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ELŐSZÓ

Kiadványunk egy nagyobb vállalkozás előmunkálataiba ad bepillantást, melynek célja 
a barokk kori Magyarország búcsújáróhelyeire vonatkozó történeti forrásanyag feltárá
sa. Ez a forrásegyüttes mind műfajában, mind megjelenési formájában, mind pedig fel
használási lehetőségeit tekintve rendkívül sokrétű: a tárgyi anyagtól kezdve a kézira
tokon és nyomtatványokon át az ikonográfiái megnyilvánulásokig terjed. Az ikonográ
fiái forrásokon belül a búcsújáróhelyek kisgrafikai ábrázolásainak önálló bemutatását 
és vizsgálatát több tényező indokolja. Ezek közül az egyik az, hogy a különböző euró
pai országokban már évtizedekkel ezelőtt megszülettek és ma is készülőben vannak az 
ehhez hasonló forrásanyagot feltáró kiadványok, amelyek a további művelődéstörténe
ti. művészettörténeti, kultusztörténeti, néprajzi kutatásokba történő folyamatos be
épülésükkel tanúsítják jelentőségüket. A magyar anyag mind történeti összefüggései
ben, mind előállítási körülményeiben, mind pedig fennmaradását illetően szervesen 
kapcsolódik a műfaj európai hagyományaihoz. Egyrészt mivel a munkához a történeti 
Magyarország búcsújáróhelyeinek kisgrafikai ábrázolásai szolgálnak alapul, másrészt az 
ábrázolások jelentős részét Magyarországnak dolgozó külföldi mesterek készítették, vé
gül a képek egy részének fennmaradását különböző európai gyűjteményeknek köszön
hetjük. Ez a forrásanyag a zarándoklatok egyik fontos indikátora, ugyanakkor messze 
tül is mutat a barokk kori zarándoklatok körén, mivel betekintést enged az alsó és kö
zépső társadalmi rétegek eddig csak kevéssé ismert vizuális kultúrájának területére, ami 
egyrészt új megvilágításba helyezi a magas műveltség és a népi kultúra kapcsolatát, va
lamint a társadalmi rétegződés és a kultúra differenciálódásának történeti összefüggé- 
scit, másrészt lehetőséget ad a különböző rétegek közti kulturális közvetítő csatornák 
vizsgálatára. Az ábrázolások funkcionális sokrétűsége nemcsak a barokk kori nyomtat
ványok több speciális, Magyarországon eddig nem vagy alig vizsgált műfajára hívja fel a 
figyelmet, hanem olyan forrástípusokra is. amelyek ma még a feltárás alapszintjére 
sem jutottak cl, s amelyek megismerésétől további értékes eredmények remélhetők.

A búcsújáróhelyekhez kapcsolódó kisgrafikai ábrázolások legfontosabb jellemző
je, hogy megjelenítik a kultusz középpontját alkotó tárgyat, esetleg annak szűkebb 
vagy tágabb környezetét, ritkábban a hely legendájának motívumait, s az ikonográfia 
vagy a szöveges felirat egyértelműen mutatja, hogy az ábrázolások keletkezése, elterje
dése és használata egy meghatározott kegyhellyel függ össze. E meghatározás értelmé
ben a kiemelt módon kezelt, sokszorosított grafikai technikával készült tulajdonképpe
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ni szentképek (ún. búcsús képek) mellett az összehasonlítás kedvéért a vizsgálatot 
azokra az imalapokra, címlapelőzékekre, könyvillusztrációkra, ponyvafüzet címlapokra 
stb. is kiterjesztettük, amelyek különböző tartalmú szövegekkel együtt jelennek meg, s 
részben eltérő funkciót teljesítettek, de a rajtuk látható, adott kegyhelyhez kapcsolódó 
ábrázolás az eredeti összefüggéstől elszakadva gyakran más kontextusban is előfordult, 
s ugyanaz a metszet vagy változata például szentképként és címlapelőzékként egyaránt 
megjelent. Másfelől a különböző funkciójú ábrázolások között szoros ikonográfiái ösz- 
szcfüggés is lehet: számos esetben például egy szentkép vagy imalap ábrázolásának egy 
címlapelőzék vagy könyvillusztráció szolgált közvetlen előképül.

Az anyaggyűjtésnél reprezentativitásra törekedtünk abban az értelemben, hogy 
az országos jelentőségű búcsújáróhelyek mellett a kisebb, korlátozott vonzáskörrel 
rendelkező zarándokhelyekről, sőt néhány olyan ún. másodlagos kegyképről is közöl
jünk anyagot, melynek jelenléte hozzájárult ugyan egy-cgy templom látogatottságának 
emeléséhez, tisztelete azonban belül maradt a helyi kultusz keretein. Ez utóbbi esetben 
a speciális tisztelet vagy a tisztelet terjesztési szándékának egyedüli forrásai gyakran ép
pen a nagy zarándokhelyekhez kapcsolódó képekkel az előállítás, a terjesztés és rész
ben a használat révén szorosan összefonódó kisgrafikai ábrázolások, amelyek segítségé
vel képet alkothatunk a különböző tiszteleti tárgyak kultuszban betöltött szerepéről. 
Nem vontuk be a vizsgálatba azokat az ábrázolásokat, amelyek Magyarországról kül
földre került kegyképekről vagy külföldön kegyképpé vált magyar vonatkozású kul
tusztárgyakról készültek, s azokat sem. amelyek a magyarországi vagy magyar vonat
kozású kultusztárgyakat a Habsburg birodalom más kegyhelyeivel együtt jelenítik meg. 
ezek feldolgozása külön kiadványt igényelne. Az egyetlen kivétel Máriapócs, ahol a ha
zai és a külföldi kultusz összefonódása indokolja a Bécsbe került kcgyképről készült 
és a pócsi másolathoz kapcsolódó kisgrafikai ábrázolások együttes szerepeltetését. Csak 
kivételes esetben kapnak helyet a katalógusban a „kis szentkép" fogalmán kívül cső. 
túlságosan nagyméretű, már nem elsősorban a magánáhitatra szánt, valamint az áhitati 
funkciótól alapvetően eltérő szerepet játszó ábrázolások (pl. tézislapok) sem. Nem von
tuk be a vizsgálatba azokat a kegyhelyekhez kapcsolódó grafikai ábrázolásokat, ame
lyek ugyancsak nagy méretben, mintegy látképszerűen jelenítik meg a kultusztárgyat 
is magában foglaló oltárt, templomot, esetleg annak környezetét. Nem elemezzük 
azokat az ábrázolásokat sem. amelyeknél a szöveg egy meghatározott kegyképre utal, 
de az ábrázoláson egy attól eltérő típus jelenik meg, ezek közül azonban figyelembe 
vettük azokat, amelyeknél az ikonográfiái jegyek alapján az összetartozás valószínűsít
hető. Nem szerepelnek végül az összeállításban a mirákulumos könyvek zárt egységet 
alkotó, külön elemzést igénylő kisgrafikai illusztráció sorozatai, amelyek elsőrendű 
feladata a kegyhelyek eredetlegendájának részletes bemutatása, s amelyeken a kegykép 
megjelenítése rendszerint másodlagos szerepet játszik.

A forrásanyag földrajzi körülhatárolásánál a 18. századi országhatárokat vettük 
alapul, a magyar vonatkozású kultuszmozzanatok miatt azonban néhány olyan zarán
dokhelyet is bevontunk az összeállításba, amely Horvát-Sz.lavÓnországban. Erdélyben 
és az ország határvidékein helyezkedett el. Az időbeli körülhatárolásnál az alsó határt 
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a búcsújáróhelyekhez kapcsolódó első kisgrafikai jellegű ábrázolások 1640 utáni fel
tűnése jelenti. A felső időbeli határt 1800-ban állapítottuk meg, aminek merevségét 
azzal próbáltuk oldani, hogy bevontuk a vizsgálatba az 1800 körűire datálható és az 
1800 utáni tíz évben keletkezett, pontos évszámmal jelzett, hagyományos technikával 
készült darabokat is. A felső időbeli határt nem vonhattuk meg túlságosan mereven a 
barokk kor lezárulásának hagyományos művészeti szempontjai szerint, egyrészt mivel 
ezt a zarándoklatok története nem indokolja, másrészt a jellegzetes későbarokk kis
grafikai megoldások bizonyos módosulásokkal a téma mellett az ábrázolásmódban és 
az alkalmazott technikában a 19. század első felében is tovább élnek. A kezdődő át
menet már a 18. század utolsó évtizedeiben keletkezett lapokon megfigyelhető, amely 
aztán az új technikák 19. század eleji megjelenésével és térhódításával alapvető tartal
mi és formai átalakulásokhoz vezet el.

Az itt közölt forrásanyag az általunk jelentősebbnek vélt és elérhető, harmincnál 
több különböző köz- és magángyűjteményből származik. A szentképgyűjteményeknek 
a témához kapcsolódó teljes anyagát igyekeztük feltárni, előfordulhat azonban, hogy a 
gyűjtemények rendezetlensége vagy a tájékozódási lehetőségek korlátozottsága miatt 
valamelyik ide tartozó ábrázolás mégis elkerülte a figyelmünket. Az anyag természeté
ből. a témára vonatkozó eddigi gyűjtések és kutatások történetéből következik, hogy 
összeállításunk csupán első kísérletnek számíthat, s hogy a további kutatások feladata 
a vallási tárgyú kisgrafikai ábrázolások egyéb tematikus csoportjainak feltárása mellett 
elsősorban az itt nem szereplő gyűjtemények anyagából a forrásbázis bővítése lehet. 
Hálás köszönetét mondunk az igénybe vett hazai és külföldi, világi és egyházi, köz-és 
magángyűjteményeknek, amelyek nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak a forrásanyag 
összegyűjtésében. A katalógus egy korábbi változatához fűzött észrevételeiért Galavics 
Gézának mondunk köszönetét. Külön köszönettel tartozunk a budapesti Egyetemi 
Könyvtárnak, hogy lehetővé tette a munka megjelenését.
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KUTATASTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A nemzetközi kutatás fő irányzatai

A szentképekkel kapcsolatos tudományos kutatás gyökerei Európában a sokszorosított 
grafika különböző műfajaihoz kapcsolódnak. E műfajok közül a figyelem már viszony
lag korán a magánáhitatra szolgáló kisgrafikai jellegű alkotások felé fordult. A „kis 
szentképek” fogalmát a mai kutatás mesterséges volta és differenciálatlansága miatt egy
re kevésbé használja, annak idején azonban jelentős módszertani újításnak számított a ki
fejezéssel jelölt ábrázolások elhatárolása az egyéb vallási tárgyú képi alkotásoktól. 
A fogalmi tisztázást sokáig jórészt az nehezítette, hogy különböző meggondolásokból 
sem a művészettörténet, sem a néprajzkutatás nem tekintette elsőrendű feladatának 
ezeknek az ábrázolásoknak a beható vizsgálatát. A mai kutatásnak a művészettörténet 
első ide vonatkozó eredményei közül a múlt század második és századunk első felében 
kiadott művészeti lexikonok, kézikönyvek” szentképkészítéssel is foglalkozó grafiku
sokra vonatkozó címszavai jelentenek első eligazodást, melyhez néhány jelentősebb 
grafikai műhely, rézmetsző dinasztia munkásságával foglalkozó monográfia,oeuvre-ka- 
talógus nyújt további kiegészítést.2’ A „népi ikonográfia” iránti érdeklődés egyik első 
megnyilvánulása a milánói Achille Bertarelli és Francesco Novati jórészt saját gyűjte
ményük alapján készített rendszerezési kísérlete, melyben az anyag csoportosítása iko
nográfiái szempontok szerint történik.3’ Bertarelli azóta is gyarapodó gyűjteményének 
nemzetközi jelentőségét többek között az adja, hogy a számottevő olasz képtermelés 
produktumai egy jól megszervezett kereskedőhálózat közvetítésével egész Európába 
eljutottak,4’ a nyomatok nagyobb számú együttes fennmaradására azonban elsősorban 
olasz területen lehet számítani.

A szentképeken belül először egy önálló műfaj, az ún. búcsús zászlócskák cso
portja hívta fel magára a kutatás figyelmét. A tárgyegyüttes hazája Flandria, s innen 
érthető, hogy ezekkel az ábrázolásokkal elsőként Emilé van Heurck foglalkozott be
hatóan a búcsújárás története szempontjából,s) 1922-ben megjelent munkáját azóta 
újabb publikációk követik a témában.6’ Néhány év múlva van Hcurck a szentképek elő
állításával foglalkozó legjelentősebb németalföldi központ, Antwerpen 16-19. századi 
szentképkultúrájáról készít feldolgozást, s ezzel egy időben jelenik meg Adolf Spamer 
immár klasszikussá vált monográfiája a szentképekről.7’ Spamer a nagyobb európai 
gyűjtemények alapján először ad átfogó igényű áttekintést a műfaj 14-20. századi tör
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ténetéről. Figyelmének központjában a kiadás és technikatörténet kérdései mellett ma
guk az ábrázolások állnak, a hozzájuk kapcsolódó szokásanyagra csak kevés utalás tör
ténik. Spamer posztumusz munkája egy népszerű vallási ikonográfiái motívum történe
téről majd csak 1970-ben lát napvilágot.8’

A két világháború között létrejött nagyobb európai szentképgyűjtemények kö
zül néhány magyar vonatkozású anyagot is tartalmaz. így például a müncheni néprajz
kutató Rudolf Kriss több ízben járt Magyarországon.9’ s ez magyarázza, hogy munkái
ban csak részben feldolgozott,10* később a Bayerisches Nationalmuseum-nak adomá
nyozott gyűjteménye jelentős számú magyar vonatkozású szentképet, köztük több 18. 
századi búcsús képet is tartalmaz. A linzi származású Anton M. Pachinger még a múlt 
század végén több évtizedes bécsi múzeumi tevékenysége alatt vetette meg szentkép
gyűjteménye alapjait, s ebből érthető, hogy a magyar vonatkozású búcsús képek szem
pontjából a Magyarországon kívüli gyűjtemények közül az övé a leggazdagabb. Pachin
ger 1924-ben a nürnbergi Germanisches Nationalmuseum tiszteletbeli konzcrvátora 
lett,11’ ahova gyűjteménye is bekerült. Bécsben a gyűjtés mellett számottévő feldolgo
zó munkát végzett Gustav Gugitz, s külön kötetben adta közre az ausztriai búcsújáró
helyekhez kapcsolódó szentképanyagot.12’ Gugitz néhány év múlva elkészítette az 
ausztriai zarándokhelyek katalógusát, melynek forrásanyagában a búcsús képeket is 
felhasználta.13’ Az Österreichisches Museum für Volkskunde által őrzött szentképgyűj
teménye számos magyar vonatkozású darabot is magában foglal. Az ausztriai búcsújá
róhelyek szentképanyagáról készített Gugitz-monográfia jelentősége elsősorban abban 
van, hogy az ikonográfiái elemzés mellett először kísérli meg a műfaj bemutatását az 
előállítás, terjesztés és használat hármas összefüggésében. Saját anyagán kívül Gugitz 
számos más köz- és magángyűjteményt is felhasznált, melyek közül több ugyancsak 
őrzött magyar vonatkozású képanyagot,14’ ezeknek a gyűjteményeknek egy része 
azonban ma már nem vagy csak körülményesen hozzáférhető.

A második világháború után tovább differenciálódik a szélesebb társadalmi réte
gek használatára, sokszorosított technikával készült ikonográfiára vonatkozó kutatás, 
s a szentképekkel érintkező áhitati grafikai műfajoknak, kiadványtípusoknak is önálló 
irodalma jön létre. így például külön foglalkoznak a rendszerint illusztrációval ellátott 
egylapos nyomtatványokkal.15’ a ponyvafüzetekkel.16’ a gyónócédulákkal.17’ a konfir
mációs lapokkal és elsőáldozási képekkel.18’ a missziók emléklapjaival19’ és az evangé
likus szentképekkel.20’ Ezeknek a munkáknak közös jellemzője az adott műfajon be
lül a kép- és szöveganyag együttes elemzése, a különböző műfajokban található kép
anyag egy-egy tematikus egységének összehasonlító vizsgálatára azonban csak ritkán 
történik kísérlet. A szentképekkel kapcsolatban feltárásra kerülnek az előállításnál 
használt mintakönyvek.21’ s egy imádságos könyvben elhelyezett, funkcionális egysé
get alkotó szentképegyüttes vizsgálatára is találunk példát.22’ A szentképeken belül 
jól elkülöníthető búcsús képek műfaja elsősorban a zarándoklatok története szempont
jából kerül vizsgálat alá.23’ s a zarándokhelyekkel kapcsolatos, a búcsús képekre is ki
terjedő katalogizálási munkákkal párhuzamosan24’ egy-egy tájegység képanyagának 
számbavétele mellett25’ folytatódik egy-egy zarándokhely vagy ikonográfiái típus 
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szentképábrázolásainak feltárása is.26’ Ezen kívül a búcsús képek lehetőséget adnak a za
rándokhelyek eredctlegendái és az ábrázolások közti kapcsolat feltérképezésére,27^ mű
fajnak egy magángyűjtemény anyagán belül történő elkülönített vizsgálatára28’és a képek 
előállítási technikájának beható elemzésére.29’ Jelentős szerepet kapnak a búcsús ké
pek a zarándoklatok középpontját alkotó kegyképekkel kapcsolatos művészettörténe
ti.30’ néprajzi,31’ valamint a kegyhelyek eredetlegendáira vonatkozó folklorisztikai ku
tatásokban.32’ Új szempontokkal gazdagítják a búcsús képek kutatását azok a kiállí
tások, amelyeken különböző összefüggésben ezek az ábrázolások is megjelennek. 
Az összefüggés lehet például egy szentkép előállításával foglalkozó műhely munkássá
gának az áttekintése,33’ a különböző tömegelőállítással készült vallási jellegű tárgyfé
leségeknek a figyelem középpontjába állítása.34’ vagy éppen a zarándoklatok történe
tének bemutatása.35’

A búcsús képek vizsgálatában nem hagyhatók figyelmen kívül azok az eredmé
nyek sem, amelyek a sokszorosított népi grafika egyéb területeinek kutatása terén 
születtek meg az utóbbi időben. Ezek közül kiemelkedik az a nemzetközi összefogás
sal létrejött vállalkozás, amely a számottévő népi grafikai hagyománnyal rendelkező 
európai országok anyagáról könyvsorozatban ad áttekintést.3® Ezekből a kötetekből 
kibontakoznak előttünk annak a képi világnak a körvonalai, amelybe a szentképek, 
ezen belül a búcsús képek is beletartoznak, a sorozat több kötete külön fejezetet szen
tel a vallási tárgyú grafikai ábrázolásoknak.37’ Ugyanebben az időben gazdag összeállí
tások látnak napvilágot például a lengyel népi grafikáról.38’ a jelentős elméleti, mód
szertani megalapozottságú skandináv és német néprajzi kutatás pedig vizsgálatai körét 
a szélesebb rétegek használatára szánt tömegelőállítású képanyag egész területére kiter
jeszti.39* A kutatás fellendülésére jellemző adat, hogy a tömegelőállítással készült iko
nográfiái források alapján végzett vizsgálatokat összegző bibliográfiai áttekintés 1968- 
1978 között csaknem 250 tételt vesz számba egyedül az egész képtermelésnek csupán 
kb. a 20%-át kitevő nem vallási tárgyú ábrázolások területén.40’ Ezeknek az újabb vizs
gálatoknak közös jellemzője, hogy az ábrázolásokat mint kommunikációs eszközöket 
az emberi cselekvés szerves részeként értelmezik, s az esztétikai szempontokat előtér
be helyező korábbi népművészeti és művészettörténeti kutatásokkal szemben a képek 
által hordozott üzenetnek, valamint a képek szerepének és hatásának feltárását tekin
tik a legfontosabb feladatnak. Ebből következik, hogy ezek a vizsgálatok rendszerint 
több társadalmi réteget érintenek, miközben a tartalmi, motívum- és funkcióelemzés 
módszereinek együttes alkalmazásával kísérelnek meg fényt deríteni az ábrázolások je- 
lentés- és szerkezetváltozásának, a befogadás és a használat módosulásának törvény
szerűségeire.

Magyarországi előzmények

A nemzetközi kutatás fő irányzatainak vázlatos áttekintése után vegyük számba az áhí
tat! grafika iránti hazai tudományos érdeklődés megnyilvánulásait. A gyökerek a 19. 
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század első felére nyúlnak vissza, amikor a vallási gyakorlat és a tudományos 
szándék erőteljesebben távolodni kezd egymástól, a zarándokhelyekkel kapcsolatos 
kisgrafikai ábrázolások területén azonban a kétfajta érdeklődés párhuzamosan fejlődik. 
A gróf Széchényi Ferenc könyvtárában fennmaradt szentképes album mellett ennek a 
párhuzamos érdeklődésnek egyik fő megnyilvánulása Jordánszky Elek esztergomi ka
nonok 1836-ban megjelent munkája a magyarországi Mária-kegyképekről, amely sajá
tos módon egyesíti magában a tudományos és az áhitati célkitűzést, s így mintegy át
menetet alkot a zarándoklatok forrásai és első tudományos feldolgozásai között.41’ 
A munka megírásához a közvetett ösztönzést Jordánszky számára Eszterházy Pálnak 
a kegyképekről a 17. század végén kiadott munkái jelentették, a közvetlen indítékot 
pedig a vallási kérdések körül az 1832-36-os pozsonyi országgyűlésen kialakult vita 
adta. Ebben a megvilágításban a munka úgy értékelhető, mint a felvilágosodás ellen
hatásaként a 19. század első évtizedeiben induló egyházi regeneráló törekvések egyik 
megnyilvánulása, melyek során számos, csak részben eredményes kísérlet történt a 
barokk kori vallásosság formáinak mesterséges visszaállítására. A munkában Jordánsz
ky összesen 69, saját korában virágzó magyarországi búcsújáróhely és ott tisztelt kegy
kép történetét dolgozza fel, s két kivétellel minden helyhez egy vagy két, egész oldalt 
betöltő rézmetszetű illusztrációt közöl. A kötet szöveges részének kritikai elemzését 
másutt már elvégeztük?2’ a képanyag beható vizsgálata (így például az előképül szol
gáló barokk kori metszetekkel és a Jordánszky-féle metszetek által inspirált 19. száza
di ábrázolásokkal való összefüggések tisztázása) külön munka feladata. Ehhez némi se
gítséget jelent, hogy Jordánszky több esetben külön említést tesz a kegyhelyekről 
korábban készített grafikai ábrázolásokról,43’ a hozzá akkor még eljutott példányok 
alapján idézi a metszetek feliratát, megadja készíttetőit és a készítés idejét, utal a pél
dányszámra, esetleg a lapokon olvasható szövegeket (pl. imádságokat) is közli. A Jor
dánszky által leírt metszetek közül az általunk számbavett lapokkal való azonosság 
több esetben valószínűsíthető.44’

Jordánszky könyvének megjelenése után csaknem négy évtizeddel, 1872-ben lá
tott napvilágot Augustus Florianus Balogh felsőkocskóci plébános latin nyelvű munká
ja a magyarországi Mária-tisztelet történetéről, melynek kegyhelyekkcl foglalkozó ré
szében számos utalás található a búcsús képekre is.45’ A zarándoklatok kutatásának 
történetében ez az első olyan összefoglaló munka, amely megközelítően megfelel a 
tudományosság mai kívánalmainak. A felhasznált forrásanyag hatalmas mennyiségé
ből következik, hogy a búcsús képek leírására általában kevés hely jut: Balogh szá
mos zarándokhelynél említést tesz ugyan róluk, néha rövidített feliratukat is közli, 
időben azonban nem differenciál, ezzel az azonosítást nagyon megnehezíti, és csaknem 
lehetetlenné teszi a barokk kori és a 19. századi ábrázolások elkülönítését. A már a 
18. században is virágzó kegyhelyekhez kapcsolódó ábrázolások egy részénél talán nem 
alaptalanul gondolunk barokk kori metszetekre. Az említések nagyszáma önmagában 
is utal a búcsús képek jelentőségére, néhány kegyhelynél a szerző megjegyzi, hogy in
nen számtalan kép áll rendelkezésére.46’ Baloghnak számottévő gyűjteménye lehetett a 
búcsús képekből, ennek további sorsa azonban egyelőre ismeretlen.
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Balogh munkája már jelzi, hogy a 19. század második felében a szentképek kuta
tása továbbra is szorosan összefonódik az egyházi tudományossággal. Másjellegű gyűj
teményei mellett ekkor hozza létre szentképgyűjteményét Ebenhöch Ferenc győri ka- 
M°n°k’ a Zalka Ján0S püspök által 1875-ben létrehozott Győri Egyházmegyei 
Múzeumba 7 kerülve ma is a kutatás rendelkezésére áll. A több ezer darabot magában 
oglalo, gondosan rendezett gyűjtemény egyik része tematikus csoportosításban tartal

mazza a legkülönbözőbb vallási tárgyú szentképábrázolásokat, másik része „Magyaror- 
szagi kegyhelyek éS ke8yképek" címmel a zarándokhelyek rendjében búcsús képeket 
°nZ’ - S49)tÖ1 elkülöní,ve találhatók a külföldi kegyhelyek és kegyképek szentképáb- 
razolásai. A gyűjtemény jelentőségét mutatja, hogy a legtöbb ábrázolás ebből az 
anyagból szerepel az összeállításban. Ugyancsak a győri egyházmegye papjaként mű
ködött Mohi Adolf, aki az egyházmegye több zarándokhelyének plébánosaként, majd 
soproni kanonokként feldolgozta és a 19. század végétől kezdve nyomtatásban is meg
jelentette ezeknek a helyeknek a történetét,50’ a szentképekből pedig külön gyűjte
ményt hozott létre. Ezt a Győri Egyházmegyei Múzeumba került anyagot a követke
zőképpen csoportosította: színes szentképek, kegyképek (Germania, Hungária. Jaurien- 
sia). selyem képek, magyar vonatkozású szentképek, vegyes (nem csak szentképek) 
anyag az egyházmegye búcsújáróhelyeiről.50 A szentképekkel kapcsolatos 19. század 
''Cgi egyházi érdeklődés bemutatásánál nem feledkezhetünk meg a történész és pap 

émethy Lajos nevéről, aki templommonográfiáiban és cikkeiben nem mulasztotta el 
megemlíteni ezeket az ábrázolásokat, sőt munkái illusztrációjaként többet közölt is 
belőlük.52'

Századunk első évtizedeiben csupán néhány elszórt próbálkozás jelzi, hogy a kü- 
onböző kutatási területek hányféleképpen használhatnák fel a szentképek egyelőre 
aknázatlan forrásértékét. így például találkozunk velük mecénási tevékenység bemu- 

tatásával kapcsolatban.53’ a zarándokhelyek kultuszát fellendítő törekvések illusztrá- 
‘-lojalcem.5’ alkalomszerűen felhasználják a szentképeket városaink történeti.55’ mű
vészettörténeti56 vizsgálatában, s nem kerülik el az ábrázolások az áhitati irodalom
mal foglalkozó irodalomtörténeti kutatások figyelmét sem.57’ Ez az az időszak, ami
kor a néprajzi és a művészettörténeti kutatásoknak egy-egy kiemelkedő képviselője 
eiato érdeklődést kezd tanúsítani a téma iránt: a művészettörténet részéről Csatkai 

tndréé, a néprajzkutatás részéről pedig Bálint Sándoré az érdem, hogy felhívják a 
‘gyeimet a téma fontosságára, jelentős gyűjteményeket hoznak létre, s lépéseket 

tesznek az anyag feldolgozására. 
Csatkai Endre már az 1932-ben kiadott művészettörténeti topográfiai kötetben 

a műemlékek ábrázolásai között rendszeresen felsorolja a szentképeket,58’ majd az 
40-es évek elején több cikkben foglalkozik a kérdéssel, s jelzi, hogy hozzákezdett a 

magyarországi szem képek korpuszának elkészítéséhez.59’ Ez a hagyaték tanúsága sze- 
rmt így is történt, a munka azonban félbeszakadt, s Csatkainak a háború után megje
lent munkáiban már csak elszórt utalásokat találni a kérdéskör részleteire.60’ Az 1960- 
as évek elején több részletben a soproni Liszt Ferenc Múzeumba került hagyaték leg
fontosabb egysége három kézzel írott füzetben tartalmazza „A magyarországi kis ájta-
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tossági képek corpusá"-nak összeállítására tett kísérlet első lépéseit .6” Az ábrázolások 
sorszámmal ellátott leírásait Csatkai így csoportosította: 1. búcsújáró emlékek. II. a) 
Szentképek, b) halotti emlékek, c) alkalmi képek, d) pergamenek, e) 4 oldalnál na
gyobb fametszetes imák, f) magyar szövegű idegen (külföldi) búcsújáró emlékek. Eze
ken a csoportokon belül további differenciálás nem található, annyi azonban már eb
ből is látszik, hogy összeállításában Csatkai kiemelt szerepet szánt a búcsús képeknek. 
A katalógusban nemcsak saját gyűjteményének darabjai szerepelnek, hanem Csatkai 
azokat a szentképeket is számba veszi, amelyekről irodalmi hivatkozásból szerzett tu
domást, ezen kívül számos más köz- és magángyűjteményre hivatkozik, és több olyan 
darabot is leír, melynek eredetije annak idején még használatban volt, s tulajdonosa 
nem vált meg tőle. Csatkai mindig közli a kép lelőhelyét, tulajdonosát, gyűjtőjét 
vagy ajándékozóját, feliratát, a készítés technikáját és hozzávetőleges idejét, tömör le
írást ad magáról az ábrázolásról, s néha a méretet is megadja. A ..Búcsújáró emlékek" 
c. részben Csatkai kb. harminc különböző gyűjteményről, tulajdonosról, gyűjtésről 
vagy gyűjtőről tesz említést, alaposságára jellemző, hogy a neki gyűjtő személyeket is 
felsorolja. Néhány évtizeddel ezelőtt ezek az adatok jó kiindulásul szolgálhattak volna 
az eredeti képanyag feltárásában és lehetőség szerinti teljes dokumentálásában, ma 
azonban szinte áthidalhatatlan nehézséget jelent a korpuszból csak leírás alapján is
mert, a ma is fennálló gyűjteményeken kívül található, magántulajdonban lévőnek fel
tüntetett eredeti anyag ismételt feltérképezése.

A korpusz előmunkálataihoz szervesen kapcsolódik a hagyatékban Csatkai mint
egy 1300 darabra becsült saját gyűjteménye, amelyben az anyag tematikus csoportok 
szerint található, a szentképek azonban itt már nincsenek szétválasztva az egyéb nyom
tatványtípusoktól (egylapos imalap. ponyvafüzet stb.).62’ A hagyaték múzeumba kerü
lése után a múzeum által gyűjtött szentképanyagot is ehhez az együtteshez csatolták. 
A hagyaték szentképekkel kapcsolatos részéhez tartozik Csatkainak egy hét oldalas 
kézirata, amely Thier László gyűjteményének szentképanyagát ismerteti.63) ide tarto
zik továbbá a Scholz-gyűjtemény 16 darabból álló 18- 20. századi eredeti szentkép-, 
imalap- és ponyvaanyaga,64’ egy 10 darabból álló 19. századi osztrák vallási ponyva
anyag,65’ valamint egy eredeti szentképeket és róluk készült fotókat vegyesen tartal
mazó. 51 darabból álló együttes.66’ A szentképekkel kapcsolatos kutatás története és 
Csatkai módszere szempontjából egyaránt figyelemreméltó az a levelezés, amelyet 
Csatkai folytatott a korpusz előmunkálatai során.67’ Az 1933-1943 között kelt kilenc 
levelet maga Csatkai válogatta össze, egyszer talán teljes szövegük közlésére is sor ke
rülhet. A levelek Csatkainak a szentképekkel kapcsolatos aktív gyűjtő és kutató mun
kájáról tanúskodnak: falusi plébánosokkal ugyanúgy levelez, mint a gráci Joanneum- 
mal, Szentkuty Pállal, a Fővárosi Könyvtár főfelügyelőjével, vagy Hoffmann Edével, a 
Nemzeti Múzeum tisztviselőjével. A szentképekhez való korabeli viszonyulásra fényt 
vet Hoffmann Edének az a közlése, amely szerint egy fiatalember felajánlotta megvé
telre győri kanonok nagybátyja nagy metszetgyűjteményét a Nemzeti Múzeumnak, 
melyben „nagy zárt sorozat volt magyarországi kicsi kegyképckről. . . s ajánltam 
Zichy Istvánnak, mint magyar művelődéstörténeti szempontból rendkívül érdekes 

16



anyagot. De nem tudom miért, nem vették meg.” Föltételezhető, hogy a levélben 
Ebenhöch Ferenc korábban bemutatott szentképgyűjteményéről történik említés.

A levelezés két további darabja már átvezet a szentképekkel kapcsolatos néprajzi 
kutatások kiemelkedő egyéniségének, Bálint Sándornak a munkásságához. A hagya
tékban található két dokumentumból nem derül fény arra, hogy Csatkai és Bálint 
kapcsolata pontosan mikor kezdődött. Az első Bálint-levél 1943. március 26-án kelt, 
melyben Bálint Sándor megköszöni Csatkai neki elküldött Peregrinus-cikkét, mente
geti magát, hogy gyűjteményét a háborús viszonyok miatt nem meri postára adni, és 
meghívja Csatkait Szegedre, hogy megmutathassa neki a gyűjteményt. Szentképgyűj
teményéről Bálint Sándor a következőket írja: „Szentkép-gyűjteményem egyébként 
(nem olvastam még meg, de) mintegy 2000-re tehető: művészi, illetőleg kultikus 
szempontból néhány száz elsőrangú darab van közte. Ponyvairat-gyűjteményem (val
lásos énekek és imádságok) szintén több ezerből áll: címlapjaikon igen jellegzetes fa
metszetek.” Ezt követően Bálint felhívja Csatkai figyelmét Spamer alapvető munká
jára, majd így folytatja: „Gondoltam már néhányszor arra, hogy valami szerényebb 
igényű, de úttörő, problémafölvető munkát kellene a magyar szentképekről írni va
lamelyikünknek. Fogadd kedves Bandi ezt a pár duplumot szeretettel. Neked adom 
őket.” Csatkai válaszlevelének tartalmát egyelőre nem ismerjük, a hagyaték megőrizte 
viszont Bálint Sándor 1943. április 19-én kelt postai levelezőlapját, melyen a szent
képekre utalva a következőket írja Csatkainak: „Tökéletesen átértem a gyűjtési ne
hézségeket, a 'művelt’emberek indolenciája egyenesen kétségbeejtő.”

Bálint Sándor először „Boldogasszony vendégségében” című, 1944-ben megje
lent munkájában hívja fel nyomtatásban is a figyelmet a szentképek jelentőségére.68' 
A 21 magyarországi zarándokhely helyszíni tájékozódáson alapuló ismertetését tar
talmazó könyve illusztrációs anyagát Bálint búcsús képekből, ponyvafüzetek kegyké- 
pekkel kapcsolatos címlapmetszeteibői válogatta, s ezzel utalt a szentképek és a búcsú
járás kapcsolatának feltáratlan összefüggéseire. A háború utáni két évtizedben Bálint 
Sándor munkásságának nagyobbik részét a szűkebb haza, a „szögedi nemzet” múltjá
nak feltárására fordítja, de szentképgyűjteménye is tovább gyarapszik, a 60-as évek 
n™sodik felétől megjelenő különböző munkáiban már ismét hivatkozik a szentképek
re és Csatkai erre vonatkozó kutatásaira.70' Időközben többszörösére nőtt gyűjte
ményének feldolgozására azonban már nem jut ideje, ponyvagyűjteményének egy ré
szét a szegedi egyetem Irodalomtörténeti Intézetének adja, halála után pedig a szent
képgyűjtemény is osztozik a hagyaték sorsában: a képek egy része a Móra Ferenc 
Múzeumba kerül, másik része pedig az örökös tulajdonában marad.71' Bálint Sándor 
utalásai alapján feltételezhetjük, hogy a búcsús képeket a zarándoklatokról tervezett 
átfogó munkájában szerette volna felhasználni, erre enged következtetni a képek egy 
részének a többi anyagtól történt leválasztása és a búcsújárással kapcsolatos feljegyzé
sek között való elhelyezése is.72'

A sokszorosított népi grafika különböző területei Bálint Sándor mellett más 
néprajzkutatók érdeklődését is felkeltették. Viski Károly az erdélyi román fametsze
tekkel foglalkozott.73' Bonomi Jenő a ponyvanyomtatványok terjesztőit vizsgálta a 

17



budai hegyvidék falvaiban.74’ A sokszorosított grafikai illusztrációk és a pásztorművé
szét kapcsolatára Manga János,75’ a grafikai előképeknek a faragott mézeskalácsfor
mákkal való összefüggésére Weiner Piroska hívta fel a figyelmet,76’ Csilláry Klára pedig 
a népművészet átfogó összefüggésében utalt a sokszorosított grafikai termékek előkép
szerepére.77’ Pogány Péter ponyvairodalommal kapcsolatos kutatásai során a ponyva
füzetek címlapmetszeteivel foglalkozik,78’ Varga Zsuzsanna a Néprajzi Múzeum 
anyagához kapcsolódó tárgytörténeti vizsgálataiban a kegyképmásolatok között 
kiemeli a szentképek jelentőségét, néhányról fényképet is közöl.79’

A sokszorosított grafika műfaji gazdagságából következik, hogy a néprajz mellett 
a művészettörténeti grafikakutatás is foglalkozik ezekkel az ábrázolásokkal. A magyar 
rézmetszés történetéről 1951-ben kiadott alapvető kézikönyvében Pataky Dénes a 
technikatörténeti áttekintés és a sokszorosított grafika magyarországi előállítási köz
pontjainak számbavétele mellett figyelmét a Magyarország számára dolgozó külföldi 
mesterekre is kiterjeszti, a katalógusrészben pedig az cgy-egy metszőtől általa ismert 
összes munkát felsorolja.80’ A metszetekről Pataky rövid címleírást ad. betűhíven közli 
feliratukat és a szignálást, illusztrációk esetében pedig annak a könyvnek a bibliográfiai 
adatait is jelzi, amelyben a metszet található. A méretet azonban nem közli, és az önál
ló lapok esetében a lelőhelyet sem adja meg, így ezek megtalálásában nem nyújt segít
séget. A vállalkozás úttörő jellegéből következik, hogy Pataky sem a mesterek, sem pe
dig a metszetek számbavételében nem törekedhetett teljességre, s összeállítása éppen a 
kisméretű, önálló grafikai lapok (így például a szentképek) terén jelentős nagyságú fe
hér foltokat mutat. A munka azonban igy is a további grafikai kutatások alapvető kiin
dulópontja, s az ábrázolások azonosításában, a számbavett illusztrációk megtalálásában 
és az évszámmal jelzett metszetek datálásában egyaránt nélkülözhetetlen segédeszköz
nek számít.

A zarándokhelyekkel kapcsolatos sokszorosított grafikai ábrázolások alkalom
szerűen szerepelnek a megyei műemléki topográfia köteteiben.81’ s mivel a búcsús ké
pek egy része a zarándokhelyek tágabb környezetét is bemutatja, a műfaj helyet kap a 
történeti látképek elemzésében.82’ A kolozsvári kegykép devóciós másolatainak vizs
gálata közben B. Nagy Margit nem feledkezik mega sokszorosított grafikai ábrázolá
soknak a kegyképekrő) készük domborművekre gyakorolt hatásáról sem. több met
szetnek a fényképét is közli.83’ Egy meghatározott korszak sokszorosított grafikai 
technikával készült könyv- és folyóiratillusztráció anyaga eddig azonosítatlan mesterek 
munkásságának feltérképezésére ad lehetőséget,84’ s a műfajnak fontos szerep jut a 
műemlékek elpusztult részleteinek történeti rekonstrukciójában.851

Mindez azt tanúsítja, hogy a művészettörténeti elemzésekben a sokszorosított 
grafika fokozatosan egyenrangú társává lesz a barokk kori képzőművészet más műfa
jainak. Mint a 17. századi ellenreformáció és a sokszorosított grafika kapcsolatát ele
mezve Galavics Géza írja: „E műfajnak a történeti feldolgozása során megkell kapnia 
azt a fontosságot, amellyel éppen különleges adottságainál fogva rendelkezik. E külön
leges adottságok lényege abban rejlik, hogy több száz vagy ezer példányban tud a kép
zőművészet nyelvén szólni éppen könnyen terjeszthető volta révén olyan széles körű 
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közönséghez, amely a többi helyhez kötött műalkotás egyikének sem adatott meg. 
Az a körülmény pedig, hogy a legmozgékonyabb képzőművészeti nyelv, a rajz, a vonal 
eszközével közvetít stílust és gondolatot, olyan lehetőséget biztosít számára . . .a mű
vészeti köznyelv alakításában, amelyre egyetlen más műfaj sem képes."86’

A kultusztörténeti vonatkozásokkal bővített művészettörténeti kutatás felől kö
zelíti meg a barokk kori szentképanyagot Szilárdfy Zoltán, aki maga is számottevő 
gyűjteményt hozott létre, s először több tanulmányban.87’ majd könyv formában is 
közzéteszi kutatása eredményeit.88’ Ez utóbbiban szintézisbe foglalja, és saját eddig 
jórészt hiányzó - részletkutatásainak eredményeivel gazdagítja a barokk kori szentké
pekre vonatkozó ismereteket. A szentkép fogalma az itt adott értelmezésben kiterjed 
mindazokra a magánáhitat céljára szolgáló grafikai lapokra, rézmetszetekre és miniatűr 
festményekre, amelyek tematikában, formai és technikai megoldásban megegyeznek a 
tulajdonképpeni szentképekkel, de amelyeket gyakran más funkcióban is alkalmaztak. 
A tartalmi, formai és funkcionális szempontok együttes alkalmazása révén behatóan 
megismerkedünk a szentképekkel mint ajándéktárgyakkal, az apácamunkával díszített 
szentképekkel, a szentképek nevelési és oktatási célú felhasználásával, a társulati em
léklapokkal, a szentképeknek a népi gyógyászatban és a búcsújáróhelyek kultuszában 
játszott szerepével, valamint az ereklyéket ábrázoló szentképckkel. A szentképkészítés 
központjainak számbavételéből kiolvashatók a magyar barokk szentképművészet 
nemzetközi kapcsolatai Augsburg Becs Prága viszonylatában,s az is látható, hogy 
a magyarországi szentképkultúra alakulásában a külföldi műhelyek és mesterek leg
alább olyan fontos szerepet játszottak, mint a hazai grafikusok. A témának ebben az 
első hazai összefoglalásában mindazok a lehetőségek adva vannak, amelyek szükségesek 
a munka folytatásához, az itt csupán fejezetcímként jelentkező témakörök monogra
fikus igényű feldolgozásához.

