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„Veszélytelen  és  ezért  könnyebb  lenne  hallgatni,/ s  a  félelem 
ennek  megőrzésére  ösztönöz  bennünket./  Ám  a  szeretet 
összhangzó  himnusz  szerzésére  biztat  szüntelenül,/ ami  igen  
nehéz nekünk, ó Szent Szűz./ Azért te adj erőt Édesanyánk,/ jó 
szándékunk megvalósítására.” 

(Damaszkuszi Szt. János1: Karácsonyi II. Kánon2, IX. óda3, irmosz4) 

I. PREAMBULUM
Mottónk  Damaszkuszi  Szent  János  személyes  mélységeket  érintő  örökérvényű 
imája,  amely a  Hajdúdorogi  Görögkatolikus Egyházmegye  Centenáriumi Évének 
Himnuszául választatott. Az egyik legjelentősebb egyházi „melódosz”5 Szűzanyához 
forduló  szavainak  olvasásakor esetleg  jelentkező  ellentmondás  érzését 
magyarázhatja, hogy sérült Isten-kapcsolatunk kifordult logikája „természet szerint” 
megilletődik a Kinyilatkoztatás „furcsaságai” előtt. Az összetett és sokrétű egyház- 

és  nemzetpolitikai  vonatkozásokat  hordozó  magyar  görögkatolikus  egyházmegye  alapítására  az  Árpád-kor  után 
betelepedett  –  idővel  túlsúlyba  jutó  –  keleti  szertartású  nemzetiségek  olvasztótégelyének  kiszolgáltatott  magyarok 
pasztorációs ellátása miatt volt szükség. Ennek sikere a görögkatolikus magyarok számára egyrészt az évszázadokon át 
tartó  kálváriajárás  után  amolyan  földi  körülmények  közötti  feltámadás-élmény  lehetett,  másrészt  viszont  egyes 
nemzetiségek egyházi és világi vezetőinek ellenzése a görög katolikus magyar püspök és a Debrecenben felállított új 
püspökség hivatali környezete életére törő merénylet6 elkövetéséig fajult. A mélyben a keresztényi érzület nyomát sem 
mutató,  beolvasztó-kirekesztő  kettős kísértésből  gyűrűző  téveszme,  miszerint  „aki  bizánci szertartású az nem lehet 
magyar”. 
A száz évvel ezelőtti egyházszervezeti esemény jelentőségét az Osztrák-Magyar Monarchiában akkor élők sokasága 
egyáltalán nem, vagy félreismerte, és a térségben ez máig sem javult jelentősen. Az idei Centenárium egyházi és civil 
rendezvényei és viszonylag intenzív mediatizálásuk fontos a felbecsülhetetlen értékű  spirituális hagyatékot hordozó 
közösség köztudatbeli rehabilitálásához, ami nem csak a múlt és a jelen iránti helyes viszonyulást segíti, hanem a jövőre 
vonatkozóan – amint remélhetőleg sikerül felmutatni, nem csak a görögkatolikus magyarság, hanem a „Mária Országa” 
névvel  fémjelzett  térség  egésze  tekintetében  –  egyenesen  létkérdés.  A  Hajdúdorogon  tartott  Centenáriumi 
Nyitóünnepség a Megbocsájtás Vasárnapjának is nevezett Vajhagyó Vasárnap7 sajátos nagyböjtkezdeti8 kiengesztelődési 
szertartásában csúcsosodott, amelynek szentbeszédében az egyházmegye püspöke hangsúlyozta: „Az a kérésem, hogy 
ez a centenáriumi év a kiengesztelődés éve is legyen! [...] az előttünk álló évnek a megbékélés jegyében kell eltelni, 
legyen szó nemzetekről, rítusokról vagy felekezetekről.”9 Ilyen értelemben is ide kívánkozik Damaszkuszi Szent János 
főművének tartott Húsvéti Kánon  záró sztichírája10: „Feltámadás napja van,/ világosodjunk fel ezen ünnepéllyel,/ és 
egymást, mint testvérek, öleljük!/ A feltámadás által/ gyűlölőinknek is bocsássunk meg,/ és így énekeljünk:/ Feltámadt 
Krisztus halottaiból,/ legyőzte halállal a halált,/ és a sírban lévőknek életet ajándékozott.” Damaszkuszi Szentünktől 
idézettek éppúgy illenek az ünneplő egyházmegye Főpásztora, papjai és a hívek mindenike esetében, amint minden 
keresztényre,  így e szerény próbálkozás szándékára és megvalósítására,  segítőjére  és ösztönzésének forrására is. A 
próbálkozót  feladatának  nagysága  és  saját  alkalmatlansága  némaságra  dermesztené,  ám  bármilyen  címen 
visszautasítható-e  a  Szűzanya,  Aki  többnyire  a  legalkalmatlanabbakat  választja  kéréseinek  továbbadására.  Gyakran 
látnokokra  bízza  üzeneteit,  akiket  rendszerint  hitelességükben  sokan  hitetlenül  vagy  találékony  gonoszsággal 
kitámadnak, szavaikat kiforgatják. 
A Szűzanya ezúttal saját maga fordul félreérthetetlen „folyékony” üzenettel hozzánk. Nem földi életében megismert 
arám vagy héber, sem görög vagy latin, nem az Egyházban közismert valamely mai világnyelvet, nem latinbetűs írást, 
nem is rovást, hanem gyengéd alázattal  suttogó sírást választott, hosszabbat mint bármely hasonló a kereszténység 
történelmében.  A legelhagyatottabb  székely  Isten-háza,  Gyergyószentmiklós  egykor  Hajdúdoroghoz  tartozó 
Kisboldogasszony – ma román ortodox kézben levő – görögkatolikus templomának oltárképéből máriás rejtettségben 
nem szűnő  csoda árad. A XIX. század végén leégett  előző  templomból  a királyi ajtó keresztjével együtt  csodásan 
megmaradt ikonja11, ami nemcsak a Könnyező Ikon, hanem egész spirituális környezete Isten általi kiválasztottságának 
előrejelzése volt. A 4 éve folyamatosan hullatott könnyeivel a Szűzanya megértteti az Istentől közvetített kegyelem által 
mindazt, ami könnyeiben aláereszkedik a Mennyből, mert az Istenre megnyíló lélekbe az Ég alászáll és Isten lakást vesz 
benne,  hogy együtt  háljon az emberrel  a  Szűzanya  Szívében.  A Szűzanya könnyei a  jobb sorsra  érdemes Kárpát-
medencéért,  saját  Országáért  hullanak,  amelynek  része  Virágoskertje  is.  Sír  Országa  tagjaiért,  akik  mindahányan 
Nagyasszonyunk gyermekei. Sír papfiaiért, akikre Istenanyai áldását adja spirituális anyasága kegyelmeivel. Sír a Szent 
István-i  alapítása  Milleniumát  nemrég  töltő  Erdélyi  Római  Katolikus  (Fő)Egyházmegyéért.  Sír  a  Centenáriumát 
ünneplő  Hajdúdorogi  Egyházmegyéért,  amely  az  erdélyi  Gyula  által  1050  éve  a  magyarok  számára  a  Kárpát-



medencében elsőként alapított, bizánci szertartású ősi püspökség spirituális örököse is; általa Hierotheosz első missziós 
püspök 100 évvel az 1054-es kelet-nyugat egyházszakadás előtt, és Theophylaktosz nevű utóda Turkia Metropolitáiként 
joghatósággal rendelkeztek a magyarok összessége és az általuk lakott területek fölött. 
Kevéssel a  gyergyószentmiklósi könnyezés kezdetének 3.  évfordulója  után a  Gondviselés  Gyulafehérváron feltárta 
Hierotheosz székesegyházát, bár a földgyalus „munkálat” célja éppen a gyulafehérvári régészeti nyomok eltüntetése 
volt. A minap Nagyasszonyunk Szent Koronájának jelenlegi földi székhelyén, a Magyar Országházban a Hajdúdorogi 
Egyházmegye  Centenáriumi  Emlékülését  tartották.  A  Centenárium  rendezvényei  szervezésében  élen  járó  Szent 
Hierotheosz Egyesület révén a magyar kereszténység Erdélyből kiinduló több mint 1000 éves keleti ágának múltja, a 
Szűzanya gyergyói könnyezése által pedig jelene és jövője is éppúgy részese a Centenáriumnak, amint a Centenáriumot 
ünneplő  Hajdúdorogi  Egyházmegye  is  részesedik  a  Szűzanya  Égi  és  Földi  Egység  Királynője  minőségében 
Gyergyószentmiklóson  hullatott  könnyeivel  áradó  kegyelmekből. Mária  Országában  a  Görögkatolikus  Részegyház 
küldetésvállalása  különösen  fontos,  mivel magában  egyesítve a Róma-központú  katolikus  egyház  egyetemes 
hitletéteményét és a Konstantinápolyhoz visszavezethető keleti nemzeti egyházak misztériumközpontú spiritualitását, 
kulcsszereplője  az  Egyetemes  Egyház  Egységének.  Ennek  megfelelő  érvényesítése  hatékonyan  segíthetné  az égi 
oltalom és vezetés elnyerését mindazok javára, akik az Egyházat és Nemzeteket próbáló újabb közerkölcsi-társadalmi 
rengések közepette Istentől várnak eligazítást, útvesztőben megkülönböztetést „Út” és „vesztő” között. Talán éppen a 
görögkatolikusság  üdvtörténeti  feladatának  megakadályozása  miatt  próbálkoztak  megszüntetésévél  a  vörösterror 
országaiban, és bizonyos körök ma is ezen munkálkodnak. A görögkatolikusok sem fontosabbak más katolikusoknál, 
mint ahogy a magyarok sem többek más nemzetek fiainál, csupán mások. Mint mindenkinek, Isten személyekre és 
közösségekre szabott szeretettervét fürkészve a görögkatolikusoknak is önmagukká kell lenniük, és másokat is ehhez 
kell segíteniük, a manapság dühöngő globálkozmopolita uniformizálás ördögi gépezetei ellenére, vagy annál inkább. 
Milyen esélye lehet a gyergyószentmiklósi könnyezéssel érkező  kegyelmeknek a befogadásra,  amelyek ugyan nem 
tagadhatók le, de a máriapócsi könnyezések  néhány év alatt  világszerte elterjedő hírnevéhez viszonyítva a gyergyói 
könnyezés iránti közöny világosan jelzi az általános hitvesztés mértékét. Az 1905-ös, 3. pócsi könnyezés évében „a 
század eseményeinek sűrített elővételezése zajlott le. A világ újrafelosztásának a kezdete az orosz-japán háború, mely a 
nagyhatalmi befolyás és a birodalmi érdekszféra kiterjesztése a másik rovására. Az Orosz Cári Birodalomban a vesztes 
csaták után forradalmi lázongások kezdődnek több városban. Társadalmi krízisek bontakoznak ki, amiket erőszakkal 
fojtottak  el.  A néptömegek  forrongásait,  a  kiszabadult  szellemet  már  nem  lehet  újra  visszazárni  a  palackba.  A 
szekularizáció  ereje  megmutatkozik  abban,  hogy  ez  évben  történik  meg  az  állam  és  az  Egyház  szétválasztása 
Franciaországban. […] A könnyezés mindenkor figyelmeztetés,  égi  jel,  mely az Isten Országában soha nem megy 
veszendőbe. Krisztus Urunk megtestesülésével a kronosz, a történelmi idő céllal töltődik meg, így Kairosszá, kegyelmi 
idővé válik. A kegyelmi időben egy gondolatfüzér erejéig a pócsi könnyezéseknek egész Európára, illetve a világra 
kiható kegyelmi kisugárzásuk van,  midőn a  «Mária  korszak» jelenéseivel  hozzuk összefüggésbe.  […] A kegyelmi 
rendben a  Bölcsesség Széke könnyeivel ráirányítja  figyelmünket  a Szeplőtelen Fogantatás ünnepére.  Pócson 1696. 
december 8.-án hullajtotta legbőségesebben szerető  könnyeit  az  Eukharisztia cselekménye alatt,  melyről  a források 
egyértelműen szólnak. […] Az 1905-ös pócsi könnyezés után 12 évvel, 1917-ben […] a portugál Fatima-i Cova da Iria-
ban (Béke Völgye) megjelenik a Boldogságos Szűz 3 pásztorgyereknek. Kéri a vezeklést, az engesztelést, a Rózsafüzér 
mindennapi imádkozását, mint a Rózsafüzér Királynője,”12 Oroszország Szeplőtelen Szíve iránti felajánlását, különben 
Oroszország elterjeszti a világon szörnyű  pusztítást  okozó tévtanait.  A felajánlás a  világi politikáknak sajnálatosan 
behódoló  egyházpolitikai  konformizmus  miatt  máig  sem került  teljesítésre,  noha  a  Tanítóhivatal  hitelesítette  is  a 
jelenéseket, és az üzenetek átadása után röviddel szétáradt Oroszországból a jövendölt csapás. 
Az egyházi vezetők kötelesek minden állítólagos magán-kinyilatkoztatást kivizsgálni, és hitelesség megbizonyosodása 
esetén semmilyen jogon nem hárítható el azok teljesítése. Az Egyház hitelesítette a felvidéki Mária-Natália nővér által 
az Úr Jézustól és a Szűzanyától kapott üzenetsorozatot is. A II. világháború során XII. Pius Pápa az Úr Jézustól Natália 
nővér közvetítette üzenetnek köszönheti, hogy Róma bombázásakor nem ment Castelgandolfo-i nyári rezidenciájára, 
amit  később bombatalálat  ért.  A Pápa  szintén  Natália  nővértől  kapott  üzenet  alapján  elrendelte  1954-ben  a  Világ 
Királynője ünnepet. A Magyar Püspöki Kar azonban a háború előtt és alatt több kéréssel együtt elutasította az Úr Jézus 
Engesztelő  Műre  és  a  Szűzanya  Engesztelő  Kápolna  felépítésére  vonatkozó  kéréseit,  és  azok  máig  teljesítetlenül 
maradtak. Boldogemlékű Mindszenty József amint Magyarország Prímása lett felkarolta az engesztelő kápolna ügyét, 
alapkövét  1947.  szeptember  25-én,  Fogolykiváltó  Boldogasszony  ünnepén  tette  le,  de  felépítésére  a  bolsevik 
hatalomátvétel miatt már nem kerülhetett sor. A szintén magyar Szeretetláng Mozgalomnak is előbb világméretekben el 
kellett  terjednie,  hogy  több  évtizedes  „otthoni”  megaláztatás  után  a  külföldön  elismert  mozgalom  vezetőinek 
magyarországi évfordulós szervezési szándéka végre meghozza hazájában is a jóváhagyást. Mi lehet a feltétele, hogy 
Mária Országa Egyházában Mindszenty bíboroshoz fogható főpap szeretetből vállalt bátorsággal törekedjen teljesíteni a 
hiteles égi kéréseket? Natália nővér 1986-ban jegyezte le: „Jézus ezt elvárja tőlünk és többször is kifejezetten kérte: 
«Kedves  Gyermekeim,  ne  féljetek!  Imádkozzatok!  Édesanyátoknak,  a  Világ  Győzelmes  Királynőjének  eljövetelét 
örömmel várjátok! Ő gazdag áldásával érkezik meg hozzátok. […] Szeplőtelen Édesanyám, a Világ Királynője és a ti 
Győzelmes Királynőtök, nem Magyarország területét kívánja kibővíteni, határait rendezni, Ő most azt kívánja és akarja, 
hogy a magyar nép Őt jobban megismerje és szeresse. Ezt a népet Ő Szeplőtelen Szívére akarja ölelni, mert az Ő Szíve 
a  legbiztosabb út,  amelyen  HOZZÁM, ISTEN FIÁHOZ juthatnak.  Mert  életük  és  üdvösségük  Én vagyok.  Ismét 
mondom, örüljetek, imádkozzatok és bízzatok!»” Természetes észjárással nehezen hihető, hogy bármi jobban segítheti a 
magyarság szellemi felemelkedését az országhatárok helyreállításánál, mégis a feladat az ima és a bizalom! 
Damaszkuszi Szentünktől idézett két szövegrész Istennél egybeérő – valójában Istentől egyben sarjadó – gyökérágai 
hitelesítik a mottóbeli „összhangzó himnusz” egzisztenciális igényét. Szavai a prófétai-misztikus lételem „természet 
szerinti” gyümölcsei, amelyek úgy áradnak az ihlető  Istenből,  mint a kegyelmek az ikonban megjelenített mennyei 
ősképből.  A természetfölötti  „áttetszőség”  gyümölcse,  hogy  amire  a  Centenáriumra  való  tekintettel  a  hajdúdorogi 
püspök  hangsúlyosan  buzdítja  a  rábízottakat,  azt  saját  maga  példamutatóan  végre  is  hajtva  „bocsánatot  kért 
mindazoktól, akiket a görögkatolikus egyház valamilyen módon bármikor is megbántott.”13 A bocsánatkérést magától 
értetődően kellene mindenkinek gyakorolni főleg mások bántása esetén, minthogy a kiengesztelődésre és megbékélésre 
törekvés  a  keresztények  soha  nem szűnő  kötelessége  az  égiek  és  földiek  iránti  kapcsolataik  egyéni  és  közösségi 



