vértanúk
sírhelyeiről. Ezek közül Aetheria (Eteria) útinaplója a legjelentősebb, mely a gall apátnő
393 és 394 között a Szentföldön tett látogatását írja le. A zarándoklatok szélesebb körben
való elterjedéséhez valószínűsíthetően hozzájárult a korai középkor új bűnbánati fegyelme,
melyben a meglévő penitenciák, a böjt, az ima és a rászorulók segítése mellé bekerült a
zarándoklás is. A késő antik időkben az angyal-jelenések helyei (Chonai, Monte Gargano,
Mont-Saint Michel), a X. században a Mária-tisztelet jegyében Chartres, Altötting,
Einsiedeln váltak kedvelt búcsújáró helyekké.
A középkori zarándoklatok célja lehetett: segítségkérés a bajban, betegségben,
szükségben; köszönet kinyilvánítása a kapott segítségért; és természetesen a vezeklés. A
magyar zarándokok főként a Szentföldet, Rómát, Compostelát (Spanyolország),
Częstochowát (Lengyelország), Loretót (Itália), Mariazellt (Ausztria) keresték fel, s a XIVXV. század során különösen sokan zarándokoltak a német Aachenbe, melyet a magyar
11
12

MOHAY 2006: 23.
BÁLINT – BARNA 1994: 17.

10

szentek, István, Imre és László ott őrzött ereklyéi miatt kicsit sajátjuknak is éreztek.13
A XI-XII. századra kialakult az utakat járó zarándok különleges viselete: kalap,
tarisznya, bot, búcsús táska, zarándokjelvény és -cédula, melyet indulás előtt meg is
áldottak. Ez a viselet a XVI-XVII. századig megmaradt. A remeték pedig a XIX. századig
rótták ilyen öltözékben az utakat. Az egyéni zarándoklatokat egyre inkább felváltották a
tömeges búcsújárások. Sokaknak a nagy távolság, az útra fordítandó idő (akár több év)
vagy a költségek miatt nem állt módjukban zarándoklatra indulni. Európában azonban
egyre inkább terjedt a Mária-tisztelet, a különböző ereklyék is sok helyre eljutottak,
ezeknek mentén pedig újabb búcsújáró helyek születtek.14
A késő középkorban alakult búcsúhelyeken jellemzően nem egy ereklye jelentette a
tisztelet tárgyát, hanem olyan, főként keleti rítusú, Szűz Máriát megjelenítő kép szobor,
melyben kegyelmi erő mutatkozott meg. Ilyen többek között a pócsi Szűzanya képe is.
Mária egyre inkább kiszélesedő tisztelete a liturgikus évet is gazdagabbá tette. A
Magyar Katolikus Lexikon a II. Vatikáni Zsinat (1969) előtti liturgikus rendben több mint
20 olyan ünnepet sorol, melyek Máriához kötődnek (Gyertyaszentelő és Gyümölcsoltó
Boldogasszony, Kisboldogasszony, Nagyboldogasszony, Fatimai Boldogasszony, Lourdesig Boldogasszony stb.).15
A reformáció vallási megosztottságot eredményezett Európában. Az északi
vidékeket szinte teljes egészében lefedte, a kontinens többi részén nagyjából egyenlő
arányban éltek katolikusok és protestánsok. A búcsújárás gyakorlata erősen visszaesett,
majdhogynem meg is szűnt. A Tridenti zsinat (1545–1563) igyekezett rendet tenni a
katolikus egyház vallási életében. Főként a jezsuiták tevékenységének köszönhetően, a
búcsújáró helyek jelentős részén újraélesztették a hozzájuk kötődő vallásgyakorlatot. A
kultusz feléledésében a török hódoltság is szerepet játszott. A keresztények Mária
segítségében bíztak a törökök elleni küzdelemben. Kevelaer (német) és Mariataferl
(osztrák) éppen Mária (képének) közbenjárása nyomán váltak zarándokhellyé.16
A fellendülésben újabb törést hozott a felvilágosodás kora, amikor a sola ratio
jelszava alatt a felvilágosult világiak és egyháziak egyaránt felléptek bizonyos szokások,
így a búcsújárás ellen is. A kegyképek értékének csökken(t)ését azzal mutatták meg fizikai
valójában is, hogy kegytemplomokból plébániatemplomokba vitték, s ott is csak a mellék-,
DÖMÖTÖR, „Szentbúcsú”, 1990. Elérhető: http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/216.html. Hozzáférés
ideje: 2020.03.30.
14
BÁLINT –BARNA 1994: 20.
15
GÁL – GEDAI, „Mária-ünnepek”, 1998. Elérhető: http://lexikon.katolikus.hu/M/M%C3%A1ria%C3%BCnnepek.html. Hozzáférés ideje: 2020. 03.30.
16
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s nem a főoltáron helyezték el azokat. II. József császár be is tiltotta a zarándoklatokat,
melyeknek hagyomány a tömegek ellenállása mellett is jelentősen csorbult.
A magyar búcsúhelyek többségét a XVIII. században ismerték el az egyházi
hatóságok. A fellendülőben lévő hitbuzgalom idején szükség volt a népi ájtatosság
megélésének ilyen lehetőségére is. Később viszont egyre nehezebb lett a búcsúk egyház
általi szentesítése. Ennek oka lehetett az, hogy az egyház úgy vélte, nincs szükség a népi
vallásosság szabad megélésének még több helyszínére. De állhatott a dolgok hátterében a
csodás események babonaságként, csalásként való megítélése. Hasonló jelenségek tehát
teljesen más fogadtatásra leltek a XIX-XX. században, mint akár csak egyetlen
évszázaddal korábban. A jámbor híveket ez persze nem feltétlenül tántorította el a
csodahelyek látogatásától.17
Európában is történtek ez időben Mária-jelenések. Ezek nyomán vált híressé többek
között La Salette, Lurdes és Fatima.18
A kezdeti, vezeklés céljából történő zarándoklatok az évszázadok során nagy
változásokon mentek keresztül. Ma már szakmák, életkori csoportok, nagyobb régiók,
egyházak képviselői számára külön zarándoklatokra is sor kerül. A tömegközlekedési
eszközök elérhetővé válása nagyobb csoportok számára is megkönnyíti a hazai és külföldi
zarándokhelyekre

való

eljutást,

a

gyalogszerrel

történő

utak

számát

azonban

visszaszorította.

1.2. Magyar búcsúhelyek
A magyar szent helyek Máriához, ill. az Istenszülő valamilyen formában (kép vagy szobor)
történő megjelenítéséhez, gyógyító vizekhez19, vagy valamilyen történelmi esemény
emlékéhez kapcsolódik. Nyomukat már a középkorban is megtaláljuk, az idők során pedig
számos történet, legenda született a kialakulásukkal és az ott történt csodákkal
kapcsolatban.20
Ha a búcsúk történetében visszaugrunk egészen a középkorig, láthatjuk, hogy
magyar földön az Árpád-házi uralkodók földi maradványait és ereklyéit őrző helyeket erős
tisztelet övezte, s búcsújáró kultusz is kibontakozott körülöttük.
Szent István 1006-ban alapított prépostságot és társaskáptalant Székesfehérvárott.
DÖMÖTÖR, „Szentbúcsú”, 1990. Elérhető: http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/216.html. Hozzáférés
ideje: 2020.03.30.
18
BÁLINT – BARNA 1994: 22.
19
MOHAY 2006: 11.
20
BARTHA 2006: 28-29.
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Kiváltságokkal is felruházta, hogy ne tartozzon egy püspök fennhatósága alá sem. 1018
után kezdte meg a bazilika építtetését, melyet koronázó és temetkezőhelynek szántak.21
Később az ország szakrális életének központjává vált Szent István király sírja és az azt
őrző székesfehérvári bazilika, ahová több király is temetkezett. István tisztelete nem
csupán vallásos megemlékezés volt. Halálának emléknapját, augusztus 15-ét Mária
Mennybemenetelének ünnepével egybekötve tartották meg. 1249-ben IV. Ince pápa
negyvennapi búcsút engedélyezett a Mária, Szent István és Szent Imre ünnepén a
bazilikába zarándoklóknak.22
Imre herceg tisztelete a XI. századig vezethető vissza, ám nem rendelkezett akkora
kultusszal, mint édesapjáé. Sírjához kötődő csodák is csak az István szentté avatása utáni
időkben történtek.23 Kettejük, ill. Székesfehérvár kapcsolata mentén született a bodajki
búcsújáróhely. A történet szerint István és Imre együtt jártak Bodajkra, tutajjal, s ott
imádkoztak.24
IV. Béla Árpád-házi királyunk leánya, Margit, az „áldozati bárány” személyét már
életében is sok csoda övezte. A tatárok által feldúlt ország megmentéséért cserébe Béla
Isten kegyeibe ajánlotta gyermekét, akit 3-4 éves kora körül a veszprémi domonkos rendi
kolostorba vittek. Apja a Nyulak szigetén építtetett kolostort lánya számára. Margit
gyermekkorától nemcsak istenfélelme, buzgósága, emberszeretete révén tűnt ki a többi
apáca közül. Imái mindig meghallgatásra találtak, testéből különös fény áradt, a
legnagyobb önsanyargatás közepette is mindig volt ereje másokon segíteni.25 Ennek hamar
híre ment, sokan érkeztek hozzá bajaikkal azért, mert amit ő kér, azt Isten teljesíti is. Fiatal
korában halt bele az önsanyargatásba, s halála után is számos csodát tulajdonítottak neki.
Ereklyeként őrizték és tisztelték fátylát, skapuláréját, haját, sőt, haja mosdóvizét is,
melyeknek csodás gyógyulásokat tulajdonítottak. 1409-ben búcsút hirdettek a sírját
felkereső zarándokok számára.26
Az ország búcsúhelyei mindazonáltal főleg a Mária-kultusz részét képező
kegyhelyeken alakultak ki. Szűz Mária tiszteletében a népi és egyházi hagyományok
elszakíthatatlanok egymástól: az egyházi tanítás folklorizálódott. Az ő esetében nemcsak a
személyét övező események hangsúlyosak, hanem női mivolta is a férfiközpontú
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HANKÓ 2004: 9.
BÁLINT – BARNA 1994: 53.
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Uo. 55.
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FÜLÖP 1996: 36-37.
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DÖMÖTÖR – PÓLYA 1990: 11-12.
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egyházszervezetben.27
A Szűzanya szerepe olyannyira erős, hogy az elvétve más szenteknek emléket állító
kegyhelyek felé haladva is főleg Mária-énekeket énekelnek, mivel a magyar katolikus
parasztság tudatában a búcsú és Mária tisztelete teljesen összekapcsolódik. A kegyhelyek a
nép által, a gyógyító erővel bíró források, Mária-jelenések, az ő közbenjárásának betudott
csodás gyógyulások, imameghallgatások által váltak búcsúhelyekké. A csodák gyorsan
terjedő híre és az azokba vetett hit viszont még nem elég a kegyhellyé nyilvánításhoz. Az
egyházi hatóságok szemtanúk meghallgatásával, az adott, csodaerővel felruházott tárgy
sokrétű vizsgálatával igyekeznek kideríteni, valóban történtek-e csodás események.28
A búcsúhelyek etnikumok és felekezetek találkozásának színterei. Görög
katolikusok által is látogatott például a Mátraverebély-Szentkút vagy a monoki búcsú. Sok
esetben az egymással hivatalos kapcsolatot nem ápoló egyházak hívei is felkeresik a másik
felekezet szent helyeit.
A legjelentősebb Mária-kegyhely Magyarországon Máriapócs. Korábban számos
zarándokhellyel rendelkezett az ország, mint pl. Klokocskó (ma Szlovákia), Csernekhegy
(ma Ukrajna), Füzesmikola (ma Románia), de ezek jelentős része a múlt század háborús és
politikai eseményei mentén más államok részévé váltak. S míg kisebb jelentőségű, csodás
jelenések, látomások hatására létrejött zarándokhelyek néhány évtized alatt feledésbe
merültek, addig Máriapócs fokozatosan fejlődött és vált a görög katolikus magyarság egyik
legjelentősebb szakrális központjává.29

1.3. A szakrális táj alakulása Máriapócson
Egy búcsú során szakrális jelentéssel bír nemcsak maga a zarándokhely és annak tágabb
környezete, hanem az odafelé vezető út is.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei Máriapócs a magyar görög katolikusság
szellemi központja, nemcsak az ország, hanem a Kárpát-medence szintjén. Kegytemploma
és az abban lévő kegykép több mint 300 éve, a kép 1696-os első könnyezése óta vonzza a
zarándokokat a zömében római és görög katolikus által lakott településre, főként a
legnagyobb búcsúk, Mária születése és elhunyta, valamint Szent Illés próféta ünnepének
alkalmával.30
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MOHAY 2006: 19-20.
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Nemcsak része, de alakítója is a szakrális tájnak. Kultuszának széleskörű elterjedésében
nagy szerepe volt a néha akár több száz kilométerről ide érkező zarándokoknak és a
bazilita, vagyis Nagy Szent Bazil-rendi szerzeteseknek, akiknek tevékenysége a
településen és annak környékén élő hívek lelkigondozása terén is fontos.31
A település szokásrendjét egy-másfél évszázad óta a búcsús hagyományok uralják.
Az évente több alkalommal, esetenként több száz, több ezer főt érintő zarándoklatok miatt
egy Pócshoz hasonló jelentőségű és lakosságú településhez képest bonyolultabbá válik a
helyi szokásanyag feltárása. A néprajzi irodalom is főként azokra a településekre
vonatkozóan tárja fel a hagyományokat, melyekről rendszeresen és nagy számban indulnak
zarándokok a kegyhelyre. A helyi hagyományokat ez azonban csak egy adott
búcsúünnepre, zarándoklatra vonatkozóan mutatja, mely általában a fent említett
ünnepeket érinti. Helyi jellegzetességként Bartha Elek a XX. század közepéig élő Illés
szekere elkészítését és a kolliva32 osztást említi.33
Bartha a Kárpát-medencei görög katolikusok mentális térképének egyik
legfontosabb pontjának nevezi a kegyhelyet, legyen szó személyes élményekről, a Pócsról
származó kegytárgyakról, a kép másolatairól vagy éppen a búcsús turizmus egy pontjáról.
Maga formálta az őt körülvevő szakrális tájat. Az első, eredeti, Bécsbe szállított
kegyképről számos másolat készült, így a pócsi Mária tisztelete több száz kilométerre a
kegyhelytől is él. Nyugat-Magyarországon, Ausztriában, vagy épp az egykori Sáros
megye, ma Szlovákia részét képező Tótkisfaluban34 egyaránt a pócsi kép tisztelettel
övezett

másolatát

őrzik.35

Nyugat-Magyarországon

és

Ausztriában

egyaránt

megtalálhatóak az első könnyező kép másolatai.36
A kegyhely tisztelete mentén a Máriapócshoz és a pócsi zarándoklathoz kötődő
hagyományok születtek. A bazilita kolostor mellett a szerzetesek által gondozott kertet a
Mária-kert elnevezéssel illették, s a kertet körülvevő sövény ágaiból előszeretettel vittek
haza magukkal a zarándokok, ahogyan annak a mogyoróbokornak a gallyaiból is, melynél
egy alkalommal Mária-jelenést észleltek. Merítettek továbbá a kertben lévő Mária-kút
vizéből. Mindezeket a helyben vásárolt kegytárgyakkal együtt a szentelményeknek kijáró

BÁLINT – BARNA 1994: 186.
A kolliva (a kárpátaljaiak szóhasználatában koliba) mézből, búzából és mazsolából készített nagyböjti étek,
melyet a bizánci rítusú egyházakban a böjt első péntekjén készítenek és áldanak meg.
33
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tisztelet által övezve tartották otthonaikban.37
A szent város
Máriapócs folyamatosan alakuló, nemzetközi zarándokhelyeket idéző képében a
szent városok struktúrája mutatkozik meg. A szakrális központ a templom, és benne a
kegykép, ezek körül pedig folyamatosan bővülnek, épülnek a szakrális térhez közelítő
profán logisztikai pontok, melyek a zarándokok fogadását, elhelyezését, ellátását
szolgálják. Mindezekre nagy szükség is van: a XX. század elején egy-egy búcsú
alkalmával százszor annyi zarándok is érkezett Máriapócsra, mint amennyi a település
teljes lakossága. Az első könnyezés 250. évfordulójára 1946-ban kétszázötvenezren
érkeztek.38
A szovjet éra alatt a rendszer vallási politikája, továbbá a század során történt
államhatár-változások

