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25 év a Szent Anna  
templomban

Amikor 1991. május 15-én este fáradtan megérkeztem a plé-
bániára, nem gondoltam volna, hogy huszonöt évig kibí-
rom ezen a helyen. A korábbiakhoz képest sok és nagy 

változást jelentett az itteni szolgálat, de minőségben a szegedi 
dómban eltöltött kilenc év káplánság jelentett igazi fokozatot, 
mert ott csak a lelkipásztorkodással kellett törődnöm. Az éveket 
megvizsgálva és a Gondviselő Isten irántam tanúsított jóságát 
látva elmondhatom, hogy ez nem az én érdemem, hanem a ke-
gyelem műve. Egyesek azonban fennen hangoztatták, hogy jó 
időben kerültem ide, és ez az eredményes évek sorának nyitja. 
Sík Sándor sorai sokszor lelkesítettek: „Az Isten küld testvéreim ti-
néktek, sugarai eleven tűzét sugározzam csendesen szerteszét.” Az 
éveket áttekintve úgy érzem, én megtettem mindent, amit meg-
tehettem, kihoztam magamból, amit lehetett. Engem annak ide-
jén ide küldtek Szegedről, s pap barátaim azt mondták, ha nem 
fogadom el, akkor eláshatom magam. Sokat kaptam a várostól, 
hiszen 1966-ban az agráron szereztem agrármérnöki diplomát. 
Itt lettem ember és gondolkodó ember. Gimnazista koromban 
azért nem mentem közvetlenül papnak, mert úgy voltam vele, 
oda úgyis felvesznek. Jó tanuló voltam és gyakran ellátogattam 
a templomba, bejártam a káplánokhoz is. Úgy voltam vele, én 
olyat gyűjtök, amit nem vesznek el tőlem. Nagyapámat, mint  
kulákot kitették a házából, földjét elvették, apám a háborúban 
maradt, nincs róla személyes emlékem. 

Már nyolc éves korom óta tudom, magamra számíthatok és a 
jó Istenre. 2016. szeptember 2-án átvehetem az agráron az arany-
diplomát. A huszonöt éves szolgálatom egyik fényes csillagának 
a 2015-ös virágkarneváli kocsi első díját tekintem. A katolikus  
újjászületés 300. évfordulóján a plébánia közösségi összefogá-
sának műve ez. 

Különben nem volt biztos 1993-ban az új egyházmegye meg-
alakulásakor, hogy maradok. Éreztem a támogató kezeket, ta-
pasztaltam, hogy állnak mögöttem és mellettem. Motivált, hogy 
be kell fejezni az új orgonát, hiszen ezért is helyeztek ide. Két év 
alatt 14 millió Ft-ot tudtam összeszedni. Ebben sokat segített az 
akkori polgármester, hiszen a város adott 3 millió Ft-ot. Akkor 
még vissza lehetett igényelni az ÁFÁ-t és a pénz forgása mozgatta 
az ügyet. Az volt e kapcsán a tapasztalatom, hogy lehet valaki 
igényes, ha van rá pénze. Motivált az ebesi templom felépítése. 
Én nem akartam az ökumenikus jelleget. Apám emlékére és Szent 
Lőrinc tiszteletére sikerült 14 hónap alatt felhúzni. Sokat segítet-
tek a svájci testvérváros katolikus hívei. Ösztönzőleg hatott a 
Szent Anna templom felújítása, a mellékoltárok és a főoltár res-
taurálása is. A templomot kívül-belül kifestettük és kétszer is le-
burkoltattuk a padlózatot. Lelkesített a kripta rendbetétele, ahol 
urnatemetkezésre alakítottunk ki fülkéket. A sírhely bevételét a 
templomra költöttük. 

folytatás a 4. oldalon…

Debreceni
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Szent Márton

Születésének 1700. éves évfordulóját ünnepeljük 
az idén, hiszen 316 vagy 317-ben született Pan-
nonia Savaria nevű városában, ez a mai Szom-

bathely. 397-ben halt meg Tours püspökeként. Szent 
Márton az első szentként tisztelt hitvalló. A középkori 
Európában az egyik leginkább méltatott személy, sok 
településnek és templomnak ő a névadója. A nyugati 
szerzetesség megalapítója, először a galliai Ligugé-
ban, majd Marmoutieriben hozott létre kolostort.

 Szent Márton az itáliai Pavióban nevelkedett. Szü-
lei nem származtak alacsony sorból, azonban pogá-
nyok voltak. Apja előbb közkatona, majd tribunus 
(ezredes) volt. 

Akkoriban a császárok elrendelték, hogy a vete-
ránok fiai katonai szolgálatot kötelesek teljesíteni. 
Mártont tizenöt éves korában a katonai eskü letételé-
re kényszerítették. Megkeresztelkedése előtt három 
évet töltött a hadseregben, de érdemes megemlíteni, 
hogy mentes volt a katonai bűnöktől ez alatt az idő 
alatt. A katonatársai is csodálatos szeretettel vették 
körül. Már ekkor a békesség és a könyörületesség jel-
lemezte. Még katekumen korában történt a híres kö-
peny kettévágásának irgalmas cselekedete is. Amiens 
város kapujánál találkozott Márton a könyörgő kol-
dussal: sokan elmentek mellette, sokan megfagytak, 
de Márton megszánta és köpenye felét a koldusnak 
adta. A következő éjszaka Mártonnak megjelent a kö-
penye felét magára terítő Krisztus alakja. Jézus az  
angyalok sokaságának ekkor azt mondta: „Márton ta-
kart be ezzel a ruhával, pedig még katekumen”. Ezu-
tán Márton tizennyolc évesen megkeresztelkedett, 
azonban még nem hagyta el a katonaságot. Kérte a 
császártól elbocsátását, de az gyávaságnak tartotta 
tettét. Márton ezért csupasz kézzel akart az ellenség 
felé rohanni, de azok békét kértek, így az égiek meg-
óvták őt. Ezután csatlakozott Szent Hilariusz poitiers-i 
püspökhöz, aki kinevezte ördögűzőnek, majd felke-
reste szüleit. Anyját megkeresztelte, ezt jelzi Szom-
bathelyen Márton kútja, apja azonban pogány maradt. 
Az arianus eretnekség még Szent Hilariuszt is mene-
külésre késztette.

Imájára feltámadt egy halott, majd részesült a  
keresztségben és még sok évet élt. Elhagyatott, ma-
gányos helyen monostort alapított, társaival kis cel-
lákban laktak, mesterséget nem folytattak, kivéve a 
másolást, amit fiatalok végeztek, idősebbek csak 
imádkoztak; csaknem nyolcvan tanítvány élt ott. Cel-
lájukat akkor hagyták el, amikor az imádság helyére 
mentek; ételt közösen fogyasztottak, bort csak a be-
tegek ihattak, legtöbben teveszőrből készült ruhát 
hordtak. Kivágatta a pogányok által tisztelt fákat és 
lerombolta a pogány szentélyeket.

Megszállottat meggyógyított, a leprást megcsó-
kolta és az meggyógyult. Gyilkosok asztalához nem 
ült. Maximus császár is azt hangoztatta, hogy csata-
mezőn kívül nem ölt meg ártatlant. Egy alkalommal 
Márton csak elment a császár asztalához és mellette 
kapott helyet. A lakoma közepén öblös kupából bort 
kínált neki a császári szolga, arra számítottak vissza-
adja a császárnak, de ő papjának adta tovább, mert 
őt tartotta méltónak arra, hogy elsőnek igyék. Ezen 
mindenki meglepődött.

Mártont sokszor zaklatta a sátán, de ő a kereszt 
jelével és imádsággal védekezett ellene. Egyszer a sá-
tán megjelent Mártonnak mondván, ő a Krisztus, erre 
Márton így felelt, ha látom a keresztre feszítés nyoma-
it rajtad, csak akkor hiszem. Erre a sátán eltűnt, mint 
a füst és bűz árasztotta el a cellát. Amikor Márton 
életrajzának írója – Sulpicius Severus – találkozott 
vele, akkor csak arról beszélt, hogy mennyire fontos 
elhagyni a világ csábításait, hogy akadálytalanul kö-
vessük Urunkat. Égre tekintő lelkülettel bírt, minden 
időt az imádságnak szentelt. Senkit meg nem ítélt és 
senkit nem kárhoztatott. Haragosnak és szomorko-
dónak sosem látták. Ajkán Krisztus, szívében irgalom 
volt. Csak a rangban vele egyenlők üldözték. Amikor 
érezte, hogy elhagyja ereje, hazatért, kiterítették a 
földre, de szólt társainak, hogy úgy fektessék, hogy az 
eget láthassa.

Tours-i sírja híres zarándokhely lett, hiszen akik 
mentek Compestellóba, azok Márton sírjánál is meg-
álltak. Koldusok védőszentje. Franciaország és a ka-
tonák, lótartók és szőlőművelők védőszentje.

Jelmondata ez volt: „Non recuso laborem.” Nem 
vonakodom a munkától. Ebben is kell követnünk.

Orosz Lőrinc pápai káplán
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JUBILEUM

A Szent Anna Székes-
egyház hirdetései

• 2016. szeptember 4-én vasárnap a ½ 9-es szentmisé-
ben évkezdő Veni Sancte lesz.

• 2016. szeptember 14-én a hónap második szerdáján 
az esti mise után az új képviselő testület alakuló 
ülése, eskütétel és elnök választás.

• 2016. szeptember 25-én Szentírás vasárnapja.

• 2016. október 2-án hálaadás jó termésért.

• Októberben este ¼ 6-kor közös rózsafüzér imádko-
zás, várjuk a testvéreket.

• 2016. november 2-án 15 órakor szentmise a temető 
kápolnában, 18 órakor szentmise a kriptában

• 2016. november 26-án 18 órakor jubileumi házasok 
hálaadó szentmiséje.

Szerk.

Felhívás
A Debreceni Katolikus Figyelő szerkesztősége to-
vábbra is várja azokat az Istennek címzett kéré seket, 
ame lyekért mások is imádkozhatnak. Az ima  - 
szán dékokat a Szent Anna székesegyház újsá  gos 
pol cán elhelyezett zárt dobozban is gyűjtjük, és  
az újság következő számában közzé tesszük.

Imaszándékok
• Péter fiam lelki békéjéért

• Ricsi unokámért, hogy erősödjön hitben

• A gyermekem gyógyulásáért

• Szent atyáért és papjainkért

• 4 unokámért, 8 dédunokámért

• A leendő gyermekem és jómagam egészségéért

• A testvérem boldogságáért

Szerk.

