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SZŰZ MÁRIA KEGYELMI URALMA

– Meghirdetett Ikon-Ország –

(II. rész)❉ 
Az illusztrációk hivatkozásai a lábjegyzetben❉❉ 

„A  halvány  előképek  és  az  árnyékok  tovatűntek,  tisztaságos 
Anya, és mi megláttuk a bezárt kapuból újszülöttként felragyogott 
Igét, s miután az igazság fényére lettünk méltatva, méltán áldjuk 
a  te  méhedet.  A  Krisztust  szerető  nép,  melyet  Isten  az  Ő  
megjelenésére  méltatott,  most  az  életet  árasztó  újjászületésért 
esedezik. Te pedig, Szeplőtelen, add meg azt a kegyelmet, hogy 
leborulva imádjuk az Életadó dicsőségét!” 

(Damaszkuszi Szt. János1: Karácsonyi II. Kánon2, IX. óda3, I-II. tropár4) 

A tavalyi görögkatolikus karácsonyi böjtben5 előkészített I. résszel 
a II. rész is előkészíthető lett volna, ám illett várni, hogy utóbbi 
tartalmazhassa  a  Hajdúdorogi  Görögkatolikus  Egyházmegye 
Centenáriumi Évének tanulságait is. Ki gondolta volna, hogy a Hit 
Éve Nagyböjtjének küszöbén,  a  Szűzanya Lourdes-i  jelenésének 
ünnepén,  előzmény  nélküli  egyháztörténelmi  helyzetet  teremtve 
lemond a Pápa? A pápaság történetében ugyan előfordult néhány 
lemondás, de a mostani nem hasonlítható sem Szent V. Celesztin6 

pápa lemondásához, sem a nyugati egyházszakadás orvoslásának 
szándékával  összehívott  Konstanzi,  XVI.  Egyetemes  Zsinathoz7 
kapcsolódó lemondatásokhoz. XVI. Benedek pápa a vele készített 
interjú-kötetben  említette  lemondása  lehetőségét,  ugyanakkor  a 
Hittani Kongregáció prefektusaként II. János Pál pápát eltérítette 
lemondási szándékától azzal, hogy „egy pápa nem mond le.” Erős 
kísértés  találgatni,  hogy  miért  történt  ez,  és  mi  várható  az 
elkövetkezőkre,  de  a  kísértéseknek  ellentmondva  tegyük  ezt  is 
rendkívüli nagyböjti vezeklésünk részévé. 

A pápa lemondása körül terjengő nemzetközi sajtóintrikákból nyilvánvaló, hogy gonosz erők zűrzavart keltve támadják 
az  Egyház  hajóját,  de  Isten  tudja,  hogy  mit  milyen  célból  enged  megtörténni,  ezért  reménykedjünk,  hogy  Istent 
szeretőkként  ez  is  javunkra  válhat!  Kockázatok  latolgatása  is  felmerülhet  az  égiek  jelöltjével  szemben az  alvilág 
esetleges jelöltjét illetően. A Szentlélek és az Egyház Anyja legyen mindannyiunkkal, és főleg a bíborosokkal, hogy a 
most kavargó zűrzavart az égiek által jelölt pápa mihamarabb eloszlathassa! Isten iránt bizalommal kell maradnunk, 
hiszen az Úr megígérte: „erre a sziklára építem Egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” (Mt 16,18) A 
bizalom nyilván nem jelenthet tétlenséget, ezért témánk az új helyzetből kifolyólag is különösen időszerű. Igyekezzünk 
viszonylagos  szent  távolságtartással  összpontosítani  saját  megtérésünkre,  imaéletünkre,  az  engesztelő  lelkület 
tökéletesítésére.  Mindez  egyébként  is  feladatunk  saját  üdvösségünk,  az  Egyház  és  mindazok  javára,  akiket  Isten 
gondviselése  valamilyen  módon  reánk  bízott.  Ennyi  múlik  rajtunk,  de  ez  legyen  a  „mindenünk”,  amihez  az  Úr 
bizonyára nem késlekedik hozzátenni saját százszorosát. Összeállításunk III., befejező részében már a pápaválasztást 
követő új helyzetből értékelhetjük témánk részmotívumait, végkövetkeztetésünket pedig ezek fényében vonhatjuk le. 
E  bevezető  zárásaként  szólni  kell  a  Gyergyószentmiklósi  Ikon-könnyezés  5.  évfordulóján  történt,  a  Hajdúdorogi 
Egyházmegye  Centenáriuma  epilógusának  is  tekinthető  eseményről:  „2013.  február  17-én,  vasárnap  ünnepi  Szent 
Liturgia  keretében  az  eddigi  hajdúdorogi  székesegyház  mellé  a  nyíregyházi  egyházközség  templomát  is 
társszékesegyházi  rangra  emelték.  A Keleti  Kongregáció  dekrétumát  Alberto  Bottari  de  Castello  apostoli  nuncius 
hirdette  ki.  Kocsis  Fülöp  hajdúdorogi  püspök  ezzel  kapcsolatban  elmondta:  végre  egy  olyan  rangot  kapott  ez  a 
templom,  amelyet  már  rég  megérdemeltek  mind  az  egyházmegye  hívei,  mind  pedig  a  város.  Ugyanakkor  nagy 
felelősség is ez a közösség számára, hisz miként a püspöknek, úgy a püspöki templomnak és híveinek is jó példával kell 
járnia a többi egyházközség előtt.”8 Talán egyeseknek erőltetettnek tűnhet a nyíregyházi esemény mellett említeni a 
Gyergyószentmiklósi Könnyezést. Összeállításunk ezen II. részében más egybeesések is szóba kerülnek, amelyek ugyan 
tekinthetőek  véletleneknek,  de  körülményeik  megfontolása  inkább  felszólításként  mutatnak  a  megtérésre  és  Isten 
akarata iránti tanulékonyságra. 

I. UTÓHANG AZ I. RÉSZHEZ 
A Centenáriumi Év máriapócsi zárásának 2012. december 27.-e, Szent István fődiakónus, első vértanú, a Hajdúdorogi 
Egyházmegye védőszentjének ünnepére időzítésével javában benyúlt a Hit Évébe. Ezért a II. rész következtetései az 
éber hit jeleit sem nélkülözhetik, és tekintettel kell lenniük az Új Evangelizáció és az inkulturáció9 követelményeire is, 
amelyeket a Hit  Évére a Pápa és a  Püspöki Szinódus kiemelten szorgalmaznak.  Az I.  rész mottója a  Hajdúdorogi 



Görögkatolikus Egyházmegye Alapítási  Centenáriumának Himnusza, befejezése – a Jelenések Könyvének Szárdesz 
közösségéhez szóló levélrészlete (Jel 3,1b-6) – lényegében nyitány a folytatáshoz. A II. rész mottója a Centenáriumi 
Himnusz forrásának közvetlen folytatása, záró gondolata pedig a Jelenések Könyvének Filadelfia közösségéhez szóló 
levélrészlete (Jel 3,8-13). A felmutatott keret segíteni hivatott az üdvösség fényében múlt, jelen és jövő iránti helyes 
viszonyulásunkat, azaz Isten reánk vonatkozó akaratának keresését, a legszemélyesebbtől a legáltalánosabbig terjedő 
valóságokban. A Centenáriumi Himnusz szavaival „a szeretet összhangzó himnusz szerzésére biztat szüntelenül,/ ami 
igen nehéz nekünk, ó Szent Szűz./ Azért te adj erőt Édesanyánk,/ jó szándékunk megvalósítására.” Az I. rész idézi az 
ünneplő  Hajdúdorogi  Egyházmegye  püspökének  a  Centenáriumi  Mottóhoz  fűzött  figyelmeztetését  is  a  szeretet 
mindenkori kockázatára – legjobb tudásunk és legszentebb indítékaink szerinti szavainkat és cselekedeteinket az arra 
hajlók  rossz  szándékkal  félremagyarázhatják  –,  de  az  „összhangzó  himnusz”  jelentését  illetően  magunk  kell 
eligazodnunk. Ezért a szeretettől ösztönzött „összhangzó himnusz” szerzésének mibenléte magyarázatra vár, különösen 
Damaszkuszi Szent János Karácsonyi II. Kánonja – az idézet forrása – értelmében. Kézügyben levő szakirodalom híján 
csak  feltételezhetjük a  Damaszkuszi  Szentnek az  I.  részben idézett  ikonvédő  művei  alapján,  hogy az  Összhangzó 
Himnusz Isten akaratának a Szűzanya vezetése szerinti teljesítését jelenti, az Isten-szolgálatnak és emberszeretetnek az 
élet minden területére kiterjedő, tanúságtevő, hősies fokon gyakorolt összhangjában. 
A püspök által említettnél nem kisebb kockázat jár lelkiségi környezetben a Jelenések Könyvét idézni, mivel azt a múlt 
és jelen álprófétái és a nyomukban burjánzó szekták sokféleképpen kiforgatták. Végső soron bármi kiforgatható, ezért 
fölöttébb fontos az „üdvös belső ismeret” hangját lelkivezető segítségével mindenkor tisztán hallhatóan karbantartani. A 
szárdeszieknek szóló levélrészt azonban alighanem kockázatmentes idézni, mert az félreérthetetlenül tömör és egyszerű 
ítélet- és üdvösség-próféciában tartalmazza a Jelenések Könyve egészének célját és üzenetét: „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!” (Jel 3,1b-3b) 
Isten tettei szavak, ugyanakkor szavai tettek, amelyekkel – különösen jubileumi, centenáriumi, milleniumi kegyelmi 
időkben  –  vezetni  akarja  Népét; belénk  írja  reánk  vonatkozó  akaratának  –  születésünk  ideje,  helye,  családunk, 
nemzetünk  –  tőmondatait,  amelyekbe  szenttéválásunk  csíráit  helyezi.  „Isten  üdvtörténeti  tettei  kinyilvánítják  és 
megerősítik a tanítást és a szavakkal jelzett valóságokat; a szavak pedig hirdetik a tetteket, és megvilágítják a bennük 
rejlő misztériumot. Az Istenről és az ember üdvösségéről így kinyilatkoztatott mélységes igazság Krisztusban ragyog 
föl, aki az egész kinyilatkoztatás közvetítője és teljessége. (Vö. Mt. 11,27; Jn 1,14.17; 14,6; 17,1-3; 2Kor 3,16 és 4,6; Et 
1,3-14)”10 Istent megismerve és megszeretve mindennél fontosabb lesz számunkra Isten akaratát fürkészni és teljesíteni, 
a csírákból növekedő hajtásokat helyesen gondozni, a nekünk szóló tőmondatait akarata szerint bővíteni, továbbiakkal 
folytatni.  Végül  elcsodálkozhatunk,  hogy  Isten  szeretete  felszínre  hozta a  bennünk  szunnyadó  Isten-gyermekség 
lenyomatát, amelyet az Örök Atya teremtő mosolyával ráragyogja minden emberlélekre. Ennek felélesztése a keresztség 
által, nevelgetése és megerősítése a közösségben, termőre fordítása a Szentlélek befogadásával maga Jézus Krisztus 
személyes élete akar lenni a keresztény személyekben és közösségekben. 
„Azért veszem kezembe a Jelenések könyvét, s merek lapjai közt puszta kézzel lapozni,  mert Krisztus kifogyhatatlan 
gazdagságát akarom megismerni. […] Jézus maga mondta: «Bízzatok, én legyőztem a világot» (Jn 16,33), s ez mintegy 
a Jelenések könyvének alcíme is lehetne, mert ez […] Krisztus világ felett aratott győzelmének könyve. A világ pedig 
jelenti az emberek világát – tehát a történelmet és a történelemben megmutatkozó sátáni erőket –, de jelenti a kozmoszt, 
a csillagvilág még általunk nem ismert roppant méreteit is. […] A háborúk, a csapások, a szörnyűségek és a sötétségek 
az  emberi  szívből  erednek,  viszont  az  Istentől  való  békesség,  vigasztalás,  gyöngédség  és  világosság  mindezeket 
felülmúlja. «Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ezeket a prófétai szavakat…» (Jel 1,3) […] Isten akarata az, hogy 
történelmét az emberiség – vele együttműködve vagy nélküle, sőt akár törvényei ellenében is – szabadon formálja! 
Ugyanakkor Isten is szabad, és végső soron az Ő terve érvényesül. […] Ha előre akarsz tekinteni és látni a jövőt, hátra 
nézz – tanít a Jelenések könyve –, vissza a Kálvária hegyére, ahol meghalt érted és mindenkiért az ártatlan Bárány, Isten 
egyszülött Fia. […] Jézus Krisztusnak ezt a fönséges, mindent a végső ítélet fényében lemérő ismeretét és szeretetét a 
Jelenések  könyvéből  sajátíthatjuk  el.  […]  Ha  bemegyünk  egy  őskeresztény  bazilikába,  ott  van  az  apszisban  a 
Pantokratornak, a mindenen uralkodó Krisztusnak a képe. A Jelenések könyve olyan, mint egy hatalmas építmény – 
látomások sorozatából álló szellemi világ –, amelynek fundamentuma és záróköve a dicsőséges Krisztus. Szent János 
éppen azzal erősíti meg a véres üldözések idején testvéreit, hogy figyelmüket, hitük szemét szüntelenül és kizárólagosan 
a meghalt, de feltámadott dicsőséges Krisztusra irányítja. […] Az első látomásból sugárzik a könyvben feltáruló minden 
esemény  végső  értelmét  megadó  krisztusi  győzelem,  az  utolsó  látomás  pedig  Krisztus  második  eljövetelének 
dinamizmusát adja a történelemnek és az Egyháznak. […] A jelenben az embert a végső igazság, az Isten elé állítják, és 
ebben van az ember jövője. Nagyon fontos, hogy a legvégső jövő is (a világ vége) csak annyiban érdekli a prófétákat, 
amennyiben  a  jelenre  fényt  vet.  Jézus  is  ehhez  a  prófétai  «vonalhoz» tartozik,  ezt  teljesíti  be,  bár  Ő  nagyobb  a 
prófétáknál. A mai nap fontosságát hangsúlyozza, de ezt a mai napot a végső ítélet és az új teremtés fényében nézi.”11 
Tekintsünk egyénekként és közösségekként a Centenáriumra, a magyar görögkatolikus hagyaték egészére, annak Mária 
Országában  adatott  szerepére,  és  teljes  keresztény  magyar  mivoltunk  rendeltetésére  az  Isten  akarata  szerinti 
„célbaérkezett” állapotunk elővételezett ismeretének ajándékával. A Centenáriumi Év „Lezárás, mely egy új kezdet” 
című  záróünnepségén a  3  görögkatolikus  magyar  püspök elnökölt.  Orosz  Atanáz,  Miskolci  Püspök-Exarcha,  földi 
feladataink tanúságtevő teljesítését a kegyelem „függőleges” viszonyítási rendjébe állította: „Szent István első vértanú 
ünnepén a szent nehéz helyzetben mutatott hittel teli tanúságtételét kell példaként magunk elé tenni. Ez most kiváltképp 
fontos, mert ránk is olyan nehéz idők várnak, amikor a házasság és a család értékének elsődlegessége kétségessé válik, s 
az Isten adta szent család csak egy lesz a sok lehetőség közül. […] Ünneplünk ugyan, de egyúttal esélyt és kegyelmet 
kapunk, hogy felkészüljünk a keményebb időkre és a határozott tanúságtételre, mert ez a világ most tőlünk vár Szent 
Istvánhoz hasonló, ideológiáktól és kapzsiságtól mentes, szeretettel és hittel teljes tanúságtételt.”12 Szent István neve a 
Legenda Aurea magyarázata szerint: „(Stephanos) név görög eredetű, latinul koronát, héberül normát jelent. István a 
vértanúk koronája volt, vagyis az első közülük az Újszövetségben, miként Ábel az Ószövetségben. Norma, azaz szabály 
és példa volt másoknak a Krisztusért való szenvedésben, a helyes cselekvésben, életvitelben és az ellenségért való 
imádkozásban.”  Az  eseményre  nem jelöltetett  ki  pápai  legátus,  de  a  Miskolci  Apostoli  Exarchátus  közvetlenül  a 
Szentszéknek alárendelt egyházjogi státusából és az esemény jelentőségéből adódóan úgy is értelmezhető, hogy Isten 
erre  vonatkozó  szándéka  szerint  a  Főpásztor  idézett  kijelentése  érvényes  Mária  Országa  Egyházának  egészére. 



