
Csodás gyógyulások Máriapócson 

 89 

TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XX. Debrecen, 2012. 
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 

 
Földvári Katalin 
 

Csodás gyógyulások Máriapócson, 
a Könnyező Szűzanya kegyhelyén 

 
 
Egy-egy kegyhelyre betérve ma is felhangzik a sokak által ismert fohász: 
„Most segíts meg Mária, Boldogságos Szűzanya, keservét búnak, bajnak, 
eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik 
meg...” Ez a két sor jól tükrözi azt az alapvető egzisztenciális emberi maga-
tartást, hogy amikor a tudomány és a ráció már nem segít, a hitbe kapaszko-
dik az ember. A kilátástalan helyzetek mindig arra késztették az embert, 
hogy kiutakat keressen, melyek közé tartozik az égi szféra segítségének kéré-
se1 Ha nem is ragadható meg ez a hatalom, akkor is megtapasztalható azáltal, 
hogy megmutatkozik ebben a világban, olykor egészen rendkívüli módon, a 
csoda révén.2 Erről tájékoztatnak minket a kegyhelyeken feljegyzett 
mirákulum történetek is. Tanulmányomban a máriapócsi kegyhely történeteit 
mutatom be.  

Máriapócson3 a csoda két megjelenési formájával találkozunk. Az első a 
kép szokatlan megnyilvánulása, többszöri könnyezése. A csoda megjelenésé-
nek második módja már nem a képpel, hanem a kép előtti történésekkel kap-
csolatos: a kép előtt és a képhez kötődő mirákulumok, például a csodás 
gyógyulások tartoznak ide.   

A máriapócsi kegyhelyen nem maradt fenn mirákulumos könyv, azonban 
különböző írásos illetve szóbeli elbeszélésekből lehetőségünk van ezeknek a 

                                                 
1 GUREVICS, Aron Jakovics: A középkori ember világképe. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974. 
368.  
2 Szakrális kommunikáció. Szerk. KORPICS Márta-SZILCZL Dóra. Typotex Kiadó, Budapest, 2007. 
17–21.  
3 A kegyhely néprajzi szempontú vizsgálatáról bővebben: Bartha Elek: A görög katolikus magyar-
ság vallási néprajza. In: Magyar Néprajz VII. Népszokás, Néphit, Népi vallásosság. Szerk. PALÁDI -
KOVÁCS A. Akadémiai Kiadó, Budapest 1990. 425-442. Uő: Máriapócshoz fűződő népszokások. 
In: A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett konferen-
cia anyaga. Szerk. IVANCSÓ I. Nyíregyháza 2005. 183. Uő: Vallási terek szellemi öröksége. Böl-
csész Konzorcium, Debrecen, 2006. 
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történeteknek a megismerésére. Mindenek előtt van néhány olyan fabulat-
szerű4 történet, amelyek általában megtalálhatóak a kegyhely történetével 
kapcsolatos kiadványokban, emlékeik láthatók a kegytemplom falán, így a 
leginkább elterjedtek: 

1. A lehullott haj története: ismeretlen nevű leány hajadonfővel ment a 
képet megcsókolni, amint megcsókolta a képet, az egész hajzat leesett a fejé-
ről.5 

2. A bilincsek története: a XIX. század közepén gyilkosság történt a szom-
szédos Nyírgyulajban. A szerencsétlen körülmények és a nyomok arra utal-
tak, hogy egy helybeli fiatalember követte el a gyilkosságot, aki valójában 
ártatlan volt. Mivel a kállói törvényszék előtt sem tudta bizonyítani ártatlan-
ságát elítélték, utolsó kérése az volt, hogy még egyszer elmehessen Pócsra 
imádkozni. Amikor belépett a templomba lehulltak róla a bilincsek. Nem 
engedték szabadon, hanem újra kivizsgálták az ügyet és kiderült a férfi ártat-
lansága.  

3. A legismertebb história a méheké: Bangó András nagykállói gazda sú-
lyos köszvényben szenvedett, ami miatt sokat bosszankodott, fájdalmát kitö-
rő káromkodással próbálta enyhíteni. Miután szomszédja meggyőzte, hogy 
sokkal hasznosabb, ha elmegy Pócsra és imádkozik, megfogadta, ha meg-
gyógyul egy kas méhet ad a kegytemplomnak.6 Amikor meggyógyult azonnal 
megbánta ígéretét, azzal nyugtatva magát, hogy a templom  nem tudna mit 
kezdeni a méhekkel. Mire hazaért a méhek kirepültek és Pócsnak vették az 
irányt. A templom északi oldalának repedésébe telepedtek.7 

4. A következő történet már nem ilyen széles körben ismert, leginkább a 
máriapócsiak ismerik: 1814. augusztus 8-án Boglár Anna nagykárolyi asz-

                                                 
4 Első megfogalmazásában rövid, egyepizódos költői elbeszélést jelentett, mely lehet rövid epikus 
hiedelemmonda, eredetmonda, trufa, állatmese is. A szó értelme kibővült, a mondaképződés egyik 
fokát értik rajta: a memorattal ellentétben költőileg megformált, folklorizálódott monda. 
5 N. N.: Máriapócs, Kiadja a Nagy Szent Bazil Rendje Máriapócson, Nyomatott a Merkur–
könyvnyomdában, Nyíregyházán, 1928. 9.  
6 A Mária-pócsi liliom című imakönyv így ír erről: „…rettenetes fájdalmakat szenvedett, többször 
megkísérelte az öngyilkosságot. Egy ilyen öngyilkossági kísérlet alkalmával Kánya János görög 
kath. szomszédja által meggátoltoltatván, - kitől azt a tanácsot nyerte, hogy ajánljon fel valami 
csekélységet a pócsi szűz anya Máriának, kérlelje őt, hogy segítsen a, hogy szörnyű betegségéből 
kigyógyulandó – ép, egészséges lábat nyerjen.” /STEINBRENER ker. János: Mária-pócsi liliom. Ó-
hitü imakönyv a görögkath. keresztények számára. Budapest és New York. Steinbrener ker. János, 
katholikus könyvkereskedése. Nyomtatja és kiadja Steinbrener ker. János császári és királyi 
könyvnyomdász Winterbergben/   
7 N. N.: Máriapócs, Kiadja a Nagy Szent Bazil Rendje Máriapócson, Nyomatott a Merkur–
könyvnyomdában, Nyíregyházán, 1928.10-11. PAULOVICS Sándor: Magyarország kegyhelyei és 
azok csodái. Budapest, 1930. 38.  
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szony Veronika nevű lánya az esővizes dézsába fulladt. Az anya a pócsi cso-
datevő Szűzhöz folyamodott, mire a gyermek visszanyerte életét. A rajz a 
templom falán látható.8  

