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A klokocsói kegykép könnyezésének 350 éves 
jubileuma

Tudjuk,	 hogy	 a	 történelmi	 emlékezet	 számára	mennyire	 fontos	 az	
emlékek	megőrzése.	Sőt,	 nem	 is	 csak	 a	 puszta	 őrzésük,	 hanem	az	
időnkénti	felelevenítésük	is	fontos.	Ez	a	kettős	szempont	jelentkezett	
akkor,	amikor	a	klokocsói	kegykép	könnyezésének	350	éves	jubile-
umára	konferenciát	szerveztek,	majd	a	konferencián	elhangzott	elő-
adásokat	könyv	formájában	megjelentették.

Magyarországon	a	leghíresebb	kegyhely	minden	bizonnyal	a	má-
riapócsi	görög	katolikus	kegyhely.	Ezt	látogatják	a	legtöbben	nem-
csak	hazánkból	és	nem	is	csak	görög	katolikus	hitű	emberek,	hanem	
külföldről	is,	a	Kárpát-medencéből,	de	a	tengeren	túlról	is,	mégpedig	
minden	felekezethez	tartozó	személyek.	Nem	véletlen,	hogy	2005-
ben	„nemzeti	kegyhellyé”	lett.�	Máriapócsot	–	illetve	az	egykori	ne-
vén:	Pócsot	–	az	Istenszülő	könnyező	ikonja	tette	ismertté.	Először	
1696-ban	könnyezett,	majd	miután	császári	rendeletre	Bécsbe	szál-
lították,	a	Pócsra	készített	másolata	1715-ben,	majd	1905-ben	ismét	
könnyeket ontott.2

Az	 eredeti	 máriapócsi	 ikonnal	 nagyjából	 egyidős	 a	 klokocsói	
kegykép,	bár	festésének	pontos	időpontját	nem	jegyezték	fel.	A	Tri-
anon	 előtti	 történelmi	 Magyarországon	 a	 mainál	 lényegesen	 több	
görög	 katolikus	 hívő	 élt,	mégpedig	 sokkal	 nagyobb	 területen.	Ös-
szesen	nyolc	görög	katolikus	püspökség	létezett.	A	jubiláns	ikon	is	a	

	 1	A	 harmadik	 könnyezés	 centenáriumi	 ünnepségén	Erdő	 Péter	 bíbor	 hirdette	 ki,	
amikor	 a	XVI.	Benedek	pápa	 által	 a	Vatikánban	megáldott	 koronával	megko-
ronázta	a	máriapócsi	kegyképet.	Vö.	Kocsis Éva,	„Nemzeti	szentélyünk:	Mári-
apócs”,	in	Új Ember 50 (2005) ��.

	2	 Egy	teljes	körű	ismertetésünk	eme	folyóiratban	is	megjelent:	„A	máriapócsi	ke-
gyhely”,	in	Klió 3 (�999) 39–47.
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miénk	volt.	Kell-e	rá	nagyobb	bizonyíték,	mint	maga	a	felirata?	Ma-
gyar	nyelven	írták	rá:	„Boldog	asszony	valóságos	képe,	mely	1670.	
Felsőmagyarországban	Vinna	várához	tartozó	Klokocsov	orosz	falu	
templomában	 sokak	 láttára	 elsőben	 könnyezni,	 s	 az	 után	 némely	
eretnekek	 késselszurások	 után,	 orczáján	 legörgő	 könnyhullatással,	
sírni	láttatott”.3

Ennek az eseménynek az emlékére rendeztek konferenciát és ad-
ták	ki	annak	anyagát	jubileumi	emlékkötetben	Eperjesen	2020-ban,	
mint	ahogy	korábban	a	máriapócsi	 ikon	könnyezéseivel	kapcsolat-
ban is ez történt.4

Nagyszabású	 volt	 a	 szervezés,	 mert	 eredetileg	 a	 Kassai	 Görög	
Katolikus	Egyházmegye	szervezte	volna,	ahová	jelenleg	a	klokocsói	
kegyhely	tartozik,	de	aztán	lényegesen	kibővült	a	kör.	Így	az	Eper-
jesi	 Egyetem	Görög	Katolikus	Karának	Dogmatikai	 Tanszéke	 lett	
a	főszervező.	Karöltve	munkálkodott	 továbbá	a	 létrehozásban	–	az	
egyházmegye	mellett	–	a	Nagymihályi	Szent	Cirill	és	Metód	Egye-
sülettel és a Pozsonyi Szlovák Tudományos Akadémia Ján Stanislav 
Szlávtudományi Intézetével.