Ötven éve kéz a kézben

Kedves meghívó érkezett hozzánk Mile Jánostól 
és feleségétől Mile Jánosné született Liszkai Ka-
talintól. 1966. május 21-én a balkányi reformá-

tus templomban fogadtak egymásnak örök hűséget. 
A feleség, Katalin katolikus családban született, an-
nak hitével és a mindennapi rózsafűzér imádsággal 
telt napokkal együtt. Megismerkedésük után, a szü-
lők szeretetteljes odafigyelése kísérte a fiatalok útját. 
Egyik hétvége a katolikus szertartás szerint folyt, a 
másik a férj református vallását követte. Amikor ko-
molyra fordult közöttük a kapcsolat, oly komolyra, 
hogy „házasodni” adták fejüket, a leendő feleség Ka-
tika, szeretete jeléül leendő férje kívánságára, család-
jával együtt beleegyezett a református szertartás 
szerinti házasságkötésbe. Szakács György tiszteletes 
az ünnepi alkalomra Katika és János kívánságára állí-
totta össze és prédikálta az ő életükre jellemző hitbé-
li útmutatásokat.

Óhatatlan a kérdés feltevése, ami sokunknak érde-
kes lehet, főleg a mai kor szlogenje által elfogadott 
életfelfogás szerint: „vedd el, majd dobd el”, hogyan 
tudták magukat megtartani egymáshoz való hűsé-
gükben? Mindketten egyetértettek abban, amit Kati-
ka mondott: „a házasságot az ember komolyan veszi; s 
ha összekötötte az életét valakivel, a szeretet jegyében 
tartson ki.” Nagyon tömör, megfontolásra és betar-
tásra váró mondatok.

Ötven év munka, hit, szeretet, kitartás, szolgálat. 
Katika – mint tudjuk –, jó szolgálatból 10 évig vezette 
a debreceni Caritast férje egyetértésével, és „háttér” 
támogatásával együtt. A mai napig a katolikus hitélet 
hiteles közvetítői. Nagyon sokat jelentenek számunk-
ra a katolikus összejövetelek, ahol a hittestvérekkel 
már-már családi kapcsolatot tartanak fenn.

Ötven év az ember életében sokaknak megvalósu-
latlan álom. Nekik megadatott. S nemcsak, hogy 
megadatott, hanem megélték hitben, szeretetben, 
együttes kitartásban. Sok boldogságot, jó egészséget 
kívánunk az 50 éves házassági évfordulójukat ünnep-
lő párnak!

Reviczky Éva
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ÉVFORDULÓ

Összességében megállapíthatom, hogy tapaszta-
latom az életre vonatkozóan az lehet számomra, hogy 
egyaránt léteznek emberi és isteni tényezők is. Nem 
minden emberi tényező szolgálta az én ügyem sikerét. 
Az emberi nem mindig emel. Az istenit nem mindig 
értjük. Valaki elment 1992–93-ban megnézni, hogy 
honnan jöttem és ráparancsolt édesanyámra, ezt ne 
mondja el a fiának. Az édesanyám 49 évig volt özvegy, 
de az a küszöb tisztességes volt végig. Jobb sorsot ér-
demelt volna, de felnevelt három gyereket, és miat-
tunk nem ment férjhez. Áldja az Úr haló poraiban is, 
nemcsak mosolyát őrzöm.

 Köszönöm a testület segítségét, voltak, akik őszin-
tén mellettem álltak. Köszönöm a káplánok szolgála-
tát, de fájt, hogy 5-en elmentek. Örültem a Simonyi 

38. diákjainak. Örültem a Hitoktatóképző 103 végzett 
hallgatójának. A Debreceni Katolikus Figyelő 103  
számának. A 20 év termése könyvnek. Az Őseink Hite 
kiállításnak. Megköszönöm a hittancsoportjaim ra-
gaszkodását. Megköszönöm a gyónóim keresését, vá-
rakozását. 

Fogy az időm, fogy az erőm, sokat gondolok a ta-
lálkozásra az égiekkel, „a miért” sokszor előjött ben-
nem is. Lehet, hogy a közelség miatt nem kérdezek 
semmit az Úrtól, csak hálát adok, mint a mai napon a 
25 évért. Főtisztelendő Palánki Ferenc püspök atya 
jóvoltából a hálaadó szentmisén „Pápai káplán” cí-
met kaptam elismerésül. Meglepett, de örültem neki.

Köszönöm a szentmisén résztvevők együtt érző 
örömét. Isten áldása legyen híveimen.

Orosz Lőrinc prépost-plébános

folytatás az 1. oldalról

104_2016_szept.indd   4 8/29/16   3:37 PM



52016. szeptember 4.

KULTÚRA

„Angyalok hangján…”

A Filharmónia Magyarország „Con Spirito 2016” 
Egyházzenei Fesztivál szervezésében május 10-
én a Szent Anna Székesegyházban adott hang-

versenyt a Vatikáni Sixtus-kápolna Kórusa, MSGR. 
Massimo Palombella vezényletével.

A hangverseny bevezetőjében Palánki Ferenc, a 
Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye második püspö-
ke köszöntötte a vendégeket. Beszédében kiemelte, 
hogy mint az irgalmasság szent évét Ferenc pápától, 
úgy a Vatikáni Sixtus-kápolna Kórusának énekét is 
székesegyházunkban különleges ajándékként élhet-
jük meg. Igazán, nem mindennapi kuriózum ez a 
Szent Anna Székesegyház zenei programjában. Kö-
szöntő bevezetőjét Szent Ágoston idézetével zárta: 

„Aki szépen énekel, kétszer imádkozik”. Valóban, az 
ének imádságként szólt az énekesek ajkáról, a dallam 
eljutott lélektől-lélekig.

A kórus eredete az egyház első századaira vezet-
hető vissza. A VI. században Nagy György átszervezte, 
később VII. Bonifác pápa további jelentős változáso-
kat eszközölt a kórus életében. IV. Sixtus pápa 1471-
ben tovább alakította, s azóta viseli magán a „Sistine” 
nevet: a pápa előtti hódolat jeleként, valamint mert 
általában az azonos nevű kápolnában énekelnek. A fő 
pápai liturgikus szertartásokon való énekes szolgála-
ton kívül világszerte koncerteznek, lemezfelvételeket 
készítenek. A kórus húsz állandó felnőtt énekesből és 
harminc fiúénekesből áll. Őket hallhattuk május 10-
én este a Szent Anna székesegyházban.

A kórus műsorának felépítése átgondolt, jól meg-
tervezett volt. Adventtől Szentháromság vasárnapjá-
ig kalauzolta a hallgatót. Elsőként a Rorate coeli 
desuper kezdetű gregorián éneket hallhattuk, mely az 
adventi hajnali misék introitusa. A gregorián éneklés 
tolmácsolásának magasiskolája: remek hangképzés, 
nem kérkedő hangerő, áhítatot sugárzó, imaszerű 
előadás. Ezt követte G. P. Palestrina Ad te levavi c. kó-
rusműve, mely szintén az adventi időszak énekelt 
imája, az ember vágyakozása Isten után. Finom hang-
zás, a lélek jelenléte, pasztell hangszín jellemezte 
éneküket. Majd Orlandus Lassus: Magnificat-ja 8 szó-
lamban, Palestrina: Super flumina Babylonis (137. 
zsoltár 1-2. sora, a zsidó nép száműzetéséről szól), va-
lamint G. Allegri: Miserere-je (50. zsoltár, a Sixtus-ká-
polna nagyheti szertartásának részeként szokott 
elhangzani) csendült fel. Külön kiemelendő a szólis-
ták teljesítménye!

Műsoruk közepén orgonamuzsikával ajándékoz-
tak meg minket. M. Dupré: Jesus console les filles d’Is-
raël qui le suivent c. darabját Juan Paradell Solé 

játszotta. Finom játéka elénk festette a Keresztút VIII. 
stációját: mikor néhány jószívű asszony, látva, milyen 
kegyetlenül bánnak Jézussal, sírva fakadt. Az Úr így 
szólt hozzájuk: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok rajtam, 
hanem sírjatok magatokon és fiaitokon.

A kórus ezután tovább fokozta zenei-lelki élmé-
nyünket. F. Anerio: Christus factus est pro nobis obedi-
ens c. ötszólamú, igen nehéz kórusművét hallhattuk, 
mely Szentháromság vasárnapjának responzoriuma-
ként hangzik el. Ezt követte G. P. Palestrina: Adora-
mus te, Christe c. kórusműve, mely az előadás egyetlen 
olyan darabja volt, melyet csak a férfikar énekelt.  
A hangversenyt G. P. Palestrina két darabja zárta, Si-
cut servus (41. zsoltár soraira) és a Tu es Petrus (Te Pé-
ter vagy), s én erre a kősziklára építem egyházamat) 
antifona zárta, mely a pápák bevonulását kíséri évek 
óta, különösen június 29-én. A zsúfolásig megtelt szé-
kesegyházban áhítattal teli csendben hallgattuk az 

„angyalkórus” hangját.

A hallgatóság szűnni nem akaró tapssal köszönte 
meg az előadást. Ráadásként G. P. Palestrina: Missa 
Papae Marcelli miséjéből az Agnus Dei tételt énekel-
ték, benne az irgalmasság visszatérő motívumával.

Az imádságos előadásért, a művek mesteri tolmá-
csolásáért köszönet illeti a karmestert, akinek moz-
dulatai mindvégig a zenét irányították.

Nem is hangversenynek, egy „zenés áhítat”-nak 
voltunk részesei!

Dobi Lászlóné 
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Gondolatok a hűségről

Gondolatok a hűségről – mint fogalom –, milyen 
apropóból is jutott az eszembe? Az elmúlt he-
tekben ünnepeltük az ötven éves érettségi ta-

lálkozónkat. Sajnos, vagy hála Istennek ötven évvel 
ezelőtt érettségiztünk a máig is a város egyik legjobb 
gimnáziumának tartott Fazekas Mihály Gimnázium-
ban, ahol olyan emberek végeztek, mint pl. Bosák 
Nándor püspök úr, aki a Debrecen-Nyíregyházi egy-
házmegye első püspöke volt.

Az ötven évvel ezelőtt érettségizett 4. F. osztály-
ban 40-en érettségiztünk, 4,1-es érettségi átlaggal, 
ami úgy gondolom, nem semmi. Ebből a 40 főből 30 
diplomás, és ha nem több mint ennyi, az első házas-
ságában él, vagy mint én is, a társa halála után nem 
kezdeményezett más párkapcsolatot. Ez az érettségi 
találkozó gondolkoztatott el engem, mégpedig a hű-
ségről. Miért ez a nemzedék az, aki hűséges maradt a 
kiválasztott úthoz? Ez azért is jutott az eszembe, mert 
három gyermekem van, és ebből kettő már sajnos el-
vált. Mi vezette őket arra, hogy ne tartsák be az oltár 
előtt tett eskü szavait, hogy holtomiglan holtáiglan, 
jóban, rosszban… nem tudom megmagyarázni. Pe-
dig nagyanyám mindig azt tanította, hogy rossz a 
rosszal, de rosszabb a rossz nélkül… és ebben van is 
valami igazság.