Ugyanakkor jó okunk van feltételezni, hogy az Apostoli Exarcha szavait a Szent Első Vértanú saját ünnepén saját maga 
ihlette,  éppúgy,  amint  Szent  István  Apostoli  Királyunk  a  névadója  ihletésének  köszönhetően  tette  Országának  és 
Koronájának adományozásával a Szűzanyát Királynővé, Isten Fiát pedig Örökössé. 
Az  ünneplő  Hajdúdorogi  Egyházmegye  püspöke,  Kocsis  Fülöp  az  Istenhez  tartozás  gyümölcsei  „vízszintes” 
továbbadásának fontosságát hangsúlyozta, következetesen az egyházmegyei szeretetszolgálatban leginkább kiteljesedett 
cigánypasztorációhoz, amelyért a Világegyházban a hodászi első példakép elismerése, a Magyar Államtól a Magyar 
Érdemrend Középkeresztje járt: „ugyan hálát adunk az elmúlt száz esztendőért, ez a hálaadás azonban egyben feladat is, 
hiszen  krisztusi  szeretettel  munkálkodva  példaként  kell  elöl  járnunk  és  megmutatnunk,  hogy  mennyire  jó  Isten 
családjába tartozni.”13 A Főpásztor e feladat lényegét legvilágosabban a Centenáriumi Év derekán, június 3-10 között 
Hajdúdorogon  tartott  főrendezvény  Meghívóján  fejtette  ki:  „Hajdúdorog a  centenáriumi  ünnepség  és  esztendő,  az 
egyházmegye és a magyar görögkatolikusság központja. Őseinkhez akkor vagyunk hűségesek, ha nem pusztán utánozni 
akarjuk őket,  nem csak ismételni tetteiket,  hanem folytatni azt,  amit elkezdtek, tovább építeni azt,  aminek alapjait 
lerakták.  Az  ősök  ereje  akkor  nagy,  ha  művük  utódaikban 
folytatódik.  Jelentős  felelősség  tehát  nagy  emberek  utódainak, 
hősök leszármazottainak lenni.  «Aki  sokat  kapott,  attól  sokat  is 
várnak  vissza»  –  mondja  Jézus.  Nem maradhatunk mi,  magyar 
görögkatolikusok,  mi,  hajdúdorogiak  a  gondolkodásban 
kisszerűek, a cselekvésben renyhék, az áldozatokban szűkkeblűek! 
Őseink  a  jövőjükért  harcoltak,  azaz  értünk.  Magyarságukért, 
keletiségükért,  katolikusságukért  szenvedtek,  azaz  a  mi  hiteles 
magyar  görögkatolikus  életünkért.  Nem  herdálhatjuk  el  ezt  a 
nagyszerű,  életáldozatokkal  nemesített  kincset!  […]  Az  ünnepi 
események  segítenek  abban  is,  hogy  fölismerjük  ezt  a 
gazdagságot, megértsük, mennyi mindent kaptunk. Ez is az ünnepi 
erőgyűjtés  része,  hogy  ráébredjünk,  mérhetetlen  tartalékaink 
vannak. Megint ott vagyunk, ahonnan elindultunk: sokat kaptunk 
eleinktől,  és  nem csak  a  Jóisten,  de  ők is  sokat  várnak tőlünk. 
Ünnepeljünk  ezzel  a  reményteli  szívvel,  tekintsünk  vissza 
hálaadással,  előre  pedig  hittel,  őseinktől  örökölt  erős 
görögkatolikus hittel!”14 

II. „HA EZEK ELHALLGATNAK, A KÖVEK FOGNAK MEGSZÓLALNI” 
A „görögkatolikus” mivolt  viszonylag közismert ahhoz mérten, hogy mára a „katolikus” – azaz egyetemes – „hit” 
mibenléte egyre kevesebbeknek egyértelmű.  Az „erős hitről” a Szent Hit, Remény és Szeretet vértanúnők és anyjuk, 
Bölcsesség  Akathisztosza15 a  leglényegesebbeket  felmutató  bevezető  részében így  szól:  „Ünnepel  és  vigadozik  az 
elsőszülöttek egyháza,/ mert a gyermekeinek örvendező anyát fogadhatja,/ ki mint a bölcsesség nevét viselő,/ a három 
isteni erény száma szerint hozta világra gyermekeit,/ kiket most, az okos szüzekkel együtt,/ az Istenigének menyegzős 
csarnokába lát bevonulni./ Vele együtt örvendezzünk mi is lelkileg emléküknek, mondván:/ Szentháromság harcosai, 
Hit,  Remény és  Szeretet,/  erősítsetek  meg minket  is  a  hitben,/  reményben és  szeretetben!  (Tropár  4.  hang)  /-/  A 
mindenható  Isten  választott  szolgálóinak,  Hitnek,  Reménynek  és  Szeretetnek,  és  okos  anyjuknak,  Bölcsességnek 
alázatosan dicsőítő énekeket hozunk. Ti pedig, mivel bizalommal járulhattok Krisztus Istenhez, imádkozzatok érettünk, 
hogy mentsen  meg minket  a  bűnöktől  és  aggódásoktól,  hogy hálásan énekeljük nektek:  Üdvözölve  legyetek,  Hit, 
Remény és  Szeretet,  Zsófiával,  bölcs  anyátokkal  együtt!  (1.  konták)”16 A Hajdúdorogi  Egyházmegye  felállításáért 
minden akadályt leküzdő elődök a születő egyházmegye védőszentjéül Szent István első vértanú, fődiakónust, az „erős 
hit”  „elsőszülött  zsengéjét”  választották,  és  ugyanőt  állította  példaképül  Orosz  Atanáz  püspök  a  Centenáriumot 
ünneplők  számára.  Az  alapító  elődök  méltán  remélhették,  hogy  „erős  görögkatolikus  hitükért”  az  Egyházmegye 
védőszentjének jutalmát kaphatják.  Az Újszövetség két görög szót használ a koronára: „stephanos” a sportversenyek 
győzteseinek koszorúja (2Tim 4,8; Jel 2,10), „diadema” pedig a királyi korona (Jel 19,12). 
A Szentlélekben Krisztusért  szenvedő  „megkoszorúzott”  számára  nyitott  az  ég,  egységben az  Út,  Igazság  és  Élet 
teljességével, Aki tanítja, ihleti, segíti még akkor is – vagy annál inkább –, ha történetesen vértanúvá kell lennie: „«Ti 
vastagnyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek, mindig ellenálltatok a Szentléleknek, s mint atyáitok, olyanok 
vagytok ti is. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az Igaz eljöveteléről jövendöltek. S 
most ti lettetek árulói és gyilkosai, ti, akik az angyalok közreműködésével átvettétek a törvényt, de nem tartottátok 
meg.» Amikor ezt hallották, haragra gyulladtak, és  fogukat vicsorgatták ellene.  Ő  azonban a  Szentlélekkel eltelve 
fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: «Látom, hogy nyitva az ég, és az 
Emberfia ott áll az Isten jobbján.» Erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket, s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a 
városból  és  megkövezték.  A tanúk  egy  Saul  nevű  ifjú  lábához  rakták  le  ruhájukat.  Míg  kövezték  Istvánt,  így 
imádkozott: «Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!» Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: «Uram, ne ródd fel 
nekik bűnül!» Ezekkel a szavakkal elszenderült.”(ApCsel 7,51-54.57-60) Protomártír Szent István ugyanúgy imádkozik 
megkövezőiért, mint maga Krisztus a keresztre feszítőiért, és éppen úgy lesz elérhetetlenné kövezői és az ősellenség 
számára egyaránt. Amint a mag az egész növényt, az írott mű  iniciáléja és a zenemű  első  akkordja a teljes művet 
megjeleníti,  a  Hajdúdorogi  Egyházmegyét  alapító  elődök  kimeríthetetlen  kegyelmi  gazdagságú  hagyatéka  a 
Centenáriumot ünneplők számára páratlan távlatú szolgálat méltóságát hordozza. Kocsis Fülöp megyéspüspököt idézve 
tehát:  „nem  herdálhatjuk  el  ezt  a  nagyszerű,  életáldozatokkal  nemesített  kincset!”  Nem  véletlen,  hogy  az 
egyházmegyéért küzdők alapító elődökként hivatkoztak a 953 (956?)-ban Bizáncban István névre keresztelkedő erdélyi 
vezér, Zombor Gyulára, és a vele jövő Hierotheosz szerzetes-püspökre, aki a kárpát-medencei magyarság egészét ellátó 
első missziós püspök volt. 
Szűz Mária Országa genezisének 2 kulcsszereplője, a Gyula lányát, Saroltot feleségül vevő Géza fejedelem, és fiúk, az 
Apostol-királlyá lett Vajk, egyazon Protomártír Fődiakónus Szent István nevére keresztelkedtek. Az Érdy-kódexből jól 



