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SZ Z MÁRIA KEGYELMI URALMA Ű

– Meghirdetett Ikon-Ország – 

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

„Uralkodó Királyn jét a világnak mind megvallván,/ Úgy,ő  
mint  titkos  Paradicsom,  h  hívei  magasztalják./  Újű  
Országba  elvezet  t zoszlop  és  fényes  felh ,/ő ű ő  
Uralkodván keruboknál  s  szeráfoknál  is  dics bb ./  Úrő Ő  
malasztja  töltötte  el,  s  benne  örvend  a  teremtmény/ 
Ujjongva,  mert  kígyó  fejét  eltiporta,  s  lett  semmivé./ 
Úrn nk révén biztossá lett az üdvhöz az ember útja./ ő Újra 
most a Sz zzel zengjük énekelve: Alleluja!ű ” 

(Istenszülő Máriapócsi Akathisztosza1, XII. konták2) 

I. AZ ÚJ ORSZÁG – EL ZETES Ő
„Isten  segítségével  Erdélyben  újból  fölhangzott  […]  az  erdélyi 
magyar  görög  katolikusok  istentisztelete.  Hála  legyen  azért  a  jó 
Istennek, hogy újból édes anyanyelvünkön szolgálhatjuk az Istent, 
mutathatjuk  be  a  legszentebb  áldozatot  és  végezhetjük  szépséges 
szertartásainkat  e  sokat  szenvedett  földön.  Egyházunk  ezeréves 
múltja, szent hagyományaink és mély vallásos lelkületünk most, a 
legnagyobb  szenvedések  és  elnyomatás  után  egyre  jobban  erősíti 

bennünk azt a biztos reményt, hogy a görög katolikus magyarság, az Anyaszentegyház más szertartású híveivel együtt 
[…] erőteljesen fog hozzájárulni a szentistváni keresztény állameszme megerősödéséhez és felvirágzásához, az emberi 
és közerkölcsök megnemesedéséhez s így édes hazánkban Mária-országának megvalósulásához. Szent hitünket, annak 
évezredekre visszatekintő, szépséges szertartásait, buzgó őseink megszentelt emlékét és hagyományait és mindazt, amit 
tőlük lelkiekben örököltünk, legdrágább kincsként újabb évezredekre meg fogjuk őrizni, s ezen hitünk szerint fogunk 
Istennel  a  hazáért  élni  és  halni!  Honvédek imádkozzatok,  hogy ezt  a  fogadalmat  minden görög  katolikus  magyar 
hűségesen megtartsa! Imádkozzatok tehát, hogy mi magyar görög katolikusok minden jószándékú magyar testvérünkkel 
[…] végrehajtói lehessünk annak a gondviselésszerű hivatásnak, melyre a mindenható Isten nemzetünket kiválasztotta, 
hogy mielőbb ránkvirradjon a szentistváni Magyarország régi nagysága, dicsősége és fénye!”3 
A mottó utáni idézet szólhatna az összeállításunk I-II. részében ismertetett Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye 
Centenáriumának és a Szűzanya gyergyói ikon-könnyezésnek az erdélyi görögkatolikus magyarság rehabilitálását hozó 
gyümölcséről, ez azonban késik. Az erdélyi görögkatolikus magyar liturgia visszaállításáról szóló örömhír forrása az 
1940-es  II.  Bécsi Döntéssel Magyarországhoz visszacsatolt  Észak-Erdély kolozsvári  központú IX.  Honvéd Hadtest 
kiadásában megjelent Tábori Imakönyv szerkesztői előszava. Áldott emlékű Dudás Miklós hajdúdorogi megyéspüspök 
nem csak engedélyezte Farkas Gyula, a Magyar Királyság görögkatolikus tábori főlelkésze által szerkesztett imakönyv 
kiadását, hanem – mint a keleti szertartású magyarság ősi erdélyi ágának örökségéért mindenkori felelős hajdúdorogi 
püspök  –  rövid,  de  lényegretörő  buzdítást  is  írt  hozzá:  „Fiaim!  Az  imádság,  az  Istenhez  váló  könyörgés  nem a 
gyengeség  jele,  hanem a  lélek  ereje,  a  bátorság,  hősiesség  és  önfeláldozó  hazaszeretet  forrása!  Hunyadi  János  és 
törökverő  vitéz  harcosai  Szűz  Máriás  lobogó  alatt  és  Jézus  szent  nevével  ajkukon  vívták  ki  fényes  diadalaikat. 
Imádkozzatok tehát ti is, ragaszkodjatok szent hitünkhöz és ősi szertartásunkhoz, hogy Isten ereje lakozzék bennetek, az 
ő kegyelme őrizzen titeket és szent áldása tegye diadalmassá harcaitokat!” A Tábori Imakönyvből idézettek területi 
revízió nosztalgiáját idézhetik, különösen most, az Európa-szerte, és Romániában is kiújuló magyarellenesség idején. 
Ám a háborúk – jóllehet bizonyos történelmi időkben magától értetődőek voltak – semmilyen körülmények között nem 
szolgálhatják Isten akarata szerint valamely nemzet egységének, sem más célú érdekeinek előmozdítását.  Az előbbi 
részekben már idézett Mária Natália nővér Naplójából megtudhattuk, hogy Isten a Szűzanya által a magyarság számára 
valami egészen mást kíván adni. Ebben az Úr Jézus és a Szűzanya Magyarországot nem mint politikai határok közötti 
államot4, hanem mint megtért engesztelő és missziós tanúságtevő keresztény közösséget illetik: „«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. […] 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. […] ”5 
A Szűzanya kérése és az Úr Jézus hozzá fűzött ígérete a Diognétosz-levélből ismert szakrális őskeresztény társadalom 
állapotát helyezi kilátásba, amelyről Szent Ágoston Isten Városáról írt művében klasszikus teológiai rendszert alkotott: 
„«[…]  Saját  hazájukban  laknak,  de  mégis  jövevényekként;  mindenben  részt  vesznek  polgárokként,  de  mindent 
elviselnek, mint idegenek; bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. […]»6 Ágoston szerint 
evilág városai valódi otthont csak a pogányok számára nyújthatnak, a keresztények ugyanis Isten városának polgárai, 



ahol az Istenhez hű angyalok is laknak. Szent Ágoston az evilági város eredetét a lázadó angyalok bukására vezeti 
vissza. Ez magyarázza a harcot is, ami a két város, a hit és hitetlenség, a hűség és hűtlenség városa között fennáll. Ezt 
nevezzük  közönségesen  történelemnek.  Amíg  a  világ  fennáll,  e  két  város  polgárai  mégis  valamiféle 
egymásrautaltságban élnek.7 Különbséget közöttük nem a szeretet puszta léte, hanem a szeretet irányultsága jelent: Isten 
városának lakóit, az ő tetteiket az Isten iránti szeretet hatja át, míg a sátán városában mindent az önszeretet irányít.8 […] 
«Evilág fiainak ismertetőjegyei a gőg és az engedetlenség, ők test szerint élnek, ami egyet jelent Ágoston szerint azzal: 
sátáni  módon élnek.  Isten gyermekei alázatosak,  engedelmesek.  Isten gyermekei  azért  élnek a  világ által  felkínált 
lehetőségekkel, hogy Istent élvezhessék, evilág fiai viszont Istent akarják arra felhasználni, hogy a világot élvezhessék.9 
[…] Mivel evilág fiainak életét az önszeretet irányítja, az evilági város sorsa nem lehet más, mint összeomlás, mivel az 
önzés mindenki mindenki ellen folytatott harcához vezet. A mennyei város polgárainak ezzel szemben egy a szíve és a 
lelke,  nem  állítják  őket  szembe  érdekek,  ők  az  Istenben  örvendők  legrendezettebb  társaságát  alkotják,  nemcsak 
Istenben, de egymásban is békét találnak, ők Isten családja10»11.”12 Éles határ csak az életszentségre törekvők és a 
megátalkodottságban  megrögzöttek  között  van,  azonban  még  ezek  cselekedetei,  illetőleg  életszakaszai  sem 
különíthetőek el élesen Isten Városának vagy a sátán városának részeként. Az elkülönítésre tett emberi próbálkozás 
kísértés a búzáról és konkolyról szóló példabeszéd13 dilemmájának feloldására, amihez illetékességgel és hatalommal 
egyaránt csak Isten rendelkezik, Aki még a gonosz terveiből is közvetve jót hozhat felszínre. Istent az Őt szerető ember 
javára úgy is beavatkozhat az eseményekbe, ahogyan az embernél alacsonyabb rendű élőlényekért értelmetlen volna: 
az aratás napjára akár a konkolyt is újjáteremtheti búzaként, azaz a megátalkodott bűnösnek is ajándékozhat megtérését 
gyümölcsöző kegyelmet, legfőképpen a bűnösért felajánlott engesztelő közbenjárás jutalmaként. 
Mottónk a Máriapócsi Akathisztosz központi üzenetének – Szent Ágoston szakrális modellje szerint Isten Városa és a 
sátán városa közötti kibékíthetetlen ellentétnek – néhány páros rím terjedelmű mariológiai összefoglalása. Az ősszülők 
elbukása  után Isten  az  őket  megkísértő  kígyót  fenyítve  kinyilatkoztatta  a  Szűzanya  győzelmét  meghirdető 
Ősevangéliumot: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a 
föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. 
Ő  széttiporja  fejedet,  te  meg  a  sarkát  veszed  célba.”  (Ter  3,14-15)  Az  Asszonyról  szóló  üdvösségprófécia  és  az 
ősellenségről  szóló  ítéletprófécia  beteljesülését  a  Jelenések  Könyve  hirdeti  meg  a  Megváltás  gyümölcsözte  Új 
Teremtésként: „Az égen nagy jel  tűnt fel: egy asszony, öltözete a  Nap, lába alatt  a Hold, fején tizenkét csillagból 
korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. […] Ekkor a sárkány odaállt a szülő 
asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza 
mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten 
helyet készített számára, hogy ott  éljen ezerkétszázhatvan napig.  Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és 
angyalai megtámadták a sárkányt. […] Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra 
vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az 
égben: «Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, 
aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték 
életüket  mindhalálig.»”  (Jel  12,1-11)  Az  Ószövetség  Septuaginta-fordítása14 nem  véletlenül  használja  a  diabolosz 
(elválasztó, szétdobáló, ellenkező) kifejezést a héber sátán (vádló) megfelelőjéül az emberi létezés szent egységének 
szétválasztása és a teremtés természetes rendjével való szembefordítása értelmében. A Szűzanya gyergyószentmiklósi 
könnyezésének kegyelmeit Isten a mai széttöredezett keresztény látásmód gyógyítása és akarata szerinti egységének 
helyreállítása céljából ajándékozza:  sajátosan keleti ágon az eredendő szakrális létszemléletbe15 inkulturált16 ikonikus 
szemléletmód17 beteljesítésére, amelyet a  keleti kereszténység adott a magyarságnak; általános keresztény ágon Szűz 
Mária Országa beteljesítésére, amelynek szakrális egység-vízióját a Szent Korona, a Koronázási Palást és az Apostol-
király Intelmei örökítették ránk. 
Összeállításunk előző részeihez hasonlóan a Szűzanya gyergyószentmiklósi ikonjának a Papság Évében kezdődött, a 
Gyulafehérvári  Millenium  és  a  Hajdúdorogi  Centenárium  idején  tartó,  és  a  Hit  Évében  lezárult  könnyezése 
összefüggéseiben tovább fürkésszük Istennek a Magyar Engesztelő Kápolna felépítésére és Oroszország felajánlására 
vonatkozó akaratát.  A gyergyói  ikon-könnyezés történelmi körülményei  leginkább a  Máriapócsi  Kegyképét  idézik, 
amely  3.  könnyezésének  évében,  1905-ben  „a  század  eseményeinek  sűrített  elővételezése  zajlott  le.  A  világ 
újrafelosztásának kezdete az orosz-japán háború, mely a nagyhatalmi befolyás és a birodalmi érdekszféra kiterjesztése 
másik rovására. Az Orosz Cári Birodalomban a vesztes csaták után forradalmi lázongások kezdődnek több városban. 
Társadalmi krízisek bontakoznak, amiket erőszakkal fojtottak el. A néptömegek forrongásait, a kiszabadult szellemet 
már nem lehet visszazárni a palackba. A szekularizáció ereje mutatkozik abban, hogy ez évben történik meg az állam és 
az  Egyház  szétválasztása  Franciaországban.”18 Egyház  és  állam  szekularizált19 értelmezési  zavara  megköveteli  a 
fogalmak  által  jelzett  valóságok  mibenlétének  és  egymás  iránti  viszonyaiknak  a  meghatározását.  Szent  Ágoston 
felvázolt  modellje alapján  megállapítható,  hogy  Egyház  és  állam  a  szakrális  rendben  gyakorlatilag  annyiban 
azonosulnak egymással, amennyiben Isten rájuk vonatkozó akaratának, azaz saját mennyei ősképeiknek megfelelnek, 
illetve  amennyiben  attól  eltérnek,  a  természet  rendjében  annyiban  egymástól  elkülönülnek.  Isten  az  evilági 
megnyilatkozási lehetőségeit kiszolgáltatta az emberi szabad akaratnak, amely a „felvilágosodás” perverzitásával épített 
szekuláris állammal elérte a társadalmi rend deszakralizációját. Így a családok szent rendjét is feldúló szekularizáció 
„trójai falova” a felforgatott gondolkodású jelentkezőkkel már megérkezett a szemináriumokba. Ezzel már csak idő 
kérdése  maradt,  hogy  az  életszentségre  törekvés  elégséges  jelenlétének  természetes  védelme  híján  a  klerikusok 
merényletei végrehajtsák az egyházi hatalom szekularizációját. Mára tehát az állam és az Egyház Isten akaratától való 
eltérése – a világviszonylatú elterjedtséget és az intenzitást tekintve egyaránt – a sátáni struktúrák terjedését könnyítő 
kegyelmi  hiányállapotban  van.  Isten  akarata  szerint  az  evilági sátáni  struktúrák  megsemmisítése  a  Szűzanya  és  a 
választottjainak a feladata, ezért az Egyház és a szakrális állam harmóniájának kell biztosítania az üdvös közjót: az 
Egyház megbízatása a kegyelmi közjó – Isten Városa lakóinak kegyelmi védelme, életszentségük tökéletesítése és a 
sátán városából minél többek átmentése; a  szakrális állam megbízatása a természetes közjó – a városlakók evilági 
boldogulásának elősegítése, valamint a jogok és kötelességek igazságos és méltányos érvényesítése és védelme. 
Az  emberi  esendőség  miatt  Egyház  és  állam  –  hatásköreiket  és  együttműködésüket  illető  –  megbízatásai  ugyan 
hiányosságokkal teljesíthetőek, az egyének és közösségek, valamint az egyházi és világi vezetőik Isten akarata iránti 
engedelmessége és életszentségre törekvése a szekuláris korban sem lehet alku tárgya. Az Egyháznak az üdvös közjótól 



való eltérése hűtlenség bűne, az államnak a természetes közjótól való eltérése szekularizálódás, és mindkettő esetében 
rendeltetéseik ellen forduló meghasonlás.  A Szűzanya Szent Fiától kapott illetékességgel nyilatkoztatta ki Fatimában: 
„Ha teljesítik kérésemet, sokan megmenekülnek, és béke lesz. A háború is véget ér. Ha azonban nem hagyják abba Isten 
megbántását, XI. Piusz pápasága alatt egy másik, még szörnyűbb háború kezdődik. […] Hogy ezt megakadályozzam, 
eljövök  majd,  hogy  kérjem  Oroszország  felajánlását  Szeplőtelen  Szívemnek  és  az  elsőszombati  engesztelő 
szentáldozást. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország megtér, és béke lesz, ha nem, akkor tévtanait az egész világon el 
fogja terjeszteni,  háborúkat és egyházüldözést fog előidézni,  a jó embereket kínozni fogják, a  Szentatya sokat fog 
szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog. A Szentatya fölajánlja 
nekem  Oroszországot,  és  az  megtér.  A világra  pedig  egy  békés  kor  virrad.  Portugáliában  a  hitigazság  mindig 
megmarad.”20 Később egyik-másik pápa végzett a Szűzanya iránti felajánlásokat, de a 3 feltételt egyik sem teljesítette: 
(1) Oroszországot felajánlani (2) a Szűzanya Szeplőtelen Szíve iránt (3) egységben az Egyház püspökeivel. Figyelemre 
méltó, hogy a Szűzanya fatimai kérését kísérő ígéretek idézésekor legtöbben elhagyják a Portugáliát illető közlést, noha 
az éppen a fenyegető tévtanokkal szemben védelmet nyújtó hitigazság(ok)ra vonatkozik. A Szűzanya fatimai kérése és 
ígérete egyaránt Oroszország tévtanaiból történő megtérésére irányulnak, amelyeket a köztudat – miközben összemossa 
Oroszországot  a  Szovjetunióval  –  csupán  közhelyekkel  illet.  Oroszország  tévtanainak  feltárását  éppen  azok 
„gyümölcsei” – a bolsevik, szovjet, kommunista, szocialista ármány – hatékony álcákként nehezítik. Mivel az 1917-es 
fatimai  jelenések  idején  a  bolsevikok  még  csak  tervezték  a  Szovjetunió  létrehozását,  a  Szűzanya  csakis  a  cári 
Oroszországról  szólhatott.  A  bolsevik  forradalom  folytatásaként  1922-ben  létrejött  Szovjetunió  tehát  csupán 
elterjesztője volt  az Oroszországban már korábban kialakult tévtanoknak, amelyek feltárása alapfeltétel a Szűzanya 
közvetítésével Isten által adott fatimai iránymutatáshoz. 
Isten  amint  Lúcia  nővér  által  Portugáliában,  úgy  Natália  nővér  által  Magyarországon  kérte  az  elöljárók 
engedelmességét, és kilátásba helyezte az engedetlenség beláthatatlan következményeit: „1941-ben egyszer azt mondta 
nekem Jézus: «Az akciót (Az engesztelés művének hirdetéséről van szó) bátran és buzgón meg kell kezdened, hogy 
isteni terveim megvalósuljanak. […] Isteni akaratommal ne helyezkedjenek szembe; célom nem más, mint eltévelyedett 
és bűnös papjaim visszavezetése Szívemhez, kiválasztott  edényeim által.» Az elöljárók megbíztak, hogy jelentsem 
Jézusnak: az engesztelés műve négy, vagy öt év múlva kezdődhetne. Az Úrtól a következő választ kaptam: «Leányom, 
mondd meg gyóntatóatyádnak, és általa az elöljáróknak, hogy az engesztelés művének most rögtön el kell kezdődnie, 
hogy a lanyha papokat és a Nekem szentelt lelkeket megmenthessem; vajon el lehet-e odázni az aratást, ha a gabona 
már beérett? Vajon meg lehet-e várakoztatni a magas vendéget, ha a házatokba betérni készül? Ha nem siettek, eső és 
jég veri tönkre a vetést, s a vendég más szállást keres magának.» Az elöljárók úgy gondolták, sok idő van még arra. 
Képtelenségnek tartották, hogy Magyarországon háború lehet. Nem létezik – mondták, amikor ezt is megüzente nekik 
Jézus –, itt senki sem akar háborút. – És engem a bolondok házába akartak csukatni. Ám mikor mégis bekövetkezett, 
akkor sem hitték buzgalommal, hogy végre komolyan az egész országnak engesztelnie kell. Holott Jézus, kérésükre 
jelet  is  adott:  Előre  megmondta,  hogy  az  első  bombatalálat  a  városmajori  templomot  fogja  érni.  […]  Az  Úr 
mindezekhez  hozzátette:  «Ha  az  elöljárók  késlekednek,  szólítsd  fel  őket,  feleljenek  a  következő  kérdésre:  vajon 
vállalják-e a felelősséget azokért a lelkekért, akiket eszközeim által megmenthetnék, s akik őmiattuk mégis elvesznek? 
Háromszor is gondolják meg a választ! Én, a lelkek Ura, nem hagyom, hogy a körülményekre és más személyekre 
hárítsák a felelősséget! Az elöljárók tegyenek eleget kívánságomnak, és engedjék, hogy választottaim által szabadon 
működhessem.»”21 Az  égi  kérések  teljesítése  tehát  egyszerre  szent  kötelesség  és  üdvös  érdek,  amely  elősegíti  a 
Szűzanya  Ősevangéliumban  meghirdetett  győzelmét,  azzal  szembeszegülni  pedig  a  Szentlélek  elleni  bűn,  ami  a 
Szentírás22 és a Katekizmus23 egyöntetű tanítása szerint nem nyer bocsánatot. 
Jóvátétel reményében 2012 őszén a Világ Győzelmes Királynője, Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrendje 
imahadjáratot  indított  a  Szűzanya  Győzelméért,  a  magyar  nép  megtéréséért  és  a  Magyar  Engesztelő  Kápolna 
felépítéséért. Az imahadjárat gerince az Engesztelő Kápolna felépítésének égi kiválasztású helyén, a Budai-hegységben 
levő Normafa melletti Szent Anna-kápolnánál – kezdetben első szombati, később minden – szombatonként Rózsafüzér 
és Szentmise a Lovagrend szervezésében, amelyhez bárki társulhat saját lakhelyéről is azonos szándékú Szentmise és 
Rózsafüzér  végzésével  egyaránt.  Elsőkként  csatlakoztak  a  Világ  Királynője  
Engesztelő  Mozgalom,  amelynek  székhelye  a  zempléni  Komlóska,  II.  Rákóczi 
Ferenc fejedelem által a leghűségesebb nemzetként illetett görögkatolikus ruszinok 
egyik központja, valamint a Szűzanya gyergyószentmiklósi könnyezése által ihletett 
Egység  Királynője  Engesztelő  Szolgálat. Alig  pár  hét  múlva napvilágot  látott a 
Normafa-Park  kiemelt  beruházási  Kormányhatározat,  amelyben  külön  pont  az 
Engesztelő  Kápolna  felépítése.  Néhány  nappal  később,  augusztus  1-jén,  a  keleti 
egyházak  Nagyboldogasszony  böjtjének  kezdetén,  a  hónap  eucharisztikus  első 
csütörtökén, lovagrendi magán-adományból bérelt földradar kimutatta az Engesztelő 
Kápolna régi alapját  a Szent Anna-kápolnától 30 méterre. Az imahadjárat áldásos 
gyümölcsei tehát azt mutatják, hogy megsokszorozott erővel folytatni kell, ugyanis 
az egyházi jóváhagyás még hátravan és az alvilág nem nyugszik bele egykönnyen az 
égi kérések teljesítésébe. Minthogy Oroszország felajánlására és a Magyar engesztelő 
Kápolna  felépítésére  vonatkozó kérések  és  ígéretek  tartalmának  és  karakterének 
hasonlósága  közös  gyökérre  mutatnak,  a  Magyar  Engesztelő  Kápolna  felépítése 
bizonyára  előmozdítaná  a  fatimai  kérés  maradéktalan  teljesedését.  Tehát  a  Világ 
Királynője  Magyar  Engesztelő  Kápolna  felépítése  érdeke  az  Orosz  Ortodox 
Egyháznak és az Orosz Szakrális Monarchiának, Oroszország felajánlása a Szűzanya 
Szeplőtelen Szíve iránti pedig érdeke Szűz Mária Országa Egyházának és Népének. 
Ezért Mária  Országa  mennyei  ősképével  való  megfelelőségének  vizsgálata  nem 
támadás  Mária  Országának  Egyháza,  sem  az  Egyház  Hierarchiája  ellen,  és 
Oroszország  mennyei  ősképével  való  megfelelőségének  és  tévtanainak  vizsgálata 
nem ítélkezés az ortodoxiával, sem az orosz néppel szemben. 