Nekem szerencsém volt, mert mindig úgy éreztem, 
hogy tenyerén tart az Isten. Lehet, hogy ezt annak kö-
szönhetem, hogy édesapám szerint vasárnap a déli a 
haragszóval egyidőben sírtam fel, amikor megszület-
tem. Lehet, hogy ekkor kaptam meg az Úrtól azt, 
hogy hűséges maradjak nem csak a társamhoz, a csa-
ládtagjaimhoz, de a barátaimhoz és az Istenhez is. El-
gondolkoztam: hát már nem létezik hűséges ember? 
De igen! Én tudom, hogy van. Ezt is tudom, hogy van-
nak jó házasságok is, csak nem látszanak, nem büsz-
kélkednek, és nem csinálnak maguknak reklámot. 
Csak éppen szeretik egymást. Ezt mi idősek éljük át 
igazán. Vannak múló szeretetek, vannak szerelmek, 
amik eltűnnek. Ha megkérdezném a kedves olvasót, 
hogy hány szeretetet, szerelmet, kapcsolatot teme-
tett már el az életében, lenne min gondolkoznia.

Nagyon sok éve már – több mint huszonöt éve –, 
hogy meghalt a férjem, de hála a Jóistennek, soha 
nem éreztem, hogy egyedül vagyok, mert nagyon sok 
becsülésre méltó barátom, kollégám van, ezért nem 
érzem soha az egyedüllétet. Mi a haszna a barátság-
nak? A növekedve együttműködés – azaz két ember 
jobban tud együtt növekedni. Mint ahogy a férj és a 
feleség együtt növekszik, úgy a két barát is. Egyik a 
mássága által növekszik a másik, tudásban, hitben, 

barátságban, felelősségben… Akkor tudom elfogad-
ni, szeretni felebarátomat, úgy amilyen, ha előbb ma-
gamat el tudom fogadni. Férfinak, nőnek, magyarnak, 
olyannak, amilyennek az Isten teremtett. Így-úgy 
plusszal, mínusszal, kereszttel, tehetséggel vagy ke-
vesebb tehetséggel, vagy szorgalommal, vagy keve-
sebbel, tehát amit belém tett, programozott az Isten. 
Aki magát gyűlöli, lehetetlen, hogy valahol ne gyűlöl-
je a másik embert. Aki magával nincs jó kapcsolatban, 
az nem lehet jóban az Istennel sem.

Szerintem a házasságot épp úgy kell gondozni, 
mint egy virágot vagy egy gyermeket. Az a baj, hogy a 
házassággal foglalkozó szakemberek, csak az emberi 
dolgoknak, a gazdasági, szociológiai, jogi, szexológiai 
kérdésnek látják a házasságot, ezért nem tudnak jó 
tanácsokat adni. Talán azért bomlik fel annyi házas-
ság, mert sokan nem veszik figyelembe a házasság 
misztériumának titkát. Csetlő botló tanítványainak – 
nekünk is! – mondja Jézus, hogy ti vagytok a só, a 
fény, a hegyen épített város (Mt 5, 13-15). És nem azt 
mondja, hogy ti lehettek, vagy majd ti lesztek, hanem 
azt, hogy ti vagytok. Azt mondja, hogy só vagyunk. 
Egy csipet só. Olyan ízetlen sokszor a családi életünk, 
a társadalmunk, mindaz, amiben élünk az életünk, a 
munkahelyünk. De úgy gondolom, ha egy csipet sóvá 
lennénk, egy mosollyal, vagy egy jó szóval akkor so-
kat segíthetne ez a mindennapjainkban.

De mindenekelőtt önmagunkat kell elfogadni, ak-
kor fogjuk tudni elfogadni a másikat is. Senki a másik 
embert nem tudja elfogadni, míg önmagát el nem 
tudja fogadni. Akinek rossz a rádiója, az ne szidja az 
adást, miért nincs adás. Adás van, csak hozza rendbe 
a készülékét.

Úgy gondom, az a baj, hogy sokan feladják idő 
előtt, nem is próbálnak meg küzdeni a másikért, mi-
vel én központúvá vált a világ.

Pedig, ha szót fogadnánk Lukátsi Vilma költőnő-
nek, aki azt írja:

„Egycsipetnyi só szeretnék lenni,
nem asztaldísz a sótartóban,
hanem ott ahol szükség van rá,
egy kicsivel több íz a szóban.”

Akkor talán mi is meghallanánk, amint ama galileai 
hegyről szólt Jézus a tanítványainak: „Ti vagytok a 
föld sója…” és akkor talán nagyobb lenne a kísértés 
bennünk, hogy újra és újra megkíséreljük megmente-
ni a házasságokat, hogy a szeretet és a hűség győzzön.

Csicsovszkiné Dr. Szilassy Emília
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Gyerek? Miért most?

Manapság egyre többen fontolgatják a kérdést, 
karrier vagy család. „Én a munkámnak élek”, 

„Számomra az előmenetel a fontos”, „Karrier-
építés, couching, önmegvalósítás” stb. – ehhez ha-
sonlatos kifejezések hangoznak el mostanában. Ma 
már az is köztudomású dolog, hogy kezd kitolódni a 
gyermek vállalásának ideje. Tizenévesen fontos a kö-
zépiskola – „jó helyre bekerülni”! Huszonévesen lé-
nyeges a felsőoktatás – „jó egyetemre járni, jó szakot 
választani”! Huszon-harmincévesen a középpontban 

– „a jó munkahely áll”. Sodródik az ember, sodródik a 
nő, sodródik a férfi. De hová vezet mindez? Teljesíteni 
kell mindenütt és közben próbál az egyén kiteljesedni. 
Egy ismerősöm 47 évesen szülte meg kisfiát, most a 
gyermek hét esztendős, az édesanyjánál melldagana-
tot diagnosztizáltak… Sokan, és egyre több pár teszi 
fel a kérdést önmagának, látom-e valaha az unokámat. 

Későn realizálódnak a kérdésre adott válaszok. Ta-
lán a szülőszobán? 35 év elmúltával a genetikai ta-
nácsadáson? A Kaáli Intézet székein csendesen 
elmélkedve? Miért most?

És aztán eljön a pillanat. Megszületik. Rám moso-
lyog. Én vagyok számára a világ. Anyának hív és apá-
nak szólít. Megsimogat, átölel, ha szomorú vagyok. 
Tengernyi szeretet árad belőle felém, felénk, a külvi-
lág felé, mindenki felé… Ő még nem látja a rosszat, 
nem érzi a veszélyt, nem tapasztalja a haragot. Aztán 
eljön a pillanat, ráeszmélek, nem pusztán szeretem, 
hanem csodálom őt! Őt, a kisgyermeket, akit pél-
daképemmé avatok, hiszen első helyezett lett a jóság- 
szeretet olimpián! Csodálom a gesztusait, a reakcióit, 
a megbocsájtását, az örök mosolyát!

Egy-egy csecsemő képes mennyországot teremte-
ni maga körül! Képes abból a földöntúli létből valamit 
közvetíteni, felénk árasztani! Hitet? Jóságot? Szerete-
tet? „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem 
mentek be az Isten országába”. (Mt 18, 3) Ezt a fajta  
tudományt nem tanítják sem a középiskolában, sem 
az egyetemen. Legyen minél több családban, leendő 
anyai, apai szívben a gyermek áldásának gondolata, 
hogy itt a földön általuk mindannyian tanuljunk meg 
tiszta szívvel szeretni és jobb emberré válni!

Dr. Gáti Magdolna Virág

104_2016_szept.indd   7 8/29/16   3:37 PM



8 Debreceni Katolikus Figyelő • 104. szám

KIRÁNDULÁS

Zarándokút Mátraverebély-Szentkútra

Orosz Lőrinc plébános atya 2016. június 7-re 
zarándok utat hirdetett meg a gyönyörűen 
megújult Nemzeti Kegyhelyünkre, Mátrave-

rebély-Szentkútra.
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely, Má-

ria-kegyhely a Váci egyházmegyében található, kato-
likus búcsújáróhely. Északkelet-Magyarországon 
fekszik a Mátra északkeleti részén, Budapesttől mint-
egy 100 km-re. 2015-ben a teljesen megújult szabad-
téri miséző hellyel, (amelyet a szlovén származású 
Marko Ivan Rupnik, jezsuita teológus, mozaikművész 
készített) zarándokházzal, és a Szent László forrás 
vadregényes parkjával várja a belföldi és külföldi 
zarándokokat.

A kegyhely története az 1210-es évekre nyúlik visz-
sza. A már akkor is népszerű zarándokhelyen kis 
templomot emeltek, s körmenetet tartottak a szent-
kúti forráshoz. 1258-ban az apostoli Szentszéktől a 
templom engedélyt kapott, s így hivatalosan is Ma-
gyarország leglátogatottabb búcsújáróhelye lett. 

A történelemi idők itt sem múltak csatározások és 
rombolások nélkül. A 16. században a törökök Vere-
bélyt teljesen lerombolták, de a gyöngyösi ference-
sek engedélyt kaptak a török basától, hogy ismét 
búcsújárást tartsanak Népszerűsége azóta is töretlen. 

Hozzájárul a róla elterjedt csodatévő kútnál Szűzanya 
segítségének a híre is. Egy feljegyzés szerint 1714-ben 
egy néma kisfiú apjától lemaradva vizet keresett. 
Megjelent neki a Szűzanya és egy lópatkójú mélye-
désre mutatott, ahol víz csillant meg. Szomját oltva 
apja után kiáltott, kigyógyult a némaságból! Ennek 
okán Szentkút lett a neve és a helyet szentnek nyilvá-
nították.

1700-ban aranykereszt volt látható a vízben, amit 
XI. Kelemen pápa vizsgáltatott ki, valamint azokat a 
csodás gyógyulásokat is, amelyeket a víz ivása oko-
zott. A csodatevés tényét a pápa elfogadta, annál is 
inkább, mert az írások szerint 1701-ben megjelent a 
Boldogságos Szűz, a kis Jézust tartva a karján. 1714-
től Lukovics Márton kisterenyei plébános atya jegyez-
te fel a csodás eseteket.

2011-ben Boldog II. János Pál pápa vérével átita-
tott textília ereklyével gazdagodott a kegyhely. Ez 
emlékeztet a pápa élete ellen elkövetett merényletre, 
amely a fatimai Szűzanya ünnepén történt.

A kegyhelyet mai formájában az Almássy család 
építtette, amiről a falon elhelyezett tábla tanúskodik.

Az öltöztetős, gyönyörű kegyszobor vonzza a láto-
gatókat. Évente mintegy háromszázezren keresik fel, 
és fohászkodnak előtte.
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2016-ban a római Santa Maria Maggiore bazilika 

affiliálta (magához csatolta) a kegyhelyet, ami Magyar-
országon egyedülálló búcsúkiváltságokat biztosít 
Szentkút számára. A szentkúti Nagyboldogasszony 
templomban található – basilica minor kegytemplom 

– az áhitatot és tiszteletet sugárzó kegykép, amelyet 
az érdeklődő hívek közelről szemlélhettek meg. Ott 
találhatóak az emlékül vitrinbe tett ezüst szív-, láb-, 
kézformák, emlékeztetésképpen a Szent Szűz gyó-
gyulást segítő csodáira.