ismert  Szent  István  király  születéstörténete,  amely  Keresztelő  János  és  Jézus  születés-történeteit  (Lukács  1,13;31) 
visszhangozza: „Mikoron immáran az ő szilei keresztyénné lettenek volna és hívségben élnének, az jámbor asszonyállat 
Sarolta,  fejedelem  felesége  sziléséhez  közelgetne,  neki  jelenék  Protomártír  Szent  István  és  mondá  neki:  «bízzál 
asszonyállat Úristenben és légy bizonyos benne, mert íme fiat szülsz, kinek ez országbeli nép között királyi korona 
adatik. Az én nevemet adjátok őreá.» Az asszonyállat nagy csodálattal mondá: «ki vagy uram, és ki neved?» «Én 
vagyok úgymond, Protomártír István, ki Krisztus Jézusért elészer szenvedtem.» És elenyészék.” A Vértanúk Zsengéje 
tehát az „első  zsenge” titka által szent kapocsba foglalja a Hajdúdorogi Egyházmegyét,  a kárpát-medencei Magyar 
Ősegyházmegyét,  az  alapító  Zombor-István  Gyulát,  végül,  de  nem utolsósorban  az  Ország-  és  Egyházépítő  Szent 
Apostol-királyt.  Szent  István király mind császári,  mind pápai hűbértől  mentes,  önálló  egyházszervezetet  alapított, 
amelyben a király a pápaválasztásban vétójoggal, az esztergomi prímás pedig a világegyházban egyedi sajátosságú, 
pátriárkai jellegű joghatósággal rendelkezett a Szent Korona területeinek görög szertartású keresztényei fölött is. Ez 
oltalmat biztosított az 1054-es egyházszakadás hatásaitól a keleti szertartású magyar keresztényeknek, akik helyzetére 
az Árpád-kor magyar főkegyúri gyakorlata, az Apostoli Szentszék vonatkozó engedményei, a lelkiismereti szabadság és 
az  egyházjogi  sajátságok  értelmében  a  „sajátjogú”  hitgyakorlás  akadályoztatásának  esete  vonatkozik,  akárcsak  a 
kommunisták  által  felszámolt  görögkatolikus  közösségek  esetére.  Ez  annak  ellenére  érvényes,  hogy  a  később 
Magyarországra áramló görög szertartású ortodox „szakadár” nemzetiségek a  tagaik hadviselési  kötelezettsége alól 
mentesülve gyarapodtak, míg a szertartás miatt idővel közéjük tagozódó, saját főpásztor nélküli magyarok a tatárjárás-
törökdúlás, valamint a római szertartású magyar közösségekbe olvadás miatt is jelentősen megfogyatkoztak. 
A  Hajdúdorogi  Egyházmegye  tehát  az  1054-es  nagy 
egyházszakadás  előtti,  egységben  levő  Anyaszentegyház 
örökségéből született, amelyért felelős Isten és az emberek előtt. 
Görögkatolikusaink között ma mégis terjed a múlt századfordulón 
romboló  pánszláv  szakadárság17 nosztalgiája,  miközben  a  II. 
ezredvégen  Balamandban18 gyártott  égbekiáltó  egyházpolitikai 
forgatókönyv  egyháztörténelmi  tévedéssé  gyalázza  a 
görögkatolikus  hitvallók  és  vértanúk  sok  ezreinek  a  Pápa  és  a 
katolikus  hitletétemény  iránti  hűségét.  A  Gyergyószentmiklósi 
Könnyezés kezdete 2008. – a Hajdúdorogi Centenáriumot vezető 
szerzetes-püspök szentelési éve – február 17.:19 a Gergely-naptár 
szerint  ünneplő  görögkatolikus  magyaroknak  Nagyböjt  2. 
vasárnapja,  a  kafarnaumi csoda  evangéliumi részével,  amelyben 
Jézus  meggyógyítja  a  kibontott  háztetőn barátai  által  leeresztett 
bénát. A Julián-naptár szerint ünneplő román ortodox és görögkatolikus közösségeknek „vámos és farizeus” vasárnapja, 
amely a Nagyböjtre készülődés heteit nyitja meg, a Reggeli Istentisztelet sajátos imájával:  „A bűnbánat ajtaját nyisd 
meg nékem életadó Urunk,/ mert az én lelkem virraszt a te szent hajlékodban,/ mert saját testem hajlékát megfertőztetve 
viselem,/  de  mint  irgalmas,/  a  te  jóságos  kegyelmeddel/  tisztíts  meg  engem!/-/  Az  üdvösség  útjára  taníts  engem, 
Istenszülő,/ mert gyalázatos vétkekkel szennyeztem be lelkemet/ és tunyaságban töltöttem életemet,/ de imádságaid által 
tisztíts  meg  engem/  minden  tisztátalanságtól!”20 Lehet-e  véletlen,  hogy  az  önfeláldozó  szeretet  erdélyi  vértanúja, 
boldogemlékű Orbán László kolozsvári egyetemi lelkész a 2008-as tengerparti táboruk utolsó napján élete árán éppen 
görögkatolikus magyar  diákját  mentette  ki  a  hullámok közül.  Lehet-e  véletlen,  hogy Szent  Hierotheosz,  a  kárpát-
medencei magyarok első  missziós  püspökének székesegyházát  a  Kárpát-medence legősibb templomaként  tárták fel 
Gyulafehérváron21 a Római Katolikus Székesegyház tövében, a „görög” missziós püspökségre oltott  erdélyi „latin” 
egyházmegye  2008-'09-es  Milleniuma  és  a  2012-es  Hajdúdorogi  Görögkatolikus  Centenárium között,  utóbbi  lelki 
előkészületeként meghirdetett 2011-es évben. 
Nehéz-e megérteni Mária Országa keresztényeinek, hogy Szent István Apostol-király alapította Katolikus Királyságban 
– amelynek szerves része Erdély is – minden tulajdon Szent István adományaként Szűz Máriáé, akinek hatalmát a Szent 
Korona jeleníti meg és képviseli. Nehéz-e megérteni, hogy Isten mi célból enged meg bármely csodát – jelen esetben 
egy  Istenanya-ikon  könnyezését  –,  ha  kimerítően  megismerhetőek  a  csoda  megtörténtének  körülményei.  A 
gyergyószentmiklósi  templomot  az  Isten-ellenes  kommunisták utalták a  román ortodoxoknak,  de  sokkal  súlyosabb 
előzmény is terheli a bitorlást: az 1919-es román-magyar háború során Nyíregyházát elfoglaló román katonák Miklósy 
István hajdúdorogi  püspököt kényszerítették írásban lemondani azon erdélyi magyar  egyházközségekről,  amelyeket 
1912-ben  a  Szentszék  éppen  magyar  voltuk  miatt  sorolt  a  Gyulafehérvár-Fogarasi  Metropóliából  a  Hajdúdorogi 
Egyházmegyébe. A román egyházi vezetés „haszonélvezője”, a Szentszék pedig a jóvátételt elmulasztó fenntartója mai 
napig ezen katonai agresszió következményeinek, ami a trianoni rendelkezésekkel együtt néhány év alatt az erdélyi 
görögkatolikus magyar közösségek felszámolásához vezetett. A Gyergyószentmiklósi Könnyezés csodájának korábbi 
csoda is előzménye: a jelenlegi templom fából épített elődje a XIX. században porig égett, amelyből az 5 éve könnyező 

Mindenkor Segítő  Istenanya-ikon és a  Királyi-ajtó keresztje  maradtak meg csupán. A 
kereszt  egyik  oldalán  a  Jordánban  megkeresztelkedő  Jézus  az  Atya  és  a  Szentlélek 
társaságában. Másik oldalán a keresztre feszített Krisztus, kitárt karjai mellett jobbról a 
Nap,  balról  a  Hold,  amelyek ugyan elterjedt keresztény szimbólumok,  de egyben ősi 
székely jelképek is. A Gyergyószentmiklósi Könnyező Ikon Szenvedő Istenszülő címmel 
alkotott  eredetijének  –  az  I.  részben  részletesen  ismertetett  –  története  hasonlóan 
beszédes: a  Kréta-szigetéről  ellopott  ikon Rómába került,  majd a  halálos  beteggé lett 
tolvajtól jóvátételként az Ágostonos Rend kolostortemplomába, ahol Mindenkor Segítő 
Szűzanya  címmel  csodatevő  kegykép  elismerést  kapott.  A  kolostort  később  földig 
romboltatta a Rómába vonuló Napoleon, majd ugyanazon helyen felépített Redemptorista 
kolostortemplomban a görögkatolikus ággal is rendelkező rend missziós kegyképe lett. A 
Redemptorista  Rend alapítója,  Liguori  Szent  Alfonz,  a  lelkivezetés  egyik  legjelesebb 
mestere, saját  magáról  vallotta:  „Én  Isten  reám  vonatkozó  akarata  vagyok.” A 
körülmények  ismeretében  vajon  mit  mondana  Szent  Alfonz  a  rendje  missziós 
kegyképének gyergyószentmiklósi másolatát ilyen módon kitüntető Isten akaratáról? 



A Kárpát-medence  történelméről  a  román  és  a  magyar  hivatalos  állítások  egymásnak  ellentmondanak,  aminek 
felelőssége egyes szakmai vélemények szerint az Anonymus-féle Gesta Hungarorum, mások szerint a Kálti-féle Képes 
Krónika, de lényegében mindkettő téves értelmezéséből eredő súlyos nemzetstratégiai öncsonkításra vezethető vissza. 
Ennek  következtében keletkezett  történelem-értelmezési  vákuum  súlyos  visszaélésekre  adott  alkalmat,  amit  más 
nemzetek  nem  mulasztottak  el  kihasználni.  Ezért  is  létfontosságú  a  Szent  Hierotheosz-féle  missziós  püspökség 
jelenetőségének helyes értelmezése:  az 1054-es nagy egyházszakadás előtt  a  részegyházak a  püspökök joghatósági 
területeinek megállapításánál  kerülték az átfedések létrejöttét,  amiből  következtethető,  hogy Hierotheosz a  Kárpát-
medence  egyetlen  püspöke  volt.  Ez  nem kevesebbet  jelent,  minthogy abban az  időben Erdélyben és  környékén a 
magyar bizánci szertartásúakon kívül nem laktak más szertartású, sem más nemzetiségű keresztények. Az ezerötven éve 
Erdélyben alapított  ősi  magyar  püspökség  jelentőségének elhallgatása,  minimalizálása,  figyelmen kívül  hagyása,  a 
vonatkozó történelmi források meghamisítása vagy félremagyarázása tehát a nemzetünk ellen elkövetett égbekiáltó bűn. 
A románok erdélyi jelenlététről  szóló első  írásos emlékek szerint  valójában évszázadokkal később,  a  XIII.  század 
elejétől kezdve szivárogtak a Magyar Királyság keleti területeire, és a trianoni diktátum kulisszáiban Mária Országa 
szétdarabolására törő politikai játszmák előmozdítóiként lettek haszonélvezői a keleti részek Romániához csatolásának. 
A Gyergyói Csoda tehát úgy is jellemezhető, hogy rabolt ikon másolata könnyezik rabolt ország rabolt templomában. 
Mindezek alapján  Isten-kísértés  véletlennek gondolni,  hogy a  „Krisztus-várás a  Kárpátok alatt”  című  Ökumenikus 
Nagytalálkozót  idén  éppen  a  magyaroknak  nemzeti  tragédiát,  a  románoknak  –  Erdélyt  Magyarországtól  a  román 
görögkatolikusok által kieszközölt elszakítása miatt – ünnepet jelentő december 1.-jén Hajdúdorogon tartották. 
A Meghívó szerint világi és egyházi méltóságok „a határok által elválasztott, de hitük által összetartozó egyházak híveik 
védelmében emelik föl szavukat az ige és az imádság erejével.”22 A nyitó alkonyati zsolozsmában Kocsis Fülöp püspök 
házigazdaként buzdított: „amiképpen Krisztus legyőzi a halált és győzedelmeskedik a sötétség fölött, úgy mi is Krisztus 
ereje által küzdhetjük le az emberi sötétséget. Krisztushoz kell kötődnünk ahhoz, hogy isteni erő ragyogjon fel a Kárpát-
medencében.”23 A református lelkész-politikus, Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter félreérthetetlenül fogalmazott: 
„Ma azért sír Mária, mert nincs együtt az, ami összetartozik, nincs együtt az, ami egymásnak van teremtve. […] ma 
hadjáratot  kell  folytatnunk  […]  az  összetartozásért.”24 Isten  által  Egységre  rendelt  Mária  Országában  ma  csupán 
Gyergyószentmiklós  idegen  kézben levő  templomában sír  a  Szűzanya.  A Mária-tiszteletben  jeleskedő  Hajdúdorog 
Székesegyházában elhangzott  református  tanúságtétel  az  Istenanya Gyergyói  Könnyezésével  áradó  kegyelmek 
jelentőségét visszhangozza, beteljesítve Mária Országa Királynőjére is vonatkozó evangéliumi előképet: „«Áldott az Úr 
nevében érkező király! – kiáltozták. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!» A tömegből néhány farizeus 
azt mondta neki: «Mester, hallgattasd el tanítványaidat!» «Mondom nektek – felelte –, ha ezek elhallgatnak, a kövek 
fognak  megszólalni.»”  (Lk  19,38-40) Az  erdélyi  görögkatolikus  magyarság  önazonosságát  még  ápoló  kevés  tagja 
reménykedett,  hogy  a  Hajdúdorogi  Centenárium  alkalmából  az  egyházi  méltóságok  segíteni  fogják  közösségük 
újjászületését. Örvendetes volna, ha a Gyergyószentmiklósi Könnyezés kegyelmei és a Hajdúdorogi Centenárium közös 
gyümölcseként  létrejöhetne  az  erdélyi  görögkatolikus  magyarság  újjászületéséhez  nélkülözhetetlen  közösség.  Nem 
tudni,  hogy  a  kulisszák  mögött  e  célból  történt-e  bármi,  de  ennél  is  messze  fontosabb  tejesíteni  a  Hajdúdorogi 
Centenárium és  a  Gyergyói  Könnyezés  kegyelmi  távlataiból,  valamint  Nagyasszonyunk  Koronája  és  Szent  István 
vértanúi koszorúja egymásra vonatkozó jelentéséből fakadó felelősségeinket. 
Erdélyben sajátos nyitottságot ápol a Szűzanya Csíksomlyói Szentélye, ami a Gondviselés teremtette előreláthatatlan 
helyzetekben az emberi lehetőségeket  messze túlszárnyaló gyümölcsöket  érlel.  A Gyergyói Könnyezés,  valamint a 
Hajdúdorogi Centenárium kegyelmeitől ihletett kései tanítványok – bár a rendkívüli kegyelmekre méltatlanok – nem 
tűrhették,  hogy  a  kövek  helyettük  is  beszéljenek.  A Gyergyószentmiklóson  született  görögkatolikus  származású 
ikonfestő,  Tölgyesi László Fülöp, gyimesbükki műhelyében új ikon-altípust alkotott, amely „megfelel az ikonfestés 
szabályainak, különösképpen annak, amelyek a görög katolikus egyházban élnek. Magának az ikonnak az eredetije a 
XII. század végére megy vissza. Szentírási alapja a «Szenvedő Istenszülő» ikonként az aggastyán Simeonnak az Úr 
Jézus  templomi  bemutatásakor  elhangzott,  szenvedést  előrevetítő  jövendölése  (Lk  2,34-35).  Szélesebb  körben  is 
elterjedt az ikon prototípusa: a «Mindenkor segítő  Szűzanya» ikon-képeként, s így nyugatra is eljutott. Rómában a 
redemptoristák templomában is jelen van. A gyergyószentmiklósi ikon és annak hű másolata ez utóbbira megy vissza. 
Tölgyesi László Fülöp ikonfestő pontos és hű másolatot készített róla. Az ikon, mivel az eredeti alapján és az ikonfestés 
szabályainak  alapos  és  gondos  betartásával  készült,  megérdemli,  hogy  felszentelése  után  vallásos  tisztelet  tárgya 
legyen.”25 Az „idők jelei” megértését is segíteni hivatott „Egység Királynője Ikon” a kegyelem rendjében meghaladja a 
gyergyószentmiklósi  könnyezés  jelen  egyházjogi  és  politikai  körülményeivel  kísértő  esetleges  félelmeket.  Több 
ajándékpéldánya kegyelemközvetítő utakat jár, nyitogatva évszázadok felekezeti és nemzeti konfliktusainak terheitől 
berekedt súlyos történelmi ajtókat, melengetve a hatalommal rendelkező egyházi és világi méltóságok szíveit. 