megnehezítették, sok

esetben teljesen ellehetetlenítették a

zarándoklatokat több szomszédos országból. Ám a kegyhely és a hozzá fűződő csodás
események korántsem koptak ki a köztudatból, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy
amikor 1991-ben39 II. János Pál pápa a Magyar Katolikus Püspöki Kar meghívására
Magyarországra érkezett, máriapócsi látogatására háromszázezer zarándok várta őt.40
(Erről egyik adatközlőm is beszámolt: Batár településről 80 fő vett részt a Szentatya
látogatásán, s hasonló számú búcsús indult el Salánk településről is.41)
Napjainkban tehát Máriapócs a Kárpát-medence északkeli részének legfőbb
spirituális központja, melyet rendszeresen látogatnak nemcsak az anyaországiak, de a
környező vidékeken, országokban élő magyar, örmény, román, szlovák, szerb, és ukrán
zarándokok, sőt, más felekezetű, római katolikus, ukrán és román ortodox, evangélikus,
református hívek.42 Jelen vannak továbbá a máriapócsi búcsúkon, ünnepeken a
magyarokon kívül román, ukrán és más nemzetiségű papok és egyházi vezetők is.43
Zarándokutak célját és találkozási pontját is jelenti. Más zarándokhelyektől éppen az
különbözteti meg, hogy nemcsak egy bizonyos napon keresik fel nagyobb számban
zarándokok, hanem a teljes év során magas a látogatottsága.
A kegyhelyen mostanra állandósult búcsús rend alakult ki. A máriapócsi búcsúk és
zarándoklatok 2020-as listájában több mint 30 alkalmat találunk, köztük – a teljesség
37
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igénye nélkül – anyák és nők, apák, gyermeket várók és kérők, nagyszülők és unokák,
házasok, özvegyek és egyedül élők, futók, fiatalok, betegek, egészségügyben dolgozók,
pedagógusok zarándoklatát, de külön alkalommal látogatnak el Máriapócsra a romániai
magyar ajkú görög katolikusok, a Kárpátaljai Magyar Görög katolikus Helynökség, a
Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye, a Szlovákiai Magyar esperesi kerület, a
katolikus cigány közösségek, a Miskolci, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, a
Máramarosi Görög katolikus Püspökség magyar ajkú hívei. Sor kerül gyermekbúcsúra,
Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony-napi búcsúra, az Istenszülő Oltalmának, és
természetesen Szent Mihály főangyal, a templom címadójának ünnepén a kegyhely
búcsújára. Minden évben megemlékeznek továbbá a kegykép könnyezéseiről is.44
A gyakorta és nagy számban érkező tömegek jelenléte, kvázi állandósulása
nyilvánvalóan az egész település életére hatással van, a zarándokok érkezése, ottléte,
ellátása terén egyaránt. Ez gazdaságföldrajzi változásokat is eredményezett a „szent város”
lakói számára. A kegyhely területén felépült az első könnyezés helyszínét rekonstruáló
fatemplom és az Emmanuel zarándokház, mely egyrészt lehetőséget nyújt az egyénileg
vagy csoportosan érkező zarándokok elszállásolására, továbbá más, egyházi/vallási jellegű
események befogadására is.45 A kegyhely bővítése céljából megvásárolták a szomszédos
házakat, s magáningatlanok is biztosítanak szállást vagy parkolóhelyet a zarándokoknak.46
A kárpátaljaiak gyalogos zarándoklata alkalmával például a zarándokházon kívül a helyi
iskolában és annak tornatermében kapnak szállást az ide érkezők. Ki ágyon, ki matracon
tölti az éjszakát. Tisztálkodási lehetőséget az iskola és az óvoda biztosít az alkalmanként
több száz zarándok részére.
A szent út: előkészületek, indulás és célba érés
A nem egyénileg történő zarándoklatok esetében mindig a vallásosság kollektív
jellege mutatkozik meg.47
A szent út (via sacra) vallásos céllal megtett, hosszabb időtartamú utat jelent,
melynek során a használt tér szakrális vonatkozásba kerül. A búcsú vagy a zarándoklat
során ez a lakóhelytől a kegyhelyig megtett szakaszt, illetve az ahhoz kapcsolódó a
szertartásokat, énekeket, fontosabb megállókat (kereszt, kápolna, temető) jelenti. „Igazi”
búcsújárásnak a gyalogszerrel megtett utat tekintik. A testi, lelki, szellemi felkészülés
A zarándoklatok és búcsúk ideje a Nyíregyházi Egyházmegye hivatalos honlapján olvasható. Elérhető:
https://www.nyirgorkat.hu/?q=hir&id=3514. Hozzáférés ideje: 2020. február 8.
45
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mellett a gyalogos zarándoklat körülményeinek az indulástól az érkezésen át a visszaútig
megvannak a maga hagyományai.48
Máriapócs esetében a kegyhely jelentős vonzáskörzettel bír, így az ide zarándoklók
sokszor több száz kilométert is megtesznek a kegyhelyig és vissza.49 A közlekedés
fejlettsége miatt ez gépjárművel vagy tömegközlekedéssel nem tekinthető nagy távnak, ám
a gyalogos zarándokoknak több napot, vagy akár egy egész hetet is igénybe vesz. Ennek
körülményeiről munkám kutatási eredményekeinek összefoglalójában részletesen is
beszámolok.
A messziről érkező zarándokok több időt töltenek el az úton, mint a kegyhelyen,
ám a fáradalmakat kárpótolja az ott töltött rövid idő is. Az odafelé vezető út jóval nagyobb
jelentőséggel bír, mint a hazaút, hiszen ennek során a szenttel, szentséggel való
találkozásra készül a zarándok. Ez a bűntől való megtisztulás szakasza, vagyis a via
purgativa. Szakrális szempontból ez a lelki élet fejlődésének, a lélek Istenhez
emelkedésének első szakasza, melyet egy, az 500-as évekre datált beosztás szerint a
megvilágosodás és a misztikus egyesülés útja követ.50
A zarándoklat ez alapján erősíti a lelket, de nagyobb távolságra gyalogszerrel
történő út esetében a testet is komoly megterhelés éri. A lélek kerül előtérbe, de előre kell
gondolni mindenre, ami a legalapvetőbb testi szükségletek kielégítéséhez szükséges. A
szent és a profán így erősen összekapcsolódik.
A búcsújárások kiszámítható, évente vagy évi több alkalommal megismétlődő
alkalmak a közösségek életében. Az előkészületek összetettsége a kegyhelytől való
távolság, az utazás módja és időtartama mentén nő. Az előkészületek során különös gondot
fordítottak a több napra elegendő, megfelelő ruhanemű és lábbeli kiválasztására, számolni
kellett az időjárás viszontagságaival, változásaival. A lábbeli kímélése érdekében akár a
teljes utat mezítláb tették meg, vagy esetleg csak a településeken áthaladva húztak fel
cipőt. Alvó- és váltásruhát is vittek magukkal. Hétköznapi öltözékben gyalogoltak, az
ünneplőt csak a búcsúra érve vették fel.
Voltak, akik teljes böjti fogadalmat tettek, s a zarándoklat teljes ideje alatt csak
kenyeret és vizet vettek magukhoz. Mivel útközben se módjuk, se idejük nem volt ételek
elkészítésére, főleg kenyeret, tojást, túrót, sajtot, aszalt gyümölcsöt vittek magukkal,
BÁLINT – BARNA 1994: 161.
BARTHA 1990: 428.
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esetleg szalonnát, sült húst és rétest. Olyan ételeket, melyeket az úti batyuból is
kicsipegethettek, s nem romlottak hamar. A böjtös étrend sokaknál jellemző volt, hiszen
gyakorta az amúgy is böjtös pénteki napon indultak el, s az ünnep vigíliáját is böjttel
szentelték meg.51
Böjtölve tették meg a 3-4 napos utat Máriapócsra az egykori Ung megyei
Nagyszelmenc görög katolikusai, akik az első világháborút megelőzően rendszeresen
jártak a pócsi Nagyboldogasszony-napi búcsúra. Bélest, kiflit olajban főtt aprókáposztát
vittek magukkal. Csapnál keltek át a Tiszán, Záhonyt, Fényeslitkét, Kisvárdát,
Baktalórántházát és Ófehértót érintették útjuk során. Őket nem kísérte kocsi. Minden
batyujukat a hátukon vitték. Nagykarász templomkertjében aludtak. Másnap egy erdőszéli
forrásnál mosakodtak meg és öltöztek át az érkezésre készülve.52
Adatközlőim beszámolói alapján nem mindenki tartott böjtöt az út során. Az úti
eledelek közül leggyakrabban a kenyér, a sült hús és a szalonna került a táskába,
tarisznyába. A nők öltözetéből nem hiányzott a fejkendő.
Munkám kutatási eredményiben beszámolok továbbá arról is, hogy a gyalogos
zarándokokat sok esetben szekér is kísérte. Ezen szállították az élelmiszert, ruhaneműt, ide
ültek fel az idősek, a kisgyermekek, a betegek és azok is, akik egyszerűen csak elfáradtak
és némi pihenőre vágytak. A fogatos sok esetben maga is búcsús volt, de előfordult, hogy
szolgálatáért fizetni kellett. A zarándokokat kísérő szekér feldíszítéséről adatközlőim nem
számoltak be.
A búcsújárás szokásaihoz tartozik, hogy esetenként – főleg a búcsú helyszínéhez
közel eső településeknél – valamilyen hordozható szobrot is magukkal visz a
zarándokcsoport. Saját kutatásaimban ennek nem találtam nyomát. Az egyik zarándoklat
alkalmával viszont a salánki hívek magukkal vitték az úton Maklári Teréz ikonfestő
Hodigitria típusú, Máriát és a kisded Jézust ábrázoló ikonját, melyet a templom építésének
100. évfordulója alkalmából készíttettek, s amely hű mása a pócsi könnyező Szűzanya
képének.53
A búcsús menet főleg a helyi körmeneti rendnek megfelelően áll fel. Téglás
(Kárpátalja Ungvári járása) katolikusainak prosekciója54 úgy sorakozott fel Csapra, a Szent
Anna búcsúba menet, hogy elöl haladt a kereszt, majd két fehér templomi zászló, ezután a
pap, lányok, fiatal és idősebb asszonyok, végül a férfiak. Az előimádkozó, hogy mindenhol
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jól hallják, a menet közepe táján, oldalt helyezkedett el. Hasonló volt a felállás a pócsi
búcsúba menet is, de a Bakti erdőn való áthaladáskor a férfiak a menet két oldalán
gyalogoltak, mert a nők féltek.55
A kárpátaljaiak gyalogos zarándoklatán mindig a Dédai Görög katolikus
Egyházközség fakeresztje halad, mivel ebből az egyházközségből indult az első
zarándoklat szervezése. Máriapócshoz érve a Téged jöttünk köszönteni kezdetű éneket
éneklik. A zarándokokat a település határában a helyiek prosekciója, a máriapócsi pap és
egy egyházi elöljáró várja. A csoport velük folytatja tovább a kegytemplomig hátramaradt
szakaszt. Az alábbi kép a 2018-as zarándoklaton készült. A képen balra látható a dédai
fakereszt, a zarándokok között pedig fekete reverendában Orosz Atanáz, a Miskolci
Egyházmegye püspöke és Orosz István máriapócsi, korábban Kárpátalján, többek között
Batáron is szolgáló parochus. A templomi zászlókat a helyiek prosekciójának tagjai viszik.

A 19. gyalogos zarándoklat résztvevői Máriapócson.
Kép forrása: Magyar Kurir Katolikus Hírportál. Letöltés ideje: 2020. 03. 30.

A szent tér a kegyhelyen és azon kívül
Vallási tekintetben a tér folyamatosan kétirányú mozgásban van: egyrészt az adott
táj egy vallás, egy egyház működésének színtere, másrészt a vallás saját igényei alapján
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formálja, megváltoztatja ezt a bizonyos teret. Az egyén a vallása által meghatározott
mentális térkép alapján igazodik el benne, így válnak jelentéshordozóvá egyes pontok,
helyek. A tájformáló erő hatása főként a szakrális építmények, templomok, kápolnák,
keresztek stb. tekintetében mutatkozik meg.56
Mircea Elade értelmezésében a szent tér hierophániája kiemel és megváltoztat
valamit a saját környezetében. Megmutatja az egyik létmódból a másikba való átmeneti
pontot, a kapcsolatot az ég és a föld között. Ehhez nem is feltétlenül szükséges a tényleges
teofánia, Isten látható alakban való megjelenése. Elegendő lehet egy jel is, aminek vallási
jelentése és jelentősége van, többletet hordoz, hírt ad magáról.
A legfőbb istentiszteleti hely a templom. A bizánci egyházaknál a különböző
szertartások és annak részei szorosan kapcsolódnak a templom egy-egy részéhez (oltár
megkerülése, az Eucharisztia előkészítése a mellékoltáron, amboni imádság, ikonosztázion
stb.). Különleges esetekben, mint például a nagyobb búcsúk, a templom falain kívül is
végezhetőek szertartások a püspök engedélyével. Az egyház közigazgatási területében
ugyan központi helyet foglal el a templom, annak vonzáskörzete alapvetően nemcsak az
építmény falaival határolt területet jelenti, hanem annak közvetlen környezetét is. A
templom tehát térformáló erő. Környezetéhez hozzátartozik a harangláb, a keresztek, a
területet fizikai értelemben körülvevő kerítés57, mely mögött a körmenetek, a pászka, a
gyógyfüvek vagy a búza megáldása történik.
A máriapócsi búcsúk esetében az ünnepi liturgiát a templom előtti téren felállított
emelvényen tartják meg, melynek kialakítását igyekeznek a szentély felépítéséhez
igazítani.
Általános búcsús hagyomány, hogy érkezést követően a zarándokok, ha ez
lehetséges, egy beköszöntő imádságot és éneket követően háromszor körüljárják a
templomot, ill. magát a kegytárgyat, s csak aztán vonulnak a kegytárgy elé. Több helyen
térden állva csúsznak a kegyoltárig a templom ajtajától vagy akár távolabbról.58
Kutatásomban a templomot háromszor megkerülő körmenetre vonatkozóan tett említést
több adatközlő. A térden csúszásra vonatkozóan nem hangzott el információ, de a kegykép
előtt a legtöbben térdepelve imádkoznak érkezésük után. A pócsi kegykép eredetileg a
templom ikonosztázionján, a királyi ajtó fölött állt.59 Jelenleg az átalakított mellékoltáron
található. A képhez fel- és az onnan lefelé vezető lépcső mellett két oldalon egy-egy ajtó is
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található, hogy a templomudvar felől is elérhető, körüljárható legyen, s a képhez tartók ne
zavarják meg az oltár előtt térdeplő és imádkozó híveket. A zarándokok célja, hogy fizikai
közelségbe kerüljenek az adott kegytárggyal. A Máriapócsi kegyképnek van egy érinthető
része. Ezt ki csókkal illeti, ki hozzáér vagy hozzáérint valamit, lehet az kegytárgy,
imakönyv, rózsafüzér, valamilyen személyes tárgy, például egy családtag, hozzátartozó
fényképe, ahogyan arról egy adatközlőm is beszámolt.
Ősi búcsús szokás a templomban alvás. Ilyenkor a kegytárgy közelében, a templom
bel- vagy külterületén pihentek, mert hitük szerint a testi és lelki bajok így is gyógyulnak
majd. A Bálint-Barna féle Búcsújáró magyarok olyan véleményekről is beszámol,
miszerint több búcsúhelyen azt tartották, teljes búcsút csak a templomban éjszakázók
nyerhetnek.60 A templomban éjszakázást saját kutatásomban csak a virrasztással töltött
ottlétként említették. Igaz, arról is beszámoltak, hogy a fáradtságos út hatására néhányan
azért elbóbiskoltak a templom padjaiban imádkozva.
A testi-lelki gyógyuláson kívül mást is hazavisznek magukkal a zarándokok:
különböző kegytárgyakat, vagy, ahogy fentebb már említettem, a kegyhely közvetlen
közeléből származó forrásvizet, gallyakat stb. A kegytárgy az egyéni áhítatot elősegítő
tárgy, mely lehet Jézus, Mária vagy valamilyen szent szobra, kereszt, feszület, rózsafüzér
stb. Az ókorban a pogány istenszobrok miatt tiltották, a II. századtól gyakoriak voltak az
ereklyék és szent helyekről származó anyagok, így víz, föld, olaj, viasz, a IV. században
pedig a kereszt másolata jelent meg kegytárgyként. A különböző képek kegytárgyként való
tisztelete és használata a búcsú- és zarándokhelyek által jött létre.61
Egy kegyhely vonzáskörzetének határköveit pedig éppen a kegyhelyről az
otthonokba került kegytárgyak, képek, a tisztelet tárgyának bárminemű reprodukciói
jelentik. Máriapócs esetében, az eredeti könnyező képről készült másolatok jóvoltából a
vonzáskörzet eléri a német nyelvterületet, de beletartozik Ausztria, Erdély és Felvidék is.
Galíciából 1940-ben 93 falu zarándokai vettek részt a Nagyboldogaszony-napi búcsún.62
Különböző nyelvek, kultúrák, etnikumok, felekezetek találkoznak egy-egy búcsú
alkalmával. Máriapócs tehát nemzetközi és felekezetközi kegyhely is egyben.
A különböző etnikumok érintkezése művelődéstörténeti szempontból is értékes. A
búcsúk útvonalán élő lakosság körében, a zarándokhelyeken és ezek közvetítésével a
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vonzáskörzet más tájain új szokások, szertartások, laikus ájtatosságok alakultak ki.63
Gyakori jelenség, hogy a zarándokok imákat cserélnek64, megosztották egymással, messze
földre vitték a kegyhelyhez kötődő történetek hírét és természetesen a hozzá kötődő
tárgyakat.
A hétköznapi vallásosság, otthoni ájtatosság, paraliturgikus gyakorlat központja a
katolikusok otthonában a szentsarok, mely a paraszti, diagonális (sarkos) berendezésű
lakószoba legnagyobb tiszteletben tartott része. A közös családi ima alkalmával a
szentsarok előtt állva vagy térdepelve imádkoztak a családtagok.65 Ezen a kultikus téren
tartják a búcsúkról vitt kegytárgyakat, szentelményeket (búzát, gyertyát, barkát, vizet),
ehhez közel történik az imádság. A szentsarok valóságos oltár képét is öltheti, feszülettel,
szentelt gyertyával, szenteket ábrázoló képekkel és/vagy szobrokkal. Ahogy a templomi
oltár az egyházközség életének központja, úgy a házi oltár a család hitbéli életének
centruma. Kutatások szerint a XX. század második felében kezdődött a szentsarkok
kétirányú deszakralizálódása: a szentsarkokba profán tárgyak (dísztárgyak, családi
fényképek) kerültek, a szakrális jelleggel bíró tárgyak pedig kevésbé összpontosultak egy
helyre. Legjobb példa erre a kereszt, amelyet a különböző helyiségek ajtaja fölé
helyeznek.66

„Szentsarok” a szerző saját otthonában: megszentelt ikonok, gyertya, a máriapócsi és a csíksomlyói
búcsúról származó szenteltvíztartók.
Kép: a szerző saját felvétele. Felvétel ideje: 2020. 02. 10.
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2. SZŰZ MÁRIA TISZTELETE ÉS EGY KEGYHELY
SZÜLETÉSE
Mária Jézus anyja, aki az egyház hagyománya szerint szűzen szülte meg fiát, elhunytát
követően pedig rögtön a Mennybe került, ahol azóta is közbenjár a benne bízókért és hozzá
könyörgőkért. Illetik még a Boldogasszony, Boldogságos Szűz, Szűzanya és Szűz Mária
nevekkel is. A hozzá kapcsolódó ünnepek esetében főként a Boldogasszony megnevezést
találjuk.67
Szűz Mária szentségének mibenlétét bűntől való tisztaságában, kegyelemmel telt
lényében és istenanyaságában találjuk.
„Egy ember által jött a bűn ebbe a világba, a bűn által pedig a halál, s így a halál
átment minden emberre, mert mindenki vétkezett. Bűn ugyanis volt a világon a törvény
előtt is, de a bűnt nem számítják be, ha nincs törvény. A halál mégis uralkodott Ádámtól
Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek hasonló törvényszegéssel, mint Ádám. […] Mert a
halál uralomra jutott egy által, egynek a bűnbeesése miatt, akkor sokkal inkább
uralkodnak majd az életben az egy Jézus Krisztus által mindazok, akik megkapják a
kegyelem és a megigazulás ajándékának a bőségét” (Róm 5, 12-14, 17-19).68
A katolikus Anyaszentegyház sarkalatos hittétele szerint, Ádám bűne, vagyis az
áteredő vagy eredeti bűn kegyelem nélküli állapota69 következményeivel együtt az összes
emberre átszállott, megszakítva ezzel Istennek azon szándékát, hogy a vele való
közösséget, kegyelmi életet közvetítsék utódaik számára. Az áteredő bűn tana szomorú és
lehangoló, hiszen ennek fényében minden ember a bűn által megpecsételve lép be az
életbe. A Megváltó Szent Pál komor képében hajnalcsillagként ragyog fel az éjjeli
sötétben, ám mellette ott tündököl még valaki: a Szeplőtelenül fogantatott Istenanya.
2.1. Az Istenszülő személye és tisztelete a katolikus egyházban
A kinyilatkoztatás alapján 1854. december 8-án IX. Pius pápa az I. Vatikáni Zsinat
határozatában kötelező hittételként nevezte meg Szűz Mária szeplőtelen fogantatását: „…
fogantatásának első pillanatában az eredeti bűnnek minden szennyétől óvva maradt,
Istentől ki van nyilatkoztatva, és ezért minden hívőnek kötelessége ezt erősen és
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állhatatosan vallani”.70 Ez azonban nem csupán annyit jelent, hogy Mária szűzi módon
fogant és szült, hanem azt is, hogy lelkét fogantatásának pillanatától kezdve nem terhelte
az áteredő bűn.71
Gábor főangyal Jézus születésének hírüladása előtt így köszönti Máriát:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled”, „Kegyelmet találtál Istennél. Íme,
méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni” (Lk 1,28; 30-31).72 Ez az
angyali üdvözlet az alapja az Üdvözlégy, Mária, latinul Ave Maria kezdetű imádságnak,
mely a katolikus egyház alapvető imája a Miatyánk és a Hiszekegy mellett. A megszentelő
kegyelem titkot jelent, olyan lelki többletet, mely által részesedünk Isten természetében és
életében, ezáltal felülemelkedve minden más teremtmény állapota fölé. A kegyelem addig
állandó jellegű valóság csak, míg a halálos bűnnel nem száműzzük lelkünkből. S a
megszentelő kegyelem megigazulttá és szentté teszi a lelket, által Isten barátjává válik a
lélek, Isten fogadott gyermekévé és a mennyország örökösévé az ember.73
Az istenanyasággal Isten „lefoglalta”, ezzel pedig tágabb értelemben megszentelte
Szűz Máriát. Minden személy és tárgy ugyanis, melyet Isten az ő szolgálatára és nem
profán célra megjelölt, szentnek mondható. Aquinói Szent Tamás szerint Isten különleges
módon szentelte meg Máriát kegyelmével, hogy felkészítse őt az Istenanyaságra.74 A
kegyelemmel teljesség alaptételei: Mária Krisztussal való kapcsolata, istenanyasága és
kegyelmi közbenjáróként az emberiséghez való viszonya.75
Máriában a legtökéletesebb fokban voltak meg az isteni erények, a hit, a remény és
a szeretet is.
A Magyar Katolikus Lexikon értelmezése szerint, a hit a kinyilatkoztatás tudatos
elfogadása, olyan isteni erény, melynek köszönhetően hiszünk Őbenne és mindabban, amit
„nekünk mondott és kinyilatkoztatott, s amit az Egyház nekünk hinni előad, mert Isten
maga az igazság”.76 Mária hitte, hogy mindaz, amit az angyal hírül adott neki, valósággá
válik, s ő lesz az édesanyja a Magasságbeli Fiának. Látta megszületni a gyermeket, s mégis
hitt az örökkévalóságában. Hallotta sírni, mégis a Paradicsom boldogságának tartotta őt.77
A hitből természetszerűleg adódik a remény, mely a Szűzanyában a legkiválóbb
fokban élt. Feltétlenül hitt Isten hűségében és abban, hogy valóra váltja ígéreteit, ezzel a
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remény isteni erényét gyakorolta. A Gondviselésbe vetett feltétlen bizalma magyarázza,
hogy nekivágott a számára Isten által felkínált útnak.78
A legfontosabb isteni erény a szeretet, mely képessé tesz önmagunk és „a másik
ember (lelki, fizikai, anyagi) javainak szolgálatára…, mellyel mindent és mindenkit Istenért
és Istenben szeretünk”.79 Mária szeretet tekintetében az embereket és az angyalokat is
túlszárnyalta. Az embereket azért, mert a természetes szeretet alapja többek között a
vérrokonság, Jézus pedig egészen anyja lényéből lett. Ilyen szeretet tehát más emberben
nem található. Egy angyal sem mondhatja egészen magáénak Isten fiát, hiszen ő az
emberekért, és nem az angyalokért jött a világba.80

