
MÁRIA-JELENÉSEK, SZEREPÜK ÉS 
ELBÍRÁLÁSUK AZ EGYHÁZBAN 

„Az égen nagy jel tűnt fel: egy Asszony, öltözete 
a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból 
álló korona” — olvassuk a Jelenések könyvében 
(12,1). „Számunkra ez a bibliai kép — egyik le-
hetséges értelmezésén kívül, amely szerint magát 
az egyházat is megláthatjuk az asszony szimbólu-
mában — Máriát, a mennybe felvett Istenszülőt 
jelenti.”1 A megdicsőült Szűzanya tevékeny mó -
don van jelen az egyház életében — rendkívüli 
esetben még jelenései által is. Ezt a témát járjuk 
most körül, a teljesség igénye nélkül. 
 
A jelenések jelenségtana 
A jelenések nem hitünktől idegen jelenségek, 
szentírási megalapozásuk is jócskán előfordul.2 
Természetfölötti jelenségekről van szó, melyek 
során a természetes keretek között érzékszervek-
kel nem tapasztalható személyek immár térhez és 
időhöz nem köthető módon, vagy transzcendens 
tartalmak egyesek számára a testi valóságban ér-
zékelhető természetes jelenségek értelmezése 
szerint, természetes úton meg nem magyaráz-
ható módon válnak érzékelhetővé. Beszélhetünk 
isteni, Mária-, illetve angyali jelenésekről, és 
szentek jelenéséről is tudunk. A jelenés többféle 
érzékelési formát is érinthet: látás, hallás, belső 
hallás (allocutio), szaglás, lebegés, bilokáció, dics-
fény ragyogása, álomkép stb. Ezek — a kariz-
mákhoz hasonlóan — kegyelmi ajándékok le-
hetnek, melyek az azokat fogadó egyéneken túl 
a jelenség által hordozott üzenet tartalma révén 
az egész egyház javát is szolgálhatják.3 
 
A magánkinyilatkoztatás fogalma 
„A jelenések sohasem »öncélúak«: nem elkáp-
ráztatni akarják azt, aki részesül belőlük, hanem 
mindig valamilyen hitre és/vagy erkölcsre vo-
natkozó tartalmat hordoznak magukban. Hoz-
zájuk kapcsolódhatnak olyan üzenetek, melye-
ket magánkinyilatkoztatásnak nevezünk.”4 

A magánkinyilatkoztatások tartalmának elfo-
gadása egyáltalán nem feltétele üdvösségünk-
nek, csupán felnyithatják szemünket a kinyilat-
koztatás egy-egy általunk elhanyagolt területére, 
Isten jelenlétére és szeretetére, vagy éppen a 
megtérés fontosságára. Nem írják fölül a kinyi-
latkoztatást, és nem is adódnak hozzá, mert az 
Krisztusban teljes, hanem segíthetik annak be-
fogadását, illetve a mai ember életkörülményei 
közt történő alkalmazását.5 Az egyház által hi-
telesnek nyilvánított jelenések esetében sincs 

olyan kötelezettség, hogy azok tartalmát a katoli-
kus hívőknek hinniük kellene. Magánkinyilat-
koztatás soha nem válhat a hitletétemény részévé. 
A II. Vatikáni zsinat megfogalmazása szerint a 
magánkinyilatkoztatás „nem Isten Igéje fölött 
áll, hanem azt szolgálja”.6 

 
A jelenések és üzenetek szerepe és elbírálási kri-
tériumai az egyházban 
Alapelvünk legyen Szent Pál apostol tanítása: 
„Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg” 
(1Tessz 5,19–22). A jelenések, természetfeletti 
üzenetek megítélésekor mindenekelőtt figye-
lembe kell venni, hogy elégséges információ áll-
e rendelkezésünkre azok vizsgálatához. 