II. ORTODOX HITH SÉG VAGY OROSZ MEGHASONLÁS? Ű
„A fatimai jelenések befejeződtek, de Lucia elbeszélése szerint a későbbi évtizedek 
során az Egyház Anyja még többször megjelent számára, s mindannyiszor konkrét 
kérései voltak. […] A Szűzanya 1929. június 13-án kérte Oroszország felajánlását 
Szeplőtelen Szívének. «Elérkezett a pillanat, amelyben Isten felszólítja a Szentatyát, 
hogy a világ valamennyi püspökével együtt ajánlja fel Oroszországot Szeplőtelen 
Szívemnek.  Megígéri,  hogy ezáltal  megmenti.  […]  Nem  akartak  kérésemre 
hallgatni!… meg fogják bánni, és majd teljesítik is, de már késő lesz. Oroszország 
akkorra már elterjeszti tévtanait a világon, háborúkat és egyházüldözést idéz elő…» 
[…] Lucia nővér még 1940-ben is így ír XII. Piusznak: «A mi Urunk továbbra is 
ragaszkodik ahhoz, hogy Szentséged a világot Mária Szeplőtelen Szívének ajánlja, 
Oroszország  külön  megemlítésével,  és ezenkívül  úgy  rendeli,  hogy  a  világ 
valamennyi  püspöke Szentségeddel együtt  teljesítse  ezt a  felajánlást.»”24 Magyar-
orosz szakrális viszonylatban további feltűnő párhuzamokkal kell számolnunk: amint 
Mária Országa kegyelmi állapotát történelmi idők óta jelzi a Szent Korona sorsa, 

Oroszország kegyelmi állapotát éppúgy jelzi a Kazányi Kegykép sorsa; a római Mindenkor Segítő Szűz Kegyképnek és 
a  gyergyószentmiklósi  könnyező  másolatának  összevont  története  fő  mozzanataiban  erősen  hasonlít  az  egyik 
legkedveltebb orosz ikon, a szintén Hodigitria25 (Útmutató) típusú Kazányi Istenszülő Kegykép történetéhez. 
A Kazányi Kegykép „az oroszországi tatár uralom idejében kerülhetett elrejtésre, és Kazányban az 1579-ben pusztító 
tűzvészt  követően  egy  testőrparancsnok  kilenc  éves  kislánya  találta  meg  a  Szűzanya  három  jelenésben  adott 
útbaigazítása alapján. Beszédes, hogy a helyi elöljárók jellemzően elutasították a Szűzanya kéréseit, mire a kislány a 
leégett házuk romjai alól maga ásta ki az ikont, és az ünnepélyes körülhordozásával járó első csodaként 2 vak gyógyult 
meg.  A Kazányi  Kegyképnek  köszönhetően  orosz  győzelemmel  végződött  a  moszkvai  1612-es  szabadságharc  a 
lengyelekkel,  az  1709-es poltavai csata  a  svédekkel,  az  1812-es  borogyinói ütközet Napóleonnal.  A dicső  korszak 
azonban a  XX.  századdal  véget  ért:  az  ikon  kazányi  bazilikában  őrzött  példányát  1904-ben  ellopták,  1917-ben  a 
szentpétervári  példány  tűnt  el.  A szentpétervári  bazilika  1932-ben  a  Vallástörténet  és  Ateizmus  Múzeuma  lett,  a 
moszkvai bazilikát 1936-ban lerombolták. A Kegykép 1 példányát Boldog II. János Pál pápa 2004-ben az Istenszülő 
Elszenderedése  ünnepén  az  Orosz  Ortodox  Egyháznak  ajándékozta.  Az  ikon  kései  barokk,  provinciális  stílusú, 
drágakövekkel díszített, aranyozott ezüstborítója már a második.”26 A Kegyképet II. János Pál Pápa a Szűzanya fatimai 
kegyelmeinek köszönhetően segíthette orosz földre hazajutni. A Magyar Katolikus Lexikon27 közli, hogy az 1904-es 
ellopását követő viszontagságok után 1950-ben egy angliai gyűjtőé lett, majd egy San Francisco-i bank trezorjába jutott. 
Onnan  az  1964-es  New  York-i  Világkiállításra  került,  mire  a  hívők  mozgalmat  indítottak  megvásárlására.  Ez  az 
amerikai alapítású Blue Army Egyesületnek sikerült, amely a Kegyképet 1993-ban II. János Pál Pápának ajándékozta, 
aki  lakosztályában  helyezte  el,  várva  a  lehetőséget,  hogy  az  orosz  egyháznak  és  népnek  visszaadhassa.  A „Kék 
Hadsereg  Egyesület”  őshazájában  megőrizte  eredeti  nevét,  világszerte  pedig  „Fatimai  Világapostolátus”  néven  a 
Fatimai Kegyszobor nemzetközi zarándoklataival hirdeti Fatima kegyelmeit, azonban a Világiak Pápai Tanácsa állandó 
tagságát elnyerve feledni látszik Oroszország felajánlásának fontosságát és érvényességének feltételeit. 
A Kazányi Kegykép Oroszországba ajándékozásakor a Vatikáni Rádió Magyar Adása interjút készített a magyarországi 
ortodoxia kiemelkedő személyiségével, Imrényi Tibor szegedi parókussal. Gondolatai arra is magyarázattal szolgálnak, 
hogy Oroszország érvényes felajánlása és az Engesztelő Kápolna felépítése iránt egyaránt miért hiányzik a katolikus 
hierarchia fogékonysága: „«[…] egyrészt olyan kegyképről van szó, amelynek eredetijét a hagyomány szerint maga 
Szent Lukács apostol festette, és ilyen képet Rómában is őriznek és tisztelnek. Az utat mutató kazáni Szűzanyának 
tehát, úgy érzem, az az üzenete,  hogy össze akarja fogni a keresztényeket.  Erre nagy szükség is van, különösen a 
mostani  kritikus  időkben,  amikor  Európa  szellemi  arculatát  több  szempontból  is  a  szekularizmus  és  a  korlátlan 
liberalizmus akarja meghatározni. Másrészt, az sem lehet véletlen, hogy az átadás az egyik legnagyobb orosz egyházi 
ünnepen,  augusztus  28-án,  az  ónaptár  szerinti  Nagyboldogasszony  […] ünnepén történik,  amely  egyben az  egyik 
legrégebbi közös és egyetemes Mária-ünnep a keresztények számára. Ne felejtsük el, a Szűzanyának a temetésére akkor 
Jeruzsálemben, a hagyomány szerint, az egész apostoli egyház összegyűlt.» A […] Szűzanya 1917-ben Fatimában arra 
kérte  a  kis  pásztorokat,  imádkozzanak Oroszország  megtéréséért,  s  miután  a  70  évig  tartó  kommunista  vallás-  és 
egyházüldözés nem tudta kiirtani a hitet az emberekből, most, hogy a kazáni kegykép visszatér a Kremlbe, mondhatjuk, 
hogy valóra vált  a  Szűzanya kérése? […] «Úgy érzem, inkább a  keresztényüldözés és az ateista  uralom alól való 
fölszabadulásáról kellene beszélni,  mint megtéréséről,  hiszen a keresztény hit  sohasem szűnt meg Oroszországban, 
akkor sem, amikor a katakombákba szorult! Sőt, azt is elmondhatom, hogy 1970-77. között, amikor a szentpétervári 
(akkor még leningrádinak nevezett) teológiára jártam, levelezőként, saját szememmel láthattam az akkori valóságot. 
Számos olyan felnőtt diáktársam volt, akik komoly világi karriert hagytak ott az akkori Oroszországban, és eljöttek a 
teológiára papnak tanulni. És ezzel akkor nem keveset kockáztattak. Nyugaton is jártam, és azt mondhatom, hogy az 
akkori  Szovjetunióban  élő  keresztények,  mind  hitüket,  mind  számarányukat  tekintve  több  akkori  nyugati  ország 
hívőinél vallásosabbak voltak!»”28 Összeállításunk II. részében is idézett Lepahin Valerij, Magyarországra telepedett 
orosz  ortodox  nyelvész,  teológus Oroszország  eltévelyedéseinek  bemutatását a  Szent  Ruszról  szóló „Aranyszarvú 
őstulkok” történeti énekkel kezdi, amelyben felismerhető az Istenszülő Útmutatása: 
„Egy  ismeretlen  hang  kérdésére  a  tulkok  elmesélik,  hogy  a  Szent  Ruszba  menve  láttak  egy  vártoronyból  kilépő 
szépséges lányt a földbe temetni az Evangéliumot, mire a hang feltárja a látottak értelmét: a vártorony Isten temploma, 
a szépséges lány az oltári Istenszülő, az Evangélium pedig maga a keresztény hit; Istennek Szülője siratta a hitet.”29 A 
13. század végén működő Vlagyimiri Szerapion a jövendölést magyarázó prédikációiban megnevezte a mongol-tatár 
csapás okait: „«Isten templomait szétrombolták, a szent edényeket bemocskolták, a papokat és szerzeteseket megölték, 
apák  és  fiaik  vére  áztatta  a  földet,  a  hercegek  és  hadvezérek  elerőtlenedtek,  az  orosz  harcosok  megriadtak  és 
elmenekültek, a városok elnéptelenedtek. […] Testvéreink és gyerekeink sokaságát fogságba hurcolták […], a mezők 
parlaggá változtak, a kiégett falvak helyén fiatal erdők hajtanak ki, nagyságunk egyre csökken, szépségünk elenyészett, 
gazdagságunkat az ellenség bitorolja. […] De mit tegyünk […]: […] irgalmasok legyetek minden emberhez, szeressétek 
embertársaitokat, mint önmagatokat, testeteket őrizzétek meg tisztaságban, ne szennyezzétek be, s ha mégis így tettetek, 



bűnbánattal tisztítsátok meg; ne legyetek gőgösek, ne válaszoljatok a gonoszságra gonoszsággal.» […] Jellemző, hogy 
egyetlen alkalommal sem említi  a tatár szót,  és ez nem a tőlük való félelem miatt van így. […] Ha most ellenük 
fellépnek, akkor az Isten által elküldött büntetést utasítják vissza. Isten megadja azt a lehetőséget, hogy bűnbánatot 
tartsunk; tehát, ha bűnbánatot tartunk, Krisztus parancsolatainak útjára lépünk, elhárítjuk a büntetés belső okát is, és 
akkor a külső ok Isten segítségével szintén megszűnik. […] Oroszország először csak akkor tudta legyőzni a Hordát, 
amikor a keresztény hit védelmére kelt fel, mivel nem a politikai és területi érdekek álltak az első helyen, […] hanem a 
hit. Szent Dimitrij herceg és Radonyezsi Szent Szergij kapcsolata az állami és egyházi hatalom szimfóniájának egyik 
legfényesebb példája. A nagyherceg azt fontolgatja, hogy százötven év után az első nagy ütközetbe indul a Horda ellen. 
De kétségek gyötrik: eljött-e már e fontos lépés […] ideje. És ekkor a szenthez fordul. Szent Szergij áldása […] azt is 
jelenti, hogy az Isten által küldött büntetés ideje lejárt, ugyanakkor imádságos segítséget és a győzelem ígéretét is. […] 
Az Egyház és az állam szétválasztásának […] eszméje egy olyan törekvéssé növi ki magát, mely […] az Egyházat 
egyfajta lelki rezervátumba zárja […], és éppen ez megy most végbe a demokratikus államokban. Az erkölcsösségről 
vallott keresztény elképzeléseket először a politikából űzték ki, most pedig fokozatosan, de hajthatatlanul eltávolítják a 
társadalmi élet egyéb szféráiból is. Szent Szergij szemléletesen mutatta, hogy az Egyház, sőt még a világból kivonult 
szerzetes sem választja szét magát és nem is akarja szétválasztani magát a társadalomtól. […] 
Rettegett Iván csak leváltotta a neki nem tetsző püspököket, Alekszej Mihajlovics irányítani akarta az Egyházat, fia, 
Péter  pedig  egyik  hivatalnokára  bízta  az  Egyház  irányítását.  […]  Péter  nemcsak  hogy  nem  gondolt  az  egyházi 
hatalommal való szimfóniára, hanem még a pátriárka megválasztását is eltörölte. Így Oroszországban a monarchia a 
nyugati típusú abszolutizmus útjára lépett. Az egyházi ügyek irányítására Péter egyházi személyekből Zsinatot hozott 
létre, […] élére hivatalnokot, a szinódus miniszteri hatáskörű vezetőjét állította, aki személyesen a cár hatalma alatt állt. 
[…] Az Egyház irányításának ez a formája nemcsak egyszerűen idegen volt az orosz egyházi tudat számára, hanem 
ellentmondott  az  egész  ezeréves  egyházi  kánonnak  is.  […]  Péter  tevékenységének  sok  vetülete  nem  kulturális 
forradalom volt, hanem egyazon kultúrán belüli antiviselkedés. […] Ne felejtsük el, hogy a 15. század második fele 
Oroszországban a sztrigolnyikok és a zsidózók (szombatosok) szektáival vált nevezetessé. A tanításaikban tagadták a 
Szentháromságba vetett hitet, Jézus Krisztus isteni mivoltát, elutasították az Egyházat, a szerzetességet, a kolostorokat 
és az ikontiszteletet. […] Az egyházi és kolostori földek államosítására úgy tekintettek, mint az első lépés az Egyház 
gyengítésére, az állami ügyekre gyakorolt hatásának csökkentésére és mint a kolostorok és a szerzetesség elleni harc 
kezdetére.  […] Konstantin császár  a  kereszténységet  államvallássá  kiáltotta  ki  (313-ban),  […] az Egyháznak mint 
szervezetnek is meg kellett szerveznie magát. A két hatalom kölcsönös viszonyának egész története […] az államnak az 
a törekvése, hogy az Egyházat mint az intézmények egyikét olvassza magába. A modern államban az Egyház – mondja 
Dosztojevszkij Iván szavaival – «csak valamiféle sarkot foglal el, azt is felügyelet alatt». […] A Szent Oroszország a hit 
szférájába tartozik. […] A Szent Oroszországba vetett hit nem tagadja és nem is huny szemet az orosz ember bűnössége 
fölött. A Szent Oroszország eszméje […] a keresztény antropológiából ered, amire eddig kevés figyelmet fordítottak. Az 
ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. A bűn elfedte az emberben Isten képmását, isteni hasonlatosságát. 
[…] A szentek már puszta létezésükkel is tanúsítják, hogy Isten képmása nem végérvényesen ment tönkre az emberben, 
hogy újra lehet teremteni, és ez a lehetőség minden ember számára nyitott. De ugyanezt az eszmét hordozza magában a 
Szent  Oroszország  fogalom is.  […]  Oroszország  Isteni  képmása,  az  a  része,  amely  az  Utolsó  Ítéletkor  elnyeri  a 
Mennyek Országát. És ilyen «képmása» minden országnak van: minden népnek van Istentől való elhivatottsága. […] A 
Szent Oroszország Oroszország lelke, egy ideál, amelynek elérésére hívják a népet. Egy efféle hasonlatot vonhatnánk: a 
nyugati  civilizáció kultúrájának csúcsára  a  géniuszt  állítja,  a  nyugati  humanista  kultúra  gyümölcsét,  míg az  orosz 
kultúrában ezt a helyet a szent foglalja el. Ezért az ideál sem a zsenialitást, hanem a szentéletűséget célozza meg.”30 
Az Orosz Ortodox Egyház és az orosz szakrális hagyomány szakértőinek fiatal tagja, a szintén Magyarországon élő 
Filippov Szergej ugyancsak az orosz szekularizációval magyarázza Nikon pátriárka,  az Orosz Egyház és az Orosz 
Cárság tragédiáját: Nikon „1653 februárjában megkezdte az egyházi könyveket és szertartásokat érintő reformját, […] 
1654 márciusában vagy áprilisában Moszkvában helyi zsinatot tartottak Alekszej Mihajlovics cár, valamint az egyházi 
és állami hierarchia legmagasabb posztjait betöltő személyek részvételével. […]. Nikon […] javasolta, hogy meg kell 
szabadulni azoktól az újításoktól, amelyek az orosz egyházi szokásokban és istentiszteleti rendben a görög egyházi 
szabályzatokhoz képest megjelentek, mivel ez utóbbiakat tartotta a régebbinek és éppen ezért igaznak. […] Habár a 
zsinat munkájának leírásában arról olvashatunk, hogy Nikon javaslatait egyhangúan fogadták el, a zsinati határozatok 
felsorolásának végén hiányzik a zsinat hat résztvevőjének aláírása, többek között Pavel kolomnai püspöké is.31 […] A 
zsinat után Pavelt letartóztatták, […] majd Nikon egyszemélyi döntése nyomán […] száműzetésbe kellett mennie, ahol 
tisztázatlan körülmények között elhunyt.32 Nikon […] az istentiszteleti könyvek kijavításának […] «irányításával […] 
Arszeniosz  görög  szerzetest  bízta  meg.  Arszeniosz  […]  Moszkvába  Paisziosz  jeruzsálemi  patriarcha  kíséretéhez 
csatlakozva érkezett. Azonban később Paisziosz tudomást szerzett arról, hogy Arszeniosz többször hitet cserélt, volt 
muzulmán és uniátus is, és erről tájékoztatást küldött Moszkvába. Arszenioszt javító célzattal a Szoloveckij kolostorba 
száműzték, és Nikon innen vette maga mellé 1652-ben.»33 […] Végül a javítást végzők nem a régi, hanem a korabeli 
görög, Velencében nyomtatott könyveket vették alapul, amelyekről az oroszországi hívők úgy tartották, hogy azokat 
megfertőzték a «latin eretnekségek». Ez […] nem kerülte el Nikon ellenfeleinek figyelmét, akik azt állították, hogy […] 
az  egyházi  könyveket  nem kijavítják,  hanem lerontják,  eretnek  torzításokat  visznek  beléjük.  […]  Fennmaradt  egy 
érdekes elbeszélés arról, hogy Nikonnak annyira megtetszett a görög szerzetesek fejfedője, hogy magának is ugyanolyat 
rendelt  […],  csupán arannyal  és  igazgyönggyel  kivarrt  kerubbal.  […] Nikon előre  látta,  hogy felróják majd neki: 
«megsemmisítetted a mi régi szokásunkat és a mi első szent főpapjaink öltözékét», ezért úgy intézte, hogy az antiochiai 
patriarcha  felkérésére  maga  a  cár  helyezte  a  fejére  az  új  fejfedőt.»34 […]  A patriarchának mindaddig  nem kellett 
nagyszámú ellenségétől tartania, amíg maga mögött tudhatta a cár barátságát és állandó támogatását. 1656-tól azonban 
[…] Alekszej Mihajlovics cár egyre inkább igyekezett megszabadulni a patriarcha befolyásától, egyre ritkábban vonta 
be az állami ügyek tárgyalásába, […] 1658 júliusában pedig nyílt szakításra került sor. […] Ebben a helyzetben Nikon 
[…] bejelentette, hogy lemond a patriarchai méltóságról, és […] kolostorba távozott. […] 
(Vlagyimir Szergejevics) Szolovjov […] Nikon hibájául rótta fel, hogy ő az egyházat a népen és az államon kívül álló 
elkülönült  erőként  törekedett  konszolidálni,  valamint  a  pravoszláviába  bevitte  a  latinság  idegen  szellemiségét.  A 
«vallási erőszak» ezen «latin alapelve» volt az, ami a szakadást kiváltotta; a szakadásban Szolovjov «Oroszország nagy 
betegségét» látta. A jelenkorra vonatkozóan Szolovjov a «szakadás» fogalmának kettős jelentéstartalmat tulajdonított. 



Az Egyház, amely «engedett a földi hatalom csábításának», elveszítette szellemi tekintélyét, az állam kiszolgálója lett. 
Ezzel egyfelől elkülönült a néptől, másfelől pedig elriasztotta magától a művelt társadalmat, amely közömbössé vagy 
ellenségessé vált a kereszténység iránt. […] Szolovjov rámutatott a gyógyuláshoz vezető útra is: az egyház erkölcsi 
tekintélyének visszaszerzéséhez vezető  úton az első lépésnek egy helyi zsinat összehívásának kell lennie, amelynek 
feladata  a  szakadárokra  kimondott  átok  feloldása  lenne.35 […]  Szolovjov  azután,  hogy  korábban  Nikon 
tevékenységében  a  «latin  szellemiség»  jelenlétét  hangsúlyozta,  most  az  egyéni  vélekedést  «az  egyház  egyetemes 
meghatározásával» szembeállító óhitűeket a protestánsokkal állította párhuzamba (innen ered az óhitűségnek «a helyi 
hagyomány protestantizmusaként», vagy […] «nemzeti protestantizmusként» való meghatározása).36 […] «A nagy vita 
és a keresztény politika» […] címet viselő munkájában […] a keleti és nyugati egyházrész szétválásában […] a keleti és 
nyugati alapelv közötti egyensúly megbomlását látta, amely maga után vonta a bizantinizmus és a latinizmus egyoldalú 
kifejlődését. Az egyház társadalmi és politikai jelentőségének tagadása, a kereszténységnek mint valamilyen befejezett 
egésznek  a  tételezése,  az  egyházi  eszménynek  nem  a  jövőben,  hanem  a  múltban  való  keresése  ezek,  Szolovjov 
véleménye  szerint,  a  bizantinizmus  jellegzetességei.  A görög  egyház  a  latinizmussal  való  szakításakor  saját  helyi 
szokásai védelmében lépett fel, amivel először állította szembe a helyi hagyományt az egyetemessel.37 […] Szolovjov 
munkáiban  felvetette  a  «nagy  skizma»,  vagyis  a  keleti  és  a  nyugati  kereszténység  szétválása  és  az  oroszországi 
egyházszakadás közötti kapcsolat igen érdekes kérdését, amely még megoldásra vár a történettudományban. […] A 
firenzei  unió  és  a  Bizánci  Birodalom  bukásának  hatására  Oroszországban  kialakult  az  a  nézet,  hogy  a  görögök 
elveszítették a hit tisztaságát, és Moszkva vált az új állami és vallási központtá a keresztény népek történelmében. 
A Moszkvai  cárságnak  az  igaz  hit  utolsó  védőbástyájának  és  megőrzőjének  szerepét  tulajdonították  «az  utolsó 
időkben»,  a  földi  történelem közeledő  végének előestéjén («Moszkva-harmadik Róma»).38 Az egyház fő  céljává  a 
vallási élet összes elemének szabályozása és rögzítése válik, a vallási élet megvédelmezése mindenfajta újítástól. E cél 
jegyében dolgoztak a 16. század közepének egyházi zsinatai, […] a szentek «tömeges» kanonizációjára került sor, és 
egész Oroszországra kiterjedő szentkultuszt hoztak létre, amely egyfelől kifejezte az orosz egyház egységét, másfelől 
erősítette  az  orosz  egyházi  hagyomány  tekintélyét.  […]  Tevékenységük  során  az  istenszeretők  a  «szimfónia»39 

hagyományos eszményéhez tartották magukat; ez az eszmény az egyházi és a világi hatalom összhangját és egyetértését 
jelentette,  amely  Oroszországban  a  16.  század  közepén  tartott  egyházi  zsinatok  munkájában  öltött  testet.40 

Mindazonáltal  1653-tól  az  «istenszeretők»  körének  együttes  és  egyetértésen  alapuló  tevékenységét  a  patriarcha 
egyszemélyi döntései váltották fel, amelyek ráadásul motiválatlanok és ellenvetést nem tűrőek voltak. […] A fordulat 
indítékai nem vallási, hanem politikai jellegűek voltak. A szertartási reformnak célja szerint nagy politikai változásokat 
– a pravoszláv népek felszabadulását a máshitűek hatalma alól, és az orosz cár és a moszkvai patriarcha oltalma alá 
kerülését – kellett bevezetnie. E reformok megvalósításakor azonban Nikon […] miközben megőrizte a szertartások 
régiségére  […]  vonatkozó  hagyományos  felfogást,  megpróbálta  bebizonyítani  […],  hogy  az  autentikus  apostoli 
hagyományt éppen a görögök őrizték meg, Oroszországban viszont ez a hagyomány eltorzult és megromlott. Ebből 
fakadt Nikon azon törekvése is, hogy […] eretnekségként ítélje el az oroszországi szertartási formákat. […] Ahogy 
Avvakum protopópa helyesen megjegyezte, «ha mi szakadárok és eretnekek vagyunk, akkor a mi összes szent atyáink is 
azok, és a korábbi istenfélő cárok és a szent patriarchák is azok».41 Alekszej Mihajlovics cárt vagy Nikon patriarchát 
[…] az Antikrisztus előfutárának tartották. […] Avvakum János apostol Jelenéseinek könyvének 13. fejezetéhez írt 
magyarázatában a Jánosnak megjelent kétszarvú vadállat az orosz cárságot szimbolizálja az utolsó időkben, «a vadállat 
két szarva a két hatalmat jelképezi: az egyik a győző, […] Avramij szerzetes Moszkvában azt a gondolatot terjesztette, 
hogy az Antikrisztus eljövetele a végső hittagadást közvetlenül fogja követni, ezért Nikont nevezte Antikrisztusnak. 
[…]  Ugyancsak  meglehetősen  népszerű  volt  az  Antikrisztus  azonosítása  Alekszej  Mihajlovics  cárral.  Ez  azon  az 
elképzelésen alapult, hogy az Antikrisztusnak uralkodónak kell lennie, Rómában kell megszületnie (vagyis a harmadik 
Rómában, Moszkvában), és három és fél évig kell uralkodnia Jézus Krisztus második eljövetele előtt. […]” 42 
„Míg Pétertől kezdve az állam csak gyengíteni akarta az Egyházat, hogy könnyebben irányíthassa, addig a bolsevikok 
az Egyház megsemmisítését tűzték ki célul. 1918 januárjában a pártállami hatalom dekrétumot fogadott el az Egyház és 
az állam, az Egyház és az iskolák szétválasztásáról.  […] Nem véletlenül nevezték el a dekrétum megvalósításával 
megbízott  osztályt «likvidálási  osztálynak». Abban az időben folyt  Moszkvában a  Helyi Egyházi  Zsinat.43 Minden 

egyházmegyéből olyan híreket kaptak, hogy tömegesen végzik ki a papokat. […] A 
«Permi  Egyházmegyei  Híradó»  felsorolja  a  hitükért  elesettek  névsorát[…].  A 
kivégzések indoka mindig sablonos volt: «ellenforradalmi tevékenység miatt». De a 
fennmaradt iratokból az derül ki, hogy az «ellenforradalmi tevékenység» nem egyéb 
volt,  mint  szilárd hit,  egyházi  szertartásokon végzett  szolgálat  vagy részvétel,  az 
egyházi  ünnepek  megtartása,  körmeneten  való  részvétel,  templomban  elhangzott 
prédikáció.  […] Szentségtörő,  gyalázkodó jellegük azt mutatja,  hogy nemcsak az 
Egyház mint az állam számára «kényelmetlen» szervezet ellen folyt a harc, hanem az 
Egyház, mint Krisztus Teste ellen, Krisztus ellen. […]”44 A bolsevikok („többségiek” 
– sic!) 1918-ban meggyilkolták az orosz cárt és a cári családot, 1922-ben létrehozták 
a  munkás-paraszt  szovjet  (tanács)  ateista  utódköztársaságok  szövetségét.  Szent 
Oroszország ennek ellenére a Kegyelem (Szakrális) Rendjében változatlanul létezik, 
csupán erőszak révén felfüggesztett állapotba került.  A meghasonlottság fokát jelzi, 
hogy a II. világháború után kelet-európai államokba „exportált” szovjet rendszer a 
Katolikus Egyház elleni harcában már elnyomási eszközként használta a kollaboráns 
státusba kényszerített Ortodox Egyházakat. Kiemelt közös ellenségük lett a Görög 
Katolikus  Egyház,  amelyet  Magyarország  kivételével  fizikailag  teljesen 
megsemmisítettek  és  javaikat  a  helyi  Ortodox  Egyházaknak  utalták.  Isten 
Oroszországra vonatkozó terve lehet-e más, mint a Szűzanya Szívéből áradó fatimai 
útmutatás: Oroszország megtérése, egységének helyreállítása Mennyei Ősképével. 



