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folytatás a 8. oldalon

…

A Lélek útja

A z ősegyházban az Énekek énekével avatták be a hittanulót 
a keresztény hit tanításába, készítették fel a keresztség 
szentségének vételére. Origenész egyháztanító a lélek Is-

tenhez vezető útjának utolsó szakaszát látja e sorokban. A ke-
resztény élet fejlődő valóság, hiszen vannak, akiket tejjel kell 
táplálni, másoknak szilárd eledelt lehet adni. A megértéséhez 
szeretet szükséges. 

Legkiemelkedőbb magyarázatot Keresztes Szent Jánosnak a 
Szellemi páros ének című költeményében láthatunk, amely meg-
mutatja, miként gyullad fel az emberi lélekben az istenszeretet 
lángja. Az Ara (lélek) és a Jegyes (Krisztus) énekelnek egymásnak. 
Mindebben először a via purgativát éneklik, a megtisztulás útját, 
majd a via illuminativát, a megvilágosodás útját, és végül a via 
unitivónak, az egyesülés útjának adnak hangot, az utolsó öt sza-
kasz pedig az örök üdvösségre jutott lélek boldogságáról szól. 

A Szellemi páros ének első néhány szakasza a lelki élet kezdete 
az Isten utáni szerelmes vágyakozás. A hitben és a keresztségben 
nyert új élet az istenszerelem hatására kicsirázik és bontakozni 
kezd. A Lélek szerelmes lesz Jézus Krisztusba, szenved, mert tá-
vol kell lennie Szerelmesétől. Amikor a Lélek – Ara – a vőlegény, 
azaz Krisztus után kiált, akkor a túlvilág után kiált. Korunk Euró-
pájából hiányzik a túlvilágba vetett hit. Európa hűtlenül elhagyta 
első szerelmét. Egyes lelkeknek fáj, hogy nem tudják szeretni Is-
tent. A túlcsorduló érzelmek nem tartoznak a szeretet lényegé-
hez. Lisieux-i Szent Teréz a hitetlenség kísértésével küzdött, 
mégis szeretett tovább, mert szeretni akart.

Az Énekek éneke Istene rejtőzködő Isten. Isten végtelenül túl 
van azon, amit mi érzékelhetünk belőle. Keresztes Szent János a 
lélek sötét éjszakájáról beszél, ahol lehet találkozni Istennel, nem 
tapasztalom, de hiszem: „Isten országa bennetek van”. (Lk 17, 21)

Assisi Szent Ferenc megkülönböztette a teremtést a Teremtő-
től. A szívünkön keresztül vezet az út a teremtéshez. Az Isten ben-
nünk lakik, de nem azonos velünk, rejtőzik, de csak a hit 
sötétjében közelíthető meg. Keresztes Szent János írja: a rejtek-
ben kell imádkoznod, ahol megérzed őt. A világ nem egyszerűen 
természet, hanem – creatura – teremtés, mely az isteni jelenlétet 
sugározza és hordozza. Szent Ferenc halála előtt a teremtmé-
nyek már Istenhez vezető úttá lettek. Az ember elbukása után, az 
anyagvilághoz fűződő viszony romlott meg. A teremtés akkor 
nyeri el végső, teljes értelmét, amikor mi testben feltámadunk.

Szenved a lélek, mert ebben az életben még elveszítheti az Is-
tent, de Krisztus a vőlegény mondja, hogy érdemes hinni, de nem 
elég vágyakozni és kiáltozni, hanem cselekedni is kell. A jómód és 
a kényelem óriási veszélyt jelent a keresztény lelkiségre. Manap-
ság az ember egyre inkább a dolgok, a tárgyak, az élvezeti cikkek 
rabja lesz. Az újrakezdéshez radikális szakítás kell és mindent 
Krisztusért tenni. Az Istenhez vezető jeleket a megtisztult szívű 
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Emléktükör
Kedves Lőrinc atya!