III. SZAKRÁLIS ŐSKÉP ÉS KÉP 
A Gyergyószentmiklósi  Könnyezés  kezdetének  4.  évfordulója  utáni  napra  esett  a  Hajdúdorogi  Centenáriumi  Év 
ünnepélyes  megnyitása,  és  Rómában  a  görögkatolikus  románok  legfőbb  elöljárója,  Muresan  Lucian,  balázsfalvi 
nagyérsek,  metropolita  bíborossá  kreálása.  Ez  indította  a  Gyergyószentmiklósi  Könnyezés  szándékaira  engesztelő 
imacsoport tagjait, hogy az Egység Királynője Ikon első példányával köszöntsék az új bíborost azon meggyőződést 
kifejezve,  hogy  a  Szűzanya  Egység  Királynőjeként  a  román-magyar  kiengesztelődés  kegyelmeit  is  közvetíti.  A 
Gyimesben készült, a csíksomlyói Salvator-kápolnánál megáldott és a Kegyszoborral érintkező Egység Királynője Ikon 
Erdély  védőszentje,  Szent  László  Lovagkirály  ünnepén  bevonulhatott  a  Balázsfalvi  Görögkatolikus  Nagyérsekség 
székhelyeként működő Apafi-kastélyba. Az engesztelő imacsoport tagjai, reménykedve, hogy a Szűzanya az Egység 
Királynője Ikon által a főpapi szíveket is megnyitja, kérelmezték a Hajdúdorogi Centenárium alkalmából Balázsfalva-
Hajdúdorog – egyben a román-magyar – kiengesztelődési folyamatokat is  szolgálni hivatott  erdélyi görögkatolikus 
magyar engesztelő közösség alapítását. Az Egység Királynője Ikon néhány héttel később elkészült másik példánya részt 
vett a gyimesbükki római katolikus plébánia „Kontumác Anyatemplom” Nagyboldogasszony-búcsúján. A gyimesbükki 
plébánia  már  a  trianoni  tragédiától  kezdve  a  kommunizmus  évein  át  máig  védi  a  hajdan  Hajdúdoroghoz  tartozó 
legnagyobb lélekszámú erdélyi görögkatolikus magyar közösség tagjait az ortodoxizálás és románosítás gépezeteitől. 
Az Egység Királynője Ikon Nagyboldogasszony Ünnepén bemutatott görögkatolikus magyar Szent Liturgiában segítette 



a tanúságtételt a Nagyasszonyunk Országa és Egyháza számára közvetített kegyelmekről, élesztgette a gyimesbükki 
görögkatolikus  magyar  ősök  mai  utódainak  öntudatát.  Az  Egység  Királynője  Ikon  legutóbb  útra  kelt  példánya 
Gyimesfelsőlokon, az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium Kápolna-búcsúján a 3 napos program egyik fénypontját 
képező  görögkatolikus  magyar  Szent  Liturgia  kiemelt  résztvevője  volt.  A Szent  Erzsébet-búcsú  után  az  Egység 
Királynője  Ikon  Csíksomlyó,  Gyergyószentmiklós  és  Kolozsvár  kegyelmi  helyeit  érintve  november  21.-én,  az 
Istenszülő templomba vezetése ünnepén, valódi máriás rejtettségben vonulhatott be Máriapócs Nemzeti Szentélyébe, 
amelynek mérhetetlen kegyelmi gazdagsága így sajátos erdélyi karizmával is gyarapodott. 

Mindkét gyimesi Szent Liturgia főcelebránsa és szónoka az I. részben bemutatott 
Váralljai  Csocsán  Jenő  pap-professzor  volt,  aki  talán  egyedüli  ma  élő  magyar 
papként  kapcsolódik  visszavezethető  családfával  a  Gyula-nemzetséghez,  és  így 
Sarolt fejedelemasszony révén Szent István Apostol-királyhoz, Zombor Gyula révén 
pedig  Szent  Hierotheosz  első  missziós  püspökhöz.  A gyimesi  ezeréves  határon 
végzett  Szent  Liturgiák  a  Legfőbb  Főpap  kegyelmei  és  Isten  Anyja, 
Nagyasszonyunk,  Egység  Királynője  minőségében  kifejtett  közbenjárása  által  a 
néhai  ősök  és  a  ma  élő  leszármazottak  között  tehát  különösen  mélyre  nyúló 
gyökérág életnedveit  keringette.  Váralljai Csocsán Jenő  az  I.  részben már idézett 
kézirat-könyvében26 a  Szent  Korona,  illetve  a  Koronázási  Palást  eredet-
vizsgálatához,  valamint  a  Szent  Korona-misztériumhoz  rendkívül  gazdag 
forrásanyag és több „novum” közlésével hatékony segítséget nyújt Mária Országa 
adottságainak, valamint égi és földi rendeltetésének feltérképezéséhez, noha sajátos 
„kétkorona”  elmélete27 bökkenő  mind  az  „akadémikus”  környezetből  erőltetett 
„kétkorona” elmélet, mind a Csomor Lajos nevével fémjelzett „egykorona” elmélet 
körül csoportosulók számára. Az I. részben megállapítottuk, hogy a Szent Korona és 
a  Koronázó  Palást  következetesen  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 őskígyó-sárkány letiprását a Napbaöltözött Asszony lábai alá. Azt is 
megállapítottuk,  hogy  a  Mennyei  Udvartartásban  megkoronázott  Szűzanya  Égi 

Koronájának földi mása annyiban teljesedhet be, amennyiben az illetékes egyházi és világi felelősségviselők egyéni és 
közösségi  élete  és  szolgálata  megfelel  Isten  akaratának.  Mi  a  teendő  azonban,  ha  a  hitelesnek  nyilvánított  égi 
kéréseknek a hatalommal rendelkezők ellenszegülnek, miközben könnyedén hajlanak istentelen érdekkörök elvárásai 
iránti konformizmusra, mintha az ószövetségi hűtlenségek ismétlődnének? 
A Gyula-nemzetség  ma  élő  papjának  személyéhez  kapcsolódóan  meg kell  említeni Uhrmann  Iván28,  az  Országos 
Rabbiképző  Zsidó  Egyetem  történész  docensének  „A  két  Szent  István  és  a  középkori  zsidó  misztika”  című 
tanulmányában  közölt  meglepő  felvetését.  Uhrmann  az  Árpád-kori  Magyar  Egyházban  Protomártír  Szent  István, 
Fődiakónusról  fennmaradt  levita-hagyományt  a  Gyula-méltóság  feltételezett  kazár-kabar  előzményeiből  eredezteti. 
Ennek alapján arra a következtetésre jut, hogy a Magyar Szakrális Királyság-hagyomány részben magyarázatra lelhet „a 
középkori kabbalista zsidók egyik sajátos betűmisztikai eljárásában, a temúráhban (…) melynek lényege, hogy az egyes 
szavakból, nevekből létrehozható anagrammák jelentései között mélyebb, misztikus összefüggések mutathatók ki […] a 
lévita  és  a  lévita  nő,  valamint  az  ősmagyar  gyula  méltóság,  a  korona,  továbbá  ennek  görög  megnevezéseként  a 
Stevfanos személynév között.”29 Uhrmann gondolatmenetében több tévedés van, amelyekre rá kellene mutatni, továbbá 
a papkirályság mibenlétét is ki kellene fejteni a Melkizedek-i „Magasságbeli”, illetve a hasmoneusi evilági síkokon, a 
misztérium  Krisztus-Antikrisztus  kibékíthetetlen  végleteinek  ütköztetéséig.  Itt  azonban  be  kell  érnünk  a 
ténymegállapítással,  hogy míg a  Magyar  Szakrális Királyság témája iránt  a  zsidó misztika irányából  is  érdeklődés 
tapasztalható,  addig  az  elsődlegesen  illetékes  katolikus  magyar  egyháziak  a  globális  liberáldiktatúra  „politikai 
korrektség” elvárása mögé rejtőzve jobb esetben közömbösek. Ezzel szemben az Orosz Szakrális Monarchia – meglévő 
hiányosságai,  és  a  bolsevizmus  közel  évszázadnyi  Isten-,  Egyház-  és  emberellenes  bűnei  dacára  –  ma  is  éppúgy 
meghatározó az orosz ortodoxia számára, amint a Cárság alatt végig. A Magyar Királyság fő sajátosságai közismertek 
voltak a múlt évezred jelentős részében, mára azonban némelyek feledésbe hullottak, másokat a történelem-politikai 
diskurzusok  meghamisították  vagy  hiteltelenítették.  Az  Orosz  Cárság  sajátosságai  viszont  magyar  környezetben  a 
múlthoz hasonlóan manapság sem közismertek. 
Váralljai  Csocsán Jenő  kézirat-könyvében és  Lepahin Valerij30,  Szegeden élő  orosz  ortodox professzor  munkáiban 
tükröződő  magyar  és  orosz  monarchiamodellek  figyelemre  méltó  hasonlóságai  és  különbözőségei,  valamint  a 
természetüknek megfelelően fejlődő, illetve a természetükkel ellentétesen torzuló jegyeik megrendítően árulkodnak a 
Szűzanya Oroszország felajánlására és a Magyar Engesztelő Kápolna felépítésére vonatkozó kéréseinek indítékairól. A 
Világegyházban Oroszországnak a Szűzanya Szeplőtelen Szíve iránti felajánlása Oroszország megnevezésének kerülése 
miatt  máig sem történt meg érvényesen. A Magyar  Egyházban a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő  Kápolna 
felépítését sürgető  kérését  súlyosan megkésve,  a  II.  világháború végén próbálták teljesíteni,  de az előbb Budapest 
bombázása és ostroma, majd a kommunizmus miatt meghiúsult, az új egyházi engedélyek megadását pedig mindmáig 
érthetetlenül  elutasítják.  Mindkét  kérés  forrását  képező  magán-kinyilatkoztatást  a  legmagasabb egyházi  illetékesek 
hitelesítették,  és  a  Szűzanya  mindkét  esetben  kéréseinek  teljesítéséhez  az  ősellenség  végleges  legyőzetését  ígéri. 
Figyelemre méltó tény, hogy a lényegében egyszerre születő 2 szakrális monarchia fejlődési íveit úgy befolyásolta az 
1054-es kelet-nyugati nagy egyházszakadás, hogy pozitívumaikat szintézisbe állítva, negatívumaikat pedig figyelmen 
kívül  hagyva,  eredményként  Isten  akaratának  földi  körülmények között  lehető  legtökéletesebben megfelelő  ország 
képét, azaz ikonját kapjuk, ami egyszerre szent országkép és „Szentország” képe. A Magyar Királyság – bár hordoz 
olyan  egyedi  szakrális  jegyeket,  amelyeket  az  Orosz  Cárság  kevésbé,  vagy  egyáltalán  nem  –  sajnos  elesett  a 
közgondolkodás és az élettér ikonszerű  berendezkedésének magától értetődő  szakralitásától. Bizánc hanyatlásával a 
szakrális  monarchia  társadalmi  síkon  megélhető  jegyeit  mégis  a  Magyar  Királyság  vitte  tovább  –  Szent  István 
Intelmeinek köszönhetően minőségileg összehasonlíthatatlanul magasabb síkon –, noha a Szent Rusz önmeghatározása 
egyházilag Bizánc-utód, az Orosz Cárság birodalmi szempontból pedig „Harmadik Róma”. 