A szentmisét Orosz Lőrinc atya celebrálta, Kovács 
Vajk testvérünk pedig ministrált. Lőrinc atya homíliá-
jában a Mária tiszteletet emelte ki. Ismertette a kegy-
helyhez kötődő csodatételeket, felhívta figyelmünket 
a világ hívságainak veszélyeire; hogy az ördög napja-
inkban sokkal jobban köztünk van, kifejti romboló ha-
tását, családokon belül és kívül. Ahol kicsi rést talál, 
befurakszik, megköveteli a magáét. Ennek csak 
egyetlen ellenszere van, a mély hittel elmondott imák 
sokasága, amelyek megvédenek minket. Felhívta fi-
gyelmünket a testvéri szeretet gyakorlására, az egy-
másra való odafigyelésre és hálaadásra a megkapott 
kegyelmekért.

A szentmisét orgonán Tóth Béla kántor úr kísérte. 
A lelki feltöltődés után egy kevés szabad program kö-
vetkezett, majd Papp Tihamér OFM atya lelkigyakor-
latot tartott nekünk a Szent Bertalan teremben. 
Témája Assisi Szent Ferenc lelkületének kivetítése a 
mai kor emberére, annak mai módon való megélése. 
Miért éppen Szent Ferencet követi a világ? – tette fel a 
kérdést Papp atya. 800 éve töretlen Szent Ferenc esz-
méje. Fiatalon kereste a célt, nem volt megalkuvó. Az 
igazi nagyságért küzdött. Krisztus meghívta házak 

építésére, templomok alapítására, bővítésére. Meg-
találta élete célját. A mai kor társadalma is folytonos 
keresésben van – mondta Tihamér atya –, de rossz 
helyen keressük. A szabadság hazug értelmezésében: 
Isten ne szóljon bele az életünkbe. Zárjuk ki, hallgat-
tassuk el a belső hang tisztaságát. A gazdagság ke-
resésében: elgondolkodtató, hány ember életébe 
kerül a mai világ önzése. A boldogság utáni vágyban: 
a másik embert kell boldoggá tenni, ne az önzés érvé-
nyesüljön ebben is. Nem Istent, hanem a sátáni ön-
zést választjuk.

Említést tett Tihamér atya Jézusnak Ferenchez  
intézett kéréséről. Templombővítés, az eszméi köve-
tői által kibővült hívő társaival a rendszeres böjtölés 
és imák. Követőjévé vált Assisi leggazdagabb család-
jának lánya, a későbbi klarissza rend megalapítója, 
Klára is. De követte Ferencet húga és édesanyjuk is. 
Még Szent Antal is követője lett. Ahol Szent Ferenc 
megjelent (viselte Krisztus stigmáit), az eretnekség 
megszűnt. 

Isten cselekvő, résztvevő életre hív mindannyiun-
kat. Szívekbe ültetett értékekre van szükség. A gaz-
dagságot az emberek szolgálatába kell állítani, meg 
kell tanulni az egymás iránti kölcsönös tiszteletet. 

„De nemcsak igével él az ember” – tudjuk. A lelki 
táplálkozás után, jött a testet építő finom ebéd.

Ebéd után a kegyhely ismertetését hallgattuk meg, 
majd indultunk tovább megtelt lélekkel, Gyöngyösre. 
A Szent Bertalan templom kincstárát látogattuk meg. 
Az ország második legnagyobb egyházgyűjteményét 
tudhatja magáénak. Gyönyörű kelyhek és papi öltözé-
kek voltak ott láthatók. Mátyás király korából a Bonfi-
ni-kódexet is megtekinthettük. S megint az isteni 
gondviselés, a kincsek jó részét a II. világháború rab-
lói ellen elrejtették a Szent Bertalan templom északi 
tornya alatti lépcsőzet üregébe. Sok évvel a háború 
után az utolsó szemtanú árulta el, hogy hol rejtőznek 
a kincsek. Azok a kincsek, amelyek a kincstár leg-
nevezetesebb darabjai, számos világkiállításra ki-
küldött, kiemelkedő ötvös munkák remekei. Nem 
véletlen, hogy a Pulszky Társaság a Magyar Múzeu-
mok Egyesülete által 20. alkalommal kiadott díj a 
Szent Bertalan templom Kincstárát 2015-ben az Év 
Múzeuma címmel tüntette ki. 

Hazafelé Farkasmályiban álltunk meg, megkóstol-
ni a híres borait. Hálát adhattunk ismét az Úrnak, 
hogy mindannyian egészségben megérkeztünk. Kö-
szönetet mondunk Orosz Lőrinc atyának, lelki veze-
tőnknek fáradságos szervezéséért, támogatásáért!

Reviczky Éva
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Mély víz!

Mulasztáspótló vonatozás Siófokra a Balatont 
körbebiciklizni. Zötyögök, mélázok. Ősi elv: az 
a személy, az a pillanat legyen legfontosabb, 

amelyik épp szemközt áll veled, ill.: annyi öröm ér, 
ahányat magadnak szerzel. (Pontosítom: amennyivel 
Isten megajándékoz magad által.) Tehát összes utam 
azonos mód fontos s élvezetes, életfogytig zarándok-
lat része. Óragyári motiváció: a pillanatot mérhető tö-
redékekre hasítani. Enyém: Csipkerózsika-örökálmá - 
ból az önön érintetlen épségében is bájos pillanatot 
az örökkévalóság tükörcserepeivé zúzni, rejlő tün-
döklését eleven emlékké menteni. Kegyetlen távlat-
nyitás-értelemadás, ahogy az esztétikus tojást feltöri 
a belőle kikelő csúf fióka, a későbbi pompás madár, 
miként a tömör magot szétfeszíti az önmagából növő 
csíra. „Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem 
nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de 
ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12, 24)

Delet harangoznak, indulok. A déli part Kenesétől 
Máriafürdőig összefüggő lakó- s üdülőövezet. Patinás 
villák, parkok, ám 50-60 km hosszt! Főszezon dacára 
kevés a vendég, csak Zamárdin van tömeg: bizony-
talan ébrenlétben-éberségben furán pörgő fiatalok. 
Fonyódnál végre panoráma tárul a vízre, a túlpartra. 

A Zala-hídon Ladó-Tutajosként érkezem a most is 
„Tüskevár” hangulatú Kis-Balatonhoz. Keszthelytől a 
nyugodni térő Nap bárgyú fényében dominánsan 
uralják a tájat a tanúhegyek: Badacsony, Szent 
György, Csobánc, Gulács, Tóti. Madársors: a vándor-
ság érdekes élménye, rálelni a Gondviselés kijelölte 
alvóhelyre, amit itt, stílszerűen szőlősorok közé ter-
vezek. A Badacsony-hegy örvén Tördemicről Tomaj 
felé haladok. Nézek erre-arra, látok alkalmas zugot, 
de lábam tovább hajt. Értelme jön: kissé fentebb ká-
polnát aranyoz az utolsó napsugárpászma, leszentül 
esti harangszóra. Észrevétlen cserkészem be a buja 
lugasok ölelte épületet. Falánál csupa-szirom s illatö-
zön rózsafák, mögötte tenyérnyi pázsit – itt ütök tá-
bort. Rácsos ajtaján kukucskálok, ismerkedek: Szent 
Anna kápolna (biztos, a merő véletlen irányított ide!), 
1789-ben tették le alapkövét, építtetője a füredi An-
na-bálokat elindító Szentgyörgyi Horváth Zsigmond 
földbirtokos, később a Kisfaludy- s az Ányos-család is 
gondozta. Oltárképének nagysága méretéhez igazo-
dik, ezért (szemben a mi Székesegyházunk főoltár-ké-
pével) mellékalakok nélkül ábrázolja a szokásos 
jelenetet: az elegánsan ülő Szent Anna a kissé felhú-
zott jobb lábán tartott könyvből tanítja a (Debrecen-
ben jobb, itt bal felén álló) leány Máriát. Tényleg 
érezhetem: Badacsonyban is hazaérkeztem! (Hoz-
zám, sokszor s nagy távokra úton lévőhöz igen közel 

Jegyzetek az esztergomi bazilikáról

Jómagam gyermekkori élmények hatására, gyer-
mekeimmel töltött szabadságaink emlékére fel-
kerestem Esztergom városát.

A 11-es utat követve érkeztem meg a bazilika kör-
nyékére. Töredezett járdák, fák igen foghíjas megléte, 
nagy kontrasztot keltett bennem. Virágoknak nyoma 
sem volt. A bazilika fő homlokzatán latin nyelven ol-
vasható a következő mondat: CAPUT, MATER ET MA-
GISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE. Magyarul annyit 
jelent, hogy „A magyarországi egyházak feje, anyja és 
tanítója”.

Az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adal-
bert-főszékesegyház az Esztergom-Budapesti főegy-
házmegye székesegyháza, ebben a minőségében, az 
összes magyarországi bazilika és templom főszékes-
egyháza. (1822–1869 között épült a Szent István téren 
áll.)

A templom belsejében a régi szépség elkápráztató. 
Az eredeti falakat még Szent István királyunk építtet-
te, mely 1180-ban tűzvész által pusztult el. A Szent 

Adalbert Székesegyházat III. Béla segítségével Jób ér-
sek hozatta rendbe. A XVI. században a török dzsámi-
nak használta, majd 1594-ben a benne tárolt lőpor 
felrobbant és csak Bakócz Tamás érsek Annuntia-
no-kápolnája menekült meg.

Mária Terézia 1770-ben Szent István tiszteletére 
barokk templomot emeltetett. A mai formája Barkó-
czi Ferenc és Rudnay Sándor hercegprímások érsek-
sége idejére datálható. A Habsburg dinasztia 
legnagyobb templomának felépítését a bécsi udvar 
nem nézte jó szemmel, minden akadályt megpróbált 
az építkezés elé gördíteni. De a bazilika 1856. augusz-
tus 31-én felszentelésre került, ahol maga Ferenc Jó-
zsef is részt vett. Ebből az alkalomból írta Liszt Ferenc 
az Esztergomi misét, melyet ő maga vezényelt be-
mutatásakor. A második világháború alatt a bazilika 
súlyos sérüléseket szenvedett, azóta, részleges felújí-
tásokon esett át. Pl. a pincerendszer, melyről később 
még szó esik.
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állnak a kis kápolnák, a mindenhová elkísérő útszéli 
feszületek, legyenek bár mívesen kőből faragottak, 
akár odvas fakereszten pléh-Krisztust hordozók, hisz 
folyton találkozunk. Jó megállni útitársaimnál, hálát 
adni, imádkozni, erőt kérni – Dicsértessék! Csillagos 
ég alatt csupasz sátorlap gyakrabban ível reggeli-esti 
imám fölé, mint dóm, katedrális, bazilika ékes bolto-
zata. Tudatosul: a lélek bárhol, bárhonnan képes 
emelkedni, a mennyekbe szálló sóhaj tisztasága nem 
az építmény méretén, hírnevén, kizárólag az em-
ber-Isten kapcsolat létén múlik. Katarzisra segít: 
ámuló áhítat tölt el a nomád puritánságból díszes 
templom, pompás székesegyház kövén térdre borulá-
somkor.) Alattam-előttem az esti Balaton, hátul baz-
altorgonák búgnak altatót, s mire fogytán a kiskancsó 
szürkebarát, hegy mögé csúszik a vékony holdsarló… 
Rigó flótára ébredek, pakolok, reggelizek, hajnali ha-
rangszókor indulás. Az általam többet járt Bala-
ton-felvidék domborzata változatosabb, nehezebb, 
rengeteg, történelmi korokat idéző emlékkel, temp-
lom- s kolostorrommal, közülük nekem a salföldi  
pálos a legimpozánsabb csúcsíves, jin-jang ábrás ab-
lakaival. Szellő borzolta jegenyesorok, levendulakék 
Tihany, hintós Füred, hordós Csopak, narancsfol-
tos-rózsaszínes párafátylak, illa berek, nádak, erek. 
Az Akarattya-Világos ívű Magaspartról ámulok: tér-
képszerűen rajzolódik a körül biciklizett magyar  

tenger, ezüstösen csillogó vízén jachtok, vitorlások, 
la dikok, messzi-távol nyelte hajókürt-duda. Siófokra 
érkezek, déli harangszó, könnyű Kálmán Imre-dallam 
vár.