Magának	a	konferenciának	az	időpontját	a	pandémia	miatt	több-
szörösen	is	módosítani	kellett,	de	elhagyni	semmiképpen	nem	akarták	
a	szervezők,	így	online	módon	tartották	meg	2020.	október	21-én.	A	
kötet	pedig	dicséretes	gyorsasággal	még	ugyanebben	az	esztendőben	
napvilágot	látott.

Az	előadások	számának	megfelelően	a	csinos	kis	kötet	hét	feje-
zetre	oszlik.	Előtte	azonban	helyet	kap	benne	a	konferencia	részletes	
programja,	 illetve	Michal Hospodár	 bevezetője	 (ő	 egyben	 a	 kötet	
egyik	szerkesztője	is).	Bevezető	–	és	leírt	–	szavaiban	a	professzor	
tisztázta	 a	 konferencia	 szándékát	 és	 módszertani	 megközelítését.	
	3	 	Az	ikonon	látható	magyar	nyelvű	felirat.	–	Uriel Áldozár, Kincseink, vagyis az 

első máriapócsi, mikolai, második mária-pócsi, pálfalvai és klokocsói csodatevő 
szent képek leírása,	Ungvár	1900,	182.	–	Az	„orosz	falu”	kifejezés	itt	természe-
tesen	nem	nemzetiséget,	hanem	rítust,	vallási	hovatartozást	jelent!

	4	 	Az	első	könnyezésről:	Máriapócs 1696 Nyíregyháza 1996. Történelmi konferen-
cia a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. 1996. 
november 4–6.	 Nyíregyháza	 1996.	A	 harmadikról:	 Ivancsó István (szerk.,) A 
máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából ren-
dezett nemzetközi konferencia anyaga,	Nyíregyháza	2005.
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Megfogalmazta, hogy a tágabb történelmi keretek feltárása szüksé-
ges	 ahhoz,	hogy	az	 Istenszülő	 ikonjának	könnyezését	 lelkipásztori	
szempontból	megérthessük,	illetve	értelmezni	tudjuk.	Szűz	Mária	a	
kegyképén	keresztül	ma	is	szorosan	kapcsolódik	Klokocsóhoz.	Rá-
mutatott	 arra,	 hogy	 ez	 a	művészetben	 és	 a	 költészetben	 is	megje-
lenik.	Külön	köszönetet	mondott	a	magyarországi	előadónak	(jelen	
ismertetés	írójának),	„aki	a	magyarországi	Máriapócs	kegyképének	
hasonló	jelenségről	készítette	előadását”	(8.	o.).	A	pandémiás	hely-
zetre	hivatkozva	Teodor	Križka	költőt	idézte,	aki	a	„Klokocsói	Má-
ria”	című	versének	első	strófájában	így	fogalmaz:	„Drága	Istenanya,	
amikor nincs több szavam, / amikor hirtelen minden a lábam alá esik, 
/	Te	eljössz	hozzám,	a	tiéd	Klokocsó,	/	a	sérült	szívek	zarándokhe-
lye”.	Végül	emlékeztetett	arra,	hogy	Eperjes	városa	–	a	konferencia	
színhelye	–	történelmileg	kapcsolódik	az	eredeti	könnyező	ikonhoz,	
illetve	annak	eredetijéhez.

A	 konferenciát	 üdvözölte	 Cyril	Vasil’	 érsek,	 aki	 „sede	 plenaria”	
apostoli	adminisztrátora	a	Kassai	Görög	Katolikus	Egyházmegyének.5 
Köszöntő	szavait	a	szerkesztők	belefoglalták	a	kötetbe	(9-11.	o.).