szintjeinek mindenikén. A hajdúdorogi püspök ünnepélyes gesztusát a keleti szertartású magyarok elleni – az Árpád-
kort  követően  egyházpolitikai,  majd  a  reformáció  során  nemzetpolitikai  színezetű,  több  évszázados  módszeres, 
sokirányú –  elnyomás  esetleges válaszreakciói  indokolták,  amit  emberileg érthetően  olykor  a  szenteknek is  nehéz 
feladat  elkerülni.  Arról  azonban nem tudni,  hogy a  bocsánatkérés  kötelezettségét a  magyar  közösség egésze  vagy 
valamely része iránt bárki valaha komolyan vette volna. A hajdúdorogi püspök példamutatása annál jelentősebb, hogy a 
térség bizánci szertartású más nemzeti egyházainak vezetői – bár évente visszatérően az Üdvtörténet legjelentősebb 
eseményét ugyanazon szent szövegekkel ünnepelik – a magyarság iránt enyhén szólva zsigeri ellenszenvvel viseltetnek, 
kivéve a rutén-ruszin testvéri lelkületűeket. 

II. HELYREÁLLÍTANI A SZENT RENDET
Az  ellenségszeretet  Krisztus  erejével  ható  misztérium,  ami  ugyan  magában  hordja  a 
kiszolgáltatott  elutasítottság  kockázatát,  de  gyógyító  kegyelmek  hatalmát  nyeri  az 
Önmagát  kiszolgáltató,  halálosan  elutasított  Úr  dicsőségéből  az  ellenségi  mivolt 
egyoldalú  érvénytelenítésére.  A  hősies  fokon  gyakorolt  erény  és  a  hamissággal 
megalkuvó  irenizmus  határát  Isten  Országa  sajátosságainak  fontolgatásával  lehet 
felderíteni. Hajdúdorog püspöke a Centenáriumról vele készített interjúban mondottakkal 
nem csak az irenizmus kockázata felől nyugtat meg bennünket, hanem az egyedül hiteles 
emberi és magyar megújulást hozó céltudatos szellemi építkezés útját is kijelölte:  „Arra 
törekszünk, hogy a (centenáriumi14) tanácskozásnak valódi szellemi tétje legyen, ezért 
célunk  a  különböző  felfogások  termékeny  találkozása,  nyílt  ütköztetése.  Hiszen  nem 
szándékunk titkolni,  hogy az egyházmegye létrejöttét  nagyon hosszú küzdelem előzte 
meg,  és  az  alapítás  idején  is  nagyon  erős  ellenhangokat  lehetett  hallani:  főként 
nemzetiségi  feszültségek  miatt.  Ezek  az  ellenhangok napjainkban is  élnek,  például  a 
román  történészek  véleménye  sok  szempontból  eltér  a  magyarokétól.  […]  A  mi 
egyházunk  […]  jobban  kötődik  a  hagyományokhoz,  másrészt  a  liturgiánk  döntően  meghatározza  lelkiségünket, 
látásmódunkat, Istenhez fűződő kapcsolatunkat, az emberi közösséghez tartozásunkat. […] Meglátásom szerint a világ 
ma azért szenved oly nagyon, mert nem találja Istent, következésképpen életének irányát és célját sem. Ám ebben mi, 
egyháziak is hibásak vagyunk, mert hagytuk felbomlani az egyház által kétezer éven át megélt szent rendet. […] A 
keleti lelkiségből táplálkozó, szemlélődő életet élő szerzetesként lettem püspök, és törekvéseimben is ez a szemlélet 
vezet: helyre kell állítanunk a felbomlott szent rendet.”15 
Anélkül, hogy az örvendetes püspöki szavak mögé bármilyen háttérjelentést próbálnánk csempészni, kijelenthető, hogy 
a magyar engesztelő mozgalmak reményei visszhangoznak bennük, miszerint a jelenleg zajló krízisben éppen a „szent 
rend” helyreállítása vajúdik, tehát küszöbön a Magyar Egyház és Nemzet igazi megújulása, Mária Országának Egyháza 
és Mária Népe hamarosan újból küldetésük útjára állnak. A „szent rend” pedig csakis úgy állhat helyre, hogy az arra 
foganatosítottaknak  teljességgel  át  kell  járniuk  az  élet  minden  részterületét  és  együttes  egészét,  egyénenként  és 
közösségeink minden szintjét, emberi és keresztény magyar létünk teljességét. Egyébként sorsunk nem lenne különb a 
felszállás, repülés, leszállás képességeitől megfosztott madarakénál, amelyeket kínzóik madárlétük lényegétől fosztották 
meg: egyesek szárnyait  vágták le,  hogy ne  tudjanak repülni,  mások lábait,  hogy ne  tudjanak se  elrugaszkodni,  se 
leszállni.  Azonban ha sikerül Isten akarata szerint a „szent rend” helyreállítása,  akár úgy is fogalmazhatunk, hogy 
Pietrelcina-i Szent Pió állítólagos jövendölése szerint felröppenhet Magyarország kalitkájának „gyönyörű madara”16. Az 
ősi magyar keleti keresztény gyökérág hiteles megismerése, megismertetése és megélése visszasegíthet bennünket a 
Menny és alvilág, szent és profán, Egyház és világ, kelet és nyugat feszültségei között tengődő  keresztény magyar 
mivoltunk  középpontjához:  a  Napbaöltözött  Asszonnyal  és  Szent  Koronája  szentjeivel  rugaszkodhatunk  el  és 
szállhatunk le, a Koronát hozó angyalokkal szárnyalhatunk. Mária Országának rendeltetéséről nyerhetünk égi nézetből 
feltárulkozó  új  ismereteket,  amennyiben  Isten  kegyelméből  megnyíló  égi  távlatokba  tekintünk,  és  arról  tanúságot 
merünk tenni. De miért is ne mernénk?! 
A hajdúdorogi püspök Centenáriumi Megnyitó köszöntőbeszédében időszerű  és kézenfekvő  választ ad kérdésünkre: 
„Amikor kiáll az ember és szólni kezd, veszélyt hordoz ez a cselekedet. Esetleg olyat mond, amit nem kellett volna. 
Esetleg  úgy  szól,  amivel  másokat  megbánt.  Vagy  beleköthetnek  a  szavába,  mint  ez  manapság  olyan  sokszor 
megtörténik. Könnyebb lenne hallgatni, és valami ösztönszerű késztetés van bennünk, hogy inkább hallgassunk. Nem 
olyan  fontos  kilépni  az  emberek  elé.  Nem  olyan  fontos  fölhívni  magunkra  a  figyelmet.  Nem  védelem,  hogyha 
hallgatunk, a háttérben maradunk szerényen, csöndesen? Erre valami emberi ösztön hajt minket, de a […] szeretet 
összhangzó  himnusz-szerzésére  késztet,  biztat  bennünket.  Ez  viszont  egy  belső  biztatás,  amely  nem  csak  belső 
ösztönből  fakad. Benne van a  bizalom. Ha szeretetben bízunk,  akkor  legyőzzük […] a szólásnak,  az  emberek elé 
kiállásnak a félelmét. Ez a szeretet biztat, hogy ha megszólalunk, sőt hogy ha énekelünk, akkor az Isten üzenetét tudjuk 
továbbadni.  Mert  a  bizalom  késztet  erre  a  másik  fajta  cselekvésre,  hogy  ne  hallgassunk,  hanem  szóljunk,  sőt 
énekeljünk.”17 Az  így  megnyilatkozót hitelesíti  megnyilatkozása,  amelynek  értéke  önmagában  áll.  Ezen  mit  sem 
csökkent, hogy kérdésünkre éppen az idézett Damaszkuszi Szent Jánostól mélyebb értelmű választ kapunk. Az eretnek 
képrombolás18 ellen  a  képtisztelet19 védelmében  foganatosított  beszédei  bevezetőjéből  a  mottóbeli  „összhangzó 
himnusz” tulajdonképpeni mivolta és a tanúságtevő  kiállás „hátszele” is tetten érhetőek, ugyanakkor a Hajdúdorogi 
Centenárium szereplőit az első látásra vélhetőnél jóval magasabb mérce elé állítja: 
„Jóllehet méltatlan voltunk tudatában mindenkor csendben kellene lennünk, […] mivel minden helyénvaló a maga 
idejében, látom pedig, amint az Egyház […] hánykódik, és gonosz szellemek oly gyötrelmes sodra vonja, taszítja; 
látom, amint Krisztus felülről szőtt köntöse, melyet az istentelenség szolgái elszakítani merészeltek, kettéhasad, teste 
pedig – mely az Isten népe, s az egyház kezdettől fogva fennálló hagyománya – különféle vélekedésekre töredezik: úgy 
ítélem, nem ésszerű hallgatnunk, és nyelvünket béklyóba vernünk, szem előtt tartván a fenyegető kijelentést, mely így 
szól: «Ha meghátrálsz, nem gyönyörködik benned az én lelkem» (Hab 2,4; Zsid 10,38), és «ha látod, hogy közelít a 
kard, de nem szólsz testvérednek, rajtad kérem számon az ő vérét» (Ez 33,8). Most hát, hogy elviselhetetlen félelem 
kínoz, szólásra nyitottam számat, mert a király fenségét az igazság elébe nem helyeztem: «Mert királyok ellen szóltam» 