III. SZ Z MÁRIA ORSZÁGA ÉS A KATOLIKUS IGAZHIT SÉG Ű Ű
Az Orosz Egyház és az Orosz Szakrális Monarchia egymás iránti viszonyának 
mellőzhetetlen  tanulságai  eligazítást  nyújtanak  mind  a  Katolikus  Egyház 
jelenkori próbatételeire, mind Szűz Mária Országa és Egyháza viszonyára, bár a 
párhuzam  alkalmazhatósága  nem  magától  értetődő.  Míg  az  1054-es 
egyházszakadás nyomán Bizánc Pátriárkátusa függetlenítette magát Rómától és 
Péter utódától, az Orosz Egyház pedig önállósodott közvetlenül Bizánc 1453-as 
bukása előtt, a Magyar Egyház Péter utódához fűződő viszonyát megszilárdítva 
egyetemes, azaz katolikus jellemzőjét és sajátos jellemzőjét, azaz apostoliságát 
egyaránt megerősítette. II. Szilveszter Pápa Szent Istvánnak a Szent Koronával 
küldött  „Apostolokkal  Egyenlő”  minőséggel  rendkívüli  kiváltságokat 
biztosított, amit a Ravennai Zsinat 1001 Húsvétján rögzített. Ez az Esztergomi 
Érsekségnek „mater et caput” (anya és fő) minőséggel a világegyházban egyedi 
pátriárkai sajátosságú joghatóságot biztosít, ami kezdetektől kiterjedt a Szent 
Koronához  tartozó  területek  összes  keresztényére,  rítustól  függetlenül. 
Magyarország ebből adódóan távolról sem némely mai körök érdekei szerint 
magyarázott  vazallusi  képződmény,45 hanem  a  Szentszékkel  lényegében 
mellérendelői viszonyban levő katolikus királyság,46 ami a lehetőségét is kizárja 
külföldinek beleszólni az ország belügyeibe. Szent István király uralkodásának 
korát,  valamint  az  Orosz  Egyház  és  Monarchia  viszonyát  hasonló 
eszkatologikus  várakozások  határozták  meg.  III.  Ottó  a  Renovatio  Imperii 
Romanorum (a Római Birodalom felújítása) célt tűzte ki és felvette a „világ 
császára”, „apostolok szolgája”, „Jézus Krisztus szolgája” címeket. Ezt egykori 
tanítómesterével, II. Szilveszter Pápával a régi római császárságot visszaállítva 
kívánták  megvalósítani,  nem  politikai  hatalmi  képződményként,  hanem  a 
keresztény  országokat  egyetemesen  összefogó  hierarchiaként,  a  dicsőséggel 
eljövő  Krisztust  fogadó  európai  népek  egységében.  Szent  István  felismerte, 
hogy „Isten ujját” vonhatja a térségi politika irányításába. Ezért szól az „Intelmek” soraiban „a törvény kötelékeiről, 
amelyet Isten ujja kötözött (digitis Dei condita)” – „isteni időben” egybeszőtte a Magyar Egyházat a Királysággal. 
Az  Árpád-kortól  kezdve  az  egyházi  hierarchia  magától  értetődően  a  katolikus  hittisztaság  és  egyházfegyelem 
kategóriáinak fenntartott kiközösítés árán is védte az Egyház ügyeként a Szent Korona jogait: „Szent László, Könyves 
Kálmán, II.  István, II.  Béla,  II.  Géza idején (1077-1162) az ország a  Szent Korona uralma alatt […] Szent István 
Intelmeinek  szellemében  élt,  ami  megnyilvánult  Szent  László  és  Könyves  Kálmán  törvénykezésében  is.  A Szent 
Koronát érték kisebb-nagyobb sérelmek, de nagyobb veszély nem fenyegette, s Horvátország, Bosznia, Dalmácia és 
Ráma is a Szent Korona uralma alá került. Ezt követően azonban a Szent Koronát ért sérelmek szinte sorozatossá 
váltak.  III.  István  (ur.  1162-72)  megkoronázása  (V.  31.)  után  I.  (Komnénosz)  Mánuel  bizánci  császár  többször  is 
megpróbálta növelni magyarországi befolyását ellenkirályok állításával és a Szent Korona megszerzésével. Előbb II. 
Géza öccsét, Istvánt küldte Magyarországra, akit azonban a magyar urak nem fogadtak el; ezután II. Géza idősebb 
öccsét, László herceget küldte, akit a magyar urak egy része elfogadott királynak, megsértvén az ország és a Szent 
Korona  egységét  és  főhatalmát.  Bánfi  Lukács  esztergomi  érsek  nem  volt  hajlandó  megkoronázni  Lászlót,  mert 
Magyarországnak volt törvényes királya, III. István. Mikó kalocsai érsek azonban hajlandó volt erre. Lukács érsek II. 
Lászlót (ur. 1162-63) is kiközösítette, aki ezért bebörtönöztette Lukács érseket. László azonban 1 éven belül, 1163. I. 
14: váratlanul meghalt. Mikó kalocsai érsek 1163. I. 27: ismét törvénytelenül királlyá koronázta IV. Istvánt (ur. 1163-
65), II. Géza fiát. Lukács esztergomi érsek a Szent Korona egységét védelmezve őt is kiközösítette. III. István csatában 
legyőzte IV. Istvánt, aki ekkor a hatalom megszerzéséért hűbérül ajánlotta Magyarországot Mánuel bizánci császárnak. 
Mánuel császár azonban III. Istvánnal, a törvényes magyar királlyal kötött békét. A Szent Korona törvényes hatalma IV. 
István halálával (1165) állt helyre. III. István megsértette az Egyház Szent István által biztosított jogait, ezért Lukács 
érsek Magyarország törvényes királyát is kiközösítette. III. Sándor pápa (ur. 1159-81) követe vezette helyes belátásra a 
királyt, akit ekkor Lukács érsek föloldozott a kiközösítés alól. 1173. I. 13: Lukács érsek visszavonult, s a pápa engedélyt 
adott a kalocsai érseknek, hogy […] III. Béla (ur. 1172-96) néven megkoronázza III. István legkisebb öccsét, kinek 
uralkodása alatt helyreállt a Szent Korona uralma Dalmáciában. 
III. Béla 1182. V. 16: megkoronáztatta idősebbik fiát, Imrét, aki 1196: foglalta el a trónt. III. Ince pápa (1198-1216) 
1198:  kiközösítés  terhe  mellett  megintette  Imre  király  öccsét,  András  herceget,  mivel  összeesküvést  szőtt  Imre,  a 
törvényes király ellen; s  levelet  írt  Godehardus székesfehérvári  prépostnak is,  melyben megengedte,  hogy a  Szent 
Korona  őrzésére  őrkanonoki  tisztséget  létesítsen,  nehogy  «valami  kár  érje  az  Egyházat,  vagy  valami  sérelmet 
szenvedjen a haza becsülete, ami a Szent Koronából ered». 1205. V. 29: a Szent Koronával megkoronázták II. Andrást, 
aki 1217-18: keresztes hadjárata idejére az esztergomi érsekre bízta az ország kormányzását. Távollétében egyes főurak 
föllázadtak és elűzték az esztergomi érseket, ami lázadás volt a Szent Korona ellen is. II. András kir. az Aranybullában 
részletes  közjogi  formába  öntötte  az  Intelmek  IV.  fejezetében  megfogalmazott  törvényeket.  A Szent  Korona  jogi 
tagjainak (főpapok, főemberek és minden nemes – együtt és egyenként is) ellenállási jogot adott a királlyal szemben ha 
megszegné a törvényeket. II. András 1231: törvénybe foglalta, hogy a mindenkori esztergomi érsek köteles ellátni Szűz 
Mária  és a Szent  Korona alattvalóinak érdekvédelmét.  Ezzel  külön is törvénybe foglalta  azt (ami az Intelmek III. 
fejezetéből is következik), hogy az Egyház köteles felügyelni a mindenkori magyar királyt és a világi uralmat. Ebből is 
következik, hogy Magyarországon a király személye után az esztergomi érsek mint a Szent Korona főségében második 
tagja47 az  ország második embere,  ugyanakkor a  királynak nem alattvalója.  IV.  Béla  király a  tatárok elől  a  Szent 
Koronával a dalmáciai Trau városába menekült. A tatárjárás után IV. Béla helyreállította Szűz Mária és a Szent Korona 
országát. Az 1256. XII. 16-i oklevélben a Szent Koronát tudatosan hatalomgyakorló jogi személyként, uralkodóként 
említette, s tudatosan alkalmazta az Aranybulla 31. törvénycikkelyét, mely a Szent Koronát olyan jogi személynek 
tekinti, akinek engedelmeskedni kell. Az 1298:21. törvénycikkely kimondta, hogy ha a király az ország területének 
bármely részét bármely okból elidegenítené, azt köteles visszaszerezni. Az ország területi sérthetetlenségének alapja 



ugyanis  az,  hogy  Magyarország  Szűz  Máriáé,  illetve  Mária  nevében  a  Szent  Koronáé,  s  így  egyetlen  magyar 
uralkodónak vagy törvényhozásnak sincs joga abból egyetlen cm²-t sem elidegeníteni. Aki megtagadja az ország, azaz a 
Szent Korona területi épségének helyreállítását, azt a kalocsai érseknek ki kell közösítenie.”48 
A Szent Korona – mint Isten Országának alárendelt, azzal összhangra törekvő Szent (Szakrális) Ország – megsértése a 
magyar(országi)  politikum belső  meghasonlásának  érzékeny  jelzője,  legyen  szó  akár  világi,  akár  egyházi  politika 
esetéről. A Szent Korona jogrendje ellen a Károlyi Mihály-féle Népköztársaság és a Kun Béla-féle Tanácsköztársaság 
bolsevik mintára  elkövetett  merényleteinek következményeként  állhatott  elő  az  anakronisztikusan groteszk helyzet, 
amelyben Kun Béla a Szent Korona 100000 márkáért történő eladásáról tárgyalhatott egy müncheni ötvössel. Ezen 
spirituális hűtlenségek közvetlen feltételt teremtettek a trianoni koncepciós tárgyalás és az 1920. június 4-ei diktátum 
végrehajtásához, amely éppen Jézus Szentséges Szíve ünnepén – öt sebbel csonkolva feszítette keresztre Szűz Mária 
Országát és népét.  A Szent Korona jogrendjét sértő külső és belső merénylők, a teljesség igénye nélkül: az Antant; a 
csehszlovák köztársasági kormány és legionistái; a szerb-horvát-szlovén királyság és a szerb csapatok; a román király és 
hadsereg 1919-ben, illetve a trianoni diktátumot követően; 1921-ben a nemzetgyűlés; 1944-ben a III. birodalom; 1946-
ban a szovjet hadsereg, a magyar parlament és a csehszlovák kormány. Rákosi Mátyásnak 1948-56 között már csak 
kihasználni kellett a tálcán kapott állapotokat, amelyekért magyar(országi) vezetők vagy Magyarországon hatalomhoz 
jutó idegenek okolhatók, akik olykor szándékosan, máskor vétkes tudatlanság, bűnös könnyelműség vagy kalandor 
felelőtlenség formájában követték el a Szent Korona jogrendje elleni merényleteiket: 1301-ben Károly Róbert (első 
koronázásakor)  és  Cseh  Vencel;  1305-ben  Wittelsbach  Ottó;  1306-ban  Kán  László  és  Károly  Róbert  (második 
koronázásakor); 1440-ben az Országgyűlés, Kottaner Jánosné Ilona, az özvegy Erzsébet királyné és I. Ulászló; 1457-
ben V. László; 1517-ben Werbőczy István; 1526-ban Tordán és Székesfehérvárott tartott Országgyűlés és Szapolyai 
János; 1528-ban és 1529-41 között Szapolyai János; 1541-51 között Szapolyai Jánosné Izabella „királyné” és Fráter 
György; 1552-ben Habsburg Ferdinánd; 1619-ben Bethlen Gábor és az Országgyűlés; 1687-ben I. Habsburg József, 
Esterházy Pál nádor és a Rendek az Aranybulla Ellenállási Záradékának eltörlésével; 1703-11 között a Habsburg-ház; 
1780-90 között II. József „kalapos király”; 1790-ben Weszprémi István; 1848-49-ben Ferenc József császár, Kossuth 
Lajos, Szemere Bertalan és Duschek pénzügyminiszter; 1867-ben Ferenc József császár és az Országgyűlés.49 
Szent István király Intelmei és II. András király Aranybullája az Ellenállási Záradékkal biztosítják a Szent Korona 
Jogrend szerint  Mária  Országában Egyház  és  Szakrális  Monarchia  szinergiáját50,  egymást  segítő  együttműködésük 
évszázadokon át kipróbált páratlan tökéletességű katolikus prototípusát. Sajnos ezt a Katolikus Egyház társadalom- és 
politikai teológiája nem integrálta, de nem is dolgozta ki ezen valóságok Isten akaratával való megfelelésére, sem a 
megfelelés hiányára vonatkozó modelljeit.  Ezzel szemben az ortodox politikai teológia magától értetődően operál a 
bizánci és orosz modellek kategóriáival: „Egyház és az állam olyan, mint a lélek és a test. Ennek alapján […] az állam 
esetleg  olyan politikát  folytathat  vagy olyan törvényeket  hoz,  amelyek  közvetlenül  nem érintik  az Egyházat,  […] 
azonban mérhetetlen veszteséget okozhat az Egyháznak. Másrészt az Egyház zavarai az állam életében is tükröződnek. 
Például a különböző vallási eretnekmozgalmak az állam békéjét és nyugalmát is megzavarják, és az uralkodóknak olyan 
intézkedéseket kell  hozniuk, amelyek visszaállítják a nyugalmat.  […] Bizáncban sok […] zsinatot, […] amelyeken 
kimondottan  egyházi,  dogmatikai  viták  zajlottak,  az  uralkodók  kezdeményezésére  hívtak  egybe.  Szeretném 
hangsúlyozni,  hogy ez  nem csupán és  nem annyira  jogi  szimfónia  volt,  mint  inkább a  karizma szimfóniája.  […] 
Bizáncban a pátriárka kijelölésekor nem volt újra felszentelés, míg Oroszországban fokozatosan kialakult a pátriárka 
megválasztásának szertartása, amely magában foglalta az újra felszentelés elemeit. Ily módon a pátriárka és a cár a 
Szentségek által különleges karizmát kapott Istentől, és természetesen egyetértésben kellett tevékenykedniük. De mint 
Bizánc is, úgy Nyugat-Európa is számtalan példát szolgáltat állam és Egyház közötti kölcsönös ellentétekre és nyílt 
harcokra. […] Magas tisztségeket tölthetnek be és nagy méltósággal bírhatnak, miközben a minden emberre jellemző 
gyengeségektől  és  bűnöktől  ők sem mentesek.  […]  Nyugaton  az  Egyház  és  az  állam kölcsönös  kapcsolatában az 
Egyház számtalan kísérletet tett arra, hogy az állam fölé kerekedjen, […] Oroszországban az állam igyekezett jóval 
gyakrabban az  Egyház  fölé  kerekedni,  és  a  köztük  lévő  konfliktusok általában  az  állam hibáiból  keletkeztek.  Ez 
egyebek között azért is volt így, mert az orosz cárok az idők során úgy kezdték értelmezni a második felkenésük során 
kapott karizmát, mint a papság részévé válásukat.”51 
Az orosz cárság papi jegyeinek mibenlétét szakszerű vizsgálatnak kellene alávetni, de összeállításunk előbbi részeiben 
tárgyalt  Isapostolos52 minőség  ismeretében  az  orosz  cár  szakrális  papi  mivolta  megalapozottan  vélelmezhető.  A 
szakrális monarchiák orosz-magyar párhuzamát illetően nem hagyható figyelmen kívül, hogy az Isapostolos minőség 
megélése a magyar királyságban – főleg az Intelmekkel és az Aranybullával – tökéletesedett a Szent Korona jogrendje 
ellen indított merényletsorozatig,  az orosz cárságban – a későbizánci és nyugati abszolutisztikus elemek átvételével 
torzítva  –  fokozatosan  sorvadt.  Furcsamód,  az  idézett  orosz  ortodox  szaktekintélyek  amennyire  világosan  látják 
Oroszországnak és az Orosz Egyháznak a világi gondolkodás diktálta szekularizációs tévedéseit, annyira távol áll tőlük 
egyáltalán  mérlegelni  Oroszország  megtérésének  szükségességét. Összeállításunk  II.  részében  megállapíthattuk  a 
keresztények egyéni és közösségi öntudati érlelődését, személyiség-fejlődését érő krízisekről, hogy olykor azonosságuk 
gyökerével szembeforduló ellenpólusként próbálják újraértelmezni önmagukat. Ezt az ősbűnnel megsérült természet 
önállítási  kényszere  okozza,  a  kegyelem segítségével  azonban a  tévedés  felismerhető  és  megtéréssel  a  gyógyulás 
irányába terelhető, viszont összeomlással jár, ha megtérés helyett megátalkodás következik.  Az egyes személyek és a 
változásnak időben szintén alávetett  kisebb-nagyobb közösségek – így az egyes nemzeti  egyházak53 és a  szakrális 
monarchiák – egyaránt csak megtérésükkel küzdhetik le meghasonlásaikat. Küzdelmükhöz világító fáklya Szolovjov 
idézett  bizantinizmus-leírása54,  klasszikus  üdvtörténeti  példája  pedig  az  ószövetségi  választott  nép  intézményes  és 
karizmatikus szolgálattevői, mint korporatív személyek55. Zárt közösségi inkubátorként a bizantinizmus elsorvasztja a 
keresztény egyénekre és közösségekre egyaránt kötelező folyamatos megtérés készségét, benne Isten megtérésre szólító 
kegyelme is csak az elhárítandó külső  hatások egyike lehet.  A rendszer-ideológiai  bizantinizmus jellemző  tünete a 
rendszeren kívüli szereplők – szektásodás jegyét mutató – kriminalizálása, ami az egymást elítélő  orosz óhitűek és 
Nikon pátriárka, illetve Nikont évszázadokon át védő szerecsenmosdatók közös tévedése. 
Az ortodoxia hasonlóan viszonyult a köréből Rómával egyesülő görög szertartású katolikus közösségekhez, amelyeket 
az ortodox egyháztestből amputált tagokként definiált és így tartja ma is. Szovjetunió és csatlósai ortodox egyházainak 
behódoltatása odáig fajult, hogy ortodox püspök csak a KGB – illetve annak megfelelő állambiztonsági szerv – tagja 



lehetett, és állambiztonsági feladatai közé tartozott többek között a Görögkatolikus Egyház megsemmisítése. Mária 
Országát 2 világháborút követő területi diktátumokkal szinte felismerhetetlen módon megcsonkították, Isten azonban 
ebbe is rejtett kegyelmet. A csonka-országban elenyésző számban maradt ortodoxok nem lehettek partnerek a Magyar 
Görögkatolikus Egyház fizikai kiirtásában. „Amikor az egyházüldöző hatalom ugyanazt a tervet akarta megvalósítani, 
amit  tőlünk  keletre  végre  is  hajtottak  a  görögkatolikusokkal  szemben,  bizonytalanság  alakult  ki,  hogy  a  Szerb 
Patriarchátushoz,  vagy  a  szovjet  megszállás  miatt  befolyással  rendelkező  Moszkvai  Patriarchatus  joghatóságához 
kapcsolják-e  a  Magyar  Görögkatolikus  Egyházat.  […] Az  1950-es  években különbözött  Belgrád,  illetve  Moszkva 
vallásüldöző politikája, s valószínűleg ebből támadhattak olyan nézeteltérések, amelyek megakadályozták a korábban 
megálmodott magyarországi tervet. Nálunk nem tiltották be a Görögkatolikus Egyházat, nem kényszerítették föld alá. 
Mi ezt csodaként tartjuk számon, s hálát adunk a Jóistennek, hogy megkímélt bennünket ettől a csapástól. Egyházi 
életünkben számos – továbbélést  jelentő  –  megmagyarázhatatlan eseményt  a  Máriapócson is  könnyezett  Szűzanya 
közbenjárásának tulajdonítjuk. Elsősorban nem politikai tényezőknek, hanem az isteni gondviselésnek tudjuk be sajátos 
mentességünket,  a  beolvasztási  kísérlet  elkerülését.  […] Ismeretesek  olyan  dokumentumok,  amelyek  a  Belgrád  és 
Moszkva  közti,  a  magyar  görögkatolikusság  sorsát  érintő  vitáról  és  presztízsküzdelemről  szólnak.  Ezekből 
egyértelműen kiolvasható a fölszámolás szándéka.”56 A magyarországi szovjet megszállás helyi bérenchada testületi 
koncepciós likvidálással szándékolta kiiktatni általában az ellenálló keresztény réteget, és kiemelten a római és görög 
szertartású katolikus főpapságot, a püspöki székekbe pedig saját kiszolgálóit ültetni. 
Mindszenty József bíboros, Hercegprímásnak az Egyház és Nemzet elleni terror mellett a Vatikánban 1963-tól futtatott 
„Ostpolitik”57 gépezetével szemben is ki  kellett  állnia.  Ezért  írta  az Egyesült  Államok Budapesti  Nagykövetségére 
menekült politikai disszidensként, 1962-ben még szelíden: „Az Egyház mai mély válsága ne ijesszen meg bennünket! 
Túlságosan és sokáig ráhagyatkoztunk az ősi múltra épült, a családi és nemzeti folytonosságba beágyazott keresztény 
hitre. E beágyazottság azonban csak támasz lehetett, de nem volt sem maga a hit, sem annak záloga. Minden egyénnek, 
minden nép minden egyes nemzedékének újra  meg újra  meg kell  küzdenie  a  hitéért  úgy,  mint Jákobnak az  Isten 
angyalával. Nem szabad eleresztenie az alkalmat, a lehetőségeket még halálos fáradtság miatt se, mindaddig míg Isten 
meg nem áld bennünket. Isten fiatal. Övé a jövő. Ő nemcsak a múlt, a hagyományok tudója vagy féltékeny vigyázója, 
hanem az újnak, a fiatalnak, a holnapnak az előhívója is egyénekben és népekben, akik nem adják föl magukat. Ezért 
nincs helye a csüggedésnek. A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól, Isten 
azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el; nekünk kell nekilátnunk, 
hogy azt előhozzuk. Százados, tragikus és hősi küzdelmekben hazát vesztettünk: majdnem csak talpalatnyi földünk 
maradt. […] Ebbe a minket perzselő  tűzvészbe persze mi magunk is beledobtuk száraz és mindig újra meggyújtott 
gerendáinkat: hitetlenségünket és árulásainkat egymással szemben, káromkodásunkat, közéleti könnyelműségünket és 
legutóbb  azt,  hogy  népünk  kényelemszeretetből  segédkezet  nyújtott  a  magyarság  termésének  alattomos 
lekaszabolásához. […] Isten és őseink mondatják velem és ezt szeretném minden magyar párnája alá tenni, legyen 
bárhol széles e világon, hogy ne legyen nyugta az ösztökétől halála órájáig: A megmaradt kevésből újra kell építenünk a 
hazát!”58 A hitvalló főpásztor tehát nem vádolt senkit, hanem önvizsgálatra, megtérésre, Isten, Egyház, Haza és Nemzet 
jövője  iránti  hűségre  szólított  éppen  amikor  ezek  szolgálatának  legkevésbé  látszott  a  jövője59.  Számára  a  „Haza 
Újraépítése”  alapvetően  más,  mint  a  lényegileg  katolikus  Magyar  Királyság  visszaállítását  követelő  ezoterikus 
botcsinálta  megmondók képzelik,  a  „szakrális”60 katolikus jelentése  és  a  „katolikus”61 fogalom mibenléte  egyaránt 
mellékes. Mindszenty Hercegprímás számára a „Haza Újraépítése” ugyanakkor alapvetően több, mint azt személyes és 
szakrális karizmájának lényegi ismerete híján általában értelmezik.  A II. Vatikánum utáni egyházi és világi politikák 
rohamos szekularizációja Mária Országa és Egyháza szakrális őrét hajthatatlanságának kemény kifejezésére kötelezték: 
„A rabszolgává tett nemzet soraiban ma én vagyok Magyarország egyedüli alkotmányos képviselője […] feladatom 
lenne az új kormány kinevezése, a Nemzetgyűlés összehívása és feloszlatása […], aki alkotmányos alapon új életet 
kezdhet a nemzet számára […]. Az itt említettek alapja Szent Istvánnak II. Szilveszter pápához intézett beszámolója a 

Magyar Egyház megszervezéséről, amelyben az esztergomi érsek a 
legmagasabb egyházi és alkotmányos méltóság. Ezt a beszámolót a 
pápa  elfogadta,  és  jóváhagyta  azzal,  hogy a  koronát  […]  Szent 
Istvánnak adta. Az érsek-prímás kettős funkcióját kell szem előtt 
tartani – […] utóbbi kettős eredetű: egyházi és alkotmányos. […] 
Letétele még nem jelenti, hogy megszűnt prímásnak lenni. Nem 
személye,  hanem  a  Nemzet  függetlenséghez  való  joga ered  az 
isteni  akaratból  és  a  természetjogból,  s  ez  világos  álláspont 
kinyilvánítására  kényszeríti,  valamint arra,  hogy őrizze a  prímás 
hivatalát. […] Az lenne a kívánatos, hogy Őszentsége ne engedje 
meg,  hogy a  zsarnokság és istentelenség uralma megszakítsa  az 
ezeréves  gyakorlatot,  hanem  inkább  mozdítsa  elő  a  nemzet 
függetlenségét.  Könyörgök  Őszentségének,  ne  ejtsen  foltot 
történelmi emlékezetén azzal, hogy visszaveszi a hitet és a Róma 
iránti hűséget a Máriához, Magyarország Nagyasszonyához mindig 
hű néptől és apostoli királyától, Szent Istvántól. Ami idáig történt 
Esztergommal kapcsolatban, az gyakorlatilag megkönnyíti Nixon 
elnöknek, hogy istentelen kezekbe juttassa a szentkoronát. Ez idáig 
az  elnök  folyamatosan  megerősítette  előttem,  hogy  továbbra  is 
szent  [tárgyhoz  illő] oltalomban  részesíti,  ám  utóbb  olyan 
nyilatkozatokat  tett  a  tömegkommunikációban,  amelyek  engem 
nyugtalansággal  töltenek el. Amit  írok,  az  minden magyarnak a 
véleménye.  Ha  Őszentsége  ignorálja  ezt:  «Szóltam  és 
megmentettem  lelkemet,  […]  hogy  ne  becsmérelhessék 
szolgálatunkat […] Mi köze az igazságnak a gonoszsághoz? […] 
Hogyan egyeznék meg Krisztus Béliállal?» (2 Kor 6,3.14.15)”62 