A	könyv	első	 fejezete	az	első	előadás	 írott	 anyaga,	 amit	Kónya 
Péter,	az	Eperjesi	Egyetem	rektora	készített	„Kolokocsó	falu	a	17.	
században”	 címmel.	Az	 írás	 a	 nagymihályi	 (Michalovce)	 járásban	
található	falu	történetét	vázolja	fel	az	1358-ra	datálható	első	írásos	
említésétől	a	XVII.	század	végéig,	vagyis	a	kegykép	könnyezésének	
koráig. Ezt a környezetet a vallások és felekezetek közötti nyugta-
lanság	és	az	ezzel	járó	lakossági	szegénység	jellemezte.	Így	részlete-
sen	bemutatja	az	ottani	társadalmi,	vallási	és	kulturális	helyzetet.	A	
szerző	kitér	az	uralkodó	nemesi	családok	gyakori	vitáira	is,	amelyek	
súlyos	 következményekkel	 jártak	 a	 szegénység	 sújtotta	 lakosságra	
nézve.	 Bemutatja	 a	 XVII.	 században	 Klokocsóban	 élő,	 többnyire	
mezőgazdasággal	 foglalkozó	emberek	életét.	Rámutat,	hogy	ebben	
az	 anyagilag	 nyomorúságos	 és	 a	 lakosság	 tehetetlenségből	 fakadó	
szenvedésével	megterhelt	helyzetben	történt	az	Istenszülő	ikonjának	
csodálatos	könnyezése	a	helyi	fatemplomban.	Az	írás	az	események	
	5	 	Ferenc	pápa	2020.	január	20-án	nevezte	ki	erre	a	tisztségre	Milan	Chautur	me-

gyéspüspök	mellé.
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történeti-kritikai	rekonstrukciójával	zárul,	amelyek	a	helyi	görögka-
tolikus	 templomban	 található,	 csodásan	 könnyező	 Istenszülő-ikon-
jával	kapcsolatosak,	és	amelyeket	a	klokocsói	ikonról	szóló	énekek	
rögzítettek.	A	szerző	forrásainak,	szakirodalmának,	bibliográfiájának	
nagyobb	része	–	mondhatjuk:	természetesen	–	magyar	nyelvű,	mivel	
akkor a terület a történelmi Magyarországhoz tartozott.

Milan Chautur	kassai	megyéspüspök	–	akihez	a	klokocsói	kegy-
hely	egyházi	közigazgatásilag	tartozik	–	a	„Klokocsói	Istenszülő	–	a	
családok	őrzője”	 című	előadásában	 és	 írásában	 a	klokocsói	 zarán-
doklatok	 lelkipásztori	 jelentőségére	 összpontosított,	 ahol	 a	 hívők	
és	keresők	életük	lelki	támaszát	találják	az	agresszív	szekularizáció	
idején.	Emlékeztetett	arra,	hogy	mennyire	fontos	a	közös	ima,	illet-
ve	a	családoknak	az	Istenszülő	oltalma	alá	való	helyezése.	Részle-
tesen	bemutatta,	hogy	a	350	évvel	ezelőtt	könnyeket	ontó	klokocsói	
ikon	 lelki	 öröksége	 sajátos	 formát	 talált	 a	 családi	 és	 házassági	 ta-
lálkozókon,	 amelyek	minden	 hónap	 első	 szombatján	 (az	 úgyneve-
zett	 fatimai	szombatokon)	zajlanak	Klokocsó	zarándokhelyén.	Sok	
család,	valamint	egyének	is,	azért	jönnek	ide,	hogy	részesedjenek	a	
szentségekben,	illetve	hallgassák	Isten	igéjét.	Ez	formálja	keresztény	
öntudatukat,	erősíti	hitüket	és	építi	családjukat.	Klokocsó	így	olyan	
hellyé vált, ahol a helyi egyház közösségében kialakul a családok 
közössége	a	katolikus	egyház	tanítóhivatalának	és	II.	Szent	János	Pál	
örökségének	 szellemében.	Bibliográfiájában	 ezeket	 a	 legfontosabb	
dokumentumokat	idézi	a	szerző.

A	 kötet	 harmadik	 fejezete	 nem	 szlovák,	 hanem	 olasz	 nyelvű.	
Ivancsó István	készítette,	„»Üdvözlégy,	Mária,	Pócsnak	ékes	Csilla-
ga«	–	A	máriapócsi	könnyező	kegykép	a	klokocsói	ikon	tükrében”.6 
A	bőséges	bibliográfiával	és	 lábjegyzetekkel	ellátott	 tanulmány	 tíz	
pontban	mutatja	be	a	két	könnyező	ikon	közötti	hasonlóságot,	de	ki-
emeli	 a	 közöttük	meglévő	 különbségeket	 is.	 Így	 sorra	 veszi	 a	 két	
egykori	falut,	 templomot,	 ikont,	könnyezést,	katonák	jelenlétét,	el-
szállítást,	feldíszítést,	másolatokat,	megkoronázást,	Amerikába	való	
jutást.	Kitér	arra	a	 tényre,	hogy	míg	a	máriapócsi	 ikon	háromszori	

