Dr. Cselényi István Gábor

Máriapócsi
énekeink üzenete
Az Örökségünk Kiadónál a kegyhely
születésének 300. évfordulójára
megjelent ZARÁNDOKKÖNYV
bevezetője
Nyíregyháza, 2015.

1

A pócsi énekek üzenete
Öt énekgyűjteményt tartok kezemben. Ezek
közül kettő kifejezetten a máriapócsi zarándokok
énekeinek szövegét tartalmazza. Az egyiket édesapámtól örököltem. Ez a Máriapócsi zarándokájtatosság, amely számos kiadást ért meg később1. A
másik a Máriapócsi zarándokok énekeskönyve2.
Mindkét füzet tartalmaz liturgikus imákat is
(indulásra, útszéli keresztnél, útba eső templomban,
érkezéskor, a kegykép üdvözlése, búcsú a kegyképtől),
sőt szertartást is (a parakliszt). A harmadik forrás: az
Emeljük föl szívünket c. jól ismert imakönyvünk,
amely szintén számos Mária-énekünket tartalmazza.
Ennek 1992-es kiadását tartottam szem előtt.3 A
negyedik forrás a nemrég kiadott kárpátaljai gyűjtemény, az Énekeljetek az Úrnak c. görögkatolikus
népénekeskönyv,4 amely szép számmal közöl Máriaénekeket, sőt máriapócsi vonatkozásúakat is. Másodlagos forrása a Gebri János által 1941-ben kiadott
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népénekeskönyv.5 Ötödik forrásom Kuzder Gellért
kántor úr kéziratos gyűjteménye volt. Ezek mellett az
írásos anyagok mellett – főleg Kárpátaljáról – friss
gyűjtésre is tudtam támaszkodni. Ezek alapján a
források alapján az amúgy eléggé gyér „grékus”
folklórunk kiemelkedő kincsét, „máriás” (és elsősorban Máriapócsról szóló) népénekeinket szeretném
számba venni. Mégpedig két szempontból. Az egyik a
formai kérdés: mi is az énekek eredete, melyeket
mondhatjuk kifejezetten „görög” eredetűeknek, és mit
képviselnek zeneileg? A másik a tartalmi kérdés. Mint
teológus és gyakorló lelkipásztor, azt a kérdést
szeretném felvetni: vajon milyen mariológia, milyen
Mária-tisztelet rajzolódik ki belőlük?
Még egy bevezető megjegyzés: ahol nagyonnagyon fontos volt, kicsit javítottam a szövegek
prozódiáján. Remélem, nem lesz szokatlan.
A pócsi énekek kialakulása
Mit is mondhatunk: hogyan keletkeztek
zarándok-énekeink? A pócsi énekeket jórészt ugyanaz
a törekvés hozta létre, mint a latin Mária-énekeket: a
hívő nép nemigen ismerte a liturgia nyelvét (latin, ill.
görög vagy ószláv), magyarul kívánt megszólalni.
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Ismerjük szertartásunk „Kálvária-útját”, amelyet a
magyar liturgikus nyelvért folytattunk6. Mégsem ez az
egyetlen ok, amiért pócsi énekeink kialakultak. Mint
Bacsóka Pál írta, „az évszázadok folyamán a hívő
zarándokok lelkéből számtalan ének virágzott ki, s
ezek a Mária-énekek népünk vallásos és zenei
érzésének ösztönszerű kifejezői. Szükség volt ezekre a
sokstrófás, hosszú énekekre a legtöbbször gyalogosan
megtett zarándokút közben, vagy itt, Máriapócson az
istentiszteletek szüneteiben, a temetőben, vagy az
éjszakai virrasztás alatt”.7 A zarándokének sajátos
műfaját az jelenti, hogy az előénekes „kántál”,
fennhangon elővezeti a szöveget, amit a nép énekelve
ismétel. A refrént már rendszerint nem is kell kántálni.
A pócsi énekek abban is hasonlítanak nyugati
társaikra, hogy ugyanabból a zenei háttérből, a magyar
népzene fájáról nőnek ki. Nem neves zeneszerzők
művei, hanem egyszerű falusi kántorok, idősebb
asszonyok – egyszóval a nép költötte, szövögette az
énekek dallamát és szövegét. Távoli búcsújáróhelyek
motívumai is vissza-visszacsendülnek bennük. Itt-ott
azonban, mint majd kiderül, előbukkan bennük a
görög liturgia egy-egy motívuma is, mint a Mennyei
király (a Szentlélek) emlegetése vagy az ikon-tisztelet.
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És mindig abban a meggyőződésben szólalunk meg,
hogy Máriapócson valami történelmileg hihetetlenül
jelentős esemény történt, sőt történik ma is, ezért
Mária – annak ellenére, hogy minden nép, minden
hívő édesanyja – a mi Máriánk, mienk, görög
katolikusoké, hiszen ő a máriapócsi szép Szűz Mária!
De nemcsak a pócsi énekek merítenek liturgikus háttérből. Ennek a fordítottja is igaz: a
zarándok-énekek számos dallama bekerült a magyar
görög katolikus liturgiába. Erre főleg a kerub-ének –
és a szokás szerint ennek dallamára éneklendő
szövegek, az És imádunk, valamint az Áldozási vers –
adott lehetőséget, amelyeknek nincs kötött dallama.
Korábbi zenei könyvemben számot adtam ezekről.8
Kerub-szárnyakon szállhat immár számos pócsi ének:
A pócsi szép templomba’, Oltalmad alá sietnek, Örülj,
vigadj, A mennyei szent városnak, Isten veled, anyánk
kezdetű énekeink.
Pócsi születésű énekeink
Azonnal látható, hogy búcsús énekeink közeli
rokonságot mutatnak a korabeli római katolikus
énekekkel, főleg a Mária-kegyhelyek repertoárjával, a
magyar búcsújáró-énekekkel. Jó néhány éneket
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egyszerűen csak átvettünk és immár sajátunkként
éneklünk. Sokszor annyit tettek elődeink, hogy
ezeknek az ismert „latin” énekeknek a dallamára új
szöveget írtak. Vannak azonban kifejezetten
Máriapócson született énekeink is, sőt olyanok is,
amelyek, mint látni fogjuk, utalnak a könnyezések
történetére. A következőkben ebbe a három csoportba
osztjuk az énekeket, de meg is fordítjuk a sorrendet,
hiszen számunkra az a legizgalmasabb, melyek a
kifejezetten pócsi származásúak.
A gyökerek kutatásában nagy segítségemre
volt Szabó József esztergom-szentgyörgymezei kántor
úr, aki a katolikus népénekek jó ismerője és kedvelője.
Ő vezetett rá, hogy amint Bartók Béla a magyar
népdalokat a sorok szótagszáma és a strófaszerkezete
alapján osztályozta (amit aztán Volly István is követett
a vallásos népénekek körében), a hasonló szerkezet a
búcsús énekek esetében is irányadó lehet. Másik
szempont a lelőhely lehet, és esetleg felmerül a görög
liturgiával, vagy akár a liturgikus énekeinkkel való
érintkezés. Az említett hármas osztályozás ezek
alapján alakult ki.
A máriapócsi énekek kiemelkedő csoportját
azok alkotják, amelyekről valószínűnek látszik, hogy
szabolcsi, sőt görög katolikus eredetűek. Ott van
mindjárt a Kérünk, ó Mária c. ének, amely nemigen
található meg másutt elterjedt búcsújáró énekek
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között. Kárpátaljai változata: Szűz Anyánk, Mária,
üdvözlünk tégedet.9 Sorainak szótagszáma: 12-12-1212, strófaszerkezete: A B C D. Talán liturgikus
énekeink zenei világára emlékeztet, hogy a 3. sorban
s-fi-s-l-f-m-r szerepel, a szó tehát magához rántja,
majd visszaejti a fá-t, ahogy sztichiráinkban gyakran
tapasztaljuk, ami csalhatatlanul a tetrachordos
építkezés maradványa!10
Néhány pócsi énekünk „görög” eredetét az is
igazolja, hogy az eucharisztikus liturgiához hasonló
zenei keretben (szó-tól szó-ig vagy lá-ig) mozog a
dallam, mégis mintegy „középre” zárul, nem pedig a
hangnem alaphangjára (a tonikára).11 Erre egész sor
példát találunk, ilyen az iménti első énekünk is.
Kedvelt kisboldogasszony-napi énekünk, az A
pócsi szép templomba’. Benne van Volly István
Százegy Mária-ének c. gyűjtményéban, 62-es szám
alatt, mint debreceni gyűjtés. Tehát származási helye,
de szövege is (vö. pócsi templom) félreérthetetlenné
teszi a görög eredetet. Ezt erősíti az is, hogy – az előző
énekhez hasonlóan – az egyik tetrachord-alaphang
futóhang-szerű felemelése és visszaejtése is megjelenik benne, pócsi változatában, ti. a Volly-közlésben
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ez nem szerepel. További különlegessége, hogy
kvintváltós dallam. Sorai szótagszána: 7-7-7-7,
strófája: A A5 A5 Av. Kárpátalján kisboldogasszonynapi énekként is él. (Ma született Mária).
A Százezerszer üdvözlégy az Angyaloknak
királynéja dallamára énekelt szöveg, az 1. és 2. sorban
azonban m-m-r-d lett a kezdés, d-d-r-d helyett, ami
lendületesebbé tette a dallamot, a 3. és 4. sor végén
pedig itt is megjelenik a hajlítás.
Talán meglepő, de az országszerte közkedvelt
Mária-ének, az Angyaloknak királynéja is „propriumnak” tűnik, ti. Volly István népének-kutató szerint a
pócsi búcsújárók „hangos éneke”, dallama Lakatos
Mihály székelyföldi lejegyzéséből való. Igazi búcsújáró, bármikor elővehető, univerzális dallam.
Felelgetős litánia-parafrázis, ami a nyugati liturgia
hatását mutatja. A Szent vagy Uram-ban 287-es szám
alatt szerepel. Vidékünkön a „hozzád esdeklünk” sort
így énekeljük: „Kit Szent Anna szült”, és a „hazai”
változatban több hajlítás szerepel. Az 1935-ös
Máriapócsi zarándokájtatosság ezzel a címmel
szerepelteti: Boldogságos Szűz Mária, az 1991-es
pedig e címmel: Mennyországnak királynéja. A sorok
szótagszáma: 11-11-10-10, szerkezete: A A B C.
Ez a Százezerszer nem tévesztendő össze a
Százezerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária c. énekkel,
amelynek más vidékeken nemigen látjuk nyomát, s
8