Hozzátartozóim örömmel fogadnak. Beszélgeté-
sünket, az operett betéteket vad zaj dübörgése veri 
szét. „Mi ez?” „A Balaton Sound, hazánk legigénye-
sebb fesztiválja Zamárdin”. Aha, hang, tömeg, némi 
erkölcsi-fertővel sózva! Évtizedek múltán a végre 
megtalált Úrról, igaz útról zengnek a megtért csilla-
gok, s szemérmes ódát önmagukról. Nem hatódok 
könnyesre: beteges sztárallűrökkel, feledett múlttal 
osztják az észt öröktrendi szélkakasok. „Szebb holna-
pot hirdetnek a hamis próféták, / A tegnapot már elfe-
lejtették.” (Omega együttes) Szánakozva kérdem: a 
cserbenhagyott, megtévesztett, becsapott, eltévely-
gett, végül csőcseléknek flegmázott rajongó-ezrekkel 
mi s ki lesz, hölgyek, urak?!

A kánikula egész másnap a partra tol: fürdünk, süt-
kérezünk. A Bakonyról forró orkán zúdul, tarajossá 
korbácsolja a vizet, arcon fröcsköl, kócol. Begázolunk 
a méternyi, fehér tajtékos hullámokkal kötekedni. 
Szemből jól neki feszülve küzdünk a bődületes erővel, 
hátán fekve hánykolódunk. Vagány! Beljebb-beljebb! 
Nincs veszélyérzet, baj nem lehet. Valaki a partról or-
dibál: A táblán túl ne menjetek!

Dr. Milbik József

Következő számunk 2016. november 27-én, Advent első vasárnapján jelenik meg. Kérjük, hogy 
a megjelentetni kívánt cikkeket 2016. november 6. vasárnapig küldjék el az impresszumban 
megadott emailcímek egyikére, vagy személyesen adják le a plébá nián. A mellékelt képeket 
mindig külön fájlban kérjük, nem a szövegbe beágyazva!

Lapzárta!

Több vonatkozásban is kiemelt épület az esztergo-
mi bazilika. Magyarország legmagasabb épülete, a 
maga 100 m belmagasságával. Alapterülete 5660 m2. 
Hazánkat tekintve a legnagyobb egyházi épület, mé-
reteiben a római Szent Péter Bazilika, a londoni Szent 
Pál Székesegyház, a milánói és kölni dóm után Euró-
pa negyedik legnagyobb bazilikája. A világon a 18. he-
lyet foglalja el méreteiben.

Az oltárkép – Michelangelo Grigoletti: Mária meny-
nybevitele – a világ legnagyobb, egyetlen vászonra 
festett remekműve. Az oltár előlapjának dombormű-
ve Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája nyomán ké-
szült.

Mostani állapota azonban szürke és kopott. A főol-
tár és az egész belső tér felújításra szorul. A szentély-
ben lévő trónszék baldachinos része is csak a 
gondolatban közvetíti a régi eleganciát. A kupola fe-

lett két hatalmas zöld színű rassel háló van kifeszítve, 
nehogy a látogatók fejére essen a vakolat. A Bakócz 
kápolnát jelző táblát alig lehet elolvasni, felújításért 
kiált. S ha visszagondolunk arra, hogy az 1594-es 
bombarobbanást is túlélte, beépítették, igaz kicsit 
változtatott formájában a mostani helyére, megérde-
melné, hogy a kápolnát jelző réztábla olvasható álla-
potba kerüljön. Hiszen ez a kápolna a magyarországi 
reneszánsz építészet egyetlen megmaradt alkotása. 
Az orgona hangját sajnos nem hallottam, mivel nap-
közben nem lehetséges, küllemében felújítást kíván, 
csakúgy, mint az előtte álló szobrok, melyek kopott-
ságuk miatt alig felismerhetők.

A kriptába lemenvén tiszteleghetünk Mindszenty 
bíboros úr sírhelye előtt, tudva lévő, hogy a keresz-
tény magyarságnak jelentős zarándokhelye. Még 
maga Szent II. János Pál pápa is imádkozott a sír előtt.
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Köszön(t)jük  
Lőrinc atyát
Tisztelt Lőrinc atya!
Bizalommal és örömmel érkezett 25 évvel ezelőtt a 
Szeged-Csanádi Egyházmegyéből, hogy agrármér-
nöki tanulmányai színhelyén, városunkban szolgál-
ja tovább Istent és híveit újmisés jelmondata 
szellemében: „Mindenkinek mindene lettem”.

Hosszú lenne felsorolni, hogy mi minden épült, 
vagy újult meg fáradozása nyomán. Épültek templo-
mok, kívül-belül megújult székesegyházunk, (bele-
értve a teljesen felújított orgonát), a műemlék 
temetőkápolna és környéke, az altemplom, ahol ur-
natemetőt hozott létre, szobrot kapott Szent Lőrinc 
és a templomunkat alapító gr. Csáky Imre nagyvára-
di püspök, későbbi bíboros – ez alig néhány kiraga-
dott példa a megvalósítások közül, ami Lőrinc atya 
munkáját dicséri. 

Találó Palánki Ferenc püspök urunk jellemzése: a 
Szentlélek formáló, erősítő ereje által Lőrinc atya 
mindig elsősorban az örök dolgokra figyel. Lélekje-
lenléttel bíró, lelkesíteni tudó, mély lelki életet élő 
ember. Ezért volt és maradt szívügye a hitoktatás. 
Felvállalta egyebek között a Mária Légió lelki veze-
tését. Rendszeresen tart bibliaórákat felnőtteknek. 
Az „Őseink hite” c. kiállítással, (melynek anyagát fá-
radhatatlanul igyekszik bővíteni) minden bizonnyal 
egy igazi egyházművészeti múzeum alapjait sikerült 
leraknia. Oroszlánrésze volt a debreceni katolikus 
hitélet újjászületése 300-ik évfordulója ünnepség-
sorozat szervezésében és lebonyolításában, amiért 
méltán részesült a Pro Communitate Christiana egy-
házmegyei alapítású díjban. Most pedig Ferenc 
pápa méltatta pápai káplánná kinevezni.

A Debreceni Katolikus Figyelőbe írt cikkeivel is 
„léleképítő” munkát végez. Véleménye a hit alapkér-
déseiről, elmélkedései a Biblia egyes igéiről, székes-
egyházunk szentjeinek életét bemutató írásai, a 
különböző erkölcsi fogalmakról szóló fejtegetései, 
könyvismertetései, fontos egyházi dokumentumok 
értékelő bemutatása stb. útmutatóak mindenki 
számára.

Mindezért köszönettel és hálával tartozunk, és 
Isten áldását és a Szűzanya pártfogását kérjük egész 
további életére.

Szerkesztőség

Kincstár. Magyarország leggazdagabb egyházi 
gyűjteménye látható itt. Világviszonylatban is a leg-
jelentősebbek között van, gyönyörű ötvös munkák-
kal és textil darabokkal gyarapított. A 11. századtól 
napjainkig mutatja be a liturgikus tárgyakat, melye-
ket kizárólag istentiszteleti célokra használtak. 

A mai látogató megcsodálhatja itt többek között 
az Árpádkori ezüstkeresztet és Mátyás király kálvá-
riáját, szarvserlegeit, s a legszebb magyar gótikus 
kelyhet, a Suki-kelyhet is. Valamint több relikviát, 
köztük Szent Gellért csontját, Szent László fogát, 
Szent Adalbert karcsontját, Árpádházi Szent Margit 
csontját. Itt található a magyar koronázási kereszt, 
az eskükereszt, a magyar királyok koronázásához 
kapcsolódó liturgikus eszközök legrégebbi darabja.

Tele csupa eszmei és gyakorlati értékkel. Amit 
sajnálhat az oda látogató, hogy ezek a szépségek 
alig láthatóak. Sötét háttérrel, pislákoló fénynél 
vannak kiállítva. Sajnos, hogy eddig még nem sike-
rült a kincstárat ilyen meggondolással átalakítani.

A fentiekben említettem a pincerendszer felújítá-
sát, amely európai színvonalú úgy építészetileg, 
mint belső berendezését tekintve. Nem beszélve  
a benne található borokról, ami extra jó tárolási 
megoldással, pontos információt nyújt az oda láto-
gatóknak. Kóstolásra, vásárlásra is van lehetőség. 
Kiállítást is rendeztek éppen akkor, a porcelán ba-
baművészet remekei voltak ott láthatóak.

Azt is megemlítem, hogy a turisták között alig 
voltunk magyarok, külföldiek inkább, de fő szezont 
tekintve, lehetnének többen is.

Reviczky Éva

Felhívás
Kedves Testvérek!
Ismét közeleg az ősz, az iskolakezdés ideje. Sok 
kiadás terheli a szülőket. Ezért kérek mindenkit, 
aki már szabadság után átnézte és szortírozta 
szekrényét, és sok felesleges ruhaneművel ren-
delkezik, adja le a Szent Anna Plébánián, vagy a 
Caritasban. Sok családnak tudunk így segíteni, 
mert jót tenni jó!

Éva testvér
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A Szent Antal-kápolna búcsúja  
és a szoborszentelés
2016. június 13.

A lig telt el néhány hónap, hogy a Szent Antal-ká-
polna felújításáért adhattunk hálát és kértük Is-
ten és a védőszent áldását, (erről olvashattunk 

a Debreceni Katolikus Figyelő 101. számában), s most, 
szoborszentelésre is gyűlt egybe a kis misézőhelyen a 
hívek sokasága. Kerekes Sándor bagaméri fafaragó 
művész készítette Szent Antal-szobrot szentelte meg 
Palánki Ferenc megyéspüspökünk a búcsúi szentmi-
se keretében. Az ünnepi szentmisén koncelebráltak 
Törő András püspöki titkár, Krakomperger Zoltán és 
Szegedi Kálmán plébánosok. 