	6	 ,,Ave	Maria,	Stella	brillante	di	Pócs”	–	L’icona	miracolosa	di	Máriapócs	nello	
specchio	dell’icona	di	Klokočov”.
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könnyezését	 jegyezte	 fel	és	dokumentálta	a	 történelem	(először	az	
eredeti,	Bécsbe	szállított	ikonét,	majd	kétszer	a	máriapócsi	másola-
tét),	addig	a	klokocsói	kegykép	további	könnyezéseiről	nem	tudunk.	
Végül	 a	 klokocsói	 és	máriapócsi	 kegyképek	 jelenlegi	 tiszteleténél	
ismét	összefutnak	a	szálak:	mindkettő	most	is	nagy	tiszteletben	ré-
szesül	a	maga	kegyhelyén!	Talán	érdemes	a	befejező	gondolatot	itt	is	
idézni:	„Számunkra	az	a	legfontosabb,	hogy	Máriapócs	és	Klokocsó	
nincs	messze	egymástól.	Az	Istenszülő	szeretetében	és	tiszteletében	
legyünk	mi	is,	az	ő	hívei,	egyre	közelebb	egymáshoz!”

A	kötet	érdekessége,	hogy	az	olasz	nyelven	írt	tanulmány	szlovák	
nyelven	is	megtalálható	benne	(59-66.).	Így	illeszkedik	a	kötet	teljes	
anyagához,	 illetve	közérthetővé	válik	az	olaszul	nem	 tudó	szlovák	
személyek	számára	is.	Itt	már	lábjegyzetek	és	bibliográfia	nem	talál-
ható.	Az	összes	többi	szempontból	megegyezik	az	eredeti	szöveggel,	
annak	hű	fordítása	(így	hangzott	el	a	konferencián).7

A	negyedik	fejezet	Peter Žeňuch	tanulmányát	foglalja	magába,	aki	
a Szlovák Tudományos Akadémia Szláv Intézetében munkálkodva 
már	régóta	foglalkozik	a	régióban	fennmaradt	irodalmi	dokumentu-
mok	és	emlékek	kutatásával.	Ezek	a	dokumentumok	tanúsítják	az	itt	
lakók	vallási,	kulturális	és	irodalmi-művészeti	életének	színvonalát.	
Előadásának	címe:	„Ének	a	klokocsói	kegyképről,	a	csoda	bizonysá-
gaként”.	Anyagát	a	szintén	ebben	az	esztendőben	megjelent	könyvé-
ből	merítette.8	Tanulmánya	összefoglalja	a	Szűz	Mária	képéről	szóló	
jelenlegi	ismereteket,	amelyek	a	Klokocsóban,	1670-ben	könnyező	
kegyképről	tudni	lehet.	A	csoda	kultúrtörténeti	hátterét	a	történelmi	
események	leírása	alapján	állította	össze.	Ennek	csúcsát	az	1734-ből	
kézírásban	fennmaradt,	majd	1886-ban	publikált	paraliturgikus	ének	
jelenti:	 „A	Szűz	képe	Klokocsóban	 sírt.	 /	Az	ünnepelt	Munkácson	
áll.	/	Isten	haragja	kitört,	/	A	Szűz	képe	sírva	megsérült,	/	Amikor	a	
kurucok	felgyújtották	a	klokocsói	templomot	/	és	az	egész	magyar	
földet	elfoglalták.	/	Rendüljön	meg	minden	istentelen!	(…)	Testvér	
testvér	ellen	támad,	/	Fiú	apja	halálát	várja”.	A	szerző	rámutat	arra,	

	7	 	Köszönet	illeti	Jaroslav	Lajčik	fordítót	a	precíz	munkájáért.
	8	 	Peter	Žeňuch,	Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Slziaci klokočovský 