amelyben maga a könnyezés áll a középpontban.
Sorai: 12-12-10-12, strófája: A A B A.
Az Isten hozott e szent helyre kezdetű ének,
amelyet Pócsra érkezéskor szoktunk énekelni, szintén
szerepel Volly István gyűjteményében, 88-es szám
alatt, melyről azt írja: „bőáradású kedvelt ének”, és
megjegyzi: „Tokajban 1938-ban Demkó Józsefné (40
éves) énekelte”. Sorai szótagszána: 15-15-8+8-15,
strófa-szerkezete: A A B A.
Ugyanennek a dallamnak más szövegű
változata az Ide jöttünk, buzgó hívek, a Szeretlek, szép
Szűz Mária, az Isten hozott e szent helyre és az
Oltalmad alá sietnek kezdetű ének. Utóbbit Mária
oltalmára (október 1.) énekeljük, tehát nyilvánvaló a
görög liturgikus háttér. Így láthatjuk: szövegvariánsok nemcsak a latin eredetű énekek körében
figyelhetők meg, hanem a mi dallamaink vonalán is.
A Magyarok királynéja szintén ott van Volly
gyűjteményében, 101-es szám alatt, igaz, Magyarok
Nagyasszonya címmel, de forrása ugyanaz a Demkóné
Tokajból, és ebből következtethetünk arra, hogy görög
katolikus vidékről származik. Az ének szótagszámai:
17-17-8-17, szerkezete: A A B A.
A nyugati és keleti szertartásúk együttélésének
további példája az Ó, mily édes, örvendetes kezdetű
ének, amelynek megjelölése: Mária nevenapjára. Az
ének tehát egyenesen a latin liturgikus év egyik
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ünnepére utal. Ugyanakkor Volly István, aki
gyűjteményében 91-es szám alatt közli, feljegyzi:
szintén Demkó Józsefné énekelte, tehát legalább is a
mi vidékünkről származik. Vollynál a 3. sor másképp
fejeződik be. Kisboldogasszonyra átkomponált
változata ez: Az Úristen már elhozta. Beköszönő
énekként is ismerjük: Jertek, hívek köszönteni. Az
ének 13-13-11-13 szerkezetű dúr dallam, szerkezete:
A A B A. További szöveggel is megjelenik zarándokénekeskönyvünkben, Az Úristen már elhozta címmel,
az előző ének szerkezetével.
Az Üdvözlégy, Mária dallama nemigen lelhető
fel más búcsújáró énekeskönyvekben, „saját termésnek” tekinthető. Ha belegondolunk, az angyali
üdvözlet parafrázisa, igaz, rózsafűzéres változatában.
Szótagszámok: 6-6-8-6, szerkezet: A A5 B CA.
Hihetetlen karriert futott be a liturgiában is, ti. a
leggyakoribb kerubének-dallamá vált, bár egyszerű
dúr-dallamával nem követi a liturgikus énekek
tetrachord-építkezését.12
Az Egek királynéja szintén felbukkan a Vollygyűjteményben, ahol 62-es számú ének. Volly
ugyancsak Demkónétól jegyezte le az éneket, tehát
szintén feltehető a görög eredet. Sorai változó
szótagszámúak: 11-11-6+6-5, szerkezete: A A B C.
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Honosított énekek
A másik csoportot a latin szertartásúaktól
átvett, de „görög arculatúra” alakított énekek alkotják,
amelyeket
honosított,
átsajátított
énekeknek
nevezhetnénk. További két csoportba sorolhatók:
amelyeket új szöveggel láttunk el, és amelyeket
egyszerűen csak átvettünk, legfeljebb kis módosítással. A második csoportba tehát azokat sorolhatjuk,
amelyeknek csak a dallama mondható „latin” eredetűnek, de a búcsúsok további, helyi szövegeket
építettek azokra. Egyik ilyen a Hozzád megyünk, bús
árváid, amely a Nyújtsd ki mennyből dallamára
szövődött, melynek részleteit lásd alább.
A Kik vagytok Jézusnak igaz hívei kezdetű
ének országszerte közismert dallam, ti. a Szent vagy
Uram-ban 134-es szám alatt találjuk, de ott az
oltáriszentségről szól. Korábban a Zsasskovszky
énektárban is megtalálható a dallam, sőt legősibb
formája Náray György esztergomi kanonok Lyra
coelestis-ében (1695) lelhető fel. „Máriás” tartalma a
pócsi búcsúkhoz kapcsolódik. Egyik változata a híresnevezetes (első) könnyezés tényét énekli meg (vö.
Könnyezett).
Sorai
szótagszáma:
11-11-8-8,
szerkezete: A A B C.
A Téged jöttünk köszönteni, amelyet Pócsra
érkezéskor, a kegykép üdvözlésére szoktunk énekelni,
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országszerte elterjedt dallam, amelyet a Szállást keres
a szentcsalád c. karácsonyi népénekből is ismertünk.
„Máriás”, búcsújárós változatában ez a befejezése: Te
vagy az a bimbó hajtás, Szeplőtelen fogantatás. Ez a
sor néhány változatban szeptim lépéssel kezdődik. A
mi változatunkban ez a lépés elmaradt, az utolsóelőtti
sor végén pedig hajlítás jelentkezik. Énekünk
kárpátaljai változata A Szűz Mária, édesanyánk
kezdetű ének, amely ugyancsak beköszöntőül szolgál.
Az ének szótagszámai: 8-8-8-8, strófa: A A B C.
A Mária gyermekei-nek dallama latin eredetű.
Ti. a Fallóskúti Szent Szűz, könyörögj érettünk c.
búcsújáró énekeskönyvében (1999) szerepel, de Szent
Keresztfa címmel. Emellett az első sor dallama nagy
hasonlóságot mutat a Megkondult a kis harang
kezdetű Lourdes-i énekkel, amely azonban
kvintváltással folytatódik, ez a görög változatban
elmaradt. Sorai szótagszáma: 12-12-11-12, strófaszerkezete: A A B A. Ugyanennek az éneknek
további, szinte kiabáló módon máriapócsi változata a
Máriapócsi templom, kegyelmek helye és az
Örömünnep, köszöntöm érkezésedet.
Újabb keletű zarándok-énekeskönyvünkben
van egy további, Pócsra honosított ének, Jertek, hívek
köszönteni címmel. Szerkezete: 8-5-8-5. Nos, ezzel a
strófaszerkezettel egész sor latin népéneket találunk.
Hol, mint ádventi ének bukkan fel: Gábriel arkangyal
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küldetett Atyaistentől, hol, mint újévi: Újesztendőnek
vígságszerző kezdettel. Búcsúsénekként is szerepel
Vollynál (30-as számmal), de ezzel a szöveggel: Ó,
egeknek lilioma, Szép Szűz Mária! Ezen szép kis
kápolnának ékes rózsája. Nálunk további búcsús
tartalommal telt meg. Vidékünkön az Ó, mily édes,
örvendetes dallamára éneklik, melyről föntebb
szóltunk.
Átvett énekek
A harmadik csoportba a (lényegi változtatás
nélkül) átvett énekeket soroljuk. Ezek közt is első a
Boldogasszony Anyánk, amely a Szent vagy Uram-ban
284-es szám alatt szerepel, de már Bogisich Mihály:
Őseink buzgósága című, 1888-ban megjelent imakönyvében is megtalálható, 102-es szám alatt.
Bogisich még azt is feljegyzi, hogy „a múlt század
végéről” származik, tehát már a 18. sz. végén, sőt
talán korábban is énekelték. A magyarlakta
területeken szinte úgy ismerték, mint a magyarság
himnuszát, bár eredetileg nem ez volt a dallama. Az
ének sorainak szótagszáma: 12-12-10-12, strófaszerkezete: A A B C. Görög területen az utolsó sorban
hajlítás szerepel, s hazánk nem „romlott”, hanem
„édes”. A Szűzanyának ez az epiteton ornansa Kárpátalján más énekekben is megjelenik (vö. Boldog13