Frauhammer Krisztina ide sorolja még Bott Mihály történetét, amely egy 
Szegeden kiadott „Mária pócsi csoda történet” című ponyvakiadványban 
olvasható. A hét oldalas füzetben lejegyzett történetet háromszor is újra-
nyomták, ennek ellenére nem olvasható más forrásokban.9 A történet két 
református férfiról, Bott Mihályról és Botrán Péterről szól, akik - mivel gyű-
lölték a katolikusokat - kitervelték, hogy éjjel ellopják a templom szentség-
tartóját, majd eladják „öt drága pénzért”. Tervük azonban meghiúsul: a Má-
ria-kép ruhájára akasztott ékszereket tépő Bott Mihály kővé válik, a temp-
lomban hatalmas fényesség támad, az odasereglő angyalok pedig meghúzzák 
a harangot. Hatalmas tömeg gyűlik össze és mindenki tanúja lesz az esemé-
nyeknek, Botrán Péter pedig a látottak hatására egész családjával katolikus 
hitre tér.10  

A fenti történeteket nem említi ugyan, de több csodásnak nevezett gyógy-
ulás esetét tartalmazza az a Látogatási könyv11, melyet 1900-ban nyitottak „A 
mária-pócsi Boldogasszony csodatevő könnyező képének hiteles története, 
csodái és Látogatási könyve 1696-1896.” címmel. A könyvet Lupis Sylvester 
atya állította össze, a benne szereplő dokumentumok másolását Maxim G. 
Ágoston végezte. A könyvet ünnepi alkalomból nyitották: „Édes hazánk: 
Magyarország ezer éves fennállásának emlékére.” A bevezető oldalak után 
bemásolták az első két könnyezés dokumentumait, a tanuk vallomásait, majd 
a kegyhely rövid történetét, ezt követően pedig a csodák leírása következik 
1715-től 1959-ig. A bevezető sorok szerint a könyv fő célja a Szűzanyának 
való hálaadás és tisztelgés illetve a Máriapócson megtapasztalt kegyelmek 
bemutatása a látogatók számára.  

A Máriapócson történt első csodás gyógyulások említése azonban már az 
ikon 1696-os könnyezésének leírásánál megtörténik: egy súlyosan beteg 
gyermeket édesanyja a papokhoz hozott abban a hitben, hogy ha a gyermeket 
a képhez érintik, meggyógyul. A fiú meggyógyulása után az édesanya hálá-

                                                 
8 N.N.:Máriapócs i.m. 9. 
9 A ponyva teljes címe: Mária pócsi csoda történet. Bott Mihály kövéváltozása, mikor Botrán Péter 
társával a Mária pócsi szt. templomot kirabolták.  
10 Frauhammer Krisztina: Modern mirákulumok, csodafeljegyzések a máriapócsi kegyhely látoga-
tási könyvében.  In: Inde Aurum – Inde Vinum – Inde Salutem Paládi-Kovács Attila 70. születés-
napjára. Szerk. BALI  J.–BÁTI A.–KISS R. ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék–MTA Néprajzi 
Kutatóintézet, Budapest, 2010. 169–179. 
11 A könyv a nyíregyházi Görögkatolikus Püspöki Levéltárban található GKPL III–1–16 
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ból egy nyakéket ajándékozott a kegyképnek.12 A csoda hitelességének iga-
zolására az első könnyezés tanúinak kikérdezésekor erre vonatkozó kérdése-
ket is tettek fel. A tanuk közül hatan hallottak a beteg gyermek gyógyulásá-
ról, de esküvel csak Kriegsmann Jakab kállói plébános tudta igazolni és bi-
zonyítékként a gyermek anyja által ajándékozott fogadalmi tárgyat13 említet-
te.14  

Az első könnyezés idején a jelenséget kivizsgáló Corbelli császári tábor-
nok szintén kigyógyult a kézizületi gyulladásból és csontbántalmakból, miu-
tán fájó tagjait a képhez érintette s a csodás könnyekkel megnedvesítette 
azonnal meggyógyult és írni kezdett vele. A gyógyulás hitelességét hitelt 
érdemlő és szavahihető tanúk bizonyítják, többek között az Északi Hadsereg 
főparancsnoka beosztottjaival együtt.15  

A Látogatási könyvbe a kegyhelytörténeti részt követően a következő cím 
alatt indul a csodafeljegyzések sora: „A mária-pócsi kegytemplomban 1715-
ik évtől történt azon csodáknak előadása, melyek hiteles okmányokkal iga-
zolhatók”. Ahogy a cím is utal rá a mirákulumok között olyanok is szerepel-
nek, amelyek már korábbi keletkezésűek és részleges vagy teljes átmásolá-
sukról van szó. Ezek már 1900 előtt is megjelentek nyomtatásban, szintén 
Lupis Sylvester szerkesztésében 1899-ben, A Mária-Pócsi Nefelejcs című 
kiadványban.16 A Látogatási könyv első 12 feljegyzése ilyen átmásolt szö-
veg, az ezt követőek már a könyv megnyitása után kerültek lejegyzésre. Van 
köztük néhány, levél útján elküldött csodatörténet is, melyeket szó szerint 
másoltak be.17 Így összesen harminc mirákulum olvasható a könyvben az 
1751. és 1959. közötti időszakból. 