Saját korábbi kutatásaink nem közvetlenül a szentképekre, hanem a barokk kori 
áhitatirodalom különböző műfajaira és kiadványtípusaira, valamint a zarándoklatokra 
irányultak.89’ E munka során többek között foglalkoztunk a 18. századi vallási pony
vairodalom történetével.90* valamint a búcsújáróhelyekhez kapcsolódó mirákuhimos 
könyvekkel.91’ s mindkét kiadványtípusnál külön figyelmet szenteltünk a grafikai jelle
gű illusztrációknak. Világossá vált, hogy bár ezek a kiadványok részben különböző 
funkciókat teljesítettek, részben eltérő társadalmi rétegekhez szóltak, illusztrációik 
szoros kapcsolatban állnak nemcsak egymással, hanem a zarándokhelyekhez fűződő 
más nyomtatványok grafikai anyagával is. ezért ezek az ábrázolások eredményesen 
csak együttesen, az összehasonlító módszer alkalmazásával vizsgálhatók.

A szentképckkel kapcsolatos újabb kutatások fellendülésére mindenképpen hatás
sal van az a tény, hogy az ilyen jellegű anyagot tartalmazó, már korábban is rendelke
zésre álló néhány világi és egyházi közgyűjtemény mellett több magángyűjtemény is 
hozzáférhetővé válik. Részben még a második világháború előtt, orvosi kezelés alatt 
álló betegek önkéntes adományaiból kezdett szerveződni Dubay Miklós nem túlságo
san nagy, mintegy ezer darabra tehető szentképgyűjteménye, amely az igényes váloga
tás révén elsősorban 18 19. századi darabokat, köztük több búcsús képet tartalmaz..92’ 
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Tibold Attila az 1960-as évek elején vetette meg több tízezer tételt tartalmazó gyűjte
ménye alapjait, melyben a történeti metszetanyag mellett legújabb kori szentképek, 
ponyvafüzetek és reprodukciók is találhatók.93* A gyűjtést Tibold Attila Pannonhal
mán kezdte, így többek között hozzá kerültek az ott elhunyt szerzetes nővérek szent
képei, az anyag nagyobb részét azonban lelkipásztori működésének színhelyein, So
mogy, Győr és Veszprém megye falvaiban gyűjtötte össze. Ezen kívül alkalomszerűen 
máshonnan is kapott szentképeket: így például Petrikovich László szerencsi fogorvos 
neki ajándékozta a képeslapgyűjteményéből leválasztott szentképanyagot, s hozzá ke
rült Brezanóczy Pál egri érsek gyűjteményének egy részlete is. Amikor Bálint Sándor 
1968-ban Pannonhalmán felkereste, és megtekintette a gyűjteményt, ezeket a sorokat 
írta emlékkönyvébe: „Csodálatos, alighanem egyedülálló szentkép-gyűjtemény, hatal
mas muzeális értékkel. Köszönet a gyűjtőnek.” A tematikus rendben csoportosított, 
részleteiben azonban feldolgozatlan gyűjteményben a zarándokhelyekhez kapcsolódó 
ábrázolások, ponyvafüzetek önálló egységet alkotnak.

A magángyűjtemények közgyűjteménybe kerülésére példa az a sátoraljaújhelyi 
metszetgyűjtemény, amely 1985-ben vásárlás útján jutott az egri Dobó István Vármúze
um Képzőművészeti Gyűjteményébe.93’ Ez a gyűjtemény föltehetően több kisebb gyűj
temény egybeolvasztásával jött létre még 1945 előtt Gond Ferenc lőcsei, Balogh Ágost95* 
és Ambrózi Ágoston sátoraljaújhelyi gyűjtők anyagából, akik a 19. század végén és a 
20. század elején gyűjtöttek. A jelentős számú kegyhelyhez kapcsolódó ábrázolást is 
tartalmazó anyag folyamatos feldolgozása a múzeumban szakember révén biztosított.

A szentképekkel kapcsolatos általános érdeklődés megélénkülését tanúsítja, 
hogy az utóbbi évben több kiállításon is látható volt a sokszorosított grafikának ez a 
csoportja. így például az egri Dobó István Vármúzeum 1984-ben ..Devóció és dekoráció” 
címmel rendezett kiállításán, amelyen a szentképek különböző típusai is helyet kaptak. 
A búcsús képek egyik fontos részét alkották annak a kiállításnak, amely „A történelmi 
Magyarország búcsújáróhelyei” címmel a Pannonhalmai Bencés Apátság Könyvtárában 
volt látható ugyancsak 1984-ben, s nem feledkeztek meg ezekről az ábrázolásokról az 
óbuda-kiscelli kegyszobrot a Kiscelli Múzeumban bemutató kiállítás rendezői sem.96*

A szentképekre vonatkozó hazai gyűjtés és kutatás történetének áttekintése azt 
mutatja, hogy a témával foglalkozó mai kutatónak számos nehézséggel kell szembe
néznie. Ennek az idő pusztításainak rendkívüli módon kitett forrásanyagnak az eseté
ben különböző tényezők szerencsés találkozására van szükség a fennmaradáshoz. 
A forrásanyagban illetékes közgyűjtemények közül korábban alig néhány fordított 
némi figyelmet ezekre az ábrázolásokra, ezért ma a fennmaradt anyag legnagyobb ré
sze a legkülönbözőbb helyeken szétszórva, rendszerint feldolgozatlanul található. 
Nem könnyíti a helyzetet a magángyűjtemények és a ma már érdekelt közgyűjtemé
nyek viszonyának megoldatlansága sem. A témát érintő eddigi kutatások elsősorban 
csupán a megközelítés sokféle módját tanúsítják, s csak részben aknázzák ki a benne 
rejlő lehetőségeket. Ebből következik, hogy az előrelépést a forrásanyag minél telje
sebb feltérképezése, egy-egy jól körülhatárolható műfaji vagy tematikus egység feldol
gozása, s mindezekben a nemzetközi kutatás eredményeinek hasznosítása jelentheti.
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A FORRÁSANYAG BEMUTATÁSA

A következő vizsgálatok középpontjában a magyarországi zarándokhelyekhez kapcso
lódó barokk kori kisgrafikai ábrázolásoknak a kiadvány katalógusrészében közölt cso
portja áll. A kegyképek ikonográfiájának, művészeti összetevőinek elemzése külön ta
nulmány feladata, ezekkel a kérdésekkel itt csak annyiban foglalkozunk, amennyiben 
ez a metszetek értelmezéséhez szükséges. Hasonlóképpen külön vizsgálatot érdemel az 
a tágabb szövegkörnyezet, amelyben ezeknek a lapoknak egy része megjelenik, ebből 
itt csak azokat a mozzanatokat vonjuk be az elemzésbe, amelyek hozzájárulnak az 
eredeti funkcionális összefüggések helyreállításához. Figyelmünket elsősorban magukra 
a grafikákra összpontosítjuk, s nem foglalkozunk behatóan a részben az itt bemutatott 
anyag által inspirált, de az időhatárokon kívül eső újabb sokszorosított grafikai termé
kekkel, valamint a kegyképek más képzőművészeti műfajokban megjelenő ábrázolásai
val. A hangsúlyt a jelenség átfogó megragadására helyezzük, ezért az egyes ábrázolások 
részletes elemzésére csak ritkán van lehetőség.

Előállítás, terjesztés

A zarándokhelyekhez kapcsolódó ábrázolások keletkezése szempontjából alapvető 
fontosságú a metszetek készítőinek meghatározása. Ebben az egyik nehézséget az 
okozza, hogy a metszők nem minden esetben jelzik nevükkel az ábrázolásokat. A szig
nált, illetve a kutatás mai állása szerint valamely metszőnek tulajdonítható metszetek 
aránya nem éri el az egész anyag (369 lap) 40%-át (157 lap). Ebből 11 esetben az olvas
hatatlanná vált aláírás (188). a nevek ismert mesterekkel való azonosíthatatlansága 
(105, 322, 197. 349, 19. 145), a névalak hely- vagy személynévként való bizonytalan 
értelmezése (9). valamint a monogramok feloldhatatlansága (346, 114, 186) nem teszi 
lehetővé az egyértelmű hozzárendelést. Az így fennmaradó 146 ábrázolást összesen 
48 egymástól elkülöníthető metsző vagy metszőműhely készítette. A szignált metsze
tek túlnyomó többsége rézmetszet, s mindössze két szignált rézkarcot és egy mezzo- 
tintot találunk, a fametszetek készítői közül pedig név szerint egyet sem ismerünk. 
A fametszeteknek csak kisebb része készülhetett megrendelésre, többségüket metszés
sel is foglalkozó nyomdászok, nyomdászsegédek készíthették. A nyomdakészletek ke
veredése, a fametszetű képek vándorlása miatt a dúcok készítőit nem kell feltétlenül 
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az esetleg ismert nyomdász környezetében keresnünk: előfordulhat az is, hogy a már 
használt dúcokat megszűnt műhely felszereléséből vásárolták, s esetleg felújították, 
utánmetszették. Ez a magyarázata annak, hogy ugyanaz a fametszet más-más nyomda 
kiadványában egyaránt előfordulhat. Az egyházi nyomdák kiadványainak fametszetei
nél gondolhatunk ügyes kezű faragó szerzetesek munkájára is. Nem zárhatjuk ki annak 
lehetőségét, hogy jónevű rézmetszők gyors jövedelmet remélvén fametszeteket is készí
tettek, s szignálatlanul adták el azokat. A fametszetek és a faragott mézeskalácsformák 
tipológiai egyezése és formai kölcsönhatása lehetőséget ad annak feltételezésére, hogy 
a metszetek egy részének dúcait és a mézeskalácsformákat részben ugyanazok a meste
rek készítették.

A név szerint ismert rézmetszők működési idejének és helyének vizsgálata lehető
séget ad az előállítás időbeli alakulásának, valamint a búcsús képekkel foglalkozó jelen
tősebb rézmetsző központoknak és műhelyeknek a meghatározására. Az 1640-től 
1810-ig terjedő időszakot tíz éves szakaszokra bontva és az évszámmal ellátott vagy da
tált, ismert készítőjű metszeteket alapul véve az 1640 1700 közti hatvan éves időszak
ban mindössze öt metszőt ismerünk név szerint, a 18. század első felében számuk 18- 
ra. a század második felében pedig 25-re emelkedik. A tíz éves bontásból az is kitűnik, 
hogy a 18. század első három évtizedének mérsékelt emelkedése után legtöbben az 
1730-1780 közti ötven éves időszakban foglalkoztak búcsús képek előállításával, amit 
az 1780-as években érezhető visszaesés, majd a századforduló táján újabb fellendülés 
követ. Lényegében ehhez hasonló képet mutat az egész anyag időbeli megoszlása, 
melyben az 1690-es években megfigyelhető váratlan fellendülés Eszterházy Pálmecéná- 
si és Matthias Greischer Eszterházy kegyképekről készített munkáját illusztráló rézmet
sző tevékenységével magyarázható. Az ismert készítőjű képanyag időbeli alakulásához 
hasonlóan az össztermelés is az 1730-as évektől kezdve emelkedik a legmagasabbra, a 
hanyatlás pedig az 1780-as évek körül jelentkezik, amit mérsékelt fellendülés követ.

A metszők működési helyei azt mutatják, hogy a búcsús képek előállításában a 
legnagyobb szerepet a külföldön élő és működő, valamint az egy ideig Magyarorszá
gon működő külföldi mesterek játszották. A külföldi rézmetsző központok közül 
messze kiemelkedik Ausztria, ezen belül is Bécs jelentősége, ahol nem kevesebb, mint 
26 önálló rézmetszővel vagy metszőpárossal találkozunk. A 17. század második felében 
két Bécsben működő metsző fordul elő az anyagban (Éliás Widemann. Johann Martin 
Lerch), számuk a 18. század első felében jelentősen megemelkedik (1. L. Lidi, Franz 
Ambros Dietell, Franz Sebastian Schaur. Johann Christoph Winkler. Franz Lcopold 
Schmitner, Johann Heinrich Martin. Andreas és Joseph Schmuzer. Hoffmann és 
Hermundt, Johann Asner, Éliás Schaffhauscn. Cári La Haye), a század közepén tovább 
nő (Franz Feninger, Georg Dávid Christoph Nicolai. Anton Berkal.majd a 18. század 
második felében körülbelül ugyanannyi mestert vehetünk számba, mint a század első 
felében (Joseph Anton Lidi. Johann Jákob Lidi. Thomas Bohacz. Johann Mössmer. 
Johann Georg Baumgartncr. Joseph Kollanetz. Andreas Pyro. Joseph Gerstner, Johann 
Ernst Mansfeld. Johann Mansfeld). Bécs mellett Ausztriában Grác szerepel fontos elő
állító központként, ahol a 17. században Johann Caspar Mannasser.a 18. században a
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Kauperz család tagjai mellett Bernhard Johann Hermáim és Marcus Weinmann neve 
fordul elő. Délnémet területről egyedül Augsburg van képviselve két metszővel, illetve 
metszőpárossal (Martin Engelbrecht, Joseph Sebastian és Johann Baptist Klauber), Itáliá
ból a Tesino-völgyi Bassano (Remondini) és Velence (Giovanni Antonio Bosio) fordul 
elő egy-egy mesterrel, illetve műhellyel.

Az egy ideig Magyarországon működő külföldi mesterek közül Bécs kisugárzó 
szerepét erősíti az 1690 körül Kismartonban időző Matthias Greischer, az 1700 körül 
Nagyszombatban működő Hans Frank von Langgraffen, az 1770 körül Nagyszombat
ban, majd Esztergomban dolgozó August Zenger és az 1791-ben Nagyszombatban te
vékenykedő Martin Dausch. Prágai kapcsolatokat jelez az 1742 körül Nagyszombatban 
dolgozó Joseph Jáger. az 1790-1800 körül Pozsonyban (később Pesten) működő 
Gottfried Prixner lengyelországi összefüggésekre utal, az 1740 körül Pozsonyban dol
gozó Jeremiás Gottlob Rugendas pedig Augsburgból jött Magyarországra és oda is tért 
vissza. Ezek a nevek egyben jelzik azokat a magyar városokat, amelyek az olt dolgozó 
mesterek révén a búcsús képek előállításának hazai központjai voltak. A külföldi mes
terek mellett néhány túlnyomórészt Magyarországon dolgozó vagy magyarországi szár
mazású rézmetszővel is találkozunk az ábrázolások készítői között. így Nagyszombat
ban 1 708-ban Martin Prokes, Pozsonyban a 18. század közepén Sebastian Zeller, a szá
zad végén kiadóként is működő Johann Nepomuk Schauff, Budán a 18. század máso
dik felében Johann Philipp Binder és műhelye, ez utóbbihoz kapcsolódva 1800 körül a 
név szerint is ismert Joseph Enderle, valamint Egerben (1780 körül) és Pesten (1790 
körül) Autón Tischler foglalkozott búcsús képek előállításával.

A működési helyek és az ábrázolt helyek összevetéséből kitűnik, hogy a nagyobb 
metszőközpontokhoz közeli területeken (Bécs Nyugat-Dunántúl) vagy azokkal egy 
településen levő (Buda. Pozsony) kultuszhelyek közül a kisebbek is viszonylag jól el 
voltak látva ezekkel a képekkel, míg az előállítási központoktól távolabb fekvő kul
tuszhelyek közül rendszerint csak az igazán jelentősekről készült nagyobb számú áb
rázolás. A metszők és az ábrázolások darabszámának kapcsolatát vizsgálva megállapít
ható, hogy a legtöbb ismert metsző (összesen 38) mindössze egyetlen kapót készí
tett, húsz azoknak a metszőknek a száma, akik 2-5 közötti ábrázolással szerepelnek, 
6 10 közötti ábrázolást négy, tíznél több lapot pedig mindössze két metsző készí
tett. Lényegében hasonló összefüggés figyelhető meg az ábrázolások tárgya és a met
szők száma között; csupán nyolc metszőnél (műhelynél) fordul elő, hogy ugyanarról 
a helyről (kultusztárgyról) két vagy több különböző ábrázolást is készít.

A különböző mesterek tehát nem egyenlő arányban vettek részt a búcsús képek 
előállításában, ezért most vessünk egy pillantást azokra a rézmetszőkre, illetve műbe
lekre, amelyek nagyobb számú ábrázolásaik révén jelentős szerepet játszottak a kép
termelésben. A külföldi mesterek közül elsőként kell szólni a már említett .Matthias 
Greischerről. aki Esztcrházy Pál megrendelésére a herceg Mária-kegyképekről szóló 
"'unkájának illusztrációit metszette rézbe, melyek közül 12 magyarországi kegyhely
hez kapcsolódik. Az 1690-ben napvilágot látott kiadvány címlapelőzékének Eszter- 
hazy-címere alatti felirat szerint ez a metszet Kismartonban készült, így feltételezhető, 
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IBSilSsS SBSS#g§ 
azonmíXó t Kauperz család tevékenysége. A családnak több, csak részben 
ra búcsús képeket’ ígTjoha v’’ nyu8atma«yarországi kegyhelyekszámá- 
Cráctól , P.-i - 8y J nn Mlchael Kaupertz Szentantal. Johann Veit Kaupertz a 
Gractol nem túlságosán távol fekvő Bisztrica. Remetinec és Zágráb kegyképeit met 
tagjai’kö/üftöbb'31" KaU.Pe;tZ <KaUperZ) családnévvel jelzett ábrázolásokat a család 
mSrfl aÍ uS metszhettek, ilyeneket ismerünk Bisztricáról, Ludbergről és Dö-

1 'Tfü ‘Tk köza Mi / 1 ’ mive ezek rendhagyó módon csupán egyetlen kegyhelyhez Mária 

r “én ifenS " , í ? ‘U!Z k“íPP«"tiá0a- A kiterjedt kereskedfflálóz.ú 
XelintXZ < é l“‘pcsoll,°kka‘ metszeteinek ketslógusát külön is

Pn„ A Ragy^b SZámÚ ábrázoIással képviselt hazai mesterek közül említést érdemel a 
Pozsonyban do gozó Sebastian Zeller, aki a működési helyéhez viszonX tózeh k gy 
helyek mellett (Denesd, Felbár. Győr) néhány távolabbi nagyobb (KoloXár) és köze 
ról é7yST l yrÜ‘ (MdrÍamakk’ Homokkomárom) is készített metszetet. Az imalap.

szenképként ismert két homokkomáromi metszet általa való elkészítése minden 
^ZtÍlS1?223' m“tó- a kegyhely akkori
óra, Botth Jakab jo pozsonyi kapcsolatokkal rendelkezett: a hely egyik búcsünanián 

elmondott beszédét') és a Zeller-metszettel ellátott .maiapót e&ySmt özX 
Landerer-nyomda jelentette meg nyomtatásban. Ez egyben utal az ábrázolás lehetséges 
megrendelőjére is. A metszetek számát tekintve a hazai és a külföldi mesterek közül 
egyaránt messze kimagaslik Johann Philipp Binder budai rézmetsző és műhelyének te-

hZSaJSá^:' Bi líeH Tnylag kCVéS SZámÚ ,apOt -k-^- 
^hlásukkal álcában kiemelkednek a csak „Binder” névvel jelzett, a Bindernek 
vagy a Binder-muhe ynek tulajdonítható ábrázolások közül. A Binder vagy műhelye ál 
tál rézbe metszett ábrázolások között jelentős számban vannak azok, amelyek budai 
kivTtÍlév^62’, kul,USZ,ar«yakhoz kapcsolódnak, de ezen kívül Észak-Magyarország 
Többszö^ e őfordH2 Ch8eSZ °rSZág ter-‘?e,én léV°" ke8yhelyekrö1 is készített metszeteket 
Többször előfordul, hogy ugyanarról a helyről két vagy több különböző, egymástól 
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kisebb-nagyobb mértékben eltérő ábrázolása is született, ami a mester és műhelye is
mertségére, a képek keresettségére utal. A Binder vagy műhelye által készített kép
anyagban a mások által is többször megmetszett, sokszorosított grafikai előképpel ren
delkező kegyhelyek mellett több olyan hely található, amelyről korábban készült met
szet jelenleg nem ismert. Ezekben az esetekben a metsző saját élménye vagy egyéb, 
rendelkezésre bocsátott (rajz, festmény stb.) ábrázolás révén szerezhetett benyomást 
a bemutatni kívánt helyről.

Ez a megállapítás már átvezet a búcsüs képek előállításában fontos szerepet ját
szó, a metszők munkájához forrásul szolgáló előképek kérdéséhez. Kevés metszőnek 
volt lehetősége az ábrázolni kívánt helyek személyes felkeresésére. Az. ábrázolások je
lentős részénél kimutatható, hogy a metszőknek az ugyanarról a helyről korábban ké
szített búcsüs képek voltak segítségére.erről a képek ikonográfiái vizsgálatánál szólunk 
részletesebben. A másik lehetőség az. hogy a metszők más képzőművészeti műfajban 
készük ábrázolást használtak fel munkájukhoz. Az egész anyagban mindössze öt eset
ben található közvetlen utalás arra, hogy a metszet grafikai előképét ki készítette. 
Egy esetben a rajzoló és a metsző ugyanaz a személy: az egyik máriapócsi metszeten 
Gottfried Prixner kifejezetten az ábrázolás rajzolójának (tervezőjének) és metszőjének 
mondja magát (181). Két további ábrázoláson föltehetően azért tüntették fel a rajzo
lók nevét, mivel itt jelentős grafikai tudást igénylő, gondosan megszerkesztett, na
gyobb méretű kompozíciókról van szó: J. C. Mannasser kihajtható terzátói címlapelő
zékét Albinus Batto (350). F. L. Schmitncr Bécs vedutájával és a képhez segítségért 
fordulók csoportjával kiegészített máriapócsi ábrázolását Joseph Neckli tervezte (177). 
S. Zeller dénesdi metszetén a rajzoló nevét csupán monogram jelzi, de a mögötte 
:|Hó „Fr." betűkből arra gondolhatunk, hogy talán frater-ről. valamilyen szerzetesről 
van szó (78). Ugyancsak szerzetesi személytől származik Binder földvári metszetének 
koncepciója: a felirat szerint az ábrázolást a kegyhelyet gondozó ferences kolostor elöl
járója, Franciscus Stadler gvárdián tervezte (90).

Az írásos források néhány alkalommal további felvilágosítással szolgáinak a met
szők által felhasznált előképekről. így például a máriabesnyői história domusba 1767 
júniusában feljegyezték, hogy a kapucinus rendház superiorja Hyacintus testvért bízta 
meg a kegyszobor lerajzolásával, majd a rajzot rézbe metszés céljából J. Ch. Winklernek 
Becsbe küldték. A forrás azt is elmondja, hogy a mester a rézbe metszésért 2 fiorenust, 
u 800 példányban elküldött képekért 5 fiorenust kért, amit a rendház alapítójának és 
jótevőjének felesége fizetett ki.2' Winkler a metszeten már nem tüntette fel az előképül 
szolgáló rajz készítőjének nevét, munkáján azonban érezhető a személyes élmény hiá
nya: a kegyszobrot nyilván a rendelkezésre bocsátott rajznak megfelelően fülkeszerű 
keretezésben, a környezetére való legkisebb utalás nélkül ábrázolja (159). Ismert áb
rázolással biztosan nem azonosítható az a részben legendás elemekkel átszőtt adat, 
amely a szegedi kegyképpel áll összefüggésben. Eszerint Hogger János szegedi festő 
1753-ban fia csodálatos meggyógyulásáért hálából le akarta festeni a kegyképet, hogy 
azt rézbe metszetve közrebocsássa. Munkája a szegedi história domus-ban megörökí
tett. majd nyomtatásban is megjelent elbeszélés szerint csak többszöri próbálkozás, 
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Istenhez és Máriához való könyörgés után sikerült.3’ A szegedi kegyképhez kapcsolódó 
csodás eseményeket, köztük Hogger történetét is Binder egyik szegedi metszetének 
másodlagos felhasználásával (338) 1831-ben közreadó Ordinánsz Konstantin munkájá
ban összehasonlítást tesz az eredeti kegykép és a rézbe metszett képek között: „az 
említett képíró a főbb vonásokat meglehetősen utánnozta, el is találta; mindazáltal a 
mái rézre mettszett példányokon koránt sem szemléllyük ama elevenséget, ama kelle- 
inetes, s szíveket hódító, és mélly tiszteletre gerjesztő finom vonásokat, mellyek magá
ban az eredeti sz. képben mái napig is szembe tűnnek.”4’ Mindezek alapján föltételez
hetjük. hogy Hogger csupán a kegykép festmény- vagy rajzmásolatát készítette el, amit 
aztán valaki más metszett rézbe.

A készítő mestereknek ez az áttekintése lehetőséget ad az összehasonlításra a 
szomszédos osztrák területekkel. Ahogy Ausztriában a 17. század első felében német
alföldi mesterek uralják a szentképkészítés területét, akikhez a század második és a 18. 
század első felében részben Magyarországnak is dolgozó délnémet mesterek csatlakoz
nak. úgy a műfaj megjelenése a 17. század közepén Magyarországon is külföldi, délné
met. osztrák és olasz mestereknek köszönhető. Az osztrák mestereknek a jelentős szá
mú külföldi grafikus egészen a 17-18. század fordulójáig megnehezítette a hazai piac 
megszerzését, a 18. század első felében azonban már több jelentős osztrák metszővel 
is találkozunk, akik csakhamar a magyarországi kegyhelyeknek is dolgozni kezdenek. 
Ezzel egy időben a délnémet mesterek közül többen Bécsbe költöznek, ugyanígy ná
lunk is megfigyelhető a külföldi (bécsi, prágai, lengyelországi, augsburgi) mesterek rö- 
videbb-hosszabb ideig tartó magyarországi működése. A 18. század második felében 
Ausztriában az osztrák mesterek szerepe tovább nő, ezzel párhuzamosan a külföldi 
metszők továbbra is fennálló túlsúlya mellett a század közepétől nálunk is megnövek
szik a hazai előállítású képek jelentősége.

Eszterházy Pál mecénási tevékenysége és a máriabesnyői Winkler-metszet példá
ja felhívja a figyelmet arra, hogy a búcsús képek előállítása szempontjából külön vizs
gálatot érdemel a mesterek és a megrendelők, megbízók viszonya. A szerzetesi gondo
zásé kegyhelyekhez kapcsolódó ábrázolások egy részénél joggal gondolhatunk arra, 
hogy azokat a hely gondozói rendelték meg. Különösen valószínű ez akkor, ha az áb
rázolásokon az erre utaló felirat mellett az adott szerzetesrend címere is megtalálható 
(ferences: 90. 339. trinitárius: 59. 269,5’ antonita remeterend: 222). Föltehetően a 
dömölki apátságnak a kegyhely vezetője, Koptik Odó apát által alkotott fantáziacímé
re látható az egyik legkorábbi dömölki képen (62), a címer ezen kívül egyedül a kegy
hely Bohacznak tulajdonított látképszerű ábrázolásán fordul elő. Emellett írásos for
rásokból is értesülünk Koptiknak a búcsús képek előállítását szorgalmazó tevékenysé
géről. Erre utal, hogy a kegyhellyel kapcsolatos szentképek és más nyomtatványok 
szerepet játszottak Koptiknak a pannonhalmi főapáttal folytatott vitájában.6’ A met
szőnek adott közvetlen megbízás különösen valószínű a Thomas Bohacz által készített 
két ábrázolásnál (64, 65). mivel Koptik Dömölkről való távozása után Bécsbcn idő
zött, s bár a személyes találkozásra nincs adatunk, Bohacz a dömölki mirákulumfel- 
jegyzések tanúsága szerint 1752. március 27-én Dömölkre érkezik, ahol tíz napig idő
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zik.7’ A Bohacz nevével jelzett két dömölki szentkép mellett föltehetően ő készítette 
a dömölki kolostoregyüttes nagyméretű, látképszerű ábrázolását is, amelynek két pél
dánya Koptik göttweigi hagyatékában maradt fenn,8) a megrendelő tehát itt is Koptik 
lehetett. A máriacelli gyónócédulák mintájára készült9) dömölki gyónócédula (75), 
valamint a kőszegi jezsuita templom Mária-társulatának emléklapja (146) esetében szin
tén biztosra vehető, hogy a megrendelők a kegyhelyek gondozói voltak.

Nem a kegyhely gondozóinak, hanem a hely kiépülésében és a kultusz fellendülé
sében jelentős szerepet játszó Zichy és Bcrényi házaspárnak a címere látható az egyik 
makkosmáriai metszeten (57), így nem lehetetlen, hogy - esetleg a helyet gondozó 
trinitáriusok közvetítésével - az ábrázolásnak is a házaspár volt a megrendelője. A gyu
lafehérvári trinitárius templom kegyképét ábrázoló Schmitner-metszeten (107) alul 
Nagy János és felesége, Zsófia címere látható, akik a szöveges ajánlás címzettjei és a kép 
megrendelői is egyben.

Az illusztrációknál, címlapelőzékeknél a címerek és az ajánlások egy része rend
szerint az adott kiadvány megjelenését lehetővé tévő, s így közvetve a metszők tevé
kenységét is támogató mecénásokkal áll kapcsolatban. így például Lippai György esz
tergomi érsek címere látható és neki szóló ajánlás olvasható az 1661 -es máriavölgyi 
mirákulumos könyv címlapelőzékén (201). Lippai nemcsak a kegyhely egyik legfőbb 
támogatója volt, hanem a kiadvány megjelenését is ő tette lehetővé. A Pázmány Péter 
imádságos könyvének 1701 -es kiadását díszítő metszetek egy részén a könyv mecéná
sának, gróf Altotjai Apor Istvánnak a címere látható (99. 167). A metszetek közül a 
győri kegyképet ábrázoló illusztráció ismételt felhasználásra került egy 1708-ban 
ugyancsak a nagyszombati jezsuita nyomdában kiadott evangéliumos könyvben, itt 
azonban a felirat szövegének megváltoztatása mellett az Apor-címert is átalakították, 
és helyébe az új kiadvány mecénásának. Csete Józsefnek a címerét metszették. Konk
rét adatok nélkül is biztosra vehető, hogy a kiadványokat összeállító és megjelentető 
szerzetesi közösségek megrendelő tevékenysége áll a mirákulumos könyvek nagy részé
nek címlapelőzékei, illusztrációi mögött.

A nyomdai előállítású, rövidebb-hosszabb szöveges reszt is tartalmazó illusztrált 
kiadványoknál (mirákulumos könyvek, imalapok, ponyvafüzetek stb.) számításba kell 
vennünk azt is, hogy ezekhez maga a nyomda vagy a nyomdát működtető kiadói vál
lalkozás rendelte meg a képanyagot. Az ismert nyomdával vagy nyomdahellyel rendel
kező kiadványok metszeteinek körülbelül csak a fele szignált, a nyomdák tehát nem 
•ártották elengedhetetlenül fontosnak a készítők személyének feltüntetését. A kiadvá
nyok egy részénél a metsző és a nyomda ugyanabban a városban működik (pl. 15. 99. 
109, 167, 176, 183, 190. 201. 212), itt tehát a megrendelőnek nem kellett túlságosan 
messzire mennie a metszetek elkészíttetése érdekében. Más esetekben azonban a met
szők és a nyomdák működési helye kisebb-nagyobb távolságra van egymástól (pl. 1,4. 
59, 136, 138, 168, 179, 191, 199), ami egyrészt feltételezi, hogy a nyomdákat a met
szőkkel jól kiépített kapcsolathálózat kötötte össze, másrészt utal arra, hogy a nyom
dák akár áldozatok árán is érdemesnek tartották a megfelelőnek vélt mesterek munká
jának alkalmazását. Egy-egy metsző néha több nyomdának is dolgozott: így például a 
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bécsi F. L. Schmitner metszetei az umnecih-i A. Bassanesa (1). a nagyszombati Akadé
mia (199) és egy ismeretlen bécsi nyomda (263), a budai J. Ph. Binder lapjai a kassai 
(179), a budai (190. 246. 336) és a pesti (223) Landerer. a temesvári Heimerl (191), 
valamint másodlagos felhasználásban a szegedi Grünn-nyomda (338) kiadványaiban 
egyaránt megjelennek. Mindez egyben arra is utal, hogy a nyomdai szükséglet növeke
dése jelentősen hozzájárult a sokszorosított grafikai képtermelés fokozódásához.

A vizsgált anyagban összesen 79 (a változatokkal együtt 83) esetben ismerjük az 
ábrázolást tartalmazó kiadványt megjelentető nyomdát vagy kiadót, ami az egész kép
anyagnak valamivel több, mint 20%-át jelenti. Ez 22 hazai és 9 külföldi nyomdát, illet
ve kiadót takar. További nyolc lapnál csak a megjelenési helyet ismerjük, így az ismert 
megjelenési hellyel rendelkező kiadványok összesen 16 különböző hely között oszla
nak meg. A megjelenési helyek közül kettő Olaszországban (Udine. Velence), kettő 
Ausztriában (Bécs, Grác), a többi Magyarországon található. A külföldi nyomdahelyek 
többségénél a zarándokhelyek viszonylag közel fekszenek a kiadványok megjelenési 
helyéhez (Udine. Velence - Terzátó; Grác Zágrábreinete; Bécs - Boldogasszony, 
Kismarton. Máriavölgy. Pozsony, Sopron), kivételnek számít Bécs, ahol az ország távo
labbi pontjain lévő néhány nagyobb kegyhelyhez kapcsolódó kiadványok is megjelen
nek (Makkosmária, Máriapócs). Lényegében ugyanez a törvényszerűség figyelhető meg 
a hazai nyomdahelyek többségénél (Zágráb Bisztrica; Umnecih Almás; Temesvár 
- Máriaradna stb.), sőt néhányszor a megjelenési hely és a kegyhely azonossága is elő

fordul. Itt a jelentős nyomdai kapacitással rendelkező Buda. Nagyszombat és Pozsony 
számít kivételnek, ahol az ország legtávolabbi pontjain lévő zarándokhelyekhez kapcso
lódva is jelennek meg kiadványok. A kegyhelyek és a megjelenési helyek kapcsolatá
nak vizsgálata rávilágít arra, hogy melyek voltak azok a nagyobb zarándokhelyek, ame
lyekről több különböző helyen is megjelentettek metszetekkel ellátott kiadványokat, 
így például boldogasszonyi és máriavölgyi ábrázolások bécsi, nagyszombati és pozsonyi 
kiadványokban, a kismartoni kálváriáról készített metszetek bécsi, pozsonyi és soproni 
nyomtatványokban láttak napvilágot, Máriapócshoz kapcsolódó lapok Nagyszombat
ban. Bécsben és Kassán, röjti képek Nagyszombatban és Pozsonyban, a sasvári kegy- 
hely ábrázolásai Nagyszombatban, Sopronban és Pozsonyban jelentek meg. Ezzel 
szemben a kisebb zarándokhelyekről rendszerint csupán egyetlen helyen adtak közre 
metszettel ellátott kiadványokat.

A külföldi nyomdák közül a bécsi Leopold Voigt két kiadványában összesen há
rom boldogasszonyi. a velencei Antonius Bortoli egy kiadványában két terzátói met
szet található, a többi külföldi nyomda egy-egy ábrázolással szerepel az anyagban. Ez 
arra utal, hogy a külföldi nyomdák többsége csak alkalomszerűen foglalkozott a ma
gyarországi kegyhelyekhez kapcsolódó illusztrációkkal ellátott kiadványok előállításá
val. A magyarországi nyomdák közül a metszetek számát tekintve messze kiemelkedik 
a nagyszombati jezsuita Akadémia nyomdája, amely 1690 1774 között összesen 26 
ábrázolással szerepel, s a nyomdajelzés nélküli nagyszombati kiadványok is a jezsuita 
nyomdának tulajdoníthatók. A nyomda a kegyhelyekhez kapcsolódó ábrázolásokat 
több különböző kiadványtípusban is felhasználta. Az egyházi nyomdák közül említés
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re méltó meg a kolozsvári jezsuita Akadémia nyomdája, amelyről ugyan csak három 
metszetnél tudjuk biztosan, hogy a jezsuiták voltak az előállítók, a valóságban azonban 
a kolozsvári kegyképről készített ábrázolások többsége mögött is őket kell sejtenünk. 
A magánkézben lévő nyomdák közül a pozsonyi Royer nyomda áll az első helyen ösz- 
szesen 12 ábrázolással, ezek közül azonban 10 egyetlen kiadványban jelent meg, így 
a kiadványok számát tekintve megelőzi a buda Landerer nyomda, amely a különböző 
nyomdavezetők alatt összesen öt nyomtatványt adott ki egy-egy ábrázolással. A ma- 
gannyomdák közül három-három metszet képviseli a pozsonyi Landerer, a győri 
Streibig és a nagyszombati Jelinek nyomdát, a nyomda megnevezése nélkül megjelent 
négy soproni kiadvány föltehetően a Siess nyomdához kapcsolható. A többi hazai 
nyomda mindössze egy-egy ábrázolást jelentetett meg. Mindez egyrészt azt mutatja, 
hogy míg a külföldi nyomdák között elsősorban magánnyomdákat találunk, a hazai 
nyomdák közül a nagyobb befektetést igénylő metszetes kiadványok megjelentetésére 
elsősorban az egyházi, rendi támogatással működő nyomdák vállalkoztak. Másrészt a 
hazai magánnyomdák közül csak azok jelentettek meg több ilyen kiadványt, amelyek 
más forrásokból is jelentős anyagi bázissal rendelkeztek.

Az ábrázolások előállítási technikájáról megállapítható, hogy a képek túlnyomó 
többsége (335 db) rézmetszet, ezek közül 320-at papírra, 14-et selyemre, egyet pedig 
Pergamenre nyomtak. A papírra nyomott képek közül 23-at utólag kézzel színeztek. 
s ugyanez figyelhető meg a pergamenre nyomott ábrázolásnál is. Lényegében hasonló 
az arány a rézmetszetek változatai, illetve további példányai között. A rézkarc techni
kát mindössze három, a mezzotinto eljárást pedig csupán öt esetben alkalmazták, a fa
metszetek száma összesen 26. A rézmetszeteknél csak néhány lapon figyelhető meg 
a pontozó technika használata (68.244). A különböző előállítási technikák időbeli ala
kulását vizsgálva a papírra nyomott rézmetszet az egész időszakban a legelterjedtebb, a 
kézi színezés az 1690-es évektől, a selyemre nyomás az 1730-as évektől kezdve jelent
kezik. A rézkarcok kis száma nem alkalmas a technika időbeli elterjedését érintő követ
keztetésekre. A mezzotinto eljárás a 18. század közepén látszik a legkedveltebbnek, 
a fametszet pedig az 1730-as évektől kezdve jelenik meg, és a század végén alkalmazá
sa fokozódik.

A különböző technikák és kiadványtípusok kapcsolatát vizsgálva szembetűnő, 
hogy bizonyos kiadványtípusokra meghatározott technikák jellemzők. A legnagyobb 
technikai variabilitást az egylapos szentképek mutatják, ebben a kiadványtípusban 
mindenfajta technikával találkozunk. Feltűnő azonban, hogy fametszetű szentkép vi
szonylag kevés van (242. 254), a szentképek túlnyomó többségét a különböző rézmet
sző eljárásokkal készítették. A legáltalánosabb technika a papírra nyomott rézmetszet. 
cz a megoldás kivétel nélkül minden kiadványtípusban előfordul. A selyemre vagy 
Pergamenre nyomott és a színezett rézmetszet, valamint a mezzotinto kizárólag a 
szentképeknél fordul elő. míg a rézkarc ezen kívül címlapelőzékként is megtalálható. 
A fametszetek alkalmazása elsősorban a ponyvafüzetekre és az imalapokra jellemző, 
ami utal arra, hogy a vizsgált időszakban csak nagyon kevés nyomda vállalkozott ezek
nek az olcsó kiadványoknak a több fáradsággal járó és költségesebb rézmetszettel való 
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díszítésére. A rézmetszettel ellátott imalapoknál néha megfigyelhető a képek „elcsú
szása” a szövegtükörhöz és a nyomdai keretezéshez viszonyítva (232, 236), ami az 
előállítás folyamatából érthető: először mélynyomással az ábrázolást, majd egy másik 
munkafolyamatban magasnyomással a nyomdadíszekből álló keretet és a szöveget 
nyomták rá a papírra. Ezzel szemben a fametszet előnye az volt, hogy ezeket a képe
ket a szedett szöveggel együtt, egyetlen munkafolyamatban sokszorosíthatták. A kü
lönböző technikák együttes előfordulásával rendszerint azoknak a kegyhelyeknek az 
anyagában találkozunk, amelyekről nagyobb számú ábrázolást ismerünk. így például 
a legnagyobb számú ábrázolással képviselt Sasvámál a rézkarc kivételével minden 
technikai megoldás megtalálható. Az alkalmazott technikák előfordulási arányából 
következik, hogy a legtöbb kegyhelynél a különböző rézmetsző eljárások vannak túl
súlyban, a fametszetek nagyobb mértékű előfordulása egyedül a nagyszombati székes
egyház kegyképéhez kapcsolódó, nagyobbrészt a nagyszombati jezsuita nyomda által 
kiadott anyagban figyelhető meg.

Az előállítási technika körébe tartoznak az alkalmazott méretek. A nyomóleme
zek, illetve -dúcok méretei a lapok körülvágása, kopása miatt nem minden esetben álla
píthatók meg, s ez az oka annak, hogy a méretek megadásánál kétféle megoldást kellett 
alkalmazni. Ehhez járul, hogy néhány esetben különböző akadályok miatt nem volt le
hetőség az eredeti lapok kézbevételére. A legkisebb lemezméret 50 x43 mm, ami jelzi 
a búcsús képek méretének alsó határait (228). A legnagyobb ábrázolás mérete 
410 x 298 mm (351), ami messze meghaladja az általunk megszabott felső méretha
tárt, s csak azért szerepel az anyagban, mivel a metszetet tartalmazó kiadványban egy 
másik, lényegesen kisebb méretű ábrázolás is található (350). A 200 mm-es lemezma
gasságot ezen kívül hat, a 200 mm-es lapmagasságot további négy ábrázolás haladja 
meg. Ezek többsége azért szerepel az anyagban, hogy a nagyobb mérettel rendszerint 
együtt járó magasabb technikai színvonal, formai és tartalmi gazdagság lehetőséget ad
jon az ugyanazokról a helyekről készült búcsús képekkel való esetenkénti összevetésre. 
Az ábrázolások túlnyomó többségének lemezmagassága 100-140 mm. szélessége 50 
80 mm között helyezkedik el, s a lapméretek megoszlása is ugyanezt a képet mutatja, 
ezek a méretek tekinthetők tehát a búcsús képek általánosan alkalmazott méreteinek. 
Ezeken a határokon belül a 120-130 x 70 80 mm-es méret fordul elő a leggyakrab
ban. Az ilyen méretekben készült ábrázolásokat összehajtás nélkül elhelyezhették a 
legtöbb imádságos könyvben, s az ilyen lemezeket a szentképek és a különböző kiad
ványtípusok előállításában egyaránt felhasználhatták. Ezektől a méretektől rendszerint 
csupán akkor tértek el, amikor egyrészt speciális nyomdai megrendelésre,egyedi kiad
ványokhoz készítettek illusztrációkat, másrészt amikor a metszők mondanivalója túl
nőtt a kis méretek szabta kereteken.