asszony Anyánk, ínség az életünk /„hazafias Máriaének”/ és Mária-ének a magyaroknak), amely hűen
tükrözi ottani testvéreink sorsát. A nemzeti sorskérdések szinte mindig a Mária-tisztelethez vagy
Szent István tiszteletéhez kötődnek énekeinkben (vö.
Első királyunk, Szent István).
A Nyújtsd ki mennyből szintén szerepel
Bogisich imakönyvében, 103-as szám alatt. Bogisich
saját százada elejére datálja. A Szent vagy Uram-ban
189-es számú ének. Ott azzal a megjegyzéssel
szerepel, hogy Kovács Márk (+1842) szövege Tárkányi átdolgozásában, majd Sík Sándor piarista paptanár és költő kiigazításával került be az énektárba.
Sorai szótagszáma: 11-11-6-6, strófaszerkezete: A A
B. A pócsi búcsúsok a szövegén csak aprócskát
változtatnak: „meg ne utáld ínségében hívedet” helyett
nálunk „oltalmazd meg szükségében népedet!” szerepel.
A Máriát dicsérni c. ének már Bozóki
énekeskönyvében (1797) is szerepel, onnan került be a
Szent vagy Uram-ba, 292-es szám alatt. Sorainak
szótagszáma: 11-11-11-11, versszerkezete: A a B A. A
szöveg kis változtatásokkal terjedt el a mi vidékünkön.
A Máriához országszerte közkedvelt a búcsújárók körében. A kármeliták éneke, ún. skapuláréének. A szöveg itt már a helyi viszonyokhoz, a népi
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igényekhez idomított. Sorainak szótagszáma: 10+710+7-11-10+7, strófaszerkezete: A A B A.
Az A mennyei szent városnak kezdetű ének a
Tárkányi-Zsasskovszky énektár 238-as éneke, a Szent
vagy Uram-ban 173-as. Ezekben a dallam kvartlépéssel kezdődik, pócsi változatunk a nép ajkán élő
variánsra utalhat, amely leegyszerűsödött. Szótagszámok: 8-8-7-7, szerkezet: A B C D. Ugyanennek a
dallamnak egy másik változata: Áldozzunk, hív
keresztények. Ez nem más, mint a Szent vagy Uram
173-as éneke, de a mi variánsunkból itt is hiányzik a
versszakkezdő kvartlépés. A Képed előtt kezdetű ének
ugyanennek az éneknek a dallamát veszi át, a
szembeötlő görög tartalom: az ikontisztelet.
Ugyanerre épül az Áldozzunk, hív keresztények is.
Az Örülj, vigadj az 1900-as évek elejének
egyik nagyboldogasszony-napi éneke. A TárkányiZsasskovszky énektárban szerepel, ugyanezzel a
szöveggel. A Szent vagy Uram-ba már javított
szöveggel került be, 168-as számmal. Szótagszámai:
15-15-12-7, szerkezete: A A B C. A „görög” változat
a régebbi szöveget és dallamot idézi. A dallam más
szöveg-változatokban is megmaradt nagyboldogasszonyi jellegűnek, ti. így jelenik meg a Mária elhunyta
után és a kárpátaljai Dicsőséges elhunytodat kezdetű
énekekben
is,
ugyanazzal
a
szerkezettel.
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Kisboldogaszony-napi párja: Ma született egy
kisasszony.
Az Isten veled, anyánk kezdetű ének, amelyet a
kegyképtől való búcsúzáskor szoktunk énekelni.
Kárpátalján ebben a formában ismert: Könnyező
képedhez jöttünk, Édesanyánk. Az eredeti minta Volly
István Százegy Mária-ének c. gyűjteményében 74-es
szám alatt szerepel. Dallama teljesen azonos a
mienkkel, csak a pócsi változat markánsabban, kvartlépéssel kezdődik. Szótagszámai: 12-12-10-10,
strófája: A A B C.
Ebből a kultuszkörből került hozzánk a Nyíljon
ki szívetekben kezdetű ének is, ti. a szentkúti
énekeskönyv 70-es éneke. A dallam más országrészeken más szövegekkel is előbukkan: a Ki az édes
Szűzanyát, vagy az Útra készen állunk itt kezdetű
énekekben. Kárpátalján így szerepel: Ének Mária
nevére és Boldogságos Szűz Mária, égi Pátrónánk.
Sorszerkezete: 12-12-8+8+5-13, szerkezete: A A B C.
Az Ezerszer köszöntünk átvett ének, májusban
jut szóhoz. Korábbi formája szerepel a Köszöntünk
Szentkút csillaga címmel kiadott „búcsúsok énekeskönyvé”-ben.13 Az ország különböző vidékein egész
sor, főleg búcsújáró éneket zengenek erre a dallamra,
címük: Isten hozott messze földről, Mária kertjének
nyitva ajtaja, Ó, Mária, anyánk, hozzád siettünk,
13