                                                 
12 A csodás esemény emlékét a máriapócsi kegytemplom is őrzi, az ikon előtt mankójától megváló 
ifjú zokogó édesanyjával a kegykép fölötti festményen látható. A képen ugyanakkor két anakro-
nisztikus elem figyelhető meg: 1. az ikonon „ruha” van, ami később kerül a képre, 2. bazilita szer-
zetes mutat a kegyképre, akik csak később, a könnyezés után jönnek Máriapócsra.   
13 Ezzel a nyakékkel indul meg a kegykép számára tett felajánlások sora.  
14 Janka György: A máriapócsi könnyezés jegyzőkönyve a Hevenesi Gyűjteményben. In: Törté-
nelmi konferencia a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára, 1996. 
november 4-6. Szerk. IVANCSÓ I. Nyíregyháza, 1996. 138.  
15 Belme László: Corbelli császári tábornok jelentéstétele. In: Történelmi konferencia a máriapócsi 
Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára, 1996. november 4-6. Szerk. IVANCSÓ I. 
Nyíregyháza, 1996. 127.  
16 A mű teljes címe: Mária-pócsi Nefelejcs avagy A pócsi Boldogasszony csodatevő, könnyező 
képének hiteles története, csodái, búcsui imák és énekek füzére. Összeállította: LUPIS Sylvester. 
Ungvár a Szent Bazil Társaság könyvnyomdája 1899. /Frauhammer i.m. 169-179./ 
17 Egy 1860-ban és egy 1905. II. 26-án kelt levélben fogadalmi tárgyak felajánlásáról van szó 
/1860. IV. 27./, a következőben egy Amerikában élő fiú a gyógyulásáért hálából 10 koronát kül-
dött Máriapócsra /1900. X. 25./.  
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A Látogatási könyv tanúságtételei mellett a Nagy Szent Bazil Rend által 
kiadott Máriapócsi Virágoskert című kiadványban is folyamatosan hírt adtak 
a Szűzanya közbenjárására bekövetkezett gyógyulásokról.  

A Pócsi Szűzanyához fordulók kérései a legnagyobb mértékben testi be-
tegségből való felgyógyulásra vonatkoznak, nem tartoznak azonban bejegy-
zések közé a lelki betegségekből való kigyógyulások beszámolói, pedig máig 
ez a legfőbb motiválója a kegyhelyek felkeresésének. A lelki és testi gyógy-
ulás gyakran szoros kapcsolatban vannak: a testi betegségekre gyakran tekin-
tenek úgy, mint egy korábban elkövetett vétek miatti büntetésre így a gyógy-
ulásért való könyörgés valójában bocsánat- és kegyelemkérés.18  

Mi tehetett egy gyógyulást csodássá? Egyrészt a betegség súlyossága il-
letve láthatóan gyógyíthatatlan mivolta, a források szerint az orvosok gyak-
ran már nem tudtak segíteni, a gyógyszerek hatástalanok voltak19 és attól 
kezdve, hogy az orvosok lemondtak a betegről a szakrális szférához fordultak 
segítségért. Tehát a szenttel való kapcsolatfelvétel első kommunikációs moz-
zanata az invokáció. A segítségre szoruló megszólítja a szentet, megfogal-
mazza kérését. 

A máriapócsi Szűzanya segítségét kérők legtöbbje vakságban, süket-
némaságban  vagy különböző lábbántalmakban szenvedett, ezen kívül elő-
fordul még gyomorfekély, epekő, bénulás, tüdőbántalmak, idegbetegség, 
alszártörés, daganat, letapadt izületek, ketté harapott nyelv, baleset illetve 
néhány esetben nem nevezik meg a kórt, hanem súlyos, nagy illetve véghe-
tetlen nagy betegséget említenek. Egy esetben a meggyógyult személy a ha-
lálból tért vissza: „1814. aug. 8-án Bolgár Anna asszony nagykárolyi lakos-
nak Veronika nevű gyermeke a dézsában levő eső vízbe esvén, onnan élette-
lenül vették ki. Említett édes anya a mária-pócsi Boldogasszonyhoz folyamo-
dott s gyermeke életerejét visszanyerte.”20 

A pócsi Szűzanya azonban nemcsak betegség, hanem természeti csapás 
esetén is segített: „A hatvanas években nagy éhség járt Pócs vidékén. A la-

                                                 
18 Vass Erika: „Menjünk az Isten szentséges házába…” A búcsújárás mint kulturális performansz. 
In: Rítusok, folklór szövegek, Szerk. BARNA G. Kairosz Kiadó, 2004. 27.  
19„…Terézia, szemevilágát 1897. év ápril havában teljesen elvesztette és minden orvosi segély 
hiábavalónak bizonyult….” / A mária-pócsi Boldogasszony csodatevő könnyező képének hiteles 
története, csodái és Látogatási könyve. 1696–1896. GKPL III–1–16. 47./ 
„…gör. kath. Lelkész fia véghetetlen nagy beteg volt, és az orvosi tudomány rajta segíteni már 
nem volt képes…” /GKPL III–1–16 48./ 
„…a két éves Andrást a pócsi Boldogságos Szűz segélyére bízták miután orvosi tudomány a neve-
zett gyermek lábainak épséget nem tudott szerezni...”/GKPL III–1–16 49./  
„…Több híres orvos gyógyította, de minden siker nélkül…” / GKPL III–1–16 58./ 
20 GKPL III–1–16 44.  
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kosság a pócsi Szűz Máriához folyamodott, mire ismét bő esztendők következ-
tek. Ennek emlékére egy kanál és pici csupor21 függ a templom falán.”22 Lát-
ható tehát, hogy Máriapócson a Szűzanyához, mint általános segítő patrónus-
hoz fordulnak a hívők amellett, hogy egyes kultuszhelyeihez fűződő csodák 
révén speciális esetekben is könyörögnek hozzá. 