– hallottam az Istenős Dávidtól – «és meg nem szégyenültem» (Zsolt 118/119/,46), […]: hiszen kezdettől fogva kevesen 
akadtak, akik a királyi rendeleteket semmibe vették, akik tudják, hogy a földi király felett is király van odafent, s hogy a 
törvények urai a királyoknak is. […] Most tehát először is esdekelve kérem a mindenható Urat, […] akinek beszédünk 
ajánljuk, hogy […] adja nyelvemre a szavakat, mikor szólásra nyitom számat, és vegye kezébe elmém kantárját, és 
húzza önmaga felé, hogy egyenesen előre haladjon, vágtasson, és ne térjen el se jobbra a látszat felé, vagy balra, a 
nyilvánvaló dolgok felé; őutána pedig az Isten népének egészét, a szent nemzetet, a királyi papságot, Krisztus értelmes 
nyájának jó pásztorával együtt, aki Krisztus főpapi voltát magában kiábrázolja, hogy beszédemet fogadják jóindulattal, 
ne akadjanak fel  apróságokon,  ne várjanak el  gazdag stílust,  mert  én szegény ehhez egyáltalán nem értek, hanem 
fontolják meg a benne foglalt gondolatok erejét – «mert az Isten Országa nem beszédben, hanem erőben áll» (1Kor 
4,20).  Mert  nem az  a  cél,  hogy  győzzek,  hanem hogy  az  ostromlott  igazságnak eltökélt  szándékom segítő  kezét 
nyújtsam. Most tehát a való Igazságot hívom segítségül, és ezzel elkezdem beszédem.”20 
Damaszkuszi Szentünk szabadkozik, mert a szentekben a kegyelem bizonyos gyümölcseinek – misztikus „látó hit”, 
„magától értetődően” vértanúságig „erős hit” – rendkívülisége személyes alázatuk miatt olykor nem is tudatosodik, a 
bennük helyreállt „szent rend” Isten mindenki számára felkínált közelségébe emeli őket: „Isten jósága folytán az ember 
értelmes szellemi lelket kapott, mégpedig Alkotója képmására. […] Kinek-kinek minduntalan tudatosítania kell a tőle 
telhető legteljesebb Isten-szeretetet, hogy Istenhez hasonulva elnyerhesse az átistenülést. […] A szentek azt mondják, 
hogy a létező lények összességét öt megosztás szakította szét; s az első az, amely a teremtetlen természettől választja el 
a teremtett természetet. […] az Ige megtestesülésének titka magában foglalja az Írás összes rejtélyének és előképének 
erejét,  s  minden érzékelhető  és  szellemi  teremtmény megértését.  […] Isten ezért  teremtett  mindent,  […] hogy az 
újjászületettek úgy lehessenek istenné, ahogyan ő emberré lett, és a szenvedélyeket magából kivető ember ugyanannyira 
elérheti  az  istenséget,  amennyire  Isten  Igéje  az  üdvösség  rendje  szerint  önszántából  kiüresítette  magát  tiszta 
dicsőségéből, s valóban emberré lett.”21 „Szent Maximosz22 […] szerint Krisztus hívei épp az Istenhez hasonulással 
tudják beteljesíteni a minden emberben eleve adott istenképiséget: […] Ez nemcsak magánügye az embernek, hiszen 
mint a világ közepén álló «mikrokozmosz», felelős a szétesett világegyetemért is. […] Márpedig ha Isten Igéje ember 
lett, akkor az Ádám által elmulasztott egységesítő mű kezdetét veszi, s nem is csak egy «mikrokozmosz»-ban, hanem a 
Krisztus titokzatos Testeként formálódó «makroanthróposz» kozmikus liturgiájában. A megtestesült Ige misztériumában 
hazatalál a mindenség, mert nemcsak az ég és a föld kerül összeköttetésbe, hanem Isten új paradicsomkertben telepíti le 
a benne egységesülő emberiséget.”23 Az összegezést a reménybeli második görögkatolikus magyar egyházmegye – ma 
még miskolci  apostoli  exarchátus24 –  tudós püspöke írta  dámóci szerzetes korában,  ám nem a teológia  professzori 
elefántcsont tornyából, hanem a képmás-szinergia – Isten és ember együttműködési – elve értelmében, amely szerint 
Isten természetéből annyira részesülhet minden ember, amennyire együttműködik Isten rá irányuló kegyelmével. 
Az Isten-központú teológia embertanát megélő keleti liturgia Isten és az ember bölcsőjétől – a Kereszt-Feltámadás-
Pünkösd  szakrális  középponttal  –  a  parúziáig25 elővételezetten  egybefoglalja  mindazt,  amit  az  emberré  lett  Isten 
felkínált  az  átistenülésre  hívott  ember  számára.  Isten  és  ember,  Krisztus  és  Egyház,  Fő  és  Test,  Menny  és  Föld 
Egységének misztériumában az „Új Paradicsomkert” nem csupán szimbolikus kép, hanem maga az Istenszülő, akiről 
Damaszkuszi Szent János írja: „Ma az új Ádámnak (Krisztusnak) édene az «Élő Paradicsomkertet» fogadja be, Akiben 
letöröltetett kárhozatunk, elültetett az Élet Fája, befödetett a mi csupasz kifosztottságunk.”26 Az említett „egységesítő 
mű”  a  teremtés-újjáteremtés tökéletes isteni terve, a Krisztus-misztérium és az Egyház misztériuma egymásba 
teljesedése, amelyben a Parúzia napjára az Egyház, mint Titokzatos Test tagjai eszkatologikus egységre jutnak 
Krisztussal, a Fővel. Ebben a folyamatban Szent Ágoston rendszerezett tanítása szerint: „egyik tábor a mennyei ország, 
amelyet az önmagunk megvetéséig menő Isten-szeretet mozgatja, a másik a Sátán országa, amelynek mozgatója az Isten 
megvetéséig menő önszeretet. A két birodalom polgárai most még elvegyülten élnek az ítéletig.”27 „A kereszt 
szükségképp jelen van az életében. Az igazi egyháztörténet a hit-remény-szeretet története a világban. Az 
egyháztörténelmen belül csak egyfajta előrelépés, haladás van: a szerkezettől a szellem felé, a halandó testtől a 
halhatatlan lélek felé, a földhözragadtságból az Isten szférája felé. Az Egyház jövőjét a szentek fogják alakítani: akik 
átszövik az ember világát természetfölöttiséggel.”28 Ennek a szavakkal is némiképpen megragadható kegyelmi 
valóságnak szerves része a „hetoimaszia”29 – «üres trón», amelyet átvitt értelemben az emberiség készít az ítéletre 
érkező Krisztus számára.  A díszes trónuson hengeres alakú párnán egy ékkövekkel díszített kereszt látható, a crux 
gemmata. Ez a keresztábrázolás túlnő nagypéntek eseményein, és a megváltás egyetemes jelképévé lesz. A kereszten 
lecsurgó vér ékkövekké, a szenvedés keresztje a feltámadás és a második, dicsőséges eljövetel előhírnökévé válik.”30 
A szemmel látható természetes és a csak lelki látással megismerhető természetfeletti egységéről az „átlag-halandó” ma 
is rendkívüli magyarázatot vár, de erre egyetlen és kimerítő magyarázat a Jézus által meghirdetett Isten Országa és 
annak  Alkotmánya,  a  Hegyi  Beszéd,  amelyhez  a  Boldog-mondások  paradoxonával  már  nyilvános  működésének 
kezdetén értelmezési kulcsot is adott, majd ezeket Feltámadása után „finomhangolta”. Az emmauszi tanítványoknak 
mondta:  „«Ó,  ti  balgák,  milyen  nehezen  tudjátok  elhinni,  amit  a  próféták  jövendöltek.  Vajon  nem ezeket  kellett 
elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?» […] Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, 
megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől.” (Lk 24, 
25-26; 30-31) Tamás apostolnak pedig: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn 20,29b) 
Jézus azt is feltárta Izajás prófétát idézve, hogy a „boldog” miért éppen az általa kijelentett feltételektől függ: „Nektek 
megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem. Akinek van, annak még adnak, 
hogy  bőségesen  legyen  neki,  de  akinek  nincs,  attól  még  azt  is  elveszik,  amije  van.  Azért  beszélek  nekik 
példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, van ugyan fülük, de nem hallanak. Beteljesedett rajtuk 
Izajás  próféta  jövendölése,  mely  így  szól:  «Hallván  hallotok,  de  nem  értetek,  nézvén  néztek,  de  nem  láttok. 
Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, 
fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket.» (Iz 6,9-10) A ti 
szemetek boldog, mert lát, s a fületek is az, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és sok igaz ember kívánta 
látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.” (Mt 13,11-17) 
Jézus példázataiban használt szemléltető kommunikációt kiterjesztve, a bennünk levő Isten Országával (V.ö.: Lk 17,21) 
úgy van mint az ikonnal:  a  határolt  bensőben megnyílik a  határtalan külső.  A bűnesettel  az ember szellemi Isten-
képisége ugyan megmaradt, de a „természet szerinti  hasonlatosság” sérült,  aminek helyreállításához szükséges volt 



Krisztus megváltó műve. Bár a végrehajtó Isten részéről a helyreállítás teljességgel megvalósult, annak érvényesülése a 
befogadó  emberi  szabadság  részéről  többtényezős  együttműködést  feltételez,  amelyben  Isten  az  emberi  „sérült 
hasonlatosság” miatt olyan pedagógiát kénytelen alkalmazni, mint az ember a gyermekével. Nyilvánvaló azonban, hogy 
valójában a bölcs ember alkalmazza gyermekére az Istentől tanulható nevelési elveket, az ostoba azonban semmibe 
veszi,  amiért  Aranyszájú  Szent  János31 írja:  „Biztassuk  a  gyermekeinket,  figyelmeztessük  őket,  ijesszünk  rájuk, 
fenyegessük  meg  őket,  hol  így,  hol  úgy  forduljunk  hozzájuk!  Gyermekeink  minden  kincsünknél  többet  érnek. 
Vigyázzunk rájuk,  akadályozzuk meg minden áron,  hogy a  Gonosz  elragadja  őket  tőlünk.  Semmi fáradságot  nem 
sajnálunk azért, hogy egy birtokunkat rendbe hozzuk, s találjunk megbízható embert, aki azt kezelni tudja. A lehető 
legtisztességesebb  embert  fogadjuk  fel  szamarunk,  öszvérünk  gondozására,  gondnoknak,  intézőnek,  de  arra  nem 
törekszünk, hogy fiunkat olyan emberre bízzuk, aki képes megvédelmezni erényét, pedig hát ő a legdrágább kincsünk! 
Minden vagyonunknál többet ér, s ami egyebünk van, az mind érte van! Miattuk törődünk a jószágainkkal, velük meg 
nem  törődünk!  Csodálatos  ellentmondás  ez.”32 Aranyszájú  Szent  János  több  mint  másfélezer  évvel  ezelőtti 
megállapítása  a  keresztények  felborult  értékrendjéről  hatványozottan  érvényes  a  magyarság  mai  állapotára:  a 
gyermekek és a „birtok” iránti  hozzáállást jellemzi a  8 millió magzat anyaméhben történt meggyilkolása,  illetve a 
Szűzanya tulajdonát és az Úr Jézus Örökségét képező anyaföld idegen kézre játszása. Van-e magyarázata és orvoslási 
módja e mérhetetlen hanyatlást mutató meghasonlottságnak. 