IV. SZ Z MÁRIA ORSZÁGÁNAK ÚJRAÉPÍTÉSE Ű
Amennyire megdöbbentő, hogy Béliál63 neve egyáltalán említésre kerülhet bármely Pápa intézkedése kapcsán, sajnos 
annyira  indokolja  az  Ostpolitik  természete,  amely  miatt  a  magyarországi  kommunisták  kedvére  VI.  Pál  Pápa 
megfosztotta Szűz Mária Országa Hercegprímását esztergomi érsekségétől. Egyes kutatók szerint a  Pápához intézett 
kemény  hangvételű levél  nem  került  elküldésre,  ami  a  boldoggá  avatást  esetleg  kockáztató  vélt  engedetlenség 
leplezésének is tekinthető. A Kereszténység Védőbástyájaként elismert Mária Országa utolsó hűséges Hercegprímása, 
min  az  Egyház,  Hit,  Haza  és  Nemzet  védelmezője64,  nem  szorul  védelemre,  még  kevésbé  leplezésre.  Az 
engedelmességet65 mindenekelőtt  Isten  iránt  kell  gyakorolni, mivel  az csupán  gyümölcse  a  sokkal  fontosabb 
igazságosság  erényének,  az  erények hierarchiája  ugyanis  az  isteni  (teológiai)  erényekkel  –  hit,  remény,  szeretet  – 
kezdődik, amelyeket a fő (kardinális) erények – igazságosság, mértékletesség, bölcsesség, állhatatosság – követnek. A 
Hitvalló Főpásztor életszentségét vitatók a gallikanizmus66, valamint az egymást kizáró konstantinizmus-iulianizmus67 
koholt  vádjait  egyaránt  rámondták,  mai  utóda,  Erdő  Péter  bíboros  mégis  ihletetten  méltatta  a  2009.  május  2-án 
Esztergomban tartott Mindszenty-emlékmisén: „Boldog emlékű elődömet […] 1948. december 26-án tartóztatták le az 
esztergomi  prímási  palotában.  Ezen  a  napon  Rómában,  bíborosi  címtemplomában,  a  Santo  Stefano  Rotondo 
templomban ünnepelték a római magyarok a templom védőszentjének, Szent István diakónusnak az ünnepét. Minden 
bizonnyal sokan közülük 1946. március 3-án is ott voltak, amikor Mindszenty József bíborossá kreálásakor birtokba 
vette  ezt az ősi templomot,  amelyet XII.  Piusz pápa jelölt  ki  számára68.”69 Továbbá, születésének 120. évfordulója 
alkalmából rendezett konferencián:  „a történettudománynak sem mellékes, hogy a mártír  sorsú bíboros tetteinek és 
szavainak fő mozgatórugója a hite volt, ez pedig megnyilatkozásait magyarázza és egységbe fogja. […] Mindszenty 
József magatartását spirituális szempontból kell vizsgálni; korporatív személyiség volt, mert életében «összetömörítve 
megtaláljuk a hívő emberek szenvedéseit és tanúságtételét.»”70 Utódja idézett megállapításait maga Mindszenty bíboros 
vetítette előre a Szent István Társulat 1947. december 11.-ei közgyűlésének elnöki beszédében: 
„Ahhoz, hogy helyesen mérlegeljen és ítélkezzék a történetírás, kell hozzá a mindent áttekintő biztos látáson kívül a 
megvesztegethetetlen felelősségtudat az ítélkezőben; ennek szemszögéből nézze az ítélet alá kerülőt – mondotta. – A 
közéletnek nincs egyetlen szerepvivője és eseménye, aki vagy amely felett előbb vagy utóbb az ítélet el nem hangzanék. 
A történelmi ítéletet azonban nemcsak az írók és történészek fogják megalkotni. Van egy másik ítélőszék is, melyben 
nem  az  írástudók  ülnek.  A  nép  is  ítélkezik.  Egyszerűségében,  tisztaságában,  előítélettől  mentesen,  jobban  és 
helyesebben ítél, mint azok, akik ideológiát szolgálnak. A bírálat, mely a néptől jön, «a történelmi ítélet előfutára». Fél 
a történelemtől az, aki «az előfutárt elnémítja».”71 A Hercegprímás történelem-szemléletét72 az örök magasságokból 
táplálkozó  üdvtörténeti  küldetéstudata  ihlette, páratlan  jelentőségű  szolgálatának  prófétai  bejelentéseit igazolta  a 
„vértanúk  zsengéje”  példájára  végzett  hitvédelemmel,  prófétaként  felmutatta  Szűz  Mária  Népe  szenvedéseinek  az 
engesztelésben  gyümölcsöző  értelmét73,  és  saját  előre  látott  kálvária-járásával  hitelesítette  is.  A korábbi  veszprémi 
püspök esztergomi kinevezése előtt prófétai közlésben „1945 májusában az Úr így szólt Natália nővérhez: «Közel van 
az isteni erőmmel megáldott, és Lelkem fényével megkoronázott Fej […] bebizonyítom, hogy terveim nem egy lélekre, 
hanem az egész üldözött Egyházra és a szenvedő világra vonatkoznak.» […] «Jézus látni engedte, mily nagy fokban 
hevíti az Ő isteni szeretetének tüze Hercegprímás Urunk szívét, és mily rendkívüli erővel működik benne az Igazság 
Lelke.  Láttam a  Szentlélek  erejét  erősödni,  fokozódni  benne,  egészen  a  haláláig  […] Isten  kezében mint  különös 
eszközt  a  közeli  szebb magyar  jövőre  nézve.»  1945 október  közepén a  nővér  leírta  Jézus Mindszentyhez intézett 
szavait: «[…] te vagy kegyelmeim befogadója, ami nem volt és nem is lesz benned hiába! Isteni akaratomból téged 
felszabadító  angyalként  helyeztelek  az  ország  és  az  Egyház  védelmére.»”74 A  Hercegprímás küldetésének  égi 
bejelentése  méltó  földi  visszaigazolást  nyert:  a kinevezés  dátuma  1945.  augusztus  16.-a,  a  Világegyházban 
Nagyboldogasszony ünnepét közvetlenül követő Szent István Magyar Király napja. 
A kinevezési  dokumentumot Grősz József  kalocsai  érsek vette  át  és szeptember 8.-án,  Kisboldogasszony ünnepén 
személyesen átadta a címzettnek, aki néhány napi elmélkedés után elfogadta a kinevezést,  amit szeptember 14.-én, 
Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén kihirdettek. A kinevezési bullát XII. Pius Pápa október 2.-án, Szent Őrangyalok 
ünnepén írta alá, az új Hercegprímás székfoglalója október 7.-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén, első szolgálati napja 
8.-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén volt. Bíborossá kreálásakor, 1946. február 21-én, XII. Piusz pápa prófétálta: 
„Az  új  kardinálisok  közül  […]  Te  leszel  az  első,  akinek  vállalnod  kell  a  bíbor  színnel  jelzett  vértanúságot!”75 
Letartóztatása  előtt,  1948  Karácsony  másnapján,  Géza-István  fejedelem  által a Várhegyen  emelt  első  esztergomi 
szentegyház védőszentje, Szent István első vértanú ünnepén szózatot intézett Szűz Mária Országa reá bízott Népéhez: 
„[…] Azon a helyen, ahol nem pártok, de az Apostoli Szentszék kegyéből és bizalmából őrt állok, […] senki sem állott 
annyira  eszközök  híjával,  mint  én.  Annyi  célzatosan  megszőtt,  százszor  megcáfolt,  de  konokul  tovább  hirdetett 
valótlanság  nem  tajtékzott  mind  a  hetvennyolc  elődöm  körül  együttvéve  sem,  mint  körülöttem.  Nem  vádolom 
vádlóimat. Ha a helyzetet időnként megvilágítani kényszerülök, ezt csak nemzetem feltörő fájdalma, kicsorduló könnye, 
megrázó igazsága teszi.  Imádkozom az igazság és szeretet  világáért.  Azokért  is,  akik Mesterem szava szerint nem 
tudják, mit cselekszenek. Szívből megbocsátok nekik. Nem vettem részt semmiféle összeesküvésben. Nem mondok le 
érseki  tisztemről.  Nincs  vallani  valóm  és  semmit  sem  írok  alá.  Ha  mégis  megtenném,  az  csak  az  emberi  test 
gyengeségének  következménye  s  azt  eleve  semmisnek  nyilvánítom.”76 A Nagy  Magyar  Engesztelés  Főpapja  és 
Prófétája helytállásának forrása az emberi és keresztényi mivolt királyi-papi-prófétai hármas egysége, annak sajátos 
egyetemes és magyar elemeinek egységében: (1) az Ősevangéliumban meghirdetett ítéletprófécia és üdvösségprófécia 
Szűz Mária  Országára és  Egyházára  vonatkoztatott  szemlélete;  (2)  a  Szűzanya,  mint  Örökös  Magyar  Királynő  és 
Tulajdonos szolgálata a magyar szakrális monarchia egyedi közjogi rendjében; (3) az Úr Jézus és a Szűzanya által 
Mária Natália nővérnek adott magán-kinyilatkoztatás melletti elköteleződés. Mindezek a kiforrott papi önértelmezésére 
épülve együttesen alakították a  Hercegprímás szakrális életművét.  Papságának máriás irányát lelkivezetője,  Marton 
Boldizsár Marcell sarutlan karmelita atya támogatta, akinek halálakor, 1966-ban írta naplójába a Hercegprímás: ,,Most 
már csak imádkozhatik értem a kiváló jó pap és barát, tanácsot nem adhat.”77 
„Marcell atya […] 1942-ben tette közzé a lelki életről írt kézikönyvét Kolostori iskola a Karmelen címen. Két évvel 
később jelent meg Mindszenty […] «Az édesanyának» harmadik, bővített kiadása. […] «A szerző legédesebb ambíciója 
az volna – írja Marcell atya könyve előszavában –, ha sikerülne minél több lelket megnyerni az igazi Mária-kultusznak 
[…], mert aki Őt megtalálja, az életet találja meg és üdvössége lészen az Úrban (Péld 8,35). […] Mária nélkül a lelki 



élet puszta vergődés, egy helyben topogás, vagy roppant fárasztó, lassú haladás, neki-nekilendülés és még nagyobb 
visszaesés;  s  mert  az  Isten  akarata,  hogy Mária  anyánk legyen és  mi  valódi  gyermekei  […],  amely  nélkül  nincs 
számunkra mennyország.» Mindszenty is ezt mondja: «Csak azt tesszük a Mária-tisztelettel, amit Jézus Krisztus tett és 
tanúsított  Máriával  szemben.  Jézus  szeretve  tisztelte  Máriát;  engedelmeskedett  neki  és  bekapcsolta  üdvösségünk 
legfőbb mozzanataiba és titkaiba […] Krisztus vérével törleszti az istenanyaságot, az asszonyokból kiválasztottságot, a 
Szeplőtelen Fogantatást, a túláradó kegyelmeket és az irányunkban való anyaságot is.» […] «Küldetést adott tehát az Ő 
édesanyjának – írja Marcell atya –, hogy a nyomorult emberiség az istenfiúság tudatára ébredjen az ő gyengéd kezének 
vezetése alatt. […] Őrá bízta a feladatot, hogy a fogadott istenfiúság mennyei tisztaságával és édes bizalmával tudjuk 
kiejteni a szót: Abba! Páter!» Ha Mária anyai hivatása, hogy minden lélek alkalmassá legyen a fogadott istenfiúságra, a 
pap hivatása az, hogy atya legyen a természetfeletti életben és mint az apostol mondja, «az evangélium által életet adjon 
Jézus Krisztusban» (1Kor 4,14), és hogy az atyaság fájdalmait szenvedje újra meg újra, egészen addig, míg Krisztus ki 
nem alakul az alkalmassá vált lélekben (Gal 4,19). […] «Némelyeket...  pásztorrá és tanítóvá tett,  hogy szolgálatuk 
betöltésére neveljék a szenteket és felépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia 
megismerésében az egységre és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet» (Ef 4,11-13). Mindszenty 
[…] hivatkozik Szent Ágostonra, aki szerint «a megtestesülés csodája újul meg a pap által» […] «Vita sacerdotalis – 
vita Mariana! Így gyönyörűséges a földi élet, így lesz apostollá a pap. […] Ő maga lesz […] a lélek-kertek forrása, […] 
az élő  vizek mélységes, csordultig telt szent kútja, ha elszántan, következetesen megvalósítja, életté teszi a jelszót: 
Máriával! Mindent vele, semmit nélküle!» – írja Marcell atya.”78 
A Hitvalló Hercegprímás szárnyaló magasságokat és megrendítő mélységeket értő papi lelkülete csakis Legfőbb Ura és 
Mestere,  a  Melkizedek-rendi  Főpap  és  Királyok  Királya,  Jézus  Krisztus  iránti  közvetlen,  meghitt  személyes 
kapcsolatából élhetett. Számára a Melkizedek-i szemlélet is számíthatott, hogy  a szakrális államformát felfüggesztő 
politikai  helyzetben Zakar  Andrást79 választotta  titkárául,  akinek  műveiben  jelentős  elem  az  Egyház  tanításából 
méltatlanul peremre szorult Melkizedek-teológia80. Ez erőforrás lehetett számukra a börtönben is, ahol a már korábban 
letartóztatott titkárt és elöljárót az alvilág urától ihletett pribékek megpróbálták egymás ellen fordítani. Az emberré lett 
Fiú-Isten Papságának vonatkozási alapja a  Krisztus-tipológia  csúcsán levő  Melkizedek,  a  Magasságbeli  (El-Elyon) 
papja, az Igazságosság Királya. A keresztények mégis úgy vannak a Melkizedek-féle papsággal, mint a szeretettel: 
gyakran  emlegetik,  de  a  konkrét  élethelyzetekben  megkívánt 
gyakorlatba  ültetése  keveseknek  sikerül  –  egyikük  Szűz  Mária 
Országának  Hercegprímása.  A  Magyarországon  elkezdődött 
Egyház-üldözés  éveiben  Natália  nővér  által  maga  az  Úr  Jézus 
figyelmeztette  a  papságot  a  Melkizedek-i  mivolt  örök  isteni 
jellegére:  „Kedves  papjaim,  szeretném,  ha  nemcsak  az  áldozat 
bemutatásakor találkoznátok Velem. Találkozzatok Velem a földi 
élet sivár mindennapjaiban is. Találkozzatok Velem, amikor a világ 
összeesküszik  ellenetek,  amikor  nektek  támadnak  vádlóitok, 
amikor  igazságtalanul  üldöznek  titeket  Nevemért.  Hallottátok, 
hogy  megmondatott  nektek:  papok  vagytok  ti  mindörökké, 
Melkizedek rendje szerint. Megértettétek, hogy utatok e világban 
rövid és keskeny; beleegyeztetek abba,  hogy nem kívántok más 
örömet és gyönyört, mint az örök életét; tudomásul vettétek, hogy 
Velem  együtt  meghaltatok  a  kereszten,  s  ezt  a  halált  ti  el  is 
fogadtátok. Akkor hát miért akartok föltámadni e világra? Miért 
keresitek az örök kárhozatra való megszületést? Bizony mondom 
nektek,  amit  kerestek,  azt  fogjátok  megtalálni.  A  mindennapi 
kenyeret, s mindazt, ami életetek fönntartásához szükséges, ne a természet adományának tulajdonítsátok. Ami jó, azt ne 
a természetnek köszönjétek. Az úr ti vagytok. A természet csak szolga, amely földi életetek során szolgál benneteket, s 
mikor e földi élet véget ér, testetekkel együtt számotokra a természet is porrá változik. Ha úgy képzelitek, hogy a 
természet a ti istenetek, a természettel együtt ti is örökre elpusztultok, vigyázzatok, nehogy a természet áldozataivá 
legyetek! Mindenben Engem lássatok, akkor nem váltok semmivé a természettel együtt. A természet szépségeiben is az 
Én szépségemet vegyétek észre, a természetes örömben is az én örömömnek örüljetek. Ha így tesztek, megértitek, hogy 
Én vagyok mindennek kezdete és vége, Én vagyok forrása a mindenségnek, s Rajtam kívül semmi nem lett, ami lett.”81 
Az Úr Jézus idézett tanításának szempontjai a Melkizedek-rendi papság lényegére mutatnak: az időben elővételezendő 
örökkévaló és az örökkévalóban beteljesítendő mulandó egységes munkálása. Így teljesül az Ember eredendő küldetése, 
ami az ősszülők elbukása után az Ősevengélium meghirdetésével magasabb méltóságú új lehetőséget kapott:  Jézus 
Krisztus által minden időlegeset Istennek felajánlva és szándékai szerint átváltoztatva Isten örökkévaló uralmába vonni. 
Az Egyház, az Emberiség és a Teremtés egésze így jut Isten által eltervezett rendeltetésére, ami a célba érkezettség felől  
visszatekintő megfogalmazásban az Örökkévaló érvényre jutása a Teremtésben. Jézus Krisztus, mint Örök Főpap és a 
Királyok Királya,  az  Atyának felajánlott  kenyér  és  bor átváltoztatásával saját  Szent  Testébe és  Szent  Vérébe építi 
mindazokat, akik Őt Kereszt-áldozatában Istennek és a mindenség Urának elismerve Belőle táplálkoznak. A végcél 
felől értelmezve Melkizedek papsága és királysága is Jézus Krisztustól ered: elővételezetten részesült a Mennyei Örök 
Főpapságból  és  Királyságból,  amelyek  teljességükben  Jézus  Krisztusban  működnek.  Melkizedekről a Szentírás 
említéseihez képest (Ter 14,17-18; Zsolt 110,4; Zsid 5,6-7,17) az egyházatyák hagyatéka és a későbbi szakirodalom sem 
tártak  fel  lényegi  többletet82.  Kérdés,  hogy mennyiben  felelhetnek  meg küldetésüknek a  Melkizedek-rendi  papság 
felkészítésére hivatott szemináriumok a saját céljukat illető lényegi tanítás nélkül? Melkizedek származása, életkora, 
halálának ideje, neve, lakóhelye ismeretlenek, de ezek az időtlenség jeleiként az örökkévalóra mutató méltóságjegyekbe 
öltöztetik  őt. Felsőbbségét Ábrahám is  elismerte  áldásának elfogadásával,  és  zsákmányából  tized  ajándékozásával, 
amelyek a Zsidókhoz írt levél szerint a krisztusi előképiség alapjai. Mivel Ábrahám az összes zsidó ősatyja, őbenne az 
ároni  papságnak  is  el  kellett  ismernie  Melkizedek  elsőbbségét.  Melkizedek  királyi  karaktere  mindenekelőtt  Isten 
(Elohim)  Ábrahámmal  kötött  szövetségének  megáldásában  érhető  tetten,  papi  karaktere  pedig  a  kenyér  és  bor 
felajánlásában, Isten Fia azonban létrendileg, illetve főpapi és királyi minőségeiben egyaránt Melkizedek fölött van. 
Jézus Krisztus Főpapi elsőbbsége saját valóságos Emberségének az Atya dicsőítésére hozott életáldozatában, valamint 



valóságos Istensége átváltoztató cselekvésében érhető tetten, amivel megnyitotta az átmenet lehetőségét az emberiből az 
istenibe, az időlegesből az örökkévalóba. 
A Róm 8, 19-3983 éppen a Melkizedek-i értelemben szól Isten Fiának Képmását magukra öltő fogadott fiakról, akik 
megnyilatkozására  vár  a  vajúdva  sóvárgó-sóhajtozó  természet,  hogy „a  mulandóság  szolgai  állapotából  majd 
felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára.”  Isten bizonyos teremtett valóságokról úgy rendelkezett, hogy 
azok örök tervének lehetőségi állapotából égiek vagy földiek általi meghirdetés útján válnak a világba áradó teremtő 
cselekvéssé.  Nem  szavakkal  történő  ismertetés  ez,  hanem  Isten  Teremtő  és  Újjáteremtő  Szavának  a  társteremtő 
szolgálatban történő érvényesülése, hogy egy adott teremtett valóság időbeli kezdetét vehesse – amint Gábriel arkangyal 
meghirdette az Isten-gyermek embergyermekként születését, Keresztelő János meghirdette a Messiás fellépését, az Úr 
Jézus meghirdette Isten Országát, saját kereszthalálát és feltámadását, az angyalok meghirdették az Úr Feltámadását, 
vagy az Egyház a pápák által Jubileumot és búcsúkat hirdet meg. A meghirdetés hatalma érvényesül a Szentlélek és az 
együttműködő  szolgálatvégző  közös műveit képező  karizmák esetében is,  amelyek a  felismerés és befogadás utáni 
kimondás  által  kezdenek  az  időben  működni.  Királyként  az  emberré  lett  Második  Isteni  Személy  létrendileg  és 
méltóságban  egyaránt  minden  teremtett  létező  fölött  van.  Az  örökkévalóságban  az  Atyától  eredő  Szentlelket 
viszontküldve szereti az Atyát, az időben pedig saját uralma alá vetve mindeneket az Atya fősége alá von, és az Atya 
ígéretét  teljesítve  elküldi  a  Szentlelket  apostolainak  az  Egyház  javára.  Szent  Koronánk  és  a  Koronázási  Palást 
ikonteológiája, a magyar koronázási ordó papszentelési jellege, Szent István Intelmei, Szent István Országfelajánlása 
egységes teológiai szintézise a cél elővételezett ismeretéről árulkodik. Az eddigiek alapján belátható, hogy Szűz Mária 
Országa  Melkizedeki-i  Papi  Királyság84,  érvényesen  megkoronázott  királyai  pap-királyok,  Szűz  Mária  Országa 
Egyházának és Népének rendeltetése pedig tanúskodni az időben elővételezett Örök megélhetőségéről. Ezen jegyek az 
összeállításunk I. részében II. Pius Pápára visszavezetve bemutatott Archiregnum85 minőség alapjai, aminek jelentését 
sokan  katonai  nagyhatalmi  értelmére  csupaszítják,  holott  elsősorban  a  „szent  rend”  katolikus  teológiai  jegyei 
mérvadóak. Az ikon-teológia nyelvezetével élve Mária Országa az Isten akarata szerinti királyságok ikonja, azaz földi 
prototípusa, a Mária Országára vonatkozó abszolút isteni akarat pedig a Földi Királyság Mennyei Ősképe. 
Szent István Apostolkirály Intelmeinek zárszava86 szerint Isten Mária Országára vonatkozó akaratának teljesítése az 
üdvösség feltételét  képező  állapotbeli  kötelesség  a  mindenkori  magyarországi  világi  és  egyházi  hierarchia  minden 
fokán, amihez Mindszenty Hercegprímás a vértanúságig hűséges volt.  A „szent rend” iránt érzéketlen közismerten 
liberális Franz König87 (Király – Sic!) bíboros – XXIII. János és VI. Pál pápák Mindszenty-ügyben megbízott tárgyalási 
küldötteként sok fájdalmat okozott  a  Hercegprímásnak, de a  bécsi temetési  miséjén mondott  beszédében el  kellett 
ismernie:  „Mártír  volt,  aki  csodálatos  helytállással  viselt  el  testi  és  lelki  szenvedéseket  egyházához  és  népéhez 
mindvégig kitartó hűségében. Korszakunknak, egy olyan korszaknak a vértanúja, amelyben új mártírtípust teremtett az 
ideológiai  és  politikai  okokból  támadt  vallásüldözés  […] Tisztelettel  és  nagyrabecsüléssel  hajlunk meg ez  előtt  a 
modern kori vértanú előtt.”88 Az ismertettek alapján érthető, mégis szinte hihetetlen, hogy a szekularizáció csapdájába 
esett egyházpolitika milyen  könnyedén kiszolgáltatta a sátáni kommunizmusnak mind a Mindszenty-ügyet – egyben 
Mária Országának Egyházát –, mind Oroszország felajánlását a Szűzanya Szeplőtelen Szíve iránt. A Szűzanya utasítása 
szerint a fatimai 3. titkot tartalmazó borítékot az 1960-as év pápájának kellett felnyitnia, aki XXIII. János Pápa volt. Az 
általa összehívott II. Vatikánumon az ortodox orosz megfigyelők jelenlétéhez Nyikita Hruscsov, akkori szovjet diktátor 
által megszabott feltételek árán is ragaszkodott, miszerint az Egyház nem bírálhatja a marxizmust és a Szovjetuniót. A 
tiltást rögzítő nem hivatalos megállapodás a később hivatalosított Ostpolitik közvetlen alapja, de a szovjetek felé pápai 
engedély nélkül már a II. világháború során tett lépéseket Giovanni Battista Montini – majdani VI. Pál Pápa – XII. Pius 
Pápa korábbi titkára, 1952-től helyettes államtitkár. Amikor 1954-ben erről XII. Pius Pápa tudomást szerzett, Montinit – 
bár még püspök sem volt – Milánó érsekévé kinevezése árán eltávolította a Vatikánból. Ezzel szemben amikor – II. 
János Pál Pápa által 2000-ben boldoggá avatott – Angelo Roncalli bíboros XXIII. János néven pápa lett, az azonos 
egyházpolitikai nézetű  Montinit azonnal bíborossá kreálta.  Vatikáni levéltári feljegyzések szerint „Alfredo Ottaviani 
bíboros beleegyezésével 1959. augusztus 17-én Pierre Paul Philippe OP atya elvitte XXIII. János pápához a «fatimai 
titok» harmadik részét tartalmazó borítékot. Őszentsége «kis habozás után» […] határozott, hogy a lepecsételt borítékot 
visszaküldi a Szent Offíciumnak, s nem fedi föl a «titok» harmadik részét. VI. Pál pápa 1965. március 27-én […] 
Angelo Dell'Acqua helyettes államtitkárral együtt elolvasta és visszaküldte a borítékot a Szent Offícium levéltárába, 
azzal az utasítással, hogy a szöveget nem szabad nyilvánosságra hozni89.”90 
Az „égi politika” alárendelése az alvilág fejedelme91 evilági érdekeinek döntés Isten Országának szolgálata helyett a 
sátán evilági országa terjedése mellett, ezért az Ostpolitik a lelkek üdvét evilági politikai érdekek alá rendelő csapda, 
Oroszország téveszméinek visszahatása az Egyház elöljáróinak Egyház- és létszemléletére.  Ebből adódóan mára az 
egyházi közgondolkodás a szakrális érzületet  kiszorító  szekularizált  létfelfogás rabja  lett,  amit a  minap az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsa Szent Cirill  és Metód Morva-országi missziójának 1150 éves emlékére Pozsonyban 
tartott plenáris ülése is tükröz: „Isten és az állam – Európa a szekularitás és a szekularizmus között” címmel  keresték, 
hogy „milyen elismertségben, tiszteletben részesül, illetve mennyire van jelen Isten és a vallás az európai országok 
alkotmányaiban, jogrendjében, társadalmaiban. Az Egyház az ember javát akarja, azt, ami az egyén és a társadalom 
átfogó fejlődése szempontjából jó.”92 A rendezvény célja tükrözi, hogy a szekularizáció probléma, de megfogalmazása a 
globális  liberális  elvek  „politikai  korrekt”  elvárásai  szerint  öncenzúrázott,  amelyben  az  állam  és  a  társadalom 
viszonylatában csupán védekező  magyarázkodásra futja.  Mivel az Egyház elsődleges célja az emberek Üdvösségre 
vezetése – aminek Alfája és Omegája maga Jézus Krisztus személye93 –, az Egyház jövőjét illető rendkívül fontos téma 
EPKT  általi  megközelítésmód  nemcsak  nem  katolikus,  de  nem  is  keresztény,  csupán  az  Abszolútum  és  vallás 
érvényesülésének társadalomtudományi reflexiója. Az Egyház szakrális rendjének védelmében XI. Pius Pápa „Az Első” 
(Quas Primas94) című körlevéllel 1925 Adventjén bevezette Krisztus Király ünnepét. Ezzel – elődje, az emberiséget az 
Isteni Szívnek szentelő95 XIII. Leó Pápa lelkületében – Krisztusnak a lét minden síkján jogos teljhatalmát hangsúlyozva 
„Urunk Országának helyreállítását” kérte a sátán országa és a sötétség hatalma ellenében. A Szűzanya Oroszország 
felajánlására  vonatkozó  alig  néhány  éves  kérésének  teljesítése  azonban  sajnos  elmaradt,  aminek  egyik  súlyos 
következménye, hogy Mindszenty Hercegprímásnak a szekularizációval szemben az Egyházat védelmező végvárként 
kellett kérnie a „Haza” – számára magától értetődően „Mária Országa” – újraépítését. 