2.1.1. Mária-ünnepek
Az Istenszülő személyét övező tisztelethez több ünnep is kapcsolódik a liturgikus
év során, melyek alkalmával Krisztus misztériumának összefüggésében Máriát ünneplik. A
Magyar Katolikus Lexikon Mária-ünnepek címszó alatt a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965)
liturgikus reformjai nyomán a következőket sorolja: parancsolt ünnepek: Mária
Istenanyasága (Kiskarácsony, január 1.), Nagyboldogasszony (augusztus 15.), Mária
fogantatása (december 8.); nem parancsolt ünnepek: Sarlós Boldogasszony (július 2.),
Kisboldogasszony (szeptember 8.); kötelező emléknapok: Mária Királynő (augusztus 22.),
Fájdalmas Boldogasszony (október 15.), Rózsafüzér Királynője (október 7.), Mária
bemutatása a templomban (november 21.). Az Úr ünnepei közé tartozik Gyertyaszentelő
Boldogasszony (február 2.) és Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) ünnepe.81 Ezek
közül Mária születésének és halálának ünnepét fejtem ki, mert ezek kapcsolódnak
leginkább a dolgozatomban vizsgált búcsújárásokhoz.
A Mária-ünnepek, mint látható, a szeptemberrel kezdődő teljes liturgikus évet
lefedik, mondhatni keretbe foglalják. A liturgikus év elején, szeptember 8-án ünnepeljük
Mária születését, míg „év végén”, augusztus 15-én halálát és mennybevitelét.
Szűz Mária születését szeptember 8-án, Kisboldogasszony vagy más elnevezéssel
Kisasszony napján ünnepeljük, épp 9 hónappal Mária szeplőtelen fogantatása (december
8.) után. Az ünnep eredete az 5. századra nyúlik vissza, amikor is Mária anyja, Szent Anna
tiszteletére templomot építettek a Betheszda-fürdő mellett, mely a hagyomány szerint
78
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Mária születésének helye. A templom felszentelésére valamikor az 5. század elején, egy
szeptember 8-i napon került sor. Kultusza a reformáció és a hódoltság miatt csak a barokk
korban bontakozott ki. Ekkor a középkorban valószínűsíthetően Mária tiszteletére szentelt
templomok búcsúnapjául Kisboldogasszony ünnepét választották.82 A katolikus egyház
állandó ünnepei közé tartozik, tehát bármilyen napra essen is, szeptember 8-án tartják meg.
Kis- és Nagyboldogasszony napján egyaránt Lukácstól származik az evangéliumi részlet:
„Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál!” (Lk 11,25) Mária az
engedelmesség és az Isten akarata szerinti élet megtestesítője. „A te születésed, Istenszülő
Szűz, örömet hirdetett az egész világnak, mert belőled tündöklött fel az igazság Napja,
Krisztus Istenünk, ki – eltörölvén az átkot – áldást hozott ránk, és meghiúsítván a halált,
örök életet ajándékozott nekünk”83 – magasztalja Mária születését az ünnepi tropár.84
Kisboldogasszony napja kedvelt búcsújáró nap. A hagyomány szerint a
Kisasszony-napi napfelkeltében meglátható Mária, a Nap körül pedig rózsák.85 A
napfelkeltére való várakozás a rózsafüzér és az Úrangyala-koszorú elimádkozásával telt.
Az ünnepet követően kezdték meg a vetést, a dióverést.86
Nagyboldogasszony (augusztus 15.) Mária elhunytának és mennybemenetelének
ünnepe. Állandó ünnep, melynek megnevezésében a -nagy előtag Mária feltámadására és
megdicsőülésére utal.87 Az ünnep a halál elkerülhetetlen voltára és az üdvösségre jutás
lehetőségére figyelmeztet. A bizánci egyház templomaiban az ünnep ikonja a kijárat
közelében látható, hogy távozáskor emlékeztessen: a halál elkerülhetetlen, de szükséges,
hogy üdvösségünkért munkálkodjunk. Kánoni evangéliumban nem találjuk nyomát halála
és mennybevitele körülményeinek, lévén, hogy Mária személye mindig a háttérben maradt.
Emlékét így a Szent Hagyomány és két apokrif írás őrzi. Az ünnep eredeti görög neve, a
„koimészisz”, elszenderedést jelent, mely arra utal, hogy halála után azonnal megdicsőült,
s testestől-lelkestől a Mennybe került. Isten ugyanis nem engedte, hogy a test, mely által
Jézus emberi alakot öltött, az enyészeté legyen. Damaszkuszi Szent János így írta le Mária
halálának misztériumát: „Akinek szüzessége érintetlen maradt a szülésben, annak
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romlatlanul őriztetett meg a teste is a felvételében, s egy jobb és istenibb lakhelybe vitetett
át, ami nincs a bűn következményének alávetve, hanem végtelen századokon át tart”.88
Nagyboldogasszony napjának tropárja az ünnep lényegét így foglalja össze:
„Az imádságban fáradhatatlanul buzgólkodó Istenszülőt, a pártfogásban a mi
változatlan reménységünket a halál és a sír nem tarthatta meg sajátjának; mivel őt, mint az
Életnek szülőanyját, az ő szűz méhében elhelyezkedett Fiúisten az örök élet dicsőségébe
vezette be.” 89
Ez a legrégibb Mária-ünnep, melynek megtartásáról már az 5–6. századból vannak
adatok. A néphagyományban Máriához, illetve az ünnephez kötődik a gyermekáldásért
való közbenjárás. Néhol boldogasszony ágyának nevezték a szülőágyat.90 Ettől a naptól az
asszonyoknak tilos volt a folyóban fürödni, mert aki e nap után fürdik, vérzésben fog
meghalni. Némely vidéken dologtiltó, sokfelé búcsú nap. A Nagyboldogasszonytól
Kisasszonynapig (Kisboldogasszony, szeptember 8.) tartó időszakban ültették meg a
tyúkokat, hogy jó kotló váljon belőlük és minden tojást kikeltsenek.91
2.2. Az első könnyezés (1696)
A Mária Terézia javaslatára, XIV. Kelemen pápa által 1771-ben létrehozott Munkácsi
Egyházmegye területe eredetileg 18 vármegyét foglalt magába. A Szabolcs megyei Pócs ás
annak egyszerű, fából készült kis temploma semmiben sem különbözött a vidék más
falvaitól és annak templomaitól.92
A pócsi kegyképet Csigri László falusi biró készítette, aki 1675-ben fogadta meg,
hogy képet festtet, ha sikerül megszabadulnia a török rabságból. Pap Istvánt, az akkori
pócsi pap öccsét kérte fel a feladatra, aki munkájához a bizánci Hodigitria ikontípust vette
alapul.93
Az Istenszülő a gyermek Jézussal ábrázolások története az ókeresztény korba
nyúlik vissza. Tisztelete a 431-es Epheszoszi Zsinatot követően vált különösen jelentőssé.
A Trónoló Theotokosz (Istenszülő) a megtestesült ige trónusa és hordozója.94
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Az eredeti pócsi könnyező Mária-ikon.
Kép forrása: nyirgorkat.hu. Letöltés ideje: 2019.10.23.

Az ilyenfajta, Útmutató Istenszülő típusú képek szemből, leggyakrabban
félalakosan, vagy álló, esetleg trónoló alakban mutatják az Istenszülőt. Jézus anyja bal
karján ül, s jobb kezével felé mutat, míg baljában virágot tart. A teljes ábrázolás félköríves
keretmező veszi körül. A szegélyeken reneszánsz díszítőelemek, a kép sarkain kerubok95
láthatóak, a keretsávon pedig szokásos adományozási felirat az adományozó nevével, aki
„bűnei bocsánatára” állította.96
A kép elkészült. Csigri Pap Istvánnal „hat magyar forint árában alkudott meg,
hanem amennyiben szülei által meg lett akadályozva e kép megvételében, mert azok
magasnak tartották annak árát, tizenkét hétig tartó mintegy halálos betegségbe esett”, így
végül bizonyos Hurta Lőrinc97 fizette ki és adományozta a képet a templomnak.98
1696. november 4-én, a vasárnapi liturgia közben az ikon könnyezni kezdett. Lupis
Sylvester Szent Bazil rendi áldozópap, a pócsi kegytemplom őre és gondnoka 1899-ben az
első két könnyezés történetéről írt könyvében írja:

Isten kísérői, a Paradicsom őrzői
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„1696-ik évi november 14-én (mely nap vasárnapra esett) Eőri Mihály nevü
földmives szentmise közben egyszerre észreveszi, hogy ezen a képen az Isten Anyja mindkét
szeméből könyek bőségesen folynak; eltelve csodálattal a rendkivüli esemény
fölött,csakhamar figyelmesekké teszi a körülállókat, kik késedelem nélkül hozzájövén,
ugyanezt csodálják és hogy azt látták, arról későbben bizonyságot is tettek.”99
December elején megkezdődött az ilyenkor szokásos vizsgálat, aminek keretében
több felekezet hívőit, összesen több mint 50 főt kérdeztek ki, köztük egyszerű
földműveseket, katonákat. Megszakításokkal ugyan, de a kép 17 napig könnyezett. A
könnyezést a vizsgálóbizottság tagjai is tapasztalták.
Sokan nem érezték biztonságban a Rákócziak birtokát képező faluban a képet.
Előbb a nagykállói ferencesek próbálták megszerezni, végül a település katolikus
templomába vitték.100
A csodás eseménynek hamar híre ment. I. Lipót császár, értesülvén a könnyezésről,
családja és főként felesége, Mária Eleonóra kívánságára a képet 1697. szeptember 11-én a
bécsi Szent István dómba szállították.101
A Szűzanya több hónapon át utazott Pócsról Bécs felé, s nagy tisztelettel fogadták
az útközben érintett helyeken, így Kassán, Rozsnyón és Egerben 102 is, s már útközben több
másolatot készítettek róla.103 A császárvárosba érkezése után 5 hónapon át nagymiséket és
ünnepségeket tartottak az Ungarische Madonna tiszteletére. Bécsben 100 ezren
köszöntötték, majd körmenet kíséretében vitték a császári nyári kastély kápolnájába, ahol
az uralkodói pár várta. Innen az Ágoston rendiek udvari templomába került, ahol Eleonóra
császárnő gyémántokból és drágakövekből álló rózsával díszítette. Ezt követően a dómba,
majd újra a kastély kápolnájába került. A hívők kérésére a város összes templomában
kiállították.
Összesen harminchárom körmenetet és 103 nagymisét tartottak a kegykép
részvételével.104 Bécs magáénak érezte a képet, a birodalom vezetése Mária közbenjárását
vélte felfedezni a törökökkel szembeni harcban, tekintve, hogy épp az elszállítás napján
került sor a zentai csatára, mely a hódoltság alatt lévő magyar területek visszafoglalása
szempontjából jelentős esemény.105
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Pettes András egri prépost a könnyezésről 1698. január hó 2-án írt „hiteles
értesítés”-ében is megemlékszik az egybeesésről, hogy éppen akkor, amikor a kép Bécsben
volt:
„…Szavoay Jenő

főherczeg, fényes

győzelmet

aratott

a törökök fölött

Magyarországban Zentánál. 20,000 török részint megöletett, részint a Tiszába fullasztatott,
és egész táboruk 6 zászlóalj – temérdek ágyuval, zászlóval s hadi zsákmánnyal együtt –
elfoglaltatott.”106
Történt pedig ez szeptember 11-én, tehát ugyanazon a napon, „mikor a Szűz Anya
mária-pócsi képe sz. István templomában ünnepélyes tiszteletnek volt kitéve!” Amikor a
győzelem híre Bécsbe ért, a képet győzelmi zászlókkal ékesítették föl, majd „a fényes
győzelemért szokásos módon ünnepélyes hálaadó istentiszteletet is tartottak”.107
Megjegyzendő: a pócsi kegykép Bécsben azóta sem könnyezett.
A kép elszállítása nagy elégedetlenséget váltott ki a magyarok körében, melyet
Telekesy István egri püspök azzal próbált enyhíteni, hogy egy osztrák festővel elkészíttette
a kegykép mását, mely az eredeti kép helyére került.108 A másolat 1707-ben került Pócsra,
ám a hívek csak akkor fogadták el, amikor 1715. augusztus 1-jén könnyezni kezdett.109

2.3. A második könnyezés (1715)
A kegykép második könnyezése tulajdonképpen az első, Bécsbe szállított kép
másolatának könnyezését jelenti, ami az 1707-es esztendőben került Máriapócsra.110 A
Pócson a könnyezést követően nagy tiszteletnek örvendő, koronákkal és „palásttal”
díszített kegykép nemcsak típusában kapcsolódik az eredetihez, hanem ikonográfiájában és
a rajz részleteiben is.111
A másolat 1715. augusztus 1-jén kezdett el könnyezni, s a hónap folyamán ez két
ízben (2-án és 5-én) is megismétlődött, ugyanezen év decemberében pedig újra hullottak a
Szűzanya könnyei.112
1715. augusztus 1-je reggelén Papp Mihály atya tartott liturgiát. A szertartás alatt
Molnár János kántor vette észre a kép könnyezését, s figyelmeztette erre a szertartást végző
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papot. A Szűzanya könnyeit nemcsak a kántor és a pap, hanem a szertartáson résztvevő
több mint száz hívő is látta.113

Az 1700-as évek elején készült másolat.
Kép forrása: http://www.bucsujaras.hu/mariapocs/. Letöltés ideje: 2020. 04. 16.

A parochus előbb titokban akarta tartani a könnyezést, félvén, hogy ezt a képet is
elviszik Pócsról. Bizánczy Györgyhöz, a munkácsi egyházmegye általános helynökéhez
fordult félelmével. Az egri püspök, Erdődy Gábor a szemtanúk révén azonban hamar
tudomást szerzett a történtekről. Mint első alkalommal, most is vizsgálat indult a
könnyezés tényének megállapítása céljából, melyet Erdődy egri káptalanjának két tagja,
Kiss János olvasó és Demeter János éneklőkanonok végzett.
A parochus tanúvallomásában elmondta:
1715-ik évi julius hó 21-én (a régi naptár szerint), mely az uj naptár szerint
augusztus hó 1-ső napja, én alulirott, midőn a görög ritus szerint kántorommal a reggeli
zsolozsma elvégzése végett a templomba mennék, ott az ájtatosság alatt egyik tanuló az
ugynevezett hórákat olvasá, a nevezett kántor az epistolát végezé, én pedig az
evangéliumot énekeltem. Ezen ájtatosság folyama alatt a képen semmit sem vettem észre,
hanem midőn mindeneket végezve a templomból kijönni akarta, a kántor e szavakkal
113
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állitott meg: „ha vajjon ma a képet szentelt vizzel meghintettem-e? „Láttad volna – felelék
neki – de én ezt nem tettem.” „Ime pedig – viszonzá – a Mária képen csöppek láthatók!”
Ugyanakkor én is oda tekintvén, láttam, hogy a dolog valóban ugy van, mely dologról
aztán ketten abban állapodtunk meg, miszerint fürkésznünk, nyomoznunk kell, vajjon mi
lesz ebből? Talán talán… sir a kép??114
A beszélgetést követően a parochus és a kántor még két fő társaságában
visszamentek a templomba, ahol mindannyian látták, hogy Mária jobb szeméből borsó
nagyságú, bal szeméből kisebb méretű könnyek hullottak.
A könnycseppek másnap reggelre sem száradtak fel, s ezen a napon is több
szemtanú látta, hogy a kép könnyezik. A jelenség augusztus 5-én még egyszer
megismétlődött.
Molnár János kántor vallomása szerint, mikor a parochus az evangéliumot olvasta,
„a Boldogasszony képéhez járulván, ott imádkoztam, és a képen cseppet vettem észre.
Tünődtem magamban, mi lehet ez”.115
A vizsgálat során összesen 11 tanút hallgattak meg. Az erről készült
dokumentumok hatására Erdődy püspök 1715. szeptember 19-én arról értesítette a
helynököt, hogy Pócsot hivatalosan kegyhellyé nyilvánítja. Ekkor jelent meg a település
nevében a Mária előtag.
Az 1715 augusztusában történt könnyezést követően a Boldogságos Szűzanya
erejének tulajdonított csodák is történtek. A Mária-pócsi Nefelejts szemevilágát
visszanyerő gyermek, siketnémaságból „kigyógyuló” leány, sántaságát maga mögött hagyó
asszony történetéről is ír. De itt olvashatjuk Lázár József és Bakancsos Eszter beregcsomai
(ma Tiszacsoma néven ismerjük) lakosok 4 éves kislányának történetét is. A Terézia nevet
viselő gyermek 1897 áprilisában teljesen elveszítette látását. A szülők Mária pártfogását
kérték. 1897. július 31-én és augusztus 1-jén Lupis Sylvester, a kegykép gondnoka
hozzáérintette őt a kegyképhez, a gyermek pedig visszanyerte látását.116
A kis pócsi fatemplomnak már az első könnyezés idején sem volt megfelelő sem a
mérete, sem az állapota a nagyszámban érkező zarándokok fogadására, illetve a plébános
egymaga nem tudta ellátni az ezzel járó plusz feladatokat. A második könnyezést követően
Hodermárszky József munkácsi püspök ezért azt kérte VI. Károly császártól, hogy
engedélyezze bazilita szerzetesek letelepedését a faluban. Ez akkor még nem valósult meg.
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A császár azonban engedélyezte egy új templom építését.117 A Szent Mihály arkangyalról
elnevezett kegytemplom építése 1731-ben vette kezdetét Bizanczy Gennadius György
püspök idején. Az alapítás Károlyi Ferenc grófnak is köszönhető, aki a településen lévő
összes ingatlan vagyonát a pócsi zárdának ajánlotta. 1756-ban fejezték be, ekkor már
Olsavszky Mihály Manuel ült a püspöki székben.
A pócsi zárda építését 1749-ben kezdték meg. A munkálatok 1751-ben fejeződtek
be. A szerzetesek 1753-ban költöztek be az újonnan épített rendházba, addig pedig a
helybéli lelkész épületében laktak. 1856-ban Harmagyi Manasszesz zárdafőnök
gondoskodása alatt megkezdődött a két elöl lévő alacsonyabb torony még 4 öllel
magasabbra való emelése. 1891-ben vasállványra kerültek a harangok, a következő
években pedig külső javításokra, az addigra elavult ablakok cseréjére is sor került. A
renoválási munkálatok befejeztével 1869. július 26-án ünnepélyes keretek között szentelte
fel a felújított templomot Firczák Gyula munkácsi püspök.