N yugdíjba vonuláskor mivel kedveskedhetnek az ismerősök, a munkatársak, a 
barátok, a testületi tagok, a Katolikus Figyelő szerkesztősége, a Szent Anna 
egyházközössége mint az itt töltött esztendők közös emlékeinek írásbeli le-

nyomatával. Így, kissé érzelmesen, mondhatni romantikusan, de annál nagyobb tisz-
telettel és szeretettel nyújtjuk át Önnek azt a közös emlékekből, élményekből 
összefűzött élő csokrot, amely itt Debrecenben a hosszú évek során hajtott ki. 

Sokan és szívesen írtak a közös élményekről, reflektáltak lelkük különféle helyze-
tekben produkált apró rezdüléseire, amelyre Lőrinc atya igen nagy hatást gyakorolt. 
Reméljük, e lelki-szellemi virágcsokorral jó és kellemes emlékeket ébresztünk Lőrinc 
atyában, s amikor e számot a kezébe veszi, ízleli pasztorációs munkájának gyümöl-
cseit is. A Jóisten áldja meg a továbbiakban! 

Dr. Gáti Magdolna Virág

L őrinc atya plébánosi szolgálatának végéhez kö-
zeledve sok érdemét illene felemlíteni. A kezde-
tektől bő két évtizeden át a képviselőtestületi 

munkám során tanúja, s talán szerény mértékben se-
gítője is lehettem azoknak a nagy munkáknak, ame-
lyek Orosz Lőrinc debreceni tevékenységét fémjelzik, 
az orgonaépítés befejezésétől a templombelső resta-
urálásán át az emlékév eseményeiig. Most és itt még-
sem ezekről írnék, hanem a Debreceni Katolikus 
Figyelő alapításáról és fenntartásáról.

Már nem sokan vagyunk azok közül, akik Debre-
cenbe érkezésekor az egyházközség képviselőtestü-
letét alkottuk. Mi, az akkori „fiatalabbak”, tisztelettel 
figyeltük a „nagy öregeket”, Lossinszky Tibort, Vasvá-
ry Józsefet, Tornai Alajost és másokat, akik még a há-
ború előtti időkre is elevenen emlékeztek. Ők még fel 
tudták idézni a hasonló című, egykori debreceni kato-
likus folyóirat emlékét is, amely munkatársai között 
tudhatta a debreceni katolikus értelmiség legjavát, 
sőt hasábjain olyan protestáns szerzők is megjelen-
tek, mint Gulyás Pál.

Lőrinc atya 1991. május 15-én kezdte meg itteni 
szolgálatát. A rendszerváltás hajnalán, a közelgő pápa-
látogatás évében, amikor még a debreceni katolikus 

plébániák – az egykori váradi püspökség elszakított 
bihari részeivel együtt – a Szeged-Csanádi Egyház-
megyéhez tartoztak, rendhagyó időben került sor a 
debreceni főplébánia személyi változtatására. A szo-
katlanul hosszú évek óta szegedi székesegyházi káp-
lánként tevékenykedő Orosz Lőrinc került a debreceni 
főplébánia élére. A történelmi váradi egyházmegye 
szervezetében Debrecen kiemelt szerepet játszott, a 
debreceni plébános egyben préposti rangot viselt, de 
Trianon után ez a helyzet is gyökeresen megváltozott, 
úgyhogy az itteni papok heroikus küzdelmet folytat-
tak a katolikus élet fenntartásáért. 