„Az  ikonikusság  elve  az  ortodox  világszemléletben,  Isten-ismeretben,  Isten-tiszteletben,  teológiában  és  egyházi 
művészetben univerzálisan működik. Annak, ami nem ikonikus – legyen az tárgy, jelenség, esemény, cselekedet –, 
nincs  helye  az  ikonikus  elképzelésekben.  Azt  mondhatjuk,  minden –  ikon,  minden –  ikonikus.  Ez  a  sajátos  pán-
ikonikusság  az  Ortodoxia  egyik  legfőbb  sajátossága;  minden  földi  dolognak  van  mennyei  előképe.  Minden  földi 
mindenkor arra törekszik, hogy újjáteremtse a bűnbeesés által lerombolt közvetlen kölcsönös kapcsolatot az Őskép és a 
képmás között.”31 „A régi orosz város egy hatalmas szabad ég alatti templomként mutatkozik meg: az erőd = az oltár, a 
város = a  templom, az előváros = az előcsarnok.  […] A topográfiai ikonikusságot koncentrikus körök formájában 
képzelhetjük  el:  az  oltár,  a  templom,  az  erőd (Kreml),  a  város,  a  hercegség,  az  ország  (Szent  Rusz),  a  mennyei 
Jeruzsálem (a mennyek országa). Ha az oltárt a mennyei Jeruzsálem ikonjának tekintjük, akkor az általunk leírt körnek 
a kezdete és a vége egybeesik a mennyei Jeruzsálemben, egyesül mint képmás és Őskép. Emellett az egész országot úgy 
fogjuk fel,  mint  egy nagy földi  ikont,  mint  a  mennyek országa  képére  épített  földi  országot.  A Szent  Rusz  Isten 
országának képmása  is,  Oroszország  ideális,  fényes  isteni  ikonja,  az  a  rész,  amely  az  utolsó  ítéletkor  a  mennyek 
országára lesz méltó.32 A Szent Rusz Oroszország lelke, ideál, amely felé törekedni a nép hivatott. […] A fővárosi 
székesegyház oltárától az Aranygyűrűig és tovább gyűrűznek Oroszországban a körkörös övek, amelyek mindent, ami a 
földön szent, egységbe vonnak.33 Oroszország arra törekedett, hogy ikonikus topográfiájával átfogja az egész lakott 
területet,  így  az  egész  ország  egyetlen  hatalmas  ikonná  vált.  Ez  a  pán-ikonikusság  a  kezdetek  kezdetétől  kétsíkú 
értelmezésben  létezett,  és  az  «ikonizáció»  két  irányban  történt,  a  Palesztinában  levő  Szentföld  irányában,  szent 
városával, Jeruzsálemmel a központban, és az égi Jeruzsálem irányában, Isten országa felé.[…] A fővárosnak állami, 
vallási, gazdasági, történelmi, nemzeti-hazafias jelentősége van. De ha azoknak az okoknak az összességét elemezzük, 
amelyeknek következtében valamely város fővárossá vált, […] az adott főváros metatörténelmi, történelemfilozófiai 
küldetéséről kell beszélnünk, a főváros nem egyszerűen erőteljes, hanem fentről kiválasztott ikontoposzáról.”34 
Az  Orosz  Cárság  ikonelvű  berendezkedésénél  is  világosabb  a  Magyar  Királyság  önértelmezésének  kodifikációja, 
amelyet a Szent Korona és Koronázási Palást, a Koronázási Szertartás és Szent István Intelmei együttesen adják. Ezek 
alapján megfogalmazható Mária Országának Alkotmánya, amelynek Mottóját adja Imre herceg királlyá koronázására 
készített miseruha – később koronázási palást – szöveghímzése, lényegében a legrégebbi latin nyelvű szövegemlékünk: 
„Íme, a Kereszt fája, ó biztos reménye az üdvösségnek. Ellenségeit letiporván megdicsőül Krisztus. A Nagy Királynak 
szolgál  a  mennyei  gyülekezet.  Fölragyog az égben a  Szent  Anya  képe.  A trón az  uralkodó és  országló  Krisztust 
hordozza. E kazulát István király és Gizella királyné készítette és ajándékozta a Fehérváron lévő Szűz Mária egyháznak 
a  megtestesülés  1031.  évében.”  A palást  központi  mandorlájában  Krisztus  bizánci  püspök  módján  kétkézzel  áld, 
jobbjában kereszt, baljában kehely az Eucharisztiával, lábaival az ellenség sárkány és oroszlán szimbólumain tapos. A 
bizánci hagyományban csak később kifejlődő többsoros ikonosztázionokkal egyező ikonográfiájú kazula és a ráhímzett 
dicsőítő-egzorcizáló (ördögűző)  szövegformula az első  magyar szent királyi 
pár tiszta,  kiforrott,  céltudatosságát  tükrözi,  amely  nem  lehet  hirtelen 
helyzetváltozás  függvénye. Az  eredetileg  koronázási  miseruhának  készült 
beavató kellék minden bizonnyal már kész volt amikor a tragikus kimenetelű 
vadászaton  Imre  hercegre  rontott  egy  bizonyos  „vadkan”.  Különféle 
hagyományok fűződnek a „vadkan” rokoni fedőnevének magyarázatához, de 
talán az sem mellékes, hogy a gerazai ördögűzéskor (Lk 8,26-39) Jézustól a 
tisztátalan sertéskondába kérezkedik a légió ördög! Mindenesetre Szent Imre 
herceg  halála  a  sátán  mesterkedéseinek  egy  apró  győzelme  csupán,  Isten 
ugyanis a „körülmények” által mozdította elő Szent István végrendelkezését, 
amely egyértelmű  jele  Szent  István érett  céltudatosságának.  Szent  István  a 
királyutódoknak készített koronázási miseruha készítőjeként nyilván tudta, és 
ugyanúgy az első viselőjétől kezdve minden megkoronázott királynak tudnia 
kellett, hogy az Úr és a Szűzanya oldalán harcra rendeltetett, mint ahogy tudta 
az ellenség is, hogy mi vár rá. 
Mária Országának „Iniciáléja” rögzítette mind a vértanúi korona „első zsenge” 
és  „apostolokkal  egyenlő”,  mind  a  „mennyei  papkirályság”  összekötő  és 
védelmező  minőségeit.  Éppen  emiatt  zaklatja  csatlósaival  a  végérvényesen 
legyőzött,  de  még  átmeneti  haladékot  kapott  ellenség.  Annál  inkább  nem 
hagyható  figyelmen  kívül,  hogy  a magyarság  Kárpát-medencei 
egyházszervezetének előbb bemutatott bizánci – tulajdonképpen Kelet-római – 
alapító „iniciáléja” csak az ősellenséget legyőző  Szent Mihály Arkangyallal 
teljes,  aki  Gyulafehérvár  bizánci  és  latin  székesegyházainak,  és  így  az 
egyházmegyéknek  is  védőszentje.  Szent  Mihály  tiszteletét  a  bizánci 
hagyományú egyházak november 8.-án „Szent Mihály Főangyal és az összes 
mennyei erők emlékezete” címmel tartja, és fő liturgikus szövegükkel minden 
hét első köznapján kéri segítségüket:  „Ó, mennyei seregek fővezérei,/ kérünk 
titeket, mi méltatlanok,/ hogy imáitok által vegyetek minket körül,/ mennyei és 
dicsőséges  szárnyaitok  árnyékával,/  és  oltalmazzatok  meg  bennünket,/  kik 
előttetek  alázattal  borulunk  le  és  kiáltjuk:/  A veszedelmektől  óvjatok  meg 
minket  ti,/  vezérei  a  felsőbb erőknek! (Tropár,  4.  hang) /-/  Istennek főharcosai,/  az  isteni dicsőség szolgálattevői,/ 
angyalok  fejedelmei  s  az  emberek  oktatói,/  kérjetek  nekünk  hasznosat  és  nagy  kegyelmet,/  mint  a  testnélküliek 
főharcosai! (Konták, 2. hang)” Minthogy Mária Országának spirituális megújulása az „Iniciáléjában” már rögzített Isten 
akarata  szerinti  működést  jelenti,  ennek kulcskérdése  Erdély  ugyanezen  „Iniciáléja”  szerinti  megújulása,  valamint 
Erdélyen belül a keleti szertartású keresztény magyarság megújulása. Szervesen ide tartozik a magyar királykoronázás – 
Váralljai Csocsán Jenő kézirat-könyvéből is újabb bizonyítást nyert – katolikus papi szentség volta, aminek értelmében 
Mária Országának koronázott királya lényegében katolikus papkirály. Ezt egybeolvasva a Szent Korona és a Koronázási 
Palást  biblikus-apokaliptikus-ikonteológiai programjával,  megerősítést  nyer  a  vonatkozó  hagyomány  és  a  belőle 
kifejlődött teológiai nézet, miszerint a Magyar Királyság eszkatologikus papi királyság, amelynek földi uralkodója az 
Égi Uralkodó nevében szolgál az Uralkodók Uralkodójának, a Királyok Királyának. 



Isten  „ikonikus”  Szentháromságos  létében  az  Atya  egylényegű  tökéletes  Képe  a  Fiú,  egymást  igenlő 
kommunikációjukból származó gyümölcse pedig a Szentlélek, Aki egyben származási eredője,  az Őskép és a Kép 
kommunikációjának „közege” is. A Kinyilatkoztatás szerint az ember Isten ikonja, Képének hasonlatosságára teremtett 
lény,  hasonlatosságának  alapvető  jegye  pedig  éppen  a  kommunikáció.  Az  ajándékozó  Isten  a  Megtestesülés  és 
Megváltás Műve által az ember Isten-képűségén hűtlenségével ejtett sérüléseit gyógyítja. Ezen kegyelemeket befogadva 
és gyümölcsöztetve az ember együttműködhet saját megmentésén és megszentelődésén, azaz saját ősképével történő 
azonosulásán. A változásnak időben alávetett személyek, közösségek, szervezetek – így egymást az Isten-szolgálatban 
segíteni  hivatott  Egyház  és  a  szakrális  monarchiák  is  –  szembesülhetnek  olyan  krízisekkel,  amelyeket  csak 
identitásukkal összhangban végrehajtott belső reformmal küzdhetnek le. Ezek sajátos öntudati érlelődési folyamatok 
személyiségfejlődési  mozzanataiként  megélve  elősegíthetik,  hogy  ki-ki  –  egyén,  közösség,  szervezet,  szakrális 
monarchia, vagy az Egyetemes Egyház – „Isten reá vonatkozó akarata lehessen”.  Viszont meghasonlást jelent, ha az 
ilyen folyamatok alanya identitása gyökerével, létezése meghatározó jegyeivel szembefordulva, ellenpólusként próbálja 
újraértelmezni önmagát, és összeomlással jár, ha megtérése helyett megátalkodás következik.  A Magyar Királyságot 
Mária Országaként, az Orosz Cárságot Ikon-országként sorozatos meghasonlások messze vetették mennyei ősképeiktől 
és  Isten  Országát  szolgálni  hivatott  szakrális  monarchiák  méltóságától.  Isten  azonban  mindig  kínál  lehetőséget  a 
megtérésre, a megtérőt pedig szívesen öleli gyógyítólag magához, a gyógyuláshoz viszont tanulékony engedelmesség 
szükséges. Minden bizonnyal ennek rendkívüli elősegítésére is vonatkoznak a Szűzanya Oroszország felajánlásának és 
a  Magyar  Engesztelő  Kápolna  felépítésének  kérései  és  ígéretei.  Mindent  egybevetve  mindkét  szakrális  monarchia 
megtérésre szorul, megtérésük pedig azt jelenti, hogy az Egyetemes Egyház és Isten Népe javára teljesítik Isten örök 
elgondolása szerinti ősképeiknek megfelelő szolgálatukat. 

IV. „LÉGY HŰ MINDHALÁLIG, ÉS NEKED ADOM AZ ÉLET KOSZORÚJÁT” (Jel 2,10c) 
Mit  jelent  a  lehető  legszorosabb  értelemben  Istenhez  hűségesnek  lenni?  Akár  az  Ó-  vagy  Újszövetség  oldaláról 
vizsgáljuk, akár a keleti, vagy a nyugati egyház lelki mestereit kérdeznénk, egyazon eredményre kell jutnunk, amit 
Jézus kinyilatkoztatott: „legyen meg az akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is.” (Mt 6,10) Isten azáltal, hogy 
megengedte a Gyergyószentmiklósi Könnyezést, kifejezte a könnyezés körülményeiből megérthető akaratát. A korábbi 
templom leégését csodálatosan átvészelő „Mindenkor Segítő Szűzanya-ikon” és a királyi ajtó csúcsáról való, Jézust két 
üdvtörténeti kulcshelyzetben ábrázoló kereszt révén megérthetjük az egyéni megtérés kérését. A templomépület sajátos 
birtokviszonyából  megérthetjük  Mária  Országát  terhelő  ortodox-görögkatolikus,  illetve  román-magyar  konfliktus 
rendezéséhez szükséges közösségi megtérés  kérését.  Ne feledjük,  hogy a  Gyergyói Könnyező  Ikon Rómában levő 
eredetije mielőtt a Redemptorista Rend Missziós Kegyképe lett, a „Szenvedő Istenszülő” névvel lopás tárgyaként került 

Rómába, majd emberi engedetlenségek sorozatát lezáró Szűzanya-jelenés utasítására 
került  templomi  nyilvános  tiszteletre,  ahol  csodák  sokaságával  nyerte  el  a 
„Mindenkor Segítő Szűzanya” elnevezést. Tekintettel a Pápa lemondásával kialakult 
előzmény nélküli  helyzetre,  nem hagyható  szó  nélkül,  hogy a  „Mindenkor  Segítő 
Szűzanya” Kegykép római őrzési helye a Szűzanya római főtemploma, a Santa Maria 
Maggiore35, és a Pápa római főtemploma, a San Giovanni in Laterano36 között félúton 
levő  Redemptorista  –  Napoleon  általi  leromboltatása  előtt  Agoston-rendi  – 
Anyatemplom. A felsorolt szempontok részletes vizsgálata terjedelmi korlátok miatt a 
III.  részre  marad,  ezúttal  be  kell  érnünk  Isten  akaratának  megértését  segítő 
legfontosabb mutatók  fürkészésével.  Minthogy a  lelkivezetés  kiemelkedő  mestere, 
Liguori Szent Alfonz alapította a Redemptorista Rendet, amelynek missziós kegyképe 
a  „Mindenkor  Segítő  Szűz”  ikon,  remélhetjük,  hogy  a  Gyergyószentmiklósi 
Könnyezéssel áradó kegyelmek segítenek úgy azonosulni Isten akaratával, hogy végül 
ki-ki elmondhassa Szt. Alfonzzal: „Én Isten reám vonatkozó akarata vagyok.” 
Isten figyelmes gyermeke tudja, hogy a meghirdetett Hit Éve nem csupán lehetőség, 
hanem  mindenekelőtt  kötelesség  az  Isten-kapcsolatban,  Isten  iránti  hűségben 
megújulni, ezért jutalma Isten akaratának legmélyebb megértése lehet: „A győztesnek 
rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem 
ért, csak aki megkapja.” (Jel 2, 17) Talán nehéz szabadulni a gondolattól, hogy a Pápa 
lemondása  éppen  a  hűtlenség  megnyilvánulása  lett  volna,  mivel  ezzel  Nagyböjt 
küszöbén  előzmény  nélküli  módon  elbizonytalanította  az  Anyaszentegyház 
gyermekeinek sokaságát. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy sokakban egyedi erővel 
ébreszti  fel  a  személyes  felelősség  érzetét,  hogy  bizonyos  mértékben kinek-kinek 
nagyböjti megtérésén is múlik a következő Pápa kiléte, és így az Egyház jövője. Nem 
könnyű megőrizni a bizalmat, miközben a globáldiktatúra deszakralizációs gépezetei 
gőgös  robajjal  törnek  az  emberi  természet szent  jegyei,  jelképei,  intézményei  és 
hivatalai  ellen,  hogy  magát  az  embert,  a  házasságot,  a  gyermeket,  a  családot,  a 
Nemzetet, az Egyházat maguk alá zúzhassák. A minap a Pápaság világi trónfosztását 

is  végrehajtották  azáltal,  hogy  a  Pápát  a  „vatikáni  globális  vállalat”  vezetőjeként  nyílt  lemondásra  szólították, 
számonkérve alkalmazottainak valós vagy vélelmezett bűneit!? Találgatható, hogy földi életünkben megtudjuk-e a Pápa 
lemondásának valódi  okát,  de  tény,  hogy a  világi  gondolkodás szerint  ezután  a  pápák bármely okon támadhatók, 
lemondásra szólíthatók lesznek. A hűséges keresztény a találgatás helyett azonban azzal lehet leginkább javára a kis- és 
nagy jelentőségű ügyek Isten akarata szerinti előmenetelének, hogy a zűrzavarban Krisztusba kapaszkodva igyekszik 
saját  hűségét  megújítani  a  rábízott  legkisebbnek  és  legnagyobbnak  vélt  ügyekben  egyaránt. Isten  iránti  hűségem 
fokmérője,  hogy  mennyiben  azonosulok  Isten  reám  vonatkozó  elgondolásával,  legfőképpen  pedig  a  rám  mért 
látszólagos tehetetlenséggel, mert minden reám bízott jót a leghatékonyabban az Urat egy-egy adott helyzetbe meghívva 
segíthetek, hogy Örök Főpapi hatalmával megvalósíthassa az átmenetet az emberiből az istenibe. 
A váci Szent Anna Piarista Templomban 2011. május 21.-én tartott Engesztelők I. Országos Találkozóján az Engesztelő 
Kápolna  ügyében  megfogalmazott  Nyilatkozat  teljesen  megfelel  Liguori  Szt.  Alfonznak  a  Függelékben  közölt 