2.4. A harmadik könnyezés (1905)
A kegykép harmadik könnyezését 1905. december 3-án délután fél 4-kor észlelték először,
a Szűz Mária templomba vezetése ünnepének (ó-naptár szerinti) vigíliáján végzett
vecsernye folyamán. A kegykép ekkor a királyi ajtó118 fölött volt, s a szertartás végén
vaslépcsőt helyeztek az ikonosztázion elé, hogy a hívek megérinthessék. Gávris Kelemen
bazilita atya, a kegykép őre az üvegkeret kinyitása után észlelte, hogy a Szűzanya arca
feketévé, jobb szeme pirossá vált, s abból egy könnycsepp folyt le. Gávris selyemkendőt
tett a Szűzanya álla alá, nem sokkal később újabb könnycsepp futott végig a Szűzanya
arcán és egyesült az elsővel.119
A munkácsi egyházmegyét 1891 és 1912 között Firczák Gyula püspök vezette.
Zubriczky Tivadar házfőnök a könnyezés másnapján jelentette a történteket az
egyházmegye vezetőjének, aki 1905. december 9-én öttagú bizottságot jelölt ki a
könnyezés kivizsgálására, élén dr. Mikita Sándor munkácsi préposttal, az ungvári
szeminárium elnökével, s az 1906. január 11–13-ra tervezett vizsgálatra meghívta Szabolcs
megye alispánját és a közigazgatási hatóság tisztségviselőit is. hogy „nagyobb tekintély
kölcsönöztessék a vizsgálati jegyzőkönyvnek”, továbbá „hogy látszata is kizárassék annak,
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hogy légből kapott jelenség valóban megtörténtnek minősíttetik”.120 Megkeresését a
Nyírvidék 1905. december 31-én megjelent 53. lapszáma hozta le.
A püspök szerette volna, ha világi személyek is megszemlélik a kegyképet, ám
hívása ellenére senki nem jelent meg a vizsgálaton.
A bizottság január 11-én a Szentlélek segítségül hívásával kezdte meg a könnyezés
kivizsgálását. A megkérdezetteknek (volt köztük görög és római katolikus, evangélikus és
református felekezetű is) összesen 14 kérdésre kellett válaszolniuk, többek között arra,
hogy közvetlenül látták-e a könnyezést; hogy szerintük a Szűzanya melyik szeme
könnyezett (csak a jobb?); piros lett-e szeme; hány napig tartott a könnyezés, s hogy a tanú
hisz-e a könnyezés tényében, vagy esetleg csak érzéki csalódásnak vagy a faanyag belső
izzadásának tulajdonítja-e látottakat.
A tanúk sorában elsőként bazilita atyákat, teológusokat, népiskolai tanítókat
hallgattak meg, összesen 8 személyt. Köztük volt természetesen a kegykép őre és a
házfőnök is. Ugyanezen nap délutánján újabb 18 személy következett. Köztük volt például
az őrdarmai (Ung vármegye, ma Kárpátalja Ungvári járása) Kolbász Mária, Koleszár János
ungvári háztulajdonos, Holozsnyay Tivadar makkosjánosi (1905-ben Bereg vármegye, ma
Beregszászi járás) esperes, szentszéki tanácsos, meghallgattak több nyíregyházi,
máriapócsi és királytelki lakost.
Holozsnyay vallomásában ez áll:
„Deczember 4-én délután 2 órakor családommal együtt, összesen négyen
lementünk a máriapócsi templomba, hogy a kegyképpel érintetve legyünk. Mikor a kegykép
elé fölmentem és azt Gavris Kelemen atya közvetlenül előttem felnyitotta, tisztán láttam,
hogy a b. Szüz kegyképének jobb arczán a szem belső sarka és a szájsarok közé eső
függélyesben, annak körülbelül közepén egy dus könycsepp ragyogott. Azon rózsaszinü
selyemkendő, a mely a kegyképen a b. Szüz álla alatt volt, két helyen ·egészen sötétnek tünt
fel, amit a legördülő könycsepp okozhatott. Ezen könyezést csodálatos eseménynek tartom,
mert kizártnak kell tekintenem, hogy a majd 200 éves fa, a melyre a kegykép festve van,
ekkora nedvességet kiizzadhatna, kizártnak kell tartanom azt is, hogy a nedvesség
összegyülemlő párák csoportosulása lehetne, mert több helyütt lecsapódott volna, miért is
lelkiismeretem legtisztább nyugalmával természetfeletti eseménynek tekintem.”121
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A kegyképet január 11-én délután egy szakértői csoport is megvizsgálta, kizárandó
annak lehetőségét, hogy a könnyezésnek hitt jelenséget valamilyen fizikai vagy vegyi
folyamat okozta. A csapatot dr. Ekkert László budapesti vegyészdoktor vezette, a
vizsgálóbizottságban pedig Wirtzfeld Jenő református vallású okleveles gyógyszerész és az
izraelita vallású Dr. Balkányi Jenő körorvos is szerepelt.
A szakértői véleményben ez állt:
„A képállványon elhelyezett kegykép sem a szem könykivezető csatornája
nyilásainál, sem az arc egyéb helyein, sem a fölött, vagy mellett átlyukasztva vagy
megfurva nincsen. A képen, arra az utóbbi időben került nem száradó, vagy száradó
olajnak, ugyszintén guminak vagy enyvnek nyomai sem észlelhetők, épugy a kegykép álla
alatt elhelyezett rózsaszinü selyemkendőn sem. Megfelelő nagyitás alkalmazásakor
láthatók a kép egész felületén apró szemecskék, a melyek a kép festésénél használt festékek
szemecskéi. Rövidesen: vizsgálataim' során nyomait sem állapithattam meg az olyan
előzetesen eszközölt kisérletezéseknek, a melyek a kegykép könyezésének mesterséges
előtüntetésére irányultak volna.”122
1906. január 12-én újabb 30 fő tett vallomást, de az 1906. január 13-án 10 órakor
lezárt jegyzőkönyvhöz Mikita Sándor vizsgálóbizottsági elnök ezeken kívül további 15
vallomást is csatolt.
Mindent egybevetve összesen 74 szemtanú tanúskodott pozitívan a könnyezésről,
egy pedig fizikai és kémiai szempontból zárta ki annak mesterséges előidézését.
A Szűzanya szeme összesen 19 napon könnyezett: 1905. december 3. és 19. között,
valamint a hónap utolsó két napján, december 30–31-én.
A könnyezésnek hamar híre ment, és sokan látogattak el Máriapócsra, hogy maguk
is megszemléljék. Ezzel együtt szárnyra kaptak a könnyezést csalásként elkönyvelő
híresztelések is. Voltak, akik a bazilita szerzeteseket, sőt, magát Gávris atyát vádolták
annak megrendezésével. Kifejezetten ellenséges magatartást mutattak az értelmiségiek
köréből kikerülők, akik szerint a XX. században csodáról nemcsak beszélni, de még azon
elgondolkodni is szégyen. A könnyezésnek vélt jelenség hátterében páralecsapódást,
olajcseppenést, a kép szemének kifúrását gyanították. A szakértői bizottság azonban
egyértelműen kizárta, hogy páralerakódás, belső izzadás, bármilyen mechanikai behatás
okozta volna a könnyezést, ahogyan azt is, hogy a történtek egyértelműen nem érzéki
csalódás eredményei.
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A beküldött jegyzőkönyv egyházhatósági jóváhagyására 1906. június 12-én került
sor, s ez évben nyomtatásban is kiadták a több mint 50 oldalas dokumentumot, mely
tartalmazza a tanúvallomásokat és a szakértők által készített véleményt is.
Máriapócs jelenleg a történelmi Magyarország és a görög katolikus világ egyik
legnagyobb búcsújáró helye, mely 1696 óta folyamatosan vonzza a zarándokokat, s azokat,
akik imaszándékuk meghallgatását remélik az Istenszülő Szűztől.
Ma nemzeti kegyhelyünk. Élete folytonos megújulásban van. Megépült az 1696-os
első könnyezés rekonstrukciója, az egykorihoz hasonló fatemplom, s ma már zarándokház
is várja az ide érkezőket.123

A könnyező kegykép a máriapócsi templomban.
Kép forrása: Gyalogos Zarándoklat – Kárpátalja Facebook oldala. Letöltés ideje: 2020. 04. 16.
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3. MÁRIAPÓCS ÉS KÁRPÁTALJA KAPCSOLATA A KÁRPÁTALJAI
MAGYAR ÍROTT SAJTÓ ALAPJÁN
„Semmink sincs, mivel dicsekedhetnénk, hacsak nem az Anyai könnyekkel, melyek
természetfölötti erő működéséből három ízben omlottak a Legáldottabb Szűz Istenanya
képének szeméből a Mária-pócsi templomban.”124
Szűz Mária a Munkácsi Egyházmegye védőszentje. Bendász Dániel hitvalló pap a
máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének 100. évfordulójára írt tanulmányában
amellett foglal állást, hogy bár írásos bizonyítékaink nincsenek róla, vélhetően „még
azokban a zavaros” időkben (a kommunista diktatúra egyházellenes politikája idején) is
indulhattak kisebb-nagyobb zarándokcsoportok Kárpátaljáról Pócsra.125
A kegykép könnyezéseinek, és főleg a hozzá kötődő ismétlődő gyógyulásoknak
híre hallatán vidékünk több tájáról (Bereg, Ugocsa, Ung, Máramaros) indultak
zarándokcsoportok Pócsra. Bendász Dániel tanulmányában megjegyzi, hogy az elmúlt
századok zarándoklatairól csak elbeszélések alapján tudunk, írásos emlékek alig maradtak
fenn. Ezekről összefoglalóan annyit jegyez meg, hogy a zarándokok keresztet és
„paviszát”, templomi zászlót vittek magukkal, s útjuk során Mária-énekekkel méltatták a
Szűzanyát. Közlekedési eszköz híján gyalog tették meg a több napos utat, szekéren, párnák
között vitték magukkal beteg hozzátartozóikat, s az út fáradalmait a Boldogságos Szűz
Máriának ajánlották. Érkezésük után térden állva körüljárták a templomot, közben az
Üdvözlégyet és a Miatyánkot énekelték.

3.1. Vidékünk és Máriapócs kapcsolata (XX. század eleji zarándoklatok és híradások)
a Görög Katholikus Szemle hasábjain
„Sirsz hazád és egyházad sorsa felett? – Menj el Máriapócs, nézz fel arra a
könyező Máriaképre s jól jegyezd meg magadnak a könyek intő szavát: hogy neked nem
sirnod, hanem tenned kell, hogy ha még egyszer látni fogja a világ azon a képen a
könyeket, azokból ne a fájdalmat, hanem az örömet érezze ki.”126
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Az Ungváron 1900-tól, Kaminszky Géza görög katolikus lelkész főszerkesztése
mellett megjelenő Görög Katholikus Szemle hetilap rendszeresen közölt Máriapóccsal
kapcsolatos híreket. Beszámolt egyházi méltóságok látogatásáról a kegyhelyre, a búcsúk
menetéről, Ungvárról és a vidék más településeiről indult zarándoklatokról, illetve az
1905-ben történt harmadik könnyezésről is. A híradásokon kívül a Csarnok címet viselő
rovatban folytatásos ismertető is megjelent a kegyhelyről Kincseink, avagy első máriapócsi, mikolai, második mária-pócsi, pálfalvai, és klokocskói csodatevő szent képeinek
leírása címmel, Uriel áldozár tollából.
1900 októberében nagy zarándoklat indult Pócsra Firczák Gyula püspök
vezetésével, melyre nagy csoportokban érkeztek hívők az egyházmegye minden
részéből.127 Az október 14-én, Szűz Mária Oltalmának (Pokrova) ünnepén, a kereszténység
19 és a magyar haza apostoli királyságának 9 százados jubileumának szentelt
zarándoklaton a Munkácsi Egyházmegye 218 papja és becslések szerint 20-25 ezer hívője
vett részt.128 A megjelent papság és a hívek száma „fényesen igazolta azt Mária-Pócson,
hogy a kath egyház jubileumi éve nem puszta ünnepség, hanem valóban a kegyelmek éve,
mely képes megszentelni, felemelni, lelkesíteni a hivőt.”129 A búcsú idején magyar és orosz
nyelvű prédikációkat hallgathattak a hívek. Az ünnepi szentmise végén körmenetre került
sor, majd Firczák kiosztotta a teljes búcsúval130 egybekötött pápai áldást.131
1905. december 3-án a kegykép újra könnyezni kezdett. A Görög Katholikus
Szemle jegyzi, hogy a lap nem akart helyet adni semmiféle találgatásoknak, tehát
szándékosan nem számolt be a hírről addig, amíg a könnyezés hitelességének vizsgálata le
nem zárult.
Firczák már december 9-én elrendelte 8256. számú főpásztori intézkedésével a
könnyezés kivizsgálását. A püspök Dr. Mikita Sándor munkácsi székesegyházi prépostőrkanonokot jelölte ki elnökként a vizsgálóbizottság élére, mely a szükséges
intézkedéseket 1906. január 11. és 13. között meg is tartotta.132 A lap közli az 1906. január
20-án Ungváron kelt vizsgálati jegyzőkönyv egészét. Mikita ebben leírja: „a valóság
kideritése végett a vizsgálatot két irányban foganatositottam, a kegykép könyezését negativ
és positiv adatokkal bizonyitottam”.133 E célból 3 szakértőt, továbbá 58 tanút eskü alatt, 4127
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et eskü letétele nélkül hallgatott meg. A kegyképet az ikonosztázionról levették, vegyi és
fizikai szempontból is megvizsgálták.
A vizsgálat után a három szakértő a következőket állapította meg a látottak és
hallottak alapján:
„…eskü alatt konstatálta, hogy a kegyképen lik, vagy idegen anyag nem található
föl, vagyis itt mesterséges csodáról szó sem lehet. De azonkivül érzéki csalódást sem
tudtam itt megállapittatni, mert hiszen a kihalgatott 62 tanú (néhány kivételével) a
kegyképet közvetlenül nézte, vallomásaikban pedig egymásnak ellent nem mondanak”.134
A könnyezés a jegyzőkönyv szerint december 5-én és 18-án volt a legintenzívebb,
mert ekkor a Szűzanya bal szeme is könnyezett. A könnyezés december 3. és 31. között,
megszakításokkal ugyan, de 19 napon volt érzékelhető. Ez idő alatt Mária arca a képen
elváltozott, barnásfeketévé vált, szeme fehérje piros lett.
Mikita szerint: az Úr Máriapócson kiöntötte a maga irgalma bőségét. Hozzáteszi
viszont, hogy minden a jegyzőkönyvben leírt adat, szakértői vélemény és tanúvallomás
csak „emberi bizonyíték”. Ahhoz, hogy az isteni közreműködés is bizonyított legyen,
„isteni bizonyítékra”, vagyis csodákra is szükség van. Ezért azt javasolja, hogy az ügy
addig ne kerüljön Rómában, az Apostoli Szentszék elé, amíg nem történik Máriapócson
legalább két csoda.135
Mikita tanácsát megfogadta a püspök. A dokumentumot a március 26-án megtartott
szentszéki ülésen Firczák a vizsgálóbizottság elnökével felolvastatta, illetve megvitatta a
jelenlévő szentszéki tanácsosokkal és a vidéki papság jelenlévő képviselőivel. A püspök
kiemelte: a görög katolikusok sok szenvedés után igazán csak a Boldogságos Szűzanya
oltalmából élnek még. Úgy nyilatkozott, hogy a kegykép könnyezése talán újabb
szenvedésekre figyelmeztet, de az is lehet, hogy a Szűzanya a nép lelki vezetőinek
mulasztásait siratta. A hallottak alapján a megjelentek „ama meggyőződésüknek adtak
kifejezést, hogy a megtörtént könyezés csakis természetfeletti erő folytán történhetett meg s
Főpásztoruk Őnagyméltósága kimondta, hogy ha e könyezés még más csodákkal is
megerősittetik, a jegyzőkönyv megerősités végett felterjesztetik a római szentszékhez”.136
Ungváron, az egyházmegye központjában 1906-ban adták ki a könnyezés vizsgálati
dokumentumait.137
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1906. április 29-én az Ungvári Székesegyházi Élő Rózsafüzértársulat és a
székesegyház leányintézetének polgári iskolai és tanítónőképző-intézeti növendékei
zarándokoltak „Mária-Pócsra” (az akkori megnevezés szerint), összesen 185-en. Ezzel
adtak „impozáns kifejezést” a Boldogságos Szűzanya iránti szeretetüknek. A zarándokok
vasárnap este indulva külön vasúti kocsikban tették meg az utat, az állomásról pedig égő
gyertyával a kezükben, Mária-énekeket énekelve vonultak a kegyhelyre. Másnap
mindannyian gyóntak, áldoztak, részt vettek a házfőnök által bemutatott szent misén. A
kegykép előtt elvégezték a szentolvasót, megcsókolták a képet és a kedd hajnalban induló
vonattal visszaindultak Ungvárra.138
A lap egyik 1909-es száma a búcsú rendjét is közli. „Tekintettel arra, hogy a hívek
közül