Lőrinc atya idehelyezésével kapcsolatban a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye akkori új, azóta szintén 
nyugdíjba vonult püspöke, Gyulay Endre azt mondta: 
Debrecen egy fegyelmezett és szorgalmas plébánost 
kapott. Erről a két tulajdonságáról az elmúlt 26 évben 
meggyőződhettünk. Szorgalma és buzgalma abban is 
meglátszott, hogy az első rendelkezései egyikével új-
raindította a Debreceni Katolikus Figyelőt, s minthogy 
a javaslattevők között irodalmi képzettséggel és némi 
szerkesztési jártassággal rendelkeztem, rám bízta az 
újságot. Már 1991 nyarán el is készült az első szám. 
Huszonegy éven át önállóan dolgozhattam, és akkor, 
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amikor anyagi és szellemi kapacitás híján gyorsan el-
haltak a frissen alapított folyóiratok, a Debreceni Ka-
tolikus Figyelő máig működik. Igaz, közben új 
egyházmegye született, székesegyházzá lett a Szent 
Anna, majd „profi” egyházmegyei magazin indult, s ez 
módosította a Figyelő profilját. Korábban a város 
minden plébániájának lehetőséget biztosítottunk hí-
reik közzétételére, s úgy látszott, az Öröm-hír ezt a fel-
adatot is felvállalja, így a Figyelő a Szent Anna 
Főplébánia lapjává szűkült. Máig él azonban az igény, 
hogy egy gyakrabban megjelenő debreceni katolikus 
sajtótermék lássa el információkkal a város katolikus-
ságát és más érdeklődőket. Ehhez azonban komo-
lyabb feltételekre volna szükség.

A Debreceni Katolikus Figyelő Lőrinc atyának pasz-
torációs fóruma is. Gondolatai, tanítása minden 
számban megjelennek, s ez különösen is becsülendő 
olyan pap részéről, akinek nem volt kenyere az írott 
kommunikáció. Ha végignézzük a száznál több meg-
jelent Figyelő-számot, láthatjuk bennük Lőrinc atya 
történelmi érdeklődésének, értékmentő szándéká-
nak lenyomatát, de legfőképpen lelkipásztori munká-
jának hangsúlyai rajzolódnak ki. Ezért is láttam 
érdemesnek húsz év után kötetbe gyűjteni írásait. Az-
óta ez a buzgalom töretlenül folytatódik. 

Nyugalomba vonulása arra is alkalom, hogy meg-
köszönjük az újság alapítását és a fenntartására tett 
kitartó erőfeszítéseket. Most majd újra kell gondolni a 
lap funkcióját és profilját, s ehhez nem lesz nélkülöz-
hető Lőrinc atya tapasztalata sem.

Keresztesné Várhelyi Ilona„
H a Orosz Lőrinc atyára gondolok, az első, ami 

eszembe jut, az a hitelesség. Élő hit az övé, 
nem hamis mosollyal kérkedve hirdetett, ha-

nem megélttel, sugárzóval. Ezt a megélt hitet érzem 
mindig a közelében, akkor is, ha szigorú az arca. Kép-
viselő testületi tagként a hívek többségénél köze-
lebbről megtapasztalhattam, láthattam, hogy imával 
élő tiszta élet, becsületesség, nagy munkabírás, kö-
vetkezetes szolgálat jellemzi. A gyermekeim hitében 
is ott a példája, hitoktató munkája. Nagy tiszteletem 
bizonysága, hogy a bérma-keresztségben a Lőrinc 
nevet választottam. 

Zsengellér Tibor„
A Szent Anna Székesegyház és a plébánia közötti 

utcaszakaszon gyakran lehet találkozni egy ősz 
hajú, magas, megnyerő külsejű férfivel. Ő Orosz 

Lőrinc atya. Évek óta ismerem, hallgatom prédikáció-
it. Igazgatóként is gyakran találkoztunk. Beszélgeté-

seinket nem felejtem el, mert mindig kaptam valami 
„útravalót” tőle. Nagy tudása, rendkívüli felkészültsé-
ge, fegyelmezettsége, bátorító szavai, segítőkészsége 
erőt adtak, hitemben még jobban megerősítettek.

Igazi jó „gazdája” volt Székesegyházunknak, aho-
vá iskolai misékre gyakran beengedte közösségünket. 
Figyelte tanítványainkat, ha kellett szeretettel figyel-
meztette a fiúkat, nevelte őket. Rendet, fegyelmet kö-
vetelt, s ebben példát mutatott.