III. MÁRIA ORSZÁGA ÉS A SZENT REND
A „szent rend” helyreállításának igénye „összhangzik” az Egyházat harmadik évezredébe vezető Boldog János Pál Pápa 
útmutatásával,  aki  2000-ben,  Krisztus  születésének  második  Milleniuma  alkalmából megerősítette  Szűz  Mária 
Királynői  és  a  Szent  Korona  irányadó  voltát:  a  Szt.  Péter  téren  felszólította  Szent  István  Ország-alapítása  első 
Milleniumát is ünneplő magyarságot, hogy térjen vissza Szent István Intelmeiben szabályozott élethez. Ekkor a pápa 
magyar nyelven megújította a II. Szilveszter pápa által 1000 éve küldött áldást, majd fogadta és megáldotta a Csomor 
Lajos,  Szent  Korona-kutató  aranyművessel  a  Budavári  Nagyboldogasszony  plébániatemplom  ministránsai  által 
készíttetett  és  Rómába  vitt  Szent  Korona-másolatot,  figyelmeztetve  mindannyiunkat:  „Amit  ez  a  Korona  tanít,  az 
világosítson meg titeket!” A pápa engedélyt adott, hogy az általa megáldott Koronával a Szűzanyát Magyar Királynővé 
koronázzák. A koronázó szentmisét 2000. augusztus 15-én a Budavári Koronázó Nagyboldogasszony templomban Karl 
Josef Rauber pápai nuncius jelenlétében Kada Lajos érsek, nyugalmazott nuncius mutatta be, aki felkérte a Szűzanyát, a 
Magyarok  Nagyasszonyát,  Magyarország  fölötti  királynői  hatalmának  kinyilvánítására.  I.  Bartolomaiosz, 
Konstantinápoly  Egyetemes  Ortodox  Pátriárkája  2000.  augusztus  20.-án  a  Szent  István  Bazilika  előtti  szentmise 
alkalmából,  Angelo  Sodano  bíboros,  pápai  legátus  jelenlétében  közzétette  a  Bizánci  Szent  Szinódus  döntését 
Hierotheosz  missziós  püspök  és  „Apostolokkal  Egyenlő”33 Szent  István  király  saját  szentjeivé  nyilvánításáról.  Az 
Egyetemes Egyház  két  fő  ágának elismert apostola,  Szent  István Király az  1054-es  egyházszakadás után Krisztus 
Egyháza ugyan még reménybeli, de így elővételezett Egységének34 első katolikus-ortodox közös szentje. Isten általa 
megadta Népe e vidéken élő  tagjai számára a „szent renddel összhangzó” irányt, az csupán az idők jelei és a mai 
körülmények  között  eligazító  új  kegyelmek  szerinti  újraértelmezésre  vár:  Mária  Országa  Isten  Országára  nyíló 
transzcendens valóság, amelynek immanens vetülete a Szent Korona Országa. 

A magyarság  legszentebb  jelképe,  a  Szent  Korona  –  ikonegyüttesként  lényegét 
tekintve a  különféle  Korona-genezis elméletektől  független, a Szent Korona saját 
fizikai genezise fölötti – ősképisége csakis az ikonteológia ismeretében és látásmódja 
segítségével közelíthető meg helyesen. Szent Ágoston szerint a földi monarchia az 
Égi Monarchia földi visszfénye, ikonja, így annak felségjelvényei úgyszintén az égi 
eredetijük  földi  másai.  A földi  Szent  Korona,  mint  földi  ikonegyüttes,  és  Égi 
Ősképének viszonyára  érvényes  mindaz,  ami  bármely  ikonra,  ikonosztázionra  és 
ősképeikre: „A bálványimádás vádjának elkerülésére megalkották a «prototüposz» 
(őskép) fogalmát. Eszerint a képnek adott tisztelet annak eredetijére száll vissza, arra 
vonatkozik.  Hitelessé  akkor  válik,  ha  a  Biblia  tekintélyével  rendelkezve,  a 
«depositum  fidei»-t  (hitletéteményt)  torzítás  nélkül  közvetíti,  és  rendelkezik  a 
hivatalos kultusz, a liturgia támogatásával.»35 «A templom a mennyekbe vezető út, a 
benne lévő oltár már teljes egészében a láthatatlan Istenség helye. E két világot […] 
a szent bizonyságtevők választhatják el egymástól, illetve össze is kapcsolják. Az 
[…]  ikonosztázion  ezekből  a  szentekből  épül  fel,  ez  az  ő  gyülekezőhelyük,  ők 
irányítják az imádkozók figyelmét az égi világra: ablakot tárnak a mennyekre. Az 
ikon az  égi  látomás  körvonala,  […]  az  ősképre  emlékeztet,  ezért  az  őskép  iránt 
megnyilvánuló  minden  tisztelet-kifejezés  […]  helyénvaló  és  megengedett.»36 «A 
Szentély a menny ikonja. Az oltár azt az egek fölötti áldozati asztalt jelképezi, ahol 
szünet nélkül szolgál a Nagy Főpap, az Istenember Jézus Krisztus. Az ikonosztáz, 
Krisztus, az Istenszülő és a szentek ikonjaival, három kapujával a hívők szeme elé 

tárja  és  emlékezetébe  idézi  a  mennyei  és  földi  világ  megszakítatlan  közösségét.  A középső  kapu  az  Evangélium 
megjelenésének, megáldásának és hirdetésének helye, ahol állván a pap ég és föld közt álló alakká válik, egy alakká az 
ikonosztáz szentjeinek sorában. Fönt, a kupola magasában a Pantokrátor Krisztus alakja látható, az Igazságosság Napja, 
amint lenéz a földre és megvilágítja azt, az egész teremtés számára közvetítve a liturgikus közösség szellemi fényét.»37 
Az  égi  monarchia  és  udvartartása  egységét  az  ikonteológia  kép-őskép  liturgikus  egységében  naponta  megélő 
görögkatolikus magyarság elöljárói legközvetlenebbül illetékesek a bizánci püspöki és császári koronák, valamint az 
ikonosztázion38 jegyeit egyaránt  viselő  Szent  Korona  teljes  eszmerendszerének  helyes  értelmezéséhez.  Különösen 
fontos és kívánatos ez manapság, amikor mágia, ezotéria és a modernizált formában újból fellépő korábbi eretnekségek 
diverziói terjednek Isten és Nagyasszonyunk Népe elé állított csapdákként. A Katolikus Egyház a létező koronák közül 
nem véletlenül kizárólag a magyar Szent Koronával engedi ábrázolni a Szűzanyát.  Szent István döntése, amelyet a 
fiához, Szent Imre herceghez intézett Intelmekben alapozott meg, a Szent Koronát és az ahhoz tartozó területeket, a 
rajta élő népekkel együtt a római jogi mancipátusi örökbeadási szerződés szerint közjogilag is hitelesen Szűz Máriának 



oltalmazó tulajdonául39 adományozta. A Szentszék, a Bizánci Patriarchátus és a Nyugat-római császárság egyaránt a 
kezdetektől elismerte, majd a későbbi hatalmi fórumok is érvényesnek tartották a Szent István-i adományozást, amellyel 
Szűz Mária a Szent Korona és a hozzá tartozó területek vitán felüli tulajdonosa, Nagyasszonya és Úrnője lett. Ez a 
Kárpát-medencét és őshonos népeit egy sajátos üdvtörténeti síkra emelte, ami számukra megtartó erő  és vezető elv 
forrása volt  az  évszázadokon át tartó  megannyi  megpróbáltatás  közepette.  A Szűzanya Szent  Fia  – mint  az egész 
Teremtés Tulajdonosa, Akiért az embernek uralma alá kell hajtania a Földet, hogy feladatvégrehajtó szolgálatával azt 
Istennek alávesse – tehát az általánosan érvényes isteni jogán túl egyedi módon, önkéntesen adományozott jog szerint 
Örökös és Úr Édesanyja Országa fölött. „Ezért nevezte Aenae Sylvius Piccolomini, a későbbi II. Pius pápa, 1445-ben a 
Magyar Királyságot Archiregnumnak40,  azaz főkirályságnak, őskirályságnak, mintakirályságnak. Ez az ősi királyság 
hitből épült, a menny földi visszatükröződéseként.”41 
Mindennek  felelőssége  öröklődött  a  mai  magyar  egyházi  és  világi  vezetőkre  egyaránt,  de  sajnos  kevesen  veszik 
komolyan,  még  kevesebben  ismerik  kielégítően,  és  sajnos  nem  kevesen  lesajnálják,  vagy  egyenesen  támadják, 
bizonyítékait  meghamisítják.  Hogyan  lehetne  más  nemzetek  vezetőitől  remélni,  hogy  a  magyarokat  és  jogaikat 
tisztelnék, ha a magyarok vezetői Mária Országában nem tisztelik Isten és a Szűzanya jogait?! Az idők jelei azonban 
egyre  többek számára  ébresztenek  vonzalmat  Mária  Országa  és  a  Szent  Korona  misztériuma iránt,  bár  megfelelő 
iránymutatás híján sokan kísértő valótlan, olykor egyenesen szentséggyalázó elméletekbe és gyakorlatokba tévednek. 
Váralljai Csocsán Jenő42 professzor a Szent Koronát és a Korona-misztériumot a keleti keresztény szellemiség és a 
katolikus teológiai  hitigazságok fényében – azokat görögkatolikus papi mivoltában tevékenyen élve – tudományos 
igénnyel kutatta. „A Szent Korona eredete”43 című könyvében kifejtett saját eredeti „kétkorona” elmélete szerint a „latin 
korona” Szent István koronázási diadémja, a „görög korona” Szent László hercegi stemmája, amelyeket III. Béla király 
az általa Bizáncban megismert császári kamelaukion módján egységesített. A szerző Szent Korona keletkezéséről szóló 
elméletében az „egykorona”, illetve „kétkorona” elméleteket vallók egyaránt találhatnak ellenvetéseket, ha ez a céljuk. 
Váralljai Csocsán Jenő könyve azonban a téma polihisztor jellegű körüljárásán túl meglepő – talán a szerző előzetes 
szándéka nélkül is – nagy érdeme, hogy égi ihletés olvasható ki belőle, amely az ikonteológia kép-őskép egységelve 
fényében nemcsak dilemmává szelídíti a „kétkorona” akadémikus vonal és a Csomor-féle „egykorona” irányzat közötti 
ellentmondásokat, hanem egyenesen új távlatot nyit a Csomor Lajos nevével fémjelzett „egykorona” elmélet végső 
rendeltetésének  felismeréséhez.  A teljes  összefüggésrendszerben  az  „egykorona”  irányzatot  vezető  Csomor  Lajos 
kulcsszerepet44 kapott abban a folyamatban, amelynek gyümölcseként Boldog II. János Pál Pápa által megáldott Szent 
Korona-példánnyal Boldogságos Szűzanyánk valóságos Földi Királynővé koronázása megtörtént. 
Ezen a ponton felmerül a kérdés, hogy az Árpádok Koronájához viszonyítva – önmagában, illetve az ikonteológia 
fényében – minek minősül a Csomor Lajos által készített, eredetinek feltételezett állapota szerint „rekonstruált” Korona, 
amely  a  Pápa  kijelentése  szerint  „megvilágosító”  értékkel  rendelkezik?  Bár  érdemes  Váralljai  Csocsán  professzor 
fejtegetéseit  és  rendkívül  gazdag,  polihisztor  módján  elemzett  forrásanyagát  részletesen  megismerni,  ezen 
gondolatkörben  szorítkozzunk  a  Szent  Korona-eszme  és  Mária  Országa  rendeltetésének  gondolatmenetünkhöz 
kapcsolódó szempontjaira, hogy mielőbb láthassuk az említett dilemmát feloldó következtetést és azáltal megnyitott új 
távlatot.  A szerző  általános  teológiai,  ikonológiai45 és  monarchiaelméleti  szempontok  összefüggéseiben  vizsgálja  a 
Szent Koronával szerves egységet képező „Koronázási Kelengyét” is, amelynek darabjai közül jelentőségét tekintve 
kiemelkedik az egyébként méltatlanul elhanyagolt Koronázó Palást. Azt is hangsúlyozza, hogy a Szent Korona nem 
egymagában használatos eszköze a csak jól meghatározott feltételegyüttes és rítus betartásával érvényes koronázásnak, 
amellyel a Magyar Király földi személyként a földi hierarchiában legmagasabb rangú trónt foglalhatja el azáltal, hogy a 
Napbaöltözött  Asszony  végidői  birodalmát  előkészíteni  hivatott  Szakrális  Királyság  uralkodója. Váralljai  Csocsán 
professzor egyrészt kimutatja, hogy a Szent Korona eleve „Szent” céllal készült46: ékköveinek biblikus szimbolikája és 
az ábrázolt szentek tanúsítják, hogy felépítését és jelentését csak a Szentírás szent nyelvén lehet helyesen értelmezni; 
szerkezete az égi szent angyalok kilenc mennyei rendjét tükrözi; továbbá, Szent István és Szent László szent királyok 
által viselt korona. Másrészt kimutatja az „Égi Korona” ősi magyar hagyomány és a bizánci császárság-teológia közötti 
korábbi párhuzamokat és későbbi szerves egybefonódásokat: a Szent Korona és a Koronázó Palást a lehető legnagyobb 
következetességgel  egymásra  irányulnak  mind  a  koronázási  szertartásban  betöltött  szerepük,  mind  a  biblikus-
apokaliptikus-ikonteológiai programjuk szerint, amelyekkel a földi uralkodónak az égi uralkodó nevében kell szolgálnia 
– az Ősevangélium jövendölését teljesítve – az őskígyó/sárkány letiprását a Napbaöltözött Asszony lábai alá. 
A Korona és a  Palást  egybehangzóan tanúsítják Szent  István apostoli  királyságát,  és  azt  is,  hogy a  Szent Korona 
Országa  a  keresztény  római  császársággal  –  amelyhez  később  a brit-német-orosz-osztrák  uralkodók  is  igazodni 
igyekeztek – analóg méltóság és égi képviseletű hatalom. Ezt elégségesen alátámasztják egyrészt a koronázási szertartás 
sajátságainak papszentelési analógiái, másrészt a bizánci császárkoronázási öltözékek47 égi eredetének hagyománya, 
mint az érvényes koronázás fő  feltételegyüttese. „Szent István korának szakrális világában a koronázást nemcsak a 
görög egyházban tartották szentségnek48, mint arra Géza király képének vizsgálatánál49 már kitértünk, hanem a nyugati 
egyházban például Damjáni Szent Péter szerint a koronázás az ötödik szentség50 volt. Ezért is kenték föl Szent Istvánt is 
a koronázásakor krizmával […], mint a nagyobb legenda51 tanúsítja, s nem a későbbi általánossá vált szokás szerint a 
hitjelöltek (katekumenek) olajával, ami csak szentelménynek számít.”52 Harmadrészt, a Szent Korona-misztériumot a 
magyar Szakrális Királyság-hagyománnyal is szerves egységben kezeli: az égi monarchia és koronája földi vetületének 
egységével  „már  Szent  István  Intelmeiben,  sőt,  a  nagyszentmiklósi  kincseken találkozhatunk.  III.  Béla  udvarában 
különbözőre rajzolt földi és égi koronák tulajdonképpen a Szent Korona Eszmének a kialakulását tükrözik. A Szent 
Korona Tana ugyanis a Szent Korona jogi személyiségében, a Szent Korona szuverenitásában, a Szent Koronából eredő 
hatalom forrásában, a Szent  Koronának a  király haszonélvezetén felül  álló  jogában, nemkülönben a  Szent Korona 
testének  és  tagjainak  elméletében  szükségképpen  elvonatkoztat  a  Szent  Koronának  a  koronázáskor  látható 
megvalósulásától.”53 Az Égi Korona földi vetülete fokozatosan valósul meg abban a mértékben, ahogyan az illetékes 
egyházi és világi felelősségviselők egyéni és közösségi élete és szolgálata megfelel Isten akaratának. 
Mivel a földi Szakrális Királyság – ebben az összefüggésben lényegtelen, hogy a monarchia személyi folytonosságában 
megszakadt, ugyan elhunyt, de több boldog és szent – valóságos királlyal alárendeltje a Szűzanya valóságos Égi és 
Földi Királynőségének, amely alárendeltje Jézus Krisztus Isten-Ember Pantokrátornak, szükségszerű egyik-egyiknek 
saját  Szent Koronákkal rendelkezniük: az Árpádok Szent Koronája  a  Földi Mária-Országé, amely elővételezője  és 