obraz Patrónky Zemplína, Bratislava 2020, 5�–90.
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hogy	Klokocsóban	az	Istenanya	kegyképének	tisztelete	folyamatos	
kulturális	jelenséget	képez,	amely	összeköti	a	mai	Mária-tisztelőket	
az	őseikkel,	akik	a	XVII.	század	végi	nehéz	időkben	kértek	Istentől	
segítséget	és	védelmet	a	klokocsói	 ikonon	keresztül.	Több	magyar	
forrás	 mellett	 a	 szerző	 idézi	 Esterházy	 Pál	 1690-ben	 kiadott	 mű-
vét	(amely	a	klokocsói	ikon	könnyezése	után	20	esztendővel	jelent	
meg!)	és	így	szól:	„Vinnai	csudolatos	Boldog	Aszszony	képe	Magyar	
Országban.	Vinna	Várához	tartozandó	Klatoc	nevü	Orosz	falu	Temp-
lomában	régútátúl	fogvást	tiszteltetett	egy	Bóldogságos	Szüz	képe.	
Melly az ezer hat szás Hetven Esztendöben sokaknak szeme láttára 
elsöben	könyvezni,	és	az	után	némely	Eretnekek	késsel	való	szúrá-
sok	után	Orczáján	le-görgö	könyhúllatással	sirni	láttatott;	mellyet	a	
Rákóczy	Ház	Munkács	Várában	vitetett	az	Ezer	hat	száz	nyólczvan	
Esztendöben”.9	A	szerző	kifejezi	azt	a	meggyőződését,	hogy	Isten	ir-
galma	és	a	Szűzanya	védelme	nem	a	klokocsói	Istenszülő	ikonjának	
elveszett	eredetijében	rejlik,	hanem	abban	a	lelki	erőben	lesz	jelenva-
lóvá,	amit	az	ő	tisztelői	folyamatosan	megnyilvánítanak	irányában.	A	
zempléni	Klokocsóban	könnyező	kegykép	hitelességét	1670	óta	az	
Isten	szeretetének	folyamatos	jelenléte	és	az	ő	imádóinak	bizonyság-
tételei	igazolják.

Az	ötödik	fejezetben	az	Eperjesi	Egyetem	tanára,	a	kötet	társszer-
kesztője,	Marek Petro	tanulmánya	kapott	helyet	a	„Klokocsó	a	Slovo	
folyóiratban	–	 válogatott	 szemelvények”	 címmel.	A	 szerző	vissza-
tért	a	közelmúlt	történelméhez.	A	kommunista	totalitarizmus	idején	
az	 állam	 különböző	 akadályokat	 állított	 a	 vallásgyakorlás	 elé.	 Így	
volt	ez	az	akkori	Csehszlovákiában	is.	Így	a	klokocsói	zarándoklatok	
szervezését	és	lebonyolítását	is	nagyban	gátolták.	Felidézte	Ján	Hir-
ka	püspök,	apostoli	adminisztrátor	emlékét,	illetve	bemutatta	a	„Slo-
vo”	című	folyóiratban	1969	és	1989	között	megjelent	tudósításokat	
Klokocsóról.	A	kötetnek	ez	a	legterjedelmesebb	része.

A	hatodik	fejezetben	Annamária Kónyová,	az	Eperjesi	Egyetem	
Bölcsészettudományi	Karának	 tanára	 tette	 közzé	 előadásának	 szö-
vegét,	melynek	címe:	„Református	egyházak	Ung	vármegye	nyugati	

 9  Esterházy Pál, Az egész világos levő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek rövi-
denden föltett eredeti, Nagyszombat �690, ��6.
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részén	a	XVII.	 században”.	A	szerző	bemutatja,	hogy	Ung	várme-
gye	Felső-Magyarország	területén	helyezkedett	el,	ahol	a	reformáció	
eszméi	a	XVI.	században	nagyon	gyorsan	terjedni	kezdtek.	Ebben	a	
folyamatban	fontos	szerepet	játszottak	a	helyi	arisztokrata	családok	
(a Drugeth, Mokcsay, Pongrácz családok), továbbá az a tény, hogy 
az	új	vallás	kibontakozásának	központjai	városokká	váltak	(Vinna,	
Ungvár,	Nagykapos).	1567-ben	megalakult	a	református	egyház	ungi	
presbitériuma,	 amely	 része	 volt	 a	 református	 egyházkerületnek.	A	
vallásfejlődés	egyik	sajátossága	a	 területen	a	 radikális	 reformációs	
tanok,	 az	 antitrinitarizmus	 terjedése	volt	 az	1560-as	 években.	Egy	
másik	sajátosság	a	szlovák	református	egyházak	létezése	volt,	ame-
lyek	száma	jelentősen	csökkent	a	XVII.	századi	rekatolizálás	során.	
Az	újrakatolicizálás	 eredményeként	 sok	 református	hívő	visszatért	
a	római	katolikus	egyházba.	De	sokan	a	keleti	rítust	vették	át,	és	az	
ungvári	unió	(1646)	után	görög	katolikusokká	váltak.	Ez	az	egyház	
sok	 szempontból	 hasonló	 és	 így	 elfogadhatóbb	 volt	 (házas	 papok,	
kovászos	 kenyér	 alkalmazása,	 a	 saját	 nyelv	 használata	 az	 egyházi	
szertartásokban	 stb.).	 Ez	 a	 szerző	 is	 jelentős	 mennyiségű	 magyar	
nyelvű	szakirodalmat	használ.