A kép gyógyító ereje különböző módon nyilvánulhatott meg. Nagyon 
gyakori volt, hogy a kegytemplomba érkezett beteget egyszer vagy többször 
az ikonhoz érintették23, vagy a kegykép megcsókolása után következett be a 
gyógyulás.24 Szabó Irén megfogalmazása szerint: „Az érintés gesztusa egyik 
legszemléletesebb kifejezője mindannak, ahogyan az ember a numinózus 
megnyilvánulásaihoz viszonyul, arra reagál és kapcsolatot keres vele (…) A 
keresztény egyházban a késő ókortól elterjedt gyakorlat mely szerint aki/ami 
kapcsolatba kerül valamely természetfölötti személlyel, szakrális tárggyal, 
megérinti azt, lelki feltöltődésben (transfusio), természetfölötti erőben, ke-
gyelemben részesül. Célja a megszentelés, illetve megszentelődés.”25 Az érin-
tés megkülönböztetett alkalma a búcsújáróhelyek kegyképeinek, kegyszobra-
inak felkeresése, a pócsi kegykép tiszteletének sajátos formája a kegykép 
megérintése. Ennek a gesztusnak a sajátos elnevezése: értetkőzés, érintőzés, 
amely a kegykép megcsókolásának, érintésének népi megnevezése.26 

                                                 
21 A kanálnak és a csupornak van egy másik története is, mely szerint ezeket egy leány ajánlotta 
fel, akit mostoha anyja úgy éheztetett, hogy ebből a kis csuporból kellett ennie a nagy kanállal. 
/Majer Zsuzsa szíves közlése./    
22 Máriapócs i.m. 9–10. 
23 „…Rozália nevű siketnéma leánya kétszer a Boldogságos Szűz képéhez érintetvén – 1857. szep-
tember 7-én – megszólalt….”/GKPL III–1–16 44./ 
„… 1897. év július 31. és augusztus 1-én, midőn a kegyképhez Lupis Sylvester szerzetes atya, a 
kegytemplom gondnoka által felérintetett, - a gyermek csodálatos módon szemevilágát visszanyer-
te…”/GKPL III–1–16 47./ 
„…Zsuzsánna nevű, mintegy 10 éves leánykája, születésétől süket néma, 1860. év szept. 6-án a 
Bold. Szűz képéhez érintetvén megszólalt és beszélt.”  /GKPL III–1–16 46./  
24 „…Buzgó ima és a kegykép ájtatos megcsókolása után a gyermek szüleinek örömére megnyerte 
lábainak épségét…”/GKPL III–1–16 49./ 
„…Ez év julius 11-én Máriapócsra jött és a gyógyulás hő vágyával a kegyképet megcsókolta, mire 
a szembaj feltűnő gyorsan mulni kezdett…”   /GKPL III–1–16 48./ 
25 SZABÓ Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai. Gondolat Kiadó–
Európai Folklór Intézet, Budapest, 2008. 48. 
26 SZABÓ I. i.m. 53. 
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Sok esetben segített a kegykép előtt végzett ima.27 Arra is van adat, ami-
kor nem maga a beteg zarándokolt el Pócsra: „...Katalin nevű 14 éves leánya, 
gyógyíthatatlan csont-tuberkolózisban (csontsorvadás) szenvedett. A beteg-
ség már annyira elhatalmasodott, hogy az egész gerincoszlop összehajlott, 
pupos lett. – A beteget már el sem lehetett hozni Pócsra, csak a ruháját hoz-
ták el s a kegyképhez érintették. Ezt a ruhácskát vette fel a beteg otthon s a 
javulás azonnal mutatkozott: jobban lett, fájdalmai szünni kezdtek. Öt hónap 
alatt a sorvadás teljesen eltűnt, a gerinc oszlop kiegyenesedett…”28 

Az eseményt csodássá minősítette az a tény is, hogy az invokáció a beteg-
ség azonnali enyhülését eredményezte, amit a szent válaszaként értelmeztek: 
„…az infulás főpap, aki most ott ült az emelvényen, gyermekkorában elha-
rapta a nyelvét. Az orvosok azt ajánlották, metsszék le a lelógó nyelvdarabot, 
de akkor néma marad egy életre. Az apa ebbe nem akart belenyugodni, ezért 
Egerből egyenesen Máriapócsra vitte a fiát, ahol csodálatosan összeforrt a 
nyelve.”29  

Szikszai Mária szerint a csodás gyógyulás bekövetkezési idejét tekintve 
megfigyelhető az egyes zarándokhelyeken, hogy miközben az első zarándok-
csoportok tagjai a templomban, addig a következő csoporté útközben gyógy-
ultak meg, a harmadik csoport esetében pedig a gyógyulás már akkor bekö-
vetkezett, amikor elindultak a szent hely felé. Egyes kutatók úgy fogalmaz-
tak, hogy az odahaza történt csodás gyógyulások száma egyenes arányban 
van a kegyhelyig megteendő távolsággal. Más nézet szerint a szent tisztele-
tének növekedésével magyarázhatók a hasonló esetek: a csodás megnyilvá-
nulások kezdetén a hívek nem bíznak még túlságosan a szent csodatevő ere-
jében, így odautaznak, ahol az a hitük szerint a legerősebb: a kegyhelyre. 
Idővel azonban elterjednek a csodás eseményekről szóló narratívumok, így a 
szent segítségének kérése más helyszíneken is történhetett.30 A máriapócsi 
csodatörténeteket olvasva ugyanez a tendencia figyelhető meg: a XVIII-XIX. 
századi forrásokban még minden esetben elzarándokol a beteg a kegyképhez, 