A személy vonatkozásában: milyen formában 
kapott az illető ahhoz kapcsolódó üzenetet (lá-
tomás, belső hallás, hanghatás, álom stb.). Mi-
lyen emberi tulajdonságokkal (fizikai állapot, 
pszichikai egészség, képzettség) rendelkezik az 
érintett. Valós, objektív érzékelésről van-e szó 
(például a kegyelem mint érzékelhető, létező va-
lóság hatására rajzolódik ki az illető pszichéjében 
a kép, vagy érzékeli a természetfeletti üzenetet), 
vagy csupán szubjektív érzékelésről (például 
pszichikai probléma következtében hallucinál, 
tehát „érzékel valamit”, ami valójában nincs). Mi-
lyen lelki-erkölcsi háttérrel (hit, lelkiélet, erkölcsi 
meggyőződés) rendelkezik: milyen az istenkap-
csolata, imádságos vagy kegyelmi légkörben lett 
részese e jelenségnek. Egyházias-e a jelenés foga-
dójának magatartása: készen áll-e feltétlen enge-
delmességre egyházi elöljárói iránt, még ha 
azok a je lenés iránt fenntartással is viseltetnek.7 
Van-e a jelenés fogadójában kellő alázat ahhoz, 
hogy alávesse magát egyházi vizsgálatnak. 
Tudja-e mindezt illő diszkrécióval kezelni, kel-
lően tartózkodó-e azok terjesztését illetően. Még 
ha a jelenésben érintett személy által közölt le-
írásban szerepel is jó néhány személyes elem, ez 
nem komp romittálja-e a benne rejlő üzenet tar-
talmi magvának helyességét.8 

A környezetet illetően: az illető milyen törté-
nelmi-társadalmi kontextusban él, melynek sa-
játos elemei a jelenés „megjelenítésében” kiraj-
zolódhatnak. Mit jelent a jelenés szimbolikája a 
fogadó személy, illetve a ma embere számára. 

A jelenés mondanivalóját vagy az üzenetek 
tartalmát, valamint formáját illetően: nem kí-
vánja-e felülírni a kinyilatkozatás tartalmát, nem 
konkurál-e vele, és ezeknek milyen a tartalma, 
érthetősége. E jelenségben megjelenő (többnyire 
antropomorf) figurák „kiegyensúlyozottak-e”, 
felismerhetők-e, beleillenek-e a keresztény szim-
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bolikába. Üzenetek esetében a kulcsszavak, je-
lentősebb kifejezések megfelelnek-e a keresztény 
misztikus szóhasználat sajátosságainak. Járul-e 
esetlegesen a jelenés tartalmához vagy kulcs-
szereplőjéhez valamilyen önmeghatározás.9 

Doktrinális szempontból: a jelenés üzenete 
nem mond-e ellent az egyház tanításának. Segít-
séget nyújthat-e a jelenség a kinyilatkoztatás jobb 
befogadásához és a keresztény élethez. Az üd-
vösséget segíti-e elő, akár magán-, akár közös-
ségi szinten, vagy azzal ellentétben áll, esetleg 
teljesen semleges-e ilyen szempontból. Milyen 
lelki gyümölcsöket terem: imádságra, az isten-
kapcsolat elmélyítésére ösztönöz-e a jelenség. 
Épül-e általa az egyház, építi-e vagy inkább meg-
bontja-e az egységet. Nem kelt-e szükségtelenül 
meddő félelmet, nyomasztó rettegést a helyesen 
megélt istenfélelem helyett. Szenzációt, pillanat-
nyi tetszést kelt-e csupán (placita fidelium), vagy a 
Szentlélek által a megkeresztelt emberek lelké-
ben élő hitérzéket (sensus fidelium) ragadja-e meg, 
növelve ezzel az egyén és a közösség hitét.10 Eze-
ket igen lényeges figyelembe venni. 

A hiteles jelenés soha „nem áll ellentétben a 
hittel és az erkölccsel, ezért terjeszthető, kultusz 
rendelhető hozzá, és a jelenés oka a természetes 
emberi ész számára elégségesen belátható mó -
don természetfelettinek nyilvánítható”.11 

 
Egy ma is élő példa: Medjugorje 
1981-től a helyi elbeszélések szerint hat gyer-
meknek rendszeresen megjelenik a „Gospa” 
(„Miasszonyunk”) a nagyon szegény, egyszerű, 
sokféle vallású és nemzetiségű emberek lakta 
délszláv vidéken. A Jugoszláv Püspöki Konfe-
rencia 1991-ben az úgynevezett Zara-i Nyilatko-
zatban várakozó álláspontra helyezkedett, ki-
mondva, hogy a helyzet addigi értékelése szerint 
e jelenségekre a non constat de supernaturalitate 
(„nem áll fenn a természetfölötti vonatkozás”) 
megállapítás vonatkozik, vagyis az, hogy nem ál-
lapítható meg azok természetfölötti mivolta.12 