Összeállítója: dr. Vonsik Imre.
16

Teljes Szentháromság, egy igaz Isten. Szótagszámai:
11-11-10-10, szerkezete: A A Bv. A pócsi változatban
a 3-4. sor elejéről eltűnt a szeptim lépés. A Jertek víg
örömmel ugyanennek a dallamnak pócsi átsajátítása,
felépítése mindenben azonos, de ritmusa annak egyik
variánsa. A májusi motívumot erősíti az Elérkezett
szép május hónapja és a Május királynője kezdetű
énekünk. Az Üdvözlégy, szépséges is az ének „pócsi”
honosítása, ti. utal a könnyező szentképre.
Ugyanebből a szentkúti énekeskönyvből vettük
át a Megzendült az angyalok hárfája kezdetű éneket,
amely ott a 82-es számot viseli. Egy rózsafűzéres
búcsúének is erre a dallamra szól: Készül a koszorú
üdvözletből. A mi vidékünkön ezzel a címmel is megjelenik: Választott leánya, Kárpátalján pedig így él:
Nagy örömünnepre. Ez a dallam Vollynál a 47-es
ének. Szótagszámok: 10-10-10-10, szerkezet: A A B
A.
További jövevény Szentkútról a Szűz Mária
örömére, melynek másik szövegváltozata: Megnyílt
ma a szép mennyország. Szótagjai: 8-8-12-10, szerkezete: A A B C.
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A pócsi énekek teológiája
Mária kiválasztottsága
De talán a zenei „ínyencségeknél” is fontosabb
számunkra, milyen kép rajzolódik be búcsújáró énekeinkből. Nos, Máriát örök isteni terv távlatába állítják,
gyakran utalnak kiválasztottságára. Úgy tekintik, mint
akit Isten (a mennyei Atya) Fia szent anyjának
választott.14
Egyfajta
eleve-elrendelésről
is
beszélhetünk itt. Kevesen tudják, a katolikus egyház
csak a negatív predestinációt (az eleve-elvettetést)
nem fogadja el, de a pozitív elrendelést igen.
Gondoljunk itt Szent Pál szavára, aki szerint az Atya
valamennyiünket „kiválasztott a világ teremtése előtt,
hogy szentek és feddhetetlenek legyünk” (Ef 1,4).
Ennek az elrendelésnek legtündöklőbb megjelenítője
maga az Istenanya. Egyik nagyboldogasszony-napi
énekünk kozmikus hasonlattal szemlélteti ezt: Tebenned feltaláltatnak / nap és hold ékessége. Rögtön
utána pedig a bölcsesség-teológia egy csipetnyi
darabja villan fel: …azért választott magának / az
Isten bölcsessége.15

14
15

Oltalmad alá sietnek, 2. vsz.
Örülj, vigadj 4. vsz.
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Legyen szabad itt utalnom rá: mint egyik
könyvemben kimutattam,16 az ószövetségi HokmaSzofia-Bölcsesség fogalma több rétegű. Szent Ágoston
megkülönböztette az teremtetlen és a teremtett
Bölcsességet.17 Előbbit a hagyomány egyik rétege a
Logosszal (az Igével) azonosítja, és az iménti ének is
ebbe a vonulatba tartozik. Az Akathisztosz az Istenanyával hozza fogható közelségbe a Bölcsességet:
„Üdvözlégy, Isten bölcsességének tárháza”,18 aminek
nyugati változatát is ismerjük (sedes Sapientiae).
Voltak, akik a Bölcsességet a Szentlélekkel
azonosították, és anyának tekintették, mint a szír
szentatyák, Jakob Böhme vagy Bingeni Szent
Hildegárd.19 Mivel ez a motívum itt hiányzik, a pócsi
énekek – nyugati minta alapján20 – a Szűzanyát így
nevezik: a Szentlélek mátkája,21 arája.22
Másik vonulat a teremtett Bölcsesség dimenziója. Ezt fedezzük fel ott, ahol a bölcsességi irodalom
egy-egy képét énekeink a Szűzanyára alkalmazzák:
Isten legszebb leánya, / kiben az ég és föld Ura örök
16

Dr. Cselényi István Gábor: Isten anyai arca? Budapest 2007.
Uo. 109. o.
18
Akathisztosz Hümnosz, 9.
19
Cselényi: i.m. 138-163.
20
Boldogasszony Anyánk, 2. vsz.
21
Pl. Téged jöttünk, 4. vsz.
22
Szeretlek, szép Szűz Mária, 4. vsz.
17
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kedvét találja.23 A bölcsesség-teológiának ebből a
mariológiai ágából származik az Akathisztosz hümnosz
szüntelenül visszatérő kiáltása: Üdvözlégy, Istennek
szeplőtelen jegyese, és ez a motívum csendül fel pócsi
énekeinkben is: Mint Istennek szent jegyesét, / az
angyalok csodálnak.24 Ahogy a Bölcsesség Amon
Jahve, Isten kedvese a bölcsességi irodalom szerint
(vö. Péld 8,30, Bölcs 8,4), így látjuk Máriát is: Mint
Istennek kedvesét, az angyalok mind csodálnak, s mint
szerelmes jegyesét is a mennyei Királynak.25
Ebből a háttérből, Mária kiválasztottságából nő
ki számunkra Mária szeplőtelen fogantatásának
gondolata: Te bűn nélkül fogantattál, / malasztokkal
megáldattál, / a Szentlélek ereje / tégedet megszentele.26 Az énekeknek ez a rétege bizonyára már a 19.
század második felének katolikus felfogását tükrözi,
de végső soron Mária kiválasztottságából következik:
Ő, a szüzesség virága, / bűn nélkül jött e világra. /
Üdvözlégy, Szűz Mária, / tisztaság lilioma!27 A
liturgia is ezeket a jelzőket alkalmazza legtöbbször az
Istenszülőre: legszentebb, legtisztább, legáldottabb.
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Uo., 1. vsz.
Örülj, vigadj 3. vsz.
25
Ma született egy kisasszony, 2. vsz.
26
Képed előtt, ó Mária, 2. vsz.
27
Áldozzunk, hív keresztények, 2. vsz.
24
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A történelmi Mária
De vajon mit is tudunk meg pócsi énekeinkből
a történelmi Máriáról (a történelmi Jézus mintájára)?
Nagy kedvvel időznek az énekek a Szűzanya magzati
léténél és az „istenős” édesanyánál: Szent Annának jó
szíve / Máriának bölcsője, / azért áldjuk Szent Annát, /
mert ő szülte Máriát.28 Számtalan ének témája a
„Kisasszony”, a Kisboldogasszony születése: Szent
Anna drága kincse / lelkünk édes reménye. / Názáret
városába / ma jöttél e világra.29 Az Úristen már
elhozta Kisasszony napját, / melyben Szent Anna
megszülte szép Szűz Máriát.30 Ékes virágszál, kit szent
Anna szült – zengi a talán legismertebb pócsi
énekünk.31 Szent Annának leánya: / kisasszonyunk,
Mária.32 A görög liturgia szerint az Istenszülő Jessze
törzséből fölsarjadt vessző.33 Ennek visszhangja egy
kevésbé ismert kisboldogasszony-napi ének: Jessze
ága, szép virága kinyílott ma, mint rózsa, / kit az örök
Isten küldött lelkünknek vigaszára.34
28

