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Elõszó

A Mária-tisztelet Erdélyben címû kiállítás célja, hogy idõrendbe 
sorolva és témák szerint csoportosítva mutassa be az erdélyi Mária-
tisztelet képi emlékeit, melyek templomokban vagy közgyûjtemé-
nyekben maradtak fenn napjainkig. 

A Mária-tisztelet gazdag, interdiszciplináris témakörében a 
tárgyi emlékeken belül is csak a templomokban található Mária 
szobrokra és Mária képekre összpontosítva próbál ízelítõt nyújtani, 
mellõzve a hasonlóan fontos nyomtatványok, textil-munkák vagy 
ötvöstárgyak és kisplasztikák ismertetését. 

A Mária-ábrázolásoknak csak egy csoportját választottuk ki a 
fennmaradt szobor és képanyag alapján, a Mária életébõl vett 
jelenetek (Mária születése, Mária tanítása, Mária eljegyzése, Angyali 
Üdvözlet, Mária találkozása Erzsébettel, Jézus születése, Szent család, 
Keresztrefeszítés, Levétel a keresztrõl, Sírbatétel, Szentlélek eljövetele, 
Mária halála, Mária mennybevétele, Mária megdicsõülése) bemu-
tatásától eltekintettünk, melyeknek igencsak gazdag emlékanyaga 
egy külön kiállítás tárgyát képezhetné. 

A reformáció elõtti mûalkotásoknál az ismeretanyag hiányából 
adódóan pusztán a szobrok bemutatására szorítkoztunk. 
A XVII–XVIII. századi emlékeknél próbáltunk röviden rávilágítani 
erdélyi eredetû kegyszobrok, kegyképek kultuszára, valamint a 
különbözõ európai kegyképek, kegyszobrok Erdélyben fellelhetõ 
másolataira, az ábrázolás prototípusára, vizsgálva kárpát-medencei, 
erdélyi elterjedését; továbbá helyet kaptak a korra jellemzõ típusok 
erdélyi elõfordulásai is. A Mária-tisztelet erdélyi XIX–XX. századi képi- 
és szoborábrázolásai már nehezen mérhetõek a magasmûvészet 
mércéjével, mégis az esetenként már tucatáruként forgalmazott, 
nagy mennyiségû, szerényebb kialakítású képek és szobrok is 
elengedhetetlen kellékei napjaink Mária-tiszteletének. 

Az egyes témakörök ismertetése és az emlékanyag válogatása 
korántsem a teljesség igényével készült. Reméljük viszont, hogy arra 
alkalmas, hogy rövid áttekintést nyújtson Mária tisztelõinek és fel-
keltse a különbözõ tudományterületek képviselõiben az érdeklõdést a 
kutatások késõbbi elmélyítéséhez, s nem utolsósorban jelentõségük 
hangsúlyozásával elõsegítse a számtalan esetben mûvelõdés- és 
egyháztörténeti szempontból is fontos mûalkotások megõrzését.
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A hangsúlyosan S tartású szobor megkülön-
böztetõ jegye az üregesen kivájt belseje, melyet 
hátoldalról lezártak és aprólékosan tovább faragták a 
ruharedõket, majd a felületet festették, fémszínezték. 
Egy késõbbi átalakítás eredményeként, amikor 
feltehetõen oltárszekrénybe helyezték a szobrot, a 
hátoldalát megcsonkították, a drapériaredõzetet 
pedig lefaragták. A kis Jézus kezébe helyezett alma, 
valamint Mária haja utólagos beavatkozások eredmé-
nyeképpen kerültek a szoborra.  

MÁRIA-SZOBOR
Nagyszeben, ferences templom; Tordatúr, római katolikus templom 
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Mária-szobor. 

Nagyszeben, ferences templom. 

XIV. század közepe. 198 cm.

Festett, fémszínezett fa, 

átfestett állapot. 

A nagyméretû, erõteljesen S tartású, kétoldalt 
lágy palástredõzetû faszobor arca hangsúlyos mé-
retû. A hátoldal kiképzése, üreges vájata alapján a 
szobor hajdan egy szárnyasoltár központi szekrényébe 
készült. A kis Jézus kezében az országalma és Mária 
jogara másodlagos elemek. Mária bal kezét egy 
közbeesõ elem beépítésével meghosszabbították. 
Feltételezzük, hogy a szobor öltöztetõs korszaka 
indokolta ezt a beavatkozást annak érdekében, hogy a 
jogart tartó kéz érvényesüljön az öltöztetett szobron is. 

Tordatúri Madonna. 

Gyulafehérvár, Érseki Székesegyház. 

XIV. század közepe. 179 cm. 

Festett, fémszínezett fa, 

átfestett állapot.
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MÁRIA-SZOBOR
Erdõszentgyörgy, római katolikus templom; Csíkszentmárton, római katolikus templom    

Az újonnan épült római katolikus templom 
szentélyében kapott elhelyezést az a Mária-szobor, 
amely a hajdani, vízzel elárasztott bözödújfalui 
templom tartozéka volt. 

Elõképe az Apokalipszis víziójában (Jel. 12, 1.) 
megjelenõ Napbaöltözött Asszony, mandorla alakra 
emlékeztetõ sugárkoszorúval, lába alatt emberarcú 
holdsarlóval, feje körül tizenkét csillagból álló 
koronával. 

Az életnagyságú, hársfából faragott és gazdagon 
festett, fémszínezett faszobor – a hátoldal kiképzése és 
a rögzítési nyomok alapján – hajdan egy szárnyasoltár 
központi fülkéjében állhatott.

Az életnagyságú Mária-szobor hajdan a templom 
fõoltárának központi fülkéjében állt. 

1713-ban még följegyezték, hogy Mária két 
oldalán Szent Luca és Szent Márton püspök szobra 
található. 

A szobor talapzatán az 1525-ös évszám olvasható. 
A Mária és a kis Jézus koronája késõbbi, mint a szobor, 
a hátoldalukra festett évszám alapján feltételezhetõ, 
hogy 1675-ben készültek. 

Mária-szobor. 

Csíkszentmárton, római katolikus templom. 

1525. 180 cm. 

Festett, fémszínezett hársfa. Restaurált állapot. 

Felirat: ANNO DOMI(NI) 1525. 

Mária koronáján: Fieri Cur: G: Sza P BC 1675

Mária-szobor. 

Erdõszentgyörgy, plébániatemplom. 

1500 körül. 175 cm. 

Festett, fémszínezett hársfa. 

Restaurált állapot.
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MÁRIA-SZOBOR
Nagydisznód, evangélikus templom; Kóród, családi kápolna

Az 1500 körül készült, Szent Miklós tiszteletére 
emelt szárnyasoltárt nagymértékben átalakították, 
átfestették a késõbbi évszázadokban. Hajdani, 
feltehetõen Szent Miklós püspököt ábrázoló központi 
szobrát, melynek méretére és formájára az oltár-
szekrény hátlapján fönnmaradt lenyomatból követ-
keztethetünk, egy kisebb méretû Mária-szoborra 
cserélték. 

A Mária koronáján hajdan körös-körül felirat volt, 
melybõl napjainkra csak néhány betû lenyomata 
sejthetõ. 

A szárnyasoltár a brulyai, gyülekezet nélkül 
maradt evangélikus templomból került áthelyezésre 
1999-ben a nagydisznódi evangélikus templom 
szentélyébe, melyet több felekezet használ közösen.

Mária-szobor. 

Nagydisznód, evangélikus templom. 

Fõoltár. 

1520 körül. 105 cm. 

Festett, fémszínezett hársfa. 

Konzervált állapot.

A szászsebesi evangélikus templom XVI. század 
elején készült nagyméretû szárnyasoltárának központi 
szekrényében Jézus családfája, egy Jessze-fa látható, a 
tetején Máriával. Az eredeti Mária-szobrot Kornis 
Zsigmond gubernátor 1731-ben átszállítja a kóródi 
birtokára és ott a családi kápolnájában helyezi el, s 
Szászsebesre helyébe másolatot készíttet. A Kóródon 
õrzött szobor talapzatán azonosíthatóak a Jessze-fa 
megcsonkított lombdíszei.

Mária-szobor. 

Kóród, családi kápolna. XVI. század eleje. 

Festett, fémszínezett fa. 

(A szászsebesi evangélikus templom oltárának egykori szobra)
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BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA
Csíksomlyó, ferences templom

Erdély legismertebb kegyszobrát Csík-
somlyón, a ferences barátok õrzik. Típusát tekintve 
a Napbaöltözött Asszonyt jeleníti meg az Apoka-
lipszis víziója (Jel. 12, 1) nyomán. A királynõként 
ábrázolt Máriát mandorla alakban sugárkoszorú 
övezi, lába alatt gömb és holdsarló, feje körül 
tizenkét csillagból álló korona, bal karján áldást 
osztó gyermek Jézust, jobbjában királynõi jogart 
tart. Bözödújfalui párdarabjához hasonlóan a 
holdsarlóba emberarcot faragtak. Az 1500 körül 
készült Mária-szobor palástjának karéjszerû 
visszatûrése felvidéki szobrokkal mutat hasonló-
ságot. A nagyméretû, másfél ember nagyságú 
faszobor hajdan egy szárnyasoltár központi 
szekrényébe készült. Mária haját gyöngysorral 
díszített sodort hajpánt (fejdísz?) ékesíti, a fölé 
helyezett hajdani koronáról keveset tudunk. 

A XVII. századi tatárpusztításokat követõ 
helyreállítás alkalmával, 1664-ben a somlyói 
ferencesek brassói Nyerges Jánossal kötnek 
szerzõdést egy újonnan épülõ nagy oltárra. Az 
oltárba behelyezik az épen fennmaradt Mária 
szobrot, üreges hátoldalát lezárják és sugár-
koszorút készítenek. Mária feje fölé a Boldogságos 
Szüzet megkoronázó angyalpárt, míg két oldalára Szent Katalin és Szent Borbála 
szobrait faragják. Errõl az állapotról tanúskodik Andreas Wisman brassói rézmetszõ, 
XVIII. század második felében készült metszete. Késõbbi, módosított állapotot mutat az 
a festmény, amelyet a csíkszentmihályi templomban õriznek. 

Számos metszet, festett és faragott kép készült a kegyszoborról a XVIII–XIX. század 
folyamán, de ezek közül többnél csak az elõkép hatása azonosítható, részleteikben 
viszont különböznek egymástól. Ide sorolható a közeli, csíkkozmási festett kép és a 
csíkszentkirályi szobor. 

A XIX. századi nagyméretû építkezések és átalakítások alkalmával csak a Mária-
szobrot õrizték meg a korábbi berendezésbõl, új arculatot adva a kegytemplomnak. Az 
új fõoltár központjába helyezték el a Mária-szobrot, ekkor a lába alatti gömböt kisebbre 
faragták, valamint alsó köntösét fehérre festették át. 

A XIX. század második felében és a XX. században, de még napjainkban is számos 
másolat készült és készül a kegyszoborról, melyek Erdély szerte megtalálhatók. 

Boldogságos Szûz. Csíksomlyó, ferences templom. Fõoltár. 

1500 körül. 253 cm. Festett, fémszínezett faszobor.



A KOLOZSVÁRI KÖNNYEZÕ SZÛZ

Kolozsvári Könnyezõ Szûz kegyképének 

másolata. 

Gyulafehérvár, teológia kápolnája. 

Kb. 60x80 cm. Olaj, vászonkép. 

Felirat: VERA EFFIG: ICONIS MIRACULOSÆ 

B. V. M. CLAUDIOP.

Zetelaki Szabó János és felesége fogadalmi képe. Szentkatolna, római katolikus templom. 

123x202 cm. Olaj, vászonkép. 