előkészítője  a  Szűzanya  Jelenések  Könyve  szerint  a  Napbaöltözött  Asszony  Égi  és  Földi  Egység  Királynőjeként 
érvényesülő Kegyelmi Uralmának. Az Árpádok Szent Koronájának – a Kronoszban ugyan később létrejött, Isten terve 
szerint azonban a szakrális monarchia és ikonteológia síkjain,  következésképpen a kegyelmi lét síkján valóságosan 
létező  – prototípusa a Szűzanya Kegyelmi Uralmának Szent Koronája,  amellyel 2000-ben a Szűzanyát érvényesen 
valóságos Földi Királynővé koronázták. A Szűzanya Égi és Földi Egység Királynőjeként érvényesülő Kegyelmi Uralma 
elővételezője és előkészítője a Jelenések Könyve szerinti Krisztus Pantokrátor-Uralmának, amelyet Isten akarata szerint 
minden  Királyságnak  szolgálnia  kell,  mint  saját  beteljesedését.  Ebben  az  összefüggésben  inkább  érthető,  hogy  a 
szabadkőműves  II.  József  „kalapos  király”  miért  nem  koronáztatta  meg  magát.  Továbbá,  az  ikonteológia  és  az 
egykorona-elmélet fényében feltételezhető, hogy a Szent Koronáról okkult szándékkal cseréltettek ki 3 – közöttük a 
Szűzanyát ábrázoló – zománcképet, Dukász Mihály és „KÓN(stantin)” bizánci császárok, valamint „Geobitzász, Turkia 
Hívő  Királya” képeivel.  Minthogy minden császárnak volt  valamilyen ragadványneve,  ugyanakkor minden bizánci 
császár végsősoron a koronázás révén „bíborban született”, lehetséges, hogy a közhiedelemmel ellentétben ma a Szent 
Koronán nem „Porphürogennétosz” VII. Konsztantinosz császár, hanem az ikon-hatás rombolásának szándékával az 
ádáz képromboló „Kopronümosz” (trágyanevű!!!) V. Konsztantinosz zománcképét tették. 
Mindezek ismeretében egyrészt lelepleződik az Ősevangélium szerint a Szűzanyát, Országát és Népét érő mérhetetlen 
támadások miértje, függetlenül, hogy azok közvetlenül az alvilágból, vagy közvetve – a török-tatár vérengzései, majd a 
reformációtól kezdve a tanács-köztársaságon át az 1956-os forradalomig a belharcok, végül a jelenleg zajló gazdasági 
és  ideológiai  hadviselés  ódiumaival  bezárólag  saját  tagjaival  vívott  fizikai  vagy  szellemi  háborúk során  –  evilági 
ellenségek révén értek bennünket. Másrészt érthetővé válik, hogy Mária Országának lakói és azok vezetői számára – 
függetlenül az őshonos magyarsághoz, vagy később betelepült nemzetrészekhez tartozástól – miből táplálkozott a Mária 
Országa és Mária Népe tagsága nagy kiváltságának és méltóságának igénylése: „Alattvalói előtt mindig ott lebegett az 
égi cél: a létet átemelve az öröklétbe, a «gens hungarica»54 tagjává válni. A Szent Korona országának lakosa így lett a 
Szent Koronához méltó alattvaló. Ugyanis ebben a királyságban igazán nemessé csak Isten ügyének alázatos követése 
tett. Ahogyan Szent István intelmeiben is szerepel: «[…] minden ember azonos állapotban születik (omnes homines 
unius sunt),  és semmi sem emel  fel,  csakis az alázat (humilitas),  semmi sem taszít  le,  csakis a  gőg (superbia)  és 
gyűlölség (invidia).»”55 A Teremtőjével meghasonlott, gőgösségével örök halálra jutott ember kiút nélküli labirintusából 
a Kereszthalálig alázatos Istentől saját Dicsőségébe emelt Új Élet lehetőségét kapta. A Felemeltetés tétje örök üdvösség 
vagy örök kárhozat, amiért az Önmagát kiüresítő Fiú-Isten, a töviskoronás Alázatos Szolga, a halálraítélt Szabadító, a 
keresztre  feszített  valóságos  Ember-Fiúvá  lett  valóságos  Isten-Fia  segítségére  sietett  a  képére  és  hasonlatosságára 
alkotott  embernek.  Érte  „bevégeztetett”  az  Isten  iránti  bizalomnak  mindent  alárendelő,  újjáteremtést  megnyitó 
Keresztáldozat, amely „átmenet”56 az emberiből az istenibe, maga az „Út, Igazság és Élet”. (V.ö.: Jn 14,6) Szabadulás 
azonban csak a Golgota Keresztútjáról felemeltetéssel nyerhető, mert az ember Isten iránti bizalmatlanságának Ádám 
sírját is magában foglaló hegye Isten szemszögéből valójában emberi lehetőségekkel áthidalhatatlan szakadék. 
Az  ikon éppen Isten  látásmódjának  analógiáját  jeleníti  meg  a  teremtett  világban,  ami  az  ikonábrázoláshoz  tapadt 
„fordított  perspektíva”  modern  fogalom  anakronizmusát  mutatja.  A síkbeli,  kétdimenziós,  lényegében  „átfordító” 
vonalazást és több egyidejű, egymásból nyújtott síkot használó jelképes ábrázolással az ikon nem csak jelképes, hanem 
valóságosan összekötő határ a tér-idő-anyag fizikai dimenziói és a lelki-spirituális-kegyelmi dimenziók között. Mivel az 
ikon lételméleti lényege, hogy benne létrejön kép és őskép antinómikus57 egysége, az ikon lényegében átjáró a fizikai-
spirituális  határán.  Az  ikon segítségével  így  az  ember  bizonyos  kegyelmi törvényszerűségeknek engedelmeskedve 
testközelbe  is  kerülhet  Isten  Országával,  az  ikonokon  ábrázolt  szent  személyek,  üdvtörténeti  események  mennyei 
világával. A meghasonlottság és szellemi hanyatlás fokát jelzi, hogy bár az ember Isten-képűségéből következően a 
teológiai  antropológiából  kellene  értelmezni  az  ember  viszonyát  Istenhez  és  a  teremtett  valóságokhoz,  mégis  az 
ikonábrázolás teológiájához és az anyagra festett ikonhoz kell fordulni segédeszközként az ember Isten-képűségének 
értelmezéséhez. Éppígy, a „magyar megtéréshez” egyrészt szükséges Isten Anyja, a Bölcsesség Széke vezetésével a 
bennünk „(ki)fordított” perspektívából Isten terve szerint helyreállítani Mária Országa értelmezését, másrészt alázattal 
tanulni kell az ószövetségi választott nép tragédiájából58, nehogy az alázatosan emberré lett Isten helyett, Aki maga Út, 
Igazság  és  Élet,  önigazoló  kísértések  melegágyába  süllyedve  mindenki  fölé  kívánkozó gőgös  partikularizmusban59 
elvesszünk! Ezért amint a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is attól függ, hogy milyen felelősség- és küldetéstudattal 
éljük az Úr Jézus Krisztus által minden embert életszentségre hívott keresztény és magyar mivoltunkat: 
„Ha az embernek a hit által személyes viszonya van Istennel Jézusban, akkor az Úr életének objektivált eseményei […] 
olyan szeretet megnyilvánulásai, amely üdvösséget teremt nekünk. […] Elsősorban a Lélek alakítja és élteti a 
Krisztustól alapított, kereszten föláldozott emberségéből előlépő Egyházat […] munkája nyomán lesz az Egyház 
Krisztus objektiválódása, emberségének hű képmása; olyan test, amely nemcsak formális keret, hanem a töretlen hitű 
összes hívek össztudata, ami nem létezik az egyes személyeken kívül, de nem is azonos az egyénekkel és összegükkel. 
[…] Az eszkatológia nem később bekövetkező események előrevetülése, hanem az emberi döntéshez szükséges 
előrepillantás a Krisztus meghatározta üdvtörténeti helyzetből saját, már eszkatologikus léthelyzetének teljesedésére. A 
krisztusi kinyilatkoztatást elfogadó keresztény […] annyit tud jövőjéről, amennyit Isten kinyilatkoztatásából önmagáról 
és Krisztusban történt megváltásáról tud. Az eszkatonra vonatkozó egyéb tudása a dogmatikai antropológia és 
krisztológia bizonyos fokú teljesülése. A jövőnek ez a prospektív vázolása kinyilatkoztatás, mert az emberlét leleplező 
értelmezése az Isten Igéjében történt kinyilatkoztatásból való.”60 Isten megbízottja – misztikus vagy próféta, szentség 
hírében, vagy bűneivel élő látnok, esetleg „csupán” öntudatos „átlag-keresztény” – felelős hirdetni az ismeretet, amelyet 
Isten ad számára.  „Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, de halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a 
többieket, akik halálukon vannak. Tetteidet nem találom Istenem előtt teljeseknek. Emlékezzél, hogyan kaptad és 
hallottad; tarts ki mellette, és térj meg! Ha nem vigyázol, úgy érkezem, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában 
leplek meg! De vannak néhányan Szárdeszben, akik nem szennyezték be ruhájukat: ezek fehér ruhában fognak járni 
velem, mert méltók rá. A győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem megvallom 
majd Atyám és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.” (Jel 3,1b-6) 