útmutatásának: „Mi a ma engesztelői vagyunk, nem szolgálhatjuk a Szent Anna rét ügyét szívünkben nehezteléssel. 
Sokakat foglalkoztat napjainkban is az engesztelő kápolna kérdése, amelyet Natália nővéren keresztül kért a Szűzanya. 
Ezt a  kérést  Mindszenty József bíboros érsek is magáévá tette.  De közben sokat változott  a  történelmi helyzet.  A 
történelem  kerekét  nem  tudjuk  visszafordítani.  […]  Nekünk  a  ma  cselekvési  lehetőségeit  kell  megtalálnunk. 
Kiindulópontunk itt is a megbékélés és a kiengesztelődés kell legyen. Szívünkben hordozzuk az engesztelés lelkületét, 
mely szerint az lehet jó engesztelő, aki kiengesztelődik Istennel, embertársaival, és önmagával. Vagyis aki megbánja és 
meggyónja bűneit és bocsánatot kér nemcsak Istentől, hanem azoktól is, akiket ő megbántott, és megbocsát azoknak, 
akik  őt  bántották,  és  ezt  a  kiengesztelődést  szüntelenül  gyakorolva  békességben  él  Istennel,  önmagával  és 
embertársaival,  mindenkinek  a  javát  akarja.  Magunkévá  tesszük  Natália  nővér  engesztelésről  szóló  felfogását  is, 
miszerint  az  engesztelés:  életjavítás,  csak  ezután  ima,  áldozat.  Ezért  szívből  törekszünk  elsősorban  saját  életünk 
újraformálására, és arra, hogy másokat is segítsünk ebbéli szándékukban. Ezért a Szent Anna réti engesztelő kápolna fel 
nem építéséért  nem kárhoztatunk senkit.  Tisztelettel  és  alázattal  elfogadjuk egyházunk vezetőinek álláspontját,  mi 
szerint nem aktuális a templomépítés ott,  ahol nincsenek hívek. De nem feledjük Natália nővér szavait  sem arról, 
hogyan fog felépülni a kápolna […]: «Akkor lesz felismerhető az emberek megtérése, az életek rendezése, AMIKOR A 
FÉRFIÁG MEGLESZ. AKKOR FOG TÖRTÉNNI, AMIT MOST VÁRUNK … A KÁPOLNÁT KÜLFÖLD FOGJA 
FELÉPÍTENI …Úgy tudom, végül nem kerül nagy harcba. Ez Isten műve. Az Ő kezének a műve. Itt nem tudnak mit 
megakadályozni. Öröktől fogva eltervezte. El fogja érni. Senki nem fogja tudni megakadályozni … Budapest legszebb 
és legszentebb része lesz a Szent Anna-rét a Világ Királynője Engesztelő kápolnával …»”37 A Nyilatkozat evilági síkon 
az illetékes elöljárói döntés iránti engedelmesség, a kegyelem rendjében pedig Isten iránti hűség kifejezése. 
A korábbi egyházi elöljárók – Boldogemlékű Mindszenty Bíboros és XII. Piusz – által hitelesített Isteni akarat ma is 
érvényes, hiszen Isten változhatatlan. Legfennebb változatlan akaratának megvalósulása megelőző mindentudása szerint 
más forgatókönyv része.  A Hittani  Kongregáció  prefektusa,  a  későbbi  –  ma már  Emeritus  –  XVI.  Benedek Pápa 
„Fatima üzenete” című útmutatása nem hagy kétséget a magán-kinyilatkoztatások prófétai szerepének fontosságáról: 
„Az Egyház mindig megkapja a prófécia karizmáját, melyet meg kell vizsgálni, de nem szabad megvetnie. Ehhez meg 
kell gondolnunk, hogy a prófécia a Szentírásban nem jövendőmondás, hanem Isten akaratának megvilágosítása a jelen 
számára, ami a jövőbe is megmutatja a helyes utat. A jós az értelem kíváncsiságát elégíti ki, a jövőt takaró fátylat akarja 
eltávolítani; a próféta az akarat és a gondolkodás vakságával találkozik, és Isten akaratát úgy tárja föl, mint a jelennek 
szóló felszólítást és útmutatást. A jövendő dolgok előre megmondásának mozzanata másodlagos. A lényeg az egyetlen 
kinyilatkoztatás konkrét megjelenítése: a prófétai szó figyelmeztetés vagy vigasztalás, vagy mindkettő  egyszerre. E 
tekintetben összekapcsolhatjuk a prófécia karizmáját az «idők jeleivel», melyre a II. Vatikáni Zsinat világított rá: «A 
föld és az ég jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok fölismerni?» (Lk 12,56) Ennek az időnek a 
jelei Jézus szavában az Ő élete, Ő maga. Az idők jeleit a hit fényében értelmezni azt jelenti, hogy fölismerjük az adott 
időben Krisztus jelenlétét. Az Egyház által elismert magán-kinyilatkoztatásokban – tehát Fatimában is – erről van szó: 
segítséget  adni  az  idők  jeleinek  megértéséhez,  s  a  hitben  a  megfelelő  válasz  megtalálásához.”38 A  Hit  Éve 
Nagyböjtjének küszöbén, a Szűzanya – betegek világnapjának nyilvánított – Lourdes-i jelenésének ünnepén Szt. Péter 
hivataláról  lemondó  Pápa  elfelejtette  volna,  amit  korábban  a  prófétálásról  tanított?!  Reménykedjünk,  hogy  a 
tagadhatatlanul ellentmondásos cselekedet maga prófétai, ugyanakkor vegyük számba, milyen lehetőségünk van 2013 
Húsvétjára készülődve a küszöbön álló pápaválasztás Isten akarata szerinti kimenetelét tevékenyen elősegíteni? Amint 
az Isten-ember kapcsolatban általában, a mostani várakozásban is legfontosabb, hogy Isten akarata iránti  hűségünk 
munkálásában  az  Üdvösségtörténetben  felismerhető  szabályokhoz  igazodjunk. Isten  célja  bármely  krízis 
megengedésével a megtérés, illetve a megszentelődés segítése, az engedelmességet pedig jutalmazza. 
Isten kérésének megtagadása természetszerűen súlyos következményekkel jár, ami egyáltalán nem valamiféle zsarolós 
nevelési fogás, hiszen a kérés a gyümölccsel van összefüggésben, nem a büntetéssel, ami csupán a helyes útról már 
előzőleg letért ember eltévelyedésének következménye.  Szívleljük meg, hogy Isten a saját akaratát kiszolgáltatja az 
ember  szabadon  hozott  döntésének,  amivel  eleve  saját  kérését  elutasíthatónak  nyilvánítja.  Ez  első  látásra 
meghasonlásnak tűnhet, de éppúgy nem meghasonlás, mint az Üdvtörténet megannyi történése, amelyek hirdetik, hogy 
Isten ügyében valódi megoldás csak és kizárólag Isten eszközeivel érhető el. Isten mindig komolyan veszi az embert, 
ezért érett döntést  vár el  tőle, aminek legfőbb alapfeltétele a szabad választás lehetősége. A megtérés,  engesztelés, 
közbenjáró vezeklés mellett reménykedjünk, hogy a leendő Pápa Oroszország érvényes felajánlásával végre előmozdítja 
Istennek az  Egyetemes  Egyházra  vonatkozó akaratának  teljesedését.  Reménykedjünk,  hogy megszületik  a  Magyar 
Engesztelő Kápolna felépítéséhez szükséges főpapi szív belátása is. Végül, de nem utolsósorban reménykedjünk, hogy a 
Szűzanya Gyergyói Könnyezésével áradó gyógyító és helyreállító kegyelmeknek is köszönhetően Mária Országa és 
Egyháza megtér Isten akarata szerinti mennyei ősképéhez, amivel egyben Oroszország megtérését is segítheti. A maguk 
idejében illetékes elöljárók hitelesnek nyilvánították mind Oroszország felajánlását, mind a Magyar Engesztelő Kápolna 
felépítését kérő magán-kinyilatkoztatásokat, de a kérések végrehajtásának elhalasztásával Isten akaratát kiszolgáltatták 
a  későbbi  illetékes  elöljáróknak,  ami a  helyzet  természetéből  adódóan rendkívül  visszás. A hitelesnek nyilvánított 
magán-kinyilatkoztatások elfogadására sem kötelezhető senki, ugyanakkor azokat későbbi elöljárók nem utasíthatják el, 
legfennebb valamely illetékességi területen lelkipásztori indoklás emelhető ellene. Ugyanakkor belső fórumon39 bárki 
számára  a  jámborság,  buzgóság,  megszentelődés  üdvös  eszközeiként  szolgálhatnak,  feltéve,  hogy  biztosított  az 
állapotbeli kötelességek teljesítése, és nem helyettesítésüket kísértik. Ezzel lényegében Isten lehetőséget kínál a valóban 
Isten akarata szerinti, olykor szükséges profétikus megoldások imádságos megérlelésének is. 
„Az Úr Jézus, de a Szűzanya is kérte: «Az Egyház készítsen Nekem helyet, ahová kegyelmeimmel leszállhatok, hogy 
onnét szólítsam a bűnösöket megtérésre, s a bűnbánat útjára az egész emberiséget.» […] Jézus hozzátette: «A magyar 
népnek Anyámra kell tekintenie, s hirdetnie kell mindenkor: Mi mindannyian a mi Királynőnk és a Világ Győzelmes 
Királynője  által  fogunk diadalt  aratni.  –  Majd  hozzáfűzte:  «Anyám országát  egy  jelzővel  kívánom kitüntetni:  Azt 
akarom, ne csak Mária országa, hanem Mária engesztelő országa legyen, s ezt a nevet is hordozza minden nemzet előtt. 
[…] Nagy jövő vár Anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer. […] Szeplőtelen Édesanyám parancsára a 
világ meghajol Isten előtt, megszűnik a bűnözés, bezáródnak a pokol kapui, megáll a vér patakja. […] Az új élet öröme 
tölti el az eget és a földet. Az ember élete megmarad szeretetben, hogy Engem imádjon és áldjon. […] Amit ti – az 
ország és az Egyház – bűneitek miatt elveszítettetek, azt Szeplőtelen Édesanyám érdemei által gazdagon megnyertek. 
Minden látszólagos rombolás ellenére Édesanyám királynői hatalma legyőz minden ellenséget. Ezzel a hatalommal az 



örök Mennyei Atya ajándékozta meg Őt. A győzelem akkor is az Övé lesz, ha a világ és a pokoli gonoszság minden 
erejével  ellene  támad.  Édesanyám  királynői  győzelme  úgy  valósul  meg,  ahogyan  azt  a  Szentháromság  a  világ 
teremtésének pillanatában elrendelte. Anyámat isteni hatalmam erejével ruháztam fel, és a Szentháromság mindegyik 
Személye  megáldotta  Őt.»”40 Minthogy a  kérések lényege  a  Teremtett  Világban Jézus Krisztust  Királyként,  Mária 

Országában  a  Szűzanyát  Királynőként  megillető  teljhatalom 
érvényesülése, ehhez adott egy természete szerint magától értetődő, 
mégis  figyelmen  kívül  maradt  lehetőség:  Mária  Országa 
eszkatologikus papkirályságában meghirdetni a  kegyelem rendjében 
Szűz  Mária  Kegyelmi  Uralmának  Ikon-országát,  a  szívekben-
lelkekben érvényesíteni Kegyelmi Trónfoglalását. 
Az Úr Filadelfia Egyházával nekünk is mondja: „Ismerem tetteidet. 
Nézd, ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni. Bár nincs sok 
erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg nevemet. 
Nézd,  hozok  néhányat  a  sátán  zsinagógájából,  olyanokat,  akik 
zsidónak  mondják  magukat,  noha  nem  azok,  hanem  hazugok. 
Kényszerítem őket,  hogy  jöjjenek,  boruljanak  lábad  elé,  és  tudják 
meg,  hogy  téged  szerettelek.  Mivel  megtartottad  a  kitartásra 
vonatkozó  tanításomat,  én  is  megszabadítlak  a  megpróbáltatás 
órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit. 
Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne 
vegye koszorúdat. A győztest oszloppá teszem Istenem templomában, 
és  többé  nem  kerül  ki  onnan.  Ráírom  Istenem  nevét  és  Istenem 
városának nevét,  az  új  Jeruzsálemét,  amely Istenemtől  száll  alá  az 
égből, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a 
Lélek az egyházaknak.” (Jel 3,8-13) 

FÜGGELÉK – Liguori Szent Alfonz: Megegyezés Isten akaratával 
(Korda R.T. Budapest, 1941., fordította Dombi Márk S. O. Cist.) 