Szentbeszédében főpásztorunk röviden vázolta 
Szent Antal életét. A jómódú családból származó An-
tal már kora gyermekkorától „engedte beköltözni” Is-
tent a szívébe. Ágostonrendi iskolában tanult. Előbb 
ebbe a rendbe lépett be, de az első ferences vértanúk 
példáját látva maga is Assisi Szent Ferenc követője 
lett. Antal nemcsak hogy befogadta lelkébe Istent, de 

„hagyta áthatni” szívét-lelkét általa, és igyekezett sa-
ját tetteivel, egész Krisztust követő életével példát 

mutatni. Rendkívül jó szónok volt. Nem csoda tehát, 
hogy sokakat megnyert hitünk ügyének egy eretnek-
ségektől terhelt korban.

Saját egészségét nem kímélve hirdette az öröm-
hírt. 36 évet élt (1195–1231). Számos csodatétel fűző-
dik nevéhez. Szinte minden katolikus templomban 
Szűzanyánk szobra mellett az ő szobor- vagy képi  
ábrázolását is megtaláljuk, egyik karján a Gyermek-
jézussal, másik kezében liliom vagy kenyér: az égi  
illetve a földi „létszükségletünk” szimbólumai. 

Szentbeszéde zárásában püspök urunk a búcsú 
szó többjelentésű voltát kihasználva felszólított arra, 
hogy a búcsún mondjunk búcsút bűneinknek, s tiszta 
szívvel kövessük a kedves szent példáját: nemcsak 
befogadni kell, de tettekre váltani Krisztus tanítását. 
Az ünnepi evangéliumban hallhattuk: „Az aratni való 
sok, de a munkás kevés.” (Lk 10, 4) Szent Pál Timóteus-
hoz írt levelében áll: „hirdesd az evangéliumot, állj 
vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Érvelj, ints, 
buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2 Tim 4, 2)

Krakomperger atya megköszönte a püspök úrnak, 
hogy elfogadta a meghívást erre a szép alkalomra, és 
köszönetet mondott mindazoknak, akik akár a legki-
sebb mértékben is hozzájárultak munkájukkal vagy 
anyagi felajánlásukkal az ünnephez. A szobor és a 
csodás díszítés költségeit Reviczky Éva asszony vál-
lalta magára, ezúton tolmácsolom a hitközség köszö-
netét. Köszönet illeti Géczy István kántor urat is, aki 
az énekeket vezette a szent liturgia alatt. 

Az ünnepi szentmise után nem szerény agapén ve-
hettünk részt, ami – az eső ellenére – kicsábította a 
híveket a kápolna kertjébe. Köszönet a szorgos sütö-
gető asszonyoknak!

Bérces Mária Klára
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Napi jegyzetek

Szinte minden nap történik valami jó vagy rossz 

apróság az életünkben. Valami meghökkentő, 

amit nem gondoltunk volna, emberi jóság, nagy-

lelkűség, aminek tanúi voltunk. Netán valami  

illetlenség, valami rossz. Ehhez várunk jegyzete-

ket, történeteket, élményeket, életképeket. Ta-

nulhat, fejlődhet általa mindenki.

Postai levélfeladás alkalmával 9-en álltak előt-
tünk a sorban. 14 hónapos gyermekemmel vára-
koztunk. Közben hullottak a kis csokik, a papírok, 

újságok a földre. Minden lassan odakerült, amit gyer-
mekem elért a legalsó polcokról. Majd 18 perc után 
közlik, hogy rossz sorban állunk, fáradjunk a kettes 
ablakhoz. Rémálom következett, még 8-an álltak 
előttünk (megszámoltam). Körülöttünk várakoztak és 
néztek, hiszen a kisfiam akkorra már szinte mindenki-
vel „kapcsolatba került” valamilyen formában (sza-
tyorcsodálat, gombnézegetés, patentsimogatás…). 
Némaság vett bennünket körül, miután sort váltot-
tunk… és ismét jöttek a csokik, papírok, levelek, író-
szerek… az előttünk lévő fiatalasszony 2 perc után 
mondta, hogy előre mehetünk. Hová? – kérdeztem. 
Elém állhatnak. – mondta. Megköszöntem, és már 
csak 7-en voltak előttem… tizenöt perc után ismét 
sorra kerültünk…

≈
A minap ment előttem egy kisteherautó „sürgős-

ségi gyógyszerszállítás” felirattal. Eszembe ju-
tott, mit mondott a barátom, aki most 

hematológus: nem szokott félmillió alatt gyógyszert 
rendelni. Vannak 7-800 ezer Ft-os injekciók. Mondta, 
egy kollégájának sikerült beszerezni „repibe” 4 am-
pulla életmentő injekciót, melynek darabja 1,4 millió 
Ft. A halál peremén egyeseknek, öntudatlan állapot-
ban naponta kell beadjanak ilyeneket, sok esetben 
végül is hiába.

Én most érek a végére egy 3 hónapos határidős 
megrendelésnek, ami ennyit fizet. Ez idő alatt sikerült 
az idegkimerülés határáig harcolnom ezzel a munká-
val. Leosztás és adózgatás után marad, ami marad.

A nap végén egy kis halom borosüveggel befordul-
tam az Interspar üvegvisszaváltójába. Ahogy kiszáll-
tam a kocsiból már láttam a két embert, akik meg is 
környékeztek. Felcsillant a szemük az üvegek láttán. 
Nagyobb lett a lelkesedésük, mikor látták, hogy haj-
lok az üzletre. Mondta az egyik: – Itt adnak érte 15 Ft-
ot, azt mi is kifizetjük. Én beleegyeztem. Biccentett a 
kezdeményező a barátjának, hogy kell még pénz, 
nála nincs elég. Végül a 17 borosüvegért kifizettek ne-
kem 255 Ft-ot. Eltettem a nagy marék aprót, nehogy 
ez a későbbiekben visszatartsa őket a további üzlet-
kötésektől: az üzlet az üzlet. Mikor sikeresen végére 
értünk a dolognak, naiv lelkesedéssel eme beszéde-
sebb úr elárulta nekem a titkot: ők még ezen üvegen-
ként 5 Ft fognak keresni, és még vacsoráznak is belőle.

„de mind-mind pénzre vált reményt;
ki szenet árul, ki szerelmet,
ki pedig ilyen költeményt.”

(József Attila: Világosítsd föl)

≈
Gyermekem szívesen ismerkedik. Két anyuka áll 

a csúszdánál és beszélget. Kislányom megsi-
mogatja egyikük kisbabájának a karját, majd 

rámosolyog a kislány édesanyjára is. Reakció: Bogi, 
menjél gyorsan arrébb!

≈
Élelmiszerbolt előtt állunk, próbálunk kerékpárral 

leparkolni. Egyik kezemben egy hátizsák sza-
tyorral, másikban a kormány, gyerekkel… Kerék-

pár-lakatoláshoz készülnék (ha tudnék). Idős néni 
megáll mellettünk botjával, mosolyogva annyit 
mond: Anyuka, menjenek be nyugodtan a boltba, 
majd én addig vigyázok és fogom kinn a kerékpár kor-
mányát! (Hihetetlen volt!)

≈
Éjszakai orvosi ügyeleten várakoznak a betegek. 

Kilép egy fiatal doktornő, szólítja a következő pá-
cienst. Idős néni próbál a bottal odalépni, míg be 

nem csukódik az ajtó. A doktornő karját nyújtva kíséri 
be a nénit támogatva, vele csoszogva…

Szerk.
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ÜNNePeINK

Szent Anna búcsú Bábel Balázs érsek atyával

Minden egyházközség életében nagy esemény 
temploma védőszentjének ünnepe. Ilyenkor 
nemcsak a templom öltözik díszbe, de lehető-

leg híveinek szíve is. Ehhez mindig hozzájárul az, hogy 
rendszerint vendég papok is megtisztelik jelenlétük-
kel az adott egyházközséget. Ez történt az idén is, 
amikor Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr 
tisztelte meg székesegyházunkat a szentmise fő ce-
lebránsaként.

Bár Szent Anna mellett Szent Joachimot, Szűz Má-
ria apját is tiszteljük e napon, mégis, többnyire az 
édesanyát szoktuk ekkor méltatni. Ezt tette az érsek 
úr is, rámutatva, hogy a kanonizált Biblia nem is be-
szél Szent Annáról. Hihető-e mégis, hogy idős kora el-
lenére Anna szülte Máriát, Jézus Krisztus földi 
édesanyját? Igen. Így tartja ezt a Szent Hagyomány, 
és mi, katolikus keresztények a Szentírás mellett a ke-
resztény hagyománynak is hitelt adunk. Hiszen már a 
középkortól tisztelték Mária édesanyját.

Mi, mai emberek is kíváncsiak vagyunk arra, hogy 
kik voltak az őseink. Mert a múlt ismerete nélkül jele-
nünket sem tudjuk helyesen megítélni. Ismert tény, 
hogy a Szentföldön, – ami „az ötödik evangéliumnak” 
mondható, – a Mária tiszteletére szentelt templomot 
Szent Anna nevére szentelték fel. Ezt, ahogy egész 
szentbeszédét, egyszerű szavakkal, természetes, 
szemléletes módon fejtette ki az érsek atya. Tudjuk, 
hogy a püspök atyának elve az egyszerű, cikornya- 
mentes beszéd. Ezt hozta a családból. (Édesapja, aki 
a közelmúltban halt meg 90 évén túl, – mellesleg szü-
lőközsége, Dabas díszpolgáraként – szintén ezt vallot-
ta.) Természetes, hogy génjeinkben „továbbvisszük 
szüleinket”, s a felnevelő környezetnek is óriási a ha-
tása. Nem volt ez másként Jézussal sem, aki Isten és 
ember volt egyszemélyben. Emberi mivoltát mutat-
ják példázatai, amelyeket a mindennapi életből vett. 
Gondoljunk akár a nőre, aki 3 véka (40 liter) lisztből 
dagasztott kenyeret, vagy a másik asszonyra, aki pe-
reskedett a bíróval, avagy az elveszett drachmáját ke-
resőre. 

Jézus isteni irgalmasságánál fogva még a bűnös 
asszonyoknak is megbocsát, a jókat pedig felmagasz-
talja. A kéréssel hozzá fordulókat a hitük vezette, aki 
pedig addig nem hitt, aztán nyert hitet. Ez a lényeg! 
Hinni Istenben, beengedni Őt a szívünkbe, s akkor, 
mint a kovász, a hit is kicsiben indul el, majd belülről 
éri el a teljességet. Gondoljunk a tizenkét év óta vérfo-
lyásban szenvedő asszonyra. Csak megérintette Jé-
zus ruhájának szegélyét, és meggyógyult. „Leányom, 

hited meggyógyított. Menj békével.” (Lk 8, 48) Vagy 
idézzük fel Mária Magdolna alakját, akiből 7 ördögöt 
űzött ki Jézus. Ma úgy emlegetjük őt, mint az „aposto-
lok apostolát”. Szűz Mária mellett ő tartott ki leghűsé-
gesebben Jézus Krisztus mellett, ő látta meg elsőként 
a feltámadt Krisztust.

De térjünk vissza Szent Annára és az érsek atya 
szentbeszédére. Szent Anna a nagymamák példaké-
pe. Hozzá fohászkodunk, hogy a vérségi családok vál-
janak hitbeli családokká is, amire különösen is nagy 
szükség lenne napjainkban.