V. SZEPL TELEN SZÍVEM GY ZNI FOG! Ő Ő
Az Egyház ellen  indított  „szekularizáció-hadművelet”  mintha  győzelemre  állna, 
azonban ha valóban úgy volna, az akkor is csak átmeneti lehetne, hiszen  az Úr 
Péternek  adott  ígéretét  bármilyen  körülmények között  teljesíteni  fogja:  „Erre  a 
sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” (Mk 16,18) 
A Jelenések Könyve az Egyház minden nemzedékének jelenére értelmezési kulcsot 
ad az Isten hatalmából beteljesedett jövendő felől, beleértve a Teremtés Könyvében 
meghirdetett Ősevangélium előbbiekben tárgyalt beteljesedését is. (Vö.: Jel 12,1-
11)  A Jelenések  Könyve  –  összeállításunk II.  részében már  idézettek  szerint  – 
„Krisztus  világ  felett  aratott  győzelmének  könyve.  […]  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.”96 Dilemma, hogy bármely 
pápa az Egyház vértanúságig hűségre esküdött  bíborosai közül nyugalomba vonulva üresen hagyhatta  a  Helytartói 
Trónust,  utóda  pedig  eltávolíthatta  a  Trónteremből  saját  „főpapi  intronizációja”  alkalmából,  akár  egy  saját 
magánhasználatú  bútordarabot!?  A  pápáknak  Krisztus  Egyházát  Szent  Péter  Helytartói  Trónusából  addig  kell 
kormányozniuk, amíg a Mindenség Királya megjelenik övéi között, noha  „a napot vagy órát senki sem tudja, az ég 
angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya. Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. 
(Mk 13,32-33) „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet97 a földön?” (Lk 18,8b)  A dilemmát a 
Krisztust  váró Üres  Trónus (Hétoimászia98)  jelentése  oldhatja  fel,  amely  általános eszkatológiai  értelemben99 Isten 
jelképe, Jézus Krisztusra vonatkozóan pedig a Világ Bírája ítélkezésének hatalmi eszköze. Az Üres Trónus első ismert 
keresztény ábrázolása „a Szűzanya Rómában levő Főtemploma, a Santa Maria Maggiore100 főoltára fölött, az 5. századi 
diadalív  közepén  látható.  Mellette  Péter,  Pál  és  a  4  evangélista  szimbólumai,  a  diadalíven  Szűz  Mária  életének 
eseményei, az apszis fő mozaikképe az Istenanya megkoronázása.”101 
A  szekularizált  gondolkodás  számára  Jézus  Krisztus,  a  Mindenség  Királyának  és  Szűz  Mária,  Ég  és  Föld 
Királynőjének102 méltóságai  éppúgy  érthetetlenek,  amint  a  misztérium a  „szent  rendtől”  elszakadt  tudományosság, 
művészet vagy képzelet számára. Ezt hivatott áthidalni Mindszenty Hercegprímás hitküzdelemről részletesen idézett 
tanítása: „Minden egyénnek, minden nép minden egyes nemzedékének újra meg újra meg kell küzdenie a hitéért úgy, 
mint  Jákobnak az  Isten  angyalával.  […] A mi  szívünk megremeghet  a  nehéztől,  az  ismeretlentől,  a  lehetetlennek 
látszótól, Isten azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el; nekünk kell 
nekilátnunk,  hogy azt  előhozzuk.” Az utolsó  Melkizedek-i  öntudatú  főpapunk lényegében egyazon hitküzdelemről 
szólt,  amit  Szent  István  Apostol-király Melkizedek-i  módon  hirdetett meg az  Ég  és  Föld  Királynőnek  felajánlva 
mindent, amivel rendelkezhetett, hogy az ősellenség hatalmából kiszabadulva Jézus Krisztus, a Mindenség Királyának 
uralmát élvezhesse. Ami tehát Isten Országa103 a kegyelem rendjében, annak vetülete Szűz Mária Országa a természet 
rendjében,  és  közöttük  átjárhatóságot  biztosít  Szűz  Mária  Kegyelmi  Uralmának  transzcendens  valósága.  Ennek 
megvalósítása  Isten  akarata  szerint  Krisztus  Országának  és  Szűz  Mária  Országának  valódi  restaurálása,  aminek 
nyitánya a Magyar Engesztelő Kápolna felépítése és Oroszországnak a Szűzanya Szeplőtelen Szíve iránti felajánlása. 
Szűz  Mária  Kegyelmi  Uralmáról eligazítást  adnak  Magyarország  és  Oroszország,  mint  szakrális  monarchiák 
önértelmezéseinek  összeállításunk  I-II.  részeiben  bővebben  ismertetett  sajátos  teológiai  alapelvei:  „Mivel  az  ikon 
lételméleti  lényege, hogy benne létrejön kép és őskép antinomikus104 egysége, az ikon lényegében átjáró a fizikai-
spirituális határán.” „«Minden földi mindenkor arra törekszik, hogy újjáteremtse a bűnbeesés által lerombolt közvetlen 
kölcsönös kapcsolatot az Őskép és a képmás között.»105 «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).»106 Az Orosz Cárság ikonelvű berendezkedésénél is világosabb a Magyar Királyság 
önértelmezésének kodifikációja,  […] amelynek Mottója Imre herceg királlyá koronázására készített  miseruha  […]: 
«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 Szűzanya legfontosabb fatimai közlése Szeplőtelen Szívének győzelme, ami a  mennybevételekor  Szent Fia  által 
megkoronázott  Szűzanyát  hívei  és  ellensége  által  egyaránt  Ég  és  Föld  Királynőjeként  fogja  elismertetni.  Ezt 
Őszentsége, Ferenc Pápa már előmozdíthatta volna október 13-án, amikor – mintha rangban nagyobb jogán – magához 
kéretve a Szűzanya fatimai eredeti kegyszobrát, állítólag felajánlotta Mária Szeplőtelen Szívének a világot. Valójában 
sajnos közel sem járt a Szűzanya fatimai kérésének szempontjaihoz: nem említette a Szűzanya Szeplőtelen Szívét, sem 
Oroszországot, nem az Egyház püspökeivel egységben tette, és a megtérést szorgalmazó fatimai lelkület is hiányzott. A 
Pápa egymagában mondott imája107 teológiailag sem minősül felajánlásnak – pl. XIII. Leo Pápa Jézus Legszentebb 
Szíve  iránti  említett  felajánlása108 mellett  semmiképpen  –,  csupán  „politikailag  korrekt”  kérés  a  Szűzanya  iránt. 
Röviddel ezután Ferenc Pápát meglátogatta előbb Hilarion metropolita, az Orosz Ortodox Egyház külkapcsolatokért 
felelős képviselője, majd Vlagyimir Putyin orosz államelnök, a Vatikánból pedig a Keresztény Egységtörekvés Pápai 
Tanácsának  elnöke  látogatott  Kirill,  Oroszország  és  a  Rusz  ortodox  pátriárkájához. Bár  a hivatalos  nyilatkozatok 
bizonyára nem ismertették a Vatikán-Moszkva-Budapest háromszög találkozói alkalmából érintett témák mindenikét, 
reménykedjünk, hogy közel az egyházi és  világi vezetők Isten és a Szűzanya iránti  engedelmességének napja. Az 
egyszerre gátlástalan diktátor és vallásoskodó ortodox Putyin elnök a Pápának ajándékozta a Vlagyimiri Istenszülő 
Kegykép  –  az  orosz  ortodoxia  legbecsesebb  Szűzanya-ikonja  –  másolatát.  A  szintén  Hodigitria-család  „Meter 
Eleusza”109 altípusú ikont a hagyomány szerint diplomáciai ajándékként küldte Kijevbe Szent László király leánya, 
Piroska-Eiréné  bizánci  császárné,  amelynek eredete az  általa alapított  Pantokrátor  templomegyüttes110 azonos  nevű 



szentélyébe nyúlik.  Minthogy Isten kizárja  a  véletlent,  jelzés  értékű  Hilarion  metropolita  többszálú  magyarországi 
kapcsolódása: az Orosz Ortodox Egyház ausztriai és magyarországi közösségei püspökeként teljesített szolgálata alatt 
kezdődött a budapesti Nagyboldogasszony–katedrálisuk II. világháborúban lerombolt tornyának újjáépítése és az ürömi 
ortodox  sírkápolna  felújítása.  Utóbbi  József  Nádor  (1776-1847)  egykori  birtokán,  a  korán  elhunyt  első  felesége, 
Alexandra Pavlovna,  orosz  ortodox szentté  avatott  nagyhercegnő  (1783-1801) újratemetéséhez méltó nyughelye  és 
orosz ortodox zarándokhely lett. 
Összeállításunkban a Szűzanya gyergyói ikon-könnyezésének történelem-spiritualitási összefüggései és a térben-időben 
közelebbi  görögkatolikus  magyar  vonatkozású  események111 mellett  megismerhettük  a  rokon  kegyelemforrások 
kapcsolódó szempontjai is. A témánk szempontjából nem kevésbé fontos Szeretetláng-karizma éppen csak említésre 
került,  mivel  az  elöljárók  már  nem  akadályozzák  otthoni  terjedését.  Az  Úr  Jézus  és  a  Szűzanya  által  Erzsébet 
asszonynak112,  a  Szeretetláng  látnokának  az  egyszerű  engesztelés  hatékonyságáról  adott  tanításai  sejtetik,  hogy  a 
karizma otthoni jóváhagyását égi beavatkozás segítette: „Tüzet tűzzel fogunk oltani. […] Olyan csodát művelek én 
veletek összefogva, melyen a világ tudósai hiába kísérleteznek, nekik ez soha nem lesz megoldható. Ezt csak a tiszta, 
Istent szerető lelkek bölcsessége fogja fel. Mert ők bírni fogják Istent és az Ő végtelen titkait. Igen, kislányom, tüzet  
tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Szeretetlángom tüze oly nagy! A sátán gyűlöletének tüze (is) már oly 
magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos. (De) az én Szeretetlángom megvakítja a sátánt! Ezt a Szeretetlángot 
adtam én most kezedbe, és rövidesen eljut rendeltetéséhez. A szeretetemből kicsapó lángok oltják a pokol tüzét, és el 
nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogják elárasztani a földkerekséget. Leánykám, ehhez kell nekem 
az áldozat, a te áldozatod, a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek Szeretetlángom szelíd fényét 
átvegyék. […] Tudod mi vagy te? Egy kis pont, mely kigyúlt Szeretetlángomtól, és a tőlem vett fényesség már gyújt. S 
minél  több  lesz  az  áldozatos  és  imában virrasztó  lélek,  annál  nagyobb lesz  Szeretetlángom ereje  a  földön.  Tehát 
sorakozzatok fel szorosan egymás mellé, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől égő láng. A 
gonoszok mindinkább vissza fognak szorulni, gyűlölettől égő lángjuk kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni 
a föld minden részét.”113 „Kicsiny eszköz vagy te éppúgy, mint kezedben a gyufaszál. Ne lepődj meg azon, hogy Én 
mondom, egyetlen szál gyufával lángra lobbantom milliók lelkében Anyám Szeretetlángját, melyet a sátán tüze nem tud 
eloltani. Hiába készíti borzalmas gyűlölettől égő gonoszságait, egyetlen szál gyufa, melyet Anyám gyújt, meg fogja 
vakítani, és te vagy az, akit Anyám erre eszközül használ.”114 Amint a Szeretetláng-karizma  gyümölcseként előbb a 
világ számos országát átfogó mozgalom alakult, de „anyaegyházában” – az Esztergom-Budapesti Érsekség területén – 
csak  évtizedek  múltán,  látszólag  külföld  erkölcsi  nyomására  nyert  jóváhagyást,  éppúgy Natália  nővér  jövendölése 
szerint115 a Magyar Engesztelő Kápolnát külföld fogja felépíteni. 
Isten bármely rendkívüli esemény, segítő csoda, büntető csapás, vagy utóbbi elkerülését célzó magán-kinyilatkoztatás 
körülményeivel az érintettekre vonatkozó akaratát jelzi. Minthogy „a Lélek ott fúj ahol akar” (Jn 3,8), a Szentlélek 
változatos formákban adhat ihletést Isten örök teremtő tervében az időbeli valóságok emberi együttműködéssel történő 
bontakozásához.  A Magyar  Királyság  és  az  Orosz  Cárság  közös  szakrális  rendeltetése  alapján  következetesnek 
mutatkozik, hogy Oroszország felajánlásához a Szűzanya Örökös Királynői tulajdonaként Magyarországról érkezzen a 
külföldi támogatás. A Magyar Engesztelő Kápolna Ügye is a karizmák „otthoni” elutasítottságának helyzetében vajúdik 
ugyan,  de  az  mindenkor  elősegíti  a  karizmával  megajándékozottak  igazodását  Isten  akaratának  legfinomabb 
részleteihez.  Ezt  tanúsítja  amit  a  Második  Isteni  Személynek  is  a  Megtestesüléssel  vállalt  emberi  korlátok  miatt 
Názárettől a Kereszthalálig többször meg kellett tapasztalnia:  „A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs 
becsülete.”  (Mt  13,57b)  Isten politikai  határok  és  jogi  korlátok  fölött tanítja a Szűzanya  Egység  Királynőjeként 
Gyergyószentmiklóson  hullatott  könnyeivel,  hogy  az  engesztelő  felajánlás gyógyító  és  helyreállító kegyelmeivel 
megélhető  ég  és  föld,  örökkévaló  és  időbeli  egységének  valósága. Az Egység  Királynője  Engesztelő  Karizma 
lehetőségeit  is  meghaladja  a  gyergyói Ikon-könnyezés elöljárók általi  agyonhallgatásának leküzdése,  de számára is 
nyitott  a  paradox  módon  hatékonyabb  máriás  engesztelő  Istenhez  fordulás  közvetett  útja.  Az Egység  Királynője 
Engesztelő Szolgálat az Anyaszentegyház előírásai szerint lelkiségi misszióként éli a feledésbe merült keleti keresztény 
magyar egységes létszemléletet, hirdeti az elismert – mindenekelőtt magyar vonatkozású – máriás engesztelő karizmák 
egységét, valamint egyszerre „otthoni” és „külföldi” szerény tényezőként kéri a Magyar Engesztelő Kápolna felépítését 
és Oroszország felajánlását. Szűz Mária Országának Mennyei Ősképe Isten Örök Tervében várja a róla mintázott Szűz 
Mária  Országa-ikon  földi  megalkotását,  amelyet  a  Melkizedek-rendi  Örök  Főpap  a  Mindenség  Királyához  méltó 
adományként az Égi és Földi Egység Királynője számára Országló Trónussá változtat.  Mi más maradt,  mint Isten 
Dicsőségére meghirdetett Szűz Mária Ikon-Országával bevezetni Szűz Mária Kegyelmi Uralmát?! 



❉A Szózat c. internetes havilap (http://www.szozat.org) 2014. januári számának készített írás. 
❉❉Az illusztrációk,  sorrendben: 1.  Világ Királyn je Engesztel  Kápolna rajző ő a – részlet  (forrás:  http://www.natalia-nover.lapok.eu);  2. 
Közlemény – Magyarok Nagyasszonya, Világ Királyn je Engesztel  Templom felépítésének els  engedélyezéseő ő ő  (forrás: Világ Királyn jeő  
Alapítvány  gy jteményeű );  3.  Istenszül  Kazányi  Kegyképeő  (forrás:  http://oca.org/saints);  4.  Szent  Orosz  Vértanúk –  ikon  (forrás. 
http://www.russianrenorthodox.com); 5. Szent István Király – ólomüveg, részlet – Román Görögkatolikus Székesegyház, Kolozsvár, volt 
Minorita-templom (forrás: szerz  magángy jteménye); 6. ő ű Megkoronázott Magyarok Nagyasszonya – Budavári Mátyás-templom (forrás: 
http://www.matyas-templom.hu); 7. Melkizedek, Ábrahám, Ábel áldozatai – mozaikrészlet (forrás: http://platytera.blogspot.com); 8. Üres 
Trón – diadalív, részlet – (Havas) Nagyboldogasszony Székesegyház, Róma (forrás: http://vatican.va/basiliche/sm_maggiore); 9. Sz zű  
Mária,  Isten  Anyja  megkoronázása  –  apszis,  részlet  –  (Havas)  Nagyboldogasszony  Székesegyház,  Róma  (forrás: 
http://vatican.va/basiliche/sm_maggiore) 
1A bizánci egyház sajátságos imaf zére, amit elnevezése alapján „nem ülve”, hanem állva végeznek. […] Az els  akathisztoszt azű ő  
Istenszül  tiszteletére állították össze. Ezt el írás szerint évente egyszer, nagyböjt ötödik szombatján végzik a reggeli istentisztelető ő  
keretében. Azonban más alkalmakkor is végezhet . V.ö.: Ivancsó István – ő Görög Katolikus Liturgikus Kislexikon, Nyíregyháza, 1997. 
2konták(ion) – szinte minden istentiszteletben a  tropár(ion) után el forduló ének, amely röviden, tömören, képletes kifejezések nélkülő  
szól az ünnep tárgyáról. Költészete a VII. századig virágzott, akkor a kánonköltészet vette át a helyét. A tropár(ion) egy adott liturgikus 
(ünnep)nap f éneke, amely a  liturgikus megemlékezés tárgyát hasonlatokba (troposzok) tömörítve fejezi ki.  ő A napi istentiszteletek 
körében nincs olyan szertartás, amelyben ne lenne megtalálható. A hét minden egyes napjának is külön tropárja van. (Vö.: Ivancsó 
István: Görög Katolikus Liturgikus Kislexikon, Nyíregyháza, 1997.) 
3Farkas Gyula  (szerkeszt ):  ő Imádkozzatok!  –  Ima-  és énekeskönyv a  magyar görög  katolikus honvédek,  csend rök,  rend rök éső ő  
leventék számára – M. Kir. IX. Honv. Hdt. kiadása, Budapest, 1942. 
4„Szepl telen Édesanyám, a Világ Királyn je és a ti Gy zelmes Királyn tök, nem Magyarország területét kívánja kib víteni, határaitő ő ő ő ő  
rendezni,  most azt kívánja és akarja, hogy a magyar nép t jobban megismerje és szeresse. Ezt a népet  Szepl telen SzívéreŐ Ő Ő ő  
akarja ölelni, mert az  Szíve a legbiztosabb út, amelyen HOZZÁM, ISTEN FIÁHOZ juthatnak. Mert életük és üdvösségük Én vagyok.Ő  
[…] Ismét mondom, örüljetek, imádkozzatok és bízzatok! Szepl telen Édesanyám parancsára a világ meghajol Isten el tt, megsz nik aő ő ű  
b nözésű , bezáródnak a pokol kapui, megáll a vér patakja. […] Az ember élete megmarad szeretetben, hogy Engem imádjon és áldjon. 
[…] Amit ti – az ország és az Egyház – b neitek miatt elveszítettétek, azt Szepl telen Édesanyám érdemei által gazdagon megnyeritek.ű ő  
Minden látszólagos rombolás ellenére Édesanyám királyn i hatalma legy z minden ellenséget. […] Édesanyám királyn i gy zelme úgyő ő ő ő  
valósul meg, ahogyan azt a Szentháromság a világ teremtésének pillanatában elrendelte. Anyámat isteni hatalmam erejével ruháztam 
fel, és a Szentháromság mindegyik Személye megáldotta t.»Ő  […] A mi áldott Jézusunk megismételte azt a látomást, melyet a b nű  
elhatalmasodása idején az 1930-as és '40-es években adott. Akkor a mennyei Atya, büntetésre emelte igazságos, sújtó kezét, hogy 
elpusztítsa a világot. De Jézus, az Irgalom, saját kezét odatette az Atya sújtó keze alá, de ez sem segített, mert a fenyeget  Kéz lejjebbő  
ereszkedett. Ekkor Jézus szemével kérte Édesanyját: «Anyám, jöjj, segíts!» – Ekkor a Sz zanya alátette könyörg  Kezét Jézus Kezeű ő  
alá, s erre a Mennyei Atya büntet  Keze felemelkedett. (Akkor megértettem, hogy a Sz zanya Isten Irgalmasságának kisugárzása.)ő ű  
Most, 1986-ban viszont azt mondja Jézus: «Bízzatok, gyermekeim! A mennyei Atya, áldásra emelte fölétek irgalmas Kezét. Én, az 
Irgalmasság, és Édesanyám, a könyörg  Mindenhatóság, visszatartotta Atyám Kezét, mellyel lesújtani készült a b nbe merült világra.ő ű  
AZ  ATYA  ÉDESANYÁM  SZEPL TELEN  SZÍVE  ÁLTAL  IRGALMASSÁGOT  NYÚJT  AZ  EGÉSZ  VILÁGNAK!  […]  Szepl telenŐ ő  
Édesanyám fényes érkezését Magyarországon is látni  fogjátok,  az  tovahaladását is.  Kívánom, hogy gyermekeim ezt tudomásulŐ  
vegyék. Járva, kelve, éjjel is figyeljétek Szepl telen Édesanyátok érkezését. Várjátok t örömmel, hívogassátok lángoló szeretettel.ő Ő  
Készítsétek el  bevonulását hozsannával, hintsétek tele útját Üdvözlégy Máriákkal és áldozathozatallal.» […] ”(Mária Natália n vér:ő ő  
Regina Mundi Victoriosa – Two Hearts Books & Publishers 2000., California-Budapest, VII. fejezet, Világcsapás. A világ eljövend  sorsaő  
– kivonatos idézés) 
5Mária  Natália  n vér:  ő Regina  Mundi  Victoriosa –  Two  Hearts  Books  &  Publishers  2000.,  California-Budapest,  VI.  fejezet, 
Magyarországra vonatkozó közlések 
6Ókeresztény írók/3., Szent István Társulat, 1980., 371. (Vanyó László ford.) 
7Vanyó László jegyzi meg: „Ahogyan nem azonosította Ágoston az államot minden további nélkül a római állammal, ugyanúgy nem 
azonosította az Egyházat sem Isten országával, Isten városával. Isten városa és az evilági város (a Sátán városa, civitas diaboli) csak a 
végítéletkor különülnek el egymástól.” (Vanyó László: Az ókeresztény Egyház irodalma, Szent István Társulat, Bp., 1980., 825.) 
8De Civitate Dei, XIV, 13,233; XIV, 28,1,56. 
9De Civitate Dei, XV., 7.,2.,60. 
10De Civitate Dei, XIX, 17,2,386. 
11Vanyó László: Az ókeresztény Egyház irodalma, Szent István Társulat, Bp., 1980, 825-826. 
12VARGA MÁTYÁS: Sivatagban a Várost - városban a sivatagot – Publ. in: Pannonhalmi Szemle: A Regula ösvényén – Pannonhalma, 
1996. (IV.) 2/131-139. 
13„A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt 
szórt a búza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét.  A szolgák elmentek a 
gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges 
ember m ve. A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem – válaszolta –, nehogy a konkolyt gyomlálvaű  
vele együtt a búzát is kitépjétek! Hagyjatok, hadd n jön mind a kett  az aratásig! Aratáskor majd szólok az aratóknak: El bb a konkolytő ő ő  
szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gy jtsétek cs römbe! […]  ű ű Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A 
szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonoszság fia. Az ellenség, aki veti, a sátán. Az aratás a világ vége, az 
aratók az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és t zre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogyű  
szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszeg t. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatáső  
lesz. Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!” (Mt 13,24-30; 37-43) 
14

Hetvenes  fordítás,  Szeptuaginta,  LXX:  az  Ószövetség  legrégibb  és  legfontosabb  görög  fordítása.  Az  elnevezés  (Interpretatio 
septuaginta  virorum)  az  Ariszteász  levelében  meg rzött  legendára  vezethet  vissza,  amely  szerint  72  zsidó  (minden  törzsb l  6)ő ő ő  
készítette a fordítást, 72 nap alatt. - A ~ az Alexandriában él , gör-ül beszél  zsidók számára készült. Többen dolgoztak rajta. El szörő ő ő  
Mózes 5 kv-ét fordították le; vsz. még II. Ptolemaiosz Philadelphosz uralma (Kr. e. 285-246) idején elkészült, s ez lehet Ariszteász 
levelének tört. magva. Ezt követte a többi kv. lefordítása, s a munka Kr. e. 150 k. lényegében készen is volt. Kr. e. 130 k. Jézus, Sirák 
unokája  arról  számolt  be,  hogy a Tórán  kívül  a  próf-k  és a  többi  kv-ek is  közkézen forogtak gör.  nyelven  (Prológus).  A ~ nagy 
népszer ségnek örvendett,  Egyiptomon kívül  a  többi  zsidó szórványban is  elterjedt,  a zsinagógákban a hellén zsidóság hivatalosű  
Bibliájaként használták (hellénista). Az ÚSz szerz i szívesen idézik az ÓSz-et a ~ból: a ~ lett a keresztény ÓSz (a K-i egyh-nak még maő  
is a ~ a hivatalos ÓSz-e). Jeruzsálem pusztulása után, amikor a kereszténység és a zsidóság közti ellentét kiélez dött és a rabbinistaő  
zsidóság végérvényesen állást foglalt, a ~ a zsidóság körében elvesztette addigi feltétlen tekintélyét. 