A medjugorjei jelenségek vizsgálata jelenleg a 
Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozik. Ezek 
hitelességéről hivatalos nyilatkozatot mástól 
várni nem is szabad. Ferenc pápa Henryk Hoser 
érsek személyében 2017 februárjában küldöttet 
nevezett ki, aki 2018. május 31-től már medjugor-
jei apostoli vizitátorként tevékenykedik. Feladata 
nem a Szentszék hatáskörébe tartozó teoló giai 
vizsgálat végzése, hanem a helyzet lelkipásztori 
felmérése és értékelése. Jóllehet a hívek és isten-
kereső emberek figyelme eredendően az ismert 
jelenségek miatt terelődik immár 38 esztendeje 
a kis hercegovinai településre és környezetére, a 
hely „beimádkozott” mivoltából, a kegyelem és 
az imádságos légkör tapasztalható erejéből, az 

igehirdetés és szentségekhez járulások erős fel-
lendülése, a megtérések és személyes életrende-
zések magas számából kiindulva még nem fel-
tétlenül kell a maguknak a jelenéseknek és a 
hozzájuk kapcsolódó üzenetek hiteles mivoltára 
következtetni.13 Ennek megítélésével meg kell 
várni a Hittani Kongregáció döntését,14 melyen 
az sem változtat, hogy Ferenc pápa 2019. május 
12-i hatállyal engedélyezte a hivatalos zarán-
doklatok szervezését Medju gorjébe.15 

 
„Mária korát” éljük 
A Signum Magnum kezdetű apostoli buzdítás 
(1967. május 13.) II/6-os pontjában16 is megta-
láljuk Szent VI. Pál pápa kedveltté vált kijelen-
tését: „Mária korát” éljük.17 Úgy tűnhet, mintha 
a jelenések által legújabban és leginkább „Má-
riát küldené” Isten „mintegy »apostolkodni« az 
emberiséghez. A Mária-jelenések manapság 
messze gyakoribbak, mint a Szentháromság 
személyeinek, az angyaloknak vagy a szentek-
nek a megjelenései. Jele ez annak, hogy újra fel 
kell ismernünk Mária édesanyai jelenlétét éle -
tünkben. Mária ma is a Megváló igazi társa, 
mely a bűn és az örök halál elleni küzdelemben 
is megnyilvánul, vezetve a hívőket az üdvösség 
útján.”18 

A Szűzanya üzenetei a hiteles jelenésekben 
egyöntetűen a megtérésre, engesztelésre, imára, 
böjtre, életünknek Isten Országa szellemében való 
rendezésére vonatkoznak. Aláhúzzák: fontosak 
vagyunk számára, mint gyermekei a kegyelem 
rendjében.19 Szeplőtelen Szívének erejében20 nem 
új erőforrás keresendő, hanem a világot tényle-
gesen megváltó isteni szeretet egyik legszebb és 
leghatásosabb megnyilvánulása az emberiség irá-
nyában.21 XVI. Benedek pápa 2005. évi nagybol-
dogasszonyi homíliájában mutatott rá: „A menny-
ben van egy Édesanyánk. A mennyországnak 
Szíve van.”22 

A jelenések nem arra hivatottak, hogy értel-
metlen szenzációt keltsenek, hanem némiképp 
„kitárni az eget”: erőt, vigaszt, útmutatást adni 
földi életünk útján. Égi Édesanyánk szeretettel 
kíséri az egyházat az Örök Haza felé vezető 
úton, miközben — annak örömei és nehézségei, 
sikerei és bukdácsolásai közepette — „a biztos 
remény és vigasztalás jeleként ragyog Isten za-
rándoknépe számára”.23 

KOVÁCS ZOLTÁN 
 
1Kovács Zoltán: Íme, az Úr szolgálóleánya. Teológia-

történeti, szisztematikus és gyakorlati áttekintés a marioló-
gia tanulmányozásához. Szent István Társulat, Budapest, 
2016, 143. 

2Részletesebben lásd: uo. 215. 

624



3Vö. Gottfried Hierzenberger – Otto Nedomansky: 
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