A pócsi szép templomba, 6. vsz.
Uo., 7. vsz.
30
Az Úristen már elhozta, 1. vsz.
31
Magyarország királynéja, 1. vsz.
32
A pócsi szép templomba’, 2. vsz.
33
Karácsonyi katavászia, 4. óda
34
Ma született egy kisasszony, 3. vsz.
29
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A következő filmkocka Mária örömhírvétele.
A zarándok-énekek leggyakoribb szava az Üdvözlégy,
szerepel számtalan énekben. Sőt, mintha népünk
tudatában lenne, hogy a görög eredetiben a chajre
jelentése: örvendj, egyik alap-énekünk pontosan így
kezdődik: Örülj, vigadj… Pontos fordítása a szónak az
Örvendj, szent Szűz kezdő szava is, és ennek az
érzésnek visszhangja az Örvendezz, szépséges kezdetű
ének is. Mind az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38), mind
a vizitáció (Erzsébet meglátogatása, Lk 1,39-45) egész
jelenete lepereg előttünk: Üdvözlégy, Mária, egek
királya… Malaszttal vagy teljes, / irgalmas és
kegyes… Úr vagyon teveled, / nyitva szűz kebeled, / és
minden asszonyok felett / nagy a te érdemed… Áldott
vagy, ó anya, Szentlélek temploma, / s áldott szűz
méhed gyümölcse, / Jézus, lelkünk kincse!35 Mária a
szüzesség és az anyaság titkát egyszerre teljesíti ki:
Örülj, vigadj, tisztaságban / kivirágzott anyaság, /
angyali ártatlanságban / tündöklő menyasszonyság!36
Kedvenc témája énekeinknek a Istenanya
szeplőtelensége is (vö. Téged dicsér az ég). De meg
tud népünk szólalni a nagy himnuszok nyelvén is:
Szentlélek által tebenned / vett az örök Ige testet, / ó
áldott Szűz Mária, / istenségnek temploma.37 S hogy
35

Üdvözlégy, Mária, 1, 3-4. vsz.
Örülj, vigadj, 1. vsz.
37
Áldozzunk, hív keresztények, 3. vsz.
36

22

templom, frigyláda, arany gyertyatartó, azt tudjuk a
Parakliszból és pl. Mária templomba vezetésének
ünnepéből is.
Kisboldogasszony ünnepe a megtestesülés
titkához vezet el: Mennyből szállt e szép rózsa, / Jézus
lett a bimbója.38 Felidéződik karácsony éjszakája, a
pásztorokhoz intézett angyali üzenet: Máriáé volt a
gyermek, / akinél az égi lelkek / áldva így énekelnek: /
„Dicsőség az Istennek!”39 De képet kapunk a
szülőasszony és szent Fia bensőséges kapcsolatáról is:
Jászolyánál könyörögve / imádással áll szülője. /
Dicséret Máriának, / Megváltónk szent anyjának!40
Kárpátalja egész hirtóriás éneket kerekít a betlehemi
történetből (vö. Bújdosik Mária). Karácsony tehát
egyet jelent népünk számára Mária anyaságával. S ha
itt Megváltónk anyjának nevezi énekünk Máriát,
tudnunk kell, a leggyakoribb megnevezés ez: Jézus
szent anyja.41 És ez a szent szó jelzi, szó sincs arról,
mintha hívő népünk (afféle nesztoriánus módon)
tisztán emberszülőnek tekintené Máriát. Van, amikor

38

A pócsi szép templomba, 4. vsz.
Áldozzunk, hív keresztények, 4. vsz.
40
Uo. 5. vsz.
41
Pl. Egek királynéja, 1. vsz., Százezerszer… 6. vsz.
39
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nyíltan meg is valljuk: Istennek szent anyja42 vagy:
Istennek áldott szűz anyja.43
Népünk szívében azonban belső, logikai kötés
épült ki a Szűzanya istenanyasága és aközött, hogy a
mi édesanyánk is: édesanyánk vagy, szép Szűz Mária, /
fogadd el gyermekidet, Jézus szent anyja.44 Amit a
világegyház a II. Vatikáni zsinaton öntött szavakba, ti.,
hogy Mária az Egyház édesanyja, az a mi énekeinkben
evidencia:
Szentegyházunknak
csillaga.45
Az
egyházból persze főleg a földi küzdőkkel való
kapcsolat emelkedik ki: Mária gyermekei, ide jöjjetek,
/ itt van a Szűz Mária, őt kérleljétek!46 A zarándokénekek pontosan ismerik a valamennyiünkre
kiterjesztett anyaság szentírási alapját is (Jn 19,27):
Fiad, Jézus a keresztfán / minket oltalmadra hagyván,
/ azt akarta: légy anyánk. / Nézz hát kegyelmesen
ránk!47 A Mária-tisztelet a hű tanítvány öröksége:
Mária, neked ajánla / minket az Isten Báránya, / a
keresztről így szólván: / Ím, anyád, hű tanítvány.48
A kereszt alapján értjük meg, hogy Mária
közbenjárása
nem
választható
el
Krisztus
42

Üdvözlégy, Mária, 1. vsz.
Istennek áldott, 1. vsz.
44
Mária gyermekei, 2. vsz.
45
Üdvözlégy, Mária, 1. vsz.
46
Uo., 1. vsz.
47
A mennyei szent városnak, 9. vsz.
48
Áldozzunk, hív keresztények, 6. vsz.
43
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megváltásától. Világosan látja ezt népünk: Kérünk
Fiad érdemére, / értünk viselt keresztjére, / kérünk
dicsőségedre, / figyelmezz híveidre!49De van olyan
énekünk, amely még a kereszt titkában is meglátja az
Istenanya és Fia kapcsolatát: Szívedből lett a drága
vér, mely eltörölte vétkem.50 A közbenjárás Máriának
istenanyaságában gyökerezik: Téged, kit az Isten Fia
szent anyjának választott, / téged kérünk, nyerj őtőle
számunkra bő malasztot.51
Az utolsó filmkocka a történelmi Mária
életéből halála (vagy, ahogy liturgiánk mondja:
elszenderedése). Az őskeresztény hagyomány mély
rétegeiből kerekedik ki a történet: Három nap
nyugodtál koporsóban, / szunnyadtál, de nem voltál
meghalva. / Amidőn felnyílott koporsód zárja, / szűz
tested ellepte illat árja. / Lejött érted három angyali
kar, / rózsaszín felhőbe burkolt hamar. / És Fiad jött,
felvitt a mennyekbe, / Jó Atyánk koronát tett fejedre.52
Annak visszhangja ez a látomásos vers, ami a
liturgiában így szerepel: Az angyalok a te elhunytodat,
ó Istenszülő, látván, elcsodálkozának, miképpen száll
fel a Szűz a földről az égbe.53
49