A felhasznált lemezek formátuma a kompozíciók elrendezéséből következően 
szinte kivétel nélkül az álló téglalap. Más megoldást csak abban az esetben alkalmaztak, 
ha a tervezett kiadványban az ábrázolás mellé (293,352) vagy a vele szemközti oldalra 
(133) rézbe metszett szöveg vagy egy másik ábrázolás (17-18) került. Ekkor a képet 
és a szöveget (vagy a másik képet) egyetlen, rendhagyó méretű, fekvő téglalap alakú 
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lemezre metszik úgy, hogy a felületet függőlegesen két vagy több részre osztják, és 
ezzel a kompozíció számára ismét álló téglalap formátumot hoznak létre.

Az előállítási körülményekről rajzolt képet kiegészíti a metszetek különböző vál
tozatainak és példányainak vizsgálata. A változatok az egyszer már felhasznált nyomó
lemez felületébe történt kisebb-nagyobb technikai beavatkozással, esetleg a lemeznek 
az eredeti alapján történő teljes újrametszésével jöttek létre (4, 75). A részleges be
avatkozás lehet utánmetszés (36, 43, 52, 89), a lemezfelület egy részének (címer, fel
irat) újrametszése (2, 99,365), s az is megtörtént, hogy az újabb változat a lemez meg
csonkításával jött létre (261). Az ugyanabban a kiadványtípusban történő ismételt fel
használás mellett (39) néha előfordult, hogy az újabb változat az eredeti kiadványtí
pustól eltérő formában került ismételt felhasználásra: az eredetileg imalaphoz készült 
lemez részben újrametszett változatát szentképen alkalmazták (39), s a címlapclőzékek 
ujrametszett változata is rákerülhetett az imalapokra (4). Itt kell megjegyezni, hogy az 
ábrázolások hozzárendelésénél cgy-egy kiadványtípushoz a metszetek jelenlegi állapo
tát vesszük alapul, mivel alapok eredeti környezetükből való utólagos kiszakítását (pl. 
címlapelőzékek, illusztrációk kitépését, kivágását stb.) csak a legritkább esetben lehet 
megállapítani.

Az ugyanarról a nyomólemezről készült különböző levonatok összevetésekor 
lény derül arra, hogy egy-egy ábrázolásnak az eltérő nyomás, a más kiadványtípusban 
történő felhasználás vagy a már kész levonatokba való utólagos beavatkozás révén 
több, egymástól kisebb-nagyobb mértékben különböző példánya maradt fenn. A nyo
mólemezek túlzott igénybevételéről tanúskodnak a kopott lemezről készült levonatok 
(2. 225, 252), más esetekben pedig a lemezek vagy dúcok készítési idejénél jóval ké
sőbbi lenyomatokkal, a nyomófelület ún. másodlagos felhasználásával találkozunk 
(25, 76. 89, 102. 262,337, 338). Az eltérő nyomástechnika eredményezi a más anyag
ra. többnyire selyemre (82, 92,93.97. 103, 105. 120. 134. 139, 299), a más színű pa
pírra (44) vagy más színű festékkel (63) nyomott példányokat, s a lapok hátoldalának 
eltérő kihasználása is különböző példányokat eredményez (44, 101, 184). A márelké- 
szült levonatokat több esetben utólag kézzel színezték (54. 101.236), rátéttel díszítet
ték (54), kivárnák (364), esetleg körbevágták (39, 48, 63). Ugyanannak a metszetnek 
különböző kiadványtípusokban való felhasználására a legtöbb példát a szentképek, il
letve imalapok között találtuk: kilenc ábrázolásnak szentkép- és imalappéldánya egy
aránt ismert (51, 53. 59, 134. 299.81. 104, 105, 252). Négy alkalommal találkoztunk 
ugyanannak az ábrázolásnak címlapelőzék- és szentképpéldányával (212, 225, 287, 
238), s egy-egy metszetnek ismerjük címlapelőzékként és imalapon (138), szentkép
ként és ponyvafüzeten (82). valamint szentképként és könyvillusztrációként (234) való 
együttes előfordulását. Ebből kitűnik, hogy egyrészt a nagyjából azonos rétegeknek 
szánt különböző kiadványformák között gyakrabban fordul elő az ábrázolások vándor
lása. mint a különböző rétegek által használt nyomtatványtípusok között. Másrészt az 
ábrázolások különböző kiadványtípusokban megjelenő példányainak összevetése azt 
mutatja, hogy a metszetek rendszerint az összetettebb kiadványtípusok számára ké
szültek, s onnan kerültek át az egyszerűbb formákba, a felhasználás útja tehát azigé- 
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nyesebb, magasabb rétegeknek szánt megoldásoktól a kevésbé igényes, olcsóbb, a leg
szélesebb rétegeknek szánt nyomtatványformák felé vezet.

Az ábrázolások példányszámát az előállítási technika határozta meg alapvetően. 
Metszett rézlemezről maximálisan kb. 4000, fadúcról kb. 2000 levonatot készíthettek, 
a rézkarc és a mezzotinto eljárással készült lemezek pedig még ennél is jóval kevesebb 
nyomatot tettek lehetővé. A szentképek példányszámára vet fényt az a már korábban 
említett adat, amely szerint Winkler a máriabesnyői kegyszobrot ábrázoló rézmetsze
téről 800 levonatot készített, s azt már csak feltételezhetjük, hogy a nyomatokkal 
együtt magát a lemezt is a kapucinusok rendelkezésére bocsátotta a további példányok 
előállításához. Ezzel szemben például a nagyobb ausztriai kegyhelyeknél az ábrázolá
sok egy-egy alkalommal gyakran a tízezres példányszámot is messze meghaladó meny- 
nyiségben készültek.IO> A fennmaradt példányok és változatok viszonylag nagy száma, 
a nyomólemezek másodlagos felhasználása és a kopott lemezekről készült levonatok 
csoportja arra utal, hogy a minél magasabb példányszám érdekében az előállítás során 
a végsőkig igyekeztek kihasználni a technika adta lehetőségeket, sőt ezeket a lehető
ségeket nem egy esetben különféle utólagos beavatkozásokkal próbálták növelni. A na
gyobb kegyhelyeken azonban mindezek a próbálkozások elégtelennek bizonyultak, s 
a zarándokok igényeit újabb és újabb metszetekről készített képekkel igyekeztek ki
elégíteni.

A nyomólemezről, illetve -dúcról készített levonatok elkészítése, valamint az 
ezeket tartalmazó kiadványok nyomdai előállítása után megkezdődött a terjesztés. 
A különböző típusú nyomtatványok részben eltérő közönségréteghez szóltak, ami a 
terjedés útját is meghatározta. A kegyhelyekhez kapcsolódó ábrázolásokat tartalmazó, 
igényesebb előállítású mirákulumos könyvek, imádságos könyvek terjesztésével külön 
nem foglalkozunk, mivel egyrészt ezeknek a kiadványoknak a terjesztése nem tért el 
lényegesen más vallási tárgyú könyvtípusok terjesztésétől, másrészt ezek a kiadványok 
nagyrészt csupán a szőkébb egyházi és magasabb világi rétegekhez jutottak el, hatásuk 
a szélesebb társadalmi rétegekre elsősorban közvetve érvényesült.

A búcsújáróhelyekről készült szentképek, ponyvafüzetek és imalapok több kü
lönböző csatornán terjedtek. A búcsús képeknél az első lehetőség az, hogy maguk a 
metszők voltak a terjesztők. Erre elsősorban akkor gondolhatunk, ha a metszők mű
ködési helye és az ábrázolt kegyhely nem esett túlságosan távol egymástól. így például 
J. Enderle-nek az óbuda-kiscelli kálvária Wies-i szobrát ábrázoló metszetén a „zu 
finden bey Binder in dér Wasserstadt N 219. in Ofen” pontos helymegjelölés olvasható 
(244). A terjesztés megkönnyítését szolgálta az utalás a metszőknek adott császári pri
vilégiumra (175, 212, 281, 282). A nyomdai előállítással készülő ponyvafüzetek, ima
lapok terjesztésével részben maguk a nyomdák, kiadók foglalkoztak. A nyomdák, ki
adók terjesztő tevékenysége nem korlátozódott állandó működési helyükre, több pél
dányban is viszonylag könnyen szállítható áruikkal a nagyobb városokat és a búcsújá
róhelyeket is rendszeresen felkeresték. A korábbi kutatás már utalt a mozgóárusok 19. 
századi tevékenységére,11' s azt is tudjuk, hogy például a Buda környéki német telepü
léseket a múlt század végén és századunk első évtizedeiben magukat a vallásos ponyva-
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nyomtatványokra specializáló mozgóárusok működtek.12’ A mozgóárusok ennél jóval 
korábbi meglétére utal a máriaradnai kegykép eredetéről szóló adat, amely szerint a ké
pet még a 17. század második felében a bassanoi Remondini-műhely egyik vándorkeres- 
kedőjétől vásárolták.13’ A további kutatás egyik fontos feladata a különböző ábrázolá
sokat előállító műhelyekhez kapcsolódó hazai képkereskedők tevékenységének részle
tes feltárása.

A vizsgált anyag legfontosabb terjesztési lehetőségét maguk a búcsújáróhelyek je
lentették. Erre részben a kegyhelyeken működő árusok, kereskedők révén nyílt lehető
ség, részben pedig a kegyhely gondozói látták el a zarándokokat ezekkel az ábrázolá
sokkal. Több zarándokhelyről tudjuk, hogy ott a 18. században különböző fogadalmi- 
és emléktárgyakat árusító boltok működtek.14’ Az 1764-es máriavölgyi mirákulumos 
könyv például külön is ajánlja a zarándokoknak a különböző szentelmények, így többek 
között a „hozzáérintett” képek hazavitelét a kegyhelyről.15’ Az 1735-ös kolozsvári 
mirákulumos könyvben utalást találunk arra, hogy a kegyképhez kapcsolódó illusztrált 
mialapok, amelyeket a könyvekben is elhelyeztek, a jezsuiták nyomdájában kaphatók. 
Ugyanitt felszólítás van az adományozásra, hogy ezzel további könyveket, lapokat, ké
peket nyomtathassanak és oszthassanak szét, ami már a terjesztés egy további módjára. 
a képeknek a kegyhelyek gondozói részéről történő ingyenes szétosztására hívja fel a 
figyelmet.16’ Az egyik dömölki mirákulumszövegben Koptik Odó dömölki apátról fel
jegyezték. hogy a kegyhelyről általa készíttetett ábrázolásokat maga is osztogatta.17’ 
Mindez a ponyvafüzetek, imalapok alacsony árával együtt arra enged következtetni. 
•>ogy ezek az ábrázolások a legszegényebb társadalmi rétegekhez is eljuthattak.

Ikonográfia, stílus

A zarándokhelyekről készített ábrázolások ikonográfiájuk alapján három nagy csoport
ba oszthatók. A legáltalánosabb az a megoldás, amikor a metszeten egyedül a kultusz 
középpontjában álló tárgy (kép. szobor, ereklye) jelenik meg: ide tartozik a számba- 
ve” anyagnak mintegy a kétharmad része. Az. ábrázolások másik, az egész anyagnak 
kb. a 20%-át kitevő csoportjában a kultusz tárgyon kívül ott látjuk a kultusztárgy sző
kébb vagy tágabb környezetét. A harmadik csoportba azokat az ábrázolásokat sorol
tuk, amelyeken az előbbiek mellett további kiegészítő motívumok találhatók.

A kegyszobrok a korabeli elhelyezésnek megfelelően gyakran baldachin alatt áll
nak (1, 16. 17. 62, 64, 245, 321), a felöltöztetett (16,17. 23, 27,31,34) és ruha nél
küli változatok (15, 18. 19, 20, 21, 22) néha egy kegyhelyen belül is előfordulnak. 
A kegyképeket többnyire az. eredeti díszes keretben (11, 105), néha azonban keret 
nélkül ábrázolják (102. 104). Kedvelt megoldás a képek körül alkalmazott növénydí
szes (170. 175, 230). valamint a stilizált indás keretezés (169, 189, 194), ezen kívül 
előfordul a bőségszaru és a kagylómotívum alkalmazása is (263, 264,265). A kultusz
begy gyakran felhőkoszorü fölött lebeg (223, 224, 320), néha virágkehelyből nő ki 
(62, 129, 130. 131, 304). környezetében feliratot (328, 336, 367), feliratos pajzsot 
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(1), koronát (272), csillagkoronát (320), baldachint (365), gyertyatartót (266) vagy 
magát a kultusztárgyat (332, 341) tartó angyalok lebegnek. Néhány esetben a kultusz
tárgyat azzal az oltárral együtt ábrázolják, amelyen elhelyezték (78, 85, 146, 148, 
252). Ezeken az ábrázolásokon jól látható az oltárok eredeti felépítése,a sasvári kegy
szobrot az oltárral együtt bemutató metszeteken pedig az oltáron végzett átalakítások 
is nyomon követhetők (296, 299, 300. 312). A tágabb környezetet megjelenítő, to
pográfiai és hely történeti szempontból is magas forrásértékű metszeteken rendszerint 
ott látható a kultusztárgyat magában foglaló kápolna (56, 57, 58). templom (68. 178, 
180), az ehhez kapcsolódó kolostor (34. 181, 182). út menti kereszt vagy kálvária 
(162, 256). Ezeknek a metszeteknek egy része az építményeket táji környezetben jele
níti meg (1. 7, 27. 31. 54. 222, 223, 329. 330. 337, 346). más esetekben a kultikus 
együttesnek otthont adó település az esetleges előképek szempontjából külön elemzést 
érdemlő vedutája egészíti ki az ábrázolást (2,52. 176, 177,224). A veduták többnyire 
a kultusztárgy alatt, az alsó képmezőben, néha külön keretezéssel elválasztva jelennek 
meg. ahol azonban nem kép vagy szobor, hanem feszület áll a kultusz középpontjában, 
az ilyen típusú feszületábrázolások hagyományának megfelelően a látképet a kereszt 
függőleges szára mögött, mintegy a kép hátterében helyezik el (87, 88. 89. 255). 
A környezet bemutatásánál a metszők többnyire a valóságnak megfelelő ábrázolásra 
törekednek, ezért az egy helyről különböző időpontban készített képek alkalmat ad
nak a kegyhelyen folyó építkezések tanulmányozására. így például a legkorábbi buda
keszi-ma kkosmáriai képen egy egyszerű fakápolna és szerzeteslak látható (56). a követ
kező ábrázolások pedig már az időközben felépült tornyos kőkápolnát és rendházat 
mutatják (57, 58). Ehhez hasonló kisebb-nagyobb átalakítások figyelhetők meg pél
dául a dömölki (61. 66). sasvári (281, 283 . 284 , 287). máriavölgyi (203, 204. 206. 
220) és mátraverebélyi (221.222. 223) ábrázolásokon is. A kultusztárgyat a templom
mal és környezetével együtt bemutató metszetek egyik visszatérő motívuma a kegy
helyre érkező zarándokmenetek, processziók ábrázolása (57. 109. 110. 165, 178, 220, 
255).

A kiegészítő motívumok közül leggyakrabban a kultusztárgy csodatévő jellegére 
való utalások fordulnak elő. Ilyen motívum például a fogadalmi tárgyak (17.75. 125. 
127. 143. 287, 303), a gyógyulásra váró betegek (67, 189, 214. 223. 247). a kútból 
ivó zarándok (210) bemutatása, s mintegy a földi segítség hiábavalóságának hangsúlyo
zására előfordul az orvostudomány jeles képviselőinek (360) és a beteghez közeledő 
halálnak az allegorikus megjelenítése (23). A csodatévő jellegre utal a hadi események, 
eszközök, fegyverek, szimbólumok együttesének (166. 168. 177, 256). a kegyképnek 
tulajdonított csodás megmenekülések sorozatának (187. 188.195)vagy egyetlen közös
ségi szükséghelyzetnek az ábrázolása (29). Zeller homokkomáromi metszetein az ere
deti elhelyezésnek megfelelően a templom fölött lebegő kegykép alatt a kultusz másik 
összetevője, a kép attribútumaként értelmezhető Szt. Félix katakombaszent ereklye 
látható a koporsó alakú ereklyetartóban (109. 1 10).

A motívumok következő csoportja a kultusztárgyak eredetlegendájának vagy tör
ténetének egyes mozzanataira utal. így láthatjuk például a győri orsolyiták kegykép- 
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másolatához kapcsolódó metszeten az angyalok által hordozott eredeti kegyképet kö
vető zarándok családot (97,98). az egyik pócsi metszeten pedig a kegyképet Bécsbc vi
tető I. Lipót császárt és Eleonóra császárnét (176). A fiumei Szt. Vid templom csoda
tevő feszületét ábrázoló lapok a legenda szerint a feszületet kővel megdobó kar bronz
ba öntött másolatát mutatják (87 89). A máriavölgyi kegyszobrot a legelterjedtebb 
legendaváltozat szerint kútban találták meg. ezért a képek egy részén kút látható (213. 
214. 215), az egyik terzátói képen a szent ház angyalok által történő szállítása jelenik 
meg (350). s az ercdetlegendára való utalásként angyalok szállítják az egyik metszeten 
a sasvári kegyszobrot is (282). A budakeszi-makkosmáriai metszeteken az a tölgyfa áll, 
amelyre a legenda szerint egy látomás után a Mária-képet elhelyezték (56-60), a lékai 
agostonrendi templom kriptájának kegyszobrát az oltárral együtt bemutató metszeten 
pedig a szobor két oldalán az eredeti elhelyezésnek megfelelően a legenda egy-egy mo
tívuma látható (148).

A kiegészítő motívumokkal többször külön is utalás történik Máriára. így példá
ul azon a címlapelőzéken, amit J. Ph. Binder Telek József prédikációs kötetéhez készí
tett, a kegykép körül a könyv címére való nyilvánvaló utalásként - Mária életéből 
vett tizenkét, csillagba komponált jelenet látható (336). A Klauber testvérek terzátói 
metszetén a kegykép körül Mária életének négy mozzanatát szemlélhetjük (352). 
1- Widemann máriavölgyi metszetén a kép keretezésében különböző Mária-allcgóriákat 
helyezett el (201). s az egyik legkedveltebb Mária-szimbólum, a rózsa is többször elő
íróul (63. 174). A tisztítótűzben szenvedő lelkek jelennek meg az egyik bisztricai 
képen (6). míg ugyanez a motívum a máriaradnai ábrázolásokon szervesen a kegykép
hez tartozik. Rendi szentek környezetében látható egy-egy ábrázoláson a máriavölgyi 
(Remete Szt Pál és Remete Szí. Antal. 217) és a remetineci (Szt. Domonkos és Szié- 
nai Szt. Katalin. 272) kegyszobor, az egyik kismartoni képen kétoldalt térdelő szen
tek (Keresztelő Szt. János és Szt. Egyed) a metszetet készíttető plébánia és társulat 
vc dosz.cn tjei (I 23). a boldogasszony! kegyszobrot a komáromi földrengéssel együtt áb
rázoló metszeten pedig a földrengések patrónusa, Szolanói Szt. Ferenc látható (29).

A kiegészítő motívumokhoz tartoznak a különböző címerek, ezek közül a mecé
nások. a kegyhely patrónusainak és gondozóinak címereiről már a lapok előállításánál 
szóltunk. A magyar címer a nemzeti azonosság erősítését szolgálja a magyar mellett 
részben (pl. Celldömölk 64. 73. 74) vagy nagyobbrészt (pl. Máriatölgycs 199. 200) más 
Unikumokhoz tartozó zarándokok állal látogatott kegyhelyek ábrázolásain. A magyar 
C|mer más címerekkel együtt is megjelenik. így például az erdélyi címerrel együtt a 
mariapócsi és a kolozsvári kegyképet ábrázoló, alább részletesen elemzendő allegorikus 
kompozícióban (183 -185). továbbá Buda város címerével a buda-krisztinavárosi kegy
képet vcdutával bemutató lapokon (52. 54). Szeged város címere a ferences rend címe
rével együtt látható az egyik szegedi ábrázoláson (339), e két utóbbi esetben nyilván
való az utalás a kegykép felfogására az egész város patrónusakénl. Egyetlen foglalkozá
si csoport, a felső-magyarországi bányászok összetartozásának, a patrónussal való szo
rosabb kapcsolatának kifejezésére szolgál a bányászcímer a zólyom-óhegyi kegyszobor 
némely ábrázolásán (364,365. 366.368).
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A különböző felekezetek egyesülésére utaló szimbólum, a bárka jelenik meg a 
kultusztárgyak környezetében az egyik pócsi (178) és a szebeni (335) metszeten, ami 
nem véletlen, mivel mindkét kegykép vegyes vallású környezetben található. Egy lapon 
egynél több kegykép ábrázolásával mindössze kétszer találkozunk. Az egyik metszet
sorozat a kismartoni, a loretói és a stotzingi kegyszobrot három, egy tőből kinövő 
virágkehelyben helyezi el, és így ezek a lapok valamiképpen a három hely földrajzi 
közelségén túl a kegyhelyek eszmei összetartozására is utalnak (130 132). A másik 
metszetsorozat a máriapócsi és a kolozsvári kegyképet allegorikus kompozícióba fog
lalva ábrázolja, amely a felekezetek egységének eszméje mellett az ország területi egy
sége helyreállításának. Magyarország és Erdély egyesítésének gondolatát jeleníti meg. 
Ez az ábrázolás először Pázmány Péter imádságos könyvének 1701-es kiadásában jele
nik meg (183), ami mutatja, hogy az unió gondolatának legfőbb képviselője a jezsuita 
rend és a vezető katolikus arisztokrácia. Ezt követően a kompozíciónak a 18. század 
közepéig még két szentképváltozatát ismerjük (184,185), ami egyrészt tükrözi az unió 
gondolatának jelenlétét a kor politikai életében, másrészt utal arra, hogy az eszme ép
pen a búcsús képek közvetítésével a szélesebb rétegekhez is eljutott. A kompozíció 
ezen kívül Habsburg és protestáns ellenes tendenciát, tehát politikai nézetkülönbséget 
is kifejez, mivel ők nem akarták az egyesítést.

A három fő ábrázolástípus időbeli megoszlása azt mutatja, hogy az első típus az 
egész időszakban folyamatosan megtalálható, a második típus az 1680-as évektől kezd
ve jelentkezik először, de majd csak az 1730-as évektől tűnik föl nagyobb számban, 1780 
után jelentősége csökken. A harmadik típus 1720 előtt csak elvétve mutatható ki. virág
kora az 1750 1780 közti időszakra esik, 1800 körül pedig már egyáltalán nem fordul 
elő. Ez arra utal, hogy egyrészt mindhárom típus nagyjából a búcsús képek készítésének 
virágkorában, az 1730-1780 közötti időszakban volt a legelterjedtebb, másrészt a legösz- 
szetettebb, harmadik típusba tartozó ábrázolások túlnyomó többsége is a szórványos 
előzmények után ebben az időszakban keletkezett. Mindez egyben azt is mutatja, hogy 
a búcsús képek ikonográfiája az időben előre haladva egyre összetettebbé válik, a külön
böző szimbolikus, allegorikus kompozíciók nagyobb számú megjelenésével a 18. szá
zad második és harmadik negyedében teljesedik ki, amit aztán a század végén az 
alkalmazott motívumok számának csökkenése, az ikonográfia elszegényedése követ.

Az ábrázolástípusok kegyhelyek szerinti megoszlása alapján a kegyhelyek (kul
tusztárgyak) kb. 80%-ánál egyetlen típus fordul elő, a fennmaradó 20%-on kb. egyenlő 
arányban osztoznak a két, illetve három különböző típusú ábrázolással rendelkező 
zarándokhelyek. A legtöbb ábrázolástípus rendszerint azoknál a nagy kegyhelyeknél 
található, amelyek egyébként is a legnagyobb számú ábrázolással vannak képviselve az 
anyagban. Az egyetlen ábrázolástípussal és több ábrázolással rendelkező kegyhelyek 
nagy száma arra utal,hogy a metszők többsége megelégedett a korábbi,csupán kismér
tékben módosított minták átvételével, s csak a jelentős kvalitással rendelkező mesterek 
törekedtek új típusok, egyedi megoldások alkalmazására.

Az ikonográfia gazdagsága nemcsak az időnek és a mestereknek, hanem a külön
böző kiadványtípusoknak a függvényében is változik. A címlapelőzékek és könyvil
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lusztrációk rendszerint összetettebb felépítést követnek, gazdagabb eszmei tartalom ki
fejezésére, kidolgozottabb technikával készültek, mint a szentképek, imalapok vagy a 
ponyvafüzetek címlapmetszetei. Nem egy esetben előfordul, hogy egy kvalitásos cím
lapelőzék vagy könyvillusztráció kompozicionális megoldása némileg leegyszerűsített 
változatban a szentképeken, imalapokon is megjelenik (183, 184, 185). Egy metsző 
ugyanarról a kegyhelyről egymáshoz hasonló felépítésű, de különböző igényű ábrázolá
sokat készíthet, s az is előfordul, hogy ugyanaz a mester vagy műhelye egy helyről két 
vagy több, egymástól jelentősen eltérő kompozíciójú és igényű megoldást hoz létre 

53. 54). Az ugyanarról a helyről egy metsző által készített, hasonló felépítésű, de 
különböző igényű ábrázolásra jó példa az 1771 -es és az 1773-as máriaradnai mirákulu- 
nios könyv két címlapelőzéke. Az 1771-es kiadvány címlapelőzéke szignálatlan ugyan, 
de a könyv belső illusztráció sorozatának első lapja Binder nevével szignált, így az ábrá
zolásmód és a stílus sajátosságai alapján valószínű, hogy a címlapelőzéket is ő készítet- 
te (190). Az 1773-as kiadvány szignált címlapelőzéke ugyancsak Binder munkája 
f 191), s bár a két metszet alapszerkezete ugyanaz, részleteinek megvalósítása eltér egy
mástól. így például a korábbi metszet szabadabb vonalvezetésű, a kegykép nem szaba
don, hanem baldachin alatt, drapéria keretben lebeg, s az egészet angyalok tartják. 
További különbség, hogy a korábbi metszeten az alsó rész a kolostorral még nincs kü
lön keretezéssel elválasztva a kép felső részétől.

Az ugyanarról a helyről egyetlen metsző vagy műhelye által készített, egymástól 
jelentősen eltérő kompozíciójú, stílusú és igényű ábrázolásokra jó példával szolgálnak 
a buda-krisztinavárosi kegykép Binder-metszetei. Az 1760 körül keletkezett, szentkép
ként szolgáló metszet a második ábrázolástípusba tartozik: az angyalok által tartott 
kegykép alatt indás keretezésben Buda Duna felőli látképe látható. Mária koronáját két 
“tgyal tartja, s a kép fölé két további angyal még egy koronát emel, a kép fölötti fel
irat végénél újabb angyalfejek (52). Ezzel szemben az 1770 körül keletkezett, imala- 
Pon megjelenő metszeten egyedül a kegykép szerepel egyszerű keretezésben (53). 
A Binder-műhelynck tulajdonítható 1800 körül keletkezett, a szokásosnál nagyobb 
méretű harmadik kép kompozíciója az 1760 körüli ábrázolásra megy vissza, itt azon
ban a Mária koronáját tartó angyalokat két kis angyalfej helyettesíti, Buda látképének 
helyén pedig a kegyképnek otthont adó Krisztinavárosi templom áll néhány házzal, a 
háttérben szőlődombokkal (54).

A különböző ábrázolások egymással való kapcsolatának tisztázására, a felhasz- 
m>lt előképek megállapítására elsősorban a nagyobb számú képanyaggal rendelkező 
hegyhelyeknél kínálkozik tág lehetőség. A bisztricai lapok fele a szignálások alapján 
egyetlen rézmetsző műhelyből, a gráci Kaupertz-család különböző tagjaitól származik. 
s innen érthető az ábrázolások nagyfokú hasonlósága. Az 1770 körül keletkezett, 
Kauperz névvel szignált szentkép kompozíciójához (7) minden valószínűség szerint 
h V. Kaupertz 1765-ben megjelent címlapelőzéke szolgált mintául (4); a címlapelőzé
ken keretezésként szolgáló fogadalmi tárgyak és fegyverek azonban a szentképen már 
nem szerepelnek, csupán az indás keretezés egyszerűsített változata maradt meg a kép 
alsó részén, az 1790 körül keletkezett. „Agram” jelzésű imalap metszeten pedig az an
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gyalfejes felhővel együtt ez is eltűnik, s egyszerű, négyszögletes vonalas keretezés lép a 
helyébe (9). A bisztricai ábrázolások másik csoportján a kolostor látképe nélkül, rész
ben különböző motívumokkal kiegészítve az eredeti elhelyezésre utaló szív alakú ke
retben csak a kegyszobor jelenik meg: a legkorábbi lapon a kegyszobrot dinamikus 
mozgású, lebegő angyal tartja (3), az 1760 körül keletkezett szignálatlan metszeten a 
kegykép alatt a tisztítótűzben szenvedő lelkek láthatók kétoldalt egy-egy angyallal (6), 
a többi lapon pedig sugaras keretezésben csak a kegyszobor áll (5, 8. 10). A kegyszo
bor kivétel nélkül minden metszeten szereplő, jellegzetes szív alakú keretezése a szobor 
mögé a 18. század elején a főoltárt is állíttató Pálfi János horvát bán által készíttetett 
szíves, felhős keretre nyúlik vissza, amely a bisztricai kegyszobor egyik állandó jelzőjét 
(szívével szerető Mária) jeleníti meg.18'

A boldogasszonyi lapok egyik csoportján a kegyszobor ruha nélkül látható. 
Ennek első példája Lerch 1679-ben megjelent könyvillusztrációja (15) és az 1697-es 
mirákulumos könyv kettős címlapelőzékének második része (18), a későbbi szentké
pek kisebb módosításokkal (19, 24.25, 28, 30), angyalfejes, felhős (20), vagy angyalos, 
drapériás, felhős keretezéssel (21.22, 32, 33) ezeket követik. A kegyszobomak ezt az 
ábrázolásmódját illeszti be Binder is a szobrot a földrengés sújtotta komáromiak pat
ronjaként bemutató kompozícióba, melyen alul a Duna hátterében a romba dőlő vá
ros, jobboldalt segítségért kiáltó alakok láthatók, a szobor előtt a közbenjáró Szolanói 
Szt. Ferenc alakja térdel, lábánál a misszionárius életére utaló attribútumokkal: zarán
dokbottal és két indián alakjával (29). Az ábrázolások másik csoportja a kegyszobrot 
felöltöztetve, a jellegzetes harang alakú köpenyben mutatja. Ennek a típusnak első 
példája M. Greischer Eszterházy Pál könyvéhez 1690-ben készített illusztrációja (16). 
valamint az 1967-es mirákulumos könyv kettős címlapelőzékének első része (17). a 
szobrot mindkét metsző baldachin alá helyezi. Ennek a megoldásnak az egyszerűsített 
változata tér vissza egy 1720 körül keletkezett imalap-metszeten. melyen a szobor az 
ágyban fekvő, halálát váró beteg fölött lebeg (23), és egy 1 737-ben megjelent fametsze
tű illusztráción (26). Ugyancsak a felöltöztetett kegyszobor jelenik meg azokon a 
szentképeken, amelyeken alul fokozatosan egyszerűsödő formában a boldogasszonyi 
templom és kolostor távlati képe látható (27, 31.34). E lapok távoli előképét I ránk 
von Langgraffen nagyméretű, látképszerű címlapéi őzékében jelölhetjük meg.'

A dömölki kegyszobrot kivétel nélkül felöltöztetett állapotban ábrázolják. Ha a 
kultusztárgyon kívül más nincs a képen, az eredeti elhelyezésnek megfelelően rendsze
rint baldachin alá helyezik, s ez a megoldás látszik a legkedveltebbnek (62.64. 65,69, 
70. 71.72, 73. 74). Az egyik legkorábbi ábrázoláson a baldachin alatt álló szobor az 
ekkor még alighanem el sem készült dömölki templom és kolostor sematikus képe fö
lött lebeg (61), egy valamivel későbbi lapon a szobrot felhőkoszorú, a templom-és ko
lostoregyüttes távlati képét indás keretezés övezi (66). Ez utóbbi kompozíció hatása 
néhány későbbi metszeten is felismerhető (86. 76). A dömölki anyagon belül egyedi
nek számít a kegyszobor rózsakehelyre helyezése (63), fogadalmi tárgyakkal való ke
retezése (75), valamint egy egylapos imalapon a gyógyulásért esdeklő betegeknek az 
éppen csak jelzett templom előtt való bemutatása (67).
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Egy kivételtől eltekintve ugyanabba az ábrázolástípusba tartozik a viszonylag 
nagyszámú győri és kolozsvári lapok többsége. A győri metszetek kivétel nélkül egye- 
' ül a kegyképet ábrázolják,20’ melyek közül a legkorábbi és a legkidolgozottabb Frank 
von Langgraffen 1701-ben megjelent könyvillusztrációja (99). A kép egységes hátterét 
a metsző sugaras és felhőkre utaló íves vonalkázással töltötte ki. a további lapokon 
azonban ennek helyére Mária mögé jobboldalt középen rögzített, ferdén leomló dra
péria került (100. 101, 102. 104). Bohacz metszetén a kegyképet angyalok veszik kö- 
rül (103), a kép 1767-ben elkészült díszes kerete pedig Schinid metszetén látható 

05). A kolozsvári kegyképet elsőként ugyancsak Frank von Langgraffen metszette 
rezbe 1701-ben.2I) Az 1730-as évektől kezdve több neves metsző készített különböző 
ornyezetben megjelenő ábrázolást a képről, akik mindenféle kompozíciós újítás női
ül jórészt egymás lapjait másolhatták (136-142, 145). A kép ortodox keletkezési 
örnyezetére és kultuszának felekezetközi jelentőségére utaló cirill betűs képkeret 
eyett rokokó keretezésben jelenik meg a kegykép Binder két. 1770 körül keletke- 

ZC" ,aPjan (143. 144). melyek közül az egyik egyedi kompozíciós megoldást mutat: 
a cgykép egy indás keretezésfl mező felső részében látható, a keretezésen körben fo- 
g‘'üahni tárgyak függnek, a mező alsó részében gyógyulásra váró betegek csoportja

A viszonylag egységes kompozíciót követő győri és kolozsvári lapokkal szemben 
va tozatos formákat találunk a kismartoni kálváriához kapcsolódó metszeteken. Az áb
rázolások kisebb részén csak a kegyszobor áll, ez a típus különböző változatokban a 
'8. században végig előfordul (114 116, 126, 129). A legkedveltebb az a megoldás, 
amikor a kegyszobrot a kálváriával együtt a jobb felső sarokban (117, 118, 122. 124. 

8), telül középen (119. 120) lebegve, fogadalmi tárgyakkal körülvéve (125. 127). 
esetleg a kálvária ajtónyílásában ábrázolják (121). Az egyik 1790 körül keletkezett la- 
P°n a kálvária jobb oldala mögül a korábban mindig megjelenő kápolnaépítmény el- 
tumk (128). aminek az a magyarázata, hogy ezt a Szt. Apollónia tiszteletére szentelt 
aPolnát időközben lebontották. A kegyszobrot a kálváriával bemutató lapok kálvária 

részletének távoli grafikai előképe az a fekvő formátumú látkép 1716-ból, amely ere- 
c ollég föltehetően a kegyhelyről kiadott mirákulumos könyvben jelent meg.22’ A met
szetet tartalmazó énekfüzet speciális megjelenési alkalma magyarázza azt az egyedi 
megoldást, amelyen a kálvária fölött lebegő kegyszobor mellett két szent alakja tér
del (123).

A legváltozatosabb ábrázolások minden kétséget kizáróan a legismertebb magyar
országi kegyképről, a máriapócsiról készültek. Ennek oka az. hogy tulajdonképpen két 
j-gykepről van szó: az egyik 1696-os könnyezése után Pócsról Bécsbe került, a mási- 
'H Máriapócson őrzik, amely 1715-ben ugyancsak könnyezett. A két kegykép nem 

,e lesen azonos: mindkettő Hodigitria típus, de a bécsi képen a gyermek Jézus virágot, 
a mariapócsin pedig könyvet tart a kezében. A pócsi kép Bécsbe vitele, kultuszának 
Elasztikus támogatása és eszmei kapcsolatba kerülése különböző történeti esemé

nyekkel egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy számos jelentős kvalitással rendelkező kül- 
loldi. elsősorban bécsi, majd a külföldi érdeklődés csökkenésével a 18. század második 
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felében több hazai metsző készített különböző alkalomból ábrázolást a kegyképről, 
ami egymástól nagymértékben eltérő kompozíciókat eredményezett. A két kegykép 
eszmei egységére és a kegyképábrázolások keletkezési folyamatára utal, hogy több 
olyan ábrázolás készült, amely a bécsi „pócsi Mária” képet jeleníti meg, a kép alatt 
azonban a máriapócsi bazilika látható (178, 180-182) vagy a felirat utal a második 
pócsi könnyezésre (179). Mindez kellőképpen indokolja az ábrázolások együttes 
vizsgálatát. A legkorábbi lapok közül kettő a kegykép hadászati jelentőségét hangsú
lyozza. Az egyik feliratával közvetlenül is utal az 1697-es zentai győzelemre, a lap felső 
részében ábrázolt kegyképet török zászlók keretezik, a kép alatt az ütközetnek a Habs
burg birodalom szimbólumaként megjelenő sasmadarak által tartott sematikus rajza 
látható, legalul a török elleni harcot ábrázoló csataképekről jól ismert fegyverek hever
nek (166).23) Némi módosítással lényegében ennek az ábrázolásnak a felső részlete 
tűnik fel kinagyítva Hoffmann és Hermundt 1702-ben megjelent címlapelőzékén, me
lyen a kegyképet övező zászlók mellett fegyverek, a kegyképet közvetlenül keretező 
babérkoszorún Mária-emblémák vannak (168).

Itt említjük meg, hogy a máriapócsi kegyképen kívül az egész Habsburg biroda
lomra kiterjedő török ellen védő szerepe volt a Loretó-kultusznak. A kultusz hadászati 
jelentőségének a legnagyobb magyarországi Loretó-kegyhely 17. század végi és 18. szá
zadi (részben feltételesen azonosított) szentképábrázolásain már nincs nyoma (151- 
156), egy 1708-ban kiadott mariológiai munka egyik csak reprodukcióból ismert 
rézmetszetű illusztrációján azonban a kegyszobor „Auxilium Christianorum felirat
tal, alatta a magyarországi Loretó kolostoregyüttesének hadi zászlókkal keretezett lát
képével jelenik meg, ami félreérthetetlenül utal a kultusz eszmei tartalmára. A kegy
hely eredctlegcndájának egyik mozzanatát, a kegyszobor megtalálását az 1667-ben 
Bécsben kiadott szervita rendtörténet egyik rmom kidolgozású, későreneszánsz metsze
te ábrázolja .25)

A máriapócsi ábrázolások következő típusán egyedül a kegykép latható (167, 
171, 172) ovális alakú növényi (170. 174) vagy négyszögletes indás (175) keretezés
ben, angyalok által körülvéve (173). Külön típust alkotnak azok az ábrázolások, ame
lyeken az angyalok által tartott kegykép alatt Bécs vedutája látható (169), alkalomsze
rűen 1. Lipót császár és Eleonóra császárné alakjával (176) vagy betegek, haldoklók 
csoportjával és a Habsburg-birodalom jelvényeit tartó sasmadárral kiegészítve (177). 
Az ábrázolások másik nagy csoportja a feliratok szerint a pócsi „pócsi .Máriához" kap
csolódik, melyek közül az egyik típus, így Binder 1766-ban készült címlapelőzéke 
egyedül a „bécsi pócsi” kegyképet mutatja (179), a másik típus a kegykép alatt a 
templomot (178, 180) vagy másik nézetből a templomot és a kolostort ábrázolja (181, 
182). Ezek közül az 1770 körül keletkezett kép (180) ismeretlen metszője minden va
lószínűség szerint Feninger húsz évvel korábbi metszetét (178). az épületegyüttest a 
másik oldalról bemutató. 1800 körüli metszet (182) ismeretlen készítője föltehetően 
Prixner ugyanez idő tájt keletkezett lapját használta fel kiindulásul (181). Mindezek a 
lapok a bécsi „pócsi Máriát” ábrázolják, s majd csak a 19. században kezd terjedni a 
virág helyett könyvet tartó Jézussal a pócsi „pócsi Mária" szerepeltetése.
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A máriaradnai ábrázolások közül Binder két metszetéről már szóltunk (190, 
191), a többi metszet kompozícióját tekintve három típusba sorolható. Az egyik típu
sú lapokon a kegyképen kívül más nem jelenik meg (186. 192-194. 196 198), a má
sik típusban a kegykép körül annak segítségére utaló különféle csodás események mi
niatűr képei sorakoznak (187). s két esetben a miniatűr képeken kívül az alsó mezőben 
a templom és kolostor távlati képe is feltűnik (188, 195). A kegyképet a kolostor táv- 
ati képével és segítségre váró betegekkel együtt bemutató, az egészet fegyverekkel és 
fogadalmi tárgyakkal teleaggatott indás keretezéssel övező ábrázolást (189) kompozí
ciójában és stílusjegyeiben Binder egyik kolozsvári metszetéhez gondoljuk közel álló
nak (143). Az első két típusba tartozó lapok egy részét a bassanoi Remondini-műhely- 

en készítették, s az összevetés alapján valószínűsíthető, hogy néhány további radnai 
ábrázolás is ott keletkezett, így például az 1780 körűire datált Remondini-metszet 
(195) lényegében az 1750 körüli, s föltehetően ugyancsak a Remondini-műhelyben 
készült lap (188) némileg egyszerűsített változata.