Felirat: Aldott Légyen, az Eloszolhatatlan Szent, / Háromság, égy örök Isten, mindörökké. // 

Üdvözlégy Mária / aki hatalmat vet / tél ate Szent / Fiadtol min / deneknek meg / 

nyerésére / malasztal vagy / teljes könyörögj / éretünk. // Aldott legyen a mi / 

Urunk Jezus Krisztusunk / és az õ Szent Anya / Boldogságos Szûz / Mária mint / Örökön Örökké //  

Oltalmad alá foljamodunk Istennek Szent Annya

„Megvirradt felettünk Máriának napja / Eljöttünk e helyen szép 

Szûz Mária / Kolozsvárnak ékes királynéja Özvegyeknek, árvák-

nak hû anyja”

A kolozsvári volt jezsuita, késõbb piarista, majd 
egyetemi templomként ismert szent hajlékban õrzik a 
kolozsvári Könnyezõ Szûz festett képét, amely az 
erdélyi Mária-tisztelet egyik meghatározó emléke.
Az ikon a Szamosújvár melletti Füzesmikola ortodox 
temploma számára készült. Festõje egy Lukács neve-
zetû, a közeli Iklódon lakó orosz vagy rutén 
származású képíró, kinek munkáit más környékbeli 
templomban is megtaláljuk. 

Az 1681-ben Kopcsa János adományából készült 
ikon három héten át könnyezett az ott állomásozó 
Hohenzollern herceg vasas ezredének katonái elõtt. A 
28 tanú vallomását kivizsgálva, gróf Kollonich Lipót 
bíboros és esztergomi érsek, a csodás eseményt 
elismerte és engedélyt adott a kép nyilvános tiszte-
letére. A nagy visszhangot keltõ csoda hamarosan 
Kornis Zsigmond kormányzó tudtára jutott, aki 
önhatalmúlag a szentbenedeki kastélyának kápolná-
jába vitette. Felsõbb egyházi rendeletre a kegykép 
visszakerült Füzesmikolára, de nemsokára újból útra 
kelt és gondozását a kolozsvári jezsuitákra bízták. 
Elõször a házi kápolnájukba, majd 1724-ben az 
újonnan épült, Szentháromság tiszteletére szentelt 
templomuk fõoltárára került. 

Típusát tekintve Hodigitria Mária-ábrázolás, 
nevét a Szent Lukácstól származtatott eredeti ikon 
õrzési helyérõl a Ton Hodegón kolostorról kapta, 
melyet a törökök 1453-ban, Konstantinápoly ostro-
makor elpusztítottak. Ezen képtípusnál Máriát ülve 
ábrázolják, karján a kis Jézussal, aki jobbjával áldást 
oszt, míg bal kezében irattekercset tart. A több vallású 
és nemzetiségû Erdélyben a kolozsvári kegykép a 
katolikus restaurációt és a római egyházzal való uniót 
sürgetõ törekvések legismertebb szimbóluma. 
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Erdélyben számos metszet, dombormû és 
festmény készült a kegyképrõl. A készíttetõk között ott 
találjuk az erdélyi katolikus nemesség jelentõs részét, 
míg a metszésben, festésben és faragásban olyan 
mesterek kapnak megbízást, mint Binder János Fülöp, 
Zeller Sebestyén, Veress Mátyás vagy Schuchbauer 
Antal. 

Néhány szerencsés esetben ismerjük a meg-
rendelõt. A dési ferences templom Mária kápolnáját 
Kornis Zsigmond és Eisenbach György építtette 1762 
és 1765 között. Oltárát – középen a hajdani kolozsvári 
könnyezõ Mária kegykép másolatával – Schuchbauer 
Antal készítette ifj. Kornis Zsigmond és Haller Anna 
megbízásából. Ugyanennek a szobrásznak a keze 
munkáját dicséri a magyarszarvaskendi oltár, mely 
Apor Lázár és Kapi Terézia megbízásából készült 
1750–1770 között, középen a kolozsvári könnyezõ 
Mária képpel. A marosvásárhelyi volt jezsuita templom 
számára 1738-ban Lobmayr Anna és Nagy Istvánné 
adományozza a kolozsvári Könnyezõ Szûz képét. 

A gelencei, Szent Imre tiszteletére épített 
templom déli mellékoltárát Deér Barnabás gyer-
gyószentmiklósi mester készítette 1797-ben, Kádár 
Judit és Heléna megbízásából. A központi, kolozsvári 
Szüzet ábrázoló fa táblaképet Veress Mátyás festette 
1774-ben, a kép két oldalára Loyolai Szent Ignác és 
Xavéri Szent Ferenc szobrait helyezték. 

Ikonográfiai szempontból érdekes színfoltok a 
kép a képben típusú ábrázolások. A székelyhodosi 
plébánián és a templomban három változatával is 
találkozunk a kegyképnek. A sekrestye bejárata fölé 
helyezett 1754-ben készült fogadalmi képen Boér 
Imre hodosi plébános és esperes magát és híveit a 
kolozsvári Könnyezõ Szûz oltalmába ajánlja. Hasonló 
fogadalmi képet õriznek a Szentkatolnai templom 
sekrestyéjében is, melyen Zetelaki Szabó János érde-
mes kapitány és protestáns vallásból megtért felesége 
fogadalmi imáját olvashatjuk.  

A parajdi plébánián õrzik a hajdani fõoltár 
nagyméretû oromzati képét, melyet 1749-ben 
festettek. A kompozíció – eddigi ismereteink szerint 
egyedülálló módon – összekapcsolja a korábbi Mária-
tiszteletet, az újabb, de egyre erõsödõ Nepomuki 
Szent János kultusszal. 

Nepomuki Szent János a kolozsvári 

Könnyezõ Szûz oltalmába ajánlja magát. 

Parajd, római katolikus plébánia. 

Hajdani oltár oromzati képe. 1749. 

116x131 cm. Olaj, vászonkép.

A KOLOZSVÁRI KÖNNYEZÕ SZÛZ

Boér Imre kanonok fogadalmi képe. 

Székelyhodos, római katolikus templom. 

1754. Olaj vászonkép. 

Felirat: TISZT: BOÉR IM- / RE KÁNONOK ÚR /  

XV: ESZTENDEIG / HODOSI PLEBÁNUS /  

ÉS ESPEREST. MA. / 

GÁT HIVEIVEL ISTEN ANNYÁNAK AJÁNLJA. 

AO: 1754.
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AZ ISTENSZÜLÕ DICSÕÍTÉSE, CSIPROVÁCI KEGYKÉP

Istenszülõ dicsõítése. Csicsókeresztúr, 

római katolikus templom. Fõoltár. 

XVII. sz. vége - XVIII. sz. eleje. 

Kb. 70x90 cm. 

Tempera, fémszínezés; fatábla. 

AZ ISTENSZÜLÕ DICSÕITÉSE

A bizánci ikonográfiában az „Istenszülõ 

dicsõítése” típusnak nevezik azokat az ikonokat, 
amelyeken a Jézust tartó Szûz Mária körül, az isteni 
gyermek megtestesülését és az édesanyja szûzi 
tisztaságát hirdetõ tizenkét ószövetségi alak ábrá-
zolása jelenik meg. Az istenõsök, próféták rendszerint 
a próféciáikat tartalmazó irattekercsekkel, vagy csak a 
jövendöléseik tartalmára utaló szimbólumokkal 
mutatnak Szûz Mária felé. A XII. században megjelent 
képtípus a középkorban az egész bizánci világban 
elterjedt, rendszerint az ikonosztázok alsó sorának 
egyik fõikonjaként (ún. trónusikon) kaptak helyet a 
templomokban, párdarabjuk pedig a tizenkét apostol 
ábrázolásaival övezett Krisztus-ikon lett. 

A csicsókeresztúri ikonon (XVII. század vége - 
XVIII. század eleje, Vaszil festõ), az Útmutató 
(Hodigitria) Istenszülõ ikonját övezik a próféták, 
tekercseiken nem prófécia, hanem saját nevük szerepel. Ez a templom 1715-ben került 
vissza a katolikusokhoz, és a kegyúri jogokat gyakorló Torma család állíttatta helyre, 
miután Torma Miklós szerencsésen hazatért a tatár fogságból. Az 1765-ben végzett 
kánoni látogatás folyamán följegyezték, hogy a szóban forgó, fõoltárra helyezett ikont 
is Torma Miklós hozatta át Ispánmezõrõl, ahol a kép könnyezett. A képet ebben az 
idõben számos, ezüstbõl készült fogadalmi tárgy díszítette. A jelenlegi fõoltár és a bal 
oldali mellékoltár 1767-ben készült, elõbbit id. Torma János, utóbbit Torma Dániel 
állíttatta. A fõoltáron látható Mária-kép keretét Torma Dánielné, báró Dujardin Mária 
hozatta Bécsbõl, a képet díszítõ, fõképp korall gyöngyöket a Torma család nõtagjai, 
illetve más nemes családok adományozták. A nagyszebeni példán (XVIII. század), a 
Meghatódott (Eleusza) Istenszülõt veszi körül a tizenkét ószövetségi alak, akik kezükben 
a tekercseken is olvasható próféciájukra utaló szimbólumokat tartanak.

CSIPROVÁCI KEGYKÉP

A római katolikus környezetben tisztelt keleti 
egyházi ikonok, ikonmásolatok sorát a gyulafehérvári 
bolgár ferencesek egykori Mária-kegyképe egészíti ki. 
A középkori Hodigitria-ikon a törökellenes felszabadító 
háborúk korai éveiben a bulgáriai Csiprovác (Ciprovci) 
városában könnyezett, majd a török attrocitások elõl 
menekülõ bulgarita szerzetesek segítségével 1688-
ban került Gyulafehérvárra. Itt a XVIII. század közepéig 
a bolgár ferencesek templomának csodatevõ kegy-
képeként tisztelték.

Gyulafehérvár. 

A bolgár ferencesek templomának egykori csodatevõ kegyképe 



A XIV. század elején a ferences misztika hatására 
alakult ki Itáliában a Várandós Mária (Madonna del 

parto) képtípusa, amelyen a Szûzanya a bal kezét a 
hasán nyugtatja, jobbjában pedig általában könyvet 
tart, ezzel utalva az Ószövetség messiási jöven-
döléseire. A típus megtalálható a barokk kori Közép-
Európa kultuszképei között is. A megtestesült igét 
méhében hordozó Mária legismertebb korabeli 
ábrázolása a prágai Újváros ágostonos kolostor-
templomának csodatevõként ismert kegyképe volt, 
amelynek kisugárzása a XVIII. századi Erdélyben is 
több ábrázolást eredményezett. A prágai Mater 
gravida kegyképen baloldalt meredek magaslattal, a 
jobb oldalon pedig egy görbe fával szegélyezett, 
mélybe nyúló táj elõterében áll a Messiás jelenlétét 
kezeinek széttárt mozdulatával is jelzõ Szûzanya. 

A mezítlábas Mária díszes virágmintás ruhát visel, 
amelyre sötét köpeny borul. Az ismert erdélyi példák 
kivétel nélkül ezt a típust örökítik tovább, esetenként 
mindössze a háttér tája változik. 

A Várandós Mária legismertebb erdélyi emléke a 
prágai variánsaként értékelhetõ gyulafehérvári 
kegykép, amely egykor az 1716-ban alapított 
trinitárius kolostortemplom fõoltárán állt. Az elõképé-
vel teljesen megegyezik a Mária kisebb magaslaton 
ábrázolt alakja, a háttér baloldalán azonban egy város 
sziluettje tûnik fel. A gyulafehévári Várandós Mária 
csodatevõ voltáról az írott források mellett, a róla 
készült metszetek is megemlékeznek. Ezek közül a 
legjelentõsebb a csatári Nagy János és felesége által 
1740 körül a bécsi Franz Leopold Schmitnerrel készít-
tetett rézmetszet. 

A Várandós Mária kultuszának kedvelt voltát 
bizonyítják a téma további ábrázolásai is, mint a 
mindössze egy metszetrõl ismert segesvári kegykép, 
valamint a csíkszentléleki plébániatemplom XVIII. 
század közepi mellékoltárán álló másolat. A sorozatból 
kiváló mûvészi színvonalával emelkedik ki a mócsi 
templom 1764-es, a Haller család megrendelésére 
készült festménye.

Várandós Mária. 

Csíkszentlélek, római katolikus templom. 

Mellékoltár. XVIII. század

Olaj. Vászonkép.