sokan

az

ünnep

előtt

több

nappal

jelennek

meg

a

kegyhelyen”,

a

Nagyboldogasszony-napi szertartások már augusztus 25-én a kora reggeli óráktól
kezdetüket vették. Augusztus 25–27-én utrenyére139, szentmisére, parásztászokra140 és
vecsernyére141 került sor, Nagyboldogasszony reggelén már hajnali 4.30-kor lítia142,
utrenye, majd szent beszéd és szentmise következett, a végén körmenettel és az
elbocsátással. A magyar szentbeszédet mindig a templomban, az orosz és a román nyelvű
prédikációkat pedig a templomon kívül tartották. A gyóntatást minden nap már reggel 5
órakor megkezdték, s csak a szentbeszédek alatt szüneteltették.143 A zarándokok lelki
oktatására tehát nagy gondot fordítottak: kisebb búcsúkon napi 2-3, nagyobb búcsúk
alkalmával akár napi 6-7 szentbeszédet is hallgathattak saját nyelvükön.144
A Szemle két 1914-es lapszámának köszönhetően az is kiderül, hogyan hatott a
zarándoklatokra az I. világháború. „Meglátszott a bucsusokon a háboru szele. Szomoru
arcok könyörögtek a szüz Mária képe előtt… háboruba indult szeretteikért. Férfi alig volt.
A mozgósitás lebonyolitása miatt, mely ép ezekre a napokra esett, intelligencia is távol
tartotta magát” – számol be az 1914. augusztus 9-én megjelent lapszám a folyó év
augusztus 2-án megtartott Illés-napi búcsúról.145
Egy másik lapszámból kiderül, hogy a világháború eseményei mindazonáltal nem
riasztották vissza teljes mértékben vidékünk híveit a Könnyező Szűzanya felkeresésétől.
Egy, a feltehetően az ungvári monostorfőnökség által az 1914. augusztus 23-án megjelent
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lapszámban közzétett felhívás azt tartalmazza, hogy a háborúval kapcsolatban
„képtelenebbnél-képtelenebb” hírek járják be a világot, „…hogy a máriapócsi bucsut,
tekintettel a háborus viszonyokra, bezárják”. Ez azonban nem történhet meg, mert „annak
meggátolására, hogy eme világtörténelmi nehéz napokban segitségért Istenünkhöz
fordulhassunk s közbenjárásáért Patronánk, Szüz Anya lábainál hódolhassunk, csak vak
elbizakodottság és rosszakarat volna képes.”146 A monostorfőnökség felhívásában arra
kérte a papságot, hogy híveikben is tudatosítsák: a zarándoklat a háborús események
ellenére sem nem marad el. Továbbá arra biztatta a zarándoklat szervezőit, hogy a
kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes „a jegyzőtől, vagy a birótól névleg is
kitüntetett, ingyen kiállitandó igazolványt” vinni.147
A kutatásom során készített mélyinterjúkban több adatközlő is beszámolt arról,
hogy a rendszerváltást követő években, buszos utak keretében sokan nem spirituális,
hanem inkább üzleti céllal keresték fel Máriapócsot. Számos különféle portékát vittek
magukkal az őrölt borstól a konyhai fogókendőig, melyet a búcsú idején adtak el. Ez
sokakból ellenszenvet váltott ki. A jelenség azonban már akkor sem volt új keletű. A
kegyhelyre már az 1900-as években is beszivárgott a „kalmár szellem”. A Görög
Katholikus Szemle írja 1909-ben:
„Egy-egy bucsu alkalmával elárasztották a kegyhelyet az udvari pálinkamérők, a
panorámások,

lovas

körhintások,

gyorsfényképészek,

bűvészek

és

mindenféle

szemfényvesztők s felhasználva a százezrével odazarándokolt hivő nép kiváncsiságát,
gyengeségét és szenvedélyét, a bucsukat valósággal kivetkőztették igazi vallásos
jellegükből”.148
A máriapócsi zárdafőnökség a Katholikus Népszövetség jogvédőihez fordult, hogy
segítsenek felszámolni a botrányos állapotokat. Az ügyet a kereskedelemügyi minisztérium
elé vitték, mely határozatot fogadott el arról, hogy azokon a máriapócsi búcsúkon, melyek
nem esnek egybe a Máriapócs részére engedélyezett évi 4 országos vásárral, a szoros
értelemben vett búcsúcikken kívül nem árusíthatnak mást.149
A trianoni békeszerződésben megállapított új határok elválasztották vidékünket
Magyarországtól, teljesen ellehetetlenítve a zarándoklatokat. Gebé Péter munkácsi püspök
1925 októberében egy római zarándoklat alkalmával elpanaszolta a kárpátaljai hívek
helyzetét XI. Piusz pápának, aki, hogy a vidék híveinek szomorúságát némileg enyhítse,
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egy Istenszülő ikont ajándékozott a Munkácsi Egyházmegyének, melyet a csernekhegyi
kolostorban helyeztek el. 1938. november 2-án az első bécsi döntés értelmében Kárpátalja
újra Magyarország része lett, aminek köszönhetően újraindulhattak a zarándoklatok.
Nemcsak Kárpátaljáról, de Felvidékről és Erdélyből is érkeztek zarándokok, hogy
hálájukkal és kérésükkel forduljanak a Szűzanyához. Még Kőrösmezőről is akadt, aki
vállalta a több hetes utat, hogy a Csodatévő kegykép elé járulhasson. „A csodatevő
kegykép vonzereje és tisztasága tartotta életben a kárpátaljai híveket negyven éven át, és
erősítette őket a második világháborút követő ateista időkben”, amikor is újra teljesen
megszűntek a zarándoklatok Máriapócsra” – írja Bendász Dániel egyháztörténész.150
1989-ben megnyílt a kishatárforgalom, mely nemcsak az egyszerű híveknek, hanem
a szovjet börtönökből szabadult papoknak is lehetőséget adott, hogy ellátogathassanak
Máriapócsra, utóbbiak esetében azért, hogy teljesítsék a szabadulásukért a Szűzanyának
tett ígéretüket. 1990. augusztus 14-én kárpátaljai zarándokok tömege érkezett Máriapócsra
Nagyboldogasszony

ünnepére,

az

Istenszülő

halálának

és

mennybevételének

emléknapjára151 – gyalog, gépkocsikkal, autóbuszokkal egyaránt.152

3.2. A máriapócsi gyalogos zarándoklat a kárpátaljai magyar sajtó fényében
Máriapócsot 2005-ben nyilvánították Magyarország Nemzeti Szentélyévé. A SzabolcsSzatmár-Bereg megyei település templomában évente háromszor, Szent Illés napján (július
20.), Nagyboldogasszony napján (augusztus 15.) és Kisboldogasszony napján tartanak
nagybúcsút.153
A kárpátaljaiak zarándoklatát a kezdetekkor, 1999-ben a Nagyboldogasszony-napi
búcsúhoz, vagyis augusztus 15-hez időzítették, 2011-től pedig Szent Illés próféta napjához
(július 20.).154
Illés az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája. A Királyok második könyve szerint,
évekig nem esett az eső a király bálványimádása miatt, de Illés könyörgésére eleredt. A
prófétát tüzes szekéren ragadta magához Isten. Ő az utolsó ítélet hírnöke, az Antikrisztus
legyőzője. Névünnepe július 20-a, esőváró nap.155 A néphagyomány szerint ő dobálta le a
kevély angyalokat az égből, s villámaival azóta is célozza őket. A gonosz angyalok a jó
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emberek mögé bújnak a villámok elől, ezért néha őket éri el a mennykőcsapás. A nyári
viharok és égiháború Illés és a Sátán csatározásának jele.156
A Jézus-korabeli zsidó hagyomány Isten íródeákjaként tartotta számon, bár
valójában nem kötődik hozzá egy írás sem. Úgy tartják, ő vezeti az Izrael népének jó és
rossz cselekedeteit jegyző könyveket, melyek alapján majd eldől, a választott nép méltó
lesz-e az üdvösségre vagy sem. Illés napja a görög katolikusok számára ünnepnap,
Máriapócson pedig a kegyhely egyik nagybúcsúja, illetve a az 1715. évi második
könnyezésnek is emléknapjaként tartják számon.157
Minden évben a beregdédai egyházközség fakeresztjével az élen halad a
zarándokcsoport, a kétnapos úton pedig különböző szertartásokat, Akathisztoszt158,
Panachidát159, Parakliszt160, Vecsernyét is végeznek, Mária-énekeket énekelnek a hívek, a
zarándokok között lévő papok jóvoltából pedig gyónásra is van lehetőség. A gyaloglókat
busz is követi, mely egyrészt a csomagokat szállítja, másrészt a pihenni vágyók is igénybe
vehetik.

A második gyalogos zarándoklaton készült fotó a Kárpátalja hetilap cikkében.
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A Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye 1999-ben elindult, évente több száz
hívet megmozgató máriapócsi gyalogos zarándoklatáról rendszeresen adott hírt a
kárpátaljai magyar sajtó. Ezek közül kutatásomban a nyomtatásban és elektronikusan is
megjelenő Kárpátalja hetilap és a KárpátInfo hetilap által közölt tudósításokat elemeztem,
továbbá minden évben beszámolt a zarándoklatról a Kárpátalja.ma elektronikus hírportál.
2001-ben, megalakulásának évében a Kárpátalja hetilap „Hatvanöt kilométer
imádkozva és énekelve” címmel hozta le Olasz Tímea írását az akkor második alkalommal
megrendezett zarándoklatról:
„A zarándoklatok sora a múlt évben kezdődött. Akkor a millenniumi év alkalmából
valami különlegeset terveztek a munkácsi görög katolikus egyházmegye beregszászi
esperesi kerületének lelkipásztorai, így mintegy 120 hívő gyalogszerrel látogatta meg a
kegyhelyet, mint tették azt hitvalló őseik. A tavalyi tapasztalatokon okult zarándokok
számára az idei út jóval könnyebb volt, tudták, mire számítsanak. Így többek között 2-3
váltólábbeli és kötszer is került a táskákba.”161
A szerző cikkéből kiderül: az utazók nagy része fiatal volt, a legidősebb zarándok
pedig 73 éves is elmúlt.
Háttéradatok Máriapócsról
2001-ben a Kárpátalja hetilap hosszabb ismertetőt is közöl a kegykép története
kapcsán. Az olvasó számára így kiderült többek között a kegykép elkészítésének
háttértörténete, az első könnyezés, a Bécsbe való elszállítás, a kép másolatának elkészítése,
továbbá a második és harmadik könnyezés pontos ideje és időtartama. A laikus olvasó
értesülhetett a kegyképhez kötődő csodákról is: „Az első könnyezés idején a kállói
plébános egy tiszt haldokló gyermekét emelte a képhez, aki aztán meggyógyult. A hálás
anya nyakéket helyezett az ikon elé, ezzel nyitva meg a zarándoklatok sorát. A mostani
másolatot is ékszerek, mankók, márványtáblás hálaszövegek veszik körül.”162
Szállás
A zarándoklat első napján 2001-ben a csoport egy része a gergelyugornyai
óvodában, míg a többség a vásárosnaményi középiskola tornatermében kapott szállást.
Máriapócson a művelődési házban elhelyezett matracokon és a buszok ülésein töltötték az
éjszakát. Az ezt követő évben a nyírmadai iskola fogadta be a zarándokokat az első estén,
Máriapócson pedig a bazilita szerzetesrend termeiben és kisebb faházakban kaptak
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szállást.163 2004-ben már Pusztadoboson töltötték az éjszakát,164 s ez 2004 után is
hasonlóan történt (beszámoló említi ezt többek között 2011165, 2012166, 2013167, 2016168,
2017169 években).
A zarándokok céljai
A tudósításokban többségében általánosabb hangvételű megfogalmazásokat
találunk a zarándoklaton való részvétel célját és hatását illetően:
„Egyesek gyászukat vitték a kegyképhez, mások kéréseiket, hálájukat.” 170
„Akik ott voltak, lelkileg megerősödve térhettek haza.”171
„Máriapócs, a háromnapos zarándoklat, a szertartások és a testvérhívekkel való
találkozás minden zarándok számára testi-lelki feltöltődést, maradandó élményt, hitben
való megerősítést hozott.”172
„Volt, aki a családjáért, a házasságáért, a gyógyulásáért tette meg a távot, míg
másokat az útkeresés, a hálaadás motivált. Mindannyian a máriapócsi Könnyező
Szűzanyához igyekeztek, hogy általa testben és lélekben is megerősödjenek. Idén azért is
hálát adhattak a hívek, hogy 1989-ben legalizálták Ukrajnában a görög katolikus egyház
működését. 25 éve szabadon – olvashattuk a zarándokok közös pólóján.”173
2016-ban több mint 400-an vállalták a kétnapos gyalogutat, s a Kárpátalja.ma
cikke az ukrajnai válság kapcsán kiemeli, hogy ez idő tájt „talán nagyobb szükségünk van
az ima erejére, mint valaha.”174
„A zarándoklat alatt 2018-ban a résztvevők a családokért, otthonmaradtakért,
betegekért és elhunytakért imádkozott.”175
Részvétel
Az első zarándoklaton 1999-ben 90-en vettek részt a Kárpátalja.ma hírportál
beszámolója szerint176, a második kapcsán 120-130 résztvevőt említ a Kárpátalja hetilap
2002-es cikke, míg 2002-ben mintegy 150 zarándok indult útnak, hogy „felajánlásukkal
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nagyobb hangsúlyt fektessenek imáikra”177. 2004-re ez a szám 200-ra nőtt178. 2012-ben 230
„lelki feltöltődésre vágyó fiatal és idős ember vett részt Kárpátaljáról” a zarándoklaton179,
2013-ban 250-en180, 2014-ben pedig a Kárpátalja.ma hírportálon megjelent beszámolóban
rekordszámú 318 zarándokról írnak181. A 300-on felüli létszámot a következő évben is
tartották182. 2016-ban több mint 400-an vállalták a kétnapos gyalogutat, s a Kárpátalja.ma
cikke ebben az évben az ukrajnai válságra való tekintettel azt is kiemeli, hogy ez idő tájt
„talán nagyobb szükségünk van az ima erejére, mint valaha”.183
A nagyobb görög katolikus egyházközségekből, mint Beregdéda, Nagybégány,
Tiszacsoma, Makkosjánosi, Tiszaújhely, Tiszaújlak minden évben indultak el zarándokok.
2006-ban a salánki egyházközség részvételéről számoltak be a Kárpátalja hetilap
hasábjain: 49 helyi görög katolikus vett részt Máriapócson Szűz Mária mennybevitelének
ünnepén (augusztus 15.), akik ezt követően gyalogszerrel vágtak neki a hazáig vezető 100
km-es útnak, s magukkal vitték a pócsi kegykép Maklári Teréz ikonfestő által készített
másolatát. A zarándoklat legidősebb tagjai a 77 éves Cs. Miklós és a 72 éves P. Ferencné,
míg a legifjabbak a 12 éves B. és a 11 éves K. Norbert és János voltak. Róluk a Kárpátinfo
hetilap is beszámolt. A legidősebb zarándokokról a gyaloglás fáradalmai kapcsán
megjegyzi: „Mert a hit erőt ad. A küldetéstudat elszánttá tesz, a nehéz próba kitartóvá”.184
A cikk szerzője megjegyzi, hogy a salánkiak rendszeresen részt vesznek a
máriapócsi Nagyboldogasszony-napi búcsún. Salánkon 2006-ban lett 100 esztendős a
Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt

görög katolikus templom. Ennek

megünnepléseként restauráltattak egy régi evangéliumos könyvet, ikont festettek a
templom homlokzatára, s új oltár is volt készülőben. Maklári Teréz munkáját a
templomban helyezték el. A salánkiak számára ebben az évben négy napig tartott a
zarándoklat. Ez idő alatt a Kölcse, Nyírkáta és Fehérgyarmat településeken adtak szállást
számukra a helyi hívek.185
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Salánki zarándokok a 2006-os búcsúra igyekezvén, a kegykép másolatával.
Kép forrása: https://karpataljalap.net/2006/08/25/salanki-zarandokok-mariapocson. Letöltés ideje:
2019.03.30.

A salánki zarándokok részvételéről 2011-ben Bakancsos Éva számolt be a
Kárpátaljában. Ez volt az első olyan év, amikor Szent Illés próféta búcsúünnepéhez,
vagyis július 20-hoz igazította az eseményt a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye
Beregszászi Esperesi Kerülete. Ebben az évben 170 fő vett részt a gyalogos zarándoklaton.
Bakancsos Éva személyes élményeiről is beszámolt:
„Az idei máriapócsi búcsút a sajátomnak éreztem, vagyis a kárpátaljai magyarok
búcsújának, mert míg az előző években egy zarándokcsoport voltunk a sok közül, és azt
sem tudták, hogy honnan jöttünk, most mi voltunk az egyetlen messziről érkezett csoport,
amelyet a püspök külön is méltatott. A „miénk” volt a templom, elidőzhettünk a pócsi
Szűzanyával. Az idei zarándoklat és a Máriapócson való tartózkodás leírhatatlan
élményekkel gazdagított mind engem, mind zarándoktársaimat. Büszke vagyok rá, hogy
kárpátaljai magyar vagyok, és jó érzéssel tölt el, hogy mostantól kezdve minden év július
20-át követő vasárnapon, a máriapócsi búcsút a kárpátaljai magyar is sajátjának
érezheti.”186
A 2017-eben a zarándokok létszáma az 500 főt is meghaladta. Ebben az évben
emlékeztek meg arról a kárpátaljai görög katolikusok, hogy 70 évvel korábban Romzsa
Tódor püspök Szűz Mária oltalmában ajánlotta a Munkácsi Görög katolikus
186
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Egyházmegyét. A 2017-es zarándoklaton Luscsák Nílus, az egyházmegye segédpüspöke is
részt vett. A Kárpátalja.ma cikkének szerzője részletet is közöl Tódor püspök imájából:
„Trónusok előtt dicsőítünk Téged, legtisztább Szűz Mária, abban a biztos
reményben, hogy ki fogod számunkra kérni az irgalmat, kegyelmet, hatékony segítséget és
védelmet a megpróbáltatások jelen napjaiban, nem a mi érdemeinkért, melyekre nem
hivatkozhatunk, hanem a Te anyai szíved mérhetetlen jóságából.”187
2018-ban a Kárpátalja.ma szerint több mint 300-an gyalogoltak, s a zarándokokat
Luscsák Nílus, a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye segédpüspöke is elkísérte.188
A 20. zarándoklaton, 2019-ben háromszáz zarándok indult el a magyar esperesi
kerület több mint 20 egyházközségéből.189

A legutóbbi, 2019-es zarándoklaton készült kép a Kárpátalja hetilap cikkéből. A menet élén a
kereszt.
Kép forrása: https://karpataljalap.net/2019/07/24/gorogkatolikus-gyalogos-zarandoklat-mariapocsra.
Letöltés ideje: 2020.03.30.