                                                 
27 „…Meggyónt, megáldozott, és édesanyja felkérésére, hogy fohászkodjon a Szűzanyához zokogva 
borult a padra…”/ Az 1900-ban nyitott Látogatási Könyvben található tanúságtételi nyilatkozat 
szövege, Máriapócs, 1959. augusztus 7./ 
„…1860. év szept. 8-án, a mint a mária-pócsi kegytemplomba beért – s ott buzgón imádkozott – 
szemevilágát visszanyerte.” /GKPL III–1–16 46./ 
28 N. N.: Nagy a pócsi Szüz Mária hatalma! Máriapócsi virágoskert 2. (1926. december ) 12. sz. 
212.   
29 D. K.: Meghallgatott imák. XX. századi pócsi történetek I. Keresztény élet 13. (2005. november 
20.) 47. sz. 4.   
30 SZIKSZAI Mária: Szövegek, képek, kultúrák, Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos 
élet területéről. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010. 129-130.  
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melyet megérint vagy megcsókol, később - a XIX. század végén, a XX. szá-
zad elején – a gyógyulás már az otthon való imádkozás után is bekövetke-
zett.31 

Előfordult a kegyhelyre vezető út megtétele közben történt gyógyulás is: 
„…tizenkét éven keresztül sulyos epekő bántalmakban szenvedett, amely idő 
alatt háromszor volt operálva, de a javulás minden jele nélkül. Negyedik 
operációt kellett volna magára vállalnia, de a nevezett ennek vonakodott 
magát alávetni. Hanem ehelyett  igen messze lévő bucsujáró helyre határozta 
el, hogy elzarándokol. Választása Máriapócsra esett és férjével Máriapócsra 
gyalogszerrel zarándokolt el 1930. szept. Máriapócs közelében állapotának 
javulását vette észre. Midőn a templomhoz ért a déli harangszóra teljesen 
fölépülve érezte magát. Utközben az epekő is minden külső beavatkozás nél-
kül eltávolodott tőle. – A zarándoklást Székesfehérvárról tette meg.”32 A 
kegyhely csodatevő erejét tehát a kultusz középpontjához közeledve egyre 
erősebbnek érzékelte a hívő, ami az egyetemes vallástörténetben is ismert 
jelenség, s a kutatás a „koncentrikus szakralitás” törvényének nevez.33 Az 
idézett példa jól mutatja, hogy a kultusztárgy körül koncentrikusan elhelyez-
kedő nagyobb területi egységeket, amelyeken a zarándokoknak át kell halad-
niuk, amíg a kegyhelyre érnek.  

Néhány esetben olvashatunk fogadalom megtételéről ill. annak beváltásá-
ról. A fogadalom egy vallásos jellegű jogi viszony kifejezője: az ember foga-
dalmat tesz, a Szentre bízza magát és megígéri, hogy kérése teljesítése esetén 
köszönetét nyilvánosan kifejezi.  

A fogadalmi adományok olyan történeti források is, amelyek az emberek 
mindennapi életéről, szükséghelyzeteiről, veszélyeiről adnak hírt ugyanúgy, 
mint ahogy a felsőbb hatalmak segítségébe vetett bizalomról és reményről.34 
A fogadalomtétel komolyságát mutatja, hogy csak súlyos bajban, életveszé-
lyes helyzetben tesznek fogadalmat, tehát a természetfeletti segítség végső 
esetben alkalmazható formájának tekintik. A fogadalom teljesítését nagyon 
fontosnak tartották, mert ha nem teljesítették, nem vezetett megfelelő gyógy-
uláshoz. A fogadalmat nem minden esetben az mondta ki, aki segítségre szo-

                                                 
31 „…féléven keresztül kínozta súlyos betegsége és akkor állott be  javulás, amidőn a pócsi Szűz 
Anyához Ő és neje buzgó ájtatosságba kezdtek, amelyet több héten keresztül tartottak. Mostmár 
egészen jól érzi magát. Több kilót hízott, a láz megszűnt és évágya is kitűnő. Hálából 1932-IX-18-
án nejével Máriapócsra zarándokolt és kész örömmel tette e nyilatkozatot.” /GKPL III–1–16 74./ 
32 GKPL III–1–16 73.  
33 TÜSKÉS Gábor–KNAPP Éva: Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom 
tükrében, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. 41–142. 
34 Barna Gábor: A fogadalmi tárgyak kutatásáról. In: „Mária megsegített” Fogadalmi tárgyak 
Máriaradnán I.  Szerk. BARNA G. Néprajzi Tanszék, Szeged, 2000. 9.  
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rult. A gyermekek esetében sokszor a szülők tesznek fogadalmak a beteg 
gyógyulásáért.35 Ennek megfelelően az ígéretet nem kizárólag a gyógyuló 
személy teljesíthette.  

Máriapócson a fogadalmat tevők gyakran tettek ígéretet arra, hogy 
gyógyulás esetén elzarándokolnak a kegyhelyre. Az, hogy mért Máriapócsot 
választották, miért éppen a pócsi Szűzanya segítségét kérték, csak néhány 
esetben tudjuk meg a forrásokból, melyek között akad több igen érdekes eset 
is: „1926-ban vakációra készültem…De hová menjek? Magam sem tudtam. – 
Gondolatokba merülten aludtam el este. Reggel felé álmodtam: mintha vona-
ton ültem volna. A vonat még nem indult. Amint az ablakon kitekintettem, 
anyám a peronról kérdezte tőlem: leányom hová utazol? Gondolkozás nélkül 
feleltem: Máriapócsra! Aztán a szemközti ablakhoz mentem s a lenti 
utastömegben többen kérdezték: Julia, hová utazol? S én mindannyiszor fe-
leltem: Máriapócsra! – felébredtem, napsütéses reggel volt. Ajkaim gépiesen 
ismételgették: ébren is: Máriapócsra… Máriapócsra!... Természetesen első 
utam Máriapócsra vezetett, s azóta minden évben eljövök hálából azért is, 
mert első látogatásom alkalmával egy betegségemet gyógyította meg a pócsi 
könnyező Szűz Mária.”36  