Gazdag változatosságot mutat a nagyszámú máriavölgyi ábrázolás ikonográfiája.
Widemann 1661-ben megjelent címlapelőzékén a kegyszobor ruháján későrene

szánsz ornamentika található, a szobrot övező drapéria és a keret Mária-emblémái 
azonban már barokk jegyeket mutatnak (201). A szobrot övező drapéria fontos elem 
neischcr 1690-ben megjelent illusztrációján (202) és a Tallián Péter máriavölgyi pré- 
•kációja címlapjának hátoldalán 1697-ben napvilágot látott metszeten is (203), ami

nek alapján a három ábrázolás közti kapcsolat feltételezhető. A két utóbbi képen tű
nik föl először a szobor ruhája előtt három hullámos irásszalagra osztva a Salve Regina 
refrénje, amely ezután az ábrázolások elmaradhatatlan részét alkotja. A refrén szövegét 

(nagyítva mutató aranylemezt és az aranyozott sugarakat egyaránt 1688-ban helyez
ek el a szobornál.2'’1 a kél motívum tehát nem egyszerre tűnik föl az ábrázolásokon. 
A kegyszobor felső részét övező, egymással váltakozó lángnyelvekből és tőrszerű suga
rakból álló dicsfény az ábrázolások 1720-1740 közötti csoportján jelenik meg (204. 
- - .207-209, 211,218). Ez a megoldás réz-és fametszeteken, szentképen és címlap- 
e őzéken egyaránt megjelenik, a kompozíciókban legfeljebb a feliratok elhelyezése 
vagy a kolostoregyüttes látképe hoz némi változatosságot (204). Külön csoportot al- 
otnak azok az ábrázolások, amelyeken a kegyszobor az 1736-ban elkészült új oltár 

kompozíciójának megfelelően27* angyalok által tartott hétágú csillag közepén, kút 
olött lebeg (215. 216). egy metszeten Remete Szt. Pál és Remete Szt. Antal oltáron 
cvö szobrai is feltűnnek (217). Mindezekhez föltehetően Rugendas lapja szolgáltatta 

előképét (213). A kút és a csillag stilizálva, gyógyulásra váró betegek társaságában 
•-I4). illetve allegorikus kompozícióban (210) jelenik meg két további metszeten. 
Az 1734-es mirákulumos könyv ismeretlen metsző által készített címlapelőzéke (206) 
csak fenntartásokkal tekinthető Jager 1742-ben megjelent metszete (212) előképének. 
Az alapszerkezet mellett (a kegyszobor a kolostoregyüttes fölött) számos apró részlet 
(pl- fasor, a kútnál lévő embercsoport) is megegyezik ugyan.de Jáger metszete egysége
sebb hatást kelt: a szobor palástját tartó két angyalt, valamint az alsó mezőben kétol- 
1,1 t behajló fákat a domboldalakkal elhagyja, a fejek körüli kilenc angyalfejet aláng- 
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nyelvekből és tőrszerű sugarakból álló dicsfénnyel helyettesíti, a háttér felhőit pedig a 
szobor mögül kilövellő sugarakká egyszerűsíti. E két ábrázolás valamelyikére nyúlik 
vissza az az 1800 körűire datált rézmetszet, amely az alsó mezőben a kolostort és kör
nyezetét a jobb és bal oldalt felcserélve mutatja az érkező zarándokokkal (220).

A legnagyobb számú sasvári ábrázolásnak az ikonográfiája is az egyik legváltoza
tosabb. Az egész sasvári anyagnak több, mint a felét teszik ki a kegyszobrot önmagá
ban bemutató metszetek, amelyek között nagyon nehéz közvetlen kapcsolatot találni. 
Némely esetben a kegyszobor fölé boruló baldachin hasonlósága (289 292), máskor 
az indás (295, 302) vagy copf (301, 313-316) keretezés utal a közös előképre. 
A vedutás ábrázolások 1730-40 körül keletkezett egyik csoportja a kegyhelyet a ki
alakulás időszakában mutatja be, itt a kápolna mellett a település néhány háza látható, 
de egyik képen sem teljesen azonos elrendezésben (281,283,284.288). A vedutás áb
rázolások másik csoportján a szobor alatt a még megvalósításra váró templom és kolos
tor ideálképe látható. így Jager 1743-ban megjelent címlapelőzékén (287). amely köz
vetlen előképe volt annak az 1770 körül készült metszetnek (303), amely csupán né
hány apró részletben (pl. a fogadalmi tárgyak elrendezése, fák hiánya a templom mel
lett) tér el a felhasznált előképtől. Egy 1750 körül keletkezett ábrázolás a veduta in
dás, virágos keretezésével, a kolostoregyüttes sematikus képével ezektől független 
megoldást mutat (294). A kegyszobrot az oltárral együtt bemutató ábrázolások a szo
bor kétféle elhelyezési módja mellett az oltár átalakítását is hűen tükrözik. Egy 1762- 
ben. föltehetően az újonnan elkészült templom felszentelése alkalmából készített la
pon jól látni, hogy a lényegében még barokk vonalvezetésű oltárt a tabemákulum fö
lött magasan elhelyezett kegyszobor uralja (296). Történeti forrásokból tudjuk, hogy 
ez az oltárkompozíció nem nyerte meg a hely fölött kegyuraságot gyakorló Mária le- 
rézia tetszését, ezért 1770-ben a főoltárt átépítették.28’ Ezen az új oltáron az ábrázo
lások szerint a kegyszobor a korábbinál lényegesen alacsonyabbra, közvetlenül a ta
bemákulum fölé került, a szobor fölé egy, az egész oltár képét meghatározó hatalmas 
keresztet állítottak, az oltár két oldalán pedig súlyos drapériát helyeztek el, aminek 
következtében a korábbitól részben eltérő teológiai mondanivalót hordozó, klasszi- 
cizáló oltáregyüttes jött létre (299, 300. 312). Az új oltárhoz kapcsolódó ábrázolások 
egy további csoportján nem az egész oltár, hanem csupán a kegyszobor es fölötte a 
kereszt látható (304,305,311.317).

A közepes számú ábrázolással képviselt kegyhelyek anyagat az előképek szem
pontjából vizsgálva megállapítható, hogy például Winkler 1760 körül keletkezett egri 
metszete (79) Tischler tíz évvel későbbi lapjának volt a közvetlen élőképe (80). s hogy 
Winkler 1767-es máriabesnyői lapja (159) Binder 1770 körüli (160) és a Binder-mu- 
hely 1800 körüli metszetének (161) egyaránt előképül szolgált. A részletekbe menő 
hasonlóság alapján csaknem teljesen biztosra vehetjük, hogy ugyancsak Winklernek 
két. 1750 körül a zólyom-óhegyi kegyszoborról készített ábrázolása (364,365) volt a 
közvetlen előképe egy 1790 körül keletkezett szignálatlan rézmetszetnek (366) cs 
Gerstner 1800 körül keletkezett metszetének is (368). Schauffnak a pozsonyi Szt. 
Márton dóm Pietájáról 1800 körül készült lapjához (261) Schmitner 1730 körüli lap
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ja szolgáltatta az. előképet (260). Zeller 1752-ben imalapon megjelent metszetét a 
’iidakcszi-makkosináriai kegyképről (59) egy 1799-ben megjelent újabb imalap met
szetéhez használták fel mintául (60). Minden valószínűség szerint Zeller 1750 körül ke- 
etkezett nagyméretű látképe291 volt az előképe Binder 1797-ben megjelent mátrave- 

ely| címlapelőzékének (223) és egy 1770 körűire datált szignálatlan metszetnek 
\ ~ Z Z J.

A nagyobb és közepes számú képanyaggal rendelkező kegyhelyek ábrázolásai 
'"ellett tovább lehetne folytatni a csupán néhány ábrázolással képviselt helyek metsze
teinek ikonográfiái elemzését, az ezekből levonható következtetések azonban lényegé- 
’en megegyeznek az itt bemutatott anyag tanulságaival. Már ennyiből is világossá vált. 
ll)gy a kegyhelyekhez kapcsolódó sokszorosított grafikai ábrázolások bizonyos hatá
rokon belül meglepően változatos ikonográfiái tartalommal rendelkeznek, az ikonográ- 
’j1' forrásérték szempontjából azonban nem egyenlő értékű elemeket tartalmaznak. 
- ihez a tematikai változatossághoz a formakincs viszonylagos szegényessége társul, 

llllvcl a különböző metszők sokszor tipológiaiig egymáshoz hasonló modelleket hasz- 
lak lel munkájukban, sőt nem csupán az adott kegyhelyhez kapcsolódó korábbi 

metszetek alapján dolgoztak, hanem olyan ábrázolásokat is felhasználtak előképül, 
amelyek csupán a bemutatni kívánt kultusztárgy ikonográfiái típusához álltak közel, 
speciális sajátosságaiban azonban eltértek attól. A fametszetekhez felhasznált konkrét 
e oképek megtalálása azért jelentett csaknem áthidalhatatlan nehézséget, mert ezek 
többnyire végletesen stilizált, leegyszerűsített megoldásokat mutatnak. A rézmetszetek- 
11(51 számos esetben kimutatható az egy vagy akár több metsző által is felhasznált 
grafikai előkép hatása. Innen érthető, hogy az ábrázolások gyakran csak több évtizedes 
, eséssel követik a kultusztárgyak környezetének megváltozását, máskor a valóság he- 
■yett csupán egy elképzelt, még megvalósításra váró tervet mutatnak. A felhasznált mo- 
"vumok egyik része az általános barokk motívumkincshez. ezen belül a sokszorosított 
g'alika motívumkészletéhez tartozik, másik része azonban csak a kegyhelyekhez kap
csolódó ábrázolásokon jelenik meg. Ez. utóbbiak közé tartozik a speciálisan a kegyhe- 
yekhez fűződő jelenségek. így mindenekelőtt a kultusztárgyak és sajátos környezetük. 

*' zarandokmenetek. a fogadalmi tárgyak, a kegykép segítségére váró betegek, a szent 
>‘tak. a különböző legendamotívumok és a csodás gyógyulások sorozatának bemuta- 

'asa. A kultusztárgyon kívül más elemeket is tartalmazó metszetek kompozíciójára 
jellemző a motívumok hierarchikus, alulról felfelé mutató elrendezése, ami a kultusz- 
Ii|rgy jelentőségének kiemelését, a várható segítség bizonyosságának aláhúzását szolgál- 
Ja- kompozíciós megoldás magas művészetbeli előképeit a fogadalmi oltárképek fel
építésében kereshetjük, melynek nem utolsósorban éppen sokszorosított grafikai köz
vetítéssel terjedő hatása más műfajokban. így például a népies fogadalmi képeken, 
úvegfestményeken is megragadható.

A ikonográfia után vegyük számba az ábrázolások főbb stílusjegyeit. Az első 
szembetűnő vonás a különféle történeti stílusok párhuzamos jelenléte az anyagban, 
amihez ezeknek a stílusoknak egy kegyhely különböző ábrázolásain.sőt néha egyetlen 
ábrázoláson belüli egymás mellett élése társul. A szórványosan megfigyelhető későre-
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„szánsz vonások ™>“ az

SSXSXX
lóan észrevehetően csökken. A más technikeviü k toltaz ábrázolásra, 
felhasználásakor jól megfigyelhető a technika i h ,netszők régebbi fame.tsze- 
ugyanakkor nem zárhatjuk ki anna ■ e ic o g ’ gondolunk például az egyik 
tek után dolgoztak. Rezmetszetu elokep felhmnata g

X^mbaü kegyképet "^g^^k ’̂a^ 

ugyanakkor két 1737-ben meg) - ptnek az előképe. Egyéni jelleg-(254) és aszentantali (345) kegykepct abraz.olo fametszetnek a a 

zetességek a »o„a!ak átr™g Esősorban. 
kidolgozásában es a me ysegi d>mena _ etek stílusfeli rokonságának, esetleg 
ezek azonban ritkán adnak lehetőség viszonylag egységes jegyeket mutat, s
összetartozásának megallapitasara. gy p ‘ ' eg:elent jelki zarándoklat” tíz
föltehetően egyetlen kézt.— 

”^=e=s=s£=~ 

reneszánsz és Korabarokk vonásokat hordo , . Wideniann-nak azt az 1661-
sői egymás mellett éléséről tesz tanusag° . ruháián későreneszánsz ornamentika, 
es máriavölgyi metszetét, amelyen a egy- Mária-emblémák csoportja látha-
a szobor körül kétoldalt barokk d rapena. architekturális keretezésben jele-
tö (201). Angyalfejes, szal.gfonatos "Xetolen (35,1. Mannas-

nik meg a terzátói kegykep az egy ..,ivn/ntt kompozíciója, az alakok visszafo-
ser 1672-es zágrábremetei lapjának kiegyen y - Nyugodt vonalvezetést
gott mozgása ugyancsak későreneszamz m 5 ^gyaHez a koraba-
tükröz Lerch 1679-ben megjelent boldoga s ony n« ^ ikuXást keltő lap- 
r0kk stílus jellemzi Greischer '^“.XeZÍsXányz.k (16.91.113. 
jait. amelyekről inl"de^ele ,48 361J Ebbe az átmeneti szakaszba sorolható

a iratokat tartó angya! a.akok

már az érett barokk stílust idézik (3-8>- túlnvnmó részben az érett barokk je-
gyeit^:^S=.= —~g~ 
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metrikus hatást keltő, vastag faragott kerete (169) a fokozatosan elvékonyodó, egyre 
IQo’tet'ebbé váló, indás, kacsos, tarajos keretezések előzményének tekinthető (27, 
1 -ü l58)’ Tipikusan barokk megoldásnak számít, hogy a kegyképet angyalfejes fel
ekkel és drapériákkal veszik körül (20 22, 28,32), hogy a kép körül angyalok lebeg

ne vagy éppen azok tartják (111), vagy hogy a képet - néha angyalok által szétvont, 
a arokk oltárdekorációban a kegyképeken kívül is szívesen alkalmazott baldachin 
aatt ábrázolják (281), A segítségre váró, lendületes mozgású betegek csoportja a 17-

• századi pestis-ikonográfiának is egyik jellegzetes motívuma (67, 143, 214, 247).30’ 
kagylómotívum a kegyképek keretén (90) vagy a szobrok hátterében (112) tipiku

san barokk szimbólum jellegén kívül ebben az összefüggésben speciális jelentéssel is 
ren elkezik, mivel a kagyló a legáltalánosabb zarándokjelvény is egyben. Kedvelt ba- 
10 k megoldás, hogy a kegyszobrokat szögletes oszlopfővel ellátott, négyzetes oszlo
pok áltál keretezett fülkében helyezik el (154, 155, 204,260).

A 18. század közepétől kezdve a lapok egy részén a későbarokk jegyekhez 
ro okó vonások társulnak. A kifinomult indás, kacsos keretek mellett a virágos, leveles 
1740 3 barokk sz*Sorú kereteit elsőként lazítani kezdő Klauber testvérek egy

I körűire datált máriapócsi lapján jelennek meg (175), s ugyanezt a gazdag, lendü- 
es ornamentikából álló rokokó keretezést látjuk például egy 1750 körüli sasvári 

*- 4), egy 1760 körüli nagyszombati (230) és egy 1770 körüli mátraverebélyi (221) 
metszeten, valamint Binder két, 1770 körül készített kolozsvári lapján is (143, 144). 
e ar az 1770-es évektől kezdve megfigyelhető a copf keretezés alkalmazása (53), amely 
geszen a század végéig növekvő számban jelenik meg az ábrázolásokon (82, 196, 234, 

j . ' 339. 354), klasszicizáló vonásokat pedig a századforduló táján keletkezett né- 
’any lapon láthatunk (252, 257). Ezzel egy időben részben a korábbi előképek alap

ján ajellegzetes barokk vonások is némileg egyszerűsödve tovább élnek. Ezt láthatjuk 
l’c aul Binder 1800 körüli bodajki (14), a Binder-mííhely buda-krisztinavárosi met- 
Ze,én (54) és egy ugyancsak 1800 körül keletkezett boldogasszonyi lapon (33), vala- 

"’"'t három, nagyrészt Winkler 1750 körüli metszete nyomán keletkezett zólyom- 
°negyi ábrázoláson (366-368).

A motívumok egy további csoportja nem kapcsolható hozzá az ábrázolásokon 
megjelenő egyik történeti stílushoz sem. Ide tartoznak az ún. térkitöltő elemek, mint 
Pt aul az alap kockás (38, 328) vagy sakktáblaszerű (348), a háttér sugaras megoldá- 

<-4, 30, 38, 47, 108). Ugyanakkor viszont egy történeti stíluson belül is jelentős 
c érések figyelhetők meg a különböző készítő műhelyek vagy mesterek stílusa kö- 
Z<><1- amelyek megragadására elsősorban a nagyobb számú metszettel képviselt műhe- 

nel van lehetőség. így például a barokkon belül önálló karakterrel rendelkeznek 
• Greischer világos felépítésű, nyugodt vonalvezetésű lapjai. Az élénk gesztusok, len- 
1 ületes, nyújtott formák, aprólékos kidolgozás révén jól elkülöníthető az észak-itáliai 
''"'helyekben készült ábrázolások csoportja (86, 349 351), s ezen belül is sajátos sti- 
a’ls vonásokat hordoznak a bassanoi Remondi-műhely metszetei (187, 192, 194. 

5). Ugyancsak viszonylag jól körülhatárolható, egyéni jegyekkel rendelkeznek a 
‘lupertz-műheiy, valamint a Binder és műhelye által készített lapok; az előbbieken 
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bizonyos tárgyilagosságra törekvés, az utóbbiakon a népies hangvétel mellett a késő 
barokktól a rokokón át a copf vonások felé tartó stílusfejlődés is jól nyomon követ
hető. Ezek a példák egyben arra is utalnak, hogy a kegyhelyekhez kapcsolódó ábrázo
lások stiláris összefüggéseinek tisztázása egy-egy metsző másjellegű munkáival további 
részletkutatásokat igényel.

Már ennyiből is látható, hogy az ábrázolások stílusjegyei egyrészt meglepő gyor
sasággal követik a magas művészet stíluskorszakainak változását, s hűen tükrözik a 
stílusváltások jellegét, a stílusfejlődés folyamatát, másrészt hosszú ideig őrzik egy-egy 
művészeti stílus sajátos jegyeit. Ezek a stílusjegyek lényegében a magas művészet stilá
ris előképeinek megfelelői a sokszorosított grafika műfajában, ezért az. ábrázolások 
stiláris önállóságáról, stílusteremtő erejéről csak kivételes esetben, a jelentős kvalitás
sal rendelkező műhelyek vagy mesterek igényesebb munkái kapcsán beszélhetünk. 
Az eredetiséget itt elsősorban a rendelkezésre álló elemek újszerű felhasználásában, 
egyedi elrendezésében kereshetjük. Az ábrázolások túlnyomó többségének jelentősé
gét így a stílusok változásának, az új stílusokkal együtt új tartalmaknak és ikonográ
fiái megoldásoknak a széles rétegek számára való gyors és hatásos közvetítése adja.

Használat, funkció

Az ábrázolások használati körülményeinek, a különböző kiadványtípusokban betöl
tött funkcióknak a tisztázásához a legnagyobb segítséget a képek megjelenési környe
zetének, a hozzájuk kapcsolódó szövegeknek a vizsgálata nyújtja. Kép és szöveg egyen
rangú kezelését mindenekelőtt az indokolja, hogy a két különböző közlésforma itt 
szorosan összefonódik, s a közlés egyenrangú eszközeként jelenik meg. Az ábrázolások 
túlnyomó részénél olyan összetett narratív szerkezetekről van szó, amelyek képi meg
formálásának megértéséhez a szövegrész jelentős értelmezési segítséget adhat, ugyan
akkor a szövegek vizualizálását össze kell vetni a szövegek elsőrangú vagy járulékos 
előfordulásaival.

A 17. század második felében a metszetek többsége olyan könyvjellegű kiadvá
nyokban látott napvilágot, amelyek közvetlenül nem a szélesebb rétegek, hanem a mű
veltebb egyházi és magasabb világi rétegek igényét szolgálták. Ezeknek a gyakran más 
tematikájú képanyagot is tartalmazó kiadványtípusoknak némely csoportja a 18. sza
zad folyamán is megjelenik, sőt új kiadványtípusokkal gyarapodik, az ábrázolások na
gyobb része azonban ekkor már nem ezekben, hanem a szélesebb rétegeknek szánt 
füzetes nyomtatványokban és mindenekelőtt szentképek formájában lát napvilágot. 
A könyvjellegű kiadványok között első helyen kell említeni az egy-egy kegyhelyhez 
kapcsolódó mirákulumos könyveket, amelyekben ezek az ábrázolások többnyire cím
lapelőzékként (pl. 201. 349. 350. 360), ritkábban belső illusztrációként (15. 106. 
136, 351) fordulnak elő. s mintegy az egész kiadvány képi foglalatát adják. A kegyké
pek történetének illusztrációjaként jelennek meg az ábrázolások Eszterházy l’ál Atlas 
Marianus-ában. melyben a képeknek a viszonylag rövid szövegrészekkel csaknem 
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egyenrangú szerep jut (pl. 16. 91. 113). Alkalomszerűen megjelennek az ábrázolások 
ulönböző áhitati jellegű kiadványok, imádságos könyvek (99, 167, 183), lelki zarán- 
oklatok (111) illusztrációjaként vagy címlapelőzékeként (1,209), s felhasználásra ke

ni nek különböző prédikációs kiadványokban is. így például Tallián Péter 1697 kis
asszony napján Máriavölgyben elmondott prédikációjának kiadását a máriavölgyi kegy- 
szo or képe illusztrálja (203). a Telek József részben a szegedi havi boldogasszony bú
csún elmondott beszédeit tartalmazó prédikáció gyűjtemény címlapelőzékén a szegedi 
. n,8)íkCP .látható (336>- Néhány történeti tárgyú kiadvány is él a kcgyképábrázolások 
a kalmazasanak lehetőségével: így például a Nagyszombat történeti emlékeit bemutató 

kidvanyban a város pontos vedutája fölött lebegve a nagyszombati (224). a máriapócsi 
CP második könnyezésével kapcsolatban végzett egyházi vizsgálat szövegét tartalmazó 

nyomtatványban a pócsi (179), J. Roller 1702-ben, tehát nem sokkal a kép könnyezé- 
■'C cs Bécsbe vitele után megjelent latin nyelvű világtörténetében ugyancsak a pócsi 

egykép ábrázolása szerepel címlapelőzékként (168). Egy Máriáról magyar és latin 
yc ven egyaránt megjelent apologetikus mű illusztrációja a nagyszombati kegykép 

egyik szentképként is kiadott metszete (234).
A szélesebb rétegeknek szánt munkák között első helyen kell említeni azt az 

37-ben napvilágot látott átmeneti jellegű füzetes kiadványt, amely tartalmában és a 
lvitelezés technikájában egyaránt a ponyvanyomtatványokhoz áll közel. Ez a kiad- 

■«my az ország ismertebbnek számító tíz. kegyképének fametszetes ábrázolásához fűz 
egy-egy imádságot, elmélkedést, s ezzel a lelki zarándoklat áhitatformáját népszerűsíti 
P- 26, 116, 207). A kegyképekkel kapcsolatos ábrázolásokat közlő ponyvakiadvá- 

"yok kisebb része imádságokat (77, 78), nagyobb része énekszövegeket tartalmaz, az 
d razolasok itt többnyire a címlapon (73, 123, 235). néha azonban a kiadványokon 

e "1 (142, 279) találhatók. A 18. század második harmadában nagyobb számban meg- 
Jc enő ponyva füzeteken az ábrázolások egyik része szorosan a kiadványok szöveganya- 
&'l’oz kapcsolódik, más esetekben azonban kép és szöveg között semmiféle összefüggés 
"tl" található, s a metszetek csupán a szövegek emblematikus alátámasztását szolgál- 
1,1 Jgy például a nagyszombati kegykép egyik ábrázolása a jeruzsálemi rózsafüzér 
történetét elmondó kiadvány (231). másik ábrázolása egy miseénekeket tartalmazó 
űzet címlapján látható (235). A sasvári kegyszobor fametszetű képét közlő egyik ima
özet szövegében nincs semmiféle utalás a kegyhelyre (307). a bisztricai kegyszobor 

történetét tartalmazó énekfüzet címlapján pedig föltételesen a szentantali kegyképpel 
azonosított ábrázolás látható (345). Ezzel szemben kép és szöveg szoros kapcsolatát 
'""tatja például a pozsonyiak rendszeres máriavölgyi zarándoklatának énekanyagát 
özreadó kiadvány, melynek címlapján a máriavölgyi kegyszobor fametszetű képe 

d. (211). valamint a kismartoni kegyhelyhez fűződő énekeket közlő ponyvafüzet, 
címlapján a kismartoni kegyszobor ábrázolásával (126). A kismartoni kegyszobrot 
Keresztelő Szt. János és Szt. Egyed társaságában egy német nyelvű énekfüzet címlap
ján ábrázoló metszet (123) további értelmezését a kiadvány szövegében találjuk meg. 
(-szerint a nyomtatvány a bencések által gondozott gumpendorfi Szt. Egyed plébánia- 
(emplomhoz kapcsolódó Keresztelő Szt. János és Cecília társulat 50. jubileumi zarán
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doklatának alkalmából jelent meg, az ábrázoláson látható szentek tehát a plébánia
templom és a társulat patrónusai.

A szentképek és ponyvafüzetek között elhelyezkedő átmeneti kiadványtípus az 
imalap, amely megjelenési formája szerint kétféle lehet. Az egyik a nyomdai előállítás 
során egyszer félbehajtott változat, amelyen az ábrázolás rendszerint mindjárt az első 
oldalon található, a szöveg ez után következik (236-238), néha pedig az egy lapra 
metszett kép és szöveg az imalap két belső oldalán helyezkedik el (23, 133, 134). 
A másik típus egyetlen nagyobb formátumú, fekvő téglalap alakú lapból áll, melynek 
közepére helyezték el az ábrázolást, s a szöveg több hasábra osztva e köré rendeződik 
(352). Ez a kiadványtípus a 18. század elején jelenik meg, de majd csak a század má
sodik felében terjed el nagyobb számban, virágkorát a ponyvafüzetekkel együtt a 19. 
században éli. Az imalapokat (137) a szentképekhez hasonlóan (5) néha már a nyom
dai előállítás során a kegyhelyhez kapcsolódó könyv jellegű kiadványban helyezték el. 
hogy onnan kiemelve tetszés szerint más imádságos könyvbe is átvihetők legyenek.311 
A könyörgés, imádságjellegű szöveg itt rendszerint az ábrázoláson látható kegyképhez, 
ritkábban általában Máriához kapcsolódik, de éppen az ábrázolások révén ez utóbbi 
szövegek is az adott kegyképpel kerülnek vonatkozásba. Az 1735-ös kolozsvári mirá- 
kulumos könyvben elhelyezett mozgatható imalap szövege Jézus felemelt kezének a 
képen való megcsókolására is felszólít (137). Az imádságszöveg néha hozzájárul a kép 
teljesebb megértéséhez, mint például a boldogasszonyi kegyszobrot haldokló ágya fö
lött ábrázoló metszetet tartalmazó imalapon (23). Itt az imádság bevezetőjéből meg
tudjuk. hogy az imádság szövegét egy orsolyita apáca tanította meg egy bizonyos bol
dog Henric Calcar-nak, maga a szöveg pedig haldoklóknak szól.

Csak kevés példát találtunk az ábrázolások megjelenésére a gyónást, áldozást 
tanúsító cédulákon (75). valamint a társulatba lépést igazoló társulati emléklapokon 
(146). Ennek egyik oka az lehet, hogy ezeknek a kiadványformáknak a rendszeres fel
tárására még az első lépések sem történtek meg. A gyónócédulák rendszerint a húsvéti 
gyónás igazolására szolgáltak, de mivel az ismert dömölki példányokon a személyi ada
tokat feltüntető rovatok kitöltetlenek, nem lehetetlen, hogy ezek a lapok egyszerűen 
a zarándokemlékek funkcióját töltötték be. A kőszegi jezsuita templom Mária-társu- 
latának emléklapja a hátoldalon a társulatba lépés évén kívül megjelöli ..Mária szolgá
latának napját" is. föltehetően azt a napot, amelyen a lap tulajdonosának speciális 
áhitatformákat kellett végeznie. Ezen kívül nyomtatott szöveg figyelmeztet arra, hogy 
a társulati tag halála esetén a halál helyének és idejének megnevezésével a lapot adják 
át a prézesnek. hogy az elhunytra emlékezhessenek.

A szentképek használatának körülményeire elsősorban a metszetek információs 
értékét növelő címfeliratok utalnak. A címfeliratok egyik sajátossága, hogy a külön
böző kiadványtípusokban megjelenő metszetek feliratai általában nem tartalmaznak 
speciális utalást az adott kiadványtípusra, ami lehetővé tette az ábrázolások különböző 
formában való felhasználását. Másfelől a feliratok hiányossága.illetve egy-egy képtípus 
több helyen való előfordulása miatt nem minden esetben lehetséges az ábrázolások 
egyértelmű hozzárendelése egy adott kegyhelyhez (97. 243. 271). ami ugyancsak no-
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''-■'C a hasznala* lehetőségét. A legegyszerűbb az a megoldás, amikor a felirat a kegy- 
<P Maria nevének helymeghatározással bővített elnevezését közli, a helység megneve- 

mePvpZí-?Ao!eS aZ °rSZag <3)- a szűkebb tájegység (328). az egyházmegye (346) vagy 
(3?l ' 6;,.meghalározása’ °gy közel fekvő ismertebb zarándokhelyre való utalás 
Ar i’ 3 i * !arsulhaL A jelentősebb kultusztárgyak szimbolikus megnevezéssel (pl. 
n- Rcgina Angclorum, Sümeg: Salus Infirmorum), a kultusz egy speciális mozza- 
kaa‘?-Utal° jelzövel (61’ rendelkeztek, ami néha nem a címfeliratban, hanem a 
erf T közvc,ten környezetében, a képbe komponálva került elhelyezésre. Gyakran 
(85i°rdtli aZ UtaláS a kegykép tíPusara (4I>. csodatévő voltára (158. 328), régiségére

- ). ez utóbbit a boldogasszonyi ábrázolásokon a szobor talapzatára írt évszám hang-
■ yozza- Visszatérő motívum a kultusz (21), a zarándoklatok (58) intenzitásának 
dulTi'i fT’ S ugyanannak a kultusztárgynak néha többféle megnevezése is előfor- 
. . >4). A kultusztárgyak különböző megnevezései egyrészt fényt vetnek e kife-
n Z1-Sck korabeli használatára és értelmezésére, másrészt hozzájárulnak annak a folya-

‘i n<i a feltárásához, melynek során egy templomi ábrázolás kiemelkedik a többi kö- 
1 es speciális tiszteletben részesített kultusztárggyá lesz.

tő- fA| feIlrat0k egy része u,alasI tartalmaz a kegykép történetének valamilyenjelen- 
(19? io"^ CS°daS eseményére: eredetére (55). megtalálására (160). készítésére

)4>' küldésére (349)- sírására (102, 138). más helyről való álkerülésére (47. 85, 
(1741 3. h°ZZa kapcso,ódó legendamotívumra (87, 88, 358). jubileumi ünnepségekre

). a kegyképnek tulajdonított korábbi csodás megmenekülésre (I). a kegyhely 
gondozására (2). s külön feliratokat kaphatnak a kegykép körül elhelyezett jelenetso- 
foít.'i arabjaÍ <l87,‘ A feIiraIok 'ovábbi csoportja áhitati jellegű részeket is magában 

Ml. amelyek célja a képet szemlélő áhítatának elmélyítése. Ez lehet bibliai vagy más 
zetT '2)’CSCtlC§ rÖV'd könyörgés> fohászkodás (56,97). amely konkrét szükséghely- 
c C. ,e 's utaIhat (130). Ezek a szövegek a képi mondanivalót összegző írásszalagokkal 
85 U 7n360) néha nC‘" acímfeIiratban’hanem a képbe komponálva jelennek meg (61. 
felöl 70)’ A feHrat kÜlÖn 'S Utalhat aZ abrazölas módjára. így például a kegyszobor 

öltöztetett módon való ábrázolására (19. 21). Gyakori motívum a feliraton az ábrá
zolás hitelességének hangsúlyozása (87. 88, 94. 146), s előfordul a képre utaló versbe 
szedett felirat is (131. 132,306).

A részletesebb feliratok néhány alkalommal a használatra vonatkozó és egyben 
az ábrázolások értelmezését bővítő közléseket is tartalmaznak. így például a boldog- 
asszonyi kegyszobrot a földrengés sújtotta Komárom fölött ábrázoló metszetnél a fel- 
"‘'thol ludjuk meg, hogy a kegyszobrot a komáromi németek társulata 1766-ban egy 
zarándoklat keretében választotta a földrengéstől óvó patrónusul (29). A máriapócsi 
cgykép Bécsbe vitelének 50 éves jubileuma alkalmából 1747-ben készült szentkép 
e irata szerint Bécsbcn ekkor nyolc napos áhítatot tartottak, és július 9-én körmenet- 
en vittek körül a kegyképet a városban. Ennek alapján feltételezhető, hogy a kegykép 

speciális virágdíszes keretezése az ábrázoláson a körmenetben hordozott kegykép ere- 
ueti díszítését adja vissza (174).
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A használat szempontjából különleges jelentősége van annak a leggyakrabban 
szentképeken, imalapokon előforduló megjegyzésnek, amely szerint az adott ábrázo
lást megszentelték (40) vagy az eredeti kultusztárgyhoz érintették (67, 74. 87. 109). 
Ezek a feliratok fényt vetnek a szentképek használatának egyik legfontosabb mozza
natára, amely szerint ezeknek az ábrázolásoknak az eredeti kegy képhez hasonlóan 
csodatévő erőt tulajdonítottak. A mirákulumfeljegyzésekből számos alkalommal érte
sülünk arról, hogy a betegnek valamelyik kegykép szentkép másolatát adják, ami indí
tékul szolgál a kegyhelyhez fordulásra, s amit aztán a beteg testrészre helyeznek, 
hosszabb ideig ott tartanak, ivóvízbe áztatnak és lenyelnek, tűz esetén a tűzbe dob
nak.32’ A szentképeknek tulajdonított thaumaturgikus funkció különösen nyilvánvaló 
azokon az eleve lenyelésre szánt, egyetlen rézlapra sorozatban rámetszett, apró méretű 
kegyképábrázolásokon, amelyek előállításáról Szegeden tudunk? ’ A képek használa
tára utal, hogy néha egy könyvből emelik ki vagy a szoba falán függ, más esetben pe
dig a beteg ágya mellett tartja, s a fogadalomból ígért aranyláncot a képen ábrázolt 
kegykép nyakára erősíti. Előfordulhat az így felhasznált szentkép adományként törté
nő felajánlása a kegy helyen A szentképeknek tulajdonított védő, óvó erővel függ
össze a felhívás az egyik kolozsvári mirákulumos könyvben ezeknek a képeknek az ál
landó hordására.35’ A szentképek gyógyító eszközként való használatáról a mirákulum
feljegyzésekből a dömölki ábrázolásokkal kapcsolatban értesülünk leggyakrabban, ami 
onnan érthető, hogy az itt nagy számban előforduló ábrázolások jelentős szerepet ját
szottak a zarándoklatok kezdeti gyors fellendülésében. Mindez egyben azt is mutatja, 
hogy az ábrázolások szcntclményként. gyógyításra való felhasználásáról az. egyházi és a 
laikus elképzelések ekkor még nem ütköztek össze egymással. A szentképek thauma
turgikus funkciója a feliratok előfordulása és a mirákulumfeljegyzések alapján a 17 
18. század fordulóján jelenik meg, a 18. század közepén látszik a legelterjedtebbnek, 
majd a század vége felé a kegyképeknek tulajdonított hasonló szerep csökkenésével 
együtt az ábrázolások ilyen jellegű felhasználása is fokozatosan háttérbe szorul.

A címfeliratok mellett a használatra utal a képek beszegése (364), kicsipkezése 
(290), s ugyanerre vetnek fényt a képek hátoldalán látható további ábrázolások, vala
mint a lapokra kézzel írt szövegek. A hátoldalon előforduló ábrázolások egyik lésze 
egy másik kegyhelyhez kapcsolódik (57 245, 72 326. 154 323, 204-296, 208 
282). másik része Máriát (286) vagy valamelyik szentet ábrázolja (101. 184. 300). a 
harmadik csoportba az eayéb vallásos ábrázolások sorolhatók (61). A kézzel írt szö
vegek többnyire imádságok (130. 165. 255. 306. 343). esetleg az ábrázolások emlék 
jellegére (120). vagy valamilyen egyéb eseményre (pl. oltárfelszentelésre: 114) utalnak. 
A szentképek hátoldalára gyakran a kegyképhez kapcsolódó ének-vagy imádságszóve- 
get nyomtattak (43. 44. 94, 95. 294. 358). s az üres hátlappal megjelenő képeknél ez 
is ösztönözhette valamilyen áhitati jellegű szöveg saját kézzel történő ráírását. A hasz
nálat változását mutatják az ábrázolások keletkezésénél jóval későbbi kéziratos meg
jegyzések. így például a budai Szt. Ferenc sebei templom Fájdalmas Mária viasz szob
rához kapcsolódó egyik metszeten olvasható. 1836-ban kelt latin nyelvű szöveg a képet 
típusa alapján a szokolóci kegyképpel azonosítja (44).
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t k fhi C-'ralOk nye)Ve közvetve l‘gyaiicsak a használat körülményeire utal. A felira- 
ezt k" bSége lal'n’ 3 nemzeti nyelvű feliratok közül a legtöbb német nyelven készült,

> ovetik a magyar, cseh, horvát és olasz nyelvű felirattal készült ábrázolások, 
nemzeti nyelvek közül legkorábban a német és az olasz jelenik meg, a magyar, a 

óival és a Szlovákiában használt cseh csak a 18. század közepétől, illetve végén tűnik 
C ' ‘c nilndvégig megmarad a német nyelvű feliratok túlsúlya. A feliratok nyelvi meg

óv. asa részben a zarándokok etnikai összetételét tükrözi, részben a metszetek készí
tőinek anyanyelvével magyarázható. A feliratok nyelve nem azonos szükségképpen

a razolásokat tartalmazó kiadványok nyelvével: így például horvát nyelvű kiad- 
l ’’y1an latin (1), magyar nyelvű kiadványban német (78) nyelvű feliratot hordozó 

^ szettel is találkozunk. A feliratok készülhettek két, sőt három nyelven is, rend- 
' .ennt ugyanazzal, néha azonban más-más tartalommal: így például egyetlen lapon 
nemet es cseh (220, 319), német és magyar (37), latin, német és horvát (256) nyelvű 
eevik ,C8y;.‘rant n,e8található> s az is előfordul, hogy egy szentkép egyik oldalán az 
je'le "k egykcp magyar (72)> másik oldalán egy másik kegykép horvát nyelvű felirattal 
n ni meg (326). Szembetűnő, hogy a nagyszámú sasvári ábrázolás között egyetlen 

agyar nyelvű feliratúval sem találkozunk, ami azt mutatja, hogy a kegyhelyet felke
lő zarándokok között a magyar etnikum kisebbségben lehetett. A többnyelvű fel- 

a ok egyrészt jelentősen megnövelték az ábrázolások hatókörét, másrészt erősítették
a zaiandoklatok különböző etnikumokat összekapcsoló funkcióját.
fé, AZ egy’cgy kegyhelyhez kapcsolódó kiadványt ípusok és ábrázolások száma 

nyt vet a különböző kultusztárgyak jelentőségére és a zarándoklatok alakulására.
hús Cl’ C,ycknek körülbelül a kétharmadához egyetlen kiadványforma kapcsolódik, 
tío Z |k°rU niOZOg az°knak a helyeknek a száma, amelyekről két különböző kiadvány- 
lv 'k30 'S jelcntck meg ábrázolások, a kettőnél több kiadványtípussal rendelkező hc-

szama valamivel tíz fölött van. A legtöbb kiadványtípus általában a legnagyobb 
^■iniu ábrázolássá! rendelkező, nagyjelentőségű helyekhez kapcsolódik. Az. ábrázolá- 
töl | ^8.yhc,yck- il,etve kultusztárgyak szerinti megoszlása azt mutatja, hogy tíznél 
he) kCpel "lindössze nyolc kegyhelyről készítettek. 6-10 közötti metszettel hat 

y szerepel. 2 5 közötti ábrázolással 32 hely rendelkezik. 60 helyhez, illetve kul- 
'sztáigyhoz pedig mindössze egy-egy kép kapcsolódik.

tói l;A/ °8y telepü,lés ,öbb kultuszhelyéről és az. egy kultuszhely több kultusztárgyá- 
eszült ábrázolások számos alkalommal megkönnyítik a kultuszhelyek és a kul- 

1‘S/Iargyak hierarchiájának, egymáshoz való viszonyának és a kultuszformák között
I oltott szerepének a meghatározását. így például a budai kultuszhelyek közül az 

‘'‘‘‘''•olások száma egyértelműen a buda-krisztinavárosi kegykép tiszteletét mutatja a
&ie entosebbnek. és egyben aláhúzza a hely zarándokhely jellegét, ugyanakkor több
II <n - elsősorban szerzetesi templom egy vagy több, csupán helyi tiszteletben ré- 

kim"0'! kultusztiirgyaró1 is készült általában egy. esetleg két ábrázolás. A két fiumei
uszhely közül a búcsús képek száma a valóságnak megfelelően a Szt. Vid templom 

/l,|Clenck tiszteletét hangsúlyozza, a három győri kultuszhely közül az ábrázolások 
nia alapjai) egyértelműén a székesegyházban őrzött kegykép. a négy kismartoni kul

51



tuszhely közül pedig a kálvária kegyszobrának tisztelete emelkedik ki. A pozsonyi kul
tuszhelyek közül a dóm. az orsolyita templom Prágai Kisjézus szobra és a trinitárius 
templom kegyképe egyaránt három-három ábrázolással szerepel, ezen kívül a város 
több más kultuszhelyéről, illetve kultusztárgyáról is készült egy vagy két ábrázolás, 
ami a kultuszhelyek bizonyos mértékű decentralizációjára utal. A több kultusztárgy- 
gyal rendelkező helyek közül például a budai Szt. Ferenc sebei templom négy és a lé
kai ágostonrendi templom két kultusztárgyának jelentősége között az ábrázolások 
száma nem mutat lényeges különbséget, Röjtön és Terzátóban azonban a szobor és a 
kép közül mindkét helyen egyértelműen a kép emelkedik ki. Ezekben az esetekben az 
ábrázolások hűen tükrözik a kultusztárgyak .halmozását”, s megmutatják azt is, hogy 
ezek a tárgyak a kultuszhelyeken ha nem is egyenrangú, de mindenképpek együttes 
vonzóerőt gyakoroltak.