Metszet a gyulafehérvári trinitáriusok 

kegyképérõl. 1740 körül.
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SEGÍTÕ BOLDOGASSZONY

Az egyik legnépszerûbb közép-
európai Mária-kegykép, melynek elõképe 
az id. Lucas Cranach által 1537-ben festett 
és ma az innsbrucki Szent Jakab templom 
fõoltárán látható festmény. Elterjedésében 
az 1618-ban a passaui kapucinusok szá-
mára készített másolat játszik meghatá-
rozó szerepet, amelyet már 1622-ben 
nyilvánosan tiszteltek. A passaui másolat 
Bécs 1683-as ostromakor kap különleges 
jelentõséget, amikor a fõvárost ostromló 
török hadak felett szeptember 12-én 
Kahlenbergnél aratott gyõzelmet a passaui 
Szûzanyának, a „Keresztények Segítsé-
gének” tulajdonították, s ettõl kezdve vált 

kultuszának kiemelt elemévé a török elleni védelmezõ jelleg. Emellett a pestisjárványok 
elhárításáért is gyakran a Segítõ Boldogasszonyhoz folyamodtak. A korabeli felfogás 
szerint a XVII. század végétõl a XVIII. század derekáig pusztító pestist a török fogságból 
szabaduló keresztény katonák hurcolták be a Habsburg birodalomba, ezért a pestist a 
pogány törökök átkának tekintették, amely ellen szintén a törökverõ Mária oltalma 
nyújthat segítséget. A Segítõ Mária hangsúlyos törökellenes és pestistõl oltalmazó 
jellege mellett, a XVII–XVIII. században a Duna mentének országaiban hasonló szerepre 
tett szert, mint a késõ középkortól minden veszedelemtõl óvó Köpenyes Mária. 

A kultusz magyarországi és erdélyi elterjedésében meghatározó szerepet játszanak 
a birodalom más területeirõl érkezõ németajkú telepesek, és kiemelt jelentõségû a 
ferences rend szerepe.

A Segítõ Mária ismert XVIII. századi erdélyi ábrázolásai esetében is kimutatható e 
kettõsség. Jelentõs németajkú lakossággal, vagy katonai és világi adminisztrációval 
rendelkezõ településekrõl (pl. Brassó, egykori jezsuita templom), vagy a ferences rend 
környezetébõl (Csíksomlyó, Salvator-kápolna, fogarasi és medgyesi ferences templom) 
származnak. Legtöbbjük a bécsi koronás típusba tartozik, de emellett ismert a passaui 
eredetû korona nélküli (Kászonújfalú, Gyergyószentmiklós), s a ritkább, csillagkoszorús 
(kantai minorita templom, Brassó-Bolonnya) és baldachinos(Kolozsvár) variáns is.

Az erdélyi Segítõ Mária másolatok egyik legszebb példája a brassói ferences 
templomban található. Eredetileg a Ludwig Andreas Khevenhüller gróf és felesége 
Maria Anna Philippine Lamberg hercegnõ által 1729-ben állíttatott fõoltár közepén, a 
tabernákulum fölött volt elhelyezve. Elegáns rokokó keretét Franz Xaver Prigel a brassói 
harmincadhivatal tisztviselõje rendelte 1780-ban. A festmény csodatevõ jellegérõl 
tanúskodnak a fennmaradt ex-voto ezüst dombormûvek.

A Segítõ Boldogasszony kultusz népszerûségének továbbélését számos XIX. 
századi másolat is példázza. Közülük kiemelkedõ színvonalú a század elsõ felébõl 
származó Brassó-bolonnyai másolat.

A passaui Segítõ Mária kegykép másolata.

Kászonújfalu, római katolikus kápolna. Kb. 70x80 cm. Olaj, vászonkép.
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1610-ben, Rómában egy ház 
romjai között találta meg Ruzzola 
Domokos kármelita atya a Lehajtott 
fejû Mária képét, amely valószínûleg 
egy Angyali üdvözletet ábrázoló kép 
töredéke lehet. 

A rend római templomában, a S. 
Maria della Scalában nyilvános tiszte-
letre helyezte, majd a harmincéves 
háború alatt magánál tartotta. A 
Protestáns Unió ellensúlyozására létre-
jött Katolikus Liga 1620-as, a Prága 
melletti Fehér-hegyen szerzett gyõzel-
mét Mária közbenjárásának tulajdoní-
tották. Páter Domokos ugyanis a kato-
nai táborba vitte a Boldogságos Szûz 
képét, amely elõtt a sereg térdre esve 
könyörgött a gyõzelemért. A legenda 
szerint, az ütközetben a barát a sereg 
élén haladt a képpel, miközben meny-
nyei seregek is társultak a katolikus 
haderõhöz. Az így kialakult túlerõt lát-
va az ellenség megfutamodott. 

A csata elõtt közvetlenül, Páter 
Domokos egy romos kastélyban egy másik, Jézus születését ábrázoló, gótikus képet is 
talált, amelyet a csata alatt a keblén hordozott. Ezt a képet majd Rómába küldte, ahol a 
gyõzelem emlékére alapított, S. Maria della Vittoria karmelita templomban helyezték 
el. Páter Domokos még halála elõtt (1630) a Lehajtott fejû Mária képet Bécsbe hozta, 
ahol II. Ferdinánd császár magánkápolnájában az egész udvar nagy tiszteletben 
részesítette. 

Az eredetileg Bécsben, majd 1901-tõl a döblingi kármelita templomban õrzött 
kegykép másolatát több erdélyi templom oltárán megtaláljuk. A képeket gyakran 
feliratok egészítik ki. Az alvinci példányon Mater Amabilis-nek, vagyis „Szeretetre méltó 
anyának” nevezik Máriát. A székelyszenttamási és a tordai változatokon a Mária 
zsolozsma Ave maris stella kezdetû himnuszának negyedik versszakából a „Monstra Te 

esse Matrem” (Mutasd meg, hogy anya vagy) sor, valamint a közismert, „Mater 

misericordiae” (Irgalmasság anyja) megszólítás szerepel, amelyek Máriának az 
emberiséget fenyegetõ veszélyek elhárításában betöltött fontos szerepére utalnak. A 
székelyszenttamási kép abból a szempontból is különleges, hogy Mária a magyar Szent 
Koronát viseli. 

Lehajtott fejû Mária kegykép másolata. 

Alvinc, ferences templom. Felirat: MATER AMABILIS.
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A BRÜNNI FEKETE MÁRIA

A brünni kegykép Máriát a gyermek Jézussal ábrázoló 
jellegzetes Hodigitria-kép, amelyet 1356-ban ajándékozott IV. 
Károly német-római császár a brünni ágostonosok 
templomának. Itt évszázadokon át nagy tiszteletben tartják, 
majd kultusza a XVIII. században élénkül meg, amikor 1736-
ban a város polgársága ünnepélyes körülmények közepette 
helyezett koronát Mária és a gyermek Jézus fejére. 

Tisztelete Magyarországon is megfigyelhetõ, másolatai 
ismertek többek között az illavai trinitárius, a gyõri karmelita, a 
buda-vízivárosi ferences vagy a Pest-belvárosi templomban. A 
kultusz erdélyi jelenlétérõl a nagyszebeni belvárosi plébánián 
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A BRÜNNI FEKETE MÁRIA, ALTÖTTINGI MADONNA

és a topánfalvi templomban fennmaradt XIX. századi másolatok tanúskodnak. Mária 
feketesége a súlyos megpróbáltatások jelképeként jelenik meg a Fekete Szûzanya 
ábrázolásain, amely az Énekek éneke alábbi soraira támaszkodik: „Fekete vagyok, de 

szép, Jerusálem leányi ... Ne nézzetek engem, hogy feketés vagyok, mert a nap 

színtelenített meg engem az anyámfiai harczoltak ellenem”. (Énekek éneke I. 4–5.) 
Mindkét másolaton dúsan aranyozott háttér elõtt jelenik meg a frontálisan 

ábrázolt Mária alakja, amint felemelt jobbjával a bal kezén nyugvó és felé forduló 
gyermek Jézusra mutat, és mindkettõn megfigyelhetõ a brünni kegykép egyik 
legjellemzõbb megkülönböztetõ részlete, a Mária nyakába akasztott rombusz alakú 
ereklyetartó.

Brünni kegykép másolata. Topánfalva, római katolikus templom. XIX. század. Olaj, vászonkép.

ALTÖTTINGI MADONNA

1489-ben, a bajorországi Altötting városában egy 
balesetet szenvedett gyermek csodálatosan meggyógyult a 
városka Mária kápolnájában. Ettõl kezdve, a kápolnában 
található, és még az elõzõ századból származó szobrot, amely 
a gyermekét tartó, álló Szûz Máriát ábrázolja, kegyszobornak 
tekintették, a templomocska pedig az egyre nagyobb 
számban érkezõ zarándokok kegyes célpontjává lett. 

A szobornak, a máriazellihez hasonlóan, számos másolata 
ismert, de nem csak faragott, hanem festmény formájában is 
készültek kópiái. Ez utóbbiak közé tartozik az egyetlen ismert 
erdélyi, Besztercén található másolata, amely fogadalmi ruhák 
nélkül, eredeti alakjában, a szobrot befogadó fülke részleteinek bemutatásával 
ábrázolja a híres kegyszobrot. A besztercei kép eleven tiszteletére az ezüst fogadalmi 
tárgyak bõsége utal. A hagyomány szerint a festményt a környéken állomásozó 
Hohenzollern ezred egyik katonája a Beszterce melletti Besenyõ falu lutheránus 
templomának oltárában elrejtve találta 1716-ban, majd a besztercei katolikusoknak 
adományozta. A kegykép a városban egy év múlva letelepedõ piaristák gondozásába 
került, és az 1781 és 1787 között épített templomuk mellékoltárán található.

Altöttingi Madonna másolata. Beszterce, egykori piarista templom. Mellékoltár. 
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„SZOMORÚAK VIGASZTALÓJA”

A bécsi kapucinus templom római eredetû Maria lactans, azaz Szoptató 
Boldogasszony kegyképét a lorettói litániából származó megszólítás változataként 
tisztelték a Szomorúak vigasztalója néven. A szoptató Mária képtípus Máriát, mint az 
üdvösség, az élet forrását jeleníti meg. 

A kegyképet az olaszországi Privilianoból Antal kapucinus atya hozta 1707-ben a 
császárvárosba, ahol kezdetben a császári házikápolnában helyezték el, majd a 
kapucinus templomba került. A bécsi kegyképrõl a XVIII. században Magyarországra is 
kerültek másolatok, közülük a zsömleit (vértessomlyóit), amelyet 1733-ban Krisztina 
Julianna Faber bécsi hajadon készíttetett, Nyomorultak segítõje néven szintén 
csodatevõként tisztelték.

A XVIII. század végén épített vízaknai római katolikus templomban található 
olajképet minden bizonnyal a bécsi másolataként festették a század második felében. A 
szembõlnézetbõl ábrázolt Mária vörös ruhát és zöld köpenyt visel, ölében pedig a 
fehérruhás Gyermek Jézust tartja. Az ábrázolás jellegzetes részletei Mária levéldíszes 
nyitott aranykoronája, valamint a ruhájának nyakát szegélyezõ kettõs gyöngysor, 
közepén vörös kereszttel díszítve.

A bécsi kapucinusok kegyképének másolata.

Vízakna, római katolikus templom. XVIII. század második fele.

Olaj, vászonkép.
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NAGYSZOMBATI ÁLDÓ BOLDOGASSZONY

Nagyszombati Áldó Boldogasszony kegykép másolata. Csíkcsicsó, római katolikus templom. 

1708, javítva 1953. Kb. 70x80 cm. Olaj, vászonkép.   

VERA EFFIGIES B[eatae]. V[irginis]. M[ariae]. LACRIMANTIS / ET SUDANTIS TYRNAVIAE 

IN HUN- / GARIA. ANNO 1708. Renov in 1953.