B. Júlia később a Széchenyi-fürdő alkalmazottjaként találkozott az akkor 
„nagyfokú idegbajban” szenvedő Sz. Róbertnével, aki a lánytól hallott a 
máriapócsi kegyhelyről: „ Gondolkoztam. Talán rajtam is segítene a pócsi 
csodatevő Szűz! Szivem Pócsra vonzott s el is mentem az említett jó leány 
kiséretében. Zokogva léptem a kegytemplomba. Éreztem, hogy a pócsi Szűz-
anya rendkívüli kegyelmével várakozik rám.”37 

Egyik történetben a csípőficammal született kisfiú nagymamája a barátnő-
jétől értesült a csodatevő Szűzről: „ Egy nap barátnőm adott nekem egy képet 
a pócsi Szűzanyáról, és hozzá egy imát. Kért, mondjam el 9 napon át a kép 
előtt nagy bizalommal a könyörgést. A műtét előtt kilenc napon keresztül, 
este a kép előtt gyertyát gyújtottam, s könyörögtem unokám gyógyulásá-
ért.” 38 

Végül egy esetben böjt fogadására is találunk példát: „Édesanyámmal 
kezdeném, aki első elemista korában elveszítette látását. Nagyanyám elvitte 
                                                 
35 „…Kálmuskát baleset érte. Kapott egy kerékpárt, s a lejtőn felborult. A kerékpár kormánya úgy 
fúródott a hasába, hogy az orvosok szerint végzetesen megsértette a máját, a lépét….A második 
műtét előtt a szülők elhatározták, hogy elzarándokolnak Máriapócsra, a Könnyező Szűz biztosan 
meghallgatja őket…” /Keresztény élet, 2005. nov. 27. XIII/48. 4./  
36 N.N.: Pócsi csodás esetek. Máriapócsi virágoskert 6. (1930.szeptember 9.) 62. sz.184. 
37 N.N.: Pócsi csodás esetek. Máriapócsi virágoskert 6. (1930.szeptember 9.) 62. sz.184. 
38 D.K.: Meghallgatott imák. XX. századi pócsi történetek III. Keresztény élet 13. (2005. december 
4.) 49. sz. 4. 
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Debrecenbe a klinikára, de semmiféle magyarázatát nem tudták adni a bajá-
nak. Akkor kerekedett fel és vitte magával Máriapócsra. Ott egy idős pap 
hosszan elbeszélgetett vele, azt tanácsolta: „fogadjon rá böjtöt”. Ezt nagy-
anyám meg is tette. Három év múlva anyám visszanyerte a látását úgy, hogy 
még hetvenhét évesen sem használt szemüveget.”39 

A fogadalomtételek során a legtöbb esetben tárgy felajánlásáról van szó. 
Áldozati adományként bármi szolgálhat, formájukban szimbólum értékűek. 
Felajánlhatták az elhagyott életkor emlékeit, a szükségre vagy veszélyre em-
lékeztető tárgyakat, a kegyoltárokra, kegyképekre helyezett arany, ezüst ke-
reszteket. A votív tárgyak többféleképpen csoportosíthatók: mesterséges 
vagy kézműipari előállítású tárgyak (pl. ember- és állatalakok), közvetlenül 
betegségre utaló tárgyak (pl. botok, mankók), nem közvetlenül betegségre 
utaló tárgyak, fényképek, szövegek, kollektív fogadalmi ajándékok, hálatáb-
lák.40 

A legkedveltebbek azonban az úgynevezett identifikációs tárgyak voltak, 
melyeket a beteg testrész, vagy állat formájában ajánlották fel. Ilyen ígéretek 
teljesítéséről tanúskodnak a kegytemplom oldalfalain látható votív tárgyak is, 
melyek között 257 medál, 134 ezüst offer és 60 darab egyéb jellegű tárgy 
található.41  

Az offereket a következő csoportokba sorolhatjuk: 1. szívforma, 2. pó-
lyásgyermek figurák, 3. végtagok, 4. egész vagy fél alakos férfi, női alakok, 
4. szemek, szempárok. Ezeket identifikációs tárgyaknak is nevezzük, mivel a 
beteg testrész vagy állat formájában ajánlották fel, azt azonban, hogy melyek 
voltak azok a betegségek, amelyektől gyógyulást reméltek az adományozók, 
ma már nem állapítható meg pontosan. A kezek, lábak, szemek és egyéb ala-
kok csupán arra utalnak, hogy a betegség mely testrészen okozott problémát. 
A láb például egyaránt utalhat bénaságra, de reumás jellegű panaszokra is. 
Az offertágyakat a kutatás az analógiás mágia részeiként tartja számon: egy-
részt a hasonlóság alapján „emlékeztetik” a patrónust a gyógyítandó testrész-
re, másrészt áldozatként is funkcionálnak: a meggyógyult testrész helyett a 
hívek cserébe otthagyják annak képmását, illetve ezzel fizetnek a gyógyulá-

                                                 
39 D.K.: Meghallgatott imák. XX. századi pócsi történetek Keresztény élet 13. (2005. november 
20.) 47. sz. 4.  
40 BARNA G. i.m. 10. 
41 Bálint Sándor és Barna Gábor beszámolnak még a máriapócsi kegytemplomban hagyott műke-
zekről is. /BÁLINT  Sándor-BARNA Gábor: Búcsújáró magyarok, A magyarországi búcsújárás tör-
ténete és néprajza. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 220./  



Csodás gyógyulások Máriapócson 

 99 

sért.42 Az emberi alakokat ábrázoló tárgyak esetében már valamivel köny-
nyebb a helyzet, mivel itt könnyebben megállapítható a felajánlás oka. Pl: az 
1794-ben a Forgách-család ajándékozott ezüstből készült ex votókat. Az 
egykor a kegytemplom bal oldali falán elhelyezett képen a piros bársonyra 
szegezett ezüst alakok a főnemesi család tagjait ábrázolják, amint a párnán  
ülő nyomorék gyermekért könyörögnek a pócsi képhez. A képen ezüstbe 
vésve az alábbi latin felirat olvasható: „Sumat per te preces, Monstra te es-
sem Matrem ex voto 1794” 43  