A 20. gyalogos zarándoklat legfiatalabb résztvevője egy 6 esztendős csepei kislány,
a legidősebb egy 72 éves nevetlenfalui férfi voltak.190 Az első éjszakát Pusztadoboson
töltötték, ahol a zarándoklat résztvevői kisebb pénzadományt is átadtak a helyieknek az
őket nem sokkal korábban ért viharkár enyhítésére. A zarándokokhoz pusztadobosiak is
csatlakoztak, így másnap kb. 350 fő érkezett meg Máriapócsra, s az időközben egyénileg
érkezőkkel együtt közel 500 kárpátaljai vett részt az Illés-napi nagybúcsún.191
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4. XX–XXI. SZÁZADI MÁRIAPÓCSI ZARÁNDOKLATOK A MÉLYINTERJÚS
KUTATÁS ALAPJÁN
Kutatásom egyik hipotézise, hogy már a rendszerváltást megelőzően is zarándokoltak a
nagyszőlősi járási batári és csepei görög katolikus hívek Máriapócsra. Feltevésem
bizonyítása céljából mélyinterjúkat készítettem a két településen jelenleg is élő, illetve e
településeken született adatközlőkkel.
A kutatás kezdetén a helyi görög katolikus parochusok voltak segítségemre, akik
megnevezték, saját településükön kik lehetnek azok a személyek, akikről feltételezhető,
hogy már a görög katolikus vallást tiltó, a rendszerváltást megelőző években is jár(hat)tak
Máriapócson egyéni vagy csoportos zarándoklat keretében. A két településen elkészített
első interjúkat követően a hólabda módszert alkalmaztam, s az adatközlők által ajánlott
személyeket kerestem fel.
Az információgyűjtés keretében összesen 11 adatközlő lekérdezésére került sor
2019 októberében. Mindegyik adatközlő görög katolikus vallású. Egy esetben egy édesapa
és a fia (AK10 és 11) is beszámoltak a Máriapócsi zarándoklathoz kötődő élményekről,
emlékekről,

közvetetten

szerzett

információkról.

A

beszélgetéseket

diktafonnal

rögzítettem, melyhez előzetesen minden interjúalany beleegyezését adta. Neveket a
személyiségi jogok védelme érdekében nem közlök dolgozatomban. A neveket kódok
helyettesítik.
A mélyinterjús kutatás során adatközlőim voltak:
Adatközlő 1 (a továbbiakban AK1). Született: Batár, 1945. november 3. Jelenlegi
lakhelye: Batár. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
Adatközlő 2 (a továbbiakban AK2). Született: Batár, 1945. Jelenlegi lakhelye:
Batár. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
Adatközlő 3 (a továbbiakban AK3.). Született: Csepe, 1970. Jelenlegi lakhelye:
Batár. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
Adatközlő 4 (a továbbiakban AK4). Született: Tiszafarkasfalva, 1952. Jelenlegi
lakhelye: Batár. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
Adatközlő 5 (a továbbiakban: AK5). Született: Salánk, 1978. Jelenlegi lakhelye:
Batár. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
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Adatközlő 6 (a továbbiakban: AK6). Született: Csepe, 1947. Jelenlegi lakhelye:
Tiszafarkasfalva. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
Adatközlő 7 (a továbbiakban: AK7). Született: Forgolány, 1941. Jelenlegi lakhelye:
Csepe. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
Adatközlő 8 (a továbbiakban: AK8). Született: Csepe, 1979. Jelenlegi lakhelye:
Csepe. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
Adatközlő 9 (a továbbiakban: AK9). Született: Batár, 1947. Jelenlegi lakhelye:
Nevetlenfalu. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
Adatközlő 10 (a továbbiakban: AK10). Született: Batár, 1932. Jelenlegi lakhelye:
Batár. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
Adatközlő 11 (a továbbiakban: AK11). Született: Batár, 1970. Jelenlegi lakhelye:
Batár. Felekezeti hovatartozása: görög katolikus.
A felkeresett személyek közül 2 férfi (AK10-11), 9 nő. Legidősebb adatközlőm 88
(AK10), a legfiatalabb 42 esztendős. További 5 adatközlő (AK1/2/6/7/9) 70-79 év közötti,
ketten (AK3/11) 50, egy pedig (AK5) 42 éves.
A beszélgetések során a máriapócsi búcsú kapcsán szerzett személyes és a
felmenőktől esetlegesen hallott információkra is rákérdeztem. Ennek során a következő,
általános kérdések mentén indultam, melyek a beszélgetés fonala mentén bővültek:
Mikor

járt

először

Máriapócson?

Kitől

hallott

a

máriapócsi

kegykép

könnyezéséről?
Tett-e valamilyen fogadalmat a zarándoklat előtt?
Kikkel, milyen formában és milyen útvonalon indult útnak?
Hány alkalommal kereste fel a kegyhelyet?
Kikkel ismerkedett meg útközben?
Énekeltek-e valamilyen éneket útközben? Ha igen, mit?
Mi történt a megérkezés után? Hány napot töltött Máriapócson? Hol szállt meg a
zarándoklat ideje alatt?
Ismer-e valamilyen Máriapócshoz kötődő történetet?
Szülei, nagyszülei részt vettek-e valamikor a zarándoklaton? Amennyiben részt
vettek, milyen útvonalon, kikkel, milyen formában indultak útnak?
Hogyan zajlott a Máriapócs felé vezető út? Hol szálltak meg, gyalogszerrel
indultak-e el?
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A megkérdezettek mindegyike be tudott számolni saját úti élményeiről, illetve
szüleiktől, nagyszüleiktől hallott adatokat is közölni tudtak. Ez bizonyítja a zarándoklatok
közötti generációs folytonosságot.
A beszámolók érthetősége kedvéért itt említeném meg a Gergely és a Julián naptár
közötti eltéréseket, melyek az ünnepi rend kapcsán fontosak. A görög és a római katolikus
egyház naptára korábban évszázadokon át különbözött egymástól. A magyar görög
katolikus egyház 1916-ban tért át a Gergely naptárra, de a II. világháború lezárásáig
végbemenő politikai változások hatására több területen rövid időre visszatértek a Julián
naptárhoz. Az ünnepek naptár szabta időpontjának eltérése miatt egy adott településen
belül is más-már alkalommal tartották az ünnepeket. Például a Julián naptár szerinti
Karácsony a Gergely naptár szerinti Vízkereszttel (január 6.) esik egybe. Innen erednek a
ma is gyakran használt orosz Húsvét/Karácsony/Vízkereszt elnevezések.192
Kárpátalja magyarok által is érintett görög katolikus egyházközségeinek zöme már
a Gergely naptárt használja. Kivételt azok a települések képeznek, ahol magyar és ukrán
ajkú hívek egy közösséget alkotnak. Ilyenek például a Nagyszőlősi járásban Csepe és
Fancsika, a Munkácsi járásban pedig Barkaszó. Batár két évtizeddel ezelőtt állt át a
Gergely naptár szerinti ünnepi rendre. Addig más időpontban ünnepeltek a helyi görög
katolikus, illetve református és római katolikus hívek. A naptárváltással a helyi Szent
Mihály arkangyal tiszteletére szentelt templom búcsúünnepe november 21-ről november 8ra került át.
Zarándoklatok a szovjet érát megelőző időben
AK10 édesanyja 1895-ben született. Az adatközlő beszámolója szerint anyja
egészen fiatal korától járt Máriapócsra, „mihelyst felcseperedett”. „A régi Magyarország
még itt volt. Nem volt határ, akkor mentek, mikor akartak” – ez alapján már az 1920-as
trianoni döntés előtt is történhettek zarándoklatok. A batáriak a Kisboldogasszony-napi
(szeptember 8.) búcsún vettek részt. A batári prosekció193 tagjai énekelve, a menet elején
liturgikus zászlókat hordozva tették meg az utat. Közben többek között a következő,
kifejezetten Szűz Mária születését dicsőítő éneket énekelték:
A pócsi szép templomban kinyílott egy szép rózsa.
Siessünk csodájára, születése nagy napjára.
Gyertek árvák, özvegyek, nyomorultak, betegek,
itt van a Szűz Mária, meggyógyítja szívetek.
192
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Az út 2-3 napig tartott, s az érkezés után egy teljes napot még a kegyhelyen
töltöttek, majd ugyanazon az útvonalon hazaindultak.
Az adatközlő beszámolójában azt is említette, hogy Legeza József hirdette ki az
eseményt a templomban. Legeza József 1939 és 1949194 között szolgált Batáron, vagyis
akkor is történtek zarándoklatok, amikor a vidék a Magyar Királyság kötelékébe tartozott.
(Legezát a II. világháborút követően elhurcolták.)
AK2 nagymamája visszaemlékezései alapján számolt be a XX. század első felében
történt zarándoklatok körülményeiről, amikor is a környékbeli hívek gyalogosan, templomi
keresztet és zászlókat hordozva tették meg az utat. A zarándokok a hátukra vetett
„kétköteles tarisznyával” indultak útnak, „ennivalót is vittek, nem úgy vót, mint most, hogy
elszállásolják az embereket, adnak még enni is… Akkor egy hétbe került, míg Pócsot
megjárták” (sok esetben ez idő alatt az idősebb gyerekek vigyáztak otthon a kisebbekre).
Útközben ott kértek szállást, ahol rájuk esteledett. Ha nem kaptak, a szabad ég alatt
éjszakáztak pokrócaikba bugyolálva. Annyi elemózsiával készültek, amennyi arra az esetre
is elegendő volt, ha útközben nem vendégeli meg őket senki. A tarisznyába szalonna,
kenyér, ropogósra sütött csirkehús került, tehát olyan ételek, amik nem romlottak meg a
meleg időben. Az úti öltözetből az asszonyok esetében nem maradt el a fejkendő, melyet
nemcsak útközben, de a templomban is szigorúan viseltek.
A Kisasszony-napi (szeptember 8.) ünnepi zarándoklaton a környező települések
hívei is részt vettek. „Édesanyám mondta, hogy gyalog mentek, énekelve, keresztbe-kasba
a mezőkön, nem úgy, mint mi most. Három-négy napig mentek. […] Vittek a táskába egy
kis ezt-azt, megpihengettek az úton, az árokparton aludtak egy kicsit és mentek tovább
Pócsra” (AK4). Néhány alkalommal ő is elkísérte édesanyját. Az asszonyok Pócson a
rózsafüzér imádságot is végezték. Imádságokat, énekeket írtak át egymástól, amiket aztán
útközben is mondtak.
A gyalogos zarándoklaton napjainkban már előre összeállított füzetből énekelnek a
résztvevők a zarándok- és Mária-énekeket. Ezt minden évben az adott zarándoklat
főszervezője, tehát a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar
Esperesi Kerületének valamelyik papja álltja össze. A füzet a legismertebb Mária-énekeket
tartalmazza. A regisztrációt követően minden zarándok kap egy példányt belőle, s a
kétnapos út alatt ebből veszik sorra a Szűzanyát dicsősítő, hozzá könyörgő énekeket.

194
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Az éneket a kárpátaljai magyar görög katolikus papok vagy papnövendékek
vezetik. Az előéneklők feladatának könnyítését, a jobb hallhatóságot szolgálja a
hordozható mikrofon és több hordozható hangfal.

A zarándoklat énekeit tartalmazó füzetek (AK6 tulajdona). A 25 éve szabadon elnevezés a görög
katolikus egyház legalizálásának 25. évfordulójára emlékeztet.
Kép: a szerző saját felvétele. Felvétel ideje: 2019. 10. 12.

AK4 nagyszüleinek az 1900-as évek első felére datált visszaemlékezéseiből kiderül,
hogy ökrösszekérrel, mezei utakon jártak Pócsra, amikor „még nem volt ez a határ, mint
most”. Aki elfáradt a gyaloglásban, az felült a szekérre. Az útra kenyeret, szalonnát vittek
magukkal. Az éjszakát legtöbbször a szabad ég alatt töltötték, bár előfordult, hogy kaptak
szállást valakinél.
AK9 1920-ban született édesapja beszámolója alapján úgy tudja, a batári
zarándokok a cseh és a magyar időben Magosligeten át mentek Pócsra, méghozzá évente
két alkalommal, Szűz Mária születése és elhunyta napjára. Az utat a többség teljes
egészében gyalogosan tette meg, a módosabbak ökrös szekérrel mentek. „Hallottak erről a
pócsi Szűzanyáról és kíváncsiskodtak. Nem volt határ, nem kellett semmi papír, mehettek,
ahova akartak.” Családosok nem igazán tudtak elmenni az otthoni kötelességek miatt, így
inkább fiatalok, fiatal, még gyermektelen házaspárok indultak útnak. Az adatközlő
édesapja még csak legényember volt ekkor (ennek okán a zarándoklatok időpontja az
1940-es évek első felére tehető). Az út három napig tartott egy irányba. Főszervezője a pap
vagy „egy-két jó vallásos ember” volt. A prosekcióban résztvevők első pihenőhelye
Rozsály településen volt, a második éjszaka szálláshelye valahol Vásárosnamény
környékén, ám az adatközlő pontosan nem tudta megnevezni. Útközben a tarisznyában vitt
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„kenyéren és vízen voltak”, az általuk ismert énekeket énekelték (ekkor nem volt
kifejezetten a zarándoklatra készített énekes füzet, mint napjainkban). A batáriakon kívül a
környező falvakból is indultak zarándokok, így megtörtént, hogy egy-egy zarándoklaton
akár 500-an is részt vettek.
Az útról fáradtan és néha mezítláb (leszakadt lábukról a cipő), mégis feltöltődve és
jókedvűen értek haza.
AK8 1921-ben született nagymamája zarándoklatairól számolt be. Ő feltehetően
18-20 éves korában, tehát 1940 környékén ment két alkalommal Máriapócsra, a kegyhely
nagybúcsújára (Szűz Mária elhunyta és mennybevitele ünnepe195) keresztanyjával egy
nagyjából 15-20 fős csepei társaság tagjaiként, Tiszaújlakon át. A környező falvakból
(többek között az akkor még magyar Halmiból) is indult egy-egy csoport, velük együtt egy
megfogadott szekeres is, aki az útra szükséges províziót196 szállította. Aki elfáradt, felült a
szekérre megpihenni. A fogatos útközben incselkedett a fiatal lányokkal – főleg, ha nőtlen
illetőről volt szó –, hogy üljenek fel mellé a bakra. A lányok finoman utasították vissza a
közeledést: „üljenek fel a mamák”. A zarándoklaton részt vett a község papja is. Útközben
énekeltek, imádkoztak szeretteikért, a jó termésért, jólétért, illetve gyónni is volt
lehetőségük. A nagy meleg ellen esernyővel védekeztek, gyakran mezítláb gyalogoltak.
Kímélték lábbelijüket, hogy legyen miben bemenni a templomba. Volt, ahol, ha nem is
szállással, de várták a zarándokokat. Mivel az úton böjtöltek, egy bográcsnyi
zöldséglevessel vendégelték meg őket. Ez mutatja, hogy nem egyszeri alkalomról volt szó,
hiszen az említett vendéglátók tudták, mikor várhatóak zarándokok vidékünkről. Gyakran
éjszakáztak a mezőn, szénakazlakba húzódva. Másnap estefelé érkeztek a kegyhelyre.
Sorba álltak, hogy megérinthessék a kegyképet, gyóntak, részt vettek az éjszaka során
különböző szertartásokkal (Akathisztosz, Paraklisz197) kísért virrasztáson (éjszaka
legfeljebb az aludt, aki a fáradtságtól elbóbiskolt a templomban), másnap a liturgián. A
szertartások magyar, ruszin és ószláv nyelven zajlottak. A liturgia után, hazaindulás előtt
áldásért fohászkodtak.
Az imádságos környezet „nagy benyomást tett rá, mert az egy nagy esemény volt.
Mert azt mondták, mindenkinek el kell menni egyszer Pócsra, meglátni a Szűzmáriát, mert
ő segít”. Hasonlóképpen történt a hazaút is. Pócsról imakönyvet és rózsafüzért vitt haza.
Ez utóbbit az adatközlő ma is használja. Nagymamájához hasonlóan ő is hiszi, hogy a
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Jelenleg augusztus 15-én, az említett búcsúk idején még augusztus 28-án tartották.
Ellátás. Itt: a legszükségesebb úti holmik, pokróc, élelem.
197
Szűz Mária tiszteletére szentelt, különleges szerkezetű ájtatosságok.
196
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Máriapócson megáldott rózsafüzérrel végzett imádságnak nagyon nagy ereje van.
„Vigyázok is rá, nagyon el van kopva, rossz állapotban van, de tudom, hogy a nagymamám
nagyon sokat imádkozott rajta.”
Jellemző volt, hogy a zarándokok családonként legalább egy imakönyv
megvásárlására összespórolták a pénzt.
„Azok az évek annyira intenzívek voltak ebben a máriapócsi zarándoklatban, mert
nagyon sok csoda történt ott. Annyira nagy hatása volt annak, hogy az emberek ezt
elmondták egymás közt, hogy aki ott volt, annak tényleg segített és rengetegen
meggyógyultak. […] Nagymamám azt mondta, hogy felöltődött azzal a zarándoklattal,
sokkal jobb kapcsolatban lett a Jóistennel. […] Annyira erős volt akkoriban az egész
jelenléte a Jóistennek, hogy az emberek azt mondták, hogy szinte feléledtek ott.” (AK8)
A nagymama azt hangoztatta, hogy mindenkinek muszáj elmennie legalább egyszer
Pócsra. Ezt meg is fogadták: az adatközlő édesanyja és ő maga is zarándokolt Máriapócsra
családja boldogságáért és jólétéért, sőt, két alkalommal gyermekét is magával vitte.
(Édesanyja lábfájós lévén autóval utazott, de lányát is bíztatta a zarándoklásra, mondván,
„neked az kötelességed”.) Az adatközlő saját zarándoklatáról elmondta: az út fárasztó, de
„utána úgy érzed, mintha teljesen felújulnál, felélednél egy álomból, egészen másképp
nézel a világra, a Jóistenre, a körülötted lévőkre, és arra, hogy miért is élünk, mi az élet
lényege”. A család vallási életében és a zarándoklat hagyományát tekintve tehát négy
nemzedékre vonatkozóan egyértelműen megmutatkozik a generációs folytonosság.
A zarándoklatoknak a vidék Szovjetunióhoz csatolása, illetve az így keletkezett
határzár vetett véget, továbbá, hogy 1947 júliusában betiltották a görög katolikus egyház
működését és a szabad vallásgyakorlást (AK7, AK11).
A