A nagyszombati kegykép a római S. Bonifazio e Alessio bazilika Hagioszovitissza 
ikonjának XVII. századi, fatáblára festett másolata, mely ismeretlen körülmények 
között, feltételezhetõen valamely Rómát járt fõpap ajándékából jutott a nagyszombati 
Szent Miklós székesegyházba, ahol a hagyomány szerint már 1663-ban, a magyar 
seregek által elvesztett párkányi csata elõtt is könnyezett. 
Hazánkban a római, eredeti közbenjárást kifejezõ kéztartását átértelmezve, Áldó 
Boldogasszonynak nevezik. Kultusza az 1708-as sorozatos könnyezések és 
verítékezések után válik elterjedtté. Ennek megalapozásában és terjesztésében 
csíkkarcfalvi Mártonfy György esztergomi kanonok, késõbbi erdélyi püspök, is 
meghatározó szerepet játszik: õ jegyzõkönyvezte a könnyezés körülményeit, majd rá 
egy évre egy kötetet ad ki a csodatételekrõl. Talán nem független az õ nagyszombati 
tevékenységétõl a kegykép másolatának csíkcsicsói jelenléte, de az ebben az 
idõszakban teológiai tanulmányaikat zömmel a nagyszombati kollégiumban végzõ 
erdélyi egyházi személyek közvetítõ szerepe is elképzelhetõ. 

A két világháború közti idõszakban készült archív fényképen még eredeti 
környezetében, egy oszlopokkal szegélyezett, porcdíszes kisméretû XVIII. század eleji 
oltárépítményben jelenik meg a vászonra festett olajkép, melyen vörösesbarna háttér 
elõtt és egy szürke, feliratos posztamens fölött látható a Szûzanya könnyezõ arcú és 
vérrel verítékezõ homlokú, kissé balra forduló kék köpenyes alakja. A csicsói másolat 
részletei, mint például a bal kéz jellegzetes tartása, a Szûzanya köpenyét összefogó 
díszes ötvösmûvû boglár, melyen aranyfeszület lóg, megegyeznek a nagyszombati 
kegyképpel, azonban a kegykép meghatározó részletének, Mária áldón felemelt jobb 
kezének hiánya egy utólagos beavatkozásra utalhat. 



A MÁRIARADNAI SKAPULÁRÉS BOLDOGASSZONY

A Kármelhegyi vagy Skapulárés Boldog-
asszony kultuszának és ábrázolásainak elterje-
désében a szentföldi Kármelhegyen õrzött 
Szent Lukácsnak tulajdonított kegykép 
másolatai játszottak fontos szerepet. Az e 
típusba sorolható ábrázolások prototípusa a 
nápolyi S. Maria del Carmine-templom 1300 
körüli kegyképe, amelyet a hagyomány szerint 
a Kármel hegyérõl hoztak Nápolyba az iszlám 
elõretörés elõl menekülõ szerzetesek.
Ezeknek az ábrázolásoknak lényeges eleme a 
tisztítótûzbõl való szabadulás gondolata, ezért 
jelentõs szerepet kapnak a reformátorok 
purgatóriumot tagadó véleményével szem-
ben a tridenti zsinaton megfogalmazott 
tanítások terjesztésében is. A téma magyar-
országi barokk kori példái a bécsi Szent József 
karmelita templom kegyképének mintájára 
készültek. A legjelentõsebb magyarországi 

A máriaradnai Skapulárés Boldogasszony kegykép másolata. 

Marosludas, római katolikus plébánia. XVIII. század. 91x121 cm. Olaj, vászonkép

Skapulárés Boldogasszony kegykép a máriaradnai, amely egy Remondini mûhelyében 
készült papírra nyomott rézmetszet. Ezt egy vándor itáliai képárustól 1688-ban 
vásárolta egy Virchinossa György bosnyák ember, és a radnai hegyen található kis 
kápolnában helyezte el, ahol csodákat mûvelt. A radnai kegykép esetében a 
tísztítótûzbõl való szabadulás gondolatához törökellenes tartalom is kapcsolódik, 
ugyanis a népi hagyomány szerint a kegyképet a templom egyéb tárgyaival együtt a 
törökök tûzre vetették, azonban a kép sértetlenül megmaradt. 

A marosludasi római katolikus templom olajfestménye a radnai kegykép 
másolatának tekinthetõ. A plébános szóbeli közlése alapján Kemény József 
adományozta a hajdani gerendkeresztúri kápolna számára. Az elterjedt Kármelhegyi 
ábrázolásoktól eltérõen, a radnai metszetet követve fordítottan, balra tekintve jelenik 
meg az ölében a gyermek Jézust, baljában az üdvösség reményét jelentõ skapulárévá 
redukálódott szent vállruhát tartó Istenanya. Kétoldalt pálmaágat hozó angyalok 
tartják Mária koronáját, amely fölött a Szentlélek galambja bukkan föl. A festmény alsó 
részét egy tisztítótûz részlet tölti ki, benne a kiszabadulásra váró lelkek emberi alakjaival. 
A Stock Szent Simon látomásai alapján 1332-ben kiadott, majd késõbb is többször 
jóváhagyott, Bulla Sabbatina címû pápai bulla szerint a Szûzanya megígérte, hogy 
mindazokat, akik a szent vállruhát, azaz skapulárét méltóképp viselik, a haláluk utáni 
elsõ szombaton megszabadítja a tisztítótûzbõl. A marosludasi példán is a tisztítótûzbõl 
való szabadulás eszméjét hangsúlyozza a két skapulárét tartó angyalalak jelenléte. 
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JÓTANÁCS ANYJA

A legenda szerint amikor a törökök 
1467-ben Albánia akkori fõvárosát, 
Szkutarit akarták elfoglalni, két nemes 
család feje, Giorgi és Szlavi, mindent 
megtett, hogy a templomuk falán 
található ún. Paradicsomi Mária falképet 
megmenthessék. A kép levált a falról és 
lángoszlopként vezérelte a két nemest, 
mint az Úr Izraelt a pusztai vándorlás 
során. A szemük elõl eltûnt képet a Róma 
melletti Genazzano Jótanács Anyjáról 
elnevezett ágostonosrendi templomá-
ban találták meg, ahol azóta Mater Boni 

Consiliiként tisztelik. 
A kép tisztelete a rend templo-

maiban elhelyezett másolatok révén 
terjedt, és a nevére alapított társulatok 
népszerûsítették. A XVII. és XVIII. század 
folyamán a rendi kereteken túllépve már 
az egész egyházban elterjedt.

Legjelentõsebb magyarországi má-
solata a Pozsony-virágvölgyi, mely egyút-
tal zarándoklatok célpontja is volt. 

A Róma közelében fekvõ Genazzano Jótanács Anyja kegyképének másolata. 

Körösbánya, ferences templom. 74x112 cm. Olaj, vászonkép. 

Felirat: Ab Bildung der gnaden Reichen Mutter gottes von guthen Rath, so zu / GANACANA bey den PP. 

Augustinern ver Ehret wird.

A kultusz egyetlen erdélyi képi emléke a bulgarita ferencesek körösbányai templo-
mában található másolat, mely az angyaloktól vitt, levegõben utazó csodás képet 
mutatja a Szentháromság és két szerzetesszent társaságában. Maga a kegykép Eleusza 
típusba tartozó ábrázolás, melyen Mária és a gyermek Jézus arca egymáshoz simul, a 
fejük fölött pedig szivárvány ível, ami a béke és az egyetértés jelképe, hisz mindkettõ 
alapja a jó tanács iránti engedelmesség.

A kép a képben megjelenõ kegykép környezete utazásának körülményeire utal: 
éjszaka tûzcsóva, nappal pedig egy felhõ jelezte a két nemesnek a kép útját. A kegykép 
alján barokk kartusban a Hadd adjak neked tanácsot, hogyan mentheted meg az életedet 
bibliai idézet (1 Kir 1,12) németnyelvû felirata látható. A festmény felsõ részén a 
középen a felhõkön ülõ Atyaisten, és a kegykép jótanácsait mintegy sugalmazó 
Szentlélek ábrázolása mellett két oldalt a térdelõ Páduai Szent Antal és Clairvauxi Szent 
Bernát jelenik meg.
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„Szépségemmel a farizeus lelkeket megszégyenítem és 

hatalmammal a kevélyeket megalázom”

A székelyudvarhelyi ferences templom Szent 
Péter és Szent Pál tiszteletére emelt fõoltárának 
központi fülkéjében Mária látható, kétoldalt Szent 
Péter és Szent Pál apostolok, valamint a magyar szent 
királyok, Szent István és Szent László. Az oltár 
oromzatán a Szentháromság szoborkompozíciója 
található, angyalokkal övezve. 

A XVIII. század közepén készült Mária-szobor az 
erdélyi barokk faszobrászat legjobb mûalkotásai közül 
való. A készítés idejére és helyére, valamint a mesterre 
vonatkozó pontos adatokkal nem rendelkezünk. Jelen 
ismereteink alapján, ami a szobor típusát illeti, 
egyedülálló az erdélyi, de még a Kárpát-medencei 
emlékanyagban is. A kis Jézus nélkül ábrázolt Mária 
jobb kezében a tisztaság szimbólumaként liliom volt, 
míg lába alatt a „tévtanokat író és görcsösen védõ” 
eretnek tûnik föl. 

A székelyudvarhelyi Mária-szobor esetében 
feltételezhetõ, hogy az ellenreformáció hatását tük-
rözi. Sajnos, az idõk során Mária kezébõl a liliom, az 
eretnekébõl az írótoll elkallódott, könyve lapjairól a 
hajdani feliratot szándékosan kikaparták, megsem-
misítették. Az írott forrásokkal ellentétben, az oltár 
egységes felépítése miatt nehezen képzelhetõ el, hogy 
a Mária-szobor fülkéjében korábban egy feszület állt 
volna.

1779 és 1782 között Veres Mátyás és neje, Perger 
Krisztina a szentélyt és az oltárt kifestette, aranyozta. 

1. Virgo Singularis.

Székelyudvarhely, ferences templom. 

A fõoltár központi szobra. XVIII. század közepe. Méret: 240 cm. 

Festett, fémszínezett hársfa. Restaurált állapot. 

2. A székelyudvarhelyi Mária Társulat emléklapja. 

Feltehetõen Franz Leopold Schmittner mûhelyébõl. XVIII. 

század. 21 x 11,5 cm. Felirata: felül: Tiszteltetik / Székely 

Udvarhelyt a T. P. Franciscanusok Templomában. Alul: En … mái 

Napon Fogadom, hogy á Makula / nélkül Fogantatott Sz. 

Szûzet, mint nagy Erdemû Pátronámot / tisztelem, és az õ 

aitatosságát életem Fottáig tehetségem Szerént / gyakorlom 

Isten Engem ugy szegéljen. An(n)o 17     M. 

MÁRIA-SZOBOR - „VIRGO SINGULARIS”
Székelyudvarhely, ferences templom
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BÉKE KIRÁLYNÕJE
„Szép hajnali csillag”

Köln városában 1637-ben, a spanyol uralom alatt 
álló Németalföldrõl érkezõ két nõvér alapított sarutlan 
kármelita kolostort. Kezdettõl fogva jó kapcsolatot 
ápoltak a városban élõ, számûzött francia királynéval, 
Medici Máriával, aki halála elõtt egy nappal (1642. 
július 3.) nekik ajándékozott egy Mária-szobrot. A 
királyné a szobor alapanyagául szolgáló fát a 
németalföldi Scherpenheuvel kegyhelyérõl kapta, 
ahol a XVI. századtól kezdve egy tölgyfára helyezett 
Mária-szobor körül nagy zarándokhely alakult ki. A 
XVII. század elsõ felében a fa köré, illetve helyén új 
zarándoktemplom épült, de a „csodás” tölgy anyagát 
nem pusztították el, hanem szétosztották, és Mária-
szobrokat faragtak belõle. Így tett Medici Mária is, 
amikor a birtokába jutott tölgyfadarabból elkészíttette 

ezt a szobrot, amelyet udvari kápolnájában õrzött. A nõvérek 1643-ban vehették át a 
szobrot, amelyet rövidesen nyilvános tiszteletre helyeztek templomukban, és a 
harmincéves háború nehéz éveiben a Béke Királynõje titulussal illették (Regina Pacis, 
Königin des Friedens, innen a kölni templomuk mai neve: St. Maria vom Frieden). 