A tárgyakat a meggyógyult személy nem mindig személyesen vitte el a 
kegyhelyre, előfordult, hogy levélben küldték el őket: „Az ide mellékelt hét 
db ékszert azon alázatos kéréssel vagyok bátor Főtisztelendőségedhez felkül-
deni miszerint kegyeskedjék azokaz a csodatevő jó Szűz Mária Kegyképéhez 
felfüggeszteni. Férjem a télen tüdő és mellhártya gyulladásban volt oly nagy 
mértékben, hogy 5 orvos lemondott az életéről. A miért is a jó pócsi Szűz 
Máriát kértem, hogy gyógyítsa meg férjemet és felgyógyulása esetére a mi 
hála a jó Szűz Máriának megtörtént – ezen ékszereket ajánlottam fel, illetve 
ígértem a kegyképhez vinni, de mivel azt most nem tehetem, azért postán kül-
döm azokat, kérve a főtisztelendő Urat, kegyeskedjék e csekélységet őszinte 
szeretetem, hálám és mély hódolatom jeléül a Kegyképhez függeszteni.”44 

A felajánlott tárgyakat sajnos nem minden esetben sorolják fel illetve ne-
vezik meg darabonként, ami megnehezíti vizsgálatukat és a korábbi gyűjte-
mény rekonstruálását, ritkán azonban erre is találunk példát: „…1860. április 
27-én a Bold. Szűz Máriának „hálaemlékül” három fogadalmi tárgyat 
/votum/ ajánlottam föl, az egyiken – a teljes fölgyógyulás hálaemlékéül – egy 
férfi és két nő alakja van, a másikon három szív és a harmadikon egy női 
alak és egy kéz van. /Ezen votumok a templom falán vannak felfüggesztve/”45  

Az identifikációs tárgyak mellett a forrásokban jegygyűrűk felajánlásáról 
is olvashatunk, amit nemcsak a zarándokok vittek el Pócsra,46 hanem gyakran 

                                                 
42 Horányi Ildikó: Devóció és medicina: kegyességi emlékek a gyógyulás szolgálatában. In: 
Máriazell és Magyarország. – Egy zarándokhely emlékezete. Szerk. FARBAKY  P. Budapesti Törté-
neti Múzeum, Budapest, 2004. 360. 
43 „Hallgassa meg Általad imáinkat, mutasd meg, hogy anyánk vagy! 
44 GKPL III–1–16 51.  
45 GKPL III–1–16 45.  
46 „Köszönjük édes Szűz Anyám hogy Édesapám sulyos idegebetegségből gyogyítás nélkül 
eggyogyult 4 évi családi békétlenség után 1958 XI hó 30án reggelre vissza jött a régi békesség a 
családba. Miután édesanyám felajánlotta ha a Szüzanya megsegít bennünket a jeggyűrűjé felaján-
lotta a Szűzanyának.” /GKPL III-1-16 241./ 
H. Andrásné a Szüz Anyának ajánlja kis Györgyikéjét, felajánlva jeggyűrűjét, hogy gyógyítsa meg 
őt betegségéből.” /GKPL III–1–16 241./  
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máriapócsiak is a kegytemplomban hagyták ezt a számukra igen drága ék-
szert: „Igen. Van egy fiam, ő hét éves korában kapott egy epilepsziát, feladta 
az orvos, hogy elpusztul. Lekezelte és én abban a pillanatban mondtam, hogy 
a karikagyűrűnket áldozzuk fel a Szűzanyának és elvittük mind a két gyűrűn-
ket. A fiam már 53 éves, soha nem jött elő a betegség és ezt neki köszönhet-
jük.” 47 

„Jó pár éve az egyik házaspárnak volt egy kislánya, kiderült, hogy leuké-
miás. Debrecenbe hordták nagyon sokáig és az apuka Velem dolgozott és 
nagyon sírt. Úgy tett Nekem, hogy felajánlottuk a két gyűrűnket a Szűzanyá-
nak, hogy segítsen rajtunk. És a kislány meggyógyult, már kisbabája is 
van.”48 

A csoda híre a gyógyulások történetein kívül a meggyógyult betegek által 
felajánlott, vagy emlékül a kegyhelyen hagyott tárgyak révén is terjedt. Ide 
sorolhatók a votív tárgyak mellett a meggyógyultak által a kegytemplomban 
hagyott mankók.49 Itt láthatók többek között gróf Károlyi Ferenc fekete bam-
busz mankói. A gróf súlyos beteg volt, mankón kellett járnia, ám miután 
görögkatolikus vallású vejétől hallott a máriapócsi könnyező Szűz csodatevő 
erejéről, ő is Hozzá fordult a gyógyulás reményében. Meggyógyult, s miután 
hallott a templomépítés nehézségeiről magára vállalta az építkezés további 
költségeit, sőt monostort is építtetett a templom mellé, melynek fenntartására 
környékbeli birtokaiból 1000 holdat adományozott.50   

Olyan esetre is van példa, amikor a gyógyulás nem a kegyhelyen követke-
zett be, így a beteg lányával küldte el mankóit.51 1959-ben egy 17 éves esz-
tergomi lány a szemüvegét hagyta a kegyhelyen, miután a pócsi zarándokla-
tot követően látása rohamos javulásnak indult.52 A csodák történeteinek egy-