„Ezen a földön a menny boldog lakóitól kell megtanulnunk, miképp szeressük Istent. […] Jézus Krisztus is arra tanított bennünket, hogy 
ezért  imádkozzunk,  tudniillik,  hogy  Isten  akaratát  teljesítsük  a  földön,  amint  a  szentek teljesítik  a  mennyben:  «Legyen  meg a  te 
akaratod,  miképpen mennyben,  azonképpen a  földön  is.»  (Mt  6,10)  […]  Egész tökéletességünk  abban áll,  hogy szeressük a  mi 
legszeretetreméltóbb Istenünket: «A szeretet a tökéletesség köteléke.» (Kol 3,14) Az Isten iránt való szeretetnek egész tökéletessége 
pedig abban áll, hogy akaratunkat egyesítsük az ő legszentebb akaratával. […] És azért minél jobban egyesül valaki az isteni akarattal, 
annál  nagyobb  lesz  a  szeretete.  Isten  ugyan  kedvét  találja  az  önmegtagadásban,  elmélkedésben,  szentáldozásban,  a  felebaráti 
szeretet cselekedeteiben; de mikor? Ha ezek az ő akarata szerint történnek. Ha azonban figyelmen kívül hagyjuk Isten akaratát, akkor 
nemcsak  hogy  nem fogadja  kegyesen,  hanem még  utálja  és  bünteti  is  őket.  […]  Hogy  szolgálnának  a  mi  cselekedeteink  Isten 
dicsőségére, ha nem történnek az ő tetszése szerint? Az Úr nem áldozatokat akar, mondja a Próféta Saulnak, hanem engedelmességet 
az ő kívánságaival szemben: «Vajon az Úr egészen elégő és vágóáldozatokat kíván-e és nem azt-e inkább, hogy engedelmeskedjenek 
az Úr szavának? A bálványozás bűnével ér föl az ellenszegülés.» (1Kir 15,22-23) Az az ember, aki Isten akaratára való tekintet nélkül a 
maga akarata szerint akar cselekedni, a bálványimádásnak egy nemét követi el, mivel akkor Isten akaratának imádása helyett bizonyos 
módon a maga akaratát imádja.  […] Ha tehát teljesen kedvében akarunk járni Isten szívének, törekedjünk mindenben az ő  isteni 
akaratához […] nemcsak alkalmazkodni, hanem egyesülni is vele mindabban, amit Isten rendel […]: nem akarunk mást, mint amit Isten 
akar s egyedül Isten akarata a mi akaratunk, Ez a tökéletesség teljessége, amely után folyton vágyakoznunk kell;  ez legyen célja 
minden  tettünknek,  minden  vágyunknak,  elmélkedésünknek  és  imádságunknak.  Erre  nézve  kell  segítségül  hívnunk minden  szent 
pártfogónkat, őrzőangyalunkat, mindenekfölött Isten anyját, Máriát, aki azért volt a legtökéletesebb az összes szentek között, mert a 
legtökéletesebben  karolta  át  mindig  Isten  akaratát.  De  a  dolog  veleje  abban  van,  hogy  Isten  akaratát  szíves-örömest  fogadjuk 
mindenben, ami csak velünk történik, akár megfelel az vágyainknak, akár ellenkezik velük. […] Istentől jő minden jó és minden rossz, 
azaz minden ránk nézve kedvezőtlen dolog, melyeket mi hibásan nevezünk rosszaknak, mert valóságban jók, ha az ő kezéből fogadjuk 
őket. […] 

Jézus Krisztus is […] közölte gyötrelmét tanítványaival: «Szomorú az én lelkem mindhalálig» (Mt 26,38), és kérte örökkévaló Atyját, 
hogy szabadítsa meg tőlük: «Atyám, ha lehetséges, múljék el e pohár tőlem.» (U.o. 39.) De maga Jézus tanított meg bennünket […], 
hogy mindjárt  nyugodjunk bele Isten akaratába és mondjuk: «Mindazonáltal  nem amint én akarom, hanem amint te.» És minden 
cselekedetünket irányítsuk arra az egy célra, hogy Isten akaratát teljesítsük s egyedül azért tegyük őket, mert Isten akarja. S hogy e 
tekintetben biztosabban haladjunk, szükséges, hogy a külső dolgokban elöljáróink, a belsőket illetőleg pedig lelkivezetőink irányításától 
függjünk, hogy tőlük tudjuk meg, mit akar tőlünk Isten; s higgyünk rendületlenül Jézus Krisztus szavaiban, aki azt mondta; «Aki titeket 
hallgat, engem hallgat.» (Lk 10,16) Mindenekfölött igyekezzünk Istennek azon az úton szolgálni, amelyen Isten maga akarja, hogy 
szolgáljunk neki. Azért mondom ezt, hogy elkerüljük némelyeknek önámítását […]: «Ha pusztában élhetnék, ha kolostorba léphetnék, 
ha e házon kívül máshova mehetnék, távol ezektől a rokonoktól vagy társaktól, akkor szentté lehetnék, ilyen meg olyan bűnbánati 
cselekedeteket  végeznék,  ennyit  meg annyit  imádkoznám»,  […] de  közben kedvetlenül  viselik  azt  a  keresztet,  melyet  Isten rájuk 
bocsátott, egyszóval nem haladnak azon az úton, amelyen Isten akarja, s nem lesznek szentté, sőt a rossz állapotból még rosszabba 
jutnak. Ezek a vágyak néha ördögi kísértések, mivelhogy nem Isten akarata szerint valók; azért űzzük el őket és törekedjünk buzgón 
arra, hogy egyedül azon az úton szolgáljunk az Úrnak, amelyre ő vezetett bennünket. […] Ebből a célból ismételgessük a Szentírás 
némely olyan helyét, amely arra hív föl bennünket, hogy egyesüljünk mindig jobban Isten akaratával. […] Különösen, mikor valami 
súlyosabb baj ér bennünket, például rokonaink halála, javaink elvesztése és más hasonló dolgok, mondjuk […]; «Úgy van, Atyám! mert 
így tetszett neked.» (Mt 11,26) […]  Mindenekfölött kedves legyen előttünk az az imádság, melyre Jézus Krisztus tanított bennünket: 
«Legyen  meg  a  te  akaratod,  miképpen  mennyben,  azonképpen  a  földön  is.»  Génuai  Szent  Katalinnak  azt  mondá  az  Úr,  hogy 
valahányszor  a  Miatyánkot  mondja,  álljon  meg  különösen  e  szavaknál  s  kérje  őt,  hogy  szent  akarata  teljesüljön  benne  azzal  a 
tökéletességgel,  amellyel azt  a szentek a mennyországban teljesítik.  Tegyünk mi is hasonlóképpen s akkor bizonyosan szentekké 
leszünk. Szeressük és magasztaljuk mindig Isten akaratát és a Boldogságos, szeplőtelen Szűz Máriát.” 



❉A Szózat c. internetes folyóirat (http://www.szozat.org) 2013. márciusi számában megjelent írás.
❉❉1. Gyergyószentmiklós, görög katolikus templom, Könnyező Istenanya képe (Fotó: a szerző képtárából); 2. Kocsis Fülöp Hajdúdorogi 
Megyéspüspök  a  Nyíregyházi  Görögkatolikus  Szeminárium  tanáraival  és  papnövendékeivel  zarándoklata  a  Gyergyószentmiklósi 
Könnyezéshez,  2008.  október  (Fotó:  gorogkatolikus.hu/szeminarium/?q=keptar);  3.  Erdély  legrégebbi  feltárt  templomromja 
Gyulafehérváron, a Római Katolikus Székesegyház tornyából fényképezve (forrás:  romkat.ro);  4. A Római „Madonna del Perpetuo 
Soccorso”  (Mindenkor  Segítő  Szűzanya)  ikon  méretazonos,  stilizált  másolata.  Alkotója  Tölgyesi  László  Fülöp  görögkatolikus 
származású ikonfestő (Fotó: a szerző képtárából); 5. Váralljai Csocsán Jenő a gyimesbükki görögkatolikus magyar – ma ortodox román 
adminisztrációjú  temetőjében – megboldogult  Gergyely  Viktor,  utolsó görögkatolikus magyar  parókus síremlékénél (Fotó:  a  szerző 
képtárából); 5. A Magyar Koronázási Paláston a Napbaöltözött  Asszony Orante-mandorlája,  a Győzedelmes Krisztus jobb oldalán, 
Blachernitissa-Platytera módon ábrázolva (Forrás:  Váralljai Csocsán Jenő:  A Szent korona eredete – kiadatlan kézirat); 6.  A Magyar 
Koronázási Palást háromszögletű sávjának jobboldali, Győzedelmes Krisztus-mandorlája, bizánci püspök módján kétkézzel áldás adó 
ábrázolása  (Forrás:  Váralljai  Csocsán  Jenő:  A Szent  korona  eredete –  kiadatlan  kézirat)  7.  Egység  Királynője  Ikon (Máriapócs 
Kegytemplomának adományozott 2. példány) – 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)
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.)
4tropár(ion) – egy adott liturgikus (ünnep)nap főéneke, amely a liturgikus megemlékezés tárgyát hasonlatokba (troposzok) tömörítve 
fejezi ki. A napi istentiszteletek körében nincs olyan szertartás, amelyben ne lenne megtalálható. A hét minden egyes napjának is külön 
tropárja  van.  Legtöbbször  a  konták(ion  – röviden,  tömören,  képletes  kifejezések  nélkül  szól  az  ünnep  tárgyáról,  szinte  minden 
istentiszteletben előfordul – költészete a VII. századig virágzott, akkor a kánonköltészet vette át a helyét) nevű  énekkel fordul elő. 
Tropárnak nevezik a kánon egyes ódáinak irmosz (heirmosz – görög: mintastrófa – a kánon egy-egy ódájának első verse, amely az ősi 
görög gyakorlatban a kánon többi tropárjához is mintául szolgál.) után következő énekverseit is. (Vö.: Ivancsó István: Görög Katolikus 
Liturgikus Kislexikon, Nyíregyháza, 1997.)
5Karácsony előtt negyven nappal, november 15-én kezdődik a keleti – közöttük a görögkatolikus – egyházak karácsonyi böjtje
6Celesztin, V., Szt, Pietro da Morrone, OSB (Isernia, Campania, Itália, 1215.-Fumone vára, 1296. máj. 19.): IV. Miklós utódaként 1294. 
VII. 5-XII. 13: pápa. - 12 gyermekes parasztcsalád fia volt. 1231: lépett a r-be, s pár év után remetéskedni kezdett. 1235: a Palleno-
hegyen élt, 1238: Rómában pappá szent., de engedélyt kért a további remeteéletre. […] A köréje gyűlt remetékből alakult a bencés r. 
celesztinus ága, melynek 1286-ig fő elöljárója volt; ekkor visszavonult a Morrone-hegyre. - 1294. VII. 5: a 2 évig húzódó konklávé tagjai 
megválasztották p-nak. II. Anjou Károly nápolyi kir., a nép vágya egy igazi pásztor után és ~ életsztsége lehet a magyarázata ennek a 
választásnak. Károly kir. tanácsára ~ VIII. 29: Aquilában koronáztatta meg magát. A szt remete azonban alkalmatlan volt az Egyh. 
kormányzására. Közvetlen környezete is visszaélt jóhiszeműségével és pol. tájékozatlanságával. A kir. hívására udvarával együtt X: 
Nápolyba  költözött.  Alkalmatlanságát  belátva  -  miután  a  jogi  lehetőséget  megteremtette  -  XII.  13:  lemondott  a  p-ságról  azzal  a 
szándékkal, hogy visszavonul remeteségébe. Korábbi tanácsadója, VIII. Bonifác az ellenp-ságtól tartva őrizet alá helyezte, ~ azonban 
megszökött és visszatért a Morrone-hegyre, majd Görögo-ba akart menekülni, de Bonifác elfogatta és haláláig Fumone várában teljes 
elszigeteltségben fogva tartotta. - ~ erősítette meg 1294: Jakab spalatói érs-et. - 1313: sztté avatták. Sírja Aquilában, a Colemaggiói 
Mária-tp-ban van. - A vésnökök védősztje. Ü: máj. 19. (Magyar Katolikus Lexikon)
7konstanzi zsinat, 1414. nov. 5.-1418. ápr. 22.: a 16. →egyetemes zsinat. - A →nyugati egyházszakadás megoldására hívta össze 
Zsigmond ném-róm. cs. (ur. 1410-37) és XXIII. János ellenpápa (ur. 1410-15). Zsigmond 1413. X. 30: az egész kerségnek hírül adta a ~ 
összehívását, XXIII. János XII. 9: hirdette meg a zsin-ot. - XXIII. János a ~ot a →pisai zsinat folytatásának tekintette, és azt remélte, 
hogy ő lesz a törvényes p. Volt is esélye XII. Gergellyel (ur. 1406-15) szemben, mert a többséget alkotó itáliaiak őt támogatták. […] 
XXIII. Jánost elfogták, V. 17: Radolfzellbe vitték és V. 29: letették. XII. Gergely lemondó nyilatkozatát VII. 4: olvasták föl a zsin. előtt, de 
előzőleg a maga részéről bullával érvényesítette a ~ot. - XIII. Benedeket (ur. 1394-1423), aki Perpignanban tartotta székhelyét, VIII: egy 
zsin. küldöttség élén maga Zsigmond cs. kereste föl. Benedek lemondása föltételéül szabta, hogy nyilvánítsák semmisnek a pisai zsin-
ot, és helyezzék át egy neki kedvezőbb városba a ~ot. Első föltételének teljesítését megígérték, a másodikat nem. […] XIII. Benedek 
megmakacsolta magát, elszökött Perpignanból, és Peniscola sziklavárába vette be magát. 1417. VII. 26: a zsin. letettnek nyilvánította.
8Társszékesegyházi rangra emelkedett a nyíregyházi templom – http://gorogkatolikus.hu/?muv=hir&hir_id=2202
9inkulturáció – az Evangélium beépítése a népek kultúrájába. Az inkulturáció főként a nem európai kultúrákban sajátos feladat.  A 
missziós  tevékenység  alapkérdése,  hogyan  képes  a  magával  hozott  kultúra  sajátosságait  elfogadtatni  az  új  környezetben,  illetve 
mennyire kell a befogadó kultúra sajátosságait beépíteni evangelizációjába. Az igehirdetés folyamán az Egyház különböző kultúrákkal 
találkozik, s ezekbe be kell kapcsolódnia. E feladat az Egyházat egész történelme folyamán szorította, de a 20. században különösen 
fontos és sürgető lett. […] (Magyar Katolikus Lexikon)
10II. Vatikáni Zsinat: Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról (2)
11Barsi Balázs: Neked adom az élet koronáját – A Jelenések könyvének magyarázata, Sümeg, 2005.
12Lezárás, mely egy új kezdet – A 100 éves Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi évzáró ünnepsége (http://www.gorogkatolikus.hu/?
muv=hir&hir_id=2114)
13Lezárás, mely egy új kezdet – A 100 éves Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi évzáró ünnepsége (http://www.gorogkatolikus.hu/?
muv=hir&hir_id=2114)
14Centenáriumi Emlékhét Hajdúdorogon (Meghívó) –  www.gorogkatolikus.hu/dokumentum/hir/1781/cent_meghivo_.pdf
15akathisztosz – a bizánci egyház sajátságos imafűzére, amit  elnevezése alapján „nem ülve”, hanem állva végeznek. (…) Az első 
akathisztoszt az Istenszülő tiszteletére állították össze. Ezt előírás szerint évente egyszer, nagyböjt ötödik szombatján végzik a reggeli 