A tíznél több ábrázolással képviselt zarándokhelyek (Boldogasszony. Celldo- 
mölk, Kismarton Kálvária. Máriapócs, Máriaradna. Máriavölgy, Nagyszombat és Sas
vár) kivétel nélkül egy nagyobb tájegységre kiterjedő, néha az országhatárokon is túl
nyúló vonzáskörzettel rendelkeztek, s különböző szerzetesrendek gondozásában hosz- 
szabb időn át álltak a zarándoklatok középpontjában. Sasvárnál a metszetek kiemel
kedően magas számát (41 db) a kegyhely dinasztikus támogatása mellett az magyaráz
za. hogy a helyet a magyar és szlovák etnikum mellett legnagyobb szambán németek 
látogatták, s hogy a hely a képek előállításának külföldi központjaihoz is közel feküdt. 
Ugyanakkor ez a szám csupán hazai viszonyok között tűnik magasnak, a bajor -oszt
rák területek nagyobb kegyhelyeiről ennél lényegesen nagyobb számú, így például 
Landshut-ról összesen kb. 200. Altöttingről több száz különböző ábrázolás készült. 
A felsorolt magyarországi zarándokhelyeknél az ábrázolások viszonylag nagy száma 
lehetőséget ad az időbeli bontásra, s ezzel a képek készítésének gyakorlata és a zarán
doklatok intenzitása közti összefüggés keresésére. A kegyhelyek egy részénél a kezdet
ben nagy számban vagy egyenletes intenzitással készített ábrázolások mennyisége egy 
idő után visszaesik, és újabb fellendülésre nem kerül sor. így például Boldogasszony
nál már 1720. Máriapócsnál és Máriavölgynél 1750. Kismartonnal 1760 után figyelhető 
meg visszaesés az ábrázolások számában, ami egyben a kegyhelyek fénykorának veget 
is jelzi. Sasvárnál és Celldömölknél a metszetek mindjárt a kezdeti időszakban viszony
lag nagy számban vannak jelen, mivel a kegyhelyek viszonylag késői keletkezése egy
beesik a képtermelés általános fellendülésével, ezt követően a képek készítése 17>0 
után alábbhagy, majd az 1770-es évektől kezdve ismét fokozódik. Nagyszombat es Ma- 
riaradna esetében a képek készítése többé-kevésbé folyamatosnak mondható. Mariarad- 
nánál az 1770-es. Nagyszombatnál az. 1790-es évektől kezdve figyelhető meg bizonyos 
fellendülés. Az így kapott kép lényegében egybeesik a különböző kegyhelyekhez, ve
zetett zarándoklatok intenzitásáról a mirákulumfeljegyzések alapján nyert képpel, illet
ve néhány ponton kiegészíti azt.’7* Eszerint egyrészt a képek készítésének intenzitása 
a kultusz kezdeti időszakában többnyire párhuzamos a zarándoklatok intenzitásának 
alakulásával, ekkor tehát a zarándoklatok intenzitása és az ábrázolások készítésének 
gyakorlata szoros kölcsönhatásban áll egymással. Másrészt az ábrázolások számának
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J,?.CIe 1 növekedése a 18. század második felében már nem elsősorban a zarándoklatok 
va oságos fellendüléséről, hanem a kegyhelyek gondozóinak a kultuszt többek közt az 
ábrázolások készíttetetésével regeneráló törekvéséről tanúskodik. Ezt látszik alátámasz- 
^'"'l h°.8y a zarándok|atok középpontjában nem álló, többnyire szerzetesi templom
ban evő. helyi jelentőségű kultusztárgyakról, a többnyire csupán egy-két ábrázolással 
zad elkeZ° Un' niásodlag°s kegyképekről készült metszetek száma is ekkor, a 18. szá- 
^a második felében szaporodik meg számottevően. Ezekben az esetekben éppen ezek- 

e a kepékkel kívánták a kevésbé ismert kultusztárgyak tiszteletét szélesebb körben is 
'smertté tenni.

A barokk kori zarándokhelyek katalógusszerű számbavétele eddig összesen 141 
u tuszhelyet eredményezett, ennyi helyről tudjuk biztosan, hogy itt a helyi jelentő- 

kultuszon túlmutató zarándoklatok alakultak ki.38’ Ezzel szemben az ábrázolások 
a la. felölelt kultuszhelyek száma összesen 95. ami 74 földrajzi hely között oszlik meg 
cs 106 önálló kultusztárgyat jelent. A két katalógus összevetése azt mutatja, hogy egy- 
'LSZt 66 olyan zarándokhelyet ismerünk, amelyről egyben ábrázolással is rendelke- 
l|nk. Az olyan zarándokhelyek száma, ahonnan eddig nem ismerünk sokszorosított 

kui 'ka' _;ibrázolast- 751 s további 29 olyan kultuszhely van, ahonnan egy vagy több 
11 tusztárgyról grafikai ábrázolással rendelkezünk. Az ábrázolással nem rendelkező 

^'nmdoklielyek viszonylag magas száma egyrészt a kutatás kezdeti lépéseivel magya- 
ra^- ato, másrészt azzal, hogy a kisebb jelentőségű, esetleg hivatalosan el nem ismert 
Zarandokhelyeknél többnyire hiányzott a megrendelő, aki ilyen képeket készíttethe- 
ett volna. Másfelől a zarándokhelyek katalógusában több olyan hely is szerepel, amely

■ század második felében keletkezett, s amelynek kibontakozása csak a 19. század 
yamán következik be. amikor aztán az ábrázolások is megjelennek. Azoknak a kul- 

iclyeknek egyik része, amelyek eddig nem szerepeltek a zarándokhelyek között. 
,z ábrázolások jellege, száma vagy felirata alapján több-kevesebb biztonsággal az idő- 
^°2ben feledésbe merült zarándokhelyek közé sorolható. Ilyen helyek például Földvár. 
I USzeg, Szakolca. Szeben, amelyeknél a további kutatás az ábrázolásokon kívül fölte- 
^'oen egyéb forrásokat is találni fog a zarándoklatokra. A csak ábrázolásról ismert 

lus/.hdyck másik, nagyobbik része azonban egyelőre továbbra is megmarad a spe- 
‘-'a is helyi tiszteletben részesített kultusztárggyal rendelkező, de zarándoklatok közép
pontjává elő nem lépő, lokális kultuszhelyek csoportjában (pl. Buda Szt. Anna t.. Bu- 
c-m Klanssza Győr Karmelita t.. Győr Orsolyita t._ Pozsony - Erzsébet apá- 
■ell ' Ezckben az csetckben ugyancsak további kutatások feladata a speciális tisztelet 
K egének, okának és mértékének a pontosabb meghatározása. Az ábrázolások jelentő
lse itt elsősorban abban van. hogy számos olyan kultusztárgynak őrizték meg az emlé- 
e’. amely időközben elpusztult, s amelynek megjelenéséről ma már kizárólag ezeknek 
metszeteknek a segítésével kaphatunk képet.
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összegzés

A zarándokhelyekhez kapcsolódó barokk kori kisgrafikai ábrázolásokat a vallási tárgyú 
sokszorosított grafika egyik jól körülhatárolható tematikus csoportjaként mutattuk be. 
A vizsgálatban arra törekedtünk, hogy a forráscsoportot egyrészt a barokk kori vallá
sosság egyik fontos összetevője, a zarándoklatok indikátoraként, másrészt a szélesebb 
társadalmi rétegek vizuális kultúrájának egyik meghatározó képzőművészeti összetevő
jeként értelmezzük. Az ábrázolások elterjedését lehetővé tévő tényezők közül ki kell 
emelni a zárándokhelyek számának a 17. század végén bekövetkező ugrásszerű emelke
dését a zarándoklatok támogatását a vezető egyházi és világi rétegek részéről, valamint 
azt a tényt hogy a katolikus reform felekezeti elkülönülést hangsúlyozó törekvése a 
protestánsokkal szemben a képtisztelet előtérbe kerülését, a nézés, a láthatóság szere
pének általános megnövekedését, s ezzel új képzőművészeti műfajok kialakulásai hozta 
magával. A sokszorosított előállítású szentképek tömeges elterjedése maga is jelentősen 
hozzájárult a képértelmezés megváltozásához, amikor a vallásos ábrázolásoknak a leg
szélesebb rétegek által való elérhetőségét, mintegy testközelbe hozását, s ezáltal a ter
mészetfelettihez fűződő viszony közvetlenebbé válását eredményezte.

Az előállítási körülmények, a kiadványtípusok, a technika, az ikonográfia és a 
használat időbeli alakulása hűen tükrözi a barokk kori zarándoklatok társadalmi szer
kezetváltozását. A 17. század második felében és a 18. század első évtizedeiben az 
arisztokrácia tevékeny résztvevője a zarándoklatoknak, s az ábrázolások többsége is az 
ő megrendelésükre, magas technikai színvonalon készül, a nekik szánt kiadvanyformák- 
ban, összetett ikonográfiával jelenik meg. Amikor az 1730-as, 1740-es években a felső ré
tegek kezdenek visszahúzódni a zarándoklatoktól, s kezdeményező szerepüket a kö
zépső egyházi és világi, polgári rétegek veszik át. a képtermelés hirtelen fellendül, uj, 
szélesebb rétegeknek szánt kiadványtípusok jelennek meg. a szentképek száma ugrás
szerűen megnő, a technika és az ikonográfia egyszerűsödik. Az 1760-as, 1770-es evek
től kezdve csaknem mindenütt észlelhető a zarándoklatok intenzitásának csökkenése, 
amit a legszélesebb rétegeknek szánt ábrázolások számának tovább! növekedése sem tud 
ellensúlyozni. A zarándoklatokat korlátozó II. József féle intézkedésekkel egy időben 
az ábrázolások száma is visszaesik, majd a századfordulón a zarándoklatok újjáéleszté
sét célzó egyházi törekvések eredményeként lassan ismét emelkedni kezd. Ekkor azon
ban a zarándoklatokban már csaknem kizárólag az alsó rétegek vesznek részt, az ábrá
zolások megjelenése tovább egységesül, ikonográfiája elszegényedik, az egy ideig meg 
tovább élő barokk jegyek pedig az új előállítási technikák térhódításával fokozatosan 

háttérbe szorulnak. , e ,
A bemutatott ábrázolások jórészt átvették a középkori zarandokjelvenyek funk

cióit, kiemelkedő szerepet játszottak a zarándokhelyek kultuszának kialakulásában cs 
terjesztésében. s mintegy kicsiben tükrözik a zarándoklatokban kifejezésre jutó társa
dalmi tapasztalatok alakulását.39* A 17. század végén és a 18. század elején a szentke- 
pék hűen közvetítik a barokk kori zarándoklatok kezdeteit meghatározó problémákat, 
a török elleni küzdelmet és az ellenreformációt, s rávilágítanak a kegyképek kultuszá- 
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',a politikai (hadászati, az elszakadt országrészeket egyesítő) jelentőségére. A kultusz 
(’zM’Pmitjában álló tárgynak tulajdonított csodatévő erő a 18. század első évtizedei- 

kezdve a szentképekhez is hozzákapcsolódik, s így ezek az ábrázolások mintegy 
megsokszorozzák a kegyhelyek thaumaturgikus funkcióját. Ahogy a zarándoklatok a 

‘isi ismeretanyagok és kultuszformák elsajátításának egyik fontos alkalmai, ügy 
ez-e - az ábrázolások a zarándoklatok élményének mintegy a sűrített foglalatai, emléké- 
"e hatékony őrzői, s ezáltal az egyházi pasztorációs gyakorlat egyik fontos eszközei, 
-zze párhuzamosan a zarándoklatok szerepet játszanak a különböző társadalmi réte

ge műveltségéhez tartozó elemek közvetítésében, amihez változatos ikonográfiájuk- 
a ^zck az ábrázolások is jelentősen hozzájárulnak. A zarándoklatok végül erősítik 

a ü onböző társadalmi (nemzeti, etnikai, táji, települési, foglalkozási stb.) csoportok
SS/c|artozását, s ez az ábrázolások különböző motívumaiban is megragadható.

A vizsgált forrásanyag művészeti összetevőit alapvetően meghatározza az ábrá- 
^,’j'1;0^. ins,rumcntális jellege. A befogadók számára nem elsősorban a képek esztéti- 

ai értéke, hanem az általuk megjelenített tartalom és a mindennapi használat lehető- 
volt a fontos. A kegyhelyekhez kapcsolódó ábrázolások a sokszorosított grafika 

ils műfajaihoz hasonlóan többnyire olyan univerzális képi nyelven szólnak, amely a 
e'irsadalom kevésbé képzett, alsó rétegeinek is hozzáférhető volt, s azt mondhatjuk. 

az átfogó képi világ volt az egyik leglényegesebb, amellyel ezek a rétegek közelebbi 
|‘'r,osabb kapcsolatba kerültek. így ezek a metszetek a magas művészet formáinak kü 
1°n’öző szintű közvetítésével nemcsak egy új látásmód kibontakozását segítették elő. 
janeni jelentős szerepük volt az említett rétegek gondolkodásának, magatartásának és 
VJ asos tudatának alakításában is. Mindebből következik, hogy bár a történeti stílu- 
?° lecsapódásai a lapokon jól nyomon követhetők, az esztétikai kategóriáknak és a 
'■'gyoniányos stílusfogalmaknak csupán másodlagos jelentőséget tulajdoníthattunk, s 

térhe,IUk intencioná,is- funkcionális és befogadástörténeti szempontok léptek elő-

. A 17. század második és a 18. század első felében az ábrázolások túlnyomó több- 
*cget Magyarország számára is dolgozó külföldi mesterek készítették, hozzájuk a 18. 
z,i/ad közepétől a hazai metszők lassan növekvő csoportja kapcsolódik. Ezeknek a 

'"Üszőknek egy része kiemelkedő kvalitásokkal, ugyanakkor a megrendelők igényei- 
”c megfelelően többféle kompetenciával is rendelkezett, s mintegy a tolmács szere- 
v-m. |bCtÖlt0, Ün kétnye,vű művész volt, aki ezekkel a munkáival jelentős feladatot 
j.'1 ' . 1 a magas művészet előképeinek közvetítésében a szélesebb társadalmi rétegek 
s e. Az ikonográfia, a motivikus összefüggések és a stílus vizsgálata azt mutatja, hogy

a mennyiségi különbségeket és az ábrázolások valamivel későbbi magyarországi meg- 
b\r''CSet figyeln,en kívül hagyva nincs lényegbevágó tartalmi, formai és színvonal-

i eltérés a bajor osztrák területek kegyhelyeinek és a hazai zarándokhelyeknek a 
epanyaga között, ami egyrészt onnan érthető, hogy ezeket a metszeteket részben 
ugyanazok a mesterek készítették. Másfelől az ábrázolások keletkezési folyamatát és 

egymással való kapcsolatát vizsgálva megállapítható, hogy az önálló koncepciók inel- 
e” mindenekelőtt a korábbi grafikai előképek játszottak jelentős szerepet, az alkal
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mazás módja a legapróbb részletek mechanikus átvételétől a stilizáláson, új tartalmi 
és formai elemek hozzáadásán át a kevésbé fontosnak tartott motívumok elhagyásáig 
terjed. A sokszorosított grafika általános motívumkincsének felhasználása mellett a 
metszők olyan ikonográfiái elemeket, szerkesztési elgondolásokat is létrehoztak és 
alkalmaztak, amelyek ezeknek az ábrázolásoknak sajátos jellemzői, s amelyek a képek
nek szánt célok eléréséhez hatásos eszköznek bizonyultak.

Mivel a kutatás első lépéseként az egykor létező anyagnak nyilvánvalóan csak egy 
kis részét tudtuk számba venni, s ezt az így is meglehetősen összetett lorráscsoportot 
csupán néhány szempontból vettük szemügyre, és a részvizsgálatok helyett az egész 
jelenség bemutatására törekedtünk, a további kutatások több ponton módosíthatják 
következtetéseinket. Részletes elemzést kívánnak például a szentképek további tema
tikus csoportjai, ami jó lehetőséget ad majd a bemutatott forrásanyag összevetésére a 
sokszorosított grafika más műfajaival. De a kegyhelyekhez kapcsolódó ábrázolás
anyagról kapott kép is csak akkor lehet teljes, ha a vizsgálat időbeli határait kitágítjuk 
a műfaj újabb kori megjelenési formáira, és egy-egy kegyhely lehetőleg teljes anyagán 
azt vizsgáljuk, mi és hogyan élt tovább ezekből az alkotásokból a 19. századi acélmet
szeteken, litográfiákon és más nyomatokon. Ahogyan egy-egy szentképgyűjtemény 
kegyhelyckkel kapcsolatos teljes anyaga valamilyen módon tükrözi egy kisebb téridét 
zarándoklatainak szerkezetét, úgy a metszetek példányainak előfordulása a különböző 
gyűjteményekben hozzájárulhat a zarándokhelyek vonzáskörzetének, a kultusz inten
zitásának változásáról alkotott kép árnyaltabbá tételéhez.40’ Külön témakört jelent a 
kegyhelyekhez kapcsolódó egyéb devóciós másolatok részben a metszetek által is ins
pirált csoportjának elemzése és összevetése a sokszorosított ábrázolásokkal. Mindezek 
a kérdések jelzik a kutatás további feladatait.
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BAROCKZEITLICHE wallfahrtsbildchen aus ungarischen 
WALLFAHRTSORTEN

(Zusammenfassung)

dér p an.d|.8il,t einen Einblick in den Vorarbeiten für einc gröBere Arbeit, dérén Ziel in 
>n Un^1 '|eBung des historischen Quellenmaterials über barockzeitliche Wallfahrtsorte 
innerlSh” i ' ZlH selbsIa,ldi8en Vorlegung und Untersuchung dér Wallfahrtsbildchen 
Anst r i dCr lkonograPhischen Quellén habén mehrere Faktorén beigetragen. Einen 
tione° |101 dÍe ra,sache da,s den verschiédenen europaischen Landern Publika- 
reitet" T abnlicbe Quellén schon vor Jahrzehnten geplant und heute auch vorbe- 
kunstl^6^0"’ d'e dUrCh 'hre kon,inuierliche Weiterführung in den kulturhistorischen, 
utun ",StOrÍSchen' kultgeschichtlichcn und volkskundlichen Forschungen ihre Bedc- 
veniu-1 pWC'Sen- die "ugarische Forschung hat aber dicse Quellengruppe bis heute 
sanime'iT8' DaS ungarische Matéria! knüpft sowohl in seinen historischen Zu- 
Traditi" ’a,’8Cn ak aUCh SeÍner Erstellung und Erhaltung cng an die europaischen 
des e.,'°nenf.dleSCr Arl an: Einerseils wcrden 'n dicsér Arbeit die Wallfahrtsbildchen 
tende tf” Gcbiets des historischen Ungarns behandelt. andcrerscits wurde ein bedeu- 
here™ 11 ,)arstellun8en von für Ungam arbeitenden auslandischen Meistern 
disch C c’ SchlleKlich ist die Erhaltung eines Teils dér Bilder verschiedenen auslan- 
Wallf? Saminlun8en zu danken. Dieses Bildmaterial ist ein wichtiger Beleg für die 
weij airIen‘ We'Sl aber auch übcr das barockzeitliche Wallfahrtswesen weit hinaus. 
untért aUCh e-nen EinbIick in die bishcr nur wen'g bekannte visuelle Kultur dér 
zwis-i'' U"d mi,Ileren Gesellschaftsschichten gewShrt. Dadurch werden die Kontakté 
Réseik'?1. í' ,llOl'Cn Kul,ur und der Volksk,|ltur. die historischen Zusammenhínge dér 
Scite 1 ’i"?'en Sch|uhtung und der Differenzierung der Kultur von einer neuen 
kultu 11 "chtet-.",ld es entsteht cinc weitere Möglichkeit zur Untersuchung der 
lich-w.'1 Vern"lllcr zwiscl>en den verschiedenen Schichten. Neben den eigent- 
F|uv".i allíahrIsblldchen wurden als Vergleichsmaterial auch jene Gebetsbliitter.

ex miien, litelblattér. Buchillustrationen. Bcichtzcttel. Bruderschaftsbilder etc.
e Untersuchung einbezogen, die teilweise verschiedcne Funktionen hatten. dérén 

nale?’?" besti,nmten Wallfahrtsort anknüpfende Darstcllungen aber aus dem origi- 
Und , “Sa,nmenhang heraus auch in einem anderen Kontext vorkommen konnten 
u • B. konnte eme und dcrselbe Stich oder seinc Variante als kleines Andachtsbild 
novran'i i1 S r'!elkl,Pfer gleichzeitig erscheinen. Andererseits ist auch ein enger iko- 
tionen SCJer kZT'nnienhan8 Zw,schen den Erstellung mit verschiedenen Funk-

z-u beobachten: In mehreren Fallen laBt sich nachweisen, dali zur Darstellung 
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auf einem Wallfahrtsbildchen oder auf einem Gebetblatt ein Titelkupfer oder eine 
Buchillustration als unmittelbare graphische Vorlage diente.

Die Verbreitung dér Wallfahrtsbildchen wurde durch mehreren Faktorén er- 
möglicht. Daraus ist die sprunghafte Erhöhung dér Zahl dér Wallfahrtsorte am Ende des 
17. Jahrhunderts, weiterhin die Unterstützung dér Wallfahrt durch führende kirchliche 
und weltliche Schichten hervorzuheben. auBerdem brachte die konfessionclle Abson- 
derung eine betonte Bestrebung dér Gegenreformation dér Bildverehrung, die allge- 
meinc Erhöhung dér Rolle des Sehens und dér Sichtbarkeit. und dadurch die Heraus- 
bildung neuer bildkünstlerischen Gattungen mit sich. Die massenhafte Verbreitung 
des kleinen Andachtsbildes trug auch selbst viel zűr Veránderung dér Bildinterpreta- 
tion bei, denn dadurch waren religiöse Darstellungen für die breitesten Schichten 
erreichbár, und zugleich die gröRere Unmittelbaíkeit dér Beziehung zum Übernatür- 

lichen.
In dér Veránderung dér Produktion. dér Verbreitung dér Publikationstypen. dér 

Technik, dér Ikonographie und des Gebrauchs des Wallfahrtsbildchen Spiegelt sich die 
Wandlung dér gesellschaftlichen Struktur des barockzeitlichen Wallfahrtswesens 
getreulich wieder. In dér zweiten Halfte des 17. und in den ersten Jahrzehnten des 18. 
Jahrhunderts nimmt die Aristokratie an den Wallfahrten aktív teil. und die Mehrheit 
dér Darstellungen wird auch auf Grund ihrer Bestellung, auf hohem techmschen 
Niveau hergestellt, und die meisten Bilder erscheinen mit einer komplizierten Ikono
graphie in den für sie gedachten Publikationsformen. Als sich die oberen Schichten in 
den 1730-er. 1740-er Jahren von den Wallfahrten langsam zurückziehen. und ihre 
initiative Rolle von den mittleren kirchlichcn und weltlichen, bürgerlichen Schichten 
übernommen wird. blüht die Bilderproduktion plötzlich auf, es erscheinen neue. für 
die breitcren Schichten gedachte Publikationsformen. die Zahl dér Wallfahrtsbildchen 
nimmt deutlich zu, Technik und Ikonographie werden einfacher. In den 1760-er, 
1770-er Jahren ist fást überall dér Rückgang dér Wallfahrten zu beobachten. was auch 
nicht durch die weitere Erhöhung dér Stückzahlen für die breitesten Sch.chten aus- 
gcglichen werden kann. Gleichzeitig mit den Einschránkungcn Josephs des II. fúr das 
Wallfahrtswesen geht auch die Zahl dér Darstellungen deutlich zurück, und um die 
Jahrhundertwende beginnt sie dann als Ergebnis dér kirchlichcn Bestrebungen túr die 
Wiederbelebung dér Wallfahrt langsam zu steigen. Zu dieser Zeit nehmen aber an den 
Wallfahrten fást ausschlieBlich nur die unteren Schichten aktív teil, Form und inhalt 
dér Bilder vereinheitlichen. die Ikonographie verarmt. Die eine zeitlang noch weiter- 
lebenden barocken Züge werden durch die Verbreitung dér neuen Hcrstcllungs- 
techniken immer mehr in den Hintergrund gedrangt.

Die Wallfahrtsbildchen habén teilweise die Funktionen der mittelalterhchen 
Pilgerzeichen übernommen. dementsprechend habén sie ciné hervorragende Rolle in 
der Herausbildung und Verbreitung des Kults der Wallfahrtsorte gespiclt.und spiegeln 
die Veránderung der gesellschaftlichen Erfahrungen wieder. die im Wallfahrtswesen 
zum Ausdruck kommen. Am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts 
vermitteln die Bilder die Probleme. die die Anfánge des barockzeitlichen Walltahrts- 
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beleneh.’e !>minen’. de" Kampf 8Cgcn die Türken und die Gegenreformation, und 
dér V 7' die polltische (strategische, das zerrissene Land vereinende) Bedeutung 
Mitte|Cre r-Ung der Gnadenbilder- Die wundertatige Kraft, die in erster Linie den im 
síeli P| * der Verehrun® stehenden Kultgegenstanden zugesprochen wurde, knüpft 
un 1 SCIt dCn CrSten Jahrzehnten des l8- Jahrhunderts auch an die Wallfahrtsbildehen 
verviXdm’rá ,dÍC thaumaturgische Funktion der Gnadenstátten durch diese Bilder 
Erkennt, 81' d'e Wallfahrten eine wichtige Gelegenheit zűr Aneignung religiöser 
? missé und Kultformen bieten, so sind diese Darstellungen die konzentrierte 
ej sammenfassung und wirksamen Bewahrer des Wallfahrtserlebnisses, und dadurch 
WailMC,"l8eS MÍttel der kirchlichen Pastorationsübung. Parallel damit spielen die 
verselnien e"ie wich,iSe Rolle in der Vermittlung der Bildungselemente der

• eaenen Gesellschaftsschichten. wozu auch diese Bilder durch ihre wechselvolle 
gehö°8i.:'PlllC wesentlich bcitragen. Die Wallfahrten starken schlieBlich die Zusammen- 
li I |" der verschiedenen gesellschaftlichen (nationalen, ethnischcn, landschaft- 
Motiv'n arUnChenn dUrCh WohnorI best>mmten usw.). Gruppén, was auch aus den

en der Darstellungen zu erfassen ist.
Die kunstlerischen Komponenten des untersuchten Bildinaterials wird von dem 

nnnentalen Charakter der Darstellungen grundsatzlich bestimmt. Für den Betrachter 
' >n erster Linie nicht derasthetische Wert der Bilder, sondern der dargestellte Inhalt 

bed (16 Verwendbarkeit für de" alltiiglichen Gebrauch wichtig. Die Wallfahrtsbildehen 
salene,RC?dS'Ch abnlÍCl’ W'C anderC GattunSen dcr Druckgraphik meistens einer univer- 
zuE=in Prache- d,e auch den wen'ger gebildeten. unteren Schichten der Gescllschaft 
Wieh.i , War’ Und W'r kÖnnen Sagen’ daR diese Ull1fassendc Welt der Bilder eine der 
kan ./T" War- 1,111 der diese Schiehten in eine nahere, dauerhafte Verbindung 
Kunst'1’ r haben dle WaJlfahrtsbildchen durcb d'e Vermittlung der Formen der hohen 
Kult unterschiedlichem Nivca“ nicht nur zűr Entfaltung einer neuen visuellen 

ur beigctragen. sondern sic haben auch für die Gestaltung des Denkcns, des Ver- 
eesniX deS religiösen Bewustseinsdererwahnten Schichten eine wesentliche Rolle 
Stile a AUS a" dem <ül8'' daR °bw0hl au* dcn Blatlern dicSpuren der historischen 
Stilbe°Cf?n 8111 ZU verfolgc" sind- die asthetischen Kategorien und die traditionelien 
wur<k8r . . d.Cr Untersuchun8 l,l,r eine /weitrangige Bedeutung zugeschrieben 
gesebi’i í cluall,a,lvc Beurteilung iratén intentionelle. funktionelle und rezeptions- 
b nichthehe Gesichtspunkte in den Vordergrund.
wurdJni-dM f'T'16" Ha'fte deS I7’ U,’d in der CrSIe" Hülfte des l8- Jahrhunderts 
für ii d'e Mchrl,e" der Darstellungen von auslandischen Meistern hcrgestellt, die auch 
waeh "^r 8earbeitet liabcn- Von der Mitte des l8- Jahrhunderts kommt die langsam 
vorr .oC >C ^UPPC der einheimiscben Stecher dazu. Ein Tcil der Stecher besaB her- 
entsor C ?uall,aten- g^hze'tig zeigten auch die Ansprüche der Auftraggeber 
|C, ?t ,C" „ClnC we"8ctacherte Kompetenz. und war ais sog. zweisprachiger Künst- 
Anfo J , daS Do,metschers sP'clte und mit seinen Arbeilen eine bedeutende 

g be m dcr Vernnttlung der Vorbilder der hohen Kunst für die breiteren Schichten 
stch genommen hat. Die Untcrsuchung der Ikonographie, der motivischen Zusam- 
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menhange, dér Bildstruktur und des Stils dér Wallfahrtsbildchen zeigt, daB von den 
quantitativen Unterschieden und dem etwas spáteren Erscheinen dér Darstellungen in 
Ungarn abgesehen - kein wesentliches Unterschied in Inhalt, Form und Niveau 
zwischen dem Bildmaterial dér Wallfahrtsorte auf bayerisch-österreichischem Gebiet 
und in Ungarn bestcht. Das ist einerseits daraus zu verstehen. daB diese Stiche teilweise 
von denselben Künstlern verfertigt wurden. andererseits zeigt die Entstehungsgeschich- 
te und das Verbindungssystem dér Bilder, daB neben den selbstündigen Konzeptionen 
vor allém die früheren graphischen Vorlagen eine wesentliche Rolle gespielt habén, die 
Anwendungsweise dér Vorlagen reicht von dér mechanischen Übemahme des kleinsten 
Details über die Stilisierung und Hinzufügung neuen inhaltlichen und formalen 
Bementen bis zum Verlassen dér für weniger wichtig gehalteten Motive. Neben dér 
Anwendung des allgemeinen Motivbestandes dér barackén Druckgraphik habén die 
Stecher auch solche ikonographische Elemente und Konstruktionen aufgenommen und 
gebraucht, die speziell für diese Darstellungen charakteristisch sind. und die sich für 
das Erreichen dér den Wallfahrtsbildchen zugedachten Ziele als wirkungswolle Mittel 
erwiesen.
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KATALÓGUS





amelvhni 8 EIoszoban körülhatárolt forrásanyagnak azt a részét tartalmazza,
ismén -íh peldan\allt rendelkezésre. így nem tartalmazza a csak irodalomból
gatív .. .razo asokat’ néhány esetben azonban csupán reprodukálható fotóról vagy ne- 
Püléset 'Sniert lapokat is Inagában foglal. A leírások a kultuszhelynek otthont adó tele- 
keletkp’/Ze" bel-!1 3 kultuszhelyek nevének abc rendjében, ezen belül pedig a lapok 
jelző ' ZeSenek főrendjében követik egymást. A datált ábrázolások mindig a datálást 
vetkez VSíam Után' tíZ éVben keletkezetf- P°ntos évszámmal jelölt ábrázolások után kö- 
jedel ne i 3 datalt lapoknal a sz'gnáltak megelőzik a szignálatlan ábrázolásokat. Ter- 
elsősorh ibÓ1-nem minden ábrazolasnak tudiuk a képét közölni, a válogatásnak 
nem t-> 3 korabbl metszetek alapján készült, azokhoz viszonyítva jelentős új elemet
értelemé ~u ‘aP°k e8y réSZ® eSe” aldozatuL A szöveges leírások a hiányzó adatok 
zák- erU e hagyásávaI ugyanebben a sorrendben a következő tételeket tartalmaz- 

'■ kegyheiynek otthont adó település neve történelmi névalakban (szükség esetén
• ulltuszhely megnevezésével), a mai országhatárokon kívül fekvő helyek első em-

1 esenél a mai közigazgatási elnevezés és az ország feltüntetésével
A teljes címfelirat az áhitati jellegű szövegek nélkül, ez utóbbiak csak akkor, ha 
l'env/s')05 3 CÍmfelÍralban (ba a cíin|elirat hiányzik, az ábrázolás címszószerű jel-

4 MC|S]e*enesi fornia (szentkép, imalap, címlapelőzék, könyvillusztráció stb )
• keletkezést tdő (Az évszámmal ellátott kiadványokban megjelent képeknél rend- 

ermt a megjelenési évet vettük alapul, ettől csak indokolt esetben tértünk el 
körülbelüli datálás általában ± tíz évet jelent )

‘ mXX“UA)'a!,<>k >nyaEá' ‘ """ PaP,m ny°-
A szignálás helye, szignálás
^mezmeret vagy dücméret (magasság x szélesség mm-ben), ha ez valamilyen ok

8 vt ”eni rne8a**aPÍIbató> lapméret, amit külön jelölünk
«o?kSsCsStb)°VábbÍ Példány’ val,ozat- a hátsó va^ be,sö oldalak sajátosságai,

9- Irodalom
10- Forrás (bibliográfiai adatok)

■ élőhely (leltári szám, jelzet)
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RÖVIDÍTÉSEK

Lelőhelyek

AB Civica Raccolta déllé stampe Achille Bertarelli, Milano
AG Alté Galerié am Landesmuseum Joanneum, Graz
BL Burgenlandisches Landesmuseum. Eisenstadt, Kunstsammlung
BN Bayerisches Nationalmuseum. München. Sammlung Kriss
BS BP Bálint Sándor hagyatéka, Bálint Péter tulajdona. Szeged
BS MFM Bálint Sándor hagyatéka, Móra Ferenc Múzeum, Szeged
BTM Budapesti Történeti Múzeum, Újkori Osztály. Metszettár, 46. sz. gyűjtő
DIV Dobó István Vármúzeum. Eger, Sátoraljaújhelyi metszetgyűjtemény. 

Gyűjteménygyarapodási napló sz.: 1985/152.
DM Dubay Miklós gyűjteménye, Budapest
EK Bp Egyetemi Könyvtár, Budapest
GN Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Sammlung Pachinger
GyEM Győri Egyházmegyei Múzeum
KM Keresztény Múzeum. Esztergom, Simor János hagyatéka
LFM Liszt Ferenc Múzeum, Sopron, Csatkai Endre hagyatéka
MTAK Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára
OSzK Országos Széchényi Könyvtár
OSzK/I Országos Széchényi Könyvtár, Imagines Sacrae B. M. V. et Sanctorum 

Hungáriáé Nr. 600 926
OSzK Knyt Országos Széchényi Könyvtár. Kisnyomtatványtár
ÖMV österreichisches Museum für Volkskunde. Wien, Sammlung Gugitz
PKGy E Papnevelő Intézet Könyvtára, Győr, Ebenhöch Ferenc hagyatéka
PKGy M Papnevelő Intézet Könyvtára, Győr, Mohi Adolf és Antal hagyatéka
SzZ Szilárdfy Zoltán gyűjteménye, Kálóz
TA Tibold Attila gyűjteménye, Lázi

Források

Eszterházy 1690.

Marianischer Pilgram 1737. =

Eszterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Bol- 
dogságos Szűz Képeinek Rövideden föl tét Eredeti . . . 
Nagyszombat, Académia. 1690. EK Bp RMK 1. 323. 
Marianischer Pilgram dérén In dem Königreich Ungarn 
sich befmdenden Gnaden-reichen Marianischen 
Oerthern. Presburg. M. Magd. Royerin 1737. EK Bp Ac 
5396. (A példányból a számozatlan (A8) ív hiányzik.)
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Pázmány 1701
= Pázmány Péter: Imádságos könyv. Nagyszombat, 

Académia, Hörmann János, 1701. EK Bp RMK 1.400/a.

Általános rövidítések

jl. 
k. 
lk.

’11- = szignálás balra lent
',rod- = Irodalom

szignálás jobbra lent
= körül
* szignálás lent középen 

Pl = lapméret
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1 Almás (AljmaS, Jugoszlávia) .
Effigies B. V. Máriáé ab Almass, prioré jam Saeculo in Lascko Gratiosae, quae 
Indigenas suos Ao. 1739. a saeva circum lue mirabiliter seruavit incolumes. infra 

Essekinum in Slavonia.
címlapelőzék - 1759 - rézmetszet
il. F. L. Schmitner se. - 125 x 74
Kanizslich, Ant.: Utocsiste Blaxenoj Divici Marii .. . Umnecih, Anton Bassanesa, 

1759.
Egyetemi Könyvtár. Pécs, Klimó-tár Y XII 28

Az Andacsi Csudálatos Boldog Aszszony Képe mely Szerafikus Szent Ferentz Szer- 
zetebeli Boldog Aszszony Provintziájának gondviselése alatt tiszteltetik Magyar-or

szágban. 1764.
ponyvafüzet címlapja 1764 rézmetszet
jl.l.Phil. Binder se. Budáé- 135x80
Példánya elkopott lemezről PKGy E. változata nemet felirattal BS Ml-M.
Andatsi csudálatos Boldog Asszony Képe előtt akár mi szükségben mondandó, es az 
Versfejeknek első betűivel Máriát üdvözlő ájtatos és foganatos uj imádság.
írod.: Takács 1942. 23.. Szilárdfy 1981. 122.. 132.

SzZ

3 Bisztrica (Marija Bistrica. Jugoszlávia)
S. Maria Bistricensis in Regno Croatiae.
szentkép - 1740 k. - rézmetszet
bl. Kaupertz se. exc. Graecy 134 x 83
AG K 3668

4 Bisztiica
S. Maria Bistricensis in Regno Croatiae.
címlapelőzék 1765 - rézmetszet
bl. 1. V. Kaupertz se. Graecy - 132 x 82
Újrametszett változata imalapon bl. Kaupertz se. 1 A.
írod.: Wibiral 1909. 30. No. 72.. Knapp 1984. 104.
Berke. Petar: Kinch Oszebuini .. . Zagrebu. Ferencz Xav. Zerausckeg. ,5.

EK Bp Ac 4924

5 Bisztrica
S. Maria Bistricensis in Regno Croatiae.
szentkép - 1760 k. rézmetszet
bl. Kaupertz se. 78x53
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Berke, Petar: Kinch Oszebuini . . . Zagrebu, Ferencz Xav. Zerausckeg, 1765 kiad 
vanyban elhelyezve.
EK Bp Ac 4924

6 Bisztrica
S- Maria Bistricensis
szentkép - 1760 k. - rézmetszet
60 x 43 (lp)
OSzK Knyt sz. n.

7 Bisztrica
S- Maria Bistricensis in Regno Croatiae.
szentkép - 1770 k. - rézmetszet
bL Kauperzsc. Gracii 160 x 99 (lp)
OMV 6433

S Bisztrica
S. Maria Bistricensis in Regno Croatiae.
szentkép - ] 770 k. - rézmetszet
77 x 56 (lp)
GNKapsel 1735. Nr. 206.

9 Bisztrica
S- Maria Bistricensis in Reg. Croatia
imalap 1790 k. - rézmetszet

j>- Agram(?)_ 126 x 74
Ein andáchtiges Lied, von dem Ursprung des berühmten Gnaden-Bilds Maria 

ilstncza im Königreich Croatien.
OMV 16559 A

10 Bisztrica
S. Maria Bistricensis in Regno Croatiae.
szentkép 1800 k. színezett rézmetszet
102 x 65 (lp)
GNKapsel 1735. Nr. 200.
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1 1 Bodajk
Maria Hilff zu Bodaick
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
115 x 73 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 204.



12 Bodajk
Maria Hilff zu Bodaick in Hungarn
szentkép - 1760 k. - színezett rézmetszet
145 x 95 (lp)
GNKapsel 1735. Nr. 208.

13 Bodajk
Gnadenbild zu Bodaik in Hungarn in Stulweissenburger Comitat 
szentkép - 1790 k. - rézmetszet 
bl. Anton Tichler scupls. Pest - 126 x 75 
Példánya PKGy E.
írod.: Szilárdfy 1981. 122., 132.
DM

14 Bodajk
Bodaiki Tsudálatos-kép Magyarországban Székes Fehérvár Varmegyeben.
szentkép - 1800 k. - rézmetszet
jl. Binder se. Budáé - 118 x 78 
TA

15 Boldogasszony (Frauenkirchen, Ausztria)
(A kegyszobor)
könyvillusztráció — 1679 - rézmetszet
Ik (a szobor talapzatán) Lerch se. - 108 x 65
(Boldogasszonyi ferencesek): Gratia plena, et super omnes benedicta Virgo Maria 
Fraukirchensis... Viennae, Leopold Voigt. 1679. az A6 ív és az 1. oldal közé 

kötve.
EK Bp Ac 6458

16 Boldogasszony
Főrtoi Csudálat. Boldog Aszony Képe Boldog Aszónt.
könyvillusztráció - 1690 - rézmetszet
(M. Greischer)- 155 x 100
Eszterházy 1690. 98. 31. kép

17 Boldogasszony
(A kegyszobor baldachin alatt)
kettős címlapelőzék első része — 1697 — rézmetszet
124 x 157
A 1'8. sz. lappal egy lemezre metszve.
GeheimnuB reiche Rosen oder. . . Wohlthaten ... Máriáé zu Frau-Kirchen .. . 
Wienn, Leopold Voigt, 1697.
EK Bp Ad 997
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18 Boldogasszony
(A kegyszobor)
'l24<xSiC57lape,ÖZék máSOd‘k réSZe - 1697 ~ rézmetszet

17. sz. lappal egy lemezre metszve.

' ■ ■ 'Vohl,ha,e,'' ■ ■ Mari“zu ■ ■ ■

EK Bp Ad 997

19 Boldogasszony
Franc?scanpnbhd Jraukirchen wie es “nbekleidter gestaltet, bey den P. P 

anciscanern hm tér dem Ungarischen See
szentkép - 1690 k. - színezett rézmetszet
J1- A. Maria Bűnei -96x66 (lp) 
GNKapsel 1735. Nr. 200.

20 Boldogasszony
s^Pní"bl,d Maria bey dencn P- P Franciscaern (!) zu Frau Kirchen 

ntkep - 1690 k. - rézmetszet
78 x 46
BS MFM

-1 Boldogasszony

FranXAbbÍldUn8r-deS unan«ekleidte" Miraculosen Gnadenbilds bei denen P P 
s/Pntv ZU Frauk,rehen welches mit Andacht alda Verehret wird 
szentkep-1700 k.-rézmetszet
215 x 147 (lp)
PKGy E°ld’ hla’Sárga’SÖtétkék Selyem és ara,,y|emcz alátéttel díszítve, felragasztva.

2- Boldogasszony

FmnXAbbÍldUn8 deS unanSékleid'en Miraculosen Gnadenbilds bey denen P P
< ctscanem zu Fraukirchen welches mit Andacht allda verehrt wird 

szentkép - 1720 k. - rézmetszet
H3 x 68
PKGy E

“3 Boldogasszony
s- Maria zu Frau-Kirchen.
itnalap 1720 k. - rézmetszet
93 x 116 (lp)
Az imádságszöveggel egy lemezre metszve.
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Gebeth zu der allerseeligsten Gottes-Gebáreren, welches dem Seel. Henrico Calcar 
von einer Jungfrau aus der S. Ursula Gesellschaft ist gelerth worden.
ÖMV 1520

24 Boldogasszony
Wahre Abbildung des Gnadenbilds zu Fraukirchen wie es unbekleider gestaltet bey 
den P. P. Franciscanern hinter dem Ungarischen See.
szentkép - 1720 k. - rézmetszet
81 x 50 (Ip)
BSMFM

25 Boldogasszony
Das Gnadenbild zu Fraukirchen wie es unbekleidter gestaltet, bey den P. P.
Franciscanern hinter dem Ungarischen See
szentkép - 1720 k. - rézmetszet
84x52
Későbbi lenyomata BL 26451.
ÖMV 9475 A

26 Boldogasszony
Gnaden-Bild zu Frau-Kirchen.
füzetes kiadvány illusztrációja - 1737 - fametszet
78x50
Marianischer Pilgram 1737. az A5 ív versoján.

27 Boldogasszony
Gnadenbild Maria bey denen P. P. Franciscanern zu Frau Kirchen.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
85 x 52 (Ip)
Példánya BL 26452.
GN Kapscl 1735. Nr. 200.