Amivel kezdte, azzal zárta is be beszédét Balázs 
atya: a bemutatott szentmise főhajtás Isten után az 
ünnepelt szent előtt, egyúttal az újjáépítő Csáky Imre 
bíboros előtt és a piarista atyák előtt, akiknek el-
évülhetetlen érdeme volt a Szent Anna-templom  
felépítésében és a debreceni katolikus szellemiség  
kialakításában.

Bérces Mária Klára
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ÉLet-KÉPeK

Csúszásveszély!

Gyenge médiafogyasztó lévén, többnyire híradó 
előtt szörfözök a csatornák között – reklám he-
lyett. Ennek dacára feltűnt, korábban pl. a 

medvehagyma-mánia, pár éve a lefety műsorok, újsá-
gok ügyeletes örökzöld gondolata: „Meg kell tanul-
nunk vágyakozni az után, ami a miénk.”, általában 
eredetjelölés nélkül, tehát látszólag saját szikraként 
pattan, akár – szép volna! Félő, az idézők zömének 
halványlila gőze sincs, kitől teszi (mindjárt feledné a 
jól csengő sort…). Nekem se volt, utána néztem.

Sokan Simone Weil-hoz kötik, mások, kétkedve, is-
meretlen francia költőre utalnak tovább. Ám bizton S. 
W. írta: „A vágyak ugyanis, mint energiák hasznosak és 
valódiak. A tárgyuk az, ami rossz… Ha az ember alá-
száll önmagába, azt találja, hogy pontosan azt birto-
kolja, ami után vágyakozik…”. Tulajdonképpen a 
boldogságról, mint lelki beállítottságról beszél, ami-
nek vágyaink, félelmeink, lehetőségeink szabnak ha-
tárt. Néhány elemző ebből kiindulva Szent Ambrus, 
Szent Ágoston, Szent Tamás megfogalmazta Isten-lá-
tás utáni vággyal azonosít/hasonlít, vagy épp az óko-
ri, főleg sztoikus filozófiai iskolákig jut el. Lehet-e a 
fentieket szebben, lényegre törőbben tömöríteni: „Az 
igazak vágyának boldogság a vége, semmivé válik a 
gonoszok reménye.” (Péld 11, 23).

A nyitó idézet esetleges forrásaként valahol Szent 
Benedeket láttam. Gyanús, alig reális. Míg fiaim Pan-
nonhalmán diákoskodtak, napi olvasmányul a Regula 
forgott kezemben, abban nincs. Viszont igazolhatóan 
Szent Benedek intelme: „Tartsd meg a rendet és a 
rend is megtart téged!”. 

Pannonhalma. Mióta? Bő kétszáz éve, amikor Guz-
mics Izidor bencés szerzetes, a Magyar Tudós Társa-
ság nyelvújító tagja a latin névalak (Mons Sacer 
Pannoniæ) fordításával megalkotta. Barátja, levelező 
társa volt Kazinczy Ferenc (tőle a minta Széphalom 
nevének ötlete nyomán), akivel az 1798-99-ben Csur-
gón tanárkodó, az Erdélyi Nyelvművelő Társaságba 
akkortájt felvételt nyert Csokonai Vitéz Mihály szintén 
levelezett. Ismerősömnek szívesen beszéltem erről. 
Kis idő multán jellemző s némi lokálpatrióta fordulat-
tal kérdi: hallottad már, a Pannonhalma név a mi deb-
receni Csokonai Vitéz Mihályunkhoz vezethető vissza… 
(Látja, ráncolom homlokom.) Na, jó, talán…

Pannonhalma. Addig mi volt, miért? Mind a Szent 
Márton-hegyi Főapátság, mind a település (1965-ig): 
Győrszentmárton. Mivel a XX. sz. elejéig a hagyomány 
úgy tartotta: 1700 éve itt született az Árpád-ház, majd 
a magyar királyság patrónusa, Magyarország védő-
szentje, Tours-i Szent Márton.

Őhozzá kötődik a kereszténység tán egyik legiko-
nikusabb legendája: légionáriusként kifosztott, meg-
vert koldussal találkozott téli estén, kardjával 
köpenyét kettévágta, felét a nyomorgó vállára borí-
totta, majd álmában Jézus jelent meg a koldusnak 
adott köpenydarabban, s röviddel erre megkeresztel-
kedett. (A köpeny többek között kifejezi a teljességet, 
a kozmikus egészet. Az átlényegülés szimbóluma s vé-
dőeszköze: beburkol, elválaszt a külső világtól. Szak-
rális szerepe sok ezeréves, már a korai sámán 
szertartások része, egyházi méltóságjelvény, vallá-
si-szellemi irányzat mutatója lehet.) Keresztelkedését 
követően Márton elutasította az erőszakosságot, az 
ajándékokkal csatákra buzdító császárt nem, csak Is-
tent akarta szolgálni: „Krisztus katonája vagyok, nem 
szabad harcolnom.”. Szerencsétlen sorskivetettet lát-
va gyakran jut eszembe e történet, az se zavar, mikor 
a Szent Anna Székesegyház lépcsőjén „Áldás, békes-
ség!”-gel nyújt üres markot kéregető – pottyan oda is 
valami. Mert: „Ne mondd embertársadnak: ’Menj, gye-
re máskor, holnap majd adok!’, ha mindjárt adhatnál.” 
(Péld 3, 28). Márton Tours püspökévé választottságát 
visszautasította, libaólba rejtőzött, ám a ludak gágo-
gásukkal elárulták ott létét – nincs menekvése kül-
detése elől. (A liba, mint a madarak általában, 
lélekszimbólum, mivel vándorlásával a Napot követi, 
napjelkép. Égbe szállító „hátas”, ezzel még mesehős-
sé is avanzsált – ld. Selma Lagerlöf: Nils Holgersson 
csodálatos utazása a vadludakkal. A római legenda-
körben az éberség szimbóluma lett, így válhatott 
Szent Márton attribútumává.)

Régóta tartanak Debrecen főterén novemberben 
(a pontosan értesültek tudják: Márton-napi) libafesz-
tivált. Mi finomság kerül azon tányérba: gőzölgő libal-
eves, sült libacomb (József Attila is akart egyszer ilyet 
enni), ludas kása, libamájas hurka… hmm, nem foly-
tatom! Az őgyelgő-ízlelő sokadalom eszébe ötlik-e, 
honnan az alkalom? Vagy csupán jót eszik-iszik, végül 
teli pocóval kurjant nagyot: „Elcsúszott a lúd a jégen, 
majd felkél a jövő héten.” (magyar verbunk, Felvidék, 
Vág-Garam tájék).

2016-ot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 
illetve Szombathely kezdeményezésére Szent Már-
ton-emlékévnek nyilvánította a magyar kormány. Ün-
nepeljük méltón, főképp példáját követve, ezzel is 
segítve vágyunk teljesülését a boldogság iránt! Hisz 
adni jó, tudjuk, kinek tesszük!

Dr. Milbik József
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Hittanos tábor telkibányán

A debreceni Szent Anna Főplébánia ebben az év-
ben is szervezett nyári tábort a hittanos gyere-
kek számára. A helyszín Telkibánya volt, ahol 

Bancsi Zoltán káplán atya vezetésével egy hetet töl-
töttünk el. Ez idő alatt túráztunk és hegyi kristályokat 
kerestünk, megtekintettük a füzérradványi kastélyt, 
és kipróbálhattuk az aranymosás fortélyait is. Alkal-
munk volt strandolásra Sárospatakon, és próbára te-

hettük bátorságunkat a kalandparkban. Esténként 
lehetőségünk volt kézműveskedni, közösen játszani, 
focizni. A lelki feltöltődés sem maradt el, hiszen a tá-
bor területén részt vettünk szentmisén, imáinkat pe-
dig minden nap felajánlottuk valakiért.

Élmények, régi és új barátságok gazdagítottak 
bennünket és újra megtapasztaltuk, hogy egy közös-
séghez tartozunk.

Feketéné Nagy Magdolna

J G Y E R M E K

M O L P M E T K

I S A B O L D T

O G Ö C A S A E

Ú S R Z H N H R

R O Ö N N I Y V

É Ú M A T A M I

K T E R Á Z Á N

Megfejtés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mit ünnepelünk ezen a napon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mikor van ez az ünnep?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HITOKTATÁS

Kedves Gyerekek!

Szeretettel köszöntünk, és újabb játékra hívunk 
benneteket. Előző rejtvényünk helyes megfejtői 
közül az alábbi nyertest sorsoltuk ki: 

Csukás Lili 2. osztály Szent Efrém Görög Katolikus 
Általános Iskola. Gratulálunk! Nyereményét a hittan-
tanárától veheti át!

Szókereső!
Egy Mária ünnep közismert elnevezését keressük.  
Keresd meg a kiemelt szavakat a betűhálóban! (víz-
szintesen, függőlegesen mindkét irányban, illetve át-
lósan) A megmaradt betűket összeolvasva megkapod 
a megfejtést, amit a rejtveny.szentanna@gmail.com 
címre kérünk elküldeni. A határidő szeptember 30.

JOACHIM, NÁ Z ÁRET, GYERMEK, ÖRÖM, TEMPLOM, ANNA , HIT, IMA , ÚR, TERV, KÉR, ÚT
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KULTÚRA

Az aranyhidat verő költő
Mécs László megidézése

„Aranyhidat verek hitből, reményből, szeretetből. …
Aranyhidat verek ahhoz, aki nem jött és nem megy,
Aki nem volt és nem lesz. Aki van!
Az Istenhez.”

(Verni kezdtem az aranyhidat)

A mikor Mécs Lászlóról (1895-1978) iro dalmi es-
tet tartott székesegyházunkban Pregitzer Fru-
zsina színésznő Bata Hajnalka citera- és ének-  

kíséretével (2016. 04. 28.) – döbbentem rá, hogy meny-
nyire keveset tudok jeles katolikus költőnkről. Mert 
pap volt, költő és tanár. Ez így, a maga „hármasságá-
ban”, „egymás áthatásában” igaz. Így szép és értékes. 
Tudós irodalomtörténészek vitathatják versei művé-
szi-esztétikai értékét pro és kontra, de tény, hogy 
Mécs Lászlónak helye van gazdag magyar költésze-
tünk történetében. Egyetérthetünk a Nyugat c. folyó-
irat jeles kritikusával, Schöpflin Aladárral, aki 1923-  
ban, a költő első verskötetének, a Hajnali harangszó-
nak a megjelenésekor így írt: „Mécs László költő, nem-
csak úgy, hogy verseket ír, hanem úgy is, hogy arra van 
rendeltetve, hogy verseket írjon”. „Elrendeléses em-
ber” volt hát, és vátesz, egy korban, amelynek nem 

volt szüksége váteszekre. Ismerte a múltat, látta a je-
lent és vázolt egy jövőt, amelytől olykor maga is félt. 
Élt, ahogy Isten élnie adta. Volt ünnepelt költő, legki-
vált mikor saját verseit adta elő vigasztalásul Trianon 
traumájától sújtott hallgatóinak Pozsonytól Debrece-
nen át Marosvásárhelyig. Égett bírálatok tüzében, 
szenvedett a teljes mellőzöttségtől. Megismerte a 
magányt. Végül jött a pannonhalmi rezignált vissza-
vonultság, majd a csendes elmúlás. Irodalmi hagya-
tékát a legjobb kezekre bízta: a bencésekre.