buszos

és

gyalogos

zarándoklatok

szervezése

és

körülményei

a

rendszerváltás után
Több adatközlő beszámolója (AK1, AK2, AK3, AK4) alapján, Batáron közvetlenül
a rendszerváltás utáni időszakban N. Lenke és M. Miska voltak a Nagyboldogasszony-napi
máriapócsi út megszervezői. A szükséges úti okmányok intézését is N. Lenke vállalta
minden zarándok számára. „Összeszedte Lenke néni… a pénzt és beadta mindőnknek az
útlevelet198. Megcsináltatta, csak ki kellett fizetni érte 240 rubelt” (AK1). Ugyanez a hölgy
szervezte meg Munkácsról a 42 személyes buszt is. A túljelentkezés miatt volt, hogy két
jármű is indult, s néha szinte harc alakult ki a helyekért, sőt, konfliktust is okozott, ha a
Az említett útlevél ekkor még egy egyszeri határátlépésre feljogosító betétlap, „вкладиш” volt, amihez
csak a fényképes személyigazolványra volt szükség.
198
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korlátozott számú helyekből nem batári lakos is kapott (AK3). A zarándokok a tiszaújlaki
határon keltek át Magyarországra, ahol már várta őket a külön erre a célra rendelt busz
(AK4). Útközben a „Mária gyermekei, ide jöjjetek”, a „Mennyből szállt a rózsa, Szűz
Mária” búcsúi és Mária-énekeket énekelték. Elemózsiaként konzervet, sült húst,
palacsintát (AK1), teát, szendvicset, bundáskenyeret vittek magukkal. Akinek anyagi
keretei engedték, helyben vásárolt enni és innivalót a búcsún (AK3). Az ily módon történő
utakat csak addig szervezték, míg nem lett szükség útlevélre.
AK3 az 1999-ben elindított gyalogos zarándoklatról is közölt információkat. Az
első zarándoklatán egy pusztadobosi családnál több mint tízen kaptak szállást. Ott nagy
szeretettel fogadták őket, étellel, itallal kínálták, és bár nem mindenkinek jutott ágy, de a
padlón alvók is tiszta ágyneműt magukra húzva pihenhettek. Hálájuk kifejezéseként a
szíves vendéglátásért, megfogadták, hogy a következő alkalommal némi tartós élelmiszert,
édességet visznek a családnak. Szintén a tapasztalat hozta, hogy míg az első évben több pár
lábbelit vitt magával, mégis mezítláb gyalogolt néha, a következő évben jobban odafigyelt
a kényelmes lábbeli kiválasztására. Minden zarándoklatára magával vitte imakönyvét és
azt a rózsafüzért is, amit Pócson vásárolt első alkalommal.
AK9 vallásos nevelésben részesült. Apja tanította imádkozni, aki maga is több
alkalommal megjárta Pócsot gyalog. Tőle hallott először a kegyhelyről. Résztvevője volt
az első, illetve az azt követő 15 gyalogos zarándoklatnak. Első alkalommal nem tett
semmilyen fogadalmat, csak „ki akarta próbálni” magát. Ekkor még nem kísérte busz a
csoportot, így nem volt lehetőség még egy rövid szakaszt sem járművel megtennie annak,
aki elfáradt. A nem megfelelő lábbelinek köszönhetően, Máriapócsra érve már alig bírt
járni. „Már csak át kellett volna menni Pócson az úton, de én azt mondtam, már nem bírok
bemenni a templomba. De amikor bementem, semmi bajom nem volt, semmim nem fájt.
Nem tudom szavakkal elmondani, mit éreztem.” Ekkor döbbent rá, mit is jelent egy
zarándoklat, s az egész éjszakát a templomban töltötte, hogy „vezekeljek és kérjem a
Jóistent, hogy segítse meg a családomat”.
Vannak, akik egyénileg keresik fel a kegyhelyet valamelyik búcsú alkalmával. AK7
több alkalommal volt már a máriapócsi templomban Kisasszonynap, Szűz Mária születése
ünnepére, de nem gyalogosan, hanem személygépkocsival. Ám az egyéni út is mutat
hasonlóságokat a nagyobb társaságban történő zarándoklatokkal. Így például a „Téged
jöttünk köszönteni” kezdetű Mária-éneket az autóban ülve is eléneklik a településre érve.
Részt vesz a szertartásokon is. Emlékként képeslapokat, imakönyvet, Szent József
kilencedet vásárolt. Igyekszik a kegyhelyen meggyónni. A kegyképhez általában
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családtagjai fényképét érinti oda. Megesik, hogy valaki kérésére annak elhunytáért gyertyát
gyújt a kegytemplomban. Csepében egyébként 1999-től Sz. Olga szervezett buszos
zarándoklatot Máriapócsra. A jelentkezők személyi igazolványával ő intézte a
határátlépéshez szükséges okmányokat a Bevándorlási Hivatalnál.
Többen (AK1, AK3) beszámoltak arról, hogy a határ és a távolság miatt nehezen
megközelíthető Máriapócson kívül Munkácsra is több alkalommal indult szervezett
zarándoklat. Ezt a máriapócsihoz hasonlóan, Mária-napon tartották, ami a Gergely és a
Julián naptár eltérése miatt nem esett egybe a máriapócsival. A csepeiek továbbá Vilyhivka
és Csuplik településekre is zarándokoltak (AK3).
Érkezés, ottlét
Legyen szó csoportos buszos, gyalogos vagy egyéni (AK2) útról, a kegyhely
hagyományaihoz tartozik, hogy a Máriapócsra való megérkezéskor a következő Máriaéneket éneklik a zarándokok:
Téged jöttünk köszönteni,
méltóztassál meghallgatni,
Pócsnak ékes koronája,
Üdvözlégy, szép Szűz Mária. (AK6).
A 90-es évek elejére vonatkozó beszámolók alapján, a zarándokok egy keresztet és
két kisebb liturgikus zászlót vittek magukkal a buszos útra. A máriapócsi templomba való
érkezést követően körmenetet tartottak (háromszor körüljárták a templomot), a menet élén
a kereszttel és a zászlókkal (AK1). A körmenet során többek között a következő Máriaéneket énekelték:
Jertek árvák, özvegyek, nyomorultak, betegek.
Ma ne siránkozzatok, mivélünk vigadjatok.
Ott van a Szűz Mária a pócsi szép templomban,
Megvigasztal titeket, letörli könnyeteket! (AK1)
Ezt követően a kegyképet keresték fel, ahol a többség a kép előtt térdelve mondott
hálaimát a Szűzanyának a megérkezés örömére, majd a kegyképet megcsókolták,
valamilyen fontos, személyes tárggyal, pl. imakönyvvel (AK1), legközelebbi családtagjai
fényképével (AK9) megérintették, s késő estig vagy akár reggelig is a templomban
maradtak virrasztva imádkozni (AK3). Szállásuk nem volt, így a buszban tudták csak
kipihenni az út fáradalmait (AK3). Másnap részt vettek az ünnepi szertartásokon (AK1) és
természetesen gyóntak (AK3) is.
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A zarándokokat a Nagy Szent Bazil-rendi nővérek szállásolták el: ki matracon, ki
egyszerű fából ácsolt ágyon töltötte az éjszakát az egyszemélyes, zárható kis
helyiségekben. Az út főszervezőit, N. Lenkét és M. Miskát külön szállásolták el. A
zarándokok számára ebédet és vacsorát is biztosítottak (ez utóbbi esetében tea és vajas
kenyér volt a menü).
Hazaindulás előtt újra körmenetet tartottak (AK1).
AK2 férje és gyermekei társaságában kereste fel először a kegyhelyet a 80-as évek
második felében, Kisboldogasszony napján, vagyis Mária születésének ünnepén. Szállásuk
nem volt: a gyerekek az autóban aludtak, míg édesanyjuk a templomban virrasztott egész
éjszakán át. A gyerekeket a szülők kérték el az iskolából a szombati tanítási napról, ám
érdekesség, hogy az út céljáról a vallásgyakorlást tiltó intézkedések hatására nem
számoltak be. Sőt, azt sem igazán volt szabad hangoztatnia a gyerekeknek az iskolában,
hogy templomba járnak.
AK6 a csepeiek szervezésében, a rendszerváltást követően járt először
Máriapócson. Külön e célra megfogadott munkásbusszal utaztak 15 rubel/fő költségért.
Ezzel a módszerrel olyanok is eljuthattak a kegyhelyre, akik betegség miatt gyalogosan
nem tudták volna megtenni az utat, de el szerettek volna menni, hiszen „arra a helyre
mindenki vágyik”. Ezt követően a kezdetektől 16 éven át résztvevője volt a gyalogos
zarándoklatnak. Beregsuránynál léptek át a határon, majd mindenki sorszámmal ellátott
névtáblát kapott. (4. sz. melléklet)

A zarándokok regisztrálására szolgáló kitűző (AK6).
Kép: a szerző saját felvétele. Felvétel ideje: 2019. 10. 12.

59

Pusztadoboson 8 alkalommal a helyi római katolikus plébánosnál szállt meg, aki
igyekezett az idős és esetleg beteg zarándokoknak helyet adni parókiáján. Útjuk énekléssel,
imádkozással, a zarándokokkal közösen végzett Paraklisszal, Vecsernyével 199 telt, „a
Jóisten jó néven veszi, ha mind énekelünk”. Pusztadobosról elindulva csöndes imában a
rózsafüzért is imádkozta. Véleménye szerint az út „nem fárasztó”, „rá lehet szánni azért,
amiért megy az ember”. Az ő esetében ez a családjáért és családtagjai egészségéért való
ima volt. Az érkezést követően háromszor körüljárták a templomot, s igyekeztek gyónni is
még a nap folyamán. Bár a helyi papok útközben is gyóntattak, a többség inkább
Máriapócson járult a gyónás és bűnbocsánat szentségéhez. Éjfélkor körmenetre is sor
került, melyen a zarándokok égő gyertyával a kezükben vettek részt. A farkasfalviakkal
egy alkalommal lembergi személyek is zarándokoltak gyalogosan. Hazainduláskor ezzel az
énekkel búcsúztak a Szűzanyától:
Isten hozzád, Anyánk, már mi elindulunk,
talán mostan tőled utólszor búcsúzunk.
Kesereg a szívünk, el kell menni,
drága kegyképedet itt kell hagyni.

Elédbe borulunk, kedves Édesanyánk,
anyai áldásod, kérünk, add most reánk!
Terjeszd ki felettünk szent kezedet,
áldd meg, aki téged híven szeret! (AK6)

Pihennek a fáradt zarándokok. A fénykép AK6 (jobb szélen) tulajdona. Felvétel ideje: 2019. 10. 12.
199

Esti imaóra.
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A gyalogos zarándoklat kezdetén a résztvevők a késő délutáni/esti órákban történő
érkezés után a fatemplomot és a mellette lévő kis temetőt is felkeresték. Utóbbi helyen
minden elhunytért imádkoztak, a Parásztász200 szertartását végezték. A kegytemplomban
egész éjszakán át imádkoztak (AK9).
Emléktárgyak egykor és most
A máriapócsi kegytárgyboltokban a kulcstartótól a szenteltvíztartón át a különböző
képeslapokig és egyházi témájú kiadványokig bőséges kínálattal várják a vásárlókat. A
kutatásom során készített interjúkból kiderül, hogy a megkérdezettek minden zarándoklat
alkalmával igyekeznek valamilyen emléktárgyat hazavinni magukkal saját maguknak és
családtagjaik részére is. A kifejezetten liturgikus jellegű tárgyakat (rózsaüzér, imakönyv) a
mindennapokban is használják saját ájtatosságaik és a templomi szertartások során.
Néhányan őrzik a felmenőiktől öröklött, esetenként több tíz évvel ezelőtt vásárolt tárgyakat
is.
AK2 nagymamája a múlt század első felében imakönyvet, szentképet, házi áldást,
keresztet vásárolt emlékként Máriapócson. Emellett hétszer megszentelt gyertyát vittek
haza magukkal. Húsvétkor ezek közül egy szál fehér gyertyát tettek a megszentelendő
pászka mellé a kosárba, amit más alkalomra nem is használtak. (2. sz. melléklet)

Máriapócson AK1 nagymamája által a múlt század első felében vásárolt tárgyak: kereszt, házi áldás.
Kép: a szerző saját felvétele. Felvétel ideje: 2019. 10. 14.
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Az elhunytakért végzett ünnepélyes ájtatosság a bizánci rítusú egyházban.
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AK1 90-es évekbeli zarándoklatain rózsafüzért, Mária-énekeket tartalmazó
könyvet, szentképeket, kisebb kereszteket, különböző szertartások menetét tartalmazó
füzeteket, „A máriapócsi könnyező Szűzanya tiszteletére” szánt kilencedet tartalmazó
könyvet vásárolt. Ez utóbbit a Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt helyi görög
katolikus templomban tartja, az otthoni imákra pedig a szentképek előtt került sor.
Érdekesség, hogy a kegyhelyen a sajópálfalai búcsúhoz kötődő ima- és énekfüzetet is
vásárolt. (1. sz. melléklet)
AK3 gyalogos zarándoklatai alkalmával emlékbe és ajándékként a családtagok
számára kulcstartót, rózsafüzért, a kegykép kicsinyített, papír alapú mását, foszforos,
sötétben világító keretű Mária-képet és keresztet vásárolt (3. sz. melléklet). A tárgyak
mindig jól látható helyre kerültek. A Pócsról hazavitt keresztet különösen nagy becsben
tartotta. Fiatalasszonyként azelőtt imádkozott. „Kötődtünk hozzá, jól esett, hogy Pócsról
van valami a házban, a gyerekeknek is mindig mondtam, hogy puszilják meg, mert az hozzá
volt érintve a Szűzanyához”.
Bármilyen kegytárgyat vásárolt, fontos volt, hogy azt a kegyképhez is hozzáérintse,
mert „ha csak megszentelte egy pap, az nem volt az igazi”. AK3 az egyik batári rózsafüzér
csoport aktív tagja, ő szokta kiosztani a tagok között az ún. titkokat, amiket mindig
Máriapócson szerez be. „Nagyon fontos, hogy mindig hozzak valami arról az útról, ha
elmegyek. Akár egy kis képeslapot, vagy imalapot, különböző kilencedeket szoktam venni,
azt is mindig Pócson.” Első unokája születését követően hálájául ajánlotta fel a
zarándoklatot, amiért a baba egészségesen jött a világra. A zarándoklatra magával vitte a
kislány egy ruhadarabját is, azt érintette a kegyképhez.

Máriapócson vásárolt tárgyak (AK3): rózsafüzér, imakönyv és rózsafüzér-titok.
Kép: a szerző saját felvétele. Felvétel ideje: 2019. 10. 14.
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AK4 imakönyveket, különböző szándékra (betegekért, özvegyekért, minden
bajban) szóló kilencedeket, édesanyáknak szóló könyvet vásárolt. Minden alkalommal visz
haza szenteltvizet. Gyertyaszentelő ünnepén pedig a Máriapócsról hozott, rózsafüzérrel
körültekert gyertyákat viszi szenteltetni. AK9 szintén arról számolt be, hogy a kegyhelyen
vásárolt rózsafüzért, imakönyvet, gyertyát itthon megszenteltette. A kisebb méretű szobrok
(Szentcsalád, Mária, angyalka), továbbá szentképek és rózsafüzérek egymás mellett
sorakoznak egy polcon, ezek előtt végzi imádságait. Az ilyen jellegű kultikus teret a
szakirodalom a szentsarok vagy házi oltár elnevezéssel tartja számon. Ezek az otthoni
ájtatosság központjai. (5. sz. melléklet)

Szentsarok szentképekkel, szobrokkal, keresztekkel, szenteltvizes üvegcsével AK9 otthonában.
Kép: a szerző saját felvétele. Felvétel ideje: 2019. 10. 14.

Fogadalmak, személyes élmények.
A Máriapócsig tartó 60 km-es utat különböző célokkal vállalják a zarándokok. Mint
Regős Dénes írja: „Sok hívő azért zarándokol a Pócsi Könnyező Szűz kegyhelyére, hogy
bajaiban segítséget kapjon. Jönnek a betegek, hogy meggyógyuljanak, a bűnösök, hogy
bocsánatot nyerjenek, a szomorúak, hogy vigasztalást találjanak, a reménytelenek, hogy
bizalomra gerjedjenek”.201
AK1 gyermekeiért és férjéért: „Én a gyermekeimért mentem mindig, meg Józsi
bácsiért. … a családomért mentem, őkértök szántam minden jót a Jó Istenkének”.
„Mindig van egy célom, ha megyek gyalog Pócsa. Hogy most akkor a családért
teszem meg, vagy az unokámért. De általában a család, és akkor én ezt végig csinálom,
kerül, amibe kerül. Fontos, hogy ne üljek be a buszba egyszerse, bármilyen nehéz, én
201
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végigcsinálom” (AK3). Úgy hiszi, hogy amit Máriapócson kér az ember, azt előbb-utóbb
meg is kapja. Nehézségek akadnak: hol az erős napsütés, hol az eső, hol a talpakon a
megterhelés okozta vízhólyagok nehezítik meg az utat. Aki útját a Szűzanyának ajánlja,
valamilyen cél motiválja, az út pedig, bármilyen nehéz, feltölti a zarándokokat lelkiekben.
A fogadalmak és az út fáradalmai okozta érzelmek a megérkezés pillanataiban törnek fel:
„Amikor beérünk a templomba, le szoktunk térdepelni. Én ott akkor tizenöt percig sírok”
(AK3).
„Emlékszem egy csepei nénire, akinek a lánya beteg volt. Mindig azt mondta, hogy
ameddig őt a lába elbírja hozni, addig eljön, mert a Manyi lánya annyira beteg”, s azért
imádkozik, hogy legyen saját családja (AK3).
A pócsi Szűzanya nemcsak a testi, a lelki sebeket is gyógyítja. AK3 egy abortusz
okozta személyes fájdalmát vitte elé. Fiatalasszonyként, nem sokkal első gyermeke
születése után újra várandós lett, de a magzatot nem akarta megtartani. Amikor ezzel
felkeresett egy orvost, megtudta, hogy cisztája van, amit műteni kell, emiatt nem is tudná
kihordani a babát. Ezt úgy fogta fel, hogy „a Jóisten megvert engem azért, mert
gondolatban elítéltem, el akartam vetetni a gyereket”. Ezt nem tudta magának
megbocsátani („sokáig nehéz kő volt a szívemen”) és saját templomában meggyónni sem
volt képes. Az abortuszt követően több mint 20 évig hordta magában ezt a terhet, melyet
végül első pócsi gyalogos zarándoklata alkalmával gyónt meg, s különleges módon
részesült a bűnbocsánat szentségében:
„Mikor először elmentem Pócsra, akkor énnekem feltett szándékom vót, hogy lesz,
ami lesz, én elmondom, mert nem bírok tovább vele élni. És én akkor ott, egy cigány
papnak, egy fiatal cigány papnak gyóntam, sírva elmondtam neki, hogy nekem mi nyomja a
lelkem ennyi éven át. És olyan sokat imádkozott fölöttem és nem kaptam penitenciát,
hanem azt mondta, hogy ő fog fölöttem imádkozni. Rátette a kezét a fejemre, és ő
imádkozott felettem tíz percig biztos”.
Bár zarándoklata legfőbb célja nem az abortusz meggyónása volt, hanem a
családjáért ajánlotta fel azt, mégis fontossá vált számára, hogy Máriapócson kapta meg a
megnyugvást is jelentő feloldozást.
AK4 2012 óta zsinórban hat alkalommal vett részt a gyalogos zarándoklaton: „az
első is nagyon megható volt, de még a hatodik is úgy megdobogtatta a szívem”. Bár
korábban busszal is felkereste már Máriapócsot, „soha nem olyan, mikor busszal vagy
autóval mégy, mint mikor gyalog”. Ő gyermekeiért és egészségéért ajánlotta a
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zarándoklatot. Az ott szerzett élmények hatására később más jellegű, például az édesanyák
számára szervezett búcsúra is elutazott egyénileg.
AK7 elmondása alapján a múlt század elején egy csepei nő és egy dabasi férfi
között azután köttetett házasság, hogy egy pócsi zarándoklat során megismerkedtek.
Tízedik adatközlőmnek, közvetve ugyan, de igen személyes kötődése is van
Máriapócshoz. Négy lánytestvére is meghalt gyermekkorában (hogy milyen betegségben,
az nem derült ki), és ő maga is súlyosan megbetegedett egy alkalommal:
„Olyan betegségben voltam, hogy az orvos azt mondta édesanyámnak, hogy
imádkozzon a Jóistenhez, hogy vegye el ezt a gyermeket, mert ebből nem lesz semmi. […]
Anyám