A mennyei szent városnak, 11. vsz.
Szeretlek, szép Szűz Mária, 3. vsz.
51
Oltalmad alá sietnek, 2. vsz.
52
Megzendült az angyalok hárfája, 3-5. vsz.
53
Nagyboldogasszony zsolozsmájából
50
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Mária mennyei élete
Ami egyik oldalról kiszakadás a földi létből,
másik oldalról átköltözés. Mária haza érkezését így
írja le az ének: Körülvett a mai napon az angyali
sokaság, / mert megkoronáz ma téged a teljes Szentháromság.54 Egyértelműen liturgikus háttérre (Nagyboldogasszony tropárjának motívumára) bukkanunk a
mennybevitetés mozzanatának leírásában: Mária
elhunyta után felvitetett az égbe, / mert anyja volt az
Életnek, átment ő az életbe.55 E ponton énekeink
tovább szövik azt a motívumot, ami Mária
kiválasztottsága mozzanatában merült fel: hogy Isten
jegyese. Mintha csak az Énekek énekét hallanók: Jöjj
fel, én kedvesem, / ma, ím, megkoronázunk / a
mennyekben, mint királynőt, / szent trónnal jutalmazunk.56 Másik forrás a Jelenések könyve: „Akik
szüzek maradtak, a Bárány nyomában járnak, bárhová
megy” (Jel 14,4). Nagyboldogasszony-napi énekünk
ezt így adja vissza: A Bárányt követő szüzek / nagy
örömmel zengedeznek, / üdvözölve Máriát, / a szüzek
királynéját.57 Mintha a Napba öltözött asszony (Jel
54