*A Szózat c. internetes folyóirat (http://www.szozat.org) 2012. szeptemberi számában megjelent írás.
**1.  Egység  Királynője  Ikon  –  a  gyergyószentmiklósi  könnyező  ikon  méretazonos  (88x77  cm),  a  Római  „Madonna  del  Perpetuo 
Soccorso” (Mindenkor Segítő Szűzanya) ikon feltételezett eredeti állapota szerint rekonstruált és stilizált másolata. Megjelenése és 
megvalósítási technikája által a Gyergyói Ikon stilizált kerete a Máriapócsi Kegyképhez kapcsolódó spirituális rokonságot idézi. Alkotója 
Tölgyesi  László  Fülöp  görögkatolikus  származású  ikonfestő  (Fotó:  a  szerző  képtárából);  2.  Kocsis  Péter  Fülöp  Hajdúdorogi 
Megyéspüspök  és  Orosz  László  Atanáz  Miskolci  Püspök-Exarcha –  a  Hajdúdorogi  Görögkatolikus  Egyházmegye  Centenáriumi 
Emlékülésén az Országház Felsőházi Termében, 2012. május 12.-én (Fotó: MTI, forrás: http://mno.hu/belfold/ujra-szovetkezni-kell-a-
jora-1075437);  3.  Máriapócsi  Kegytemplom,  Szentélyfreskó,  részlet –  Szűz  Mária  Mennyei  Koronázása  és  Szent  István  Király 
felajánlása (Fotó: Csomor Lajos)
1Damaszkuszi  Szt.  János 680.  körül  született  a  mohamedán  fennhatóság  alatt  levő  Damaszkusz  városában,  szülei  gazdag 
keresztények  voltak.  Édesapja  fontos  hivatalt  töltött  be  a  kalifa  udvarában,  fogadott  testvérével,  Kozmásszal  gondos  keresztény 
nevelésben  részesült.  Tanulmányai  elvégzése  után  valószínűleg  elfoglalta  atyja  hivatalát  Damaszkuszban.  János  három  nagy 
munkájában is védelmére kelt a szentképeknek. Nemsokára otthagyta hivatalát és Kozmász testvérével együtt a Jeruzsálem mellett 
fekvő Szent Szabbász kolostorba vonult. Élete végéig a tudománynak és irodalomnak élt. Az egyházatyák teológiai belátásait egységes 
szempontok szerint rendszerezte. Számtalan egyházi éneket szerzett. Legismertebbek a temetési énekek és a Húsvéti Kánon. Három 
nagy beszédet írt a képek tisztelete védelmében. Halála körülményeiről semmi biztosat nem tudunk. Valószínűleg Jeruzsálemben halt 
meg 777-ben, 104 éves korában. Mind Róma, mind a keleti egyházak december 4.-én emlékeznek meg róla. (V.ö.: Verbényi-Arató: 
Liturgikus Lexikon – SzIT Budapest, 2001.; Szentek Élete – parochia.hu)
2kanón (görög: nádpálca szóból – mérték, szabály) – ebben az összefüggésben a bizánci szertartású egyházak pontos szabályok 
szerint  összeállított,  kilenc  ódából  álló  ének-sorozata.  Minden  óda  egy-egy  szentírási  énekre  alapozódik,  azt  használva  fel 
alapgondolatként. (V.ö.: Ivancsó István: Liturgikus kislexikon – Szent Atanáz Görög Katolikus Főiskola, Nyíregyháza,1997.)
3óda –  istentiszteleti  kánonok  egy-egy  eleme,  amelyek  alapgondolata  egy-egy  szentírási  énekre  épül  (a  kánon  kilenc  ódájának 
megfelelően). (V.ö.: Ivancsó István: Liturgikus kislexikon – Szent Atanáz Görög Katolikus Főiskola, Nyíregyháza,1997.)
4heirmosz (görög: mintastrófa) – a kánon egy-egy ódájának első verse, amely az ősi görög gyakorlatban a kánon többi tropárjához is 
mintául szolgál. Nagy ünnepeken a Szent Liturgiában a „Valóban méltó” helyett az ünnepi kánon kilencedik irmoszát kell énekelni, 
ünnepi előénekkel. (V.ö.: Ivancsó István: Liturgikus kislexikon – Szent Atanáz Görög Katolikus Főiskola, Nyíregyháza,1997.)
5melodosz (görög: költő)  – a bizánci  szertartásban a himnusz szövegének és dallamának szerzője.  Híres melodoszok: Romanosz 
(†573); 8. sz: Krétai Szt András, Damaszkuszi Szt János; Sztudita Theodor (†826). (Magyar Katolikus Lexikon, kivonatos idézés)
6„A püspökség címére 1914. február 22-én álnévvel feladott levél érkezett Csernovitzból. Írója közli, hogy 100 koronát, valamint egy 
aranyozott  templomi  csillárt  és  leopárdbőrt  tartalmazó  csomagot  adott  fel.  A küldemény  másnap,  február  23-án  meg  is  érkezett. 
Slepkovszky János püspöki titkár baltával akarta felbontani a kb. 18 kg-os csomagot, amely felrobbant és darabokra szaggatta őt és 
Jaczkovics Mihály helynököt, halálosan megsebesítette dr. Csatth Sándor ügyvédet, az egyházmegye ügyészét, aki a merénylet után 
még egy órát élt. Dávid Miklós József joghallgató, Kriskó Elek és Bihon Miklós egyházmegyei írnokok súlyos, a ház lakói közül többen, 
könnyebb  sérülést  szenvedtek.”  (Pirigyi  István:  A  hajdúdorogi  egyházmegye  története,  in:  A  Hajdúdorogi  Bizánci  Katolikus 
Egyházmegye jubileumi emlékkönyve 1912-1987., Nyíregyháza, 1987.)
7A bizánci szertartású egyházak Húsvét előtti 7. vasárnapja – elhagyják a tej-, eggyel korábbi („húshagyó”) vasárnap a húsételeket.
8A bizánci szertartású egyházak (nem számítva a Julián és Gergely naptárak közötti eltérést) a latinnál 2 nappal korábban, Vajhagyó 
Vasárnap utáni hétfőn kezdik Nagyböjtöt.
9V.ö.: gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=1627 (Az előttünk álló év a megbékélés éve legyen! – Elkezdődött a 100 éves Hajdúdorogi 
Egyházmegye centenáriumi éve)
10sztichíra (énekvers): egy adott liturgikus (ünnep)nap fő üzenetét kifejező, zsoltárverset (sztichoszt) követő liturgikus ének.
11„A gyergyószentmiklósi ikon a bizánci hagyományban az ún. «Szenvedő Istenszülő» névvel illetett ikoncsoportba tartozik. A képtípus 
első ismert variánsa a 12. század végén jelenik meg ciprusi freskókon, majd a 15. században egy krétai ikonfestő,  Andreas Ritzos 
működése nyomán nyeri el a mai napig legnépszerűbb formáját: az Istenszülő bal karján ülő gyermek Jézus hátrafordul és a szenvedés 
eszközeivel közelítő angyalokra tekint, miközben mindkét kezével Édesanyja jobb kezének hüvelykujjába erősen kapaszkodik, jobb 
lábát pedig fölhúzza oly hevesen, hogy saruja is lecsúszik. Az ábrázolás szentírási alapja az agg Simeonnak az Úr Jézus templomi 
bemutatásakor elhangzott, szenvedést előrevetítő jövendölése (Lk 2,34-35). A gyermek Jézus tehát ezen az ikonon nem játszik, hanem 
gyermeki módon megijedve Anyjánál keres menedéket. (Egyébként létezik a valóban játszó Jézust ábrázoló ikontípus is.) A képtípus 
nem  csak  Keleten,  hanem a  nyugati  kereszténységben  is  hallatlan  népszerűségre  tett  szert  a  «Mindenkor  segítő  Szűz  Mária» 
(Madonna del Perpetuo Soccorso) címmel. Népszerűségét története magyarázza, miszerint 1498-ban egy kereskedő Kréta szigetéről  
ellopott egy csodatevő hírében álló Istenszülő ikont, amelyet magával vitt Rómába. Az út során Mária közbenjárásának köszönhetően 
csodálatosan megmenekült a hajótöréstől, de az Örök Városban megbetegedett. Ekkor magához hívatta egyik barátját, megvallotta 
tettét és arra kérte, hogy az ikont egy templomban helyezzék nyilvános tiszteletre. A barát meg is ígérte, hogy így tesz, de feleségének 
annyira megtetszett a kép, hogy inkább otthon tisztelték. A Szűzanya ezért többször megjelent kislányuknak, és azt kérte, hogy az ikont 
helyezzék a Santa Maria Maggiore és a San Giovanni in Laterano bazilika között félúton álló Szent Máté templomba. Az Istenszülő 
kérése teljesült, és az ágostonrendi atyák gondozásában lévő templomba került, ahol egészen 1798-ig maradt, amikor Róma Napoleon-
i megszállása alatt elrendelték sok templom lerombolását, így az ágostonrendiekét is. Az ikont azonban a szerzetesek megmentették. A 
redemptorista  atyák 19. század közepén Liguori  Szent Alfonz tiszteletére építették templomukat az ágostonrendi  templom helyén. 
Tudomást szerezve az ikonról, arra kérték IX. Piusz pápát, hogy a képet átvehessék és tiszteletre helyezhessék templomukba, és 
nemsokára az ikont meg is koronázták. Mivel a gyergyószentmiklósi ikonon is láthatók festett koronák, állíthatjuk, hogy a római ikon 
másolatáról van szó. A 19. század végétől kezdve a pápák által is nagyon tisztelt ikon másolatai az egész világon elterjedtek. Az adott 
ikon bizánci jellege miatt másolatai a görögkatolikus közösségekben is elterjedtek, bár a hívek nemigen voltak tudatában, hogy melyik 
kegykép másolatáról van szó. Így kerülhetett egy példány a gyergyószentmiklósi templomba is, noha készítési kora a nem megfelelő 
beavatkozás miatt jelenlegi állapotában nem állapítható meg. Az ikon másolatai a Hajdúdorogi Egyházmegye más templomaiban is 
megtalálhatóak,  még Nyíregyházán  a  püspökség  melletti  templomban is.”  (Terdik  Szilveszter  művészettörténész nyomán – Görög 
Katolikus Szemle, 2009. február)
12Belme László:  Az Istenszülő pócsi kegyképének csodatevő könnyezése – Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Budapest 
1997., 179-182.
13V.ö.: gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=1627 (Az előttünk álló év a megbékélés éve legyen! – Elkezdődött a 100 éves Hajdúdorogi 
Egyházmegye centenáriumi éve)
14kiegészítés: BDA
15Zsille Gábor: Helyreállítani a szent rendet – Beszélgetés Kocsis Fülöp püspökkel – Új Ember, 2012. 04. 08-15.
16„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár rájuk, de egész Európában 
páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad az emberiségre. Kevés nemzetnek van 



olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és erősebben kellene kérniük hathatós oltalmát országukra!”
17V.ö.: gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=1635 (A centenáriumi év köszöntése)
18képrombolás (görög – ikonoklazmosz, ikonomakhia, latin – iconoclasmus): tág értelemben művészi alkotások elpusztítása vallási, 
politikai  vagy  ideológiai  okokból;  szoros  értelemben  a  szentképek  tiszteletét  támadó  irányzat.  726-843:  a  keleti  egyházban.  -  A 
képrombolás gyökerei  a  képtilalom,  az ósz-i  zsidóság (első  parancsolat)  és  az iszlám minden alakos ábrázolást  tiltó  tanításaihoz 
nyúlnak vissza. Már I. Jusztinianosz császár (ur. 527-565.) korának falképei is nagyrészt a képrombolás áldozatai lettek. III. Iszauri Leó 
császár (ur. 717-741.) 726: politikai meggondolásból indított képrombolást. Ezzel akarta megnyerni birodalmának a muszlimokat és a 
zsidókat. Az ellenszegülő Szt. Germánosz konstantinápolyi pátriárkát letette, és üldözni kezdte a szerzeteseket. A központi hatalom 
törekedett  a  kolostorok  gazdasági  és  politikai  hatalmát  megtörni,  ami  a  kegyképek  által  vonzott,  nagyarányú  zarándoklatok 
következtében  is  megnövekedett.  -  V.  Konstantin  császár  (ur.  741-775.)  alatt  az  egyházi  földeket  kisajátították,  a  kolostorokat 
átalakították, a szerzeteseket megölték, megvakították vagy megházasították, az elkobzott javakat a katonák szerezték meg. A császár 
a  templomok  falára  tájképeket,  vadászjeleneteket  festetett,  s  a  saját  sógorát,  a  képtisztelő  Artabaszdosz  herceget  és  Anasztáz 
pátriárkát  is  megvakíttatta.  Üldözte  az  ereklyetiszteletet  is.  754:  Hierejában  (Konstantinápollyal  szemben  az  ázsiai  parton)  nagy 
létszámú zsinatot hívott össze, ahol a püspökök nagy része magáévá tette a képrombolást, csak 3 pátriárka és a szerzetesek tartottak 
ki a képtisztelet mellett. - III. István (ur. 768-772.) és I. Adorján pápák (ur. 772-795.) ismételten elítélték a képrombolást. - A változás 
780: indult meg, amikor Irén (Eiréné) császárné (ur. 797-802.) átvette a kormányzást kiskorú fia, VI. Konstantin (ur. 780-797.) nevében. 
786: a konstantinápolyi zsin-on még nem sikerült fölszámolnia a képrombolást, de az általa újonnan kinevezett Tarasziosz pátriárka 
elérte, hogy a pápa jóváhagyásával 787. IX. 24: összeült a II. niceai zsinat, mely megengedte a képtiszteletet. - Nyugaton a zsinat 
görög szövege rossz latin fordításban vált  ismertté. Így a „tisztelet” és az „imádás” közötti  különbség, melynek alapján a zsinat a 
képtiszteletet engedélyezte, elmosódott. Ezért Nagy Károly császár (ur. 768-800) a zsinati határozatot mint nem egyetemes döntést 
mind írásban (Libri Carolini), mind 794: a frankfurti zsinaton megtámadta. I. Adorján pápa azonban nem vonta vissza megerősítését. A 
képrombolás  problémája  a  II.  niceai  zsinat  aktáinak  pontos  fordításával  és  a  képtisztelet  fogalmának  tisztázásával  oldódott  meg 
(Anastasius  Bibliotecarius).  -  A  17.  századi  református  és  unitárius  puritanizmusnak  is  része  volt  a  képtisztelet  elutasítása. 
Magyarországon  a  protestantizmus  képrombolását  tetézte  a  török  pusztítás.  A 20.  század  totalitárius  rendszerei  (kommunizmus, 
nácizmus) is vallásos tárgyú képek, szobrok, jelképek, emlékművek stb. tömegeit pusztította el. - Ikonográfia. A képrombolást ábrázoló 
képeken a kalapács az eretnekség szimbóluma. (Magyar Katolikus Lexikon, kivonatos idézés)
19kép (görög: eikón – ikon = kép, képmás, szobor) A kép egy személy vagy tárgy ábrázolása valóságos vagy szimbolikus értelemben. 
Az elvont díszítést nem tartjuk képnek. A keleti gondolkodás szerint az ábrázolt személy és képe közt bizonyos azonosság jön létre, míg 
a nyugati kultúra a képben az ábrázolt személytől jobban képes elvonatkoztatni. Ebből érthető meg az Ószövetség képtilalma, hiszen 
Isten  a  maga  természetfeletti  fenségében  ábrázolhatatlan.  Csak  Ő  maga  adhatott  „képmást”  önmagáról,  megtestesült  Fiában, 
Krisztusban „Ő a láthatatlan Isten képmása” (Kol 1,15). De az Újszövetség azt is kívánja, hogy öltsük fel az új embert „aki teremtőjének 
képmására  állandóan  megújul  a  teljes  megismerésig”  (Kol  3,10).  A  korai  kereszténységben  a  kapott  „Isten-képmás”,  Krisztus 
megtestesülése  következtében  megszűnik  a  képtilalom-  és  egyre  általánosabb  lesz  az  emlékeztető  és  szimbolikus  ábrázolás 
elsősorban a katakombákban, majd az istentiszteleti helyeken. […] A képtisztelet nem imádás, mert az csak magát az Istent illeti meg. 
[…]  A keleti  ikonokat  vallásos tisztelettel,  böjttel,  imádkozva,  szigorú  ábrázolási  szabályok szerint  (kánon)  festik  meg,  és a  keleti 
templomokban […] mélységes vallásos tiszteletben részesülnek (csók, mécsesgyújtás, mély meghajlás stb.). A nyugati egyházban „az 
Úr, a Boldogságos Szűz Mária és a szentek ábrázolásait az Egyház ősi hagyománya szerint jogosan helyezik el a szent helyeken a 
hívek tiszteletadása céljából. Ügyelni kell azonban arra, hogy ne legyenek nagy számban, és úgy helyezzék el azokat, hogy a hívek 
figyelmét ne vonják el a szent cselekménytől. Ugyanannak a szentnek ne legyen több ábrázolása” (Verbényi-Arató: Liturgikus Lexikon – 
SzIT Budapest, 2001. – kivonatos idézés)
20Damaszkuszi Szt. János: Védőbeszéd azok ellen, akik elvetik a szent képmásokat (Apologia, I., 726/30, in: Szakrális képzőművészet 
a keresztény ókorban – Szerk., ford.: Bugár M. István. Kairosz, Bp., 2004.)
21Hittvalló Szent Maximosz:  Magyarázat Teológus Szent Gergely 14. beszédéhez, Amb. 7.; Amb 41., PG 91, 1304 D. (Publ.: Orosz 
Athanáz: Isten ember lett, és az ember átistenülhet – In: Vigília, 2000., 12.)
22Hittvalló Szent Maximosz: (Konstantinápoly, 580 k. – Lazika, Fekete-tenger m., 662. aug. 13.): apát, teológus. Előkelő bizánci család 
sarja, alapos műveltség megszerzése után fiatalon Hérakleiosz cs. (ur. 610-41) első titkára. Lemondott állásáról, 613/14: Khrüszopolis 
(2000: Skutari) mellett kolostorba vonult, rövidesen apáttá választották. Előbb a monofizitizmus, 642 u. a monotheletizmus ellen küzdött 
szóban,  írásban.  646-653:  Rómában  tartózkodott,  649:  a  lateráni  zsin-on  (Szt)  I.  Márton  pápával  elítéltette  az  eretnekpártoló  II. 
Konstans császátt  is,  aki  653: mindkettőjüket láncra verve Konstantinápolyba vitette.  Márton pápát a Krím-fszg-re  száműzte,  ahol 
nemsokára meghalt;  Maximoszt  655:  Trákiába száműzte.  -  662:  újból  egy konstantinápolyi  zsinat  elé  idézték.  Anasztasziosszal  s 
Anastasiusszal  együtt  Lazikába  száműzték.  Előbb  nyelvét  kitépték,  jobb  kezét  levágták.  Még  abban  az  évben  belehalt  a  kiállt 
kínzásokba és csonkításokba. (Magyar Katolikus Lexikon, kivonatos idézés)
23Orosz Athanáz: Isten ember lett, és az ember átistenülhet – In: Vigília, 2000., 12.
24exarchátus (adminisztratúra,  kormányzóság):  a  keleti  egyházakban  részegyház,  amelyet  különleges  körülmények  miatt  nem 
püspökségként létesítettek és területileg vagy más szempont szerint körülhatárolva exarcha (kormányzó) vezet, aki többnyire – de nem 
kötelezően  –  felszentelt  püspök,  hatalmát  pedig  az  őt  kinevező  hatóság  nevében  gyakorolja.  Az  exarcha  a  megyéspüspökkel 
megegyező jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A Miskolci Apostoli Exarchátus neve jelzi, hogy az Apostoli Szentszék hozta létre, 
az Apostoli Szentszéknek közvetlenül alárendelt részegyház, exarchája hatalmát a pápa nevében gyakorolja.
25parúzia (görög parouszia): általános értelemben eljövetel, látogatás; dogmatikai értelemben a végső dolgok legfontosabb eseménye, 
Krisztus második eljövetele. Akkor a dicsőséges Krisztus újra eljön hatalommal és dicsőséggel, feltámasztja a halottakat, megtartja az 
utolsó ítéletet: örök boldogsággal jutalmazza a jókat, és örök kárhozattal bünteti a gonoszokat, és országát átadja az Atyának, hogy 
Isten legyen minden mindenben. (Magyar Katolikus Lexikon, részlet)
26Damaszkuszi Szt. János: Beszéd Szűz Mária elszenderedéséről és átviteléről – Vanyó László (ford. szerk.), in: Egyházatyák beszédei 
III. – Jel, Budapest, 2002.
27V.ö.: Aurelius Augustinus (Szent Ágoston): De Civitate Dei (Idézi Tuba Iván: Az üdvösség története, Budapest, 1997.)
28Tuba Iván: Az üdvösség története, Budapest, 1997.
29hétoimaszia (görög előkészület): Krisztusnak, a világ bírájának előkészített trónus (vö. Zsolt 9,8; 89,15; Jel 3,21; 20,11-12), melyen az 
evangéliumoskönyv  vagy  az  élet  könyve  fekszik,  illetve  a  kereszt  áll.  A  Szentlélek  galambja,  a  Bárány,  a  föltámadt  Krisztus 
bíborköpenye,  a  szenvedés eszközei  v.  Krisztus-monogram is lehet a trónuson. A keleti  egyházművészetben a hétoimaszia  a 11. 
század óta állandó része az utolsó ítélet képeinek, sőt  ennek jelképe is lehet. A nyugateurópai művészetben a trónon álló kereszt 
motívuma  nagyon  közel  áll  a  kegyelem trónusához  (Szentháromság)  és  az  oltárhoz.  A trónnak  és  az  oltárnak  ezt  a  képszerű  
összefüggését nagyon kedvelte a barokk monumentális fest. (Magyar Katolikus Lexikon, részlet)
30Nagymihályi Géza: A Pantokrátor magyar földön – Kairosz, Budapest, 2006.
31Aranyszájú Szent János  püspök, hitvalló és egyháztanító (Antiochia 350 körül, +Komana, 407. szeptember 14.) – Megtérése után 
remete lett.  Beszédeiért  kapta a  Krizosztomosz = Aranyszájú  jelzőt,  388-ban konstantinápolyi  pátriárka  lett.  A népet  és a  klérust 