A kegyszobor a hagyományos Mária ábrázolásokat követte: a Szûz balján a 
gyermek Jézust, jobbjában jogart tartott, fátylat viszont nem viselt; Jézus jobbjával 
áldott, baljában egy glóbusz volt látható. Rendhagyó motívumnak számított, hogy 
Mária egy hajóba helyezett földgömbön állt, a hajó orrán pedig egy sokágú csillag 

ragyogott. A szobrot koronákkal ékesítették, és gazda-
gon öltöztették. 1942-ben, Köln bombázása során az 
eredeti kegyszobor elpusztult.

Erdélyben Etéden található egy oltárkép, amely 
minden bizonnyal a kölni kegyszobrot népszerûsítõ, 
nagy számban készített XVII. vagy XVIII. századi 
metszetek alapján készült olajfestmény. A kép a 
szobrot a díszes fogadalmi ruhájában, ékszerekkel 
gazdagon díszítve ábrázolja. Érdekessége, hogy a 
hajón olvasható imában Stella matutinának, vagyis 
Hajnali csillagnak nevezik Máriát, amely a középkortól 
kezdve kedvelt megszólítása volt a Szûznek, s így 
Mária-szimbólumként értelmezték a hajóorron 
föltûnõ csillagot is. A festmény alsó felén látható 
keskeny toldás, és a módosított keret alapján 
feltételezhetõ, hogy a kép másodlagos elhelyezésben 
látható napjainkban. 

1. Stella Matutina – „Szép hajnali csillag”. A kölni St. Maria vom Frieden egykori Béke Királynõje 

kegyszobrának másolata. Etéd, római katolikus templom. Mellékoltár. 100x150 cm. Olaj, vászonkép. 

Felirat: STELLA MATUTINA ORA PRO NOBIS.

2. XVIII. századi metszetábrázolás a kölni Béke Királynõje kegyszoborról
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HAVAS BOLDOGASSZONY

A Havas vagy Havi Boldogasszony 
tisztelete szorosan összefügg a római 
Santa Maria Maggiore templom történe-
tével. A templom építését csoda elõzte 
meg, miszerint az egyik legforróbb nyári 
napon, augusztus 5-én hó hullott arra a 
helyre, ahova a templomnak épülnie 
kellett. Ezért nevezik a templomban 
õrzött õsi Mária ikont Havas Boldog-
asszonynak. 

Tisztelete a Kárpát-medencében a 
XVII–XVIII. században erõsödött meg, a 
döghalál, pestis okozta megpróbáltatások 
hatására. A római fõtemplom csodatevõ, 
Szent Lukácsnak tulajdonított Mária-
ikonját hosszú ideig nem lehetett le-
másolni. Borgia Szent Ferenc viszont 
1569-ben kieszközölte V. Pius pápánál, 
hogy az ikonról másolatot készíttet-
hessen. Az elsõ másolatok a jezsuita 
központok, illetve fejedelmi udvarok 
számára készültek. Az erdélyi kópiák 
megjelenését a Bécsben és Krakkóban 
õrzött példányok hatásának tarthatjuk. A 
kultusz elterjedésében a ferencesek is 
fontos szerepet játszottak.

A mikházi ferences kolostor Mária 
mellékoltárát Petki János és neje, Haller 
Krisztina állíttatta 1692-ben. Dluszki 
Jakab lengyel konventuális ferences, bákói 
püspök  szentelte föl. 

A kolozsvári ferences templom fõ-
oltárán, a forgatható szekrénybe helye-
zett Havas Boldogasszony vászonképet 
1730-ban egy brassói képíró készítette, 
Ettinger Mária megrendelésére. A szóban 
forgó kegykép egyik másolatát véljük 
felfedezni a székelyudvarhelyi ferences 
rendház kápolnájának Mária- képében is. 

Havas Boldogasszony kegykép másolata.

Mikháza, ferences templom. Mária mellékoltár. 

1692.

Fatáblára szegelt vászonkép, olaj.

Felirat: 

CELEBERIMA B. MARIAE / MAIOR IS EFFIGIES 
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MÁRIAVÖLGYI PÁLOS KEGYKÉP

A máriavölgyi Boldogságos Szûz 
Mária pálos templom 1240–1260 
közötti koronával ékes, festett, öltöz-
tetett kegyszobrát a legenda szerint 
egy kútban találták. Ülõ Boldog-
asszony típusú szobor, bal térdén a 
szintén ülõ, kezét áldásra emelõ 
gyermek Jézussal. Ábrázolásain a kút-
ból kiemelkedõ öltöztetett szobor 
jelenik meg.
Már a XVII. századiakon hangsúlyosan 
szerepel a Mária monogram, alatta a 
holdsarlóval és a három lángnyelvvel, 
amelyeken a Salve Regina Mária-
antifona befejezõ fohászai jelennek 
meg: O clemens, o pia, o dulcis Virgo 

Maria (Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes 
Szûz Mária). A Mária mögötti arany-
sugarak a fõoltár 1736-os újraállítá-
sakor kerültek a kegyszoborra. 
Mivel a kolostoralapítás és a templom 
építése Nagy Lajos királyhoz köthetõ a 
kegyszoborhoz többször is a Patrona 
Regni Hungariae képzet társult. 

A máriavölgyi kegykép egyetlen erdélyi másolata az egykori tövisi pálos templom 
fõoltárának középképe volt, amelyet az oltárkép fölötti címeres kartus kronosztichonja 
szerint 1724-ben állíttatott diód-várallyi Miksa György. Az oltár sajnos napjainkra 
megsemmisült, csupán egy fényképfelvételrõl ismerjük a hajdani építményt. A hozott 
kegykép-másolatot feltehetõen az oltárba való beillesztéskor átszabják, átfestik. 
Szögletes formátumát fölül félkörívesre szabják, az alsó felét egy arasznyi vászoncsík 
betoldásával megnövelik. Az erdélyi emlékanyagban szokatlan készítés-technikával 
készült aranyozás körüli festett felületeket részben átfestik, a betoldott alsó részre 
zömök kútgyûrût festenek.

A máriavölgyi kegykép másolata. 

Tövis, egykori pálos templom. 

172 x 92 cm. Olaj, vászonkép.

Felirat: MARIA VIRGO / O CLEMENS / O PIA / O DVLCIS
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FREISINGI IMMACULATA
„Szeplõtelenül fogantatott szép Szûz Mária”

Az 1697-ben megnyílt freisingi bencés 
gimnázium elsõ retorika profeszszora, Wolfgang 
Rinswerger a következõ évben már Mária-
kongregációt alapított a gimnazisták számára. 
1703-ban Wolfgang Leuther müncheni szobrász-
szal egy Szeplõtelenül fogantatott Szûz Máriát 
ábrázoló szobrot is faragtatott, valószínûleg 
spanyol elõképek alapján. A szobrot a líceum 
kápolnájában helyezték el és hamarosan kegykép 
módjára tisztelték. Az 1802-es szekularizáció 
folyamán a kegyszobor elkallódott, de korabeli 
metszetek és festménymásolatok alapján fogal-
mat alkothatunk róla.

Bécsben, a Lipót-város szélén álló, egykori 
sarutlan karmelita kolostor Szent József templo-
mának oldalkápolnájában található a Freisingi 
Immaculata XVIII. századi festmény változata. 
Mária glóbuszon áll, jobb lábával a szájában almát 
tartó kígyó fejére, és egy félholdra tapos; kezét kitárja, baljában díszes jogar, amely 
liliomokban virágzik ki; köntöse kék, díszes arany paszomántokkal, tunikája hatalmas 
arany virágokkal átszõtt vörös brokátból készült, pompás arany szegõkkel; hosszú 
barna haja vállára omlik, a hajába font igazgyöngysorok is jól kivehetõk, koronája 
rózsákból és liliomokból készült. Mária glóriáját tizenkét csillag alkotja, feje körül öt kis 
kerub röpköd. Palástját díszes csat fogja össze, amely alatt egy arany medálion is 
föltûnik, benne az IHS betûk, Jézus nevének rövidítése olvasható, amely a Szûznek az 
Isten megtestesülésében betöltött szerepére utal. 

Erdélyben eddig két másolatot ismerünk, amelyek a bécsi változathoz állnak közel. 
A szõkefalvi plébániatemplomban található képet a helyi hagyomány szerint Gyárfás 
Elemér (1884–1945) adományozta. Ezzel a másolattal szinte teljesen egyezik a 
szászszebesi ferences kolostorból Sepsiszentgyörgyre került példány.

A Freisingi Immaculata késõbbi változatának tekinthetõ a székelybethlenfalvi 
templom XVIII. század végérõl származó fõoltárképe is, de Mária ruhája egyszerûbb, 
ékszerei közül az igazgyöngysorok hangsúlyosak, amelyrõl nem Jézus nevét, hanem 
egy álló csecsemõt ábrázoló aranymedál csüng. Mária fölött, nevének olajágakból 
kirakott kezdõbetûje is megjelenik, két oldalán kerubok láthatók.
Mária ezen a képtípuson az Énekek énekébõl és a Zsoltárokból ismert jegyes 
szimbolikával fölékesítve, nem egyszerûen csak szeplõtelenül fogantatott Szûzként, 
hanem a Szent Lélek kiválasztott mátkájaként jelenik meg. Ez a gondolat 
legnyilvánvalóbban a csíkszentdomokosi mellékoltár képén bontakozik ki: a Szent Szûz 
fölött lebegõ Szentlélek-galamb gyûrût tart csõrében, és a Mária keblén fölcsillanó 
aranymedálon ugyancsak a Szentlélek látható galamb képében. 

Freisingi Immaculata kegykép másolata. Szõkefalva, római katolikus templom. 

116x186 cm. Olaj, vászonkép.
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MÁRIAZELL

Közép-Európa talán legismertebb kegyhelye az ausztriai 
Máriazell, ahol a helyi hagyomány szerint már a XII. századtól 
kezdve különleges kultusz övezett egy bencés szerzetes által 
ide hozott és egy kis kápolnában elhelyezett Mária-szobrot. 
Jelenlegi, koragótikus stílusjegyeket mutató, a jobb térdén 
gyermekét tartó, ülõ Szûz Máriát ábrázoló kegyszobor pontos 
készítési ideje nem ismert. A szobor kedves részlete, hogy 
Jézus almát, Szûz Mária pedig körtét vagy fügét tart a kezében, 
az új Ádámra és új Évára utaló szimbólumként. 

Nagy Lajos királyunk komolyan támogatta a kegyhelyet, a 
templom építésében is részt vállalt. Késõbbi hagyomány 
szerint, a törökök feletti gyõzelmét a celli Szûzanya közben-
járásának tulajdonította, ezért egy fogadalmi képet is 
ajándékozott a templomnak, amelyet a hagyomány szerint a 
csata elõtt, álmában kapott Máriától (ez az úgynevezett 
Schatzkammerbild). 

A nyilvánvaló magyar vonatkozásokkal is magyarázható, 
hogy Máriazell a középkortól kezdve a hazai zarándokok 
kedvelt célpontja volt, a XVII. században pedig az újjáépülõ 
kegytemplomban számos magyar fõúri család alapított 
kápolnát. 

A kegyszobornak számos másolata ismert. Ezek gyakran 
közel egymagasságúak a hársfa eredetivel (kb. 50 cm), 
pecsétek, hitelesítõ feliratok is szerepelhetnek rajtuk, annak 
megerõsítésére, hogy az eredetihez is hozzá vannak érintve. 

A Mikházáról származó egyik példány érdekes variáns, Jézus nem gyümölcsöt tart, 
hanem áld. Ez a díszes koronával ékesített másolat feltehetõen azonos a gr. Kornis 
Zsigmond kancellár által Bécsbõl hozott szoborral, melyet 1711-ben, a porciunkulai 
búcsú alkalmával Oxendius madiai püspök és erdélyi Vikárius Generális szentelt fel. A 
Historia Domus 1892. évbõl való bejegyzésében részletesen beszámol az új Lourdes-i 
szobor elhelyezésérõl és annak minden részletérõl, viszont a korábbi szoborról sajnos 
említést sem tesz. 

A szamosújvári örmény templomban két kópia is fönnmaradt. Az egyik talán azzal a 
példánnyal azonos, amelyet az 1731-es kánoni látogatás során, az akkor még a piacon 
álló, régi fatemplom egyik mellékoltárán írtak össze.