15A keleti  ember  általános  alapjellemz jeként  magyar  seinknek  is  sajátja  volt,  hogy  nemcsak  egységben  szemléli,  hanem f legő ő ő  



törekszik tömör egységben megélni az Isten-ember kapcsolatot, annak minden mozzanatával együtt. Ez a mai atomizált társadalom 
globalizált  környezetében  szocializálódó  nemzettársaink  többségének  aligha  sajátja.  Azért  is  jelent  megvilágosodást  számukra  a 
székely, még inkább az archaikus csángó nyelvezettel, énekekkel, szokásokkal, vagy a kalotaszegi viselettel és táncokkal találkozni, 
mert bennük a közösségi emlékezetben kódolt szellemi genetikánk önmagára csodálkozhat. Mennyivel inkább csodálatra méltó a Lét 
egészét és minden részletét meghatározó „kegyelmi genetika”: a Szentháromság az örök Ige, a Fiú által teremtett mindent, az embert 
pedig saját képére és hasonlatosságára, hogy a Teremtésen Isten dics ségére uralkodva Isten uralma alá hajtsa. ő
16inkulturáció – „[…] Evangélium beépítése a népek kultúrájába. […] 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 különböz  kultúrákkal találkozik, s ezekbe be kell kapcsolódnia. E feladat aző  
Egyházat egész történelme folyamán szorította, de a 20. században különösen fontos és sürget  lett. […]” (ő Magyar Katolikus Lexikon) 
17„Világszemléletben, Isten-ismeretben, Isten-tiszteletben, teológiában és egyházi m vészetben univerzálisan m ködik. Annak, ami nemű ű  
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 legf bb sajátossága; minden földi dolognak van mennyei el képe.ő ő  
Minden földi mindenkor arra törekszik, hogy újjáteremtse a b nbeesés által lerombolt közvetlen kölcsönös kapcsolatot az skép és aű Ő  
képmás között.” (Lepahin Valerij:  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 Tanárképz  F iskola – Szombathely, 1999.)ő ő  
18Belme László:  Az Istenszül  pócsi kegyképének csodatev  könnyezéseő ő  – Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Budapest 
1997., 179-182. 
19szekularizáció  (a  lat.  saeculum,  'világ'  szóból):  1.  egyházi  javak  kisajátítása  világi  célokra.  2.  általános  elvilágiasodás.  (Magyar 
Katolikus Lexikon) 
20Kondor Lajos SVD és munkatársai: (ford., szerk.):  Fatimáról beszél Lúcia n vér – Lúcia n vér emlékezései, I.ő ő , – SECRETARIADO 
DOS PASTORINHOS, FÁTIMA, IV. kiadás, 2006., 172. 
21Mária Natália n vér:  ő Regina Mundi Victoriosa – Two Hearts Books & Publishers 2000., California-Budapest, III. fejezet,  Az Egyház 
papjaihoz intézett felszólítások – kivonatos idézés) 
22Mk 3,29; Mt 12,31-32; Lk 12,10 
231. Isten irgalmasságában vakmer en bizakodni. 2. Kétségbeesni Isten kegyelme fel l. 3. A megismert igazság ellen tusakodni. 4. Istenő ő  
kegyelmét másoktól irigyelni. 5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a b nökben megátalkodni. 6. A b nöket mindhalálig meg nem bánni. –ű ű  
Esetünkre vonatkozóan: „A megismert igazság ellen tusakodni.” – Istennek az emberi személyre, közösségekre, a társadalomra és az 
emberek által befolyásolható bármely valóságokra vonatkozó akarata megvalósítandó igazság, azzal szembeszegülni tehát b n. ű
24Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jöv  – A hat fatimai Mária-jelenéső  – Kisboldogasszony-plébánia, Eger, 1991. 
25„Lukács-fele ikon tradíciója nyomán a 9. századtól egyértelm en a kegyikont rz  templomra utal (= a Hodegonban rzött ikon ez). Aű ő ő ő  
Ton  Hodegon  (görögül  =  útmutató,  vezet )  a  vezet k  (Iiodegész)  hagyományos  gyülekez helye  volt.  [36  lábjegyzet:  A Hodegonő ő ő  
szerzetesei egyes források szerint vakok között teljesítettek lelkipásztori szolgálatot (BELTING, op. Cit, 177.). Mások mint zarándokok 
kísér ir l számolnak be róluk (Klosinska), De a csatába induló hadvezérek mint vezet k is a Hodegon templomába járultak indulás el ttő ő ő ő  
a  hagyomány  szerint  (KOHLLAKOB,  op.  Cit,  Il.  157.).]  A megnevezés  így  a  kés bbiekben  teológiai  tartalmú  etimologizálásra  iső  
alkalmassá vált, amely a képtípus Máriájának a képrombolás utáni id ső zaktól meghatározó mutató gesztusát interpretálja. A Hodigitria 
az Útmutató Sz z, aki Krisztusra mutatva az embert az egyedül üdvözít  útra irányítja. Az Istenszül  ilyen általánosan értelmezhetű ő ő ő 
szerepét a képtípus hieratikus, alapvet en reprezentatív jellege hangsúlyozza, mindkét alak szigorúan frontális és statikus beállítású.ő  
Mária útmutató gesztusával irányítja a szemlél t, felkér a Megváltó követésére.” – Puskás Bernadett: ő Istenszül -ábrázolások: Hodigitriaő , 
publ. In: Ivancsó István (szerk.): „Téged jöttünk köszönteni” – Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi F iskola, 2005.ő  
26Bakos Péter: Amir l a fémikonok mesélnek, I.ő  – In: Keresztény Szó, Kolozsvár, 2013. július – kivonatos, tartalmi idézés 
27Magyar Katolikus Lexikon: Kazányi Sz z Mária-ikon ű
28Imrényi Tibor szegedi ortodox paróchus a kazáni Sz zanya jelent ségér l, történetér lű ő ő ő  – Vatikáni Rádió, 2004. augusztus 30. 
29Lepahin Valerij:  SZENT OROSZORSZÁG: A fogalom tartalmának kérdéséhez, In:  Szent Oroszország mint történeti és kulturológiai 
jelenség – Konferencia-kötet – Szombathely, 2001. (tartalmi idézés) 
30Tóth Szergej: Az Orosz Egyház és az orosz állam – Beszélgetés Lepahin Valerijjel – in: Aetas, 13. évf. (1998.) 1. 
31[…] az aláírók közül  hiányzik  az igen nagy befolyással  rendelkez  Troice Szergijev  kolostor archimandritájának és Alekszej  cárő  
lelkiatyjának,  Sztyefan  Vonyifatyjevnek  a  neve.  Lásd  Makarij  (Bulgakov):  Isztorija  russzkogo  raszkola,  izvesztnogo  pod  imenyem 
sztaroobrjadsztva. Szankt Petyerburg, 1855. 147. 
32Lásd Gyelo o patriarhe Nyikonye. Szankt Petyerburg, 1897. 450. 
33Ziborov,  V.  K.:  Arszenyij  Grek.  In:  Szlovar knyizsnyikov i  knyizsnosztyi  Drevnyej  Ruszi.  Vipuszk. 3.  (XVII  v.)  Csaszty 1.,  Szankt 
Petyerburg, 1992., 105-108. – Publ. in: Filippov, Szergej: Az oroszországi egyházszakadás és helye a 17. századi orosz történelemben, 
in: Aetas, 13. évf. (1998.), 1. 
34Szolovjov,  Vl.:  Szobranyije  szocsinyenij.  SzanktPetyerburg,  1911-14.,  2.  kiad.,  (reprint  kiadás:  Bruxelles,  1966.)  III.  köt.,  (a 
továbbiakban: Szolovjov); Szolovjov, Vl.:  Rosszija i vszelenszkaja cerkov. Moszkva, 19-91. 105., 106. – Publ. in: Filippov, Szergej: Az 
oroszországi egyházszakadás és helye a 17. századi orosz történelemben, in: Aetas, 13. évf. (1998.), 1. 
35Nikon eszményítésének régi és szilárd hagyománya van az oroszországi egyházszakadás tanulmányozásában. Végs  soron ez aő  
hagyomány magához Nikonhoz nyúlik vissza, hiszen az els  életrajzát a 17. század végén protodiakónusa, I. K. Suserin írta meg, akiő  
másfél évtizedet töltött Nikon mellett (1666 novemberéig), és minden bizonnyal sok mindent magának a patriarchának az elmondása 
alapján írt meg […] Figyelemre méltó, hogy a 19. században a legjelent sebb és legterjedelmesebb munkát Nikonról egy külföldi, aző  
angol William Palmer írta. Az anglikán Palmer (kés bb katolizált) szimpátiával viseltetett a pravoszláv egyház iránt és 1840-1843-banő  
látogatást tett Oroszországban. Ekkor támadt fel érdekl dése Nikon patriarcha tevékenysége iránt,  akit "nagy és szent embernek"ő  
tartott. Többéves munka eredményeként született meg hatalmas m ve: Palmer, W.: ű The Patriarch and the Tsar. I-VI. köt., London, 1871-
1876. […] Ezt a munkát a 20. században M. V. Zizikin folytatta szintén monumentális m vében: Zizikin, M. V.:  ű Patriarh Nyikon. Jego 
goszudarsztvennije  i  kanonicseszkije  igyeji.  I-III.  rész,  Varsó,  1931-1938.  (reprint  kiadás:  Moszkva,  1995.).  Zizikin  Nikont  mint  az 
egyetemes pravoszlávia egységéért és az egyháznak az államtól való függetlenségéért folytatott harc kiemelked  harcosát mutatja be.ő  
Egy mai Nikonról szóló munkában a régóta jól ismert tények ellenére Nikon tevékenységének nyilvánvalóan megszépített bemutatását 
találjuk, lásd Lebegyev. 
36Szolovjov, Vl.: Szobranyije szocsinyenij. SzanktPetyerburg, 1911-14. 2. kiad., (reprint kiadás: Bruxelles, 1966.) III. köt., 230., 232-233., 
234., 236., 239. (a továbbiakban: Szolovjov) 
37Szolovjov, IV. köt., 48-49., 62., 64., 70-71. – Publ. in: Filippov, Szergej: Az oroszországi egyházszakadás és helye a 17. századi orosz 
történelemben, in: Aetas, 13. évf. (1998.), 1. 



38Andrejev, V. V.: Raszkol i jego znacsenyije v narodnoj russzkoj isztorii. SzanktPetyerburg, 1870. V.,1. 
39Szimfóniának az egyház és az állam közötti viszony ideális, Bizáncban megfogalmazott elvét nevezzük. Jusztiniánusz 6. novellájának 
bevezetése szerint az állami és az egyházi hatalom ugyanabból az isteni forrásból ered, és bár mindegyiknek megvan a maga feladata, 
tevékenységüket  egymással  összhangban  kell  végezniük.  Ez  egyfel l  feltételezi  az  állami  és  az  egyházi  hatalom  tevékenységiő  
szférájának egymástól való elhatárolását, másfel l viszont nem elválasztásukat, hanem harmóniájukat és egymásnak nyújtott kölcsönöső  
támogatásukat jelenti. Az egyházi és a világi hatalom kapcsolatának és összhangjának eszménye abban a hasonlatban fejez dött ki,ő  
amely viszonyukat az él  ember lelkének és testének viszonyához hasonlította. Ebb l következ en a szimfónia mint ő ő ő ideális elv egyaránt 
szemben áll az ún. cezaropapizmussal, vagyis az egyház államnak való alárendelésével, és az egyház államtól való elválasztásának 
elvével  is.  Magától  értet dik,  hogy  ezt  az  absztrakt  elvet  a  különböz  történelmi  szituációkban  eltér en,  kisebb  vagy  nagyobbő ő ő  
"torzításokkal"  értelmezték  és  valósították  meg,  és  történelmi  precedensek  sokféleségének  köszönhet en  minden  egyes  konkrétő  
esetben újabb  és újabb interpretációt  igényelt.  Ezen elv  egy újabb interpretációjára  került  sor  Oroszországban a  16.  században, 
mindenekel tt  a  Százcikkelyes  zsinat  tevékenysége révén.  A zsinat  határozatainak  gy jteménye  a  szimfónia  elvének  "teoretikus"ő ű  
kifejtését tartalmazza, hivatkozással Jusztiniánusz 6. novellájára, a gyakorlatban pedig ez az elv a cár és az egyházi hierarchia együttes 
és harmonikus, az egyházi  és társadalmi berendezkedés tökéletesítését célzó tevékenységében testesült  meg.  Maga a határozati 
gy jtemény mint a cár és az egyházi zsinat közötti sajátos "dialógus" épül fel. A Százcikkelyes zsinat elemzését ebb l a szempontbólű ő  
lásd: Jemcsenko, Je. B.:  "Szvjascsensztvo" i  "carsztvo" na Sztoglavom szoboré.  In:  Rimszkokonsztantyinopolszkoje naszlegyije na 
Ruszi: igyeja vlasztyi i polityicseszkaja praktyika. Moszkva, 1993. 303-317. 
40Kozlovszkij, I. F.: F. M. Rtyiscsev: Isztorikobibliograficseszkoje isszledovanyije. Kijev, 1906. 89-95. 
41A Százcikkelyes zsinat értelmezése szerint a kétujjas keresztvetés, amelyet a zsinat magára Krisztusra vezetett vissza, a következő 
jelentéssel rendelkezett: a két kinyújtott ujj (a mutató és a középs  ujj) Jézus Krisztus isteni és emberi természetét jelképezték, a többiő  
három pedig, amelyek a tenyérnél találkoznak a Szent Háromságot, (lásd Sztoglav 103-106.) A háromujjas keresztvetés bevezetésében 
az óhit ek az Istenemberség dogmájának figyelmen kívül hagyását látták. ű
42Filippov, Szergej: Az oroszországi egyházszakadás és helye a 17. századi orosz történelemben – in: Aetas, 13. évf. (1998.) 1. 
43Lásd err l b vebben […] Vlagyiszlav Cipin: ő ő Az Orosz Ortodox Egyház helyi zsinata 1917-1918 – n: Aetas, 13. évf. (1998.) 1. 
44Tóth Szergej: Az Orosz Egyház és az orosz állam – Beszélgetés Lepahin Valerijjel – in: Aetas, 13. évf. (1998.) 1. 
45„Érthet , hogy te els sorban a római rítushoz ragaszkodtál, mert így kapcsoltad be országodat a római katolikus Nyugat-Európába, éső ő  
biztosítottad  országod függetlenségét  két  keresztény  birodalom között,  mint  Szent  Péter  székének  vazallusa.”  (Jakubinyi  György, 
Gyulafehérvári  Róm.  Kat.  Érsek: Gyermeki  reménnyel  a  „nagy  ínségben"  –  Levél  Szent  István  királyhoz, in:  Új  Ember  hetilap, 
2007.08.19.,  LXIII.  évf.  33-34. – Figyelemre méltó,  hogy 3 évvel  kés bb a Vatikáni Rádiónak adott interjúban kissé módosított  éső  
rövidített szövegváltozat hagzott el, amelyb l a vazallus-utalás örvendetes módon hiányzik.) ő
46V.ö.: Csomor Lajos: Szent Korona, in: Magyar Katolikus Lexikon 
47f ségben értend  (megj. B. D. A.)ő ő
48Csomor Lajos: Szent Korona, in: Magyar Katolikus Lexikon (kivonatos, tartalmi idézés) 
49V.ö.: Csomor Lajos: Szent Korona, in: Magyar Katolikus Lexikon 
50szinergizmus (gör. syn + ergon – közös+ munka) egymásra ható együttm ködés ű
51Tóth Szergej: Az Orosz Egyház és az orosz állam – Beszélgetés Lepahin Valerijjel – in: Aetas, 13. évf. (1998.) 1. 
52isapostolos  (görög); latin:  aequalis apostolis (latin) – keleten olyan szenteknek adományozott egyházi cím, akiknek az Egyház az 
apostolokhoz fogható […] missziót tulajdonít – pl.: Nagy Konstantin és Ilona társcsászárok; Ír Szent Patrik; Cirill és Metód; Kijevi Rusz. 
53Az ún. nemzeti egyházak más nemzetek elleni visszaélései visszatér en egyeznek a számukra védelmet biztosító világi hatalomő  
visszaéléseivel,  ami  csak  az  elkövet  felek  megtérésével,  engeszteléssel  és  közös  történelemfeldolgozást  is  megvalósítóő  
kiengesztel déssel  hozható  helyre.  Ez  különösen  tanulságos  Isten  által  a  keresztény  egységideál  bölcs jeként  ihletett  Máriaő ő  
Országának nemzeti egyházai esetében: az Árpád-kor után nyugat elnyomta keletet;  az újkortól  a nyugati  protestáns és katolikus 
elnyomták egymást, illetve közösen elnyomták a keletit; a modern kortól a görögkatolikus román elnyomta a görögkatolikus magyart; a 
posztmodern kortól az ortodox román, ukrán, szlovák és szerb elnyomta a görögkatolikust; napjainkban a román és szlovák római 
katolikus elnyomja a (csángó és) magyar római katolikust, a görögkatolikus román, a római katolikus magyar elnyomja a Romániához 
csatolt  területek  görögkatolikus  magyarjait,  miközben  a  magyarországi  görögktatolikus  teljességgel  közömbös  marad.  A  közel 
évezrednyi folyamat határozott szabályszer séget mutat,  mind negatív, mind pozitív szempontból:  a korábban elnyomott  közösségű  
id vel új er re találva maga is a nála gyengébb elnyomója lesz. ő ő
54Vö. bizantinizmus jellegzetességei – Szolovjov, IV. köt., 48-49., 62., 64., 70-71. – Publ. in: Filippov, Szergej: Az oroszországi 
egyházszakadás és helye a 17. századi orosz történelemben, in: Aetas, 13. évf. (1998.), 1. 
55 V.ö.: Gál Péter: A New Age keresztény szemmel (Lámpás Kiadó, Abaliget, 1997., 5., 187.): „A zsidó hitben élt a korporatív személy 
(megtestesít  személy) hite, aki Isten választottja, és aki vagy Isten akaratát képviseli, vagy a választott népet, vagy az emberiséget,ő  
vagy mindegyiket. Ilyen szerepl k a Bibliában Ádám és Éva, Mózes; Dávid király, Illés próféta, és a várt Messiást is részben ilyenő  
korporatív  személyiségnek  képzelték.  A  korporatív  személyek  közt  kapcsolatot  éreztek,  ket  összetartozóknak,  részbenő  
felcserélhet nek is hitték, egymás és a Messiás el képének tartották ket, szerepüket a Messiás, a messiási id k el készítésébenő ő ő ő ő  
jelent snek tartották. Innen volt az, hogy a Keresztel nek a személye könnyen emlékeztette ket Illésre. Jézus […] arra céloz, hogy aző ő ő  
új nagy prófétán, korporatív személyiségen ugyanaz a prófétikus karizma, kenet jelent meg, amely már Mózest is, majd Illést felkente 
küldetésére. Ugyanígy erre a megtestesít , képvisel  személy-felfogásnak a meglétére utal a korabeli zsidó gondolkodásban az Adám-ő ő
Krisztus párhuzam felállítása a Római levélben, vagy Krisztusnak, mint az új Mózesnek a bemutatása a Zsidó levélben. E felfogásban 
tehát […] a kiválasztottság egyfajta átadódásának, szukcessziójának, az el képek beteljesítésének a hite volt jelen (vö. Zsid 9,18-24).ő  
Jézus tehát arra mutat rá, hogy Illés el képe, Illés típusaa beteljesedett Keresztell Szent János személyében, ezért eljött a várt messiásiő ő  
id , többek között annak a jövendölésnek a teljesedésével együtt, amelyben Malakiás próféta hirdeti Illés újraelküldésével a megtéréső  
szükségességét. (Mal 3,23-24)” 
56Merre vezet az út? – Elmer István beszélgetése Orosz Atanáz görögkatolikus püspökkel – SzIT, 2013. Budapest, 16-18. 
57Ostpolitik (ném. 'keleti politika'): a Vatikán kelet-európai politikája 1963-1990. - XXIII.  János p. (ur. 1958-63) kezdeményezte a II. 
vatikáni zsinat idején. A Sztálin halálát követ  években, Hruscsov és Kennedy idejében a világpol-ban bizonyos enyhülés következettő  
be, így remélhet  volt, hogy a kommunista országok egyházai számára modus vivendit találhatnak. Az ~ f szerepl je Agostino Casaroliő ő ő  
(1914-98) volt, aki 1963-89: XXIII. János, VI. Pál és II. János Pál alatt fejtette ki tevékenységét, 1979: bíb. államtitkár lett. - Az ~ azzal 
kezd dött, hogy XXIII. János p. Franz König bécsi bíb-t 1963. IV: Bp-re küldte, hogy találkozzék Mindszenty József bíb-sal, aki az 1956-ő
os forr. óta az USA követségén tartózkodott. Utána Prágába utazott, hogy találkozzék a házi rizetben tartott Beran érsekkel. V. 3:ő  
Casaroli,  akkor az Egyh. Közügyek Tanácsának h.  titkára,  szintén Bp-re jött,  3 napig a magyar kormány vendége volt;  találkozott 
Mindszenty bíb-sal és tárgyalt a kormány egyházügyi megbízottjával. Bp-r l Prágába utazott, hogy Beran érs. ügyér l tárgyaljon. Az ~ő ő  
f szerepl je  gyakran  hangsúlyozta  (többek  között  A türelem vértanúsága  c.  posztumusz  emlékirataiban),  hogy  az  ~ot  helyesenő ő  
„lelkipásztori  politikának”  kellett  volna  nevezni:  a  cél  az  volt,  hogy  a  komm.  elnyomás  alatt  szenved  egyházak  „továbbélését”ő  



biztosítsák az illet  kormányokkal folytatott tárgyalásokkal, pl. hogy f pásztorokat nevezhessenek ki a megüresedett ppi székekbe, v.ő ő  
„rendezzék” a koholt perekkel elítélt és bebörtönzött f papok (1945: J. Szlipij, 1946: A. Stepinac, 1949: Mindszenty József és J. Beran)ő  
helyzetét. Casaroli hangoztatta, hogy nem került sor olyan kompromisszumokra, amelyek során feladták volna a hit igazságait v. az 
erkölcsi törvényeket; ugyanakkor - sok bíráló szerint - igenis engedményeket tettek a komm. hatóságoknak, akár a ppi kinevezésekben 
(ezt  Casaroli  is  elismeri  emlékirataiban,  pl.  a  csehszl.  kinevezéseknél),  akár  a  bonyolult  Mindszenty-ügyben.  A  magyar  bíb. 
Emlékirataiban  leírta  szigorú  bírálatát  az  ~  kompromisszumos  módszerér l.  […]  Az  1989:  bekövetkezett  világpol.  fordulat,  aő  
kommunizmus összeomlása hirtelen olyan változásokat hozott, amit az ~ 25 éve alatt nemcsak remélni, de még csak álmodni sem 
lehetett. Kétségkívül II.  János Pál és Mihail Gorbacsov pol-jának is jelent s szerepe volt a fordulat  meggyorsításában. 1990. II.  9:ő  
aláírták a Szentszék és Mo. közötti  diplomáciai  kapcsolatok újrafelvételér l  szóló megállapodást, majd II.  János Pál 1991-es mo-iő  
látogatása (pápalátogatás Magyarországon) megkoronázta (és egyben érvénytelenítette) az ~ reményked , de nem mindig igazolhatóő  
er feszítéseit. (ő Magyar Katolikus Lexikon – részleges idézés) 
58Közi Horváth József: Mindszenty bíboros – Anyagi és szellemi testamentuma – Mindszenty Emlékbizottság München, 1980. 
59

„[…]  a  Szentatya,  XXIII.  János megbízottja  [Franz  König  bíboros  –  S.Á.]  kijelentette  nekem, hogy  Róma beletör dik  szabadonő  
meghozott  döntésembe,  de  kérdezi,  mi  az  elképzelés.  […]  Magyarország  hercegprímásának  a  világon  páratlan,  egyedülálló 
alkotmányos szerepe van, és a jelenlegi alkotmányos és törvényen kívüli szakadékban Magyarországon kell maradnia, s vendéglátóm 
engedélyével  itt,  a(z amerikai)  követségen. De mivel  az egyház szabadsága elválaszthatatlan a nemzet szabadságától,  ha Kádár 
minden vonalon visszaállítaná az egyház teljes szabadságát, írásba foglalná és csatolná a pontokat, kész lennék elhagyni az országot 
mint tényleges hercegprímás és esztergomi érsek. 1963. máj. 8-án a Vatikán második küldötte [Mons. Agostino Casaroli – S.Á.] […] 
kitör  örömmel fogadta a prímás Magyarországról való távozását, de az egyház jogainak helyreállítása nélkül. Az 1–3., 5–7. pontokő  
[utalás feltételeinek pontjaira,  ami  ezt  a  dokumentumot  követi  — S.Á.]  még nem teljesültek,  ehelyett  négy újabb  papot  és  hív tő  
börtönöztek  be.  A kiközösített  békepapok  lettek  a  nagyobbik  tényez .  A terror  most  burkolt,  de  változatlan.  Így  azt  válaszoltamő  

szentségének, hogy a feltételek nem teljesültek, a közvélemény Magyarországon és azon kívül az alkotmányos álláspontot kívánja,Ő  
így  visszavonom  az  áldozatra  vonatkozó  ígéretemet.  Ezzel  egyidej leg  kértem  (Johnson)  Elnök  Úr  döntését  menedékemmelű  
kapcsolatban.” (SOMORJAI ÁDÁM: Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok elnökeihez – Letters to the Presidents. 
Cardinal Mindszenty to the Political Leaders of the United States, 1956-1971. – 1964. febr. 4., Johnson amerikai elnökhöz, 81. sz. 
dokumentum, 245sk. – METEM, Budapest, 2011.) 

