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Aki hallja tőlem e beszéde-
ket és cselekszi azokat, 
hasonló ahhoz a bölcs em-
berhez, aki kősziklára épí-
tette a házát.  (Máté 7.24.) 

Isten szava nem csupán 
olvasásra van, hanem élő, 
azaz megélésre való Ige - 
mondja Luther. Az Ige min-
dig gyakorlati útmutatást ad, 
magatartásunkat irányítja. 
Jézus cselekedetekre vonatko-
zó szavát mindenesetre helye-
sen kell megértenünk. Nem 

külső, hanem elsősorban bel-
ső cselekvés ez. A szív elő-
ször odahajol az igéhez, majd 
elhatározások születnek ben-
ne, amely az ember akaratát 
érintik.  A hívő keresztyén 
engedi, hogy az Ige beléhatol-
jon, majd ő is rááll az Igére. 
Belső szobájában (Isten előtti 

A kegyhely keletkezése össze-
függésben van Vác városának 
legendás eredetével. A Sala-
mon királlyal háborúzó Géza 
és László hercegek a mogyo-
ródi csata (1074) előtt ezen a 
tájon tartózkodtak. László-
nak, a későbbi szent királynak 
látomása volt: egy angyal 
szállt le az égből, s a királyi 
koronát Géza fejére tette - 
ezzel jelezte, hogy az uralko-
dás joga őt illeti meg. Géza 
fogadalmat tett: ha győz, 
templomot építtet a Boldog-
ságos Szűznek. A győztes 
csata után a felépítendő 
templom helyét keresték, 
amikor egy szarvas jelent meg 
nekik, agancsain égő gyer-
tyákkal. Ezt a jelenetet Kálti 
Márk a Képes Krónikába is 
megörökíti, s innen szárma-
zott a kegyhely középkori 
neve: Maria de Cervo = Szar-
vasról elnevezett Boldogasz-
szony. Megépült a Mária-
templom, az angyaljelenés 
helyén pedig egy kápolna 
Szent Péter apostol tiszteleté-
re. A török hódoltság idején 
azonban mindkét szent hely 
elpusztult és feledésbe merült, 
a kegytemplom pontos fekvé-
se is. Esterházy Pál 1696-ban 
megjelent könyve „valahol 
Magyar Országban” helyezi el 
a Szarvasról elnevezett Bol-
dogasszony kegyhelyét. A 
Szent Péter-kápolnára is csu-

pán egy közeli forrás emlé-
keztetett. Egy váci asztalos-
mester és családja súlyos be-
tegségből felépülve, s fogadal-
mát beváltva a Pozsonyhoz 
közeli Mária-völgy kegyszob-
rának képmását állíttatta fel a 
forrás közelében. Így lett a 
képnek egy időben Kúti Kép 
a neve. A hamarosan megin-
duló búcsújárások hatására a 
képet az itt emelt templom 
főoltárára helyezték. (A 
káplonát a Vác történetében 
oly nevezetes szerepet játszó 
Migazzi Kristóf püspök épít-
tette.) 1769-ben a kápolnához 
vezető út mellett Wirth Fe-
renc váci kanonok, kisprépost 
felállíttatta a Mária hét örö-
mét és hét fájdalmát megörö-
kítő képoszlopokat. Innen 
kapta a hely máig élő nevét: 
Vác-Hétkápolna. A főoltáron 
lévő, megkoronázott kegykép 
körül üveg alatt számos foga-
d a l m i  a j á n d é k t á r g y 
(votívtárgy) jelzi Szűz Mária 
közbenjárását, az imameghall-
gatásokat és a csodás gyó-
gyulásokat. A sok szív, láb, 
kéz és csecsemő mellett né-
hány hajóformát is látunk. 
Ezek jelzik, hogy a váci Hét-
kápolna Boldogasszonya a 
dunai hajósok segítsége is. A 
templomot Mária nevére 
szentelték fel. A forrás vizé-
ből sok búcsús orvosságnak 
visz haza. A zarándokok egy 

része éjjel a kápolnában vir-
raszt. Éjfélkor kisebb csopor-
tok gyertyás keresztúti ájta-
tosságot végeznek. A kápolna 
alatt a kövekkel kirakott ősi 
forrás van, benne a Szeplőte-
len Szűz fehér szobrával.  
 

Forrás: Barna Gábor:  
Búcsújáró és kegyhelyek  

Magyarországon, Bp., 1990. 

Két érdekes adat 
Vác-Hétkápolna    
búcsújához 

1951-ben a hétkápolnai za-
rándoklaton május hónapban 
600, szeptember hónapban 
pedig 1300 fő sződi hívő vett 
részt gyalogosan! 

-végyé- 
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A váci Hétkápolna, Szűz 
Mária búcsújáróhelye 
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