Kerelõszentpálról egy fogadalmi kép ismert, amelyet 1737-ben gróf Haller 
Gáborné, Károlyi Klára készíttetett annak emlékére, hogy öccse, és két fia szerencsésen 
hazatért a boszniai hadjáratból. Ennek a képnek egy másodpéldánya a nyírbaktai 
katolikus templomban is fönnmaradt. A szobor itt koronával, megszokott harang alakú 
öltözetében jelenik meg. Ilyen öltöztetett, kõszobor változata áll a máriazelli kegy-
szobornak a dévai ferences templom külsõ homlokzatán is.

A máriazelli kegyszobor másolata. Csíksomlyó, ferences rendház. Kb. 50 cm. 

Festett, fémszínezett hársfa.
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LORETTÓI BOLDOGASSZONY
„Fekete vagyok, de szép”

A Mária-tisztelet egyik sajátos formája 
a lorettói úgynevezett Mária-ház körül 
kialakult kultusz. 

A legenda szerint 1291-ben, a törö-
kök végsõ pusztítása elõl, Mária lángok-
ban álló názáreti házát angyalok röpítet-
ték át az Adria fölött. Elõször a horvát-
országi Tersato (Trsat) faluban, a Frange-
pán család birtokán pihent meg a ház. 
1294-ben az angyalok tovább röpítették a 
„Casa Sacra”-t az itáliai Recanato városka 
mellé, majd nem sokkal késõbb a közeli 
Lorettóban  helyezték el véglegesen. 

A ház fölött 1464-ben II. Pál pápa 
hatalmas bazilika építésébe kezdett, 
melynek teljes befejezésére 1587-ben 
került sor. A közel életnagyságú fekete 
Mária-képet is ekkor helyezték el, melynek 
festését a hagyomány Szent Lukács 
evangélistának tulajdonítja. Az egyre 
nagyobb tiszteletnek örvendõ zarándok-
helyen a kegyszobor kultusza 1571-ben 
erõsödött meg, amikor V. Szent Piusz pápa által a lorettói Szûz védelmébe ajánlott 
keresztény sereg fényes gyõzelmet aratott Lepantónál a pogány török felett. 

A török európai elõrenyomulásával, illetve a török elleni küzdelemmel szorosan 
összefügg a Lorettói Mária tisztelete, melynek hatására Ausztriában, a XVII. században 
félszáznál is több kápolnát, templomot szentelnek a törökverõ, illetve töröktõl védõ 
Mária tiszteletére. Bécsen, Nyugat-Magyarországon keresztül Erdélyben is nyomon 
követhetõ ez a kultusz, elsõsorban a ferenceseknek köszönhetõen. 

A kolozsvári ferences templom lorettói kápolnáját báró Toroczkai János és gróf 
Kornis Antal adományaiból építették, felszentelésére 1745-ben került sor. Egy évre rá, a 
kápolnában a fekete testszínû kegyszobrot is elhelyezték, melyet Kornis Antal hozott 
Lorettóból. A kápolna homlokzatára Nachtigall János kõdombormûve került, amely  az 
égõ ház angyalok által való megmentését, átrepítését ábrázolja. 

A szamosújvári ferences templom (1745–1758) déli oldalához is épült egy lorettói 
kápolna , melyben a kolozsvárihoz hasonló „fekete Mária” szobrot helyeztek el.

A csíksomlyói Salvator-kápolna hasonlóan a Lorettói Boldogasszony tiszteletét 
hirdeti. Az oltárszekrénybe helyezett, korábbi festett fa táblakép, amely az öltöztetett 
Lorettói Máriát ábrázolja, a XVII. század második felében készülhetett. 

Lorettói Mária mellékoltár központi táblaképe. Csíksomlyó, Salvator-kápolna. 

XVII. század második fele. Fa táblakép. Felirat: … S. MARIA DI LORETO
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AZ ISTENSZÜLÕ MÁRIAPÓCSI KÖNNYEZÕ IKONJA

Az északkelet-magyarországi Pócs község 
görög katolikus fatemplomában, 1696. november 4-
én, az ikonosztázion Istenszülõ-ikonja könnyezni 
kezdett. A csoda híre hamar elterjedt, a környéken 
állomásozó császári katonaságnak köszönhetõen 
Bécsbe is eljutott. A könnyezés december 8-ig tartott, 
az eseményeket még ebben az évben, az egri római 
katolikus püspök megbízottjai vizsgálták ki. A 
következõ év folyamán a képet I. Lipót császár 
feleségének óhajára Bécsbe szállították, ahová 1697. 
július 4-én érkezett meg. A könnyezõ ikont óriási 
pompával fogadták, végleges elhelyezést a Szent 
István Dóm fõoltárán, a tabernákulum fölött kapott. 
Tiszteletét az egész Birodalomban ismertté tette, hogy 
1697. szeptember 11-én, Savoyai Jenõ, Zentánál a 
túlerõben lévõ törökök fölött gyõzelmet aratott, 
amelyet a kortársak egyértelmûen a Pócsi Istenszülõ 
közbenjárásnak tulajdonítottak. 

A pócsi kegykép kultusza hamarosan összekapcsolódott a mikolai könnyezõ 
ikonéval: Pázmány Péter Imádságos könyvét 1701-ben olyan metszettel díszítették, 
amelyen a Szent Korona alatt a két, ovális pajzsra helyezett kegykép jelenik meg, mint 
Magyarország és Erdély hathatós védelmezõje.

Pócsra csak 1707-ben került vissza az eredeti ikon egyik másolata, amely 1715. 
augusztus 1-jén szintén könnyezett. A csodát újra az egri püspök hitelesítette.
Ez utóbbi kultuszának emléke a Kerelõszentpálról a marosvásárhelyi Egyházi 
Gyûjteménybe helyezett fogadalmi kép, amelyet a Máriapócshoz közeli birtokán, 
Nyírbaktán élõ gróf Károlyi Klára, gróf Haller Gábor özvegye készíttetett az ikon alatt 
olvasható hosszú magyar felirat szerint annak emlékére, hogy a kerelõszentpáli 
templomot visszavette a protestánsoktól (1740).

A Bécsben õrzött pócsi képrõl készült viszont az a nagyon magas mûvészi 
színvonalat képviselõ másolat, amely a marosillyei plébániatemplom fõoltárát díszíti. A 
templom 1749-ben lett újra katolikus. A fõoltár felett egykor olvasható felirat szerint a 
Bécsben õrzött pócsi kegykép másolatát Bornemissza József és János helyezték el itt 
fogadalomból annak emlékére, hogy 1805. július 3-án Marosillyére örök birtokjogot 
nyertek az Udvartól.

A XIX. század második felébõl származhat a sepsiköröspataki plébániatemplom 
oldalkápolnájában található másolat, amelyet a helyi hagyomány szerint, a kegyúr, gróf 
Kálnoky család valamelyik nõtagja adományozott a templomnak.

A XX. század elejérõl származhat az a Szamosújváron elõkerült nyomat, amely a 
máriapócsi kegykép XIX. század végi állapotát mutatja.

Károlyi Klára fogadalmi képe a pócsi kegykép másolatával. 

Kerelõszentpál, római katolikus templom.

1740 körül. 78x117 cm. Olaj, vászonkép.
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FÁJDALMAS ANYA

A kerelõszentpáli római katolikus templomban õrzött fogadalmi kép felirata:

Az midon 1740 dik esztendoben Nagy Boldog Aszszony napján mint azon Szent Szuz / nek alázatos 

tisztelöje az Baktai árva Házamtul Processioval az PócsiTemplomban lévú / csudalatos képhez mentem 

azon végre hogy az Boldogságos Szüz Mariánakesedezése al / tal a kerelõszent Páli Parochiális 

Templomnak Kálvinistaság Kezébûl való Szabadulásás / nyerhessem, ugyan azon nap mivel egy 

Tisztelendõ Páter Minorita által Isten kegyelmébõl remélte- / len elvétetni, Szent Áldozat.. … tetetett, 

annak õrõkõs hálaado emlékezétére irhattam azon / Pocsi csudálatos kép hasonlatosságára ezen képet 

az Boldogságos Szent Szûz / Máriának legkisseb Tisztelõ Szolgáloja K. K 

(Jelenleg a marosvásárhelyi Egyházmûvészeti Gyûjteményben)

FÁJDALMAS ANYA

   A fiával, a megfeszített Krisztussal a 
szenvedésben egyesülõ képtípust nevezik 
Fájdalmas Anyának vagy Mater dolorosa-
nak. Két nagyobb csoportja ismert: 
egyrészt a passió különbözõ jeleneteiben 
résztvevõ Mária ábrázolásai, másrészt a 
szenvedés valamely jelképével önállóan  
megjelenõ Szûzanya-képek, amelyeken 
Mária gyakran kezében töviskoszorút vagy 
kendõt tart, amellyel könnyeit törli. 

A kolozsvári Kálvária templomban 
található Fájdalmas Anya képen Mária 
félalakja jelenik meg, a passiónak az elõtte 
levõ asztalon elhelyezett eszközei, mint a 
töviskorona, lándzsa és szegek, Krisztus 
szenvedéseire utalnak, míg a kehely szere-
peltetése a megváltás tényére emlékeztet. 
A jó színvonalú olajkép a XVIII. században 
készülhetett.

A Fájdalmas Anya ábrázolások külön 
csoportját képezik azok, amelyeken a 
Mária hét fájdalmára történõ utalásként a Szûzanya szívét hét tõr döfi át. E téma jelenik 
meg egy városi táj elõterében a kerelõszentpáli plébániatemplom barokk oltárképén, 
amely minden bizonnyal a Haller család buzgóságának eredményeként, 
feltételezhetõen a Habsburg-birodalom valamely egyházi központja kegyképének 
variánsaként készült. Ugyanez a téma jelenik meg a csíksomlyói Salvator-kápolna 
deszkából kivágott festményén is. 

Fájdalmas Anya. Kolozsvár, Monostori úti plébániatemplom. XVIII. század. Olaj, vászonkép



Szûz Mária oltalmazó szerepének 
egyik legszebb képi megjelenítése az 
ún. Köpenyes Mária ábrázolás, ame-
lyen Isten anyja, palástját a tõle segítsé-
get kérõk fölé terjeszti. Az ábrázolás 
õsképe Bizáncban született meg, ahol 
a Szûz Mária ruhaereklyéit õrzõ temp-
lom fõikonja az Istenszülõt kitárt karral 
(orans) ábrázolta.
 Ez a típus velencei közvetítéssel, a 
XIII. századtól kezdve Nyugaton is 
elterjedt, de a ciszter és a koldulórendi 
misztikának köszönhetõen formailag 
átalakult: Mária köntöse alatt lassacs-
kán az egyes rendek, majd az emberi-
ség képviselõi (pápa, császár, kleri-
kusok, világiak) is megjelennek, meg-
mutatva, hogy e siralomvölgy meg-
próbáltatásaiban, a leggyakrabban 
énekelt Mária-antifóna, a Salve Regina 
szavaival az Irgalmasság anyjának 
nevezett Máriától remélnek hathatós 
védelmet. 

A típus nagyon kedves, és viszonylag késõi változata a kadicsfalvi templom 
oltárképe, amelyen magyar ruhás donátor (?), összetett kézzel, a legõsibb Mária-
imádság kezdõ soraival, a „Te oltalmad alá futunk” szavaival helyezi magát az égi 
Patróna védelmébe.

Ugyanebben a templomban található egy Szentháromság kép is, mondhatnánk, 
hogy a Szûz Mária kép párdarabja, amelyen ugyanez a magyar nemesi ruhát viselõ férfi, 
kitárt, de leeresztett kézzel, egy másik nagyon õsi himnusz, a Te Deum kezdõ soraival 
(„Téged Isten dicsérünk”) az isteni háromság pártfogását kéri. Az újkori vallásosság 
sajátossága, hogy a Szentháromságot, az emberiséget leginkább fenyegetõ hármas 
veszedelem (háborúság, éhség, döghalál) leghatékonyabb ellenfelének tekintették. 