60szakrális (lat. sacralis): a latin sacer, 'megszentelt' szóból alkotott újlatin m szó, a szent szinonimája. Ellentétes fogalompárja a profán.ű  
(Magyar Katolikus Lexikon) 
61Sajnos ma már a katolikusok többsége sem ismeri a katolikus mivolt lényegét, de ez a katolikus szaktekintélyek számára is annyira 
mellékesnek t nik, hogy Karl Rahner és Herbert Vorgrimler Teológiai kisszótárának 664 címszavából nem telt a „katolikus” fogalomű  
meghatározására. A Magyar Katolikus Lexikon szerint  „katolikus (gör. katholikosz, lat. catholicus): 1. a gör. kata és holosz szavakból 
képzett jelz , eredeti jelentése: 'általános', 'egyetemes' […], 'általánosan elfogadott', 'mindent magában foglaló'. 2. az egyházatyáknálő  
'az  egész  Egyházban  elfogadott',  tanításra  vonatkoztatva  'helyes,  igaz'.  3.  vallás  jelz jeként  a  kereszténység  azon  része,  melyő  
csorbítatlanul rzi a Krisztustól ránk hagyott kinyilatkoztatott vallási (hittant, liturgiát, erkölcsöt, küldetést magában foglaló) örökséget.ő  
Mivel ennek lényeges része Péter és utódának, a mindenkori római püspöknek primátusa, a katolikus mellett rendszeresen használjuk 
a római katolikus formát is. […]” c) „katolikus egyház (lat. Ecclesia catholica): a kereszténység azon része, amely a római pápa f ségeő  
alatt,  az  Egyház  hierarchikus  szervezetében  vallja  a  katolikus  hitet  és  él  az  Eucharisztiából  és  a  hét  szentségb l,  vesz  részt  aő  
liturgiában, és a b nbánat útját járva törekszik igazodni Krisztust követve az erkölcsi törvényekhez és az evangéliumi tanácsokhoz.” ű
62Mindszenty bíboros címeres papírra tisztázott, aláírt, de el nem küldött fellebbez  levele VI. Pál pápáhoző  az esztergomi érseki szék 
megüresedettnek nyilvánítását követ enő  – publ in: Somorjai Ádám OSB: Mindszenty felfogása a prímás alkotmányos szerepkörér l,ő  
közjogi, politikai szerepvállalásáról, In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2011/1–2., 103-122. 
63Beliál (gör. Beliár): az ÓSz-ben az Istennel szembeforduló szellemi lény, 'a gonosz' (P. Joüon), tehát azonos a Sátánnal. G. R. Driver a 
szót elemeire bontva 'a z rzavar'-nak mondja. – Az ÚSz-ben Krisztus ellenfele (2Kor 6,15). A kumráni szövegekben ált. a rossz és aű  
gonosz, de Isten ellen lázadó szellemi lény is. Több apokrif iratban egy démon neve. Id vel az Antikrisztus neveként is használták.ő  
(Magyar Katolikus Lexikon) 
64„Az ország els  közjogi  méltósága hazája rendelkezésére áll!  […] Az esztergomi érsek kész meghalni,  hogy a magyar katolikuső  
Egyház és a magyar haza javára élhessen és dolgozhasson. […] Akarok jó pásztor lenni, aki ha kell, életét adja juhaiért, Egyházáért, 
hazájáért! […] Ha Isten-Atyánk és Mária-Anyánk segít,  akarok lenni népem lelkiismerete,  hivatott ébreszt ként kopogtatok lelketekő  
ajtaján,  a  föltetsz  tévelyek  ellenében  az  örök  igazságokat  közvetítem  népemnek  és  nemzetemnek.  Ébresztgetem  nemzetünkő  
megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet.” (Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent – 
Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown, 1990.) 
65Az Egyház engedelmességre vonatkozó aktuális tanítása (1983-as kódex 273. kánon) „megismétli a korábbi, 1917-es törvénykönyv 
127.  kánonját,  melynek  értelmében  a  klerikusok  tisztelettel  és  engedelmességgel  tartoznak  elöljárójuknak.  Az  említett  helyeken 
ugyanakkor  nem találunk  részletesebb  eligazítást  az  engedelmesség  mivoltáról,  körülményeir l,  feltételeir l,  így  a  hagyományoső ő  
teológiai tanítás fényében kell azt megközelítenünk. Az egyház hagyományában az engedelmesség nem vak parancsteljesítés, hanem 
olyan felel s cselekedet,  mely mindkét oldalról a szeretet  rendjében valósul meg. Az egyházi  tekintély birtokosa nem élhet visszaő  
hatalmával akár kánonjogilag, akár erkölcstanilag kifogásolható cselekvésre indítva alattvalóját. Hasonlóan szabja meg a szeretetben 
való cselekvés elve a klerikusnak, hogy vélelmezze ordináriusa utasításainak jogszer ségét, tekintélyét és tegyen is eleget az adottű  
rendelkezésnek, már amennyiben az lehetséges, hiszen lehetetlenre senki sem kötelezhet . Az elöljáró részér l így az a méltányoső ő  
eljárásmód,  ha  minden  egyes  rendelkezése  el tt  meggy z dik  azok  teljesíthet ségér l,  például,  hogy […] egy adott  rendelkezéső ő ő ő ő  
jogossága kapcsán aggályok merülnek föl. Ezekben az esetekben megfelel  lehet egyházjogi vizsgálatot kezdeményezni, f ként akkor,ő ő  
ha a teljesítés súlyos kárt okozna akár a klerikus egyéni életében, akár a rábízottakéban. Minden ilyen esetben figyelemmel kell lenni a 
kánonjog legf bb törvényére, mely a lelkek javát (salus animarum – 1752. kánon) abszolút vonatkozási pontnak tartja.”ő  (Orvos Levente: 
Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése – Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, 2009. 95-104.) 
66gallikanizmus:  francia  nemzeti  szembenállás  a  pápaság  központosító  törekvéseivel  szemben,  melyben  a  királyok  követelték  a 
javadalmak  adományozásának  a  jogát,  a  placetum regiumot  a  pápai  rendelkezéssel  szemben  és  a  fellebbezés  lehet ségét  aző  
egyetemes zsinathoz. - A ~ célja a zsinatot a pápa fölé helyez  és a pp-ök önállóságát hangsúlyozó egyhjogi rendszer. Az ecclesiaő  
gallicana elnevezés a kk.  óta élt,  s jelezte a  fr.  nemz.  egyh.  önállóságát és a  Rómával való szembenállást.  […] A ~ elmélete  és 
gyakorlata egyszerre fejl dött. Képvisel i azt vallották, hogy egyedül a fr. egyh. rizte meg az segyh. eredeti bens  szabadságát, mertő ő ő ő ő  
a frankok eretnek hatás nélkül vették át a kerséget, s kir-aik (Merovingok, Karolingok) állandóan védelmezték az Egyh-at és a p-ságot. - 
Valóban, a fr. kir-oknak az el - és szokásjog alapján sokkal több beleszólásuk volt az Egyh. ügyeibe, mint más uralkodóknak, s ezt a ~ő  
hívei mint jogi követelményt állították be. A p-k tiltakoztak a túlkapások ellen: az egyik leghevesebb ellentét VIII. Bonifác p. és IV. Szép 
Fülöp kir. közt alakult ki. A jogászok már akkor visszautasították a p. egyetemes joghatóságának tételét, és a kir. jogainak kiterjesztésén 
fáradoztak. […] Az I. vat. zsin. a p. primátus és a tévedhetetlenség kimondásával elvileg döntött a ~ fölött is, bár a tévedhetetlenség 
ellenz i újra el hozták a régi érveket. A gallikán cikkelyek és a ~ 17-18. sz. tanai Fro-on kívül is éreztették hatásukat. Különösen No-ő ő
ban, ahol sok érs. és pp. a maga területének áll. elöljárója is volt. Hontheim pp. febronianizmusa is ebb l táplálkozott. II. József kir. éső  



cs. egyhpol. tanácsadói is ezen az úton jártak (jozefinizmus). (Magyar Katolikus Lexikon – részleges idézés) 
67„A iulianusi egyházat alapvet en erkölcsi tekintélye jellemzi, mint ahogy a konstantini egyházat politikai hatalma. […] Ugyanakkorő  
iulianizmus  és  konstantinizmus  valamiképp  összekapcsolódnak,  rendelkeznek  közös  vonásokkal,  ami  f leg  az  egyházi  férfiakő  
mentalitásában szembeszök . Jól megfigyelhet  e két formáció id beli  váltakozása. […] A iulianizmus nem önmagából következik,ő ő ő  
hanem  a  konstantinizmusnak  a  megkérd jelezése,  mindig  akkor  bukkan  fel,  amikor  az  állam  lemond  az  egyházzal  való  addigiő  
együttm ködésér l. Téves az az állítás, hogy a iulianizmusnak semmi köze a politikai hatalomhoz: olyan egyház ez, amelyet er szakkalű ő ő  
megfosztottak  a  hatalomban  való  részvételt l.  […]  iulianus  apostata  uralkodása  alatt  Konstantin  korát  bizonyára  mint  a  normáliső  
társadalmi rend modelljét emlegették. Várták azt a pillanatot, amikor ehhez újra vissza lehet térni. […] Nem mondtak le a hatalommal 
kötött szövetségr l, csak azt várták, hogy a rendszer hajlandóságot mutasson e szövetségre. Politikai hatalom híján, az Egyház, mint aő  
spirituális ellenzék vezet je megelégedett az erkölcsi tekintéllyel Ez az erkölcsi tekintély egy szám zött király hatalmára emlékeztetett,ő ű  
de mégiscsak hatalom volt. […] A konstantinizmus a hatalomban való részvételt jelenti. A iulianizmust az önsajnálat és a sértettség 
jellemzi amiatt, hogy ezt elvesztette, de az semmiképp sem jelenti birtoklásának önkéntes feladását. Ezért van az, hogy spirituális 
hatalma  ellenére  a  iulianusi  egyház  sohasem  teljesen  szolidáris  a  társadalommal,  sohasem  azonosul  teljesen  vele.  Igaz,  a 
társadalomtól a teljes azonosulást várja, de ez nem ugyanaz. A politikai hatalomtól megfosztván, azért küzd, hogy meg rizze az egésző  
nemzet fölötti szellemi hatalmat. Nem hajlandó azonban más szellemi vagy ideológiai integráció létjogosultságát elismerni, vagy a laikus 
hatalommal szembeni ellenállás más formáját, hanem csakis azt, amit  maga irányít és ellen riz. […]” (Bohdan Cywinski: ő ő A be nem 
hódoltak genealógiája – Wi zi, Warsaw, 1971., 262-264., részlet) ę
68Erd  Péter: ő Ajánlás – Publ. in: Németh László Imre: Mindszenty megvalósult álma – A Santo Stefano Rotondo és a Szent István Ház – 
SzIT, 2009., Bp. 
69Erd  Péter bíboros, beszédő : Esztergom, 2009. május 2., a Mindszenty-zarándoklat szentmiséjén (Magyar Kurír, 2009.05.02.) 
70Mindszenty József és kortársai: vértanú és hitvalló püspökeink – Erd  Péter: ő Kiemelked  Mindszenty József tanúságtételeő  – mno.hu, 
2012. 03. 28. (MTI nyomán)
71Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent – Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown, 1989., 9. (http://www.ppek.hu) 
72„A magyar történelmet ismerem. […] Süllyedt korszakok hibáit, az Isten törvényeibe ütköz  b neit mélyen fájlalom. De emelt f velő ű ő  
mondom, a magyar történelem nem katafalk és nem szemétdomb. […] Hazánk ezeréves fennállása a legnagyobb talány. Nem omlott 
össze  annyi  történelmi  pörölycsapás alatt.  Kiépült  irtózatos  sebeib l,  pedig  elfolyt  a  vére.  Ám betegágyánál  életment  édesanyaő ő  
rködött: a Magyarok Nagyasszonya. És ha 1946 magyarját valami fenntartani és vigasztalni tudja, csak ez a történelmi gondolat lehető  

[…] Isten anyja az ország pátrónája, véd asszonya. Az ország az  ajándéka, de Szent István végrendeletével öröksége, családja éső ő  
birtoka is. Megszámlálhatatlan jótéteménye után a testvértelen, árva népnek önkéntelen feléje fordulása. […] Szent Korona, a koronázó 
jelvények,  az  országzászló  […]  pecsétjeink,  bélyegeink,  okleveleink,  pénzünk  […]  csataképeink,  kardpengéink,  szablyáink  és 
mellvértjeink, harci kiáltásaink és vezényszavaink és munkakezd  fohászunk. Egyetemünk – Pázmány Péter szerint – az  csarnoka.”ő ő  
[…] Ebben a tiszteletben benne van a magyar nép géniusza. […] Ahogy seink 30 nemzedéken át voltak, mi is vagyunk, leszünkő  
katolikusok  és magyarok.  Mindkett ben  alapunk,  er nk,  megtartónk a  Nagyasszony,  aki  […]  tisztaság,  élet,  édesség,  reménységő ő  
lesújtott, letört magyaroknak. […] Módot kell adnunk a Nagyasszonynak hív  magatartásunkkal, kitartó és egyetemes esengésünkkel,ő  
hogy megmutathassa: pártfogása segíthet és édesanyánk ma is! […]” (Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent – Katolikus Magyarok 
Vasárnapja, Youngstown, 1989., 65-66. – http://www.ppek.hu) 
73

„1945.  november  16-án  Dr.  Tóth  K.  János  külügyi  szentszéki  referens  levélben  kérte  a  Natália  n vérnek  adott  magán-ő
kinyilatkoztatások ügyében lefolytatott eljárás felülvizsgálatát. […] Mindszenty már a vizsgálat kezdetekor új terv elkészítését kérte a 
leírásnak megfelel en, amelyet Jézus adott a Világ Királyn je Engesztel  Kápolnáról […] 1946. január 25-én sajátkez leg írta […]ő ő ő ű  
tervrajza alá: «A Világ Királyn je nagy engesztel  mozgalomra f pásztori áldásomat adom.» 1946. augusztus 26-án Székesfehérvárottő ő ő  
a  Sz zanyának  mint  a  Világ  Királyn jének  ajánlotta  fel  Magyarországot.  Engesztelésül  hirdette  meg  a  Boldogasszony  Évét,ű ő  
ünnepélyesen nyitotta meg Esztergomban, 1947. augusztus 15-én, és ott elhangzott beszédében megígérte: «Október 8-át, Magyarok 
Nagyasszonyának ünnepét majd nyilvános ünneppé tesszük, vasárnapként, magunkra vállalt szentmisével és munkaszünettel üljük 
meg, ha a Nagyasszony ezer éven át mindenkor tapasztalt nagy hatalmával és édesanyai szeretetével átsegít minket a gyászba borult 
egek, háborgó tengerek viharán, vészin át. […] F pásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön. A magyar püspökiő  
kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét 
[…]» Az engesztel  szentély alapkövét  maga rakta le 1947. szeptember 25-én, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után.” (ő ő Fogas 
Anna: Natália n vér, I.ő  – Szent József Kiadó, Budapest, 1993.) 

74Fogas Anna (Szerk.): Natália n vér, I.ő  – Szent József Kiadó, Budapest, 1993. 
75Közi Horváth József: Mindszenty bíboros – Mindszenty Emlékbizottság München, 1980. (katolikus.hu/mindszenty) 
76

Krajsovszky Gábor: Legy zetve is  gy zött! ő Ő ő Szemelvények Mindszenty József bíboros írásaiból és beszédeib lő  – Hittel a Nemzetért 
Alapítvány, Budapest, 2008., 18-19. 

77Közi Horváth József: Mindszenty bíboros – Mindszenty Emlékbizottság, München, 1980. (katolikus.hu/mindszenty) 
78Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent – Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown, 1989., 66-70. (http://www.ppek.hu) 
79Zakar András (Margitta, Bihar vm., 1912. jan. 30. – Székesfehérvár, 1986. márc. 31.): mérnök, áldozópap. – A bpi piar. gimn-ban 
éretts.,  1935:  a  bpi  M szaki  és  Gazdaságtud.  Egy-en  épít mérnöki  okl-et  szerzett,  majd  a  Közlekedéstud.  és  Vasútépítéstaniű ő  
Tanszéken tanárs. A Pázmány Péter Tudegy-en teol-t végzett, 1940: teol. dr., VI. 23: az esztergomi f egyhm. papjává szent. 1941:ő  
Esztergomban Serédi Jusztinián érs. irodájában dolg., a f egyhm. kv-vizsgáló biz. tagja, majd titkára. 1944: Mindszenty József bíb.ő  
prím. személyi titkára. 1946: p. kamarás. 1947: elkísérte Mindszentyt a Kanadában megrendezett Nemzetközi Mária Kongressz-ra, s 
f pásztorával együtt meglátogatta Kanada és az USA m. plébániáit. –1948. XI. 19: elhurcolták, 1949. II. 3–8: a Mindszenty-perben III.ő  
rend  vádlottként  a  demokratikus  államrend  megdöntésére  irányuló  szervezkedésben  való  részvételért  és  folytatólagosan,ű  
társtettesként megvalósított h tlenségért 6 évi fegyházra, 10 évi hivatalvesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. 1953. I: szabadult.ű  
Bp-Szabadsághegyen kisegít  lelkész, -Fels -Krisztinavárosban kp., 1957: nyugdíjazták. 1970: (addig egyetlen papként) rehabilitálták,ő ő  
azután Bpen kisegít  lelkész. Nyelvészettel, tört-mel és teol-val foglalkozott; jelent s egyezést tapasztalt a sumér ékírás és a m. rováső ő  
között. – M:  A szenvedés értéke és a megtestesülés titka – Bp., 1941.;  Tihamér püspök élete – ahogy kortársai látták – Bp., 1941.; 
Útmutató közéleti kérdésekben – Bp., 1947.; A sumér nyelvr lő  – (Az Északi Vártán c. folyóir. 39. sz-aként) Södertalje, 1970.; Sumerian–
Ural-Altaic affinities – (Klny. Current Anthropology) Chichago, III.,  1971.;  A sumer hitvilág és a Biblia – Összeáll. és magy. 2. kiad. 
Garfield, 1973.; A sumér nyelvr lő  – Fahrwagen, 1975.; A sumér és akkád ékjelekr lő  – René Labat: Manuel d’épigraphie akkadienne c. 
m ve alapján, ford. és szerk. Garfield, 1976.;  ű Elhallgatott fejezetek a m. tört-b lő  – Fahrwangen, 1976.;  A magyar störténet felé...ő  –
Buenos  Aires,  1978.;  Összehasonlító  magyar  történelem –  Összeáll.  H.n.,  1980.;  Teleki  Pál  halála –  Összegy jt.  Bécs,  1983.;ű  
Kéziratban: A Serédi-féle ellenállás és ami mögötte van – Okmánygy jtemény, Bp., 1980. (ű Magyar Katolikus Lexikon – felsorolás) 
80„Az ószövetségi papság már a közeled  és magát egyre jobban megismertet  isteni Küldött felé irányítja az emberi tekinteteket. Haő ő  
azonban maga a pap nem tesz életével is tanúságot róla, alatta marad a természeti tökéletességet tanító és sugárzó Melkizedek-féle 



papságnak […]. Ilyen Krisztus f papsága is, s t még inkább, mert  maga a halhatatlan élet. […] A jobb remény, az «els  evangélium»ő ő ő ő  
ígérete az eljövend  isteni Küldöttre vonatkozóan […] élt a Melkizedek-féle papságban, mint az els  kinyilatkoztatásnak nemzedékr lő ő ő  
nemzedékre tovább hagyományozott  magva. Az Isten nem hagyta magára még az Ószövetség el tt  él  emberiséget sem, Jézuső ő  
Krisztuson,  isteni  Közvetít jén  keresztül  még annak megtestesülése  el tt  is,  megérintette  kegyelmével  a  választottak  lelkét,  mertő ő  
«JÉZUS MINDENKOR ÉL, HOGY KÖZBENJÁRJON ÉRTÜNK». (Zsid 7,25) […] A kinyilatkoztatásból pedig kit nik (Gen 14,17-20),ű  
hogy volt papság («a fölséges Isten papja volt»), volt áldozat («kenyeret és bort hoz el »), és áldás («megáldotta t»). Szent Pálő ő  
mindezt megismétli és meger síti […]: ez a fajta papi rend «a halhatatlan élet erejéb l» (Zsid 7,16) vagyis Isten kegyelméb l született.ő ő ő  
[…] Törvény szerint Jézus Krisztus Sét ivadéka, papsága viszont az erkölcsi tökéletesség szerint Melkizedek-féle. […] Jézus egyesíti 
magában az emberiség minden értékét és vállára veszi, hogy kiengesztelje az emberiség minden vétkét. A jóval gy zi le a rosszat, aző  
ajándékozás szellemével a rablásét, a tanítással a butítást, szeretettel a gy löletet, az önfeláldozással a gyilkolást, áldásmondással azű  
átkozódást, szelídséggel az er szakosságot, türelemmel a bántalmazást, a fejl dést éleszt  er vel a visszahúzó maradiságot, isteniő ő ő ő  
er vel a sátáni ármánykodást. Mindaz, ami a Melkizedek-féle papságban érték: mentesség sz klátókör  emberi szempontoktól, Istenő ű ű  
akaratának  teljesítésére  kész  kegyes  lelkület,  minden  ember  hátrányos  megkülönböztetés  nélküli  igaz  szolgálata,  élettel  való 
tanúságtétel mindarról, amit hisz és hirdet – és mindezt a halhatatlan élet erejéb l: az isteni kegyelem irányításával és segítségévelő  
megvalósítva  –,  ez mind beleépült  és  belen tt  Krisztus f papságába A megváltás el tti  („természeti”)  papságot  a  természetfelettiő ő ő  
krisztusi papság […] megkoronázta, és ezért meri mondani Szent Pál, hogy a Melkizedek-rendi papság […] «Isten Fiához hasonlóan 
pap marad mindörökké». A Krisztus által alapított papságban is továbbélnek […] mindörökké a természeti papság karaktervonásainak, 
most már meger sítve, megszentelve és fölemelve a természetfölötti üdvrendbe, Krisztus titokzatos testének kiépítésére az Atyaistenő  
dics ségére.” ő (Zakar András: Melkizedek – Turán Printing, USA, Garfield – N. J., 1982.) 
81Mária Natália n vér:  ő Regina Mundi Victoriosa – Two Hearts Books & Publishers 2000., California-Budapest,  III. fejezet, Az Egyház 
papjaihoz intézett felszólítások 
82Dokumentáltan  csupán  Emmerich  Anna  Katalin  misztikus  látnokn  magán-kinyilatkoztatásaiban  jutott  Melkizedekkel  kapcsolatoső  
ismeretekhez. Lásd: Brentano, Clemens (Szerk.):  A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése – Isten szolgálójának, Emmerich Anna 
Katalinnak látomásai alapján – Ford.: Kertész Kálmán – Libra KFT., Budapest, 1990. 
83

„Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert 
akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak 
dics séges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanemő  
mi magunk is, akik bens nkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mertő  
megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli? Ha tehát 
reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan.  Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell 
helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthet  sóhajtozásokkal. S , aki a szíveket vizsgálja,ő ő  
tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden 
javukra válik, hiszen  saját elhatározásából választotta ki ket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiánakő ő  
képmását öltsék magukra, így lesz  els szülött a sok testvér között. Akiket el re erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott,ő ő ő  
azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dics ítette. Mire következtethetünk ebb l? Ha Isten velünk, kiő ő  
ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel 
vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, s t fel is támadt, és az Istenő  
jobbján  közbenjár  értünk?  Ki  szakíthat  el  bennünket  Krisztus  szeretetét l?  Nyomor  vagy  szükség?  Üldöztetés  vagy  éhínség,ő  
ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint meg van írva: Minket minden id ben teérted irtanak, s vágójuhok módjára tartanak. Deő  
mindezeken diadalmaskodunk általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, semő  
fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövend k, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nemő  
szakíthat bennünket Isten szeretetét l, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.ő ” 
84A felmutatott  Melkizedek-i  sajátosságok  Mária  Országa  eszkatologikus valóságának  id beli  kezdeténél  több  mozzanatban  tettenő  
érhet ek: ihletése Szent Istvánnak a Pápához intézett  Korona-kérése,  ennek Isten akaratát  illet  visszaigazolása a Pápa Korona-ő ő
küldése  és  áldása  által,  földi  kezdete  pedig  Szent  István  megkoronázása.  Mindez  a  Szentszékkel  mellérendel i  státusú  Országő  
születését jelenti, aminek tényét ma is érthet  kodifikációval mutatják be összeállításunk egyes részeiben ismertetett sajátosságai. Aő  
Magyar Egyház és Királyság Isten tervei szerinti valódi kezdete mégis Szent Istvánnak a Sz zanya iránt végzett felajánlása, ami aű  
Szakrális Rendben Sz z Mária Országának és Királyn ségének kezdete a földi viszonyok között.  ű ő Nem véletlen, hogy a Katolikus 
Egyház a Sz zanyát a létez  koronák közül kizárólag a magyar Szent Koronával engedi ábrázolni. ű ő
85„[…]  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 királyn jének nevezték, majd aző  
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.)” Publ. in:Varga Tibor:  A Szent 
Korona engesztelése 1440-1464 – ”Pannónia nem veszítheti el angyal adta koronáját”– Magánkiadás, Budapest, 2004. 
86„Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni.” 
(Szent István király intelmei Imre herceghez – ford.: Kurucz Ágnes – In: Szent István – Források, legendák, intelmek – Populart füzetek 
5., Interpopulart, Szentendre, 1993. 
87„Magyarország  prímása  Szent  István  meghagyása  szerint  alkotmányos  tényez ,  ezzel  a  feladatkörrel  más  prímások  nemő  
rendelkeznek.  Lengyelország  prímásának  helyzete  valamelyest  hasonlít  ehhez,  de  az  alkotmányos  jogkörök  kisebbek  mind 
mennyiségre, mind min ségre. Az Apostoli Szentszék mindig elismerte és segítette ezt az egyedülálló privilégiumot. El ttem 78 prímáső ő  
volt hivatalban. Esztergomban, történelmi szokás szerint nem voltak koadjutorok, amikor a prímások a harcok élén álltak a betörő 
tatárok és törökök ellen, s k maguk is életüket veszítették. Szám zetésbe küldettek, önként vállalták a külföldi tartózkodást, nemő ű  
kevesen  105  éves  korukban  is  koadjutor  nélkül  m ködtek.  Nem  óhajtották  kétű ségbe  vonni  alkotmányos  feladataikat,  a  dolgok 
szaporítása által.” 1963. okt. 17. VI. Pál pápához, lásd: SOMORJAI Á.: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III. 
Documenta  1956–1963.  –  Az  Apostoli  Szentszék  és  Mindszenty  József  kapcsolattartása,  III.  Tanulmányok  és  szövegközlések, 
Budapest 2009., 39. 
88Közi Horváth József: Mindszenty bíboros – Mindszenty Emlékbizottság, München, 1980. (katolikus.hu/mindszenty) 
89A 3.  titok  nyilvánosságra  hozatala  állítólag  azért  maradt  el,  hogy  az  emberiséget  megkíméljék  a  megrázkódtatástól.  A Hittani 
Kongregáció által 2000-ben 3. titokként közölt szöveg azonban nem tartalmaz olyasmit, amit korábban nagyobb megrázkódtatásként 
fogadtak  volna  az  emberek.  Ebb l  az  következtethet ,  hogy  a  Hittani  Kongregáció  vagy  nem a  3.  titok  szövegét  közölte,  vagyő ő  
megcsonkította azt. 
90Hittani Kongregáció: Fatima üzenete – Publ. in: L'Osservatore Romano, 2000., június 30. (Ford.Dr. Diós István) 
91V.ö.: Lk 4,6-7; Jn 12,31;14,30 