28 Boldogasszony .
Wahre Abbildung des Miraculosan Gnaden bilds zu Fraukirchen wie es unbekleider 
gestaltet bey denen P. P. Franciscanern hinter dem Ungarisch See.
szentkép - 1750 k. rézmetszet
102x60 (Ip)
ÖMV 9476 A

29 Boldogasszony
Die Gnadenreiche Bildnus Maria Heyd. wclche bey denen E. E. P. P. Franciscanern 
in der Marianischen Prowinz zu Fraukirchen in Ungern andáchtig verehret wírd, 
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und von der Comornerischen Teutschen bruderschaft zu einer sonderbahren 
atronin und schutz Frau vor die erdböben durch eine allgemeine wöllfahrt ist 

erwohlet worden. 1766.
szentkép - 1766 - rézmetszet
J1- I- Phil. Binder se. Budáé - 143 x 85 (Ip)
lrod.: Szilárdfy 1984. 41. kép
PKGy M

30 Boldogasszony
Wahre abbildung des Gnadenreichen Mutter Gottes zu Fraukirchen wie es un- 

e eider gestaltet bey denen P. P. Franciscanem hinter Ungar. See
szentkép - 1760 k. - rézmetszet
76 x47
GN Kapsel 1735. Nr. 203.

31 Boldogasszony
St. Maria Fraukirchen.
szentkép - 1770 k. - rézmetszet, kékes színű papír
133x88
PKGy E

32 Boldogasszony
St. Maria zu Fraukirchen.
szentkép - 1780 k. rézmetszet
102 x 65 (Ip). lemezmagasság 87
Lemezszél jobb oldalon levágva.
PKGy E

33 Boldogasszony
Walye Abbildung des gnadenreichen Muttergottes zu Frau Kirchen wie es un- 
gekleider bey denen P. P. Franciscanann.
szentkép - 1800 k. - rézmetszet
104 x 65 (Ip), lemezmagasság 85 
Lemezszél bal oldalon levágva. 
PKGy E

34 Boldogasszony
St. Maria Fraukirchen.
szentkép 1800 k. színezett rézmetszet
106x65
ÖMV 9477 A
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35 Bruck an der Leytha (Bruck an der Leitlia, Ausztria)
Abbildung der schmerzhaften Mutter Gottes in der Wald Kapelle bey Bruck an 
der Leytha.
szentkép - 1750 k. — színezett rézmetszet

' 135x77
BS BP

36 Bruck an der Leytha
Abbildung der Schmertzhaften Mutter Gottes in der Waldkapelle bey Bruck an 
der Leytha
imalap - 1760 k. - rézmetszet
jl. Binder se. — 117 x 66
Utánmetszett változata DM.
Gébét.
írod.: Szilárdfy 1981. 123., 132.
SzZ

37 Bruck an der Leytha
Abbildung der Schmertzhaften Mutter Gottes in der Waldkapelle bey Bruck an 
der Leytha
szentkép - 1760 k. - rézmetszet
jl. Binder se. - 138 x 70 (Ip)
A lap tetején felirat: óh Fájdalmas Anya! Te hiv Szolgáidat / Oltalmazd, érezzük 
Vigasztalásidat.
BS BP

38 Bruck an der Leytha
Abbildung der schmerzhaften Mutter Gottes in der Wald-Kapelle bey Bruck an 
der Leytha.
szentkép — 1800 k. - rézmetszet
113x74 (lp)
LFM 436.

39 Buda - Szt. Anna templom
Abbildung der Schmerzhaften Mutter Gottes auf dem Kreuz-Altar in der Wasser- 
stadt Pfarr-Kirche bey St. Anna in Ofen.
szentkép - 1808 - rézmetszet
(jl. Binder fecit et se.) - 93 x 68 (lp)
Körülvágva. Teljes szignált tör nélküli szentkép változata TA, ezt közli Szilárdfy 
1984. 26. kép. A teljes szignált, tör nélküli változat látható egy négylapos imalap 
címoldalán, amit a következő kiadvány elé kötöttek: Andachtsübungen zur 
Schmerzhaften Mutter auf Sieben Freytage eingerichtet. Pest, Trattner, 1808.
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(EK Bp 02975)
OSzK Knyt sz. n.

40 Buda - Szt. Anna templom
Pfar^i”! dGS cSchmerzhaften Heilandes fesu auf der Rast in der Wasserstadt 
' tarr-Kirche zu St. Anna in Ofen.
!ma,ap -1790 k. - rézmetszet
Jl- Binder se. - 132 x 84 (Ip) 
PKGy E

41 Buda - Ágostonos templom

demn wT Tf p'pZ to der Kirchenszentkép’-1760 k -VmetsT ” VerehrUng aUSgeSetZet

jl- I-1. Lidi se. Viennae - 122 x 64
lr°d.: Szilárdfy 1981. 123.
BTM 1103

4- Buda - Szt. Ferenc sebei templom

Prolin B CU,tU ab Ann° 1703’ honora,a aP,,d p- p- Ord. S. Francisci 
ovmciae S. Joani a Capist. Budáé.

szentkép - 1770 k. - rézmetszet
jl- Binder se. - 119x80
Imd.: Némethy 1886. 12 13. oldal között. Szilárdfy 1981. 123
B1M 28425

43 Buda - Szt. Ferenc sebei templom (Erzsébet apácák)

déren w"w'»G°"eS “ d“ Haus-Mutte, In Got«s HSUS 
eren VV. W. Erwirdigen Frauen Elisabethinerin zu Ofen.

szentkép - 1790 k. - rézmetszet
Jl- Binder se. - 132 x 69
Hatoldalán nyomtatott imádság német nyelven. Példánya Szépművészeti Múzeum 

apest. Grafikai Osztály, Itsz. 67.55. Utánmetszett változata SzZ és PKGv E
Némethy 1886. 32-33. oldal között 7

DM

44 nUda ~ SZL Ferenc sebei lemPl01” (Erzsébet apácák)

faenwT G°"es Md i” d™ Cottes Bn
rcn W. W. Erwirdigen Frauen Elisabethinerin zu Ofen.

szentkép 1 800 k. - rézmetszet, kékeszöld papír
J* Binder se. - 134 x 75
Hatoldalán nyomtatott imádság német nyelven. A lap alsó szélén kéziratos meg
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jegyzés: Effigies B. Máriáé Virg. in Eccl. Paroch. Szokolócz, ad Vagum, Archi 
Dioec. Strigon. Comit. Nittr. 1836. Példánya fehér papíron BTM 13578, imádság 
nélkül BTM 28417 és PKGy E.
BTM 28418

45 Buda - Szt. Ferenc sebei templom (Erzsébet apácák)
Maria Hilff in dem Gottes Haus dérén W. W. Erwirdigen Frauen Elisabethinerin 
zu Ofen
szentkép - 1790 k. - rézmetszet
(Binder műhely) - 125 x 78
írod.: Némethy 1886. 36-37. oldal között, Szilárdfy 1981. 123.
BTM 13528

46 Buda - Szt. Ferenc sebei templom (Erzsébet apácák)
Maria von guten Rath, so in dér Kirche dér W. W. E. E. Frauen Elisabethinerin 
verehret wird.
szentkép - 1790 k. - rézmetszet
104 x 77 (Ip)
SzZ

47 Buda - Klarissza apácák temploma
Das wundertháttige Gnaden-Bild Máriáé welches schon im Jaltr 1540. zu Prespurg 
bey denen W. W. E. E. Closterfrauen Ord. S. Clarae in dér Verehrung gewesen, 
hemach aber 1714. durch obgemeldte Closter-frauen Ord. S. Clarae von Prespurg 
auf ofen mitgebracht worden ist.
egylapos imalap - 1720 k. — rézmetszet
182x 154
A szöveggel egy lemezre metszve.
Gébét zu dér allerseligsten Mutter Gottes so mit Wahrer Zuversicht bey dicsen 
Gnaden Bild Töglich zu betten.
PKGy E

48 Buda Klarissza apácák temploma
Abbildung dér Schmertzhafften Mutter Gottes bey den W. W. E. E. Kloster 
Frauen Ord. S. Clarae zu Ofen in dér Föstung andáchtig verehret wird 
szentkép - 1765 k. - rézmetszet
jl. (a képkereten) Binder se. Budáé - 123 x 80
Körülvágott példánya PKGy E.
írod.: Szilárdfy 1981. 123.
BTM 13527
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49 Buda - Kiarissza apácák temploma
ahre abbildung des Schmertzhafften 

den W. w. E. E. Kloster-Frauen Ord. S 
verehret wird.

Heylands in der GefángnuB, welcher bey 
. Clarae zu Ofen in der föstung andáchtig

szentkep-] 750 k. - rézmetszet 
'25 x 77 (lp) 
BS BP

50 Buda - Krisztinaváros
Mater Gratiarum de Sanguine Budáé, 
szentkép - 1750 k. - rézmetszet 
J1-Nicolai se. - 105x68

Szilárdfy 1981. 121 132 
BTM 28421

51 Buda - Krisztinaváros
Mater Gratiarum de Sanguine Budáé.
imalap - ] 750 _ rézmetszet
93 x 57
Ofen'ofen0? ^'T Gnaden'Bild zu™ Blut genannt, in
Szentk°f M drUCk1' ZU hnden bey 1601,010 Franz ^derer. Buchdruckern 
^-entkeppeldánya hátoldalán kézírással BTM 28422.
lrod.: Szilárdfy 1979. 216. 2. ábra
SzZ 

5- Buda - Krisztinaváros
Öie Gnadenreiche Mutter Gottes zum H. Blut zu Ofen 
szentkép - 1760 k. - rézmetszet
J1- Binder se. Budáé - 140x90
Uíánmetszett változata BTM 13555.
Jrod.: Jajczay é. n. 43. ábra. Rózsa 1963. 209
PKGy E

53 Buda - Krisztinaváros

Go,tB •* k ” °6"in * ch“““ swt.
m<uap - 1770 k _ rézmetszet

J1- Binder se. - 148x92(lp)
Andachtiges Gebeth, zu der gnadenreichen Mutter Gottes Maria.
c danya B1M 27171, szentképpéldányai BTM 13542.28420

lrod.: Szilárdfy 1981 122
SzZ
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54 Buda - Krisztinaváros
Die Gnadenreiche Mutter Gottes zum H. Blut zu Ofen in dér Christina-Stadt 
könyvillusztráció (?) - 1800 k. — rézmetszet 
(Bindcr műhely) - 335 x 223 (lp)
Körülvágva, felragasztva. Színezett és rátéttel díszített példánya BTM 2458, se
lyemre nyomott példányát közli Jajczay é. n. 42. ábra.
írod.: Szilárdfy 1981. 122., 132.
BTM 28419

55 Buda - Nagyboldogasszony templom
Statua B. M. V. é marmore, quae anté Cladem Mohacsianam in Ecclesia ad 
Assump. in arcé extitit, et annis 160. quibus Budensibus Turca dominabatur 
illaesa, ut visitur, conservata fűit.
szentkép - 1786 (?) - rézmetszet
jl. Binder se. - 162 x 94 (lp)
Hátoldalán kézzel írt latin nyelvű imádság.
írod.: Szilárdfy 1981. 122., 132.
BTM 1104

56 Budakeszi - Makkosmária
Gnadenbild bey Maria Áching zu Budtages in Hungarn unweit von Offen.
szentkép - 1740 k. - rézmetszet
140 x 80
Példánya PKGy E.
TA

57 Budakeszi - Makkosmária
Die Gnadenreiche Bildnus Maria Aichen genant, so náchst Budakés unweit Ofen 
bey denen W. W. E. E. P. P. Trinitariem . . . Wahlfahrter . . . verehret . . .
szentkép - 1740 k. rézmetszet
110x62 (lp)
Alsó széle csonka, hátoldalán az óbuda-kiscelli kegyszobor ábrázolása (vo. 245.).

BS MFM

58 Budakeszi - Makkosmária
Die Gnadenreiche Bildnus Maria Aichen genant, so náchst Budakes ohnweit Ofen 
bey denen P. P. Trinitariem von andáchtigen Wallfahrtem eyfrig verehret wird. 
imalap - 1748 k. - rézmetszet 
145 x 87 (lp)
gedruckt bey Johann Thomas (Trattner) Universitáts-Buchdruckern wohnhafft 
im Schotten-hof 1748.
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címLe hely kegyurainak’ Zichy Miklósnak és feleségének, Berényi Erzsébetnek a 

DM

59 Budakeszi - Makkosmária

bey denen’pp^T BÍId'1US AÍChe" gCnant S° n3chSt Budakés ohnweit Ofen 
inin 7S? Tnn,lariern von andachtigen Wollfahrtem eyfrig verehret wird 

P ~ i /jz - rézmetszet
blf (a képkereten) S. Zeller se. Pos. - 122 x 70

en gedruckt bey Leopold Franz Landerer, Buchdruckem, 1752
eiaanya TA, szentképpéldánya PKGy E.

Írod.:Szilárdfy 1981. 118. 9. ábra., Szilárdfy 1984. 23. kép
oZZ

60 Budakeszi Makkosmária
Gnaden-Bild Maria Eichen: náchst dér Stadt Ofen, im Dorfe Budakész verehret

'maiap 1799 - rézmetszet
104 x 68
Anno 1799.
OSzK Knyt sz. n.

61 Celldömölk
Maria Zell zu Döntőiek in Hungam. Dömölki mezon lévő szörönesés kiss Maria

szentkép - 1740-1745 között - rézmetszet
125x71
^kdán a tisztítótűzben szenvedő lelkek ábrázolása bibliai idézettel német

PKGy E

Celldömölk
Das Miraculose Gnaden Bild Maria Zell zu Dömelck in Hungam 
szentkép - 1740-1745 között - rézmetszet 
95 x 58 (lp)

aXÍ5„““yle“Z **’••A Címer fÖ,Khet&" a «■«
PKGy E

63 Celldömölk
Abbildung des mirakulosen Gnadenbilds Maria Zell zu Dömelck 
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
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bl. Kauperz se. Graecy. - 109 x 64
Körülvágott, piros színnel nyomott példánya PKGy E.
írod.: Szilárdfy 1981. 122.. 132.
TA

64 Celldömölk
S. Maria Zellensis Dömölcky in Hung. Klein Maria Zell bey Dömölck in Hung. 
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
Ik. Th. Bohacz se. et ex. Viennae. - 87 x 54
PKGyM

65 Celldömölk
Das Miraculose Gnaden Bild Neu Maria Zell, welches auf der Abbtey bey Dömölck 
Ord. S. Ben. in nieder Hungarn andáchtigst verehret wird.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet, selyem
jl. Th. B. se. V. (Thomas Bohacz)
Negatívról készült nagyítás alapján.
LFM 492.

66 Celldömölk
Das mirakuloBe Gnadenbild Neu-Maria-Zell bey Dömelck in Niederhungarn.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
120x68
Hátoldalán kézzel írva: Ludovici Szélyi Jaurini die 20 octobris 1865.
Példánya PKGy E.
PKGyM

67 Celldömölk
(A kegyszobor segítségre váró betegek csoportjával)
egylapos imalap — 1750 k. — rézmetszet
137 x 87 (lp)
Ein schönes Gebett zu der Mutter Gottes Maria Zell zu Domelck in meder Hun
garn.
PKGy E

68 Celldömölk
Gnadenreiche Mirackel Bildtnus zu Klein Maria Zell bey Demög Hungáriáé.
szentkép - 1760 k. - rézmetszet
155 x 95 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 205.
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69 Celldömölk
Abb'ldung des Miraculosen Gnaden Bilds Maria Zell zu Dömelck in Hung 
szentkép- 1760 k. - rézmetszet
H2x64(lp)
PKGyE

70 Celldömölk
Gnaden bild Maria Zell in Hungam zu Dömelck 
szentkép - 1770 k. - rézmetszet 
75x50
Hatoldalán kézzel írott német nyelvű felirat.
OMV 16588 A

71 Celldömölk
Has Miraculose Gnaden Bild Maria Zell zu Dömelck in Hungam 
szentkép - 1770 k. - rézmetszet
82 x 58 (lp)
PKGyE

77 Celldömölk
(A kegyszobor baldachin alatt)
szentkép - 1770 k. - rézmetszet
85 x 45 (lp)
Imádság a Dömölki mezön levő Kis-Czeli Szűz Mariának képe előtt.
PKG dp ai' 3 St°tZÍngÍ ke8yszobor ábrázolása horvát nyelvű imádsággal (vö. 326.).

73 Celldömölk
(A kegyszobor baldachin alatt a magyar címerrel)
Ponyvafüzet címlapja - 1782 - fametszet
71 x 52

SíX“195O8y5?Ze’ (°ed“bUr8’ S“SS 1 J" 1782') C“apJáníl kÖdi
Szép négy énekek Mária-czeli szűzről. Nyomtattatott Sopronban
EK Bp I 14/8r/8.

74 Celldömölk
(A kegyszobor baldachin alatt a magyar címerrel)
szentkép — 1780 k. — rézmetszet
100x62 (lp)
Gebett zu der Mutter Gottes Maria Zell zu Dömelck in Hung.
* KGy E

93



75 Celldömölk
(A kegyszobor fogadalmi tárgyak között)
gyónási és áldozási tanúsítvány - 1780 k. - rézmetszet
80x65
1800 körüli újrametszett változata TA.
TA

76 Celldömölk (?)
(A kegyszobor alatta a templommal és kolostorral)
imalap - 1800 k. - fametszet
103 x 62
Boldog ki-múlásért az Isten Annyához.
SzZ

TI Csiksomlyó (Sumuleu, Mercurea Ciuc, Románia)
Csodálatos Anya Vagy is a Boldogságos Szűz Máriának ősrégi és sok csodákkal 
diszeskedő Kegyelemszobra mely Erdélyben Csik-Somlyón a sz. Ferencz-rendi 
atyák Templomában tiszteltctik.
ponyvafüzet címlapja — 1800 k. — fametszet
170 x 105 (lp)
Szombati imádság Mária képe előtt.
PKGy E

78 Dénesd (Nővé KoSariská, Csehszlovákia)
Die Hilfreiche Bildnus Maria zu Schildern in dér Schitt.
ponyvafüzet címlapja - 1760 k. — rézmetszet
bl. A. E. Fr. dél. jl. Se. Zeller se. Posony - 145 x 93 (lp) 
Magyar nyelvű imádságot tartalmaz.
TA

79 Eger - Szervita templom
Igaz Képe azon fájdalmas Szűz Annyának melly T. T. P. P. Servitáknál Egerben 
ajtatossan Tiszteltetik. Wahre Bildnus dér Schmerzhafften Mutter Gottes so bey 
denen Wohl E. E. P. P. Servitten in Erlau andáchtig verehret wird.
imalap - 1760 k. - rézmetszet
jl. Jo. Christ. Winkler se. Vien - 129 x 73
A Fájdalmas Isten Annyához minden szükségünkben lévő ájtatos imádság.
BS BP

80 Eger Szervita templom
Igaz Képe azon fájdalmas Szűz Annyának, melly T. T. P. P. Servitáknál Egerben 
ajtatossan Tiszteltetik. Wahre Bildnus dér Schmerzhafften Mutter Gottes, so bey
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denei) Wohl E. E. P. P. Servitten in Erlau andachtig Verehret wird.
''"alap -1780 k.-rézmetszet

J • Ant. Tischlersc. Agriae - 127 x 75
írL e?n allCn Anliegen zu Maria dér Schmertzhaften Mutter Gottes
rod: Szilárdfy 1981. 122

PKGyE

81 Eger - Székesegyház

°ka’ BÓ,d°8Sá8OS SZÜZ Mária Képe me,,y “ Egri ö^g Templomban 

szentkép - 1777 _ rézmetszet
• Anton Tischler. sculp. Agriae 1777. - 127 x 75 

Példánya PKGy M. négylapos imalapon DIV.
<K(>y E

^2 Ercsi
Effigies B. V. Máriáé, quae Ercsinii pie colitur 
szcntkep - ] 780 j. _ rézmetszet, rózsaszín selvem 
Kinder műhely) - 157 x 100 (lp)

Ei'Üdrfy,197i1V|ÜábmaP CÍmIapjára nyomtatott PéldánYa iiS MFM. ezt közli Szi- 

BTM sz. n.

84 Esztergom
Das Gnaden-Bild Máriáé in dér Festung zu Grann
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
!50x 103
DIV

85 Felbár (Horni Bár, Csehszlovákia)

hocAltnT‘‘a0 Amadeana Vet“srissima; Ex Warkony ad Föll Bar translata in
iimlí 17<n Cg'at0 COnSpiCUa; in ,nsuIa MaJ’ori Csallóköz. Cottu Posony
maiap - ] 750 k. - rézmetszet J'

W. Se. Zeller C. R. A. H. Chalc. - 132 x 83
Felragasztva, változata OSzK Knyt sz. n.

83 Ercsi
Effigies B. V. Máriáé, quae Ercsinii pie colitur
szentkép - 1790 k. - rézmetszet
98 x 72 (lp)
Változata PKGy E
DM 84 85 * * * * *
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írod.: Szilárdfy 1981. 123., 132.
OSzK/I XI.

86 Fiume - Szt. Rókus templom (Rijeka, Jugoszlávia)
• Effigie di S. Giuseppe Moribondo che si uenera nella Chiesa di S. Rocco déllé 

M. M. R. R. Madri Monache Benedittine in Fiume.
egylapos imalap — 1740 k. — rézmetszet
104 x 132
Az imádságszöveggel egy lemezre metszve.
Orazione Da recitarsi ogni giorno per ottenere una felice morte.
GN Kapsel 1735. Nr. 206.

87 Fiume - Szt. Vid templom
Wahre Abbildung des Wunderthátigen Crucifix, so von einem Spiler im Jahr 1296. 
mit einem Steinwurf verwundet, háuffiges Blut vergossen hat und nunmehro in 
der Kirchen der Gesellschafft lesu zu S. Veit in Fiume andáchtig verehret wird. 
szentkép - 1710 k. - rézmetszet 
190 x 120 (lp) 
ÖMV 16591 A

88 Fiume - Szt. Vid templom
Verő Ritratto dél Miracoloso Crocifisso che percosso da un Giocatorel Anno 1296 
sparse copioso Sangue e guesto S’ adóra nella Citta di Fuone nella Chiesa di 
S. Vito.
szentkép - 1770 k. - rézmetszet
jl. olvashatatlan - 154 x 93 (lp) 
GN Kapsel 1735. Nr. 206.

89 Fiume - Szt. Vid templom
Abbildung des Wunderthátigen Crucifix so von einen Spiller im Jahr 1296 mit 
einen Steinwurf verwundet háffiges blut vergossen hat In S. Veit in fiúmé verehret 
wird.
szentkép - 1770 k. - rézmetszet
90 x 54
Utánmetszett változata GN Kapsel 1735. Nr. 206., 19. század eleji lenyomata egy
lapos imalapon GN Kapsel 1735. Nr. 199.
ÖMV 6439

90 Földvár (ma Dunaföldvár)
Vera Effigies Gratiosae Imaginis B. M. V. Cluae Földvarini in Ecclesia R. R. P. P. 
Ord. Minor. Reg. Obs. Provintiae S. loan á Capis. Deuotissime Colitur.
szentkép - 1766 - rézmetszet
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1766.1n]3o xP73í ranciscus Stad,er Guardianus Conventus I. P. Binder se. Budáé 

*r°d.:Pataky 1951.84.
GNKapsel 1735. Nr. 199.

91 praknÓ ÍForchlenau. Ausztria)

k-ömní|CSUdáL Bold°8 Aszony Képe Frakno Várallyán.
kőnyvillusztráció - 1690 rézmetszet
(M. Greischer)- 154x96
Eszterházy 1690. 105. 32. kép

92 Fraknó

Hóin"8,!06.1 Mu’,er Ín der Kirchen dere" Dienern U L F
Hungarn erha8ÍSChen Graffschaft F<>rchtenstain zu Forchtenau in

szentkép -i 740 k. - rézmetszet 
142 x 77 
pKGy M

93 Fraknó
inÍr SWí!? Gna<te” *“«»' “ * Ki"*® tae„ Kenem U L F 

Hungam. ,ch‘Esterha8,schen Graffschaft Forchtenstain zu Forchtenau in 

l47ntk0A 1740 k’ ~ rézmetszel- rózsaszín selyem 
l47x80(lp) J
PKGy E

94 Gyöngyös

■éntkép 1780 k. - rézmetszet
130x85
BS BP alan réZbe me,SZVe imádsá8a fáJdalmas Anyához.

95 Gyöngyös
Bűnösök Oltalma. Valóságos Képe a’ B. Szűz mariának 

ranciscanusok Templomában tiszteltetik 
szentkép-1790 k. rézmetszet 
153 x 102 (lp)
BSMfJ"1 rÓZbe me,SZVe imádsága fáJdalmas Anyához.

a’

a mint Gyöngyösön a’
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96 Győr — Karmelita templom
Das gnadenreiche Jesukindlein. welche schon über 100 Jalír bey denen barfüssieen 
Carmelitem in Prag verehret wird.
imalap - 1780 k. - rézmetszet
161 x 95 (Ip)
Lob- und Bittgesang zu dem Gnadenreichen Jesu Kinde welches bey den W. W 
E. E. Vittem des Heil. Barfüsserkarmelitern-Ordens im Raab andáchtig Verehret 
wird. Raab, gedruckt bey Jós. Streibig.
PKGyE

97 Győr - Orsolyita templom (?)
(A genazzanoi Jo tanács Anyja kegyképtípus az eredetlegenda jelenetével) 
szentkép — 1750 k. — rézmetszet
jl. S. Zeller se. Posony - 138 x 80
Selyemre nyomott példánya D1V.
DIV

98 Győr - Orsolyita templom
(A genazzanoi Jó tanács Anyja kegyképtípus az eredetlegenda jelenetével ) 
imalap 1774 - rézmetszet
144 x 80
Ursprung der BiidniE Máriáé vöm guten Rath, welche in Raab bey den W. W. E E 
Klosterfrauen zu S. Ursula genannt. zűr öffentlichen Verehrung ausgesetzet ist 
. . . Herausgezogen aus dem Romanischen Exemplar in dem Jalír 1 736. Hátlapján- 
Bitt-Seufzer des Heiligen Augustini. Pressburg. Johann Michael Landerer. 1774. 
Pannonhalmi Bencés Apátság Tanulmányi Háza. Budapest

99 Győr - Székesegyház
Miraculosa - B. V. M. laurini.
könyvillusztráció - 1701 rézmetszet
jl. HF. von Langgraffen se. - 175 x 130
Alul középen gr. Altorjai Apor István címere. Változata átmetszett felirattal és 
Csele József címerével: Evangeliomok mellyeket esztendő által olvastat az anya- 
szentegyház... Csele Joseph urnák költségével. Nagyszombat, Acad. 1708. 
EK Bp RMK I. 438. a számozott 1. oldal elé kötve. Ennek felirata: Regina 
Sanctorum Omnium Hereditaria Patrona Hungáriáé.
Irod.:Pataky 1951. 167. I 1.
Pázmány 1701. 190. és 191. oldal közé kötve.

100 Győr - Székesegyház
Instituit Laetare Chorus sudorque Máriáé laurini trinis per gnttas ivit ab horis. 
imalap — 1737 — rézmetszet
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bl- (a kereten) Hoffmann et Hermundt - 128 x 80
Ralh ragasztva- A kronosztichon a kegykép könnyezésének évére (1697) utal 
Kaab, Gedruckt bey Gregori Johann Streibig, 1737.
• KGy E

101 Győr - Székesegyház

szenten sudorque Mariae laurini trinis perguttas ivit ab horis.
-wiiKep - 1730 k. - rézmetszet
Cári de La Haye) - 105 x 80
atoJdalán metszet Xavéri Szt. Ferencről Cári de La Haye fe. szignálással. Pél- 

DM^ UreS ,liít,appal DM és TA’színezett példánya üres hátlappal DM.

1 Győr - Székesegyház

J697°r Bea‘ae MarÍae’ qUae in Cathedrali Ecclesia iaurinensi Anno 
e(1- Marty per tres horas prodigiose Sangvinem sudavit. et qvotidianis 
cnamnum gratys clarescit.
szentkép - 1730 k. - rézmetszet
J1- J. Schmutzer sculp. - 132 x 85
! Vlanya Alber,ina- wien, Kupferstichkabinett, J. Schmuzer I. vol föl 2 Nr

■> GyLM hátoldalán eszázadi felirat: 1769., később újranyomott példánya Ta’ 
“od.: Szilárdfy 1981. 121 132
PKGy E

Győr — Székesegyház
stdantis697' 016 17 Many Ia“rÍnÍ Ín Calhedra,i Ecclesia ,ribus horis Sangvinem 

szentkép - 1750 k. - rézmetszet
j1- Ihom. Bohaczscul. Vien - 121 x 77
Selyemre nyomott példánya PKGy E.
OMV 16819 A 

'04 Győr — Székesegyház

Anno°Si6oífi8ÍrS 'ÍV'V VÍrgÍ"ÍS’ qUae Cathedra,i Eccl«sia Iaurinensi 
-.d,e ,7- Mar,y Per trés horas prodigiose Sangvinem sudavit et 

qvotidianis etiamnum gratys clarescit.
szentkép - 1770 k. - rézmetszet
jl- A. Zenger se. 133x84
Felragasztva. Példánya imalapon DM, 1797-es impresszumú imalapon GyEM 
Írod : Szilárdfy 1981. 121 r
OSzK/I II.
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105 Győr - Székesegyház
(A kegykép)
szentkép — 1797 (?) - rézmetszet
jl. (a képkeret hajlatában) Schmid se. - 75 x 58
Zöld selyemre nyomott példánya PKGy M. korabeli imalapra ráragasztott példá
nya PKGy M.
GyEM

106 Gyulafehérvár - Székesegyház (Álba lulia. Románia)
(A kegykép)
könyvillusztráció - 1747 - rézmetszet
104x69
Mariana lux relucens, seu história genuina iconis B. V. Máriáé Lachrymosae, quae 
olim in Bulgarica Civitate Chyprovacii bis flevit... nunc verő Carolinae in 
Praesidio ... Claudiopoli, Typis Academicis Soc. Jesu per Andreám (F)eiy, 
1747. az 1. számozott oldal előtt.
EK Bp Ae 4931.

107 Gyulafehérvár - Trinitárius templom
Gratiosa Imago B. Máriáé V. quae in Ecclesia R. R. P. P. Trinitariorum Albae 
Carolinae in Transylvania devote colitur. Haec aeri incisa dedicatur Illustrissimis 
Conjugibus D. Joanni et D. Sophiae Nagy de Csatár á P. P. á S. N. T. v.
szentkép - 1740 k. — rézmetszet
jl. F. L. Schmitner se. Viennae - 127 x 76 
DIV

108 Hajós
Kegyelmeknek Anya Hajosson.
szentkép - 1770 k. - rézmetszet
120x70
BS MFM

109 Homokkomárom
S. Maria Auxiliatrix.
imalap - 1752 — rézmetszet
jl. Se.Zellersc. Posony - 110 x 70
Hozzá illettetctt a’ Sz. Testéhez Homokkomároinban Weszprimi Püspökségben.
Posony, Landerer János Mihály, 1752.
Hátoldalán imádság: Üdvöz légy sz. Félix.
BS BP
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110 Homokkomárom
S- Maria Auxiliatrix.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
J>- Se. Zeller se. Posony - 105 x 62 (Ip) 
írod.: Szilárdfy 1981. 122.. 132., Tüskés - Knapp 1982. 275. 6. ábra.
DM

111 ÍHava (Hava. Csehszlovákia)
(A kegykép angyalokkal körülvéve) 
öny villusztráció — 1723 — rézmetszet 

147x85
Marianus a Regibus: Peregrinatio Trigrammatica. Tyrnaviae, Typis Acad S J ner 
™d. Gall. 1723. a 44. oldalon. ' ’ P
EK Bp Hb 4704

Wq, ~ Agostonrendi kanonok apácák temploma (Eisenstadt. Ausztria) 
Hn .re„Abblldung ^r gnadenreichen Mutter Gottes, in EyBenstadt, in dem 

o< h-Furstlich Esterhásischen Stifft, bey S. Joseph, dérén Chor-Frauen Can 
eg 8. Aug. welche Bildnus schon über 200 Jahr, doch in seiner erster schöne

len, und welche mit Eyffer ihrer Noth u. Anliegen erleichterung gesucht 
s/Pn t S Un8e,rost von sich gelassen, mit gröster Zufriedenheit der Seelen 
szentkep - 1730 k. - rézmetszet

' x, P' S‘( M jL M' Engelbr. se. et exc. A. V. - 121 x 67 (Ip)
BLNr. 26156 

113 Kismarton - Ferences templom
Kismartom Csud. Boldog Aszony Képe Kismartonban.
konyvillusztráció - 1690 - rézmetszet
(M. Greischer) - 156 x 98
Eszterházy 1690. 109. 33. kép

* 14 Kismarton — Kálvária

Gnad“blld * dem Fürs"'Ca,vari Bcr>: »•<•» 
entkep - 1720 k. - színezett rézmetszet, pergamen

Jl- M. B.-94x68 (lp)
aX^oÍn’ kéZZel írOt' fC,jegyZés a Szt‘ $kolasztika oltár felszenteléséről 1725.

PKGy M

115 Kismarton Kálvária
Vera et miraculosa Effigies Sanctissimae Máriáé in Hungária, prope Eysen- 
stadium m Monté Calvaria. Wahrhaffte Abbildung deB miraculoscn Gnaden Bild 
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U. L. Frauen in Ungarn bey der Eisenstadt auf dem Berg Calvaria. 
szentkép — 1720 k. — színezett rézmetszet 
324 x 230 (lp)
GN Kapsel 1733.Nr.39.

116 Kismarton - Kálvária
Gnaden-Bild zu Eisenstadt in Ungarn.
füzetes kiadvány illusztrációja — 1737 - fametszet
78x52
Marianischer Pilgram 1737. a számozatlan (A6) ív versoján.

117 Kismarton - Kálvária
Wahre Abbildung des Fürst. Calvaribergs in der Eysenstadt.
szentkép (?) - 1730 k. - rézmetszet
117x65 (lp)
OSzK Knyt V. 230-34/62.

118 Kismarton — Kálvária
Calvariberg nechst EüsenStadt.
szentkép - 1730 k. - rézmetszet, selyem
90 x 65 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 206.

119 Kismarton Kálvária
Gnaden Bild Maria, auf den Fürst. Calvary berg bey Eisenstadt. 
szentkép - 1740 k. - rézmetszet 
Fotó alapján.
ÖMV 4901 A

120 Kismarton - Kálvária
Gnaden Bild Maria auf den Fürstl. Calvary berg Nebst der Eisen Stadt.
szentkép - 1750 k. rézmetszet
111 x 64 (lp)
Hátoldalán kézzel írva: Zum Andenken von . . . Rosina Waltz. Rózsaszín selyem
re nyomott példánya BS MFM.
KMS. 148.

121 Kismarton - Kálvária
Calvary berg nechst Eüsenstadt.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
112 x 77 (lp)
BLNr. 26160.
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122 Kismarton - Kálvária
Calvaribeg nechst EüsenStadt.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet, piros selyem
98x71(]p)
BL Nr. 26159.

123 Kismarton - Kálvária
^riak)8ySZ°bOr KereSzteiő SzL János és Szt- E§yeíi társaságában, alattuk a kál- 

énekfüzet címlapja - 1763 - rézmetszet
131 x 90
ÍJiál‘aI gondozott gumpendorfi Szt. Egyed plébániatemplomhoz kap-

■ odo Keresztelő Szt. János és Cecília társulat 50. jubileumi kismartoni zarán- 
Klatanak alkalmából kiadott énekfüzet.

3e,. /'“Szug isI den l3- Augusti 1763. verfaBt von Anion JonaB Ulbrich k. k. 
o -Musico. Mater Misericordiae Maria Eine Mutter dér Barinherzigkeit. Wien

J°hann Jacob Jahn
GyEM

124 Kismarton - Kálvária
Wahre Abbildung dér Fürst. Calvaribergs bey Eüsenstadt
szentkép - 1760 k. - rézmetszet
109x64 (lp)
PKGy E

125 Kismarton - Kálvária
Gnadcn bild Maria Einsidl auff dem Fürst. Calvry Berg bei Eisen stadt.
szentkép - I 760 k. - színezett rézmetszet
118x74
ÖMV 9400 A

126 Kismarton - Kálvária
(A kegyszobor)
Ponyvafüzet címlapja 1784 - fametszet
Fotó alapján.
■Sopron n84CkCk’ CSuda’téte,ekke] Iündökl0 kis-martonyi szűz Máriárul.

LFM 492.

I-2 Kismarton - Kálvária
Gnadenbild Maria Einsidl auff dem Fürst. Calvry Berg bei Eisenstadt.
szentkép 1790 k. rézmetszet
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114x73 (lp)
Jobb alsó sarka csonka.
ÖMV 9009

128 Kismarton - Kálvária
Abbildung des Calvari berges bey Eysenstadt.
egylapos imalap - 1790 k. - rézmetszet
193 x 112 (lp)
And'áchtiges Gébét, zu der gnadenreichen Jungfrau und Mutter Gottes Maria 
Eisenstadt.
TA

129 Kismarton — Kálvária 
Maria Eisenstadt.
szentkép - 1800 k. - rézmetszet
112x73 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 200.

130 Kismarton Kálvária, Loretó. Stotzing
O Gnaden reiche Mutter Maria Laureto, Eysenstadt und Stotzing behüte Vor 
Krieg Hunger Pest und allén (Jbel Ámen.
szentkép - 1720 k. - rézmetszet
112x73 (lp)
Hátoldalán kézzel irt latin nyelvű imádság.
BL Nr. 26171.

131 Kismarton - Kálvária, Loretó. Stotzing
An diser Blum ein jeder hat Lorcta. Stozing, Eysenstadt. 
szemkép — 1750 k. — rézkarc
110 x 70 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 210.

132 Kismarton - Kálvária, Loretó. Stotzing
An diser Blum ein jeder hat , Loreta, Stozing, Eysenstadt. 
szentkép 1750 k. rézmetszet 
117 x 71
Írod.: Gugitz 1950. 34. kép.
ÖMV 9399 A

133 Kismarton — Plébániatemplom
Wahre Abbildung der betrübten Mutter Gottes. So in der Lobi. Stadt-Pfarr- 
Kürchen bey S. Martin zu Eysenstadt in Nieder-Ungarn andáchtigst Verehret wird.
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'"'alap-1760 k.-rézmetszet
(Johann Ernst Mansfeld) - 135 x 184 (lp) 
Az miadságszöveggel egy lapra metszve. 
„e,t In allén Nöthen, und Anligen 
B>-Nr. 26158.

134 Kismarton -Plébániatemplom
KüXAb?Íldong der. betrübten Mutter Gottes, So in der Lobi. Stadt-Pfarr- 

wird. U1 t5 ‘ Martl” ZU Eysenstadt in Nieder-Ungarn andáchtigst Verehret

ynalap 1760 k. - rézmetszet
128x 175 (lp)
PKGy'J4ds‘lgs/ovc88cl e§y laPra metszve. Selyemre nyomott szentképpéldánya 

lrod-: Szilárdfy 1984.27
PKGy E

135 w-?' ' " “ P,ébá,’iatemplom3 10

KXirbe^sn8MÍH bC,rÜpCn MU?r G°,teS- S° Ín der LöbL Stadt-Pfarr- 
wird 5 ' M ' ZU Eysensladt In Nieder-Ungarn andáchtigst Verehret 

imalap - 1770 k. - rézmetszet
- Jó. Kollanetz. se. Viennae - 132 x 89 (lp) 

LFM 436.

i35a Kluknó (?) (Kluknava, Csehszlovákia)

«Spó* m““‘m ref“8i,'ra- °mne s“™ 8a“d“m ■"

«zentkép(?)_ J773 -rézmetszet
160 x 95 (lp)
Mdánya kö„y,m„sz,ráqiöl!én[. Az. Isten Mindenha lóságának Tárház, Az Az

Akadó,n™a|773 oldTffl™ “'Sp"nyának ,iszlelcti- Nagyszombal.

Z EHkX8 RM™8 Z fPI , T‘L * Na8y!2°mb“' ~
darabjai ,z ,708-“

BS BP
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135b Kluknó (?)
S. Anna. Fons perennis Divinarum Gratiarum.
szentkép 1780 k. rézmetszet
124x66

. DM

136 Kolozsvár (Chij-Napoca, Románia)
Miraculosa Imago B. M. V. in Claudiopol. Templo S. J. 
könyvillusztráció - 1735 - rézmetszet 
jl. J. H. Martin se. Vien - 110 x 68
Wahre und ausführliche Beschreibung Des Ursprungs des. .. zu Clausenburg . . . 
vorgestellten Gnaden-Bilds. .. Clausenburg, Acad. S. J. Sim. Thadaeus Weichen- 
berg, 1735. az 1. számozott oldal előtt.
EK BP Ac 4950

137 Kolozsvár
Effigies Miraculosae Imaginis B. M. V. in Claudiopol. Templo Soc. I.
könyvillusztráció (imalap) - 1735 - rézmetszet
78x59
Wahre und ausführliche Beschreibung Des Ursprungs des. .. zu Clausenburg . . . 
vorgestellten Gnaden-Bilds. .. Clausenburg, Acad. S. J. Sim Thadaeus Weichen- 
berg, 1735. a könyv utolsó számozott lapja • 2 számozatlan lap után kötve. 
EK Bp Ac 4950

138 Kolozsvár
Effigies Thaumaturgae B. M. V. Iconis Lacrymantis in Transylvania ad Claudio- 
polim 1699. 15. February. quae Visitur in Academico S. I. Templo Claudio- 
politano,
imalap - 1736 - rézmetszet
bl. And. et los. Schmuzer se. Vien. Austr. 107 x 67
Példánya címlapelőzékként: Antonius Gruber: História Thaumaturgae Virginis 
Ciaudiopolitanae.. . Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu, Simon Thadaeus 
Weichenberg, EK Bp. Ae 4932.
OSzK Knyt 99/-24/7Ó.

139 Kolozsvár
Effigies Thaumaturgae B. M. V. Iconis Lacrymantisin Transylvania ad Claudio- 
polim 1699. 15. February, quae Visitur in Academico S. I. Templo Claudio- 
politano.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
jl. JC. Winkler se. Vien 110 x 69 (lp)
Rózsaszín selyemre nyomott példánya DM, említi Szilárdfy 1981. 121., 132.
OSzK Knyt 582/157/76.
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>40 Kolozsvár

pata iSr",”"'?8' B' M- V- Transza ad Clsndlo.
politano y qU“ VÍSÍ'Ur Ín Academico S- I. Templo Claudio-

szentkép-] 750 k. - rézmetszet
Jl- S. Zeller se. Posonii. - 112 x 75 (Ip) 
Felragasztva.
Irod: Szilárdfy 1981. 122., 132
°SzK/I VIII.

141 Kolozsvár

Cv‘8ieS B’ V' flenIÍS in Transy|vania ad Claudiopolim 1699. die 15-a Feh 
uary V.situr Academico Soc. lesu Templo Claudiopolitano

szentkep- 1750 k. - rézmetszet
95 x 60 (lp)
DIV

'42 Kolozsvár
Kolosvári Csudálatos kép.
ponyvafüzet illusztráció - 1760 k. - rézmetszet
J'- 1- G. Baumgartner se. Vienn - 118 x 76
fÍCr K,°l°tVárÍ jéSUÍ,ák ,eniPl°n,ában lévő csudálatos szent képénél

op I 8r/76/6

143 Kolozsvár
f^699 HaprnKtUr8ae/,Ír8ÍnÍS lachryman,is in Transylvania ad Claudiopolim 

szemké r ’ 1770 >Uary C° "Ur 'n Academico S- Jesu ,emPlo Claudiopoli.
“lKtp - i //u k. — rézkarc

jl- Binder se. Budáé - 198 x 145 
Felragasztva.
^'-Szilárdiy 198!. 119. 11.ábra, 122., Szilárdfy 1984.21.kép.
’-'oZK/l VII.