Örülj, vigadj, 2. vsz.
Mária elhunyta után, 1. vsz.
56
Örülj, vigadj, 5. vsz.
57
A mennyei szent városnak, 6. vsz.
55
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12,1) alakját is idéznék énekeink: Szeretlek, szép Szűz
Mária, te Szentlélek arája, / kinek fején a hét malaszt
tündöklő koronája.58
Ugyancsak a János-jelenések („A tizenkét kapu
tizenkét drágagyöngy: mindegyik kapu egy-egy drágagyöngyből”, Jel 21,21) alapján kapunk képet a mennyországról, ahová Mária érkezik: A mennyei szent
városnak / gyöngykapui ma megnyílnak / Jézus édesanyjának, / áldott Szűz Máriának.59 Az énekek leggyakoribb jelzői – királyné, mennyországnak királynéja,
angyalok, pátriárkák, próféták, apostolok, vértanúk,
hitvallók, szent szüzek, minden szentek királynéja60 –
mind azt fejezik ki, hogy Mária – Szent Fia mellett –
az üdvözültek édesanyja, akik maguk is kiveszik
részüket dicsőítéséből: Fönn az égben angyalok
énekelnek, / a szent Szűznek dicséretet zengenek.61
Ami ezután következik, az már az Istenszülő
mennyei életéről szól. Szent Pál szerint „az első ember
földi, a második a mennyből való, mennyei” (1Kor
15.47). A mennybe felemelkedett Szűzanya már ilyen
mennyei asszony, Krisztus, a mennyei ember mellett.
De vajon miből is áll a mennyek királynéjának élete?
És egyáltalán, miből áll az üdvösség? Nos, énekeink a
58
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maguk egyszerű, tiszta látásmódjukkal megsejtetik,
hogy az üdvözültek életének központi eleme a Szentháromság szemlélése: Dicsérjük az Úr Jézust a magas
mennyben, / Szentháromság egy Istent nagy dicsőségben!... Szentháromság híva hív: / siessünk oda, /
milyen szép a mennyország, majd megmutatja.62
Ugyanakkor énekeink azt is világossá teszik,
hogy Mária élete odafönn is szüntelen munkálkodás, a
szeretet megélése, hiszen „a szeretet soha el nem
múlik” (1Kor 13,8), és ebbe bele tartozik az emberek,
a földön küzdők iránti szeretet átélése is: Anyánk,
viselj gondot reánk, / küldj szívünkbe vigasztalást.63
Így jelenik meg az Istenszülő közbejárásának gondolata. Az az anyai, gondoskodó szerep, amely már földi
életéből is kitűnt (ld. a kánai menyegzőt, vagy a
kereszt tövén ráruházott anyaságot), most válik
teljessé, ebben a mennyei létben.
Mária mennyei anyaságát, magyarán, közbenjárását, számos szinonimája érzékelteti: Mária szószólónk, gyámolónk, (Légy a mi gyámolónk, / isteni
fiadnál hathatós szószólónk64 – kéri népünk) és
főképpen: oltalmazónk (Oltalmad alá sietnek, Szűz
Mária, híveid, Keresztények, dicsőítsük).65 Sokszor
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halmozottan jelenik meg mindez: Te vagy erőnk és
oltalmunk, / Isten előtt légy szószólónk!66 Ezekhez a
szerepekhez kapcsolódik a Mater misericordiae
jelzője: Irgalmasság anyja, Mária, segíts!67 Nagyboldogasszony ünnepén is ezt kérjük: Ó, dicsőség
királynéja, / nézz reánk is, szolgáidra, /
irgalmasságnak anyja, / légy híveid oltalma!68
Máriától az irgalmasság ajtajának megnyitását kérjük
(vö. Istennek áldott Szűz Anyja és: Ó, áldott
Szűzanya).
Érdemes végig tekintenünk azt is, mihez is
kérjük az Istenszülő közbenjárását. Jelenlétének
átélése mindannyiunkat megtérésre, bűnbánatra vezet
el: Kérj malasztot szándékunkhoz, / töredelmet
bánatunkhoz, / hogy szívből megtérhessünk, / s téged
dicsőíthessünk.69 Az Üdvözlégy parafrázisában is így
szólítjuk meg: Asszonyunk, Mária, / Istennek szent
anyja, / bűnösöknek szószólója.70 Máriánál lelki
gyógyulást remélünk: Gyógyítsd meg hát bűntől
sebzett lelkünket, / hogy megnyerjük segélyeddel
üdvünket.71 Máriapócson a gyónók szűnni nem akaró
66
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sora bizonyítja a tapasztalatot, amit sok ének is
kifejez: Ide jött el a nagy bűnös, s kéri a Szűz Máriát, /
engesztelje bűneinkért a világ Megváltóját.72
Másik terület Mária szolidaritása a szenvedők,
betegek iránt, amit jól ismerünk a Parakliszból is.
(Minden szenvedők öröme…, betegek látogatója,
minden sínylődőnek oltalma és védelme.73) Egész sor
strófa vall erről: Sok szenvedő ember kéri pártfogásodat.74 Testi, lelki szükségekben szenvedők, mind
jöjjetek.75 Különösen az egyedül maradottak
védelmezőjének látjuk Máriát: Árva s özvegy, ki
elveszté földi támaszát, / pártfogóul válassza a / drága
Szűzanyát!76 Végső soron az irgalmasság testi-lelki
cselekedeteiről szólunk itt, hiszen a mennyei létforma
a szeretet kiteljesedését jelenti.
De ugyanilyen hangsúllyal jelenik meg
énekeinkben az a gondolat is, hogy Mária halálunkban
is mellettünk áll. Az Üdvözlégy nyugati záró
formájában is kérjük: imádkozzék Mária értünk most
és halálunk óráján. Nos, énekeinkben is visszacsendül
ez a motívum: Imádkozzál értünk, / buzgó szívvel
kérünk, / most és ha eljő végóránk, / légy velünk, jó
72
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anyánk!77 Az Istenszülő áldása átfogja egész
életünket: Életünkre s végóránkra / kérj áldást, ó Isten
anyja!78 Énekeink szemléletében a halál találkozás
szeretteinkkel, köztük főleg a Szűzanyával: Ha egykor
eljön a halál éjjele, / e szavakkal köszönthessünk az
égbe’: / Köszöntünk téged, Jézus szent anyja.79
Közbenjárásának végső célja, hogy elnyerjük az
üdvösséget, természetesen, Szent Fia kegyelméből:
Alázattal téged kérünk, / szent Fiadnál te szólj értünk,
/ ajánlj minket kegyelmébe, / vezess hozzá fel az
égbe!80 Mária a mi mennybe-vágyódásunknak is
megtestesítője (vö. Szűzanyám, tied akarok lenni,
Dicsénekem örvendve zengem).
Mégsem szabad azt hinnünk, hogy Mária segítsége merő passzivitás, tétlenség, amely felment
bennünket a cselekvés alól. Zarándok-énekeink
példaként állítják elénk a Szűzanyát: példája minden
szentségnek / és nagy kegyelemnek.81 Azért kötődünk
hozzá ilyen erővel, hogy példádat követve, / feljussunk
a mennyekbe. A hosszú, fáradságos úton azért
esedezünk, hogy nevelje bennünk szent példád az egy,
igaz szent hitet, / melyet Fiad élve-halva üdvösségül
77
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hirdetett.82 Elsősorban a hitben lesz példaképünk,
hiszen rokona, Erzsébet, róla is azt mondta: „Boldog
vagy, ki hittél” (Lk 1,45). Akkor ez arra vonatkozott:
„hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott
neked” (uo.). Bennünk immár az örökéletbe vetett
hitet segíti elő: Hitünk védelmében, Mária, segíts, /
üdvünk szent ügyében, Mária, segíts!83 De a többi
„isteni erény” dolgában is segíthet: Legyen hitünk
szent gyümölcse a szeretet és remény, / mely fenntartson minden vészben ez életnek tengerén.84
Egész erény-katalógust lehet összeállítani, ha
összegyűjtjük, mi mindenhez kérjük az Istenszülő
segítségét: Igaz bűnbánatra, erős bizalomra, hogy az
Istent féljük, buzgó jámborságra, kísértéseinkben,
jószándékainkban, ha szükség szorongat, ha ínség
fenyeget, minden gyötrelmünkben…85 Legfőképpen
abban segít, hogy példája és imádsága nyomán
elnyerjük végső célunkat. Ennek a bizalomnak az
erejéből merjük énekelni: oda86 egykor eljutunk, így
imádkozunk: Szentháromság egy Isten, örökké
áldunk!87 Amit ismét csak nem szabad úgy értenünk,
82
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hogy nem is kellene semmi többet tennünk, mint hogy
imádkozunk, hanem valahogy úgy, hogy egész életünk
imádsággá kell, hogy váljék. NB az ének korábbi
változatában tényleg az szerepelt: „csak imádkozzunk”, amit tudós papjaink korrigáltak…
A pócsi Mária
A Mária-tiszteleten belül persze a pócsi énekek
az Istenszülőt sajátosan, mint a Magyarok Nagyasszonyát, és azon belül, mint a mi pócsi Máriánkat,
állítják elénk. Az előbbire vonatkozólag csak néhány
utalást találunk. Felidéződik a magyar történelem
tragikus pillanata, amikor Szent István elveszítette
fiát, és – bizánci minták alapján – Máriának ajánlotta
fel országát és koronáját: Első királyunk, Szent István /
szintén irgalmadban bízván, / kért, hogy oltalmadba
végy / s Magyarország anyja légy.88 Mivel az
Istenanya egyébként is az „árvák védelmezője”,
világos népünk számára, hogy árván maradt magyar
nemzetünknek is gondviselője: Kérd (Jézust), hogy a
szent békességet / Jézustól megnyerje néped, /
Magyarok Nagyasszonya, / kérj áldást országunkra.89
Egész sor énekünk kifejezetten mint a Magyarok
Nagyasszonyát állítja elénk a Szűzanyát (Magyar
88
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nemzetnek
védőasszonya,
Édes
Nagyasszony,
Magyarok királynéja, Nagyasszonyunk, hazánk
reménye, Ó, Nagyasszony, Magyarország árva népe).