                                                 
47 N. Györgyné, Máriapócs, 2006. október 31.  
48 Sz. János, Máriapócs, 2006. október 31.  
49 „S. Zsuzsánna majtényi lakosnak, - a Szűz Anya csodálatos képe előtt lábai gyógyultak meg. – 
Bizonyságul mankói most is a kegytemplomban őriztetnek.” /GKPL III–1–16 44./ 
„1858. év szeptember 12-én Mária nevenapján Pócson a Boldogságos Szűz képéhez ájtatos imái 
közt felérintetvén meggyógyult s a templomból saját lábán ment haza. A mankó, melye a templom-
ban örök emlékül hagyott, most is megvan.” /GKPL III–1–16 45./ 
50 Máriapócs i. m. 12–13.  
51 „…Több hires orvos gyógyította, de minden siker nélkül. Végül fogadást tett a pócsi Szüz Mári-
ához, hogyha meggyógyul, hálából a két mankót Mária-Pócsra fogja küldeni a melyet M. Szeréna 
tényleg el is hozott, amely két mankót jelenleg a Mária-pócsi Kegytemplomban baloldali falán M. 
I. betűkkel jelezve van felszegezve.” GKPL III–1–16 51.  
52 „…Mikor a templomból kimentek, érezte, hogy a szemébe erősen szur, s gondolván, hogy valami 
beleeseet, levette a szemüvegét. Mikor visszatette, szédülni kezdett és fájt a szeme. Kénytelen volt 
ismét levenni a szemüveget igy mindjárt jobban érezte magát. Nem hitték még maguk sem teljesen 
a gygyulást, és otthon még egy hétig hol szemüveggel, hol anélkül járt, míg a végén 
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re szélesebb körben való elterjedése befolyásolja a kegyhely látogatottságát 
is, hiszen a meggyógyultak közül többen is ezek ismeretében keresték fel 
Máriapócsot, illetve ismerősök, papok tanácsára.  

Mindezek után felvetődik a kérdés a csodás gyógyulások hitelességét ille-
tően: a máriapócsi esetek Látogatási könyvbe való beírása során nagyon fon-
tos volt, hogy a gyógyulást tanuk igazolják, később azonban  pl. a Máriapócs 
Virágoskertben közölt eseteknél kiemelik, hogy ugyan nincsenek hivatalos 
iratok, melyek igazolnák a hitelességet, mégis közlik őket, hogy ezáltal ter-
jesszék a Szűzanya dicsőségét.53 Hivatalos kivizsgálásra is vannak adatok pl. 
1926-ból: egy Anna nevű éves süketnéma kislány megszólalt a templomban. 
A kegyhelygondnok szerint a kislány hallja a szót, de azt, hogy visszanyerte-
e beszélőképességét az fogja eldönteni, hogy egy év alatt megtanul-e beszél-
ni.54 1928-ból, amikor három csoda is történt, melyek között egy süket-néma 
visszanyerte hallását, viszont megjegyzik, hogy a csodák hivatalos kivizsgá-
lása még nem történt meg, mert a süketnémáknál egy évet kell várni. 

Napjainkban is történnek megmagyarázhatatlan gyógyulások, melyeket a 
pócsi Szűzanya segítségének tulajdonítanak, hivatalos kivizsgálásuk azonban 
ma már nem történik meg. Egy, a parochiára érkezett levél tanúsága szerint 
2009-ben egy református család elhozta Máriapócsra Nóra nevű 7 éves kislá-
nyát, aki izületi gyulladásban szenvedett. Az édesanya így erről: „ Nagyon 
nehéz 4 év után azt vártuk, hogyha ellátogatunk Máriapócsra mankót eldob-
va megyünk el. És akkor nem így történt. De tudom, hogy imádságunk meg-
hallgatásra talált.” A gyermek állapota a látogatást követően fokozatosan 
javult, majd teljesen felépült. 

Csodatörténetek tehát folyamatosan születnek, talán kevésbé megfogható-
ak, mint elődeinké, középpontjukban azonban ugyanúgy a megoldhatatlannak 

                                                                                                                         
bebiuonyosodott, hogy szeme teljesen rendbejött. Azóta szemüveget egyáltalán nem használ, szeme 
teljesen rendben van és jól lát. – Hálából minden év augusztusában elzarándokol Máriapócsra, 
hogy itt ujra és ujra megköszönje a Szüzanya csodás segitségét. – A szemüveget, mint gyógyulásá-
nak bizonyító emlékét itthagyja.” /A Görögkatolikus Püspöki Levéltárban őrzött látogatás Könyv-
ben talált tanúságtételi bizonylat szövege/  
53 „Az elmult 1926. év folyamán négy feltünően csodás gyógyulásról számoltak be a csodák ke-
gyelmében részesült szerencsés hivek. Nem hoztak ugyan hivatalos bizonyítványokat….mi pedig, 
hogy terjesszük a nagyhatalmu Szüz dicsőségét, leirjuk és közreadjuk az egyszerü szavakat, melyek 
nagy dolgokról tanuskodnak.” / N.N.: Nagy a pócsi Szüz Mária hatalma! Máriapócsi virágoskert 
2. (1926. december) 10. sz. 212./  
54 „Bármint áll a dolog, azt magam tapasztaltam, hogy a leányka hallja a szót; ami pedig a beszé-
det illeti, most csak arról lehet szó, hogy visszanyerte-e a beszélőképességét, amit az fog végleg 
eldönteni, hogy egy esztendő leforgása alatt megtanul-e beszélni. Ha igen, ugy csoda történt!” 
/N.N.: Nagy a pócsi Szüz Mária hatalma! Máriapócsi virágoskert 2. (1926. december) 10. sz. 207./  
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tűnő nehézségek Szűz Máriával való leküzdése és ennek az örömhírének a 
kinyilvánítása áll. 
 
 
Katalin Földvári 

Miraculous Healings at the Shrine of the Weeping Madonna 
 
Desperate times have always driven men to look for various solutions and as 
a last resort they turned to the help of the divine sphere. This power is hard 
to apprehend but nevertheless it can be experienced as it reveals itself in our 
world in quite extraordinary forms, for example through miracles. Miracle 
stories recorded at shrines inform us about this phenomenon revealing the 
history of the place of pilgrimage and also providing an insight into the lives 
of the pilgrims. In this paper I analyse the stories of the Shrine of Máriapócs. 