A kadicsfalvi templom képein tehát egyrészt a késõközépkori Mária-tisztelet 
továbbélését és pompás újrafogalmazását, másrészt a Tridentinum utáni vallásosság 
Szentháromság-kultuszának szép kifejezõdését szemlélhetjük.
A képek a XIX. század elsõ évtizedeiben készülhettek, mivel az 1817-es kánoni látogatás 
jegyzõkönyvében ezt a két mellékoltárt újként írják le.

Köpenyes Mária - Mater Misericordiae. 

Kadicsfalva, római katolikus plébániatemplom. 

1800 körül. Kb. 100x140 cm.

Felirat: Oltalmad alá futunk
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KÖPENYES MÁRIA
Mater Misericordiae



29

NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY

Az Apokalipszis Jelenések könyvén 
alapuló víziója nyomán a XII. században 
alakult ki a Napbaöltözött Asszony ábrá-
zolási típusa, melynek jellegzetes formái a 
XIV. századtól terjedtek el. Már kezdettõl 
fogva a teljes Máriára vonatkozó tanítást 
tartalmazza, egyes részletein keresztül a 
szeplõtelen fogantatásra, a megtestesü-
lésre és a mennybevételre is utal. 

A típus emlékeinél általában az Álló 
Boldogasszony bal karján tartja az áldást 
osztó gyermek Jézust, jobbjában pedig a 
királynéi jogart. A Mennyek koronás ki-
rálynéjaként ábrázolt Mária háta mögött 
napsugarakból álló mandorla, a lábainál 
holdsarló, feje körül pedig tizenkét csillag-
ból álló koszorú szokott megjelenni. A 
szeplõtelen fogantatásnak a rendi tanítás-
ban betöltött fontos szerepe miatt igen-
csak elterjedt ábrázolás az obszerváns 
ferencesek környezetében.

Magyarországon a Mária lába alatti 
holdsarlónak a török jelképeként való 
azonosítása hangsúlyos törökellenes jelleget tulajdonít a Napbaöltözött Asszony 
ábrázolásainak, s ezáltal mintegy a törökellenes harcok gyõzelmi jelévé is avatja. A típus 
több példáját is kegyszoborként vagy kegyképként tisztelték. Ezek sorában a 
legjelentõsebbek a csíksomlyói kegyszobor és a szeged-alsóvárosi kegykép.

Erdélyben a késõközépkori szárnyasoltárok Napbaöltözött ábrázolásai után e típus 
a XVII. század végének székelyföldi oltárain bukkan fel ismét. A színvonalas fest-
ményekbõl álló csoport ábrázolásain a homoródkarácsonyfalvi kivételével a holdsarlón 
álló Istenanya látható, mindhárom esetben kerubok által övezve. 
A gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániatemplom fõoltárának Napbaöltözött 
Asszony szobra 1780-ban, az oltárral együtt készült. A sugárkoszorú elõtt ábrázolt 
Mária felett a nap, alatta pedig a holdsarló és egy kígyó látható. A holdsarló alá az 
Énekek Énekébõl származó Pulchra ut luna, electa ut sol. Cant. 6,9 (Szép, mint a Hold, 
ragyogó, mint a Nap) felirat került. 

A Napbaöltözött Asszony téma emlékeinek koncentrált székelyföldi jelenléte nem 
lehet független a csíksomlyói kegykép kultuszának kisugárzásától.

Napbaöltözött Asszony. Csíkcsicsó, római katolikus plébánia. 

1700 körül. Kb. 50x80 cm. Olaj, vászonkép. 



30

MAGYAROK NAGYASSZONYA

„Miért remegsz te magyar föld? 

Járulj Patrónád elébe

Nem engedheti õ kárba veszni imád.

Védõpajzsa legyen másoknak, 

erõdje vagy vára;

A Szentszûz trónusa magyarnak menedék”

Az erdélyi, székelyföldi XVII. századi 
festészetben gyakori téma a Patrona 
Hungariae típusú Mária-ábrázolás ma-
gyar szentekkel, királyszentekkel körül-
véve. 

A felhõkoszorúval övezett trónuson 
Mária karján tartja a kis Jézust, kinek egyik 
kezében országalma van, míg másik 
kezével áldást oszt. Mária kezében jogart 
tart, lába alatt gyakori a holdsarló, idõn-
ként az országcímer is megjelenik.

Az egyik legkorábbi ábrázolással a 
csíksomlyói Salvator-kápolna 1679-ben 
festett karzatmellvédjén találkozunk, ahol 

Mária két oldalán Szent Istvánt és Szent Lászlót láthatjuk. Ugyanabban az évben készült 
a közeli csíkszentimrei templom fõoltára Henter Ferenc adományából, ahol a központi, 
nagyméretû Magyarok Nagyasszonyát ábrázoló fa táblakép két oldalán Szent Imre és 
Szent István hasonló technikával készült képei találhatóak. 

A kézdiszentléleki fõoltár 1685-ben készült, Szebelébi Bertalan és gr. Kálnoki 
Sámuel buzgólkodásából, az oromzatra a Patrona Hungariae fatáblára festett képét 
helyezték. Ugyanezt az ábrázolást találjuk a csíkszentgyörgyi, a fentiekkel egykorú oltár-
oromzatán, ahol a központi szekrénybe helyezett Szent György szobor két oldalán 
Szent István és Szent László szobrait láthatjuk. 

A Regnum Marianum barokk eszmekörének szép foglalata az az ábrázolás, ahol 
egy képen belül a Szûzanya körül ott láthatjuk Szent Istvánt, Szent Lászlót és Szent 
Imrét. Az Árpád-ház három nagy férfiszentjének együttes ábrázolására, közös kultu-
szára a bibliai Háromkirályok középkori magyar tisztelete is hathatott.

Thomas Bohacz 1740-ben készült rézmetszete alapján festhették a csíkcsobotfalvi 
plébániatemplom 1755-ös nagyméretû vászonképét, melyen a magyar ruhás donátor, 
csíksomlyói Salamon Imre is helyet kapott. Ugyanazon metszet alapján készült a 
gyergyóditrói festett vászonkép is. 

Ugyanezt a kompozíciót, de jóval finomabb kidolgozásban láthatjuk a kolozsvári 
volt jezsuita templom egyik mellékoltárán.
A téma késõi bemutatására került sor a György Imre és Kovács Anna által 1884-ben 
állíttatott Mária mellékoltáron a csíkszentimrei plébániatemplomban.

Magyarok Nagyasszonya. Ditró, Jézus Szent Szíve római katolikus templom.



SZEPLÕTELEN SZÛZ

Mária szeplõtelen fogantatásának tana sze-
rint, Mária már fogantatása percétõl mentes volt 
az eredeti bûntõl. Kezdetben csak a Joákim és 
Anna történet egyes jeleneteivel utaltak Mária 
fogantatására, majd a XV. századtól, s fõként az 
ellenreformáció idõszakában ezek helyét a lorettói 
litánia hatására egy új ábrázolás szorította ki, 
amelyen a Szeplõtelen Szûz a Napbaöltözött 
Asszony attribútumaival felékesítve jelenik meg. 
Lába alatt holdsarló, csillagkoszorú övezi fejét és 
alakját a Nap fénye ragyogja be. Egy másik gyakori 
változaton a földgolyó fölött lebeg, amelyre a 
kísértés kígyója tekeredik. 

A Szeplõtelen Szûz a XVII–XVIII. században az 
egyik leggyakoribb Mária-ábrázolásnak számít, s 
ennek megfelelõen Erdélyben is számtalan mûfaj-
ban és technikával, és változatos helyszínekre 
készültek példái. A leggyakrabban oltárok 
középképeként kaptak helyet, amit a nagyági 
plébániatemplom nagyméretû Immaculata 
ábrázolásával érzékeltetünk. A kiváló mûvészi 
színvonalat képviselõ festmény a XVIII. század 
végén készülhetett. A gelencei Szent Imre temp-
lom 1765-ös rangos kiképzésû fõoltárának köz-
ponti fülkéjében egy, a Napbaöltözött Asszonyhoz 
hasonló Immaculata található. Lendületes beállí-
tásával és redõkezelésével a csíkrákosi Mária-
szobor a téma egy jellegzetesen barokk példája. 

A Szeplõtelen Szûz alakja koronázza hagyo-
mányosan a középeurópai barokk egyik meghatá-
rozó köztéri emléktípusát, a pestisellenes céllal 
állított Mária-oszlopokat, melynek egyetlen erdé-
lyi példáját, amely egykor a kolozsvári jezsuita 
templom elõtt állt, Schuchbauer Antal 1744 után 
faragta. Szintén kõbõl s ugyanebben az idõ-
szakban készült a Szeplõtelen Szûznek a kolozsvári 
ferences templom fõbejárata fölött elhelyzett 
szobra is.

Mária-oszlop a Szeplõtelen Szûz szobrával. 

Kolozsvár, egykor a jezsuita templom elõtt (ma Szent Péter 

és Pál templom elõtt). 

Schuchbauer Antal, 1744 után. Kõszobor.
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GYÕZTES IMMACULATA

A Sátánt tipró Szûz, és a keresztjével az õsellenség felett 
diadalmaskodó isteni gyermek együttese, a Szeplõtelen 
fogantatásról szóló katolikus tanítás leghitelesebb képi 
megjelenítése (Szilárdfy Zoltán értelmezése). Jézus Krisztusnak az 
elsõ emberpár bûnét jóvátevõ, üdvözítõ mûvére utal a kereszt, 
amely a Paradicsomban kísértõ kígyó fejét zúzza szét. Ebben az 
összefüggésben jelenik meg a székelyudvarhelyi és farkaslakai 
oltárképeken Ádám és Éva alakja is. A kézdivásárhelyi kantai 
ferences kolostorban õrzik e típus egyik legszebb példányát, illetve 
kisebb változatát a csíksomlyói ferences kolostor kápolnájában. A 
kantai ferencesek rendi számadásából tudható, hogy Majer 
Gáspár képfaragó és fráter Farkas asztalos a Mária-szobrot és a 
Szent Ferenc szobrot trónusával együtt 1756. augusztus 20-ra 
készítette el. Rá egy évre, Szerecsen József képíró díszesen festette 
és aranyozta a szobrokat és trónusokat, majd ugyanazon év 
Úrnapján sor került az elsõ körmenetre Kézdivásárhely piacán. A 
Mária-szobrot a lányok vitték, míg Szent Ferenc szobrát a férfiak. A 
szobrok a kordás társulat megbízásából, egyrészt a képíró és 
fafaragó alamizsnájából, másrészt Persiai Krisztina, Vertány 
Mártonné özvegy örmény asszonynak a Mária-szobor, Zóvelka 
György kereskedõ, ifjú legénynek pedig a Szent Ferenc szobor 
készítéséhez nyújtott jelentõs adományaiból valósulhattak meg. 

Feltehetõen Schuchbauer Antal mûhelyébõl került ki a 
gyulafehérvári Székesegyház Gyõztes Immaculata szobra, a XVIII. 
század közepén. 

A marosvásárhelyi volt jezsuita, Keresztelõ Szent János 
tiszteletére szentelt templom fõoltárának (1755) központi képét a 
Historia Domus bejegyzése alapján a jezsuita páterek Nagy-
kanizsáról hozták. Ez a képtípus a nápolyi jezsuita szent, Francesco 
de Geronimo (+1716), „Mária, a bûnösök menedéke” címmel 
illetett, kedvelt missziós képének a másolata, amelybõl Kollonich 
Zsigmond (1716–1751) bécsi érsek két példányt kapott 
ajándékba jezsuitáktól: egyiket 1745-ben a Bécs melletti Ober St. 
Veit templomának adományozta, ahol ma is látható, a másikat 
Magyarországra küldte. Ez utóbbi minden bizonnyal a vásár-
helyivel azonos.

A székelyudvarhelyi Szent Miklós tiszteletére szentelt, 
hajdan jezsuita templom Mária mellékoltárát 1792-ben készítette 
Ferdider Ferenc. A Gyõztes Immaculatát ábrázoló oltárképen a 
nagyméretû gömb köré csavarodó kígyó farkával a paradicsomi 
almafához szorítja az elsõ emberpárt. Az Udvarhelyhez közeli 
Farkaslaka plébániatemplomának mellékoltárán ugyanezt a 
kompozíciót láthatjuk. 

Gyõztes Immaculata. 