Ugyanerre a szolidaritás-motívumra épül énekeinkben a pócsi Mária-kép könnyezésének megindoklása is. Ó, égi Anyánk, értünk búsultál, / a pócsi
templomban / könnyet hullattál.90 Még szebb megfogalmazásban: Máriapócs drága szép templomában /
isteni kegyelmek szent csarnokában / csoda történt, ó
nagy csoda! / könnyezett a Szűz Mária! 91 Magáról az
ikonról is említés történik: Már régi időktől fényben
tündöklik / és sok nagy csodától ékesíttetik / pócsi Szűz
Mária képe, / csodálatos könnyezése.92 A könnyezés
énekeinknek kedvelt témája, lásd: A pócsi templom ősi
képén.
Az „istóriás” (históriás) énekek hangulata
ébred fel. Az első könnyezés utáni eseményeket így
adja vissza a krónikás: Megörvendett a császár ezen
szent jelre. / A csodás pócsi képet Bécsbe rendelte. /
Kesereg a nép, hogy kincse elvész. / Ó, pócsi szép
Szűzanya, / tudjuk, visszatérsz. / Máriapócsi templom,
kegyelmek helye, / csodás képed visszajött, mert itt a
helye.93
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Igen, Mária, akinek Magasztaló éneke szerint
Isten az alázatosakkal azonosul, és leveti a hatalmasokat a fejedelmi székből (Lk 1,52), a mi történelmünkben is Pócs poros falvával mutatta ki együttérzését, nem a császárvárosban. És Mária vissza is
tért: igaz, már másik ikon orcáján, de újra hullottak a
könnyek. Két évszázadon át ez a két könnyezés94
jelentette Máriapócsot: Századok előtt már kétszer
hullatta, / anyai könnyeit bőven ontotta / Máriapócs
szép csillaga, a szentséges Szűz Mária.95 A harmadik
könnyezést96 így indokolja népünk: Kétkedés mélyébe
merült nemzedék / feledni akarta már a könnyezést, /
ámde újra könnyét hullatta / a pócsi szép Szűz
Mária.97 Érdekes módon a kárpátaljai énekek szembesítenek bennünket igazán a könnyezés tényével, felrázó erejével (vö. Ének a máriapócsi könnyező Szűz
Anyához).
Vannak, akár igen jámbor lelkek is, akik nem
értik, hogyan sírhat Mária a képen, amikor odafönn, a
mennyben az Istenanya már az örök boldogság
részese. Talán némi támpontot jelenthet ismét a Napba
öltözött asszony, aki „fájdalmában és szülési gyötrelmeiben kiáltozott” (Jel 12,2). De kiindulhatunk a
94
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szeretet két vonulatából, az Isten- és az emberszeretet
kettősségéből is: bár az üdvözültet eltölti a Szentháromság jelenléte, ugyanakkor látja, követi a földön
élők sorsát, és jelekkel fejezheti ki együttérzését
irántuk. Nos, ezt a nem kis titkot a hívő lélek oly
egyszerűen oldja meg: Mária, miért sírsz? Mit
jelentenek / lehulló könnyeid? Miért ömlenek? / Oly
sok lélek, lám, eltévedt, / és arra vágysz: megtérjenek!98
Mert Máriapócson nemcsak a többszörös
könnyezés volt csoda, hanem, hogy évszázadok óta
százezrek lelkét alakította át, számtalan ima-meghallgatás színhelye volt. Ezt vallja meg az ének:
Csodatevő erődben hiszünk és vallunk: / a megtérés
csodáját műveld most rajtunk. / Csodatevő erődnek itt
van forrása, / sok testi-lelki beteg meggyógyulása.99 A
kegykép melletti falakra felaggatott fogadalmi táblák,
mankók, vallomások jelzik, hogy a máriapócsi
templom tényleg kegyelmek helye, itt tündöklik, itt
ragyog az egek gyöngye.100
Az énekek tehát joggal beszélnek a pócsi
Máriáról. Születésnapját úgy éljük át, hogy rózsája a
pócsi templomban nyílott ki számunkra. Az Istenszülő
immár máriapócsi szép Szűz Mária. Az énekekből a
98
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pócsi búcsúk teljes forgatókönyve kirajzolódik. Szép a
búcsújárás motívuma: Messze földről kegyhelyedre
eljöttünk, / hogy általad lelki üdvöt nyerhessünk.101
Átéljük valamennyien a megérkezés, a célbaérés élményét: Nyitva áll már előttünk a díszes templom, / ahol
eloszlik minden bú és fájdalom. / Itt örömkönnyé válik
a bánat könnye, lecsendesül a kebel zajló tengere.102
Már nem tudunk semmi mást tenni, mint hogy
oltárodnál leborulunk, / kegyképednél térdre
hullunk.103 Szebbnél szebb képek ötlenek szívünkbe:
Itt tündökölsz az oltáron, / mint harmat a rózsaszálon.104
És csak állunk ott, időtlen időben, belemerülünk az Istenszülő szeretetébe: Képed előtt, ó Mária,
/ mennynek-földnek királynéja, téged buzgón
köszöntünk, / oltalmadért esdeklünk.105 A Pócson
töltött órák után szinte fáj visszatérnünk a hétköznapok egyhangúságába. Csoportosan vagy egyénileg,
de bánatosan veszünk búcsút a kegyképtől – Máriától.
Kesereg a szívünk, el kell menni, / drága kegyképedet
itt kell hagyni.106 Még az is megfordul a fejünkben,
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talán mostan tőled utolszor búcsúzunk.107 De a végső
viszontlátás reményében veszünk búcsút: Halálunkban jöjj majd segélyünkre, / isteni Fiadhoz vígy fel
mennybe!108
Ha egy csokorba gyűjtjük azokat az epiteton
ornans-okat, díszítő jelzőket, képeket, amelyekkel
pócsi énekeink körbeszövik a Szűzanya alakját,
sajátos költészet kerekedik ki. Ezeknek egyik gyújtópontja: a megtestesülést befogadó anyaság dicsőítése,
főleg természeti képekkel: Tisztaság színaranya.109
Tisztaság lilioma.110 Ékes virágszál.111 Égben nyíló
szép virágszál.112 Pócsnak ékes rózsája.113 Szelíd,
szende, szép ibolya.114 Mennynek ékes violája.115
Mennyei tavasznak legszebb rózsája.116Illatfa, melyből
sarjadzott üdvünk aranyvesszője.117 Másik réteg
Mária mennyei életének visszatükröződése: Szeretlek,
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tiszta hajnal.118 Üdvünk hajnalcsillaga.119 Mennyország hajnalcsillaga.120 Angyaloknál ékesebb, /
csillagoknál fényesebb.121 Pócs csillaga.122 Pócsi
templom csillaga.123 Így lesz a pócsi Mária búcsújárásunk révén mennybe vezető lajtorja,124 útikalauz
számunkra az üdvösség felé.
Végül azt is említsem meg: a pócsi énekek
nemcsak magyarul szólalnak meg. Sokszor lehetünk
tanúi annak, hogy énekeink megfelelői ruszinul, szlovákul, románul is felhangzanak a nagy búcsúkon. De
ezek elemzése már további feladat lenne. Végül is a
pócsi Mária nemcsak a mienk, itthoni magyaroké.
Legalább ennyire kárpátaljai testvéreinké is, ottani
magyaroké és ruszinoké vagy bármilyen nemzetiségűeké.
Ezért is mertem bevenni pócsi énektárunkba a
kárpátaljai Mária-énekeket is. Végső soron az első két
könnyezés idején Pócs még a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye része volt. A pócsi búcsúkra
éppúgy eljártak a kárpátaljaiak, mint a mi őseink.
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Ezeknek az énekeknek egy része a nép ajkán született,
és ugyanazt a vonalat követik, mint hazai énekeink.
ezekre menet közben mindig utaltunk. De vannak
szerzőktől (így a dr. Maczkó Sándor – Gebri János,
vagy a Hámory V. Dalma – Gebri János szerző-pártól)
származó énekek is,125 amelyek jórészt ruszin eredetű
népénekek „magyarításai”, és jól beillenek Máriaénekeink sorába.
De még ennél is többet mondhatunk. A pócsi
Mária egész Kelet-Európáé. Ady Endre, aki a Szilágyságban találkozott a pócsi zarándokokkal, és
csodálatos verset intézett a pócsi Máriához, oláh
Máriaként emlegette a Szűzanyát. Bécsben, a
Stephansdomban, az első könnyező ikon kápolnájának
oldalfalán ez a felirat áll: Pötscher Maria, mintha csak
osztrák lett volna. Amerikában is van egy kis falu,
ezzel a névvel: Mariapoch. A pócsi Mária az egész
emberiségé. Hiszen az Istenszülő az Egyház Édesanyja. És az egész emberiségé. Ezt a gondolatot
szentesítette számunkra II. János Pál emlékezetes
máriapócsi pápai liturgiája.
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Vö. Örömünnep virradt ma ránk, Ma született Mária,
Boldogasszony Anyánk, ínség az életünk, Mária-ének
magyaroknak, Májusi himnusz az Istenszülőhöz, Októberi
himnusz az Istenszülőhöz.
40

Befejezésül (anélkül, hogy versenyre kelnék
Ady Endre híres versével), álljon itt egyik versem,
amely ifjúkorom pócsi élményét foglalja szavakba. –
Ma sem látom másképp.
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Búcsúsok
Kitárult szívvel, énekelve
jönnek a pócsi Máriához.
Szekérre száll az öregebbje,
a távolról jött buszra áldoz.
Körhinta jár a faluszélen,
vásárfiát adnak a bódék.
Vasárnap van. A templomtéren
szüntelen zsibong a jónép.
Megilletődve, elfogódva,
hosszú sorban lépnek a képhez.
Nyelvük néma, nem fakad szóra,
pedig máskor olyan beszédes.
Cserzett bőrű, markáns arcok,
bajhoz, szitokhoz edzett lelkek
megszelídülve lépnek ahhoz,
kitől az Ember született meg.
Mert tanyák, bokrok, falvak mélyén
attól tanultak emberséget,
reményt a végzet sűrű éjén,
ki Máriától emberré lett.
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