Nem lelki vívódások nélküli volt pappá válása, sőt 
a papi létforma viselése sem. Öten lévén testvérek, 
már a szűkebb családi körben láthatta, mit jelent a 
saját család, ahol az anya „ruhákat csókol fényből, 
imából, anyai könnyből” gyermekére (Zsuzsika, játsz-
szál!) Ismerte, mert átélte, hogy az anyának kis ki-
rályfi a gyermeke (A királyfi három bánata). De a 
gyermek felnő. Azt mondjuk: „kirepül a fészekből”

Mint madárfióka fészkéből, „Isten / szívéből, fész-
künkből kihulltunk, vád száll / sorsunkra: idegen, hide-
gen gyötrő / itt minden, míg Haza visszatalálunk”. Haza 
találás: a szülői otthonba? Az örök hazába, odaföl?

Az 1920-as években a magyarság jelene: a fáj-
dalom. Hogyne jajdult volna fel benne, a felvidéki 
származású (Hernádszentistvánon született, a hajda-
ni Sáros megyében, a „régi haza” egyik legszebb tá-
ján) kántortanító-fiúban is a fájdalom! Hisz 1923-ban 
még oly eleven Trianon sebe!

„Szörnyű éj volt: a megőrült csillagok mind vért röhögtek, 
vad vigyorral vért köpött a máskor lányos, szűzi hold. 
És az Ember: sárkány-magból sarjadt fattya véres rögnek 
elfeledte, hogy az arca régen Krisztus arca volt.”

(Hajnali harangszó c. vers)

Mint tollforgató ember érezte, tudta, hogy felelős-
sége saját fájdalma ellenére nemcsak felmutatni, de 
gyógyítani is a sebet: „Elég volt az éjszakából! Álmod-
junk már hajnalt végre!” Ezért kongatja harangját, ifjú 
szívét, hogy előhívja az emberekből a jóságot, amely 

– vallásos meggyőződése szerint – minden emberszív 
mélyén ott van. De ekkor még túl naivan humanista, 
mikor azt hiszi, hogy szegény és gazdag, idős és fiatal, 
magyar és nem magyar egyformán érteni fogja az ő 

szívének szavát. Az 1930-as és 40-es évek nemhogy 
enyhülést hoztak volna fájdalmára, de egy átmeneti 
megkönnyebbedés után, amit a II. Bécsi döntés ho-
zott, jött egy, talán még nagyobb tragédia: a náciz-
mus, a II. világháború, majd az azt követő kommunista 
rezsim.

1930-ban például így ír Egy hang a népből c. versé-
ben, a Biblia korabeli hasonlatával élve bírálja a maga 
korát:

„ A történelem vad folyam, de akkor épp megállott:
elgátolták (szokás szerint) rossz tanítók, tanárok,
farizeus írástudók, papok, ráklelkű vének,
krajcáros bölcsek, kik csak a gyönyörtanban hívének,
a régi Rend, a légiók és élükön a Császár.
Vasgát mögött a vad folyam nem volt már több mocsárnál.”

S míg a fennjelzettek csak kacagtak, megjelent a „királyok királya”, s a tömegből egy hang így kiáltott:
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„’Áldott a méh, mely hordozott, s miket szoptál, az emlők!’
S rá felzúdultak a vizek, a gáton átszüremlők,
és elindult a hang után a történelem árja,
s folyik, míg egyszer elnyeli szent Isten-óceánja.”

(Az ember és az árnyéka c. kötetből.)

1940-hez húsz évre a Kádár korszakot éljük. A „fel-
szabadulás” után egy darabig beszélni sem lehetett 
Mécs Lászlóról. (Börtönbe is zárták 1953-ban, ahon-
nan az 1956-os forradalom és szabadságharc idején 
szabadult.) Nem vált a kádári rendszer gyűlölködő bí-
rálójává de kiszolgálójává sem. A valaha ünnepelt köl-
tő-előadó helyett egy fáradt hangú papköltő néz ránk. 
Legjobb ismerője, „kritikusa”, majdnem minden köte-
te elő- vagy utószavának írója, Rónay László így nyi-
latkozik róla az Üzenet című 1982-ben megjelent 
válogatott versek Utószavában: „Küldetéstudata el-
csitult. Hangja fáradt, mint ki már nem az égbe feszíti 
szárnyait, hanem lejtőn halad lefelé.” Vagy figyelhet-

jük a Korzenszky Richárd OSB gondozásában 2006-
ban megjelent kötet Ajánlásából a tihanyi perjel 
szavait, amelyekkel a válogatás címadó verséről be-
szél, a Piros csizmán őszi harmatról. Idézi: „Vágyam, 
csizmám megkötötték / pókhálókkal senki törpék.”  
A záradékban pedig: „Szívem szállna, mint a darvak, / 
s vágyón, csizmán könnyes harmat.” A költő úgy nézi 
mindezt, mint a „bánat szobra.” Az ajánló szerint itt 
kiderül Mécs László egész személyes tragédiája.

Mégsem tragikus hangulatban távoztunk a mű-
vésznő előadóestjéről. Csak köszönettel tartozunk a 
mély, átéléses előadásért és a magas művészi szintű 
zenés kíséretért.

Vigaszt az Istenbe vetett hiten kívül miben talál-
hatott még a költő? A természetben, s a gyermekek 
látványában. A természetnek mindig nagy híve, cso-
dálója volt. Nem véletlen, hogy legkomorabb han-
gulatú verseiben is találunk gyönyörű természeti 
képeket. Íme egy rövid idézet egy 1940-ben írt vers-
ből, amit az előadáson is hallottunk:

„Hajnali négy. A ruszinszkói ormok
sötétek még. A Nap sugár-keféi
nem súrolták le még az éji kormot.
Otthagytam a vadászkunyhót, az éji
nyugalmat, és az őszi sárba mászva
bolyongok, mint a boldogság vadásza.”

(Forgószínpad)

Az élet forgószínpad, melyen jók és rosszak, erény 
és bűn forognak. A színpad gépezetét hit, könny és vér 

„olajozzák”, s a költő bele sem mer gondolni, mi lesz 
húsz év múlva. (Sajnos, félelme nem volt alaptalan.) 
De ő „vadászta a boldogságot”. Nem az egyénit, a 

„csak az önmagáét”, hanem népéét. Számos én-verse 
közül egyből, a legismertebből idézünk, melyben a 
rongyos öreg kertészkedő emberhez így szól a vers 
záró szakaszában:

„Testvéri szánalomból a szívem rádorombol:
Bátyám, én lelket oltok az evangéliumból,
midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ:
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.” 
(Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld)

Bérces Mária Klára
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DeBReCeN KAtOLIKUS teMPLOMAINAK ÉS FILIÁINAK MISeReNDJe

Jelmagyarázat:

 debreceni plébániatemplom, 
vagy székesegyház

 debreceni plébániához, vagy székes-
egyházhoz tartozó fília

A „gk” rövidítés: latin rítusú templomban 
celebrált görög rítusú szentmise

Az „rk” rövidítés: görög rítusú templomban 
celebrált latin rítusú szentmise

„utr”: utrenye (reggeli dicséret)
„vecs”: vecsernye (esti dicséret)

T. rítusa Templom Vasárnap Hétköznap Egyéb

Latin

Szent Anna Székesegyház
Debrecen, Szent Anna u. 15. 7, 8.30, 10, 11.30, 18

Adventben 6, 8, 18
máskor 7, 8, 18

(a szombat esti mise vasárnapinak 
számít)

Minden hónap 
1. szerdáján szentség-

imádás a 8-as mise 
után 17.30-ig

Szent László templom
(Domonkos tempom)
Debrecen, Füredi u. 6.

7.30 gk, 9.30, 11,
16 angol nyelvű (csak 
szorgalmi időszakban),

18

Adventben 6, 18, máskor 7, 18,
szerdán 19 egyetemisták szentmiséje 

(csak szorgalmi időszakban)

Péntekenként az esti 
szentmise után szent-

ségimádás 19.30-ig

Szent Család templom
Debrecen, 

Holló László sétány 1.
9,

10.30 gk 18

Szent István templom
Debrecen, Faraktár u. 78. 9.30

Adventben rorate mise 6
hétfő, szerda, péntek: 7

kedd, csütörtök, szombat: 18
Jézus Szíve templom

Debrecen, 
Mikes Kelemen u. 31.

8.30 kedd–szombat 18

Megtestesülés temploma
Debrecen, Borbíró tér 9 gk, 11 18

Görög

Szent Péter és Pál templom
Debrecen, Vak Bottyán u. 26.

8.30 utr. 9.30, 11.30 rk, 
17 vecs.

hétfő, kedd, csütörtök 18
szerda, péntek 7.30

szombat 17 utána 17.40 vecs.

Istenszülő Oltalma
főszékesegyház

Debrecen, Attila tér

6.30, 7.30 utr. 
8.30, 10, 12, 17.30

18.30 vecs., (közvetle-
nül a Szent Liturgiát 

követően)

6.45, 7.15, 8, 17.30
18.30 vecs., (közvetlenül a Szent 

Liturgiát követően)

Nagyböjt szerdáin és 
péntekein előszentelt 

áldozatú liturgia az 
esti mise helyett

Klinikai-
kórházi 
lelkészi 

szolgálat

Auguszta Neurológiai Klini-
ka épülete IV. emelet 303.
Debrecen, Móricz Zsigmond 

körút 22.

Szombat páratlan héten 16 
rk szentmise

Szombat páros héten 16 igeliturgia

Kenézy Gyula Kórház, a 
kórházi kápolnában (Pszichi-

átriai osztály, földszint, 
fehér szektor)

Debrecen, Bartók Béla út

9 gk szentmise hétfő, kedd, szerda 15 gk
csütörtök 8.15 gk, péntek 8 gk

Csütörtökön 9-től 
10-ig szentségimádás

Latin

Szent Család templom
Debrecen-Józsa, Felsőjózsa,

Rózsavölgyi út 31.
10.30 gk szerda 18

Szent György templom
Debrecen-Józsa, Alsójózsa,

Gát utca 1.
9.30 péntek 18

Szent Erzsébet kápolna
Debrecen, Tátra u. 2. 10.30 —

Homokkerti kápolna
Debrecen, Bujdosó u. 1/B 16.30

—

Wolafka-telepi Szent Antal 
kápolna

Debrecen, Wolafka u. 1.

7.30 —

Szent Lőrinc templom
Ebes, Ady Endre u. 6. 11.30 —

Jézus Szíve templom
Mikepércs, Mester u. 2. 9 —

Keresztelő Szt. János templom
Hajdúsámson, Béke u. 1. 11.45 —

Vegyes Ökumenikus templom
Bocskaikert 10 —
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