Marosvásárhely, 

Keresztelõ Szent János 

plébániatemplom. Fõoltár. 

1755. Kb. 80x100 cm. 

Olaj, vászonkép.

Gyõztes Immaculata. 

Csíksomlyó, ferences 

kolostor kápolnája. 

Majer Gáspár képfaragó. 

XVIII. század közepe. 77 cm. 

Festett, fémszínezett fa.
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MÁRIA SZEPLÕTELEN SZÍVE; LOURDES-I BOLDOGASSZONY

MÁRIA SZEPLÕTELEN SZÍVE kultuszának gyökerei a XVII. 
századra nyúlnak vissza. Tiszteletének alapja a Szent Szûz szeplõtelen 
fogantatásának és istenanyaságának elfogadása. Magyarországon 
már a XVII. századtól kezdõdõen vannak adataink olyan vallásos 
társulatok létrejöttérõl, amelyek a Jézus Szíve kultusza mellett Mária 
Szeplõtelen Szívének tiszteletét is szorgalmazzák. A kultusz igazi 
felvirágzása a XIX. század második felétõl figyelhetõ meg. 

Az erdélyi katolikus templombelsõk berendezéseinek össze-
hasonlító vizsgálatából az derül ki, hogy a Mária Szíve típusú 
ábrázolások a XIX. század végétõl kezdõdõen válnak elterjedté, szinte 
minden esetben együtt, párban jelennek meg a Jézus Szíve kultusz 
emlékeivel. Azonban sokkal kevesebb számban fordulnak elõ, mint a 
szinte velük egy idõben népszerûvé váló Lourdes-i Boldogasszony 
ábrázolásai. A Jézus Szíve szobrok szinte minden erdélyi katolikus 
templomban megtalálhatók. A két Szív képi megfogalmazásaival 
ritkán találkozunk az említett templombelsõkben, ezek nagyméretû 
elterjedése a népi kegyességben figyelhetõ meg. A Mária Szíve és a 

A LOURDES-I BOLDOGASSZONY tisztelete egy franciaországi 
Mária-jelenéshez köthetõ. A Pireneusok lábánál, a Földközi-tenger 
közelében fekvõ Lourdes városa melletti Massabielle-sziklafal 
barlangmélyedésénél tizennyolc alkalommal jelent meg Mária 1858-
ban, a 14 éves Bernadett Soubirousnak. A jelenések természetfeletti 
jellegét a Tarbes-i püspökség, ahova Lourdes egyházmegyeileg 
tartozott, már 1862-ben elfogadta, hivatalosan viszont csak XIII. Leó 
pápa ismerte el 1891-ben. 

A látnok leírásai alapján, Joseph Fabisch szobrot készített a 
megjelenõ Asszonyról, amelyet 1864-ben állítottak fel a jelenések 
barlangjában. A Lourdes-i Boldogasszony kultusza nagyon gyorsan 

Jézus Szíve típusú ábrázolások legfõbb ismertetõ jegye a mellükön megjelenített 
sugárzó szív, amely Alacoque Szent Margit egyik Krisztussal kapcsolatos víziójára 
(1675) vezethetõ vissza, elterjesztésében a jezsuiták jártak élen.  

Az erdélyi katolikus templomokban leggyakoribb elõfordulást a tiszteletükre 
állított mellékoltárok központi helyén elhelyezett szobrok mutatnak (Borszék, Brassó-
Belváros), de találkozunk a fõoltár két oldalán megjelenõ változatokkal is (Ajnád, 
Bélafalva). A kolozsvári ferences templomban a Mária Szíve szobor a fõoltár hármas 
forgatható szekrényében kapott elhelyezést.

Mária Szíve. Borszék, római katolikus templom

terjedt, a folyamat Erdély templomaiban is jól megfigyelhetõ. A XIX. század utolsó 
évtizedeitõl kezdõdõen nagyon sok római katolikus templomban találkozunk a 
kegyszobor másolataival, vagy a jelenést ábrázoló alkotásokkal. Sok esetben a 
vadrózsabokron álló, imádságra kulcsolt kezében rózsafüzért tartó, kék övvel díszített 
fehér ruhában, fehér fátyollal, lábain egy-egy aranyrózsával megjelenõ Mária szobra 



LOURDES-I BOLDOGASSZONY; FATIMAI BOLDOGASSZONY

A FATIMAI BOLDOGASSZONY tiszteletének forrása egy 
portugáliai, 1930-ban a Katolikus Egyház által is hitelesnek 
elfogadott Mária-jelenés, amely napjainkban Lourdes után a 
világ leglátogatottabb kegyhelye. Fatimában 1917-ben, hat 
hónapon keresztül jelent meg a Szûzanya a 10 éves Lucia de 
Jesus dos Santosnak, a 9 éves Francisco Martonak és a 7 éves 
Jacinta Martonak. 

1919-ben a jelenések helyén kápolna építésébe fogtak, 
ahová 1920-ban helyezték el a mai kegyszobrot. Máriát 
rózsafüzérrel, hófehér ruhában ábrázolták. A II. világháborútól 
való megmenekülésért a portugál asszonyok arany ékszereik-
bõl és 3000 drágakõbõl, hálaadásuk jeléül koronát 

külön mellékoltárban kapott elhelyezést. Néhol egyszerû (pl. Csíkszépvíz, Csíksomlyó - 
Szent Péter és Pál, Csíktaploca, Gyímesfelsõlok, Torda - plébániatemplom), máshol a 
barlangot imitáló háttérrel (pl. Atyha, Alsóborszék, Gyergyószárhegy), de van, ahol 
mindez kiegészül a látnok megjelenítésével is (pl. Kézdiszentlélek, Szamosújvár, 
Kolozsvár - ferences templom). Azonban találkozunk olyan példákkal is, ahol a fõoltár 
központi szobraként is elõfordul (pl. Mikháza, Altorja - Apor-kápolna), vagy 
másodlagos elhelyezésben, a mellékoltár elõtt (pl. Csíkszentlélek, Farkaslaka). Külön 
csoportot képeznek az ún. lourdes-i barlangok, kõbõl vagy más anyagból készült, 
barlangot utánzó építmények. Lehetnek a templom bejárata körül (pl. 
Kézdiszárazpatak, Zsögöd), mellékoltárok helyén (Aranyosbánya, Balánbánya, 
Szászsebes) vagy a templomkertben (pl. Futásfalva, Kézdisárfalva, Szõkefalva). 

A legelsõ lourdes-i barlangot a XIX. század végén állíttatta XIII. Leó pápa a Vatikán 
kertjében. A jelenés képi ábrázolásával kevés esetben találkozunk. Ilyen fajta 
megfogalmazás példáját láthatjuk Csíkdánfalva, 1935-ben felszentelt neogótikus 
templomának fõoltárán. 

Lourdesi Boldogasszony. Székelyszenttamás, római katolikus templom.

készíttettek, amellyel 1946-ban koronázta meg a Szent Szüzet Masella bíboros, pápai 
legátus. 1947-ben másolat készült a kegyszoborról, amely Fatimai Vándorszobor néven 
azóta folyamatosan járja a világot. Magyarországon 1994-ben, Romániában 
2002–2003-ban látogatta az egyházmegyék plébániáit. 

Az erdélyi katolikus templombelsõkben ritkán találkozunk a Fatimai Boldog-
asszony ábrázolásaival. A kegyszobor kisméretû másolatai fordulnak elõ leginkább. 
Központi elhelyezésben néha kisebb, szegényesebb berendezésû kápolnákban jelenik 
meg (pl. Ikafalva). Nagyobb elterjedésük magántulajdonban figyelhetõ meg.

Az 1989-es politikai változások után van példa arra, hogy templomot is szentelnek 
a Fatimai Szûz tiszteletére. Ilyen példa a Gyulafehérvári Római Katolikus Fõegyház-
megyében Bogárfalva (2003), a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében 
Nagykároly (1996) és Kissár (1997), amelyek teljes berendezése e tisztelet jegyében 
fogalmozódott meg.

Fatimai Boldogasszony. Bogárfalva, római katolikus templom. 2003.
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MÁRIA, ROSA MYSTICA; SZÕKEFALVI MÁRIA

 

MÁRIA TITKOS ÉRTELMÛ RÓZSA-ként egy észak-itáliai 
kisvárosban, Montichiariban 1947-tõl kezdõdõen, 35 alkalommal 
jelent meg a 36 éves Pierina Gilli ápolónõnek. Imára összetett kézzel, 
három, különbözõ színû (fehér, piros, arany) rózsával díszített fehér 
köpenyben mutatkozott. A mellén viselt rózsák a világhoz intézett 
legfontosabb kéréseit jelképezték, a fehér az imát, a piros az 
engesztelést és vezeklést, az aranysárga pedig a bûnbánatot. E 
kinyilatkoztatások egyházi elismerése még nem történt meg.

Az elsõ szobrot egy sankt ulrichi fafaragó mester, Cajo Perathoner 
készítette 1950-ben, amelyet a montichiari dómban helyeztek el. 
1974-ben elkészült ennek egy Herbert Perathoner által faragott, 
126 cm magas változata is, az úgynevezett Zarándok Madonna 
szobor, amelynek a Fatimai Vándor-szoborhoz hasonló küldetése van.

A Zarándok Madonna szobor körbehordozása Magyarországon 
is gyakorlattá vált, kultusza elsõsorban az engesztelõ templomok (pl. 
Homokkomárom, Érd, Budapest, Szondi utcai Szent Család templom) 
közvetítésével terjedt. Az 1980-as évek végétõl kezdõdõen a 
mozgalom magyarországi kezdeményezésre Erdélyben is ismertté 

A SZÕKEFALVI MÁRIA-kultusz gyökerei ugyancsak egy 
egyházilag még nem elfogadott Mária-jelenési helyhez, az Erdélyben, 
a Kis-Küküllõ mentén fekvõ vegyes felekezetû, református többséggel 
rendelkezõ faluhoz vezetnek vissza.  A római katolikus Márián 
Rozáliának, aki 1991-ben, 29 éves korában cukorbetegségének 
köszönhetõen egyik napról a másikra veszítette el látását, 1995-ben 
kezd megjelenni a Szûzanya. 22 alkalommal ismétlõdött meg ez a 
találkozás, utolsóként 2005-ben, amikor Mária a Fény Királynõjeként 
nyilatkozott. A látnok elmondása szerint a jelenések alkalmával egy 

kezdett válni. A Rosa Mystica szobormásolatokkal leginkább magántulajdonban 
találkozunk, amelyek a templomon kívül szervezõdõ engesztelõ imaalkalmak szakrális 
kellékei, ritkán találkozunk templombelsõben elhelyezett példákkal (Gyulafehérvár - 
ferences templom, Segesvár, Csíktaploca).

Mária, Rosa Mystica. Csíktaploca, római katolikus plébánia. Kb. 80 cm. 

70–75 cm nagyságú, fején 12 csillagból álló koronát viselõ „fény-szobrot” lát, amely 
fölött egy mindent fénybe borító csillag ragyog.

A Fény Királynõjének elsõ ábrázolása 2001-ben készült el, a magyarországi Vida 
István festõmûvész alkotása, amelyet a jelenések központi helyén, a szõkefalvi római 
katolikus templom mellékoltárán helyeztek el. A kegykép alapján készült szobor is itt 
kapott elhelyezést. A Szõkefalvi Madonnának szobor- és képmásolatai még nem 
készültek. Az ábrázolás típus jelenleg a helyszínen árusított kis szentképek, a kegyképet 
bemutató, különféle módon kivitelezett emléktárgyak, valamint a szõkefalvi jelenéseket 
bemutató kiadványok közvetítésével terjed.

Fény Királynõje. Szõkefalva, római katolikus templom. 2001.
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Szászsebes, ferences templom Csíkdelne, római katolikus templom Kolozsvár, Történeti Múzeum

Pethõfalva, 
római katolikus templom

Marosvásárhely, 
Egyházmûvészeti Gyûjtemény

Marosvásárhely, 
Egyházmûvészeti Gyûjtemény

Gyergyószárhegy, 
ferences templom

Kézdiszentlélek, 
római katolikus templom

Futásfalva, 
római katolikus templom

Csobotfalva, 
római katolikus plébánia