144 Kolozsvár

l'699ei STIP l'n’alUrgae|Vir8inis laehrymantis in Transylvania ad Claudopolim A
- 15. February Colitur in Academico S. Jesu templo Claudiopoli 

szentkep- 1770 k. - rézmetszet '
lem kétoldalt a képkeret hajlataiban: Binder se. Budáé 146 x 83 
1 KGy E

145 Kolozsvár
SÍeísTpaUhmrUí8ae VÍr8'nÍ ,achr*manfis in Transylvania ad Claudopolim A

9. 15. f ebr. Colitur in Academico S. Jesu templo Claudiopoli.
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szentkép 1800 k. - színezett rézmetszet
jl. H. Benedi(ct) - 119 x 79 (lp)
Jobb alsó sarka csonka.
PKGy E

146 ' Kőszeg
Vera effigies gratiosae Virginis, quae in Ecclesia Collegii Soc. Jesu Ginsii colitur. 
társulati emléklap — 1730 k. rézmetszet
bl. Dietell se. - 117x67
Hátoldalán a társulatba lépés éve 1773., német nyelven nyomtatott szöveg kéz
zel kiegészítve.
SzZ

147 Vacat

148 Léka (Lockenhaus, Ausztria)
Wahre Abbildung dér in dér Krufte der Kloster-Kirche dér W. W. E. E. Váter des 
Einsidler Ordcns des H. V. Augustinus. zu Lokenhaus in Hungarn zu Verchrung 
ausgesetzten Bildnus Maria.
szentkép 1770 k. - rézmetszet
Ik. Joseph Kollanetz, gcstochcn in Wien. 184 x 130 (lp)
Felragasztva.
írod.: Szilárdfy 1981. 123.
OSz.K/I XII.

149 Léka
Diese Gnadenreiche Bildnus isi zu Luckenhaus in Hungarn in der Kirchen derén 
W. W. E. E. P. P. Augustinern zűr and’áchtigcr Verchrung ausgesetzet.
szentkép - 1770 k. rézmetszet
115x62(lp)
GNKapsel 1735. Nr. 210.

150 Lók (Unterfraucnhaid. Ausztria)
Löki Csudálat. Boldog Aszony Képe Lökön.
könyvillusztráció 1690 rézmetszet
(M. Greischer) 152x94
Eszterházy 1690. 121.39. kép

151 Loretó (Maria-Loreto, Ausztria)
Lauretomi Csud. Boldog Aszony Képe Lauretomban.
könyvillusztráció - 1690 rézmetszet
(M. Greischer) 154x98
Eszterházy 1690. II7. 37. kép
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152 Loretó(?)
S- Maria Loreta.
iTe~ 17~° szinezett rézmetszet
''8x75(|p)
°MV 27867

153 Lőrét ó
'«XpJ, E“““Ord'&rr-B v M Laure,hi *

bl- L. L. Schmitner se. Viennae 135 x 80
.TOdGugitz 1955 -1958.2 232
OMV 29152

154 Lorctó

Serviuén"115 SCe'ÍgSten JU"gfraU Loreta in Hu"Sarn beV d^en P. P.

szentkép- 1750 k. - rézmetszet 
114x65
Huloklakm a stotzingi kegyszobor ábrázolása (vö. 323.).

*5S Loretóf?)
1 illlgies S. Máriáé Laureto
szemkép - 1750 k. - rézmetszet
110x67
Bibliothek des Franziskanerklosters, Eisenstadt, sz. n.

156 Loretó

'XXlZ1XX'e,"a,! in Hu"8’™c™Ecc,esia s-Cappeiia«c°-
szeiiikép 1760 k. rézmetszet, selyem
.!'• Hermann se. - 130 x 75 (lp)
L>N Kapsel 1735. Nr. 210.

157 Lucs
sxxxxá R™'Nyefd / 

egylapos imalap - 1800 k. - fametszet 
130x79
M?evS Vr8yC'míkel tÖndÖk'0 Bo,d°8ság^ Szűz Máriához, mellyet a Pétsi 

.................... ...... .

BS MFM
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158 Ludbreg (Ludbreg, J ugoszlávia)
Wunderbahres H. Blut Jesu Christi, so in der Schloskapelle zu Ludbrig in Croa- 
tien seit Anno 1411. grosse Wunder würket.
szentkép - 1760 k. - rézmetszet
jl. Kauperz se. Graecii. — 126 x 75
AGK3617

159 Máriabesnyö
Effigies Statuae B. Máriáé Virg. 19. Apr. 1759. in Besnyo inventae quae ibidem 
apud P. P. Capucinos Colitur.
imalap - 1767 - rézmetszet
jl. Jo. Christoph Winkier se. - 135 x 68
TA

160 Máriabesnyö
Effigies Statuae B. Máriáé Virg. 19. Apr. 1759. in Besnyo inventae quae ibidem 
apud P. P. Capucinos Colitur.
szentkép - 1770 k. - rézmetszet
Ik. Joh. Pliil. Binder se. Budáé - 140 x 78 (Ip)
DM

161 Máriabesnyö
Effigies Statuae B. Máriáé Virg. 19. Apr. 1759. in Besnyo inventae quae ibidem 
apud P. P. Capucinos Colitur.
szentkép - 1800 k. - rézmetszet
(Binder műhely) — 128 x 75 (Ip)
írod.: Szilárdfy 1981. 122., 132.
BTM 23326

162 Máriagyüd
Effigies B. V. Máriáé lúd Sziklos in Hungária.
szentkép - 1720 k. - rézmetszet
139 x 74 (Ip)
GN Kapsel 1735. Nr. 208.

163 Máriagyüd
Effigies B. V. Máriáé Gyüdensis ad Siklós in Hungária.
imalap — 1760 k. — fametszet
121 x 72
Gebeth zu dem wunterth’átigen BildniB unser Licben Frauen zu Gyüd in Hun
garn náchst Siklosch.
BS BP
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164 Máriagyüd
S- Maria Gyüd.

107'800 k‘ ~ rézmetszet> bordó papíron
X 70 (]p)

DM

165 Máriakéménd

xaXp t ”dir séuff2et Am,M Hem' “"■*s™"-
jl- Binder se. Budáé - 129 x 85 (lp)
ÖMv'í 664^A kéZZe*írOt' la“n nyeíVŰ imádság’

166 Máriapócs

CaUSa N°S,rae LaetÍ,ae- VÍCtOrÍa ad Zentam 1697-

169 Máriapócs

V I(Kép - 1698 (?) _ rezmctszet
111 x 69 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 203.

167 Máriapócs
Miraculosa B. V. M. Pöcensis in Hung.
konyvdlusztráció - 1701 - rézmetszet
ai i* ' dc La"ggrafíen se. Tyrnaviae - 183 x 131

11 középen Altorjai Apor István címere.
Irod.: Pataky 1951. 167. 10.
Pázmány 1701. föl 143.

,68 Máriapócs

SacnsTZ mT' date flUmÍna’ n°StraS I Ut ^08 undis irriget ille 
Virgine Laurus eerh.m°rP S"” mOnS,rabÍmus- orta I Sacra ex una 

címlapelőzék - 1702 -rézmetszet
• Hoffmann et Hermundt fecerunt Viennae. - 186 x 138 (lp) 

ozentkep példánya TA. 1'
lr°d.:Pa(aky 1951. 139.
“CA«aJd°""S B1V"“ ’b OrÍ8ÍM

EK Bp. RMK II. 496.
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125 x 75 (Ip)
A széle sérült. Példánya DIV.
BNK1W5173

170 Máriapócs
Effigies Miraculosae Máriáé Dei Matris, quae in Bööz Superioris Hungáriáé 1696. 
saepius est lachrimata.
szentkép 1700 k. - rézmetszet 
188x 142 (Ip) 
Felragasztva.
OSzK/I VI.

171 Máriapócs
Wahre abbildung des Wunderthatigen Weinenden Gnadenbilds Máriáé von Pötz. 
so von einer Lobi. Liebs Versammlung derén Sterbenden unterdem Titul Máriáé 
der threnen bey S. Steph. in Wienn sonderbar verehret wird.
imalap - 1720 k. rézmetszet
jl. Dietell se. - 125 x 74
Gebett, Eines reumüthigen Sünders, zu der weinenden Wunderthatigen Gnaden- 
Mutter Maria von Pötseh.. .
PKGy E

172 Máriapócs
Mariabild so zu Böötz in ober Ungárn den 4. Nov. Anno 1696. geweinet. 
szentkép 1720 k. rézmetszet 
150x 96 (Ip) 
A széle sérült.
PKGy E

173 Máriapócs
Wahre abbildung des Wunderthatigen Weinenden Gnaden bilds Máriáé von Pötz. 
szentkép 1730 k. - rézmetszet 
jl. Asner se. - 110 x 64
PKGy E

174 Máriapócs
Wahre Abbildung des Weinenden Gnaden Bilds Máriáé von Pötseh, so bey 
50-jahrigen Gedáchtnus-Fest zum beschluB der Acht-Tagigen Andacht den 9. 
July 1747. offentlich in einer Procession von S. Stephans Metropolitan Kirehen 
aufi u. wider dahin getragen worden.
szentkép 1747 - rézmetszet
143 x83 (lp)
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PKGy EÍÍ'1 német nyC'VŰ in,ádsa'gszöveg.

175 Máriapócs

—..NKtp - I /4() k _ rezine(szc(
Kn i'•S ( M í1 ■ Cath. se. et exc A V -!50x8sn \
Korulvagott példánya DIV. ’ ' ,5Ux85í|P)
,r°d:Gugitz 1950. 128.
GN Kapsel 1735. Nr. 203.

176 Máriapócs

■*ZM^:** “ - *•*
"an Kirch bey S. Stephan sonderbar verehret wird MeIroP°-
,na aP !740k. rézmetszet

P Schatír se. Vienna - 118 x 78
Wien, Maria Susanna Jahnin. é. n
BTM 13566

177 Máriapócs

--S: sxx’Jsr* «*" »- 

fliiánnen m der Metropoliten Kírchcn bey S dC"’ 0,1,1 Mariae der
^en/StattWiennSonderbahrvXt^/' d<?r K^S- 

•arsulatHapP) I 740 k. - rézmetszet
Felragasz^adCl’ ' L' Sc'lnii,ner Vie""a - 290 x 180 (lp)

Irod.rSzilárdfy 1984.20 kép
OSzK/I V.

,7B Máriapócs

Ao-l6?'in Ecc,csi* r-
S. Stephani Vienn. Vener. exposiu. ét 'succSvé m'""'"X "U"C BaSÍ,ÍCa 
’enti, Ao. 1715. Mcns. íul. 31-a. el Aug 1-, et 3 ■< T'i 8'C V,ennae cx's- 
Ecclesia Pocsensi, noyas lachrimas elieiemis " d'CbUS’ "er“m eadei" 
szentkép - 1750 k. - rézmetszet

Fr. Femngersc. 186 x 129(|p)
Fel ragasztva.
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179 Máriapócs
Vera effigies B. V. M. quae adnormam príma Pocsini in Hungária Ao. 1696. 
sapius Laerimantis, ac dein Viennam ablatae expressa, et in illius Loco relicta 
rursus Ao. 1715. Lacrimas profudit 31. luly l-a et 3 Augusti.
címlapelőzék - 1766 rézmetszet
jl. 1. Phil. Binder se. Budáé 1766. — 140 x 71
A könnyeket tintával utólag rajzolták be.
írod.: Knapp 1984. 100.
Vera relatio super fletu . . . Pócsiensis .. . Kassa, Landerer, (1776)
MTAK 521.846

180 Máriapócs
Vera effigies B. V. M. quae adnormam primae Pocsini in Hungária A. 1696 
Sacpius Lacrymantis, ac dein. Viennam abblatae, expressa, cl in illius Loco 
relicta. rursus Ao. 1715. Lacrymas profudit 31. luly l-a et 3 Augsti.
szent kép - 1770 k. rézmetszet
125 x 72
Felragasztva.
OSzK/I IV. recto

181 Máriapócs
A B. Sz. Mária Képe, melly 1715-dik esztendő Júliusnak 31-dik és Aug. primo 
és 3-dik napjain könyvezett Pótson N. Szabolcs Vármegyében.
szentkép - 1800 k. rézmetszet
jl. Prixner dél. et se. - 170 x 110 (lp)
Felragasztva.
Írod.: Szilárdfy 1981. 127.. 134.
OSz.K/I IV. recto

182 Máriapócs
Vera effigies B. V. M. quae ad normám príma Pocsini in Hungária A. 1696. 
Sacpius Lacrymantis, ac dein. Viennam ablatae expressa et in illius Loco relicta 
rursus A. 1715. Lacrymas profudit 31. luly. l-a et 3 Augst.
szentkép - 1800 k. rézmetszet
147 x 90 (lp)
Kopott lemezről készült lenyomat.
PKGy E

183 Máriapócs, Kolozsvár
(A két kegykép allegorikus kompozícióban)
könyvillusztráció - 1701 — rézmetszet
jl. HF. de Langgraffen sculp. Tyrnaviae 165 x 122 
Pázmány 1701. az utolsó számozott oldal után kötve.
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■84 Máriapócs. Kolozsvár
(A két kegykép allegorikus kompozícióban)
szentkép — 1720 k. rézmetszet
(El. Schaffliausen) - 1 22 x 75
Hátoldalán rézmetszet Xavéri Szt. Ferencről El. Schaffliausen sculp. Tyr. szigná
lással. Sérült példánya üres hátlappal PKGy E.
írod..-Szilárdfy 1981. 121.
DM

185 Máriapócs. Kolozsvár •'
(A két kegykép allegorikus kompozícióban)
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
jl. Jós. Jagersc. Tyrna. 123x73
GN Kapsel 1735 Nr. 199.

186 Máriaradna (Radna, Románia)
S. Máriáé Gratiarum Radnae in Hungaia.
szentkép - 1710 k. - rézmetszet
jl.C. P. I.L. - 100 x 73 (Ip)
OSzK Knyt sz. n.

187 Máriaradna
Vera effigies Thaumaturgae B. V. Máriáé Radnensis ad eam quae in Typographia 
Remondiniana Bassani olim impressa nunc in Bosnia Argentína in Comitatu 
Radnensi in Hungária ad Fiúmén Maross apud admodum R. R. P. P. Sancti 
Francisci Observantia asservatur expressa.
szentkép 1730 k. rézmetszet
(Remondini)
AB Nr. 40-51.

188 Máriaradna
Vera effigies Gratiosae inatris Radnae in Ungaria Comitat. Arad, 
címlapelőzék (?) 1750 k. rézmetszet 
bl.. jl. olvashatatlan. 232 x 181
Írod.: Szilárdfy 1981. 122., 132.
Pannonhalmi Bencés Főapátság Könyvtára. Szeder Fábián metszetes album, 77.

189 Máriaradna
Effigies Gratiosae Maria virginis Radnensis.
címlapclőzék (?) 1760 k. rézmetszet
144x88
írod.: Szilárdfy 1981. 122.. 132.
KM S. 140.
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190 Máriaradna
(A kegykép. alatta a templom és kolostor távlati képe) 
címlapelőzék 1771 - rézmetszet
(Binder)
Méret nélkül, mivel a példány időközben eltűnt.
írod.: Knapp 1984. 100.
Wunder-scheinender Wald-schatten .. . Ofen. Landerer, 1771.
OSzK 319358

191 Máriaradna
(A kegykép, alatta a templom és kolostor távlati képe) 
címlapelőzék - 1773 - rézmetszet
jl. Binder se. Budáé 114 x 67
Szentképpéldányát közli Bálint 1944.48-49. oldal között.
Világos berkes hegy . . . Temesvár, J. M. Heimerl, 1773.
EK Bp. Ad 3205

192 Máriaradna
Vera Effigiés Thaumaturgae B. V. Máriáé Radncnsis. Ad eam, quae in Typo- 
graphia Remondiniana olim impressa In Bosnia Argentína, in Comitatu Radnensi 
in Ungaria ad Fiúmén Maross Apud admodum R. R. P. P. D. Francisci de Obser- 
vantia asservatur, expressa.
szentkép 1770 k. rézmetszet
(Remondini)
AB Nr. 40-50.

193 Máriaradna
S. Maria Radna.
szentkép 1770 k. rézmetszet
80 x 64
DIV

194 Máriaradna
Vera Effigiés Thamaturgae B. V. Máriáé Radnensis Ad eam quae in Typographia 
Remondiniana olim impressa a nunc in Argentína in Comitatu Radnensi in 
Hungária ad Fiúmén Maross apud admodum R. R. P. P. Francisci de Observantia 
asservatur expressa.
szentkép — 1770 k. - színezett rézmetszet
(Remondini)
ABNr.40 -52.

116



Í95 Máriaradna
Vera Effigies Gratiosae Virginis Máriáé Radnae in Hungária Miraculis Clarac. 
szentkép - 1780 k. színezett rézmetszet
(Remondini)
AB Nr. 40-53.

196 Máriaradna
Vera Effigies B. V. Mariac Radne in Hungária.
szentkép - 1780 k. - rézmetszet
123 x 72 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 205.

197 Máriaradna
Vera Effigies B. V. Máriáé Radne in Hungária.
szentkép - 1790 k. - rézmetszet
jl. Jós. Ender se. 128 x 82(lp)
OSzK Knyt növcdéknapló száma: 1951/A 1667.

198 Máriaradna
Vera Effigis B. V. Máriáé Radne in Hungária.
szentkép 1800 k. rézmetszet
121 x85(lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 204.

199 Máriatölgyes (Dubnica, Csehszlovákia)
Utessena. il Milostiwa Welika Uherskeho Narodu Páni Preb. P. Maria. Czti se na 
Panstwi geho Excel P Gróffá lllyeshaziho. dubniczi w Uhrich.
imalap — 1758 — rézmetszet
bl. F. L. Schmitner se. Viennac - 140 x 80 (lp)
Devota Oratio ad B. V. Mariam.
Tyrnaviae, Typ. Academicis Soc. Jesu. 1758.
írod.: Szilárdfy 19X1. 121.. 132., SziJárdfy 1984.24.kép.
SzZ

200 Máriatölgyes
Utessena. il Milostiwa Welika Uherskeho Narodu Páni Preb. P. Maria. Sti se w . . . 
Dubnicy w S. Stcfa . . . w Uhrich.
szent kép — 1770 k. — rézmetszet, selyem
150 x 75 (lp)
D1V
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201 Máriavölgy (Marianka, Csehszlovákia)
111. et Rév. Princ. ac D. D. Georgio Lippai de Zombor Archiep. Strig. locique 
eiusdem Com. perp. Prim. Hung. Lég. nato. S. C. R. 5 M per Hung. sumo Secret. 
Cancel. ac int. eiusdem Consil. D. Protectori et Mccoenati gratiosyssimo. Maria 
Tallensis.
címlapelőzék 1661 rézmetszet
bl_. E. Wideman fecit 159 x 117
Lent középen Lippai György érsek címere.
írod.: Knapp 1984. 103-104.
Magnae Ungariae Dominae . . . Wienna, M. Cosnierovius. 1661.
EK Bp MV. 227.

202 Máriavölgy
Talli Csudálatos Boldog Aszony Képe Tallban.
könyvillusztráció rézmetszet
(M. Greischer) - 154 x 98
Eszterházy 1690. 1 11.34. kép.

203 Máriavölgy
Imago Tallensis Miraculosa, in Monasterio Tall. supra Posonium, apud P. P. S.
Pauli primi Eremitae Religiose colitur.
füzetes kiadvány illusztrációja - 1697 - rézmetszet
109x74
Tallián Péter: Titkos értelmű liliom, az az boldogságos szűz Maria . . . Nagyszom
bat, Academia. Hörmann János, 1697. a címlap hátoldalán.
OSzK RMK 1. 1513.

204 Máriavölgy
Das Wunderthatige Gnaden bild Maria Thall in Hungarn
szentkép - 1720 k. rézmetszet
111 x 67
Hátoldalán a sasvári kegyoltár ábrázolása (vö. 296.).
PKGy E

205 Máriavölgy
Imago Beatac Virginis Máriáé Tallensis Mirac. Clara sub cura P. P. Ord. S. Pauli 
príma Eremita.
szentkép - 1720 k. - rézmetszet
112x65
DIV

I 18



206 Máriavölgy
Das Wunderthátige Gnaden bild von Maria Thal in Hungarn.
címlapelőzék 1734 rézmetszet
133x80
Írod.: Knapp 1984. 102.
Kummer, Ladislaus: Puteus aquarum . .. inarianischer. .. Gnaden-Brunn 
Pressburg, Joh. Paul Royer, 1734.
OSzK 312330

207 Máriavölgy
S. Maria Tallensis
füzetes kiadvány illusztrációja - 1737 - fametszet
84 x 58
Marianischer Pilgram 1737. az A3 ív vcrsoján.

208 Máriavölgy
Die Bildnus der Sceligsten Jungfrau Maria in thall scheinbahr mit wunder- 
werckhen, unter der Sorg dérén P. P. Ord. S. Pauli ersten Einsidlers.
szentkép 1730 k. rézmetszet
ÍI.L. Lidi) - 111 x 60 (ip)
Hátoldalán I. L. Lidi metszete a sasvári kegyszoborról (vö 282 )
PKGy E

209 Máriavölgj'
hnago Beatae Virginis Máriáé Tallensis Miraculis Clara sub cura patrum Ord. S.
Pauli primi Ercmitae.
címlapelőzék — 1730 k. - rézmetszet
98 x 62
Kollenicz, Andreas: Poklád w polj skryty a s radosti nalezcny ... h. n. ny. n é n
DK Bp Ae 5300

210 Máriavölgy
S. Maria Tallensis.
szentkép 1730 k. rézmetszet
150 x 95
DIV 

21 I Máriavölgy
(A kegyszobor)
ponyvafüzet címlapja - 1730 k. - fametszet
144 x 90 (Ip)
Marianische Wallfahrt zu dem Wunder-vollen Gnaden-Bnmnen Maria-Thal. Ange- 
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stellet von einer Königlichen Freystadl PreBburg in ihrer jahrlichen Procession, und 
mit etwelchen neu-componierten Liedern geziehret.
EK Bp Ae 4882

212 Máriavölgy
Miraculosa Gratiarum Imago ex Maria Tall in Hungária.
szentkép - 1742 — rézmetszet
jl. loscphus Jágcr sculp. Tyrnavia - 127 x 74 (lp)
Felragasztva. Példánya IA. példánya címlapelőzékként: Nunkovics, Josephus 
(ford.): Puteus aquarum viventium .. . Tyrnaviae, Acad. 1742. EK Bp Ac 6470 
írod.: Szilárdfy 1981. 122.. 132.
OSzK/I XIII.

213 Máriavölgy
Maria Tall.
szentkép - 1740 k. — rézmetszet
bl. 1. G. Rugendas se. Posony. 107 x 67 (lp)
PKGy E

214 Máriavölgy
Fons Consolationisqui consolatur nos in omni Tribulationa nostra. B. Alb. Mag. 
in Natív. B. V. M.
szentkép - 1740 k. rézmetszet, selyem
126 x 76 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 205.

215 Máriavölgy
Maria Tall
szentkép !740k. rézmetszet
97 x 60 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 205.

216 Máriavölgy
Maria Tall
szentkép 1740 k. - rézmetszet
103 x 64 (lp)
BS BP

217 Máriavölgy
Matria Tall
egylapos imalap - 1740 k. - rézmetszet
1 19x75
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Ein schönes Gebcth zu der wunderthatigen Mutter Gottcs Maria in dem Thal. 
ohnweit Pressburg in Ungarn. Pressburg, Kar! Kasp. Snischck.
PKGy E

218 Mária völgy
Imago Beatae Virginis Máriáé Tallensis Miraculis Clara sub cura Patrum Ord. S. 
Pauli primi Eremita.
szentkép — 1740k. rézmetszet
105 x 68
PKGy M

219 Máriavölgy
(A kegyszobor a kút fölött)
egylapos imalap - 1780 k. rézmetszet
94x69
Ein schönes Gébet zu der wunderthatigen Mutter Gottcs Maria Thal. ohnweit 
PreBburg in Ungarn.
DiÖzesanmuseum Wien. ..Wahlfahrtsorte Böhmen-Máhren” feliratú dobozban 
sz. n.

220 Máriavölgy
Oprawdiwy Obraz Zazracneg Blahoslaweneg Panny Marye Marye Thalskcg w 
Uherskcg Kragne. Wahre Abbildung des gnadenreichen Mutter Gottes-Bild Maria 
Thal in Ungarn.
címlapelőzék (?) 1800 k. rézmetszet
130x73
Hermán Ottó Múzeum. Miskolc. Történeti Adattár 79.1087.1.1

221 Mátraverebély
Effigies Divae Virginis. Deiparae Máriáé, in Ecclesia Éretni ad Sacrum Fontem 
Mattra Vercbellyicnsem habita.
szentkép 1770 k. rézmetszet
137x83
Példánya PKGy E.
OSzK Knyt 582/157/76.

222 Mátraverebély
Effigies Divae Virginis Deiparae Máriáé in Ecclesia Éretni ad Sacrum Fontem 
Mattra Vercbellyicnsem habita.
szentkép 1770 k. rézmetszet
80 x 73 (lp)
Felső tészc csonka. Alul középen az antonita remeterend pecsétje
PKGy E
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223 Mátraverebély

Sz- “y"ck-& Mtln ,ött történ, 

cimlapelözék - 1797 - rézmetszet
jl. Binder se. Budáé — 122 x 75
Irod.:Pataky 1951.85.Nr 52

OSzK307;5M0ÍM'y:F0,yÓ,,2Zé ^'.L-de„r.I797.

224 SS‘B-v2m“pS
"u;#" “'is °T ’■ »«' ■ ™in Hü"sari‘****»
kihajtható ctmlapeiozék - 1708 k. - rézmetszet
bl. Martin Prokes scul. Tyr. - 278 x 190
írod.: Pataky 1951.207

EK Bp Ac 5176 

226

225 Nagyszombat - Szt. Miklós székesegyház

szentkep (?) - j 708 k. - rézmetszet ’ 8 °8’
133 x 103
“"Z De„u0 e™mp™

írod.;Pataky >951.258 Nr. l7: ’ EK BP RMK "• 596.

!708°cfkéztraH5. Uj°n”an fakad°11 ^öny-hullatásoknak . . . Nagyszombat. 

Főszékesegyházi Könyvtár. Esztergom. MS I. 206.

Nagyszombat - Szt. Miklós székesegyház
-antis et^ud^i^' Xkts^S2“ JaŰ^Í '17^HU,,8i,rÍa Lachry' 

szentkep - 1710 k. - rézmetszet 8 °8’
150x 113
DIV

227 Nagyszombat Szí. Miklós székesegyház 
Imago Miraculosa Tyniaviensis 
imaiap- 1730 k.-rézmetszet
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55 x 50
Példánya SzZ.
Salutatio B. Mariac V. cuin Precibus, pro bcnedictionc, el adjutorio, in omnibus 
necessitatibus.
TA

228 Nagyszombat Szí. Miklós székesegyház
(A kegykép)
szentkép — 1750 k. — rézmetszet
50x43
SzZ

229 Nagyszombat Szt. Miklós székesegyház
Imago Miraculosa Tyrnaviensis.
szentkép 1760 k. rézmetszet
80x55
DIV

230 Nagyszombat - Szt. Miklós székesegyház
Mirac. Imago Tirnav. B. M. V. Bencdicentis.
szentkép - 1760 k. — rézmetszet
121 x 76
A lemez másodlagos felhasználásával 1986-ban készült levonat.
Piarista Rendház. Budapest. Központi Gyűjtemény

231 Nagyszombat - Szt. Miklós székesegyház
Mirac. Imago Tyrnav. B. M. V. Benedicentur.
füzetes nyomtatvány címlapján - 1760 k. rézmetszet
68 x 54
(Telek József): Az hét tizedbül álló Rósás Koszorúnak Vagy Jerusalemi Olvasónak 
Eredetérül, el-terjedésérül. és crejérül.
OSzK 316876

232 Nagyszombat Szt. Miklós székesegyház.
Imago Miraculosa Tyrnaviensis.
imalap — 1771 — rézmetszet
72 x 52
Gebei zu dem Gnadenreichen Bild der Mutter Gottes in Tyrnau. Tyrnau Catech 
Bibi. Soc. Jesu 1771.
ÖMV 16853 A
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233 Nagyszombat — Szt. Miklós székesegyház
Iniago Miraculosa Tyrnaviensis.
imalap 1774 - rézmetszet
73x54
Oratio Ad flentum Thaumaturgam Tyrnaviensem B. M. V. Tyrnaviae. Bibi. 
Catech., 1774.
TA

234 Nagyszombat - Szt. Miklós székesegyház
Vera Effigies B. V. M. Lachrymantis et Sudantis Tyrnaviae in Hungária Anno 
1708.
szentkép — 1791 - rézmetszet
jl. zu finden bey Martin dausch in tirnau 112 x 72
Példánya könyvillusztrációként: Hannenberg Godefried: Az Isten szülőjének,. .. 
Máriának védelmezése . . . Nagyszombat, Jelinek, 1791. EK Bp 05437 az A(l) 
ív előtt bekötve. A mű latin nyelvű kiadásában a metszet ugyanott szerepel: 
EK Bp Ad 203.
írod.: Pataky 1951. 35. a latin nyelvű kiadást a kiadási engedély alapján tévesen 1728-ra 
teszi.
PKGy E

235 Nagyszombat - Szt. Miklós székesegyház
Boldog Aszszony könyvezö Képe, melly Nagy-Szombatban tiszteltet ik. 
ponyvafüzet címlapja — 1793 — fametszet 
62x53
Példánya a Négy szép Istenes énekek (h. n. 1793.) c. ponyvafüzet címlapján 
OSzK Knyt 714/64/79/.
Szent Mise-béli enekek, Mellyek... ki-botsáttattak Kassán, é. n.
EK Bp 1 8r/76/8

236 Nagyszombat Szt. Miklós székesegyház
Imago Miraculosa Tyrnaviensis. 
imalap 1790 k. - rézmetszet 
54x44
Színezett példánya DIV.
Formula Petendae a B. V. Maria Benedictionis. Tyrnaviae, Typ. Véne. Jelinek, 
é. n.
OSzK Knyt sz. n.

237 Nagyszombat - Szt. Miklós székesegyház
(A kegykép)
imalap 1790 k. fametszet
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106 x 60 (lp)
Formula Petendae a B. V. Maria Benedictionis. Tyrnaviae, Typ. Joan Jelinek, 
é. n.
TA

238 Nagyszombat Szí. Miklós székesegyház
(A kegykép)
imalap - 1790 k. - fametszet
108 x 60 (lp)
Formula Petendae a B. V. Maria Benedicitonis. Tyrnaviae, Typ. Véne. Jelinek, 
é. n.
TA

239 Nagyszombat Szt. Miklós székesegyház
Műtér Gottes in der Pfarkirch zu Tyrnau.
imalap 1790 k. - rézmetszet
155 x 90
Gebeth zu dem gnadenreichen Bild der Mutter Gottes in Tyrnau.
DIV

240 Nagyszombat Szt. Miklós székesegyház
Vera Effigies B. V. M. Lachrymantis et Sudantis Tyrnaviae in Hungária Anno 
1708.
imalap - 1790 k. rézmetszet
1 15 x 75
Példánya PKGy E, GN Kapsel 1735. Nr. 207.
OSzK Knyt sz. n.

241 Nagyszombat Szt. Miklós székesegyház
(A kegykép)
imalap !800k. fametszet
100x62
Oratio ad Beátám Virginem Mariam. Aliai ad Eandem. Actus fidei. Actus spei.
Actus charitatis et contritionis.
írod.: Szilárdfy 1984. 13.
SzZ

242 Nagyszombat Szt. Miklós székesegyház
Gnaden-Bild zu Tyrnau.
szentkép - 1800 k. fametszet
93 x 59 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 202.
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243 Nagyszombat - Jezsuita szeminárium (?)
Sic oculos, sic illa manus. sic óra ferebat.
egylapos imalap 1752 - rézmetszet
jl. Jós. Jág. se. Tyrna. - 67 x 47
Allerreineste, ohne Mackel der Erbsünd empfangene Jungfrau .. . Tyrnau, 1752 
PKGy E

244 Óbuda-Kiscell - Kálvária
Der Gegeiszeltc Heyland von der Wiss.
szentkép 1800 k. — rézmetszet
jl. Joseph Enderle sculp. Budáé. - 120 x 73
zu finden bey Binder in der Wasserstadt N 219. in Ofen.
BTM Itsz. 12559.

245 Óbuda-Kiscell Trinitárius templom
Die Gnadenreiche Bildnus Maria Zell zu Alt Offen bey denen W. W. E. E. P. P.
Trinitariem in nieder Hungarn.
szentkép - 1 740 k. — rézmetszet
110x62 (lp)
Hátoldalán a budakeszi-makkosmáriai kegykép és kápolna ábrázolása (vö. 57.).
BSMFM

246 Óbuda-Kiscell Trinitárius templom
Abbildung der Kirchn. und des Gnaden-Bilds Maria Zell. bey denen W. W. E. E.
P. P. Trinitariem bey Alt-Ofen in Ungarn.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet, selyem
1 10x67 (lp)
Felragasztva.
írod.: Schoen 1935. 54. 18. ábra, 63.. Rózsa 1963. 276. 1770-re datálja. Berta 1984a. 
címlap.
BTM sz. n.

247 Óbuda-Kiscell Trinitárius templom
Effigies B. V. M. Cellensis, Gratiis, et Beneficiis Inclytae, sub cura R. R. P. P.
Trinitariorum ad V. Budám.
címlapelőzék 1777 - rézmetszet
jl. Binder se. Budáé - 118 x 87
írod.: Knapp 1984. 101.
Ladislaus a S. Stephanus: Flores Mariani . . . Budáé, Catharina Landercr. 1777.
Püspöki Levéltár és Könyvtár, Székesfehérvár, 3372
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248 Osli
Osli Csudái. Boldog Aszony Képe Oslini.
könyvillusztráció 1690 - rézmetszet
(M. Greischer) - 153 x 98
Eszterházy 1690. 122.40. kép.

249 Pázsit (Kleinfraucnhaid, Ausztria)
Pasiton levő Csudái. Boldog Aszony Képe Pasiti B. A.
könyvillusztráció — 1690 - rézmetszet
(M. Greischer) - 155 x 98
Eszterházy 1690. 120. 38. kép.

250 Pázsit
Das Gnaden-bild zu Maria Haid an der Strassen. in nider Ungarn.
szentkép - 1700 k. - rézmetszet
132x75
GN Kapsel 1735. Nr. 202.

251 Pázsit
Das Gnaden-bild zu Maria Haid an der Strassen in nider Ungarn.
szentkép — 1730 k. — rézmetszet
130x 92(lp)
PKGy E

252 Pest Ferences templom
Die Hülfrciche Mutter Gottcs zum H. Blut, welche zu Pest bey den W. W. E. E.
P. P. Franciscaner Andachtigst verehret wird.
szentkép - 1790 k. - rézmetszet
bl. Prixner se. - 131 x 88 (Ip)
Példánya kopott lemezről imalapon DM. PKGy E.
írod.: Szilárdfy 1981. 123., 127., 132.
BTM 23324

253 Pécs - Mecsekszentkút (?)
Gnaden-Bild zu fünff Kirchen in Ungarn.
füzetes kiadvány illusztrációja - 1737 - fametszet
78 x 52
Marianischer Pilgram 1737. a számozatlan (All) ív versoján.

254 Pécs Mecsekszentkút (?)
Gnaden-Bild zu Fünf-Kirchen.
szent kép — 1740 — fametszet
86 x 53 (Ip)
GN Kapsel 1735. Nr. 202.
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255 Péliföldszentkereszt
Das wunderthátige Crucifix, welches in der Kirch zum Heil. Kreutz bey denen 
W. W. E. E. P. P. des büsser-Ordens Jesu von Nazareth in Königreich Hungarn 
n'áchst Gran mit Gnaden leuchtet.
szentkép — 1763-1770 között - rézmetszet
jl. I. A. Lidi se. Viennae 117x65
Hátoldalán kézzel írott német nyelvű imádság.
írod.: Szilárd fy 1984.24.
SzZ

256 Pétervárad (Növi Sad. Jugoszlávia)
Maria ad nives, prope Petro-Varadinum gratys dara. Gnadenreiche Mutter Maria 
Schnee, unweiht Peter-Vardein. Milloserdna Maiko Maria od Sniga, kod Petro- 
Varadina.
szentkép 1735 k. — rézmetszet
jl. JC. Winkler se. Vien. - 126 x 80
PKGy E

257 Pozsony Erzsébet apácák temploma (Bratislava, Csehszlovákia)
Abbildung Des schmerzhaften Jesu in Kerker, andSchtig verehret bei den ehrw.
F. F. Elisabethiner zu PreBburg.
egylapos imalap 1800 k. - rézmetszet
160 x 210 (lp)
Gebei zu dem schmerzvollen Jesu in der Gefangenschaft, in allén Nöthen zu 
sprechen.
DIV

258 Pozsony Irgalmas templom
Maria Heimsuchung bey denen Barmherzigen zu Presburg.
füzetes kiadvány illusztrációja 1737 fametszet
78x50
Marianischer Pilgram 1737. a számozatlan (A7) ív versoján.

259 Pozsony - Szt. Márton templom
Posony Csudalat. Boldog Aszony Képe Posonyban.
könyvillusztráció - 1690 rézmetszet
(M. Greischer) 153x97
Eszterházy 1690. I 13. 35. kép.

260 Pozsony Szt. Márton templom
Wunderthátiges Gnaden Bild der Schmerzhafften Mutter Gottes Máriáé in der 
Collegiat-Pfarr-Kürchen S. Martini zu Prcspurg untéi der Obsorg dérén P. P. 
Societatis lesu.
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szentkép - 1730 k. - rézmetszet
jl. F. L. Schmitner se. - 163 x 97 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 202.

-61 Pozsony — Szt. Márton templom
Bildniss der schmerzhaften Mutter Gottcs Maria in dcr Collegiat Pfarrkirche 
St. Martin zu Pressburg.
szentkép — 1800 k. — rézmetszet
jl. Zu finden bei Schauff in PreBb. 126 x 77
Változata BS MFM, amelyen a lemez alsó széle a szignálással együtt levágva, 
írod.: Szilárdfy 1981. 122.. 132.
BTM 13538

262 Pozsony - Mély út
Dir, Mutter, will ich mich ergeben; ! 0 sey mein Trost in aller Noth! / Maria! 
schütz.e mich im Leben. Und steh mir bey in meinem Tód.
imalap 1780 k. — rézmetszet
107x77(|p)
Gebei zurgnadenreichen Jungl'rau Maria zu PreBburg im tiefen Weg.
Későbbi lenyomata PKGy M.
ÖMV 11806 A

263 Pozsony Orsolyita apácák temploma
Das Gnadtenreiche Jcsu Kündlein welches schon über 100 Jahr, bey dencn 
bahrfüssern Carmelitern in Prag. andachtiglich verehret wird. So aniezo bey 
dencn W. W. E. E. Klöster-Frauen S. Ursulae zu Prespurg in ihrer haris Capclcn, 
under dcn Titl dcr Hausgenosenschafft Jesu andachtig verehret wird.
egylapos imalap 1723 (?) rézmetszet
jl. F. L. Schmitner se. - 94 x 58
HauB-Andacht, welche bey und von denen Closter-Frauen S. Ursulae in PreB
burg unter dem Titl. einer HauBgenossenschaft Jcsus, Maria. Joseph, inner 
ihrem Closter vcrrichtet wird. Wienn, 1723.
írod.: Szilárdfy 1981. 123.. 132.
BTM 13563

264 Pozsony Orsolyita apácák temploma
Obraz Mylostywe Vytalako Gezyssc Kteryto . . . zwyce néz za sto let W Chrame 
P. P. Karmelitanuw w Praze Pobozne se cty. Niny ale u Welebnych Radu Swateg 
Urssuly Pannon w Presspurku w domaceg Kaplice Pod titulem domcyho To- 
warystwam Knaboznemu cleny gest milozeny Gezyssc.
szem kép - 1740 k. rézmetszet
bl. J. G. Rugendas se. Posony 105 x 54 (lp)

129



Felragasztva.
BS BP

265 Pozsony — Orsolyita apácák temploma
Das gnadtenreiche Jesu Kindlein Welches schon über 100 Jahr, bey denen 
bahrfüssern Canneliten in Prag, and'áchtigst verehret wird. So anjezo bey 
denen W. W. E. E. Kloster Frauen S. Ursula zu Prespurg in ihrer Haus Capelen 
under den Titl des Hausgenosenschafft Jesu and'áchtig verehret wird.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
106x56
DM

266 Pozsony - Orsolyita apácák temploma
Lauretanisches Gnadenbild bey denen Ursulincrn in Presburg.
imalap - 1710 k. - rézmetszet
jl. (a szövegrész alatt) Dietell se. Vien - 150 x 110
A Loretoban kifüggesztett, Mária képe előtt mondandó teljes búcsúval járó 
imádság szövege német nyelven.
PKGy E

267 Pozsony Orsolyita apácák temploma
Maria Loretha bey S. Ursula in PrcBburg.
szentkép — 1750 k. rézmetszet
82 x 57 (lp)
PKGy E

268 Pozsony Trinitárius templom
Gnaden-Bild bey denen P. P. Trinitariem zu Presburg.
füzetes kiadvány illusztrációja 1737 fametszet
79 x 52
Marianischer Pilgram 1737. az A4 ív versoján.

269 Pozsony — Trinitárius templom
Die Schöne Mutter Gottes bey denen W. W. P. P. Trinitariem zu Presburg in 
Ungarn.
szentkép - 1730 k. - rézmetszet
127 x 85 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 205.

270 Pozsony - Trinitárius templom
S. Maria Speciosa.
szentkép - 1740 k. mezzotinto
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I 19x67(lp) 
BS BP

271 Pöttclsdorf (?) (Pöttelsdorf, Ausztria)
Maria Steinwurff.
szentkép - 1770 k. rézmetszet
91 x 62
SzZ

272 Remetinec (Remetineí, Jugoszlávia)
Vera Effigies Thaumaturgae Dei Genitricis Máriáé Remetineczensis Sub titulo 
Sanctissimi Rosarii in Regno Croatiae prope Varasdinum.
szentkép 1770 k. - rézmetszet
bl. I. V. Kauperz se. Graecii - 293 x 181
írod.: Wibiral 1909. 25. Nr. 19.
AG K 1628

273 Rojt (Rattersdorf. Ausztria)
Röiti Csudálat. Boldog Aszony Képe Röitön.
könyvillusztráció - 1690 - rézmetszet
(M. Greischer) 150x98
Eszterházy 169. 115. 36. kép.

274 Röji
Gnaden-Bild zu Rattersdorf.
füzetes kiadvány illusztrációja 1737 - fametszet
79 x 51
Marianischer Pilgram 1737. a számozatlan (A 10) ív versoján.