Michal Hospodár	tartotta	a	konferencia	utolsó	előadását	az	Eper-
jesi	Egyetemről	a	„Mária-inspiráció	a	XX.	századi	szlovák	katolikus	
szerzők	költészetében”	címmel.	A	kötetben	ez	a	hetedik	fejezetben	je-
lent	meg.	Az	írás	lényegileg	az	Isten	Anyja	iránti	csodálat	és	tisztelet	
verbális	művészi	kifejezésének	bemutatása.	Az	első	részben	áttekin-
tést	nyújt	a	vallásos	költészet	válogatott	szerzőiről	az	örökkévalóság	
dimenziójából.	Gorazd	 Zvonický	 SDB	 (1913-1995)	 az	 egyik	 legel-
ismertebb	máriás	költő,	 akit	 részletesebben	elemez.	A	második	 rész	
Teodor	Križka	 (1956-)	 és	 Jozef	Tóth	 (1925-)	 élő	vallásos	költőkkel	
foglalkozik.	Az	életrajzi	adatokat	és	a	műre	vonatkozó	megjegyzése-
ket	a	cikk	a	máriás	költészet	példáival	egészíti	ki:	hosszabb-rövidebb	
versidézetekkel.	Leszögezi,	hogy	a	vallásos	költészet	stílusosan	kap-
csolódik	a	hithez,	a	valláshoz,	a	spiritualitáshoz,	és	hogy	ez	egyfajta	
ima.	A	művészet	mindig	megérintheti	hívei	gondolatait	és	érzelmeit.	A	
tanulmány	tárgya	tehát	a	verbális	művészet,	különösen	a	szlovák	szer-
zők	máriás	témák	által	ihletett	vallásos	költészete.	A	szerző	végül	arra	
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buzdítja	a	hallgatóit	és	olvasóit,	hogy	kezdjék	el	keresni	az	erkölcsi	
bizonyosságot	Istenben,	és	gondolkodjanak	el	a	hit	és	a	máriás	szeretet	
értékén	a	modern	katolikus	költészet	szerzőinek	olvasásával.

A	szép	kötethez	két	függelék	csatlakozik.	Az	elsőben	Michal Hos-
podár	a	konferencia	anyagát	foglalja	össze	egy	zárszóban.	Ez	segít	a	
kötet	anyagának	megértésben,	feldolgozásában.	Hasonló	segítséget	
nyújt	az	a	tény,	hogy	minden	tanulmány	elején	angol	nyelvű	kivonat	
olvasható.	A	második	függelék	pedig	az	online	módon	tartott	konfe-
renciáról	készült	színes	fényképeket	tárja	az	olvasó	elé.

Nem	mehetünk	el	szó	nélkül	ama	tény	mellett,	hogy	a	színes	cím-
lapon	a	klokocsói	Istenszülő	ikonját	egy	stilizált	könnycseppbe	he-
lyezték	bele.	Egyrészt	a	közös	Mária-tiszteletünk	 jelét	 fedezhetjük	
fel benne, másrészt talán a testvériségünket is. Mindenesetre köze-
lebb	hozhatja	 a	 szlovákokat	 és	 a	magyarokat.	Ugyanis	 a	máriapó-
csi	harmadik	könnyezés	centenáriumára	készült	kötetünk	címlapján	
2005-ben	éppen	ezt	a	motívumot	alkalmaztuk…

Marek	 Petro–Michal	 Hospodár	 (Szerk.):	 Pútnický Klokočov v historicko-pasto-
račných súvislostiach,	[A	klokocsói	kegyhely	történelmi	és	lelkipásztori	szem-
pontból],	 (Vydavatelstvo	 Prešovskej	 Univerzity),	 Prešov,	 2020.	 173	 o.	 ISBN	
978-80-555-2607-2
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