Isten áldása, segítsége kísérje további életét, mun-
kálkodását! Isten adjon erőt, egészséget Lőrinc atyá-
nak, hogy továbbra is a hívek szolgálatára legyen! 

Dr. Pogány Béláné„
M indig örömmel és érdeklődéssel hallgattam 

Lőrinc atya prédikációit. Őszinte, egyenes, 
igazságot kereső, ugyanakkor szeretetteljes 

szavai a hétköznapjaimban is erőteljes gondolatéb-
resztő hatással bírtak. Zarándokoltunk együtt Szent 
Antalhoz Padovába, Szent Ritához Casciába, Szent 
Ferenchez Assisibe, Szent Pió atyához San Giovanni 
Rotondóba, ezen utakon Lőrinc atya lelki vezetése 
alatt életre szólóan csodás lelki élményekkel gazda-
godtam.

Az elkövetkezendőkre Isten áldásával kísért jól 
megérdemelt pihenést, sok örömöt és boldogságot 
kívánok Lőrinc atyának! 

Dr. Szilágyi Bernadett„
A z ember élete óhatatlanul összefonódik azoké-

val, akikkel a mindennapok során egy-egy kö-
zös ügyön munkálkodik. Különösen így van ez, 

ha ez a közös ügy a legfontosabb kérdések körül fo-
rog. A Szent József Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium diáksága, tanárai, mun-
katársai intézményünk 20 éves fennállása alatt bi-
zony sok-sok időt töltöttek a legfontosabb üggyel: 
Isten megismerésével. Nagy ajándék, hogy mindezt a 
gyönyörű Szent Anna Székesegyházban tehettük 
meg, szentmiséken, bűnbánati liturgikus alkalmakon, 
lelkigyakorlatokon, de itt volt minden Veni Sancte, Te 
Deum, vagy a ballagások szentmiséi. S mindez így is 
lesz, reméljük még nagyon sok éven keresztül. Valami 
azonban megváltozik. Többé már nem Lőrinc atya 
fogja bejegyezni a plébánia nagykönyvébe, ha a 
szentjózsefesek – néha ugyan már megkésve – helyet 
kérnek. Nem Lőrinc atya fogad minket egy-egy szent-
misén, hogy beszéljen nekünk a hit igaz útjairól, a sze-
retet nehéz, ám minden másnál titokzatosabb 
hívásairól. A 20 évünk alatt megismertük, s megsze-
rettük Lőrinc atyát, aki mindig nagyon figyelmesen, 
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mindenre kiterjedően gondozta az anyaszentegyház 
reá bízott templomát, s benne minket is. Megtanultuk 
a templom rendjét, figyeltünk a körülöttünk zajló ese-
ményekre, s mindig tudtuk: számíthatunk Lőrinc 
atyára, befogad minket. S aztán a mindennapokban 
is voltak közös dolgaink: volt, hogy tanárainknak tar-
tott lelki gyakorlatot, de készítettünk vele történelmi 
interjút egy pályázathoz, megmutatta csodálatos 
kertjét, kalauzolta az érdeklődőket „őseink kincsei” 
között, vagy éppen az átrepült labdát kaptuk tőle visz-
sza. Aggódtunk, amikor kórházba került, s mindig lel-
kesen köszöntöttük, ha misére menet, vagy jövet 
találkoztunk vele: Lőrinc atya az életünk része csen-
des mosolyával, fáradhatatlan tevékenységével, finom 
humorával, s azzal a szent komolysággal, amellyel  
Isten felé vezetett minket – minden mozdulatával.