275 Rojt
Maria zu Rattersdorf in Hung. unter Obsorg dérén P. P. August.
szentkép 1740 k. — rézmetszet
76 x 39 (Ip)
Utánmctszett változata LFM 436.
GN Kapsel 1735, Nr. 208.

276 Röjt
DaB Wunderthattige Gnaden Bild Mariac zu Rattersdorff in Ungarn in der Pfarr 
der P. P. Augustinern zu Lokenhaus.
szentkép — 1750 k. — rézmetszet
Ik. Wien bey Ant. Berka 140x90
DIV
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277 Rojt
Das Wunderthatige Gnaden Bild Máriáé zu Ratters Dorff in Ungarn.
szentkép - 1750 k. - rézmetszet
119 x 72 (lp)
Felragasztva. Példánya BL Nr. 26.490.
PKGy M

277a Röjt
Das Wundertháttige Gnaden Bild Máriáé zu Rattersdorff in Ungarn in der Pfarr 
der P. P. Augustinern zu Lokenhaus.
szentkép — 1760 k. — rézmetszet
bl. M. Weinmann se. Graecy - 132 x 80
GN Kapsel 1735. Nr. 199.

278 Röjt
DaB Wundertháttige Gnaden Bild Máriáé zu Ratters Torffin Ungarn. 
szentkép — 1770 k. - rézmetszet
Ik. Joseph Kollanetz, gestochen in Wien 183 x 127 (lp)
Felragasztva.
írod.: Szilárdfy 1981. 121., 132.
OSzK/I X.

279 Sasvár (Saítin. Csehszlovákia)
Gnadenbild zu Schossberg
ponyvafüzet illusztráció - 1734 — fametszet
98x61
Példánya EK Bp 1 8r/76/9.
Aitatos énekek. Mellyeket a sas-vári fájdalmas Szűz Maria csudatévő képéhez já
ruló Magyar Nemzetnek kedvéért . . . Maria Hive öszve timporalgatott Rév-Ko- 
máromban 1733. Esztendőben. Poson, Royer János Pál. 1734. az utolsó lapon. 
EK Bp I 8r/148/1.

280 Sasvár
Gnaden-Bild zu Schosberg.
füzetes kiadvány illusztrációja - 1737 - fametszet
78x52
Marianischer Pilgram 1737. a címlap versoján.

281 Sasvár
Imago B. V. Dolorosae Miraculis in dies corruscantis in Ungaria Schosbergensis. 
szentkép — 1730 k. - rézmetszet
bl. Cum Pr. S. C. Máj. jl. Mart. Engelbrccht exc. A. V. 153 x 97 (lp) 
GN Kapsel 1735. Nr. 203.
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282 Sasvár
Gnaden bild Maria schoBberg in Ungarn.
szentkép 1730 k. - rézmetszet
jl- Ex. Sp. Pr. S. C. M. 1. L. Lidi, ex. Vien - 111 x 60 (lp)
Hátoldalán a máriavölgyi kegyszobor ábrázolása (vö. 208.).
PKGy E

283 Sasvár
Wunderthátiges Vesper Bild Maria zu schosberg in Hungarn.
szentkép - 1730 k. - rézmetszet
108x64 (lp)
BN KrW 4986

284 Sasvár
Imago B V Dolorosa Miraculis in dies corruscantis in Ungaria Szassinensis. 
szentkép - 1 730 k. - rézmetszet
75 x 49 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 208.

285 Sasvár
Wunderthátiges Vesper Bild Ma(ria) zu SchiBberg in Ungarn.
szentkép 1730 k. - rézmetszet
1 28 x 78 (lp)
Jobb alsó sarka csonka.
BN KrW 1 144

286 Sasvár
Marienbild in SchoBberg.
szentkép 1730k. színezett rézmetszet
93 x 61 (lp)
BN KrW 1 140

287 Sasvár
Imago B. V. M. Dolorosac Sassiniensis Miraculis clarae. sub cura R. R. P. P. Ord.
S. Pauli primi Eremitae.
címlapelőzék - 1743 - rézmetszet
jl. loseph láger se. Tyrna 175 x 120
Szentképpéldánya SzZ. közli Szilárdfy 1984. 25. kép.
(Jankovich, Gcrhardus): Nóvum sidus Hungáriáé .. . Sassicnsis . . . Tyrnaviae.
1743.
OSz.K 308316
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288 Sasvár
Abbildung des Miraculosen vesperbild zu SchoBberg in Ungarn.
szentkép - 1740 k. - rézmetszet
73 x 46 (Ip)
Hátoldalán a szoptató Madonna ábrázolása.
PKGy E

289 Sasvár
Schinerzhafftcs Gnadenbild Maria SchoBberg.
szentkép — 1740 k. — színezett rézmetszet
115 x 70
Felragasztva.
TA

290 Sasvár
Wunderthatiges Vesper bild Maria zu SchoBberg in Ungarn.
szent kép - 1 740 k. rézmetszet, selyem
125 x 77 (ip)
A selyem széle utólag csipkézett.
GN Kapsel 1735. Nr. 204.

291 Sas vár
Thaumaturga Sassinensis Miraculis Corruscans in Hungária sub. Wahre Abildung 
der Wunderthatigen Bildnis in SchoBberg in Ungarn.
szentkép — 1740 k. színezett rézmetszet
145 x 84 (Ip)
PKGy E

292 Sasvár
Wahre Abbildung des Wunderthatigen BildniB in SchoBberg in Ungarn.
szentkép - 1740 k. - színezett rézmetszet
136 x 82 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 204.

293 Sasvár
Wunderthátige Bildnus Maria zu SchoBberg in Ungarn.
egylapos imalap - 1740 k. - rézmetszet
81 x 134 (Ip)
Az imádságszöveggel egy lapra metszve.
Andáchtiges Gebeit zu der Schmerzhaften Mutter Gottes Maria.
GN Kapsel 1735. Nr. 202.
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294 Sasvár
Wunderthátiges Gnaden Bild Maria zu Schossbcrg in Ungarn. 
szent kép 1750 k. - rézmetszet
Hl x7l
Hátoldalán német nyelvű imádság. Példánya GN Kapsel 1735. Nr. 208
PKGy E

295 Sasvár
Wunderthatiges Vesper Bild Maria zu SchoBberg in Ungarn unter dér Obsorg 
derén P. P. Paulinern.
szentkép - 1750 k. rézmetszet
128 x 65 (Ip)
GN Kapsel 1735. Nr. 207.

296 Sasvár
Regináé Coeli. quae In Statua Virginis Sassiniensis Colitur, Regina Hungáriáé, 
atque Augustus Caesar hanc aram Consecrarunt.
szent kép - 1762 - rézmetszet
125 x 69
Hátoldalán a máriavölgyi kegyszobor ábrázolása (vö. 204.). Példánya GN Kapsel 
1735. Nr. 204. A keletkezési idő meghatározása a címfelirat kronosztichona 
alapján.
PKGy E

297 Sasvár
Schmerzhafftes Gnadenbild Maria SchoBberg.
szentkép 1760 k. - mezzotinto
125 x 80 (Ip)
BN KrW4985

298 Sasvár
Schmertzhafftes Gnadenbild Maria SchoBberg.
szentkép — 1760 k. mezzotinto 
129 x 77
GN Kapsel 1735. Nr. 207.

299 Sasvár
Abbildung des Netten Hoch Altar zu Maria Schossbcrg in Ungarn bey denen 
P. P. Paulinern.
imalap — 1770 (?) — rézmetszet
120 x 67
Selyemre nyomott szemkép példánya SzZ. DIV.
OSzK Knyt 96/—24/76.
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300 Sasvár
Gnaden Akar zu Maria SchoBberg in Ungarn.
szentkép - 1770 (?) rézmetszet
122x67
Hátoldalán Szt. József rézmetszetű ábrázolása.
PKGy E

301 Sasvár
Maria SchoBberg.
szentkép - 1770 k. - rézmetszet, selyem
100x80 (lp)
Felső széle csonka.
PKGy E

302 Sasvár
Gnadenbild der Schmerzhaften Műtér Maria zu SchoBberg.
szentkép - 1770 k. — rézmetszet
114x65
Felragasztva.
TA

303 Sasvár
Imago B. V. M. Dolorosae Sassiniensis Miraculis Clarae Sub Cura Patrum Ord.
S. Pauli Primi Ereinitae.
szentkép 1770 k. - rézmetszet
168 x 113
Felragasztva.
írod,:Szilárdfy 1981. 119. 10. ábra. 122.. 132.
OSz.K/I IX.

304 Sasvár
Wunderthatiges Gnadenbild . . . zu SchoBberg in Ungarn.
szemkép - 1770 k. rézmetszet, selyem
94 x 63 (lp)
PKGy E

305 Sasvár
Das wunderthatige Gnaden bild dcr Schmerzhafften Mutter Gottes zu Schoss- 
berg in Ungarn.
imalap 1770 k. rézmetszet
I 16 x 66
BTM 13562
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306 Sasvár
Mein Gnaden SchooB steht allén hier / An den SchooBberge Offen, / Wer seyn 
Zufluchl nimmt zu mirHal alles Guts zu hoffen.
szentkép 1770 k. színezett rézmetszei
1 25 x 67 (lp)
Hátoldalán kézzel írott német nyelvű szöveg „den. 26. Juny 1829.” keltezéssel.
Példánya GN Kapsel 1735. Nr. 203.
PKGy E

307 Sasvár
(A kegyszobor)
ponyváfüzct címlapja 1784 fametszet
81 x61
Ein schönes Gebeth zu unser Lieben Frauen . .. Oedenburg. 1784.
írod.: Szilárd fy 1984. 13.
SzZ

308 Sas vár
Imago B. V. Dolorosac Miraculis in dies corruscantis in Ungaria Schosbergensis. 
könyvillusztráció (?) 1780 k. - rézmetszet
144 x 95
Hátoldalán kézzel ráírva: ..Óh kegyes boldogságos Szűz Mária.”
OS/K Knyt sz. n.

309 Sasvár
Miraculoses Vesper Bild Maria zu Schosberg in Hungarn.
szentkép 1780 k. színezett rézmetszet
145 x 101
GN Kapsel 1735. Nr. 207.

310 Sasvár
Wunderthátiges Gnadenbild Maria zu Schossberg in Ungarn.
szentkép !780 k. rézmetszet
71 x 53 (lp)
PKGy E

311 Sasvár
Wunderthátiges Gnadenbild Maria zu SchoBberg in Ungarn.
szemkép 1780 k. rézmetszet
118 x 67(|p)
GN Kapsel 1735. Nr. 207.
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312 Sasvár
(A főoltár a kcgyszoborral)
egylapos imalap 1780 k. - rézmetszet
120 x 66
Gebcth zu der schmerzhaften Mutter Gottes zu SehoBberg in Ungarn.
BN KrW 1 142

313 Sasvár
Maria SehoBberg.
szentkép - 1790 k. - színezett rézmetszet
bl. A. Pyro se. V. - 123 x 78 (lp), lemezmagasság 95
A lemezszél lenyomata bal oldalon hiányzik. Példánya PKGy E.
PKGy E

314 Sasvár
Maria SehoBberg.
szentkép - 1790 k. - rézmetszet
bl. A. Pyro se. V. 110 x 65 (lp), lemezmagasság 95 
A lemezszél lenyomata jobb oldalon hiányzik.
BSMFM

315 Sasvár
das Wunderthadigc Gnaden Bild Maria SehoBberg. 
szentkép - 1790 k. - színezett rézmetszet 
140 x 84 (lp)
BN KrW 5413

316 Sasvár
das Wunderthadige Gnaden Bild Maria SehoBberg. 
szentkép - 1790 k. színezett rézmetszet 
158 x 95 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 207.

317 Sasvár
Wunderlhátiges Gnadenbild Maria, zu Schossberg in Ungarn. 
szentkép 1790 k. rézmetszet
114x67 (lp)
PKGy E

318 Sas vár
Wunderthátiges Gnaden Bild Maria zu SehoBberg in Ungarn. 
szentkép - 1790 k. színezett rézmetszet
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109 x 68 (Ip)
BN KrW 1141

319 Sasvár
Das Wunderthatige Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes zu SchoBberg 
ni Ungarn. Zazrazny Obraz Bolestneg pann Mariam Sassine w Uhrich.
szentkép — 1800 k. — színezett rézmetszet
232 x 154 (ip)
BN KrW 6194

320 Sopron
Das Gnadenreiche BildniB in der urálién Kirchen zu dem Heil. Geist in der 
Königl. Freystadt Edenburg.
szentkép ] 770 k. — rézmetszet 
lk. J. Mössmer scul. Wienn.
Fotó alapján. Csatkai 1942. 307 308. szerint hátoldalán imádság, nyomtatta 
Ghelen Vilmos. Wien.
írod.: Csatkai 1942. 307 308.
LFM 492.

321 Stotzing (Stotzing. Ausztria)
Abbildung des Gnaden bilds der Mutter Gottes in der Kürchen dérén W. W. E. E.
P. P. Ordens der diener unser Lieben Frauen zu Stozing nechst Lorcto in ungarn. 
szentkép 1740k. rézmetszet
jl. F. L. Schmitner se. Vienna 103 x 60
írod.: Gugitz 1955 1958.2.237.
ÖMV 13508 A

322 Stotzing
GnadenbildniB Maria Stotzing in Ungarn.
szent kép 1750 k. — rézmetszet
bl.se. Joh. Bapt.jl. Packla - 133 x 87 (Ip)
PKGy M

323 Stotzing
Gnadenbild U. L. Frauen zu Stotzing unweit Loretta unter Obsorg der W. W 
E. E. P. P. Servitten.
szentkép 1750 k. rézmetszet
114x65
Hátoldalán a lorctói kegyszobor ábrázolása (vö. 154.).
BL Nr. 26491
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324 Stotzing
(A)bbildung des Gnaden bilds d.. . dcr Kürchen derén
szentkép (?)— 1750 k. - rézmetszet
114x64 (lp)
Szélein sérült, felragasztva. Hátoldalán: Gebeit zu dem Marianischen Gnaden-Bild 
zu Stotzing.
BSBP

325 Stotzing
Das Wunderthátige Gnaden-Bild Maria Stotzing in Hungarn negst Lorcto undor 
der Obsorg des Ordens dérén Dienern Maria.
szentkép — 1750 k. — rézmetszet
110 x 79 (lp)
Körülvágott későbbi applikáció.
GN Kapsel 1735. Nr. 208.

326 Stotzing
Molitva Blasene Devicze Marié pri Stoczingu vu Vugerszkom Orsz.
szentkép 1770 k. rézmetszet
84x 45 (lp)
Hatoldalán a cclldömölki kegyszobor ábrázolása magyar nyelvű imádsággal 
(vö. 72.).
PKGy E

327 Stotzing
GnadenbildniB Maria Stotzing in Ungarn
szentkép 1780 k. rézmetszet halványlila papíron
114 x 66 (lp)
PKGy E

328 Sümeg
Vera Effigies B. Virginis Máriáé Sümegini in inferiori Hungária, prope Laciim 
Balaton in Ecclesia P. P. Franciscanorum multis miraculis clarae.
címlapelőzék - 1703 rézmetszet
125 x 71
írod.: Pataky 1951.257 258. Nr. 12.
(Kiss. Fabianus): Betegek gyógyítója . . . Nagyszombat, Acad., Hörmann János.
1703.
EKBp RMK 1.410.

329 Sümeg
Vera effigies Deiparae Virginis In Sümegit. portentis Conspicuae. quae a patribus 
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Franciscanis, ui Mater Digno honore asservatur. 
imalap - 1729 - rézmetszet
jl. F. L. Schmitner se. Vien 1 15 x 76
Keletkezési idő meghatározása a címfelirat kronosztichona alapján. 
OSzK Knyt sz. n.

330 Sümeg
Vera effigies Deiparae Virginis In Sümegit, portentis Conspicuae, quae a patribus 
Franciscanis üt Mater Digno honore asservatur.
szentkép - 1729 - rézmetszet
118 x 72 (lp)
Keletkezési idő meghatározása a címfelirat kronosztichona alapján. Hátoldalán 
egykorú német nyelvű felirat.
PKGy E

331 Sümeg
Gnaden-Bild zu Schümegh in Ungarn.
füzetes kiadvány illusztrációja 1737 - fametszet
78 x 51
Marianischer Pilgram 1737. a számozatlan (A9) ív versoján.

332 Szakolca (Skalica, Csehszlovákia)
Cönsolatrix afflictorum. Vencrationi publicae exposita in Sacello Ecclesiae S. J.
Szakolczae.
szentkép 1760 k. rézmetszet
jl. I. C. Winnckler se. 127x76
PKGy E

333 Vacat

334 Vacat

141



335 Szeben (Sibiu, Románia)
Marianische Gnadenbilt von dér Gutten Hoffnung genandt in dér Kürchen Soc 
Jesu zu Hörmanstadt in Sinnbürgen.
szentkép — 1720 k. - rézmetszet
135 x 77 (Ip)
GN Kapsel 1735. Nr. 210.

336 ' Szeged
Tizenkét Tsillagú Korona 1768.
címlapelözék — 1768 — rézmetszet
jl. I. Philipp Binder, se. Budáé. 199 x 152
írod.: Bálint 1944.32 -33. oldal között. Tamás 1948. II.
Telek József: Tizen-két Tsillagú korona. 1. Buda. ifj. Landerer Lipót Ferenc,

EK Bp Ae 2r 1004

337 Szeged
Auxihatrix Szegediensis. In Antiquissima P. P. Franciscanorum Ecclesia Hono- 
ribus Sanctae Máriáé ad nives sacra.
szentkép — 1770 k. rézmetszet
jl. Binder se. - 143x79
A lemez másodlagos felhasználásával készült lenyomat. Korabeli példánya 
BS MFM.
írod.: Bálint 1966. 30. 20. ábra. Bálint 1976 1980 I 94
TA

338 Szeged
(A kegykép)
címlapelőzék - 1780 k. - rézmetszet
jl. I. Phil. Binder se. Budáé - 121 x 76
A lemez másodlagos felhasználásával készült lenyomat. Szent képpéldánya Szép
művészeti Múzeum. Budapest. Grafikai Osztály 67.74.
írod.: Knapp 1984. 100.
Ordinánsz Konstantin: Libanus havasi alatt ... Szeged. Grün O örök 1831 
OSzK 260396

339 Szeged
Auxiliatrix Szegediensis.
szentkép — 1800 k. rézmetszet
150 x 89
írod.: Bálint 1981. címlapelözék.
TA
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340 Szentantal (Baífa, Csehszlovákia)
Gnaden-Bild zu St. Antoni.
füzetes kiadvány illusztrációja 1737 fametszet
77x52
Marianischcr Pilgram 1737. az A2 ív versoján.

341 Szentantal
Valoságoss Le-Ábrázolása a Csuda-tévő Boldogságoss Szűz Anya Képének, melly 
csalló-Közben Szent Antali TT. PP. Franciscanusok Templomában Anno 1715. 
19-dik Juniustul. 20-dik. 21. 23 dikig Különöss órákban négyszer minda Két 
szemeiből bőven folyo Köny-hullajtásokal Sirt.
szentkép (?) - 1730 k. - rézmetszet
108x71 (lp)
PKGy E

342 Szentantal
Wahre Abildung der Wunderthattigcn Gnaden Bildnus Unser Lieb«m Frauen. 
Welche in der Grossen Insul Schüdt zu S. Antoni in Ungcrn 1715 bey denen 
Wohl Ehrwirdigen PP. Franciscanern von 19 Juny bis 20. 21. 23. zu unter 
schiedlichen stunden 4 mahl hauffiges blut aus beeden augen geweinet.
egylapos imalap 1759 rézmetszet
108 x 73
Ein andáchliges Gebét zu der Wunderthátigen Mutter Gottes in der Insul Schütt 
zu St. Antoni. Prcssburg. Johann Michael Landerer. 1759.
Irod.rSzilárdfy 1984. 26.
TA

343 Szentantal
Wahre Abbildung der Wunderthátigen Bildnus Unser Lieben Frauen welhe in der 
Insul Schütt zu S. Antonio bey denen PP. Franciscanern 1715. Von 19. Juny an 
Verschidener Mahlcn Blut Geweinet hat.
szentkép 1750 k. mezzotinto
lk. Zu fiúdén bey IM. Kaupcrtz Kupfferstcchern in Graz 123 x 80 (lp) 
Hátoldalán német nyelvű' kézzel írott imádságszöveg.
ÖMV 16837 A

344 Szentantal
Maria in der Insul Schütt.
szentkép !760k. mezzotinto
84 x 65
GN Kapsel 1735. Nr. 205.
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345 Szentantal (?)
(A kegykép)
ponyvafüzet címlapja - 1793 - fametszet
80x53
Boldogságos Szűz Máriának képérül, melly Bisztriczei (l)Temploinbam Szám
talan tsudákkal tündöklik áhjtatos ének. Nyomtat. Sopronban 1793.
•TA

346 Szentmihályhegy
Igaz Kepe a Boldogságos Szűz Marjanak Betegek gyogyittojának melly az. Isten 
félő Remeteknél, a Szent Mihály Hegyen a Balaton Partyan Kosztéi mellet, az 
Weszprimi Püspökségben az nagy Altáran aitatossan tiszteltetik. 1.7.5. 8. 
szentkép - 1758 rézmetszet
jl. A. J. (?) — 135 x92 (lp)
GN Kapsel 1735. Nr. 208.

347 Szombathely - Domonkos templom
Maria Regina Sanctissimi Rosarii Sabariae in loco natali S. Martini Episcopi 
Turonensis multis gratiosa.
könyvillusztráció (?) - 1750 k. rézmetszet, barna színű lenyomat
328 x 245
Felragasztva.
Írod.: Szilárdfy 1981. 123.. 132.
OSzK/I 1.

348 Terzátó (Trsat. Jugoszlávia)
Terzatumi Csud. Boldog Aszony Képe Terzatban.
könyvillusztráció 1690 rézmetszet
(M. Greischer) - 151 x 97
Eszterházy 1690. 124. 42. kép.

349 Terzátó
Vera Imago G. V. Máriáé Tarsactensis. Ab Urbano V. Missa.
címlapelőzék - 1646 rézkarc
Ik. 16 F. F. W. 46 jl. Adr. Croesnini scu. 92x68
írod.: Knapp 1984. lül.
Glavinich, Francesco: História Tersattana ... Udine. Nicolo Schiratti. 1648.
F.K Bp Ac 4r 562

350 Terzátó
Ob Nazarethanae Domus discessum Lugentibus Liburniae Regionumquc adiacen- 
tium populis. Urbánus V. Pont. Maximus a Diuo Luca picta Deiparae konc 
paterne Succurit.
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kihajtható címlapclőzék - 1680 k. rézmetszet
ól. Albinus Batto dél. jl, loan. Casp. Mannasser sculp. 290 x 190
írod.: Knapp 1984. 100 101.
Francetich. Petrus: Terzactuin Coronata Deipara Virgine ... Venetia, Antonius 
Bortoli. 1718.
EK Bp Ac 4r 464

351 Terzátó
Imagine Miraculosa della Madonna Santissima dipinta da S. Luca, e niandata da 
Urbano V. S. Pontiflce l’anno 1362. a Terzatto oue stete, per 3. anni, e 7. mesi, 
la Santa Casa di Loreto, portata dagl' Angeli da Nazaret 1‘anno 1291. li 10. 
Maggio, Solennemente Incoronata l’ano 1715. adi con le Coronc dc’Oro spcdite 
da Roma dali' Illustrissimo, e Reverendissimo Capitolo Vaticano di S. Pietro. e 
venerata da continuo concorso di Pcrcgrini nella Chiesa de Minori Riformati dél 
Serafico P. S. Francesco. Dedicata all' Alto Merítő deli' III. e Reverend. Sig. Sig. 
Prone Col. Monsig. Giovan Franccsco Barbarigo Vescono di Brescia.
kihajtható könyVillusztráció - 1700 k. - rézmetszet
jl. Gio. Antonio Bosio scolpi Venetia 410 x 298
Az ajánlás szövege a kép alatti mezőben folytatódik.
Írod.: Knapp 1984. 105 106.
Francetich. Petrus: Terzactum Coronata Deipara Virgine .. . Venetia. Antonius 
Bortoli. 1718. a 16- 17. oldal között.
EK Bp Ac 4r 464

352 Terzátó
Vera Imagine della Madre di Gratie Maria Santissima depinta da S. Luca e da 
Urbano V. sumo Pontefice mandata a Tersatto L'Anno 1362.
egylapos imalap l770 k. rézmetszet
jl. Klaubcr Cath. se. A. V. - 128 x 177
Az imádságszöveggel egy lapra metszve.
Urat ioné molto divota da dirsi per impetrare felice morfé, c qualunque gratia 
dalia Miracolosissima Imagine . . .
GN Kapsel 1735. Nr. 209.

353 Tétszcntküt
Das Wunderlhálige Gnaden bild Maria Iliit' bey den lleil. Briindl Nebst Tiet in 
Ungarn.
egylapos imalap 1750 k. - rézmetszet
78 x 49
Hilf-suchendes Gebeit. zu dem Wunderthatigen Gnad ... wclchcs in der Kirche zu 
dem Heil. Bründl genannt, nebst Tiet .. . Raab. Gregori Johann Streibig.
BS MI M
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354 TétsZentkút
A kegyességgel jeles bőid. Szűz Máriának Képe Téti Sz. Kúton.
szentkép - 1800 k. rézmetszet
154 x 92 (lp), lemezszélesség 90
írod.: Szilárdfy 1981. 122., 132.
TA

355 Trencsén (Trencin. Csehszlovákia)
Vera Effigies Virginis Matris, Trenchiny in Tiroeinio S. I. Novitiorum pietati 
propositae; Romanae ad Nives, quain simillimae.
szentkép - 1741 - rézmetszet
bl. Jeremiás Gottlob Rugendas sculp. Türnau 1741.- 118x68
DIV

356 Vátszentkút
Imago divae Virginis ad S. Fontem in Váth sub cura Ordinis Servorum B. M. V. 
szentkép - 1750 k. rézmetszet
bl. F. L. Schmitner se. Vicnnae. - 128 x 81
Felragasztva.
Írod.: Szilárdfy 1981. 121., 132.
OSz.K/I XIV.

357 Wimpassing Szt. Kút kápolna (Wimpassing, Ausztria)
DaB Liebreiche bild Máriáé bey dem Brünnlein zu Wimpassing an der Leytha. 
szentkép - 1760 k. rézmetszet
jl. Th. Boliacz ex. V. - 115 x 66 (Ip)
írod.: Gugitz 1955 1958.2.238.
BL Nr. 26493

358 Wimpassing Minorita templom
Wahre Abbildung des Heil. Antonii von Padua so Anno 1683. von denen Türken 
boshafft gehauen, und beschossen worden numnehro aber in der Pfarr und 
Closter Kirchen déren Conventual-Minoriten zu Wimpassing an der Leytha zűr 
Offentlichen Verehrung auBgcsetzet ist.
szentkép I 770 k. - rézmetszet
115 x 70 (Ip)
Hátoldalán: Kurzc Andacht zu dem St. Antonio von Padua.
Írod.: Gugitz 1955 1958.2.238.
ÖMV 13786 A

359 Zágráb (Zagreb, Jugoszlávia )
Devota effigies Virginis Dolorosae apud franciscanos Urbis zagrabiae. F. 11.
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szentkép - 1778 - rézmetszet
bl. Joh. V. Kauperz se. Graecii - 144 x 89
Keletkezési idő meghatározása a címfelirat kronosztichona alapján.
AG K 3633

360 Zágrábremetc (Remete. Jugoszlávia)
S. Maria Remetensis.
címlapelőzék 1672 - rézmetszet
jl. J. C. Mannasser f. - 189 x 142
írod.: Knapp 1984. 105.
Eggerer. Andreas: Pharmacopaca Coelestis seu Maria Remetensis ... Graecii, 
Apud. haer. F. Widmanstady, 1672.
MTAK Ráth 2136/1,2.

361 Zágrábremetc
Remetei Csudái. Boldog Aszony Képe Remetében.
könyvilluszlráció 1690 - rézmetszet
(M. Greischer) - 152 x 96
Eszterházy 1690. 123. 41. kép.

362 Zimony (Zemun. Jugoszlávia)
Wahrc abbildung dér Mutter gottes so Vorhero in Belgrad Verehret ware, anjezo 
aber in Sémiin bey denen P. P. Franciscaner dér Capist-Provinz dér Regi. 
Observantz.
szentkép l770 k. rézmetszet
jl. Binder se. Budáé. 145 x 85
írod.: Szilárdfy 1981. 122.
BTM 13539

363 Znióváralja (Kláítor pod Znievom. Csehszlovákia)
Elfigies S. Sma Dei Genitricis sub Titulo Patrona Nostra In Ecclesia Residentia 
Thuroczcnsis S. Jesu graty dara.
szentkép 1790 k. rézmetszet
jl. J. Mansleld se. 120x70
DIV

364 Zólyom-Óhegy (Stare Hory. Csehszlovákia)
Bildnus Máriáé, zu All-Gebürg.
szentkép 1750 k. rézmetszet
jl. JC. Winklcr se. 122x73
A bányászjelvény körirata: Bcnedictione ma. florescant Montes. A lap széle vi
lágoskék fonallal beszegve.

147



írod.: Szilárdfy 1984.24.
PKGy M

365 Zólyom-Óhegy
Gnaden bild unser Lieben Frauen zu alt-gebürg in denen Nider Hungarischen 
berg-statten.

.szentkép - 1760 k. - rézmetszet
(J.Ch. Winkler)- 113x70
Jobb felső sarka csonka. Szignált változata PKGy E. 
írod.: Szilárdfy 1981. 121., 132.
DM

366 Zólyom-Óhegy
Obras Panni Marié na Starych Horach.
szentkép - 1790k. - rézmetszet, selyem
130x85
DIV

367 Zólyom-Óhegy
Effigies B. M. V. gratiis clarae de Veteri Monté in Hungária, 
szentkép 1809 - rézmetszet 
jl. J.Gerstnersc.lk. 1809.- 117 x 76 
DIV

368 Zólyom-Óhegy
(Milostiwi) Obras Panni Marié 
szentkép 1800 k. rézmetszet, selyem 
jl. J.Gcrstner - 110 x 70 (lp) 
Széle több helyen csonka.
DIV

369 Zsömle (ma Vértessomló)
Das Gnadenbild der allerseligsten Jungfrau Maria, welches in Ungarn im 
Komorncr Komitat zu Zsömle andachtich verehret wird.
egylapos imalap 1780 k. rézmetszet 
137 x 104
Versiculus. . . Resp. . . . Gebeth.
PKGy M

148



MŰVÉSZNEVEK MUTATÓJA

Agram (?) 9
Asncr. Johann 173
Batlo. Albinus dél. 350
Baumgartner, Johann Gcorg 142
Benedict, H. 145
Berka. Anton 276
Binder. Johann Philipp 2. 29, 90. 160. 179, 336.338
Binder 14. 36. 37, 39. 40, 42, 43, 44, 48. 52, 53. 55, 143, 144. 165, 191,223,247,

337.362
(Binder) 190
(Binder-műhely) 45, 54. 82. 161
Bohacz. Thomas 64. 65. 103. 357
Bosio. Giovanni Antonio 351
Bűnei. A. Maria 19
Croesnini. Adr. 349
Dausch. Mariin 234
Dietcll. Franz Anibros 146. 171. 266
Ender.Jos. 197
Enderle. Joseph 244
Engelbrecht. Mariin I 12. 281
Fen inger. Franz 178
Frank von Langgraffen. Hans 99. 167. 183
Gersmer. Joseph 367. 368
Greischer. Matthias 16.91. 113, 150. 151.202.248.249,259, 273.348,361
Hermáim. Bernhard Johann 156
Hoffman el Hcrmundl 100. 168
Jüger. Joseph 185. 212. 243, 287
Kauperlz. Johann Michael 343
Kauperlz. Johann Veit 4, 272.359
Kauperlz 3, 5
Kauperz 7.63. 158
Klauber. Joseph Sebastian et Johann Baplist 175. 352

149



Kollanetz, Joseph 135. 148.278
La Haye, Cári de 101
Lerch, Johann Martin 15
Lidi, Joseph Anton 255
Lidi, Johann Jákob 41
Lidi, 1. L. 208, 282
Mannasser. Johann Caspar 350, 360
Mansfeld, Johann 363
(Mansfeld. Johann Érnst) 133
Martin, Johann Heinrich 136
Monogramok

M.B. 114
A. E. Fr. dél. 78
A. J. (?) 346
C.P. I. L. 186

Mössmer, Johann 320
Neckh. Joseph dél. 177
Nicolai, Georg Dávid Christoph 50
PaCkla.Joh. Bapt.322
Prixner, Gottfried 181,252
Prokcs, Martin 224
Pyro, Andreas 313,314
(Remondini) 187, 192. 194, 195
Rugendas, Jeremiás Gottlob 213. 264. 355
Schaffliausen. Éliás 184
Schauff, Johann Nepomuk 261
Schaur, Franz Sebastian 176
Schmid, Joseph Anton 105
Schmitner, Franz Leopold 1. 107. 153. 177, 199. 260. 263, 321.329. 356
Schmutzer, Joseph 102
Schmuzer, Andreas et Joseph 138
Stadler, Franciscus dél. 90
Tischler, Anton 13, 80, 81
Weinmann, Marcus 277a
Widemann, Éliás 201
Winkler, Johann Christoph 79, 139, 159. 256. 332. 364. 365
Zeller, Sebastian 59, 78, 85, 97. 109, 110. 140
Zenger, August 104

150



NYOMDAHELYEK, NYOMDÁK ÉS KIADÓK MUTATÓJA

Buda
Binder 244
Landerer. Catharina 247
Landerer, Leopold Franz (id.) 51,59
Landerer. Leopold Franz (ifj.) 336
Landererische Schriften 190

Graz
Widmanstadius, Ferdinandus Haer. 360

Győr
Streibig. Gregori Johann 100, 353
Strcibig. Joseph 96

Kassa
Landerer Ferenc, Füskuti 179
ny. n. 235

Kolozsvár
Academia Soc. Jesu

Fey, Andreas 106
Weichenbcrg, Simon Thadaeus 136. 137. 138

Nagyszombat
Academia Soc. Jesu 16.91. I 13. 135a. 150. 15 1.199,202.212,224 725 148 249 

259.273.348,361
Gall. Fridericus 111
Hörmann János 99. 167.168.183.203. 328

Catcch. Bibi. Soc. Jesu 232. 233
Jelinek. Joan. 237
Jelinek Vencel 236, 238
ny.n.243.287

Pest
Landerer Mihály, Füskuti 223

Pozsony
Landerer. Johann Michael 98, 109, 342
Royer. Johann Paul 206. 279
Royerin. M. Magdaléna 26. 1 16. 207, 253. 258, 268. 274, 280,331,340
Snischck. Kari Kaspar 217
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Sopron
ny.n.73,126,307.345

Szeged
Grünn Orbán örök. 338 

Temesvár
Heimerl, Josephus Matthaeus 191 

Udine
Schiratti, Nicolo 349

Umnecih
Bassanesa, Anton I

Venetia
Bortoli. Antonius 350, 351 

Wien
Cosmerovius, Matthaeus 201
(Ghelen Vilmos) 320
Jahn, Johann Jákob 123
Jahnin, Maria Susanna 176
Frattner. Johann Thomas 58
Voigt, Leopold 15, 17. 18
ny. n. 263

Zágráb
Zerausckeg, Ferenc Xav. 4

EGYETEMI KÖNYVTÁR
S.514631
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Daredtassi o^ni giomo 
per öltén ere ima 

felire morte.
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f>eh tmpctratemi uipnyo 
la orazia. acao tra lebrac 
ciadi 0esu.MWL,e 
Vodtre. inuocando col
Cuore U trfcPeP.'zVomi 
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® r * r t
<u bon fómnqvoUtn Jtfn in brr Wefanijrnfdjflft, in aUm Wen ju frretfrn.

£) í«mnjbrt«rJ>ritMb «W|H*te!

Srríer J^ffaung frmrne i* )> £ir, 
“»b m-ft ml* nieber ga Mm rterz 
•■cllífini W" mt< temilUrfer Mlte. 
C“ »M ml* Mr ZMiaem ffln.bnu 
'»"« .1*. £<.. .» M í*
pwr iridH gejlmn, M <* ml' ’*»' 
In. etmbn WbkMi m £lr ttfttb 
w. fo máig I* M*. baC Cn barom 
Sintf* gemeiben, bamlr £u bír 
<*' inr «te«e bnufn mJW- 3* 
•no au*, baj £. berjenise Hmbn. 
jlgrStn bte. brr Hneméiaber frine 

»«bret*e <Sn.be wringt: jt brre .m 
o3nmri|len bilfi. no Ke WMb am 
S«W. e. fiebban. .oirislln

1 mii ben Húgra belner Sarmbrr. 
Iljteii Sir gr.grSagfl mibDiMb n, ml: 
brr I* bcbaflet bte, Irt Un ml* ne 
seben brinen rel*n. vJtrril*en e«gru 
«nb Zref, ürerfe art bea «rm beinn 
limAfcjiuJu* 'f.K U nah MtntUHU Ni nllKi-lt *.¥*■* JAuivi UW<* <l»n» 
ml* tat mrinrrn Sammrr nb Mai 
eleabm JufiMbr M. S. £». rtml*. 
tirfB J>elfaber®rtf!n.!».tlrí*rrte 
I* art bem rirffln. ■bgnmbe metán 
«t*tigW.. |> tít nft I* te ««e» 
metán Wwb, ertwme £1* árion

bar* bel« f*mr|MMe OerrtgurJ, 
• £u etejlgn Zenei brr brHmaunrn 
£er(Hi! fiebe mlrbrl In melneríenlb. 
tit. nimt ml* mii bem fóíen toriiZ 
brioer bolbfrilgilen ttegrn. imb neririM 
mlr ble Go.be (S. OL Bein IBnrr.-uen 
ja Mr <* fc grefl, ba| l*nl*t jeneiír. 
£u merjen ml* erbbrru, unb ml*, o 
£u tlflirr brr s.rmberjlgiril I n<*r 
nubegorter m £(r en,t.||en. 3* 
ginbe .n* nl*l, boil ble Cbrra brinn 
fcnrmonjljlri. gejen mri. Sebe: írt. 
len o«l*lrtni l*n. berni mlr (btl brr 
»nm. bér Barmber^gteli. forte Ken. 
f*en nsuiíet. « mlr Mfbbrne flln 
fai D Jefrtgrler 3efu! nlmm « 
inéin Gebei, e«fjen unb ®riuen. 3* 
mbfrblr Cir rt mri. Hnllegni Dl. SÍ. 
•* Irt ml* b«t> nl*< trofUH m. Zir 
geten, I* >11 nl*r nfbbrrn mrine 
■agn ja Cfr ufjubeben unb ju feni, 
gn, M I* wn £lr Znü nb ZHIfe 
nlange, erborme ZM mehirt «lcnb<, 
edmm meg >IU Znarigfeü Ma mrlnem 
wrrtee. ^ejen. 3* ÍHe m.ln gn. 
gei eotrnn nf Cl*. e*bre ml*, 
bllf mlr mii brinrr Gn.be >mb ®arnv 
bnilgfeii. Hmm-

Beér nfér m* Im ttarte.
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bü &Ui0«anbndit 1 tv elitje bey n»b ron bencn defter. J Miien S. Úriul* in prcpburq unt" bem Cici. 

________ «■■■<> óüuggfnotRnlUMH )tsu> ■ MARIA , 1OSFPH, inner ibwm Clofict KmtftKr'mrb.
Sürget Seticbc bíefa 3n< t 

Mubt.
®?© wbe bet ©ettjeeligen 4. 
’S’ Wíargatctba wn í>. ©a< j 
crament <£arnielittrin / von? 
®Dtt nad) iíjren SSegehrcn gt> i 
effenbabett / bag tbme bie ge< ? 
fáUíggc 2lnbad)t roárc / ivann y 
)iebieOeil. Stínbbeit3í|u atif? 
folgenbe SBeig oerebrete/ unb t 
audianberen Sero 2>errbrung x 
emflbffctt/ wiprecbcnb: bicicii j- 
.<iauggenofftncn jtne ©nabenz í 
twIebeSQw tanén mitgttbci'4- 
Itt/bie mit tbme aufSrbcn ge< j 
roanbkt / unb felben in felner? 
JCinbbcitflebtentt. 2Ufotnwci«j 
tetn Serifbe von Bet í>a>ib'gc-\j 
nofriiKbaft 3'ífu ' tTJ.itia X 
unb ^ofepb/gebrurft ni tüicii1 j 
■7a?-___________________ ?

Hét unb XSeig bie|et 3nbo<br. ? 
t.S^3d> felbflen mit feiner?

S® ®einung / in btefe? 
•Ííanggcncflenkbaft einfdjrei* j- 
ben / ben 25. SBergen z marni ti ?

aud) fúr iljr Stínbz unb nnter

I
tbrtu Wlutterlidjen Sdjuy auf- 
nebme.

a. Ságlid) bai SXofen 
frárifel bctten :

wt ;■ CZ»^* crfhn 
mit Mutter

Unfet / unb 2loe Wlaria ; iu 
€b«" ZJfffu/IQaria / Sofcob/ 
bie rxanbete mit 2lvc íOíanaz 
unb vorgelegten SBorten : Dm 
COotc ift5íei|d)ir ötben/ unb 
bar unta unó aenwbnet: ;u 
€bren bet 12. 3abrz 1°5i£fuá 

Ím femet .Rtnbbeit jugebraebt.

3. Síik Xdfl baá socbroúr< 
4-bige ®ut t unb cin íOluttcr 
t®£>ttröi8ilb/roo niíbt in bér 
4- Jtirdjen z bocb roenigflen in fat 
J nem Simmet btfuccpen / unb 
4 ver bie gangé (£atbolif<bc ófir< 
X eben umbgríebzunblgtntgteit 
+ briten / aud) umb 58etebrung 
ÍbtrUnglaubigenz unbSúnber/ 

unb bie gangé ítoujjgeneffciv 
fdjaft allba >u $úffcn legén.

4. 2lUcn a$ften Ság injeben 
íWonatb / mann eö fegn tan / 

^beT’foní’bk^fii 

.... Mm bid, túr* b«m ^cii.unfibutb/ur.oTgbnftt ucrcbren / wetlen3(E>

iveiben ; 3l!|e fie bitien / tag?®"*'' '"''.o* ■"*‘L*®?** !Si fu* •í-1? cnirfangtuz Ik im? auí M ibrrt ^nbe/&X’?&o "om ‘Xná*^ ? w.b ge.
’ ' ' " T+ »»tia'»/ ámen. ? ______ lttOTtn- ___

mfcgHÁ / umb 12. UbrttadW< $hí MrdA.ff.r «® « n» toflcter tor 
alibié @tunb/tan*irglauben/X bá5 mi* tón »oi!<nSfrnf4 zuno
iwfi buö SBort ifi ?jlci|d> z unb 
W.’.ria fin SRuiter ®£>££ei
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