istentisztelet  keretében.  Azonban  más  alkalmakkor  is  végezhető.  V.ö.:  Ivancsó  István  –  Görög  Katolikus  Liturgikus  Kislexikon, 
Nyíregyháza, 1997.
16konták(ion) – lásd a tropárion lábjegyzetnél
17ruszin  ortodoxok:  A mo-i  és  az  innen  külf-re  távozott  →ruszinok  1890-ig  valamennyien  unitusok  voltak.  1880-tól  tömegesen 
vándoroltak ki az USA-ba, csakhamar ruszin lelkészek is mentek utánuk. Az amerikai r.k. pp-ök azonban lehetetlenné akarták tenni a 
nős g.k. papok ottani működését. Az 1890-es évek elején Tóth Elek, Minneapolis g.k. lelkésze, miután hiába kért segítséget Vályi János 
eperjesi pp-től, híveivel együtt ort. hitre tért. Agitációja nyomán 50.000 ruszin (és szl.) amerikai g.k. hívő vette fel néhány év alatt az ort. 
vallást. A ~ az amerikai orosz ort. egyh-hoz csatlakoztak. 1929: Takács Bazil amerikai g.k. pp. az újonnan fszt. papokat →cölibátusra 
kötelezte. Ekkor újabb tömegek szakadtak el a g.k. egyh-tól. Ez utóbbiak megszervezték a kárpát-rutén egyhm-t, és a bizánci pátr. 
joghatósága alá helyezték azt. A 20. sz. elején az USA-ból Kárpátaljára visszatért ~ valamint oroszo-i pravoszláv agitátorok hatására 
Kárpátalján skizmatikus mozgalom indult meg, mely az I. vh. után a csehszl. uralom idején érte el tetőfokát. Ekkor szinte kétségessé 
vált a →munkácsi görögkatolikus püspökség fönnmaradása. A g.k. papságnak sikerült a mozgalmat megállítania. 1930: a ~ száma 
112.034 volt. 1948: Kárpátalján megszűnt az unió. A kárpátaljai ~ a →moszkvai patriarchátus joghatósága alá kerültek. Az Amerikában 
élő ~ száma kb. 350 ezer. (Pirigyi István, Magyar Katolikus Lexikon)
18A libanoni  Balamandban  1993-ban  tartott  ortodox-katolikus  Konferencia  Nyilatkozata  egyebek  mellett  az  elítélendő  katolikus 
diktatórikus ekkleziológia következményeként létrejött keleti katolikus egyházakat az ortodox-katolikus „összetűzések és a szenvedések 
forrásainak” bélyegzi.
19Február 17 és a környező napok jelentősége:  – A Szervita Rend Hét Szent Alapítója; – Szt. Hedvig hercegnő, Nagy Lajos király lánya 
1386.  február  17-én  kötött  házasságot  Krakkóban  a  megkeresztelkedett  és  lengyel  királlyá  koronázott  Jagelló  litván  herceggel. 
Hedvignek nagy szerepe volt  a pogány litvánok megtérítésében. 1364. február  26-i  levelében V. Orbán pápa ezt írta Nagy Lajos 
királynak: Te valóban hálás fiú vagy, ki Istentől nyert hatalmadat majd az Egyház ellenségei, majd a szakadárok és eretnekek, majd 
pedig a hitetlenek és a pogányok ellen fordítod. Te valóban a legkeresztényibb király vagy, ki mindig Megváltód nevéért fáradozol; – 
Visegrád várából 1440. február 20-ról 21-re virradó éjszaka lopta el a Szent Koronát Erzsébet özvegy királyné megbízásából Kottaner 
Jánosné udvarhölgye; – II. József császár 1790. február 18-án, halála előtt két nappal küldte vissza a Szentkoronát Magyarországra. A 
nemzet  leírhatatlan  örömmel,  lelkesedéssel  és  eget  verő  „éljen  a  magyar  szabadság”  felkiáltással  fogadta  az  ereklyét  hatévi 
száműzöttsége  után.  A  koronát  a  budai  várban  helyezték  el;  I.  Ferenc  József  császár  1867.  február  17-én  kelt,  a  Magyar 
Országgyűléshez  intézett  leiratával  állította  helyre  Magyarország  alkotmányát.  Ebben  intézkedett  a  felelős  magyar  kormány 
megalakításáról, és miniszterelnöknek gróf Andrássy Gyulát nevezte ki. 
20Reggeli  Istentisztelet  (Utrenye),  nagyböjti  sztichíra,  8.  hang  (sztichíra:  egy  adott  liturgikus  /ünnep/nap  fő  üzenetét  kifejező, 
zsoltárverset /sztichoszt/ követő liturgikus ének.)
21„A régészeti  kutatás a  tudományos előírásokkal  és követelményekkel  összhangban történt,  s  igazolta  azt  a  tényt,  hogy a római 
katolikus  székesegyház  előtt  felfedezett  templom  a  10.  században  épült,  ily  módon  tehát  ez  Erdély  legrégebbi  temploma.” 
(Sajtóközlemény – Daniela Marcu Istrate: Erdély legrégebbi temploma – A gyulafehérvári Szent Mihály római katolikus székesegyház 
előtti régészeti ásatásról)
22Szeretettel győzzétek le a gyűlöletet! – http://www.karpataljalap.net/2012/12/06/szeretettel-gyozzetek-le-gyuloletet
23Szeretettel győzzétek le a gyűlöletet! – U.o.
24Kárpát-medencei ökumenikus nagytalálkozó Hajdúdorogon – http://www.gorogkatolikus.hu/index.html?muv=hir&hir_id=2066
25Dr.  Ivancsó  István  görög  katolikus  liturgikus  professzor  (Szent  Atanáz  Hittudományi  Főiskola,  Nemzetközi  Teológiai  Bizottság): 
Szakvéleményezés – Egység Királynője Ikon, Nyíregyháza, 2012. november 22.
26Váralljai Csocsán Jenő: A Szent korona eredete – kiadatlan kézirat
27Röviden: 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.
28Oktatói, illetve kutatói területei: ókori görög történelem, zsidó-pogány-keresztény összehasonlító kultúr- és vallástörténet, a magyar 
történelem zsidó vonatkozásai. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Milleniumi Bizottságának megbízásából a Szent 
Korona, a Koronázó Palást és Szent István király Intelmei informatikai feldolgozását végző csoport szakértője. 
29Uhrmann Iván: A két Szent István és a középkori zsidó misztika In: Hacofe – az OR-ZSE elektronikus tudományos folyóirata, MMX, 
Vol. I., 2010., Nr. 1., 1-11.
30Dr. Lepahin Valerij egyetemi tanár, az MTA doktora. 1945. március 15-én született Oroszországban (Vipovo). A Vlagyimiri Főiskolán 
1972-ben francia–német szakos diplomát szerzett, majd 1977-ben családi okok miatt Magyarországra telepedett, ahol a JATE (SZTE) 
Szláv Intézetében dolgozik. Orosz szakos tanári diplomát szerzett 1981-ben az ELTE-n, 1984-ben megvédett doktori értekezésének 
címe: „Keresztény motívumok Dosztojevszkij Félkegyelmű c. regényében”. A párizsi Szent Szergij Teológiai Intézet levelező tagozatán 
teológiát, egyházi művészetet,  főleg az ikonfestészet történetét,  valamint az ógörög és héber nyelvet tanulmányozza, és 1993-ban 
„licence de théologie” fokozatot kapott. 1992-ben védte meg kandidátusi disszertációját, melynek címe: „Az ikon-kép mint az orosz 
irodalom és kultúra világnézeti és formaalkotó elve”, amely „Az óorosz kultúra ikonarcúsága” címmel háromszor jelent meg (magyar 
nyelven) nyomtatásban. Akadémiai doktori értekezését 2006-ban védte meg, melynek címe: „Az ikon jelentése és küldetése. Az ikon az 
egyházban, az állami, társadalmi és egyéni életben – teológiai, művészettörténeti, történelmi, néprajzi és szépirodalmi források alapján” 
és elnyerte a MTA doktora címet. (szlav.u-szeged.hu nyomán)
31Lepahin Valerij: Id. mű (ÚJ JERUZSÁLEM ÉS HARMADIK RÓMA – Topográfiai ikonikusság; Moszkva ikontoposza ; Nyikon pátriárka 
ikonikus építészete) – 3. lábjegyzet, In: Adalékok moszkva felemelkedésének történetéhez – Oroszország népeinek története sorozat, 
4. – Szláv történeti és filológiai társaság, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola – Szombathely, 1999. 
32Ilyen „képmása” minden országnak van, minden országnak megvan az isteni elhivatottsága. Ezért nagyon egyoldalú dolog lenne, ha a 
Szent Oroszország eszméjében csak nemzeti büszkeséget látnánk. Hiszen néha, amikor Szent Oroszországról beszélünk, az orosz 
templomokra, kolostorokra, egyházi művészetre, az orosz szentekre, sztarecekre és zarándokokra gondolunk. De ezek megintcsak a hit 
tárgyai.
33Amikor a „gyűrű”, „kör” szavakat használjuk, nem pontos geometriai formákra gondolunk, hanem olyan övezetekre, amelyek mindig 
több tényezőt vesznek figyelembe (védelmi, politikai, kereskedelmi, földrajzi stb.).
34Lepahin Valerij: ÚJ JERUZSÁLEM ÉS HARMADIK RÓMA
35Santa Maria Maggiore-bazilika, Beata Maria Virgo ad Nives: a Szűzanya római főtemploma, a →négy patriarkális bazilika egyike, 
Róma legnagyobb, Nyugat-Európa első Mária-temploma az Esquilinus dombon. - Az →efezusi zsinat után építtette III. Sixtus p. (432-
40). E zsinat mondta ki, hogy Jézus anyja Theotokosz, Istenanya, a ~ tehát a zsinaton megvédett Mária-tisztelet kőbe vésett dogmája. 
Fölszentelésének dátuma a Jeromos Martyrologium szerint aug. 5. - A ~ előtt álló hatalmas márványoszlop Szűz Mária bronzszobrával 
a  róm.  Fórumról  származik  (G.  Barthélot,  1613.);  felirata:  „Büszke  vagyok,  hogy  őt  hordozhatom,  aki  a  Megváltót  hordozta”.  -  A 
hagyomány szerint építtetése helyét maga a Szűzanya határozta meg: Egy jámbor, de gyermektelen és dúsgazdag házaspár tp-ot akart 
építtetni.  Mária  megjelent  álmukban és kérte,  hogy oda  építsék,  ahova  a  forró  augusztusi  éjszaka  után  másnap reggel  hó  esik. 



Ugyanezt az álmot látta Liberius p. is. A hó az Esquilinus hegyére hullott, s a tp. fölépült. E hagyomány ihlette a ~ dedikációs ünnepének 
nevét is: →Havi Boldogasszony. (Magyar Katolikus Lexikon)
36Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház, Az Üdvözítő temploma: a pápa székesegyháza, Róma főtemploma, az ókori Róma 
és a kereszténység első nyilvános temploma, ezért a Város és a világ minden templomának anyja és feje. - I. (Nagy) Konstantin cs. (ur. 
306-337.) építtette, I. Szilveszter p. szentelte föl 324: az Üdvözítő tiszt-ére. - II. Sergius p. (ur. 844-47.) Ker. Szt Jánost, II. Lucius p. (ur. 
1144-45.) Szt János ap-t is védőszentjévé nyilvánította, így lett a nép nyelvén Szt János-bazilika. […] A 12. sz. óta él az a hagyomány, 
amely ezen a napon tartja a Nagy Konstantin által épített ~nek ünnepét. Ez a nap eleinte Róma saját ünnepe volt, majd a baz. iránti 
tiszt. az ünnepet az egész Egyh-ra kiterjesztette. A Ny-i egyh-ban a Péter katedrája iránti szeretet és a benne való egység jele lett az 
ünnep. (Magyar Katolikus Lexikon)
37Engesztelők nyilatkozata a Szent Anna rét ügyéről (http://engesztelok.hu/engesztelessel-kapcsolatos-irasok/engesztelk-nyilatkozata-
a-szent-anna-ret-uegyerl)
38Hittani Kongregáció: Fatima üzenete (http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150)
39lelkiismeret és lelkiélet
40Mária Natália nővér: Regina Mundi Victoriosa, Two Hearts Books & Publishers 2000., California-Budapest.
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