megreformálta, árvaházakat alapított, a gótok missziójáról gondoskodott. Az udvar azonban üldözte és számkivetésbe küldte, ahol 407-
ben meghalt.
32A hiú dicsőségről; hogyan kell a szülőknek nevelniük a gyermekeiket.
33isapostolos  (görög); latin:  aequalis apostolis (latin) – keleten olyan szenteknek adományozott egyházi cím, akiknek az Egyház az 
apostolokhoz fogható mérvű missziót tulajdonít – pl.: Nagy Konstantin és Ilona társcsászárok; Ír Szent Patrik; Cirill és Metód; Kijevi 
Rusz.
34V.ö.: Példa nélküli pillanat – Szent István és Hierotheosz keleti kanonizációja – Új Ember Katolikus Hetilap, Bp., 2000. augusztus 20-
27.
35Nagymihályi Géza: Misztikus Istenszülő ikonok – In: Omnis creatura significans – tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára – 
Szerk.: Kerny Terézia, Tüskés Anna – CentrArt Egyesület, Budapest 2009.
36Lepahin, Valerij: Az óorosz kultúra ikonarcúsága – Szeged JATE, Szláv Filológiai Tanszék, 1994., 196.
37Dionisziosz metropolita: Az Isteni Liturgiáról – A templom és a hívők – http://www.patriarchatus.hu
38ikonosztáz,  ikonosztázion (görög  eikonosztászisz,  eikonosztászion  –  képfal,  képállvány'):  a  bizánci  szertartású  templom 
legjellegzetesebb  része,  a  szentélyt  a  hajótól  elválasztó  fal  vagy  állvány,  melyen  meghatározott  szabályok  szerint  elhelyezett 
szentképek láthatók. Kialakulása az 5. században kezdődött. Ekkor az ikonosztáz egy alacsony elválasztó rács volt, melyen Krisztus és 
Szűz Mária képe függött. A 6-7. sz: a rács helyét a 4 alapkép (a hívek balkeze felől az 1. Szt. Miklós, a bizánci egyház védőszentje vagy 
Szt. Mihály arkangyal v. Keresztelő Szt. János, a 2. az Istenszülő, a 3. Jézus mint bíró, a 4. a templom. címünnepe) foglalta el. A 
képrombolás után sok templomban a 4 alapkép fölé még 3 képsor került, így alakult ki a templom mennyezetéig érő, teljes ikonosztáz. 
A 4 alapkép között képekkel díszített 3 ajtó nyílik. A középső a baszilikai pülai, a 'királyi ajtó', melyen szertartások közben csak püspök 
és áldozópap léphet át. Ezen ajtó fölött van az utolsó vacsora, fölötte Krisztus kir. és főpap képe, legfelül a szent kereszt, alatta Szűz 
Mária és Szt. János apostol, kik nagypénteken a kereszt tövében álltak. (részlet, Pirigyi István: Magyar Katolikus Lexikon)
39V.ö.: Csomor Lajos: Szent Korona, in: Magyar Katolikus Lexikon
40Erre  a kijelentésre akkor  került  sor,  amikor még Aenea Sylvius Piccolomini,  mint  III.  Frigyes titkára tárgyalt  Bécsben a magyar 
követséggel V. László és a Szent Korona hazahozataláról. A találkozóról Szécsy Dénes érseknek levélben számol be, melyben szerepel 
a magyar királyság fent idézett megjelölése. Der Briefweschel des Eneas Silvius Piccolomini. Hrsg.: Rudolf Wolkan. I. Abt. Briefe aus 
der  Laienzeit  (1431-1445).  I.  Bd.Privatbriefe.  Wien,  1909.  Nr.  189.  548-558.  Eleinte  ”regnorum  regina”-nak,  azaz  a  királyságok 
királynőjének nevezték, majd az Anjouk alatt már szokásossá válik az „Archiregnum Hungariae” kifejezés használata. (Vajay Szabolcs: 
Dominae Reginae Milites. Árpádházi Jolánta magyarjai Valencia visszavétele idején. In.: Mályusz Elemér emlékkönyv. 397-398.)
41Varga Tibor: A Szent Korona engesztelése 1440-1464 – ”Pannónia nem veszítheti el angyal adta koronáját” – Magánkiadás Budapest, 
2004.
42Váralljai Csocsán Jenő görögkatolikus pap, szociológus, akadémikus. Miután a Budapesti Hittudományi Karon doktorrá avatták, közel 
másfél éven át tanulmányozta a bizánci művészetet Görögországban, majd a Pápai Gregorián Egyetemen folytatott tanulmányai idején 
Rómában, Szicíliában, Ravennában és Velencében. Első történelemtudományi értekezése 1959-ben jelent meg. Az Oxfordi Egyetem 
professzora  1966-1994  között,  fő  területe  a  népesedés.  Magyar  vonatkozásban  a  Szent  Korona  jogrend  és  az  abból  eredő  
népesedéstörténet kutatója, ilyen irányból kezdte kutatni a Szent Korona és „kelengyéje” teljes összefüggéstárát, beleértve a Turini 
Lepel magyar vonatkozásait is. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja 1994-ben meghívta, hogy 
Piliscsabán szervezze  meg a  Társadalomtudományi  Intézetet,  amely  1996-ban  már  elnyerte  az akkreditációt.  A Sapientia  Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemnek is meghívott oktatója.
43Váralljai Csocsán Jenő: A Szent korona eredete – kiadatlan kézirat (látványos képanyaggal ellátott polihisztori színvonalú könyv)
44A Magyarországon egyházi  tiltással  sújtott  „Sükösdi”  állítólagos jelenésekben az  Úr  Jézus  első  péntekenként  saját  nagypénteki 
szenvedéseiben részesíti Takácsné Rogács Mária állítólagos látnokot, amely során üzeneteket is ad az engesztelésre, az Egyházra, 
Mária Országára és Népére vonatkozóan, amelynek keretében kapott útmutatások szerint készült el a Csomor Lajos által „rekonstruált” 
Szent Korona: „[…] testvérem (Csomor Lajos – megj. B.D.A.), már nem kételkedett […], hogy a magyar nép megtehesse, hogy az 
Édesanyát,  a  Pátrónát  Királynőjükként  tisztelhesse  a  kegyelem szeretetében.  […]  De  hogy  e  gyermekek  megadják-e  ennek  az 
Édesanyának azt a tiszteletet […] és hogy elfogadja-e ezt az Édesanyát Királynőnek, azzal nem törődnek. Hogy ezt az Édesanyát 
megbántják, kicsúfolják és megalázzák, hogy ez az Édesanya siratja Anyai Könnyeit ezért a nemzetért, aki sokszor kimondja magáról, 
hogy: „Mária Országa vagyunk.” És hol lehet ezt érezni és megtapasztalni, hogy „Mária Országa vagyunk”? Hajlunk-e e felé, hogy a 
változás útján elinduljunk e szakasz részében vagy nem törődünk vele? […] Ekkor már a Szeretet Házában jelen van az oltár. Elfoglalja 
helyét ebben a szép trónusában, amely várja testvéreimet az engeszteléshez. De elkészül e kérés révén e Korona, amely a Szívem 
Ünnepében, jelképben, jelen lett – elhozva áldásra, bemutatásra, felajánlásra. Felkészítve benneteket az útra, az út kegyelmére az 
ajándékban, amit nyújt számotokra, hogy a földi helytartó Péter utódjában, akire azt az Anyaegyházat reá bíztam, amit Én, Jézus 
Krisztus Uratok megalapoztam. És elfogadva, áldását adva Reá, megszentelve, Szent István Intelmeivel útnak indítva, hogy a magyar 
nép  segítségében  e  Korona  az  Édesanyák  Királynőjében  elfoglalva  helyét  segítséget  nyújthat  a  magyar  nemzetnek  a  magyar 
nemzetében, ha elfogadja mindazt, amit Mária Országában a cselekvésében tennie kell. És elfogadja mellette, aki örökségül hagyta e 
országot e Édesanyának a Szent István Intelmeiben. Amit sokan és sokan csak fél szavakkal értenek és tudnak, és nem beszélnek 
róla. És nem fontos számukra ez a Kincs, ez az Ajándék, ami szintén jelen van ennek a nemzetnek. Hisz ez már nem másolat a szavak 
mondásában, ahogy már ezt akkor is elmondottam, és most is mondom. Hisz a másolatában a kegyelem-ajándék ugyanúgy jelen van a 
működésében, és ugyanúgy, mint az elsőt, most is Péter utódjában a földi helytartó áldásával került országotokba. Hogy elfoglalhassa 
azt a bizonyos helyet a trónusában, ahova készítettétek. Hogy óvja és védje ezt a nemzetet, hogy ez az Édesanya a Királynőjében 
borítsa palástját e nemzetére, és nyújtson segítséget […] minden embernek a nemzetben, akinek szüksége van erre a kegyelem 
szeretetére az ajándékában.” (Jézus Krisztus Urunk 2003. április 25-i tanítása a magyarságról – kivonatos idézés)
45ikonológia (a gör.  eikón, 'kép' és logía,  'tan'  szavakból):  a műalkotások formai elemeinek (szimbólumok, allegóriák,  attribútumok) 
tartalmával,  jelentésével  foglalkozó  tudomány.  Az  ikonográfiára  támaszkodik,  de  magában  foglalja  az  irodalmi  források  mellett  a 
szellem- és teológia-történeti, és a vonatkozó szakirodalmat. (Vanyó László: Magyar Katolikus Lexikon)
46V.ö.: Váralljai Csocsán Jenő: A Szent korona eredete, I. Fejezet
47„Ezeket a stólákat és koronákat, amiket (mi) kamelaukionoknak (nevezzük,) […] nem emberi mesterséggel tervezték és készítették, 
hanem […] amikor az Isten Nagy Konstantint alkotta, aki az első keresztény császár volt, angyal révén küldte ezeket a stólákat és 
koronákat […] s elrendelte, hogy azokat az Istennek a nagy szentegyházában helyezzék el, amelyet Isten önmagában (személyben) 
fönnálló  Bölcsessége  után  Hagia  Szophiának  nevezünk...  Így  tehát  Isten  rendeletére  letétként  azon  templom  szentélyében  az 
oltárasztal  fölött  függ és az egyház díszét  alkotja...”  (Porphyrogenitos,  Constantine:  De administrando imperio –  Moravcsik Gyula 
kiadásában, R. J. H. Jenkins angol fordításával, in:  Magyar-Görög tanulmányok 29. – Budapest 1949., 66. / publ.  Váralljai Csocsán 
Jenő: A Szent korona eredete)
48Balsamonis, Theodori: Opera, I. kötet; Migne, J.P.: Patrologia Graeca, CXXXVII., 1156. oszlop; Psellos, Michel: Chronographie, Emile 
Renauld kiadásában, I. kötet, Paris 1926., 88.



49Azt, hogy a bizánciak az Árpád-korban is szentségnek tartották a koronázást, kétségtelen először is a híres kánonjogász és az 1185. 
körüli évektől antiochiai pátriárka, Theodor Balsamon tanúságából, aki korábban a konstantinápolyi patriarchátus levéltárosa volt, és 
[…] a következőket jegyezte fel:  „[…] Őszentsége Polyeuktosz patriarcha úr (956-970.) előbb (I.) Joannész Tzimiszkész császár urat 
(969-976.) a Hagia Sophia környezetéből (ámbitusából) kikergette, mert (II.) Nikephorosz Phokasz császárt megölte, utóbb azonban 
befogadta. Az akkor tartott szinódusnak a levéltárban őrzött végzése szerint ugyanis a szent szinódussal megállapította, hogy amint a 
szent keresztség krizmája eltörli a keresztelés előtti bűnöket, akármilyen és akármennyi lett légyen, az uralkodás (koronázás) krizmája 
is eltörölte  Tzimiszkész gyilkosságát (gyilkosságának a bűnét).”  –  Váralljai  Csocsán Jenő: A Szent korona erdete,  II.  fejezet 2.32 
lábjegyzet.
50Quintum (sacramentum) est inunctio regis, Damjáni Szent Péter LXIX (=69). beszéde. S Petri Damiani opera omnia, Tomus Prior, J. P. 
Migne,  Patrologia Latina, 144. (=CXLIV). kötet, 899. oszlop. Reges enim et sacerdotes licet nonnulli eorum reprobi sint per notabilis 
vitae meritum, dii  tamen et christi  dici  reperiuntur acceptis ministerii  sacramentum (Petrus Damianus:  Liber Gratissimus,  Caput X, 
ibidem, 113. oszlop. Damjáni Szent Péter azonban ott  ószövetségi papokról és királyokról beszél.) Cf.: Tóth:  A Hartvik-legenda, 33. 
oldal,67. lábjegyzet; 72. oldal, 147. lábjegyzet
51„dilectus Deo Stephanus rex appellatur et unctione chrismali perunctus, diademate regalis feliciter coronatur.” – Szent István nagyobb 
legendája, in: Szentpétery, Emericus: Scriptores rerum Hungaricarum, II. Budapest 1938., 384.
52Váralljai Csocsán Jenő: Idézett mű, III. Fejezet
53Váralljai Csocsán Jenő: A Szent korona eredete – kiadatlan kézirat, II. Fejezet, Függelék
54„A középkori, sőt a XVIII. század előtti Magyarországon a «nemzet» háromféle fogalma (és valósága) élt egymás mellett. Magyarnak 
(Hungarus), fogalmilag tehát a gens Hungarica részének számított egyfelől mindenki, aki a regnum Hungariae alattvalója volt. Másfelől 
a szemlélet  fogalmilag világosan elismerte mindazok külön identitását is,  akik nemzetük, azaz eredetük szerint  (natione), valamint 
nyelvükben és szokásaikban (lingua et moribus) csoportként elkülönültek; a szemlélettől tehát éppen nem volt idegen az sem, amit ma 
etnikai  identitásnak mondunk.  Az  igazi  értéknek azonban az számított,  ha  valaki  egy harmadikfajta  nemzethez számított:  a  nem 
egyszerűen területi-alattvalói, nem is nyelvi-kulturális, hanem rendi-korporatív értelemben szerveződő natio Hungarica kereteibe. Ennek 
feltétele az ország privilegizált, testületként (corpus) felfogott és az országgyűlésben reprezentált politikai közösségéhez (communitas 
regni) való tartozás volt, de éppen nem volt feltétele a nyelv. Legalábbis nemesi szinten tehát nagyon is a sok évszázados valóság 
szférájába tartozott egy több nyelvű  rendi államnemzet léte. Egyébként a struktúra lényegéhez tározott, hogy nem rejlett  benne a 
döntés kényszere. Mindenki mintegy beleszületett a maga kettős vagy hármas nemzeti státusába, maguk a megosztott identitások 
pedig jól megfértek egymással.” – Szűcs Jenő: Történeti eredet-kérdések és nemzeti tudat In: Valóság, 1985/3. 32k33.
55Varga Tibor: A Szent Korona engesztelése 1440-1464 – ”Pannónia nem veszítheti el angyal adta koronáját” – Magánkiadás Budapest, 
2004.
56V.ö.: Pászka (arám), pészah (héber), transitus (latin): az Úr átvonulása Egyiptomon a kivonulás előtti éjszakán; illetve ennek ünnepe. 
[…] Az Ószövetségben az arám paszka szónak a héb-ben a pészah felelt meg […]. A szótő alapjelentése valószínű „sántít”, amiből […] 
teológiai értelmének kifejezésére az „átugrani, megkegyelmezni” jelentés alakult (Kiv 12,13.23.27; Iz 31,5). […] A LXX-ban és az ÚSz-
ben az arám szónak (29x) a görög pászka felel meg; […] A neve arra utal, hogy amikor Jahve átvonul Egyiptomon, Izrael fiainak házai 
mellett elhalad (Kiv 12,14.23.27). A bárányokat az elsőszülöttek megváltására öli meg Izrael (12,29), az ajtófélfákra és szemöldökfára 
kent vért látva a pusztító angyal kikerüli a házaikat. […] Az utolsó vacsora a pászka szertartása szerint történt, a szó szoros értelmében 
az utolsó pászka és az első szentmise volt. Mint előkép átadta helyét a beteljesedésnek: a ~ már a halálból a föltámadott életre, a bűn 
halálából a kegyelem életére, és a földi zarándoklásból az örök hazába való átmenetelt jelenti. (Magyar Katolikus Lexikon, kivonatos 
idézés)
57antinómia  (a görög anti – helyett, latin – ellen; és a görög nomosz – törvény szavakból): két látszólag ellentétes, de egymással 
felcserélhető, egyszerre érvényes állítás
58V.ö.:  Bakos  Batu:  A kereszténység  és  a  magyar  küldetés –  előadás,  elhangzott  a  Magyar  őstörténet  és  kereszténység című 
nemzetközi konferencián – Csíkszerda, Sapientia Egyetem, 2008. október 23-25. (szentkoronalovagrend.hu/keresz.htm)
59Jézus elítéli az írástudók és farizeusok „tékozló fiú” példabeszédbeli, parancsokat nem áthágó fiúban megmintázott partikularizmusát, 
mert kizárólagosságot igényelnek az isteni kiváltságokból, de az igazságszolgáltatást csak mások megbüntetésében képzelik.
60Tuba Iván: A történelem teológiai értelme, Laurea dolgozat,1969.
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