92„«Ennek ismételgetésébe soha nem fáradunk bele» – mondta a tanács f titkára, Duarte da Cunha, majd hozzátette: «A jelenlegiő  
társadalmi, gazdasági és kulturális változások viszont az emberi cselekvés és a társadalom minden erkölcsi, morális vonatkozását 
aláásni látszanak. Úgy t nik, mintha a vallást a szekularizmussal kívánnák felváltani, amely egyesek szemében minden modernségreű  
és demokráciára törekv  állam vallása. Azok az államok és társadalmak, amelyek nem tudnak megnyílni az Abszolútum felé, valamiféleő  
gyakorlati  individualizmusba zuhannak, ahol mindenkinek a vágyait  teszik törvénnyé, akár mások vagy a társadalom kárára is.  Az 
emberben mélyen gyökerez  vágyakozás él az Abszolútum iránt. Az «egészséges» vagy pozitív szekularitás nem fél Istent l, ezértő ő  
biztosítja a közszférában a vallások jelenlétét, életben tartva az állam és az egyházi intézmények szétválasztásának elvét. A vallás és 
Isten így nem akadálya, hanem segít je az egyén java és a közjó elérésének.” (ő Isten és az állam – a CCEE októberi plenáris gy léseű  – 
Magyar Kurír, 2013., szeptember 30.) 
93„A hiteles kultusz Isten felé az embernek egyénileg és társadalmilag egyaránt kötelessége. Ez «hagyományos katolikus tanítás az 
embereknek és a csoportoknak az igaz vallás és Krisztus egyetlen egyháza iránti  erkölcsi  kötelességér l».  Az Egyház, szüntelenő  
hirdetve  az  evangéliumot  az  embereknek,  azon  fáradozik,  hogy  akik  hallgatják  az  evangéliumot,  át  tudják  hatni  a  közösség 
«gondolkodását és erkölcseit, törvényeit és szervezeteit», melyben élnek. A keresztények társadalmi kötelessége, hogy tiszteljék és 
ébresszék föl minden emberben az igaz és a jó szeretetét. Meg kell ismertetniük az egyedül igaz vallást, mely a katolikus és apostoli 
Egyházban  létezik.  A keresztények  arra  hivatottak,  hogy  a  világ  világossága  legyenek.  Az  Egyház  ezáltal  mutatja  meg  Krisztus 
királyságát a teremtés és különösen az emberi társadalmak fölött.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2105 – 1995.)
94„Tisztelend  Testvérek! Üdvöt és apostoli áldást! Az els  körlevélben, amelyet a pápai trón elfoglalása után az összes püspökökhöző ő  
intéztünk, az emberi nemet sújtó és gyötr  bajok […] árja azért zúdult a világra, mert az emberek nagy része az Úr Jézust és az  szentő Ő  
törvényét szám zte a magánéletb l, a családból és a közéletb l, s hogy mindaddig nem ragyoghat föl a népek közt a tartós béke biztosű ő ő  
reménye, amíg az egyének és az államok az Üdvözít  uralmát elvetik és elutasítják. […] «Krisztus békéjét Krisztus országában kellő  
keresni»;  […]  a  béke  fölújítására  és  megszilárdítására  nem  törekedhetünk  hathatósabban,  mint  a  mi  Urunk  országának 
helyreállításával. […] Ez az ország egyedül a sátán országával és a sötétség hatalmával van ellenkezésben, s polgáraitól megköveteli 
azt,  hogy szívüket a gazdagságtól és a földi dolgoktól elvonva, a szelíd erkölcsöket többre becsüljék,  s az igazságot éhezzék és 
szomjúhozzák, s t önmagukat is megtagadják és keresztjüket hordozzák. Krisztus mint Megváltó az egyházat saját vérével szerezte ső  
mint F pap önmagát a b nökért áldozatul bemutatta és folyton bemutatja. Ki nem látná tehát, hogy királyi méltósága is a megváltói éső ű  
f papi méltóságnak természetét viseli magán és azzal egyformán lelki? Mégis súlyosan tévedne, aki az Istenembert l elvitatná a polgáriő ő  
ügyek fölötti hatalmat is, hiszen neki az Atyától teljes hatalma van a teremtmények fölött úgyannyira, hogy minden az  akaratának vanŐ  
alávetve. Tény azonban, hogy amíg a földön élt, ennek a hatalomnak gyakorlásától teljesen tartózkodott, az ideiglenes javak birtoklását 
és intézését megvetette, azokat birtokosaiknak meghagyta s most is meghagyja.” (XI. PIUS PÁPA: Az Els  ő (Quas Primas) – Krisztus 
Király ünnepét elrendel  apostoli körlevélő  – 1925. december 11., részlet) 
95

„Krisztus országa nemcsak a katolikus nemzetekre és azokra terjed ki, akik a szent keresztség fölvételével jogilag az Egyházhoz 
tartoznak, hanem felöleli mindazokat is, akik nem keresztények – bár a tévedés eltéríti vagy a visszavonás elválasztja ket a szeretető  
közösségét l –: úgyhogy Jézus Krisztus hatalma alatt áll az egész emberi nem.” (XIII. LEO PÁPA:  ő A Szentév (Annum sacrum) –  A 
Szent Szívnek való odaszentelésr lő  – 1899. május 25.) 

96Barsi Balázs: Neked adom az élet koronáját – A Jelenések könyvének magyarázata, Sümeg, 2005.
97„675 Krisztus eljövetele el tt  az Egyháznak át  kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét  meg fogja ingatni. [639] Aző  
üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a «gonoszság misztériumát» egy vallási megtévesztés formájában, mely 
az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási 
megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dics íti Isten és az  testben eljött Messiásaő Ő  
helyett. [641] 676 Ez az antikrisztusi megtévesztés a világban mindannyiszor fölt nik, amikor a messiási reménységet a történelembenű  
akarják beteljesíteni, ami csak a történelmen túl, az eszkatologikus ítélet által teljesedhet be; az Egyház az eljövend  ország ezenő  
meghamisítását «millenarizmusnak» nevezett enyhébb formájában is, [642] és f ként a «bels leg romlott» szekularizált messianizmuső ő  
politikai formájában elutasította. [643] 677 Az Egyház az Ország dics ségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követiő  
Urát halálában és föltámadásában. [644] Az Ország tehát nem az Egyház történelmi diadala által fog beteljesedni [645] állandóan 
növekv  fejl dés útján, hanem Istennek a gonosz utolsó támadása fölötti gy zelme által, [646] melynek következtében Menyasszonyaő ő ő  
alá fog szállni a mennyb l. [647] Istennek a gonosz fölforgatása fölötti gy zelme az Utolsó Ítélet formáját fogja ölteni [648] e mulandóő ő  
világ  végs ,  kozmikus  összeomlása  után.  [649]”  Személyes  sorsunkat  illet en  nem  mindegy,  hogy  a  hit  földi  el mozdításánő ő ő  
munkálkodunk-e – f leg ha az Úr mostanában jön el, netalán számomra a Világ Végét személyes halálom hozza el –, vagy a hit irántő  
közömbösek maradnánk, esetleg az Úr terveivel ellenkeznénk. Ábrám története óta tudjuk, hogy az ember közösségi sorsa nem csupán 
az egyéni életsorsok egyszer  együtthatója, ugyanis az Úr Szodoma lakosságán 10 igazért is megkönyörül volna. (vö. Ter 18,16-33)”ű  
(Katolikus Egyház Katekizmusa – Sz.I. T., Budapest, 2009.) 
98hétoimaszia, etimászia (gör. 'el készület'): 1. Krisztusnak, a világ bírájának el készített trónus (vö. Zsolt 9,8; 89,15; Jel 3,21; 20,11-ő ő
12), melyen az evangéliumoskv. v. az élet könyve fekszik, ill.  a kereszt áll.  A Szentlélek galambja,  a Bárány, a föltámadt Krisztus 
bíborköpenye, a szenvedés eszközei v. Krisztus-monogram is lehet a trónuson. A K-i egyh. m v-ében a ~ a 11. sz. óta állandó része azű  
utolsó ítélet képeinek, s t ennek jelképe is lehet. - 2. tágabb értelemben Isten eszkat. vonatkozású ált. jelképe. […] A monumentáliső  
m v-ben  az  els  ábrázolás  a  róm.  S.  Maria  Maggiore  diadalívén  (432-40)  és  a  ravennai  ariánus  baptisztérium kupolamozaikjánű ő  
található (500 k). Vsz. K-i hatásra került az ~ imádása a 11. sz: a velencei S. Marco É-i falára, de hasonló motívumot Rómában a régi 
Szt Péter-bazilika apszismozaikján is fölfedeztek. A Ny-eu. m v-ben a trónon álló kereszt motívuma nagyon közel áll  a kegyelemű  
trónusához  (Szentháromság)  és  az  oltárhoz.  A trónnak  és  az  oltárnak  ezt  a  képszer  összefüggését  nagyon  kedvelte  a  barokkű  
monumentális fest. (Magyar Katolikus Lexikon, részlet) 
99„Elt nt az ellenség, végleg megsemmisült, feldúltad városait, még emlékük sem maradt. De lám, az Úr mindörökké trónol, bírói székeű  
ítéletre készen áll.  Igazságosan ítéli  meg a földkerekséget,  a népek fölött törvény szerint tart  ítéletet.  Az elnyomottnak az Úr lesz 
menedéke, a szükség napjaiban egyetlen mentsége.” (Zsolt 9,7-10) „Trónod igazságon és jogon nyugszik, el tted kegyelem és h ségő ű  
menetel. Boldog a nép, amely ünnepelhet, és arcod fényében járhat, Uram!” (Zsolt 89,15-16) „A gy ztest magam mellé ültetem a trónra,ő  
ahogy én is gy ztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.” (Jel 3,21-22)ő  
„Akkor hatalmas ragyogó trónt láttam, és a rajta ül t, akinek tekintete el l menekült a föld s az ég, de nem maradt számukra hely.ő ő  
Láttam, hogy trónja el tt állnak a halottak, kicsinyek és nagyok. Könyveket nyitottak ki. Kinyitottak egy másik könyvet is, az élet könyvét.ő  
A halottak fölött ítélkeztek, ahogy a könyvekben fel volt jegyezve, a tetteik szerint.” (Jel 20,11-12) 
100Santa Maria Maggiore-bazilika, Beata Maria Virgo ad Nives:  „a Sz zanya római f temploma, a négy patriarkális bazilika egyike,ű ő  
Róma legnagyobb, Nyugat-Európa els  Mária-temploma az Esquilinus dombon. - Az efezusi zsinat után építtette III. Sixtus p. (432-40).ő  
E zsinat mondta ki, hogy Jézus anyja Theotokosz, Istenanya, a ~ tehát a zsinaton megvédett Mária-tisztelet k be vésett dogmája.ő  
Fölszentelésének dátuma a Jeromos Martyrologium szerint aug. 5. - A ~ el tt álló hatalmas márványoszlop Sz z Mária bronzszobrávalő ű  
a  róm.  Fórumról  származik  (G.  Barthélot,  1613);  felirata:  „Büszke  vagyok,  hogy  t  hordozhatom,  aki  a  Megváltót  hordozta”.  -  Aő  
hagyomány szerint építtetése helyét maga a Sz zanya határozta meg: Egy jámbor, de gyermektelen és dúsgazdag házaspár tp-ot akartű  
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, részlet) 
101Vö.: Magyar Katolikus Lexikon: Santa Maria Maggiore-bazilika, Beata Maria Virgo ad Nives (részlet, tartalmi idézés) 
102XII. Pius pápa: Ad Coeli Reginam – Mária királyn i méltóságáról; vö. Mária Natália n vér:  ő ő Regina Mundi Victoriosa, Two Hearts 
Books & Publishers 2000., California-Budapest. 
103Isten Országa – A Biblia szerint jelentheti: a Végítélet utáni Országot, amikor vége lesz a világnak (Eszkatologikus Ország); Isten 
Országa a földön, a Messiás démonok feletti gy zelmével, és ezáltal az emberek üdvözítésével. Metaforikus értelemben Isten Országaő  
láttatja  magát  az  emberek  minden  olyan  szent  örömében,  amelyekb l  hiányzik  bármiféle  földi  anyagi  vagy  politikai  hatalom,  aző  
üdvözülés spirituális voltából adódóan. Isten Országa misztikus jelleg  valóság, amit Jézus csak az alázatosaknak, kicsinyeknek ésű  
tanítványainak nyilvánítja ki, de nem a tudományukban, vagyonukban, adottságaikban vagy hatalmukban g göseknek. Isten Országaő  
jelenleg  hasonlatokban  mutatkozik  meg:  mint  (az  ég  madarainak  szállásként  szolgáló  fává  terebélyesed )  mustármag,  mint  aző  
aratáskor gazdag termést  hozó jó  földbe vetett  mag.  Az Egyház a hit  általi  megtérésre hívja  az embereket,  hogy bejussanak az 
Országba,  el készítve  a  talajt  Krisztus  követéséhez,  az  Ország  fiaivá  válás  lényeges  feltétele.  Az  Eukarisztia  az  égi  ünnepségő  
titokzatos el vételezése, az Országé, amelyet az ellenségeit legy z  Krisztus ajándékul ad az Atya-Istennek, és örökségül a Benneő ő ő  
hív knek: „ő Legyetek meggy z dve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincső ő  
öröksége Krisztus és az Isten országában.” (Ef 5,5) Isten és Krisztus Országa kezdetét veheti, és már itt is van azoknak a lelkében, akik 
kegyelemben  élnek,  Isten  akaratával  egységben  és  Krisztussal  tökéletes  közösségben.  Isten  Országa  azok  lelkében  van,  akik 
mindenben Isten akaratát cselekszik, alárendelve saját romlott akaratukat Isten tökéletes akaratnak. [Langa Tertulian: Credo. Dictionar 
teologic crestin din perspectiva ecumenismului catolic (Hitvallás. Katolikus ökumenikus távlatú keresztény teológiai szótár – Kolozsvár) 
Cluj, Dacia, 1997., 128-129. – ford.: BDA] 
104antinómia  (a görög anti – helyett, latin – ellen; és a görög nomosz – törvény szavakból): két látszólag ellentétes, de egymással 
felcserélhet , egyszerre érvényes állítás ő
105Lepahin Valerij: Id. m  (ű 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 Tanárképz  F iskola – Szombathely, 1999. ő ő
106Lepahin Valerij: ÚJ JERUZSÁLEM ÉS HARMADIK RÓMA 
107„Boldogságos Fatimai Sz z, anyai jelenlétedért megújult hálával csatlakozunk minden nemzedék hangjához, amely téged boldognakű  
nevez. Benned ünnepeljük Isten nagy m veit, aki soha nem fárad bele, hogy lehajoljon irgalmasságával a gonosz által sújtott és a b nű ű  
által megsebzett emberiségre, hogy meggyógyítsa és üdvözítse. Fogadd el az Anya jóindulatával ezt a felajánlási aktust, amelyet ma 
bizalommal végrehajtunk a számunkra olyan kedves kegyképed (Sic!?) el tt.  Biztosak vagyunk abban, hogy mindnyájan értékesekő  
vagyunk szemedben és semmi sem idegen t led mindattól, ami szívünkben lakik, hagyjuk, hogy édes tekinteted elérjen bennünket éső  
elfogadjuk mosolyod vigasztaló simogatását. rizd meg karjaid között életünket: áldj meg bennünket és er sítsd meg minden jóra valóŐ ő  
kívánságunkat;  éleszd  fel  és  tápláld  a  hitet;  támogasd  és  világítsd  meg  a  reményt;  támassz  szeretetet  és  tápláld  azt;  vezess 
mindnyájunkat  az  életszentség  útján.  Tanítsd  meg  nekünk  a  te  szereteteddel,  hogy  el nyben  részesítsük  a  kicsinyeket  és  aő  
szegényeket, a társadalomból kizártakat és a szenved ket, a b nösöket és a szívükben eltévelyedetteket: gy jts össze mindenkitő ű ű  
oltalmad alá és mindenkit juttass el szeretett Fiadhoz, a mi Urunkhoz, Jézushoz. Ámen.” (A Vatikáni Rádió Magyar Adása, 2013.10.13.: 
A vasárnapi szentmise végén Ferenc pápa a Fatimai Sz zanya oltalmába ajánlotta az egész világotű  – http://hu.radiovaticana.va) 
108„Édes Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik alázatos szívvel leborulunk oltárod el tt. Tieid  ő vagyunk, tieid akarunk 
lenni; de hogy Veled annál szorosabban egyesülhessünk, íme ma szabad akaratból fölajánljuk magunkat szentséges Szívednek. Igaz, 
hogy Téged sokan sohasem ismertek,  mások,  nem tör dve parancsaiddal,  Téged megvetettek,  de Te irgalmazz mindnyájunknak,ő  
jóságos Jézus, és ölelj legszentebb Szívedre mindenkit. Légy királyuk, ó Uram, nemcsak a híveidnek, kik soha el nem pártoltak t led,ő  
hanem tékozló fiaidnak is, akik elhagytak téged; add, hogy ezek az atyai házba miel bb visszatérvén, el ne vesszenek a nyomorban éső  
ínségben. Légy királyuk azoknak, akiket hamis tanok ámítottak el, vagy viszálykodás szakított el t lünk; hívd vissza ket az igazságő ő  
kiköt jébe  s  a  hit  egységébe,  hogy  miel bb  legyen  egy  akol  és  egy  pásztor.  Légy  végre  királyuk  mindazoknak,  akik  pogányő ő  
hitetlenségben  sínyl dnek,  s  ne  késsél  ket  a  sötétségb l  visszavinni  az  Isten  világosságába  és  országába.  Adj,  Urunk,  a  Teő ő ő  
Anyaszentegyházadnak jólétet s biztosítsd szabadságát; adj a nemzeteknek békét és egyetértést s engedd meg, hogy a föld sarkai 
csak egy szózattól  visszhangozzanak:  dics ség  az  isteni  Szívnek,  amely  nekünk  üdvösséget  szerzett,  tisztelet  és  dics ség  Nekiő ő  
mindörökké! Ámen.” (Wolkenberger Alajos: Katholikus imakönyv – Sz. I. T., Bp., 454.) 
109Eleusza (gör. 'Könyörül '): képtípus a bizánci m vészetben. - Az istenanyaság ábrázolásában a megtestesülés emberi oldalát, aző ű  
Anya  és  Gyermeke  kapcsolatát  hangsúlyozza:  a  karján  ül  Gyermek  arcával  anyja  arcához  simul.  Mária  a  korábbi  képeken  aő  
szemlél re,  a  kés bbieken  Gyermekére  tekint.  A  képtípus  vsz.  Egyiptomból  származik,  a  bizánci  cs.  udvarból  került  Kijevbe.ő ő  
Legismertebb képe a Vlagyimiri Istenanya […] (Magyar Katolikus Lexikon, részlet) 
110„A nyugati templomrész a Pantokrátor, a legnagyobb. Kett s el csarnokon (narthex) keresztül lépünk a templomhajóba, amelyető ő  
tizenhat-szöglet  kupola koronáz. A boltozatokat hatalmas, kosárfejezetes porfíroszlopok tartják, a márványberakásos padlózat Sámsonű  
tetteit ábrázolja.  A középs  templom a legkisebb, bár ezt, a hossztengely irányában, két kupola fedi, melyek közül az északi kupola,ő  
ovális kialakítású. Az alapító Szent halála után (1134) ide temették, abba a hatalmas méret  szarkofágba, amely ma a Hágia Szófiaű  
el csarnokában látható. Ezt követ en, egészen a Város törökök általi elfoglalásáig (1453) bizánci birodalom császárai és császárnéi ideő ő  
temetkeztek. A harmadik templom a Métér Eleusza, azaz a Kegyes Istenszül  temploma. Ez egy ikontípusnak is a neve, […] régenő  
ismert  volt,  de  Szent  Eiréné  uralkodása  idején  vált  széles körben  népszer vé.  (ű Dr.  Nagymihályi  Géza:  A KERESZTÉNY KELET 
F TEMPLOMAIŐ  – A Pantokrátor templom Konstantinápolyban, részlet. – Publ. In: Görögkatolikus Szemle, 2011., VI.) 
111A Gyergyói Könnyezés kezdete 2008. február 17.; Orbán László, kolozsvári római katolikus egyetemi lelkész élete árán mentette ki a 
tengerb l egyetlen görögkatolikus magyar diákját 2008. augusztus 9.-én; a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye 2008-2009-ő
ben  ünnepelte  alapítási  Milleniumát;  az  erdélyi  magyar  autonómiatörekvések  és  a  román  politikum kiújult  magyarellenességének 
feler södési éve 2010.; a Kárpát-medence magyarságának els  missziós püspöke, Szent Hierotheosz gyulafehérvári székesegyházaő ő  
gondviselésszer  feltárásának  éve  2011.;  a  Hajdúdorogi  Görög  Katolikus  Egyházmegye  Centenáriumi  Éve  2012.;  a  Gyergyóiű  
Könnyezés megsz nte 2013. év eleje. ű
112„Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébetként született, 1913. június 6-án Kispesten, egyszer , katolikus polgári család gyermekeként.ű  
[…] Tizenkét éves korára mindenkit elvesztett, a szülei és a testvérei is meghaltak. A serdül korú Erzsébet teljesen egyedül maradt,ő  
sokféle  veszélynek  kitéve,  de  elképeszt  akarattal,  Istenbe  vetett  maximális  hittel  sikerült  meg riznie  a  tisztaságát  és  lelkilegő ő  
meger södve kikerülnie kilátástalannak látszó helyzetéb l. Már ezekben az években vágyott rá, hogy Istent szolgálhassa. Tizenhatő ő  
évesen férjhez ment a nála 35 évvel id sebb, harmadrendi ferences […] Kindelmann Károlyhoz, aki özvegyember volt. Hat gyermekükő  
született.  Kindelmann Károly 1945-ben meghalt. Erzsébet asszony ett l kezdve egyedül nevelte a gyermekeit, súlyos nélkülözésekő  
közepette, hiszen a kommunista államosítás minden vagyonától megfosztotta a családot. Erzsébet asszony munkát vállalt, de több 
helyr l is elbocsátották nyíltan vállalt katolikus hite miatt, és mert nem volt hajlandó aláírni a Mindszenty József hercegprímás elleni ívet,ő  
gyermekeit pedig beíratta hittanra. Ezekben az embert próbáló id kben is bízott az Úrban, hite egyetlen pillanatra sem ingott meg.”ő  
(Szeretetláng Lelki Napló, 1961-1983. – magyarkurir.hu, 2010. 10. 20., részlet, kivonatos idézés) 



1131964. december 6. (Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet: Szeretetláng Lelki Napló – Sz.I.T. Bp., 2010., 312.) 
1141966. január 16. („1981. március 26-án az Úr Jézus és a Sz zanya arra kért, hogy ezt juttassuk el az illet  papi személynek, akiű ő  
élesen támadja Szíve Szeretetlángját, mely maga Jézus Krisztus.” (Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet: Szeretetláng Lelki Napló –
Sz.I.T. Bp., 2010., 368.) 
115„Akkor lesz felismerhet  az emberek megtérése, az életek rendezése, AMIKOR A FÉRFIÁG MEGLESZ. AKKOR FOG TÖRTÉNNI,ő  
AMIT MOST VÁRUNK. […] A KÁPOLNÁT KÜLFÖLD FOGJA FELÉPÍTENI […] Úgy tudom, végül nem kerül nagy harcba. Ez Isten 
m ve.  Az  kezének a m ve.  Itt  nem tudnak mit  megakadályozni.  Örökt l  fogva eltervezte.  El  fogja  érni.  Senki  nem fogja  tudniű Ő ű ő  
megakadályozni.  […]  Budapest  legszebb  és legszentebb  része  lesz  a  Szent  Anna-rét  a  Világ  Királyn je  Engesztel  kápolnával.”ő ő  
(Engesztel k nyilatkozata a Szent Anna rét ügyér lő ő  – http://engesztelok.hu/engesztelessel-kapcsolatos-irasok/engesztelk-nyilatkozata-
a-szent-anna-ret-uegyerl) 
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