összeszedődött

vagy

tíz

asszonnyal

és

titokban

a

határon

átszöktek

Magyarországra, a pócsi templomba imádkozni. Édesanyám elment, imádkozott, az ő
fohásza a Jóisten előtt biztos foganatos volt. […] Vissza is jöttek itt Paládnál. Mire
édesanyám hazajött, én már az udvaron szaladgáltam. A Jóisten megsegített.”
Elmondása alapján ez a cseh éra idején történt, tehát az 1930-as évek végére tehető.
Sok évvel később ugyan, már nyugdíjasként, de személyesen is felkereste a pócsi
könnyező Szűzanyát, hogy térdet hajtva elmondhasson előtte egy imát.
A kegyhelyhez kötődő történetek, csodás események
Máriapócs esetében a csoda két megnyilvánulási formájáról beszélhetünk: egyrészt
magáról a könnyezésről, másrészt a Könnyező Szűzanya előtt és az ő közbenjárására
történt mirákulumokról, azaz csodákról.202
A máriapócsi kegytemplom falán cserepekre írt üzenetek, „csodajelek” (AK1),
hálatáblák találhatóak, melyeket zarándoklatok, imameghallgatások, csodás gyógyulások
emlékére készíttetett az érintett személy. De láthatóak a falon különös tárgyak, például
bilincs, mankó, copfba kötött női haj is. Ezek szintén a kegyképhez kötődő valamilyen
csodás eseményre emlékeztetnek. Akad köztük Tiszafarkasfalváról származó is, melyet
egy család hálája jeléül hagyott ott, mert gyermekük súlyos motorbaleset után még 21 évet
élt (AK6). A szájhagyomány útján terjedő történeteknek többféle, legfőbb pontjaiban
összecsengő változatát jegyeztem le adatközlőimtől.
1. Kihullott haj. AK1 beszámolója szerint, a templom falán elhelyezett haj egy
olyan lányé, aki házassága megkötésekor már „nem tiszta volt”, emiatt hullott ki a haja,
melyet üveg alá zárva helyeztek el a templomban emlékeztetőként.
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AK2 úgy tudja, a hölgy haja azért hullt ki, mert asszony létére hajadonfőtt, fejkendő
nélkül ment be a templomba. AK11 a hajfonat történetét úgy ismeri, hogy hajdan
körmenetek alkalmával fiatal, ártatlan lányok vitték a képet. Az egyik leányzó eltitkolta,
hogy már nem szűz, s amint megfogta a képet, kihullott a haja.
2. Mankók. AK2 a falon lévő mankók történetét Regős Dénes Kilenced a
máriapócsi könnyező Szűzanya tiszteletére c. munkájából ismeri. Az 1945-ben kiadott
munka leírja, hogy Nemes Policzky Borbála 10 éves kislány 7 éves korától mankóval járt.
1858. szeptember 12-én hozzáérintették a kegyképhez. A kislány meggyógyult, a
templomból mankója nélkül távozott, az eszköz pedig ma a kegytemplom falán található.
Ugyanez a könyv jegyzi Deák Antalné oroszhrabóci görög katolikus papné történetét, aki
16 éven át hiába próbált megszabadulni lábfájdalmaitól, de, miután 1943. augusztus 10-én
elzarándokolt Pócsra, „szívből óhajtva, bárcsak megkönyörülne rajta a Könnyező
Szűzanya”203, hazafelé menet, Mátészalkára érve megszűntek fájdalmai.
3. Akit nem fogad be a föld sem. AK2 a pócsi temetőhöz kötődő történetet is
ismer. Eszerint hajdan volt egy nő Pócson, aki „gonosz vót. És az anyja megátkozta. Azt
mondta neki, hogy ha meghalsz, még a főd se fogadjon be, még a főd is vessen ki”. A
temető, amelyben az említett nőt eltemették, a régi pócsi fatemplom közelében
helyezkedett el, melyet a zarándokok is felkerestek. Így terjedt híre hamar annak, hogy a
nő sírhantja láthatóan folyamatosan emelkedik, mintha a föld ki akarná vetni magából a
halottat, ez pedig „igazi csoda” (AK2) volt.
Egy másik történet szerint egy nő nem tartotta meg a vasárnapot, és a munkatilalom
ellenére aznap főzte ki a szennyes ruhát. A sírjára valahogy odakerült egy üst, amit nem
tudtak levenni róla (AK8). A különleges sír történetét Bartha Elek egy tanulmányában 204 is
felleltem. Ennek tanúsága szerint a sírban fekvő hölgy rendszeresen mosott péntekenként,
ezért van egy öntöttvas fazék a sírján.
4. Bilincsek. AK10 édesapja a nagy honvédő háború (1941-1945) idején Pócson
teljesített katonai szolgálatot. A templomban függő bilincsekről ott úgy értesült, hogy azok
két ártatlanul elítélt emberéi voltak, akiknek utolsó kívánságuk volt, hogy még egyszer
imádkozhassanak a pócsi templomban. Az elítéltek Szűz Mária képe előtt térdelve
imádkoztak a csendőrök felügyelete alatt, amikor a bilincs magától lehullott a kezükről.
AK11 elbeszélésében a történet egy rabról szól, akit gyilkosságért ítéltek halálra. A
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templomban szitkozódott ugyan, amiért ártatlanul ítélik halálra, de ekkor a valódi tettes,
aki maga is épp a templomban tartózkodott, előlépett, és beismerte vétkét.
A bilincsek hiteles történetét Kapin István görög katolikus parochus egy 2005-ben
megjelent tanulmányában sikerült fellelnem. Bacsóka Pál egykori máriapócsi parochus
beszámolójára hivatkozva írja, hogy a XIX. század közepén a Máriapóccsal szomszédos
Nyírgyulajon gyilkosság történt, mellyel – rosszakarói vádaskodásának köszönhetően –
egy helyi fiatalembert vádoltak meg. Mivel ártatlanságát nem sikerült bizonyítani, halálra
ítélték. Utolsó kívánsága volt, még egyszer imádkozhasson a Szűzanya képe előtt. A
templomba belépve azonnal lehullottak róla a bilincsek. Nem engedték szabadon, de ügye
újra előtérbe került, s az újabb vizsgálódások révén végül kiderült, ki volt a valódi tettes. A
fiatalember életének megmentését a Szűzanya erejének tulajdonították, ezért kerültek fel
láncai a kegytemplom falára.205
5. A pócsi méhek. Több adatközlő (AK7, AK8 és AK11) részleteiben a „híres”
pócsi méhcsalád történetét ismeri. A legteljesebb képet erről AK11 vázolta. Egy lábfájós
méhész szekérrel ment Máriapócsra imádkozni a Szűzanyához. Megfogadta, hogy ha
meggyógyul a lába, egy család méhet ajánl fel a templom számára, mert nem volt gazdag
ember, mást nem tudott volna adni. Már hazafelé menet érezte, hogy szűnni kezdett a
fájdalom. Ám, mire faluja határához ért, meggondolta magát: úgysem tudnának mit
kezdeni Pócson a méhekkel. Amikor hazaért, látta, hogy egy méhcsalád kirajzik a kaptáról
és Máriapócs felé veszi az irányt. Az adatközlő méhész, így szakmai szempontból is
rávilágított arra, miért olyan különleges ez a méhcsalád. A méhkaptárakat nem szokták
észak-kelet felé fordítani, mert ebből az irányból kevesebb napsütés érné. A Máriapócsi
templomba költözött és azóta is ott élő méhcsalád azonban a templom északi falán lévő,
egy földrengés okozta repedésben rakott fészket, tehát nem egy naposabb részen, ahogy az
logikus lenne. Különlegesség továbbá, hogy mindenféle emberi beavatkozás, élelmezés,
gondozás nélkül élnek ott. Maguk nevelik ki az anyákat, és annak ellenére is megvannak,
hogy tavasszal később rajzanak ki, ősszel hamarabb fejezik be a munkát, mégsem kell
mesterségesen táplálni őket. Az adatközlő szerint: „Ez is egy újabb példája, hogy milyen
csodás Máriapócs.”
6. Egyéb történetek.
AK10 édesanyjától hallott egy közvetve a kegyhelyhez kötődő történetet. Az 1940es évek környékén történt, hogy a batári zarándokok egy településen (a visszaemlékezésből
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nem derült ki, pontosan hol) haladtak át, amikor a helybéliek kigúnyolták, csavargó,
naplopó és egyéb jelzőkkel illették őket. Abban az évben nagyon jó szilvatermés
mutatkozott. Amikor a zarándokok hazafelé tartottak, újra áthaladtak azon a településen.
Kiderült, hogy ott jártuk után hatalmas vihar pusztított, ami leszaggatta a fák ágait is, így
odalett a bőségesnek mutatkozó termés. Ezt a zarándokok egyértelműen jelként fogták fel:
„a Jóistent nem szabad kigúnyolni”.
AK6 férje 1934-ben született. Anyósa beszámolója alapján tudja, hogy egy
alkalommal a még egészen kicsi fiát is magával vitte Pócsra, mégpedig a hátán,
nagykendőbe kötve. Egy temető mellett haladtak el, amikor egy macska nyávogása, amit
„rossz lélek”-nek gondoltak, úgy megrémítette őket, hogy futás közben a kendő kioldódott
és gyerekestül a földre esett.
AK11 Nyírmártonfalván hallott a helybéliektől egy 65 év körüli férfiról, aki 10-12
éves kora körül, azután kezdett csak el beszélni, hogy édesanyja elvitte őt Máriapócsra. A
Szűzanya közbenjárását az adatközlő szerint méltó tisztelettel kell meghálálni. Kiemelte
ugyanis, hogy az említett férfi felnőtt korára nagyon káromkodós ember lett. „Csoda
történt, feloldódott a nyelve, tudott beszélni, és mégse köszönte meg kellőképpen azt.”
Zarándoklat és üzlet
Több adatközlő beszámolt arról, hogy a 90-es évek elején történt buszos
zarándoklat ideje alatt a kárpátaljai magyar hívek „kupeckedtek” (AK3), „összekötötték a
kellemest a hasznossal” (AK3) és eladásra szánt holmikat is magukkal vittek, melyet a
búcsú alkalmával a templom előtti téren (AK3), sőt, volt, hogy a templomudvaron (AK1)
értékesítettek (ma ennek helyén áll a nagybúcsúk alkalmával használt oltár és színpad),
hogy „egy kis pénzt csináljanak maguknak pluszban” (AK3). Ilyen holmik voltak pl.
cukorka, csokoládé (AK1), bors, kávé (AK2), fazék, szűrő (AK3), tányér, csésze, pohár,
fésű, mosópor, gumis asztalterítő (AK4), rizs, dió, paszuly (AK8), pirospaprika, ecset,
metszőolló (AK11), sőt, alsóneműt, pamut bugyit, kombinét, munkásruhát is árultak. Ez
utóbbiért 500 forintot kértek (AK5), 6 konyhakendő pedig 100 forintba került (AK3). A
háztartási eszközökön kívül pálinkát, festéket, cigarettát (AK9), ásót, kapát, lapátot,
mosóport is vittek árulni. „Abba’ a tájba még nálunk sokkal olcsóbb volt, vették a
magyarok az ilyen dógokot. Amit meg nem, azt hazafelé jövet otthagyta Tiszabecsen,
akinek volt ott ismerőse. Akinek nem, az hazahozta. De olyan szép kis pénz jött ki belőle”
(AK4). Az így megkeresett forintokból került a pócsi templom perselyébe, s így volt
lehetőség kegytárgy vagy az otthon lévő családtagok számára valamilyen ajándék (AK1),
divatosabb ruhanemű (kardigán, pulóver, sportruha, szoknya, blúz stb.) (AK3, AK4),
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otthon még nem kapható édességek vásárlására, hiszen rubelért nem tudtak semmit sem
vásárolni, váltani pedig mindössze 30 rubelt lehetett fejenként a két határ közötti váltóban,
amiért 1000 forintot kaptak (AK5).
AK1, AK2, AK5, AK8, AK9 megerősítette, hogy sokakból ellenszenvet váltott ki,
hogy „vasárnapi liturgia helyett mentek bazároskodni” (AK8). „Úgy gondoltam
magamban, hogy kár Pócsra menni bazároskodni, kofáskodni” (AK2).. Hasonlóan
vélekedik AK3 is: „Nem tetszett, amikor fiatalasszonyként elmentem a búcsúra, hogy
kupeckedni mentek. Inkább az kerekedett felül, hogy árulni tudnak, meg pénzt keresni, és
úgy tűnt, hogy a templom már csak másodrendű”.
AK11 maga is részt vett buszos zarándoklaton (emlékei szerint 1991–92-ben),
„amikor szabad lett a határ”, többek között II. János Pál pápa 1991-es máriapócsi
látogatásakor is (akkor két busznyi, összesen kb. 80 fő ment Pócsra):
„Sok embernél átcsapott üzletbe. Be se nézett, nem a liturgia érdekelte Max.
odament, megimádkozott, és onnantól kezdve csak a biznisz Kipakolták a cuccokat és az
emberek már hozzá voltak szokva ehhez, mert mikor honnan, de szinte minden hétvégén
jöttek ilyen buszok. Beregszászi járási falvakból is jártak.”
Ez az ellenszenv nemcsak az itteni hívek körében volt jelen. Regős Dénes írja a
kegykép első könnyezésének 250. évfordulójához közeledve, 1945-ben: „…vannak
viszont, akik megjelennek a búcsúkon, de nekik nem a kegytemplom, nem a kegykép, nem
az imádság a fontos...” 206
A „bazároskodás” ma már nehezen lenne megvalósítható. Egyrészt a kegytemplom
területén tilos a búcsús portékák árusítása, ezen kívül pedig gyalog nem is lenne lehetséges
a fentebb felsorolt holmik szállítására. „Mióta gyalog megyünk, örülünk, ha a ruhát
elvisszük” (AK4).

206

REGŐS 1945: 39.
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ÖSSZEFOGALALÓ
Dolgozatom megírása során igyekeztem átfogó képet vázolni a búcsújárás, ill. a máriapócsi
kegykép történetének alakulását illetően, azzal a céllal, hogy rávilágítsak a búcsújárás több
évszázados múltú hagyományának mibenlétére, ill. Mária tiszteletének fontosságára a
katolikus egyház híveinek életében.
Dolgozatom egyik hipotézise az volt, hogy a rendszerváltást követő zarándoklatok
a nemzeti és a vallási identitás tekintetében is meghatározó fontossággal bírtak. A
sajtókutatás eredményeinek összegzésénél idéztem egy résztvevő gondolatait: „Büszke
vagyok rá, hogy kárpátaljai magyar vagyok, és jó érzéssel tölt el, hogy mostantól kezdve
minden év július 20-át követő vasárnapon, a máriapócsi búcsút a kárpátaljai magyar is
sajátjának érezheti”. Úgy vélem, ezen hipotézisemet bizonyítja az itt idézett gondolat,
illetve az adatközlők visszaemlékezései azokról az időkről, amikor az államhatalom és a
vidékünk köré húzott határok miatt nem volt lehetőség elzarándokolni Máriapócsra.
A rendszerváltás előtti időkre vonatkozó vizsgálódásom alapja Bendász Dániel
egyháztörténész egy tanulmánya volt, melyben sejteti, hogy ha nincs is rá különösebben
sok írásos bizonyítékunk, feltételezhető, hogy Szűz Mária széleskörű tiszteletétől indíttatva
vidékünkről is indultak zarándoklatok. Kutatásom ezen hipotézisét a Görög Katholikus
Szemle hetilap és a mélyinterjúkban rögzítettek alapján is sikerült bizonyítanom. Előbbi
írásos formában is rögzítette a múlt század eleji zarándoklatok menetét, utóbbiak pedig
visszaemlékezéseik, családi történetek alapján számoltak be róla. Ugyanitt bizonyosodott
be harmadik hipotézisem, a generációs folytonosság, hiszen több adatközlő be tudott
számolni nagyszülei úti élményeiről, ezek rájuk gyakorolt hatásáról, továbbá arról is, hogy
részben ezek adta indíttatásból később szüleik és ők maguk is felkeresték a kegyhelyet.
Feltevéseim a zarándoklatok történetét és hatásmechanizmusát illetően is
bizonyítást nyertek. A kegykép és a máriapócsi zarándoklat szerepét az egyes ember, a
nemzet és az egyház közössége életében a Görög Katholikus Szemle gondolatával
emelném ki, ill. ezzel zárnám soraimat:
„Sirsz hazád és egyházad sorsa felett? – Menj el Máriapócsra, nézz fel arra a
könyező Máriaképre s jól jegyezd meg magadnak a könyek intő szavát: hogy neked nem
sirnod, hanem tenned kell, hogy ha még egyszer látni fogja a világ azon a képen a
könyeket, azokból ne a fájdalmat, hanem az örömet érezze ki.”207

207

GÖRÖG KATHOLIKUS SZEMLE, VII. évf. 4. sz. (1906): 21
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РЕЗЮМЕ
Під час написання дисертації я намагалася окреслити повну картину
паломництва, а також розвиток історії образу Маріапоч, з метою висвітлення
природи багатовікової традиції паломництва та важливості шанування Марії в житті
послідовників католицької церкви.
Однією з гіпотез моєї роботи було те, що паломництва після перевороту
мають вирішальне значення як для національної, так і для релігійної ідентичності.
Узагальнюючи результати дослідження преси, я цитую думку одного із учасників
цього дослідження: "Я пишаюся тим, що я являюсь закарпатським угорцем. Дуже
добре, що відтепер щонеділі після 20 липня ходу до Маріапочі можуть відчути своїм
і закарпатські угорці". Я вважаю, що дане припущення підверджує цитована думка,
а також спогади інформантів про часи, коли це було неможливо ізза державних
владу та кордонів між нашими краями.
Дослідження часів до зміни режиму ґрунтувалося на дослідженні церковного
історика Даніела Бендаса, яке дозволяє припустити, що навіть якщо у нас не буде
багато письмових доказів для цього, можна припустити, що паломники почали з
нашого краю, мотивовані широкою пошаною до Діви Марії. Я також змогла довести
цю гіпотезу свого дослідження на основі греко-католицького огляду та того, що було
зафіксовано у поглиблених інтерв'ю. Бандас також записав хід паломництва на
початку минулого століття у письмовій формі, а інші дослідники повідомляли про
паломництва в період сто років тому на основі своїх спогадів та сімейних
розповідей. Тут підтвердилася моя третя гіпотеза, про спадкоємність покоління,
оскільки декілька інформаторів мали змогу повідомити про враження від
паломництва своїх бабусь і дідусів, їх вплив на них, а також про те, що батьки та
вони пізніше відвідували святиню, частково завдяки мотивації своїх предків.
Мої припущення також підтверджені щодо історії та механізму дії
паломництва. Я хотіла би виділити роль образу благодаті та маріапочського
паломництва в житті людини, народу та церковної громади з ідеєю ГрекоКатолицького Вісника, і я хотіла би завершити рядками саме з цього вісника:
"Ти сумуєш за долею своєї країни та своєї церкви? - Піди до Маріапочі,
поглянь на той плачучий образ Марії та запам’ятай попереджувальне слово цих
сліз: тобі не слід плакати,а тільки діяти, але якщо світ побачить хоча б раз ще
твої сльози, з них відчув не біль, а радість ».
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