Kedves Lőrinc atya! Hálatelt szívvel emlékezünk 
az együtt töltött esztendőkre, Isten áldja eddigi mun-
káját, életét, s jó egészséget, imádságos nyugdíjas 
éveket kíván a Szent József közössége nevében: 

Dr. Bódis Zoltán„
K emele Gabriella vagyok a Szent József Általános 

Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégi-
um könyvtárosa. Nagy örömmel hallottam a 

hírt, hogy a Katolikus Figyelő visszaemlékezésekkel 
és különféle írásokkal kedveskedik Orosz Lőrinc atya 
nyugdíjba menetele kapcsán. Szívesen emlékszem 
vissza, a Lőrinc atyához fűződő hittanos történetekre 
és élményekre.

Először csak szavak jutottak eszembe: Precíz, kö-
vetkezetes, szabálykövető. Rendkívül olvasott, tájé-
kozott a művészi, irodalmi, egyházi és világi hírekben 
egyaránt. Prédikációit, tanulságos történeteit hall-

gatva megannyi értékes tanácsot és életre szóló intel-
met vihettünk, vihetünk magunkkal.

A mi generációnk 26 évvel ezelőtt tőle tanulta meg 
hitéletünk biztos alapjait, irányvonalát. Útmutatást 
adott nekünk az általa gyakorolt vallásosság. A szom-
bati hittanórák tudás mellett szeretetet közvetítettek 
számunkra. Szigora ellenére, szívesen ministráltunk 
nála a vasárnapi 10 órai Szentmiséken. Megbocsátot-
ta néhány perces késésünket, mert tudta, hogy a há-
rom Kemele testvérre (Gabriella, István, András) 
számíthat.

Prédikációiban mindig van olyan momentum, 
amely saját családi élményeiből fakad: szoros kötő-
dés édesapja (háborús) emlékéhez, tisztelet és sze-
retet anyukája („Anyám”) iránt. Testvéreit és 
gyermekkorát is gyakran felidézi, szegedi papi évei-
ből is merít. Szereti a sportot, a foci (Győri ETO) a ked-
vence, vasárnaponként ministrálás előtt öcséimmel 
mindig megbeszélték a heti foci eredményeket: „Na, 
Bandika, milyen volt a meccs?” Testvéreim szerintem 
csak azért nézték a focit, hogy be tudjanak számolni, 
és erről is lehessen beszélgetni Lőrinc atyával.

Alig vártuk a nyári szünetet, hiszen a Lőrinc atya 
által szervezett hittanos táborokat, kirándulásokat 
izgalmas kalandként éltük meg, miközben lelki aján-
dékokkal is gazdagodtunk. Mi, hárman testvérek ki-
váltságosként mindig az ő autójában utazhattunk, 
öcséim még a korai felkelést is vállalták, hogy a friss 
kenyér vásárlása miatt vele autózhassanak be a falu-
ba. A soltvadkerti táborozáskor környezettudatos-
ságra is nevelt minket, nem feledve agrármérnöki 
végzettségét (hínárszedés az ottani tóban). Kácson az 
esti ima idején Andris öcsém gyakran elaludt, azóta is 
emlegetjük az atya mondását: „aki alszik, nem vétke-
zik”. Fegyelemre, lemondásra is nevelt bennünket 
sokszor elegendő volt a szerény étkezés, a májkrémes 
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kenyér, de a lelkigyakorlatokon feltett kérdések jó vá-
laszaiért ropogós cseresznye volt a jutalom.

Túrázásaink alkalmával „kegyetlen” túratempót 
diktált, minket, gyerekeket leelőzve elsőnek ért fel a 
hegy tetejére.

Mindenki jól emlékszik Ferikére (Feri bácsira), akit 
mindig támogatott, segített és a mai napig tisztelettel 
és szeretettel emlékszik meg róla Lőrinc atya. Ez a kü-
lönleges barátság mindannyiunknak példa lehet arra, 
hogyan is szeressük felebarátunkat.

A Katolikus Figyelőben megjelent írásaiban érté-
kes útravalót adott nekünk: legyünk olyanok, mint 

„aki a hit szemével lát, élete példaadó, felelősséget vál-
lal önmagáért, szavaiért, tetteiért”. (Katolikus Figyelő, 
1993, 3/1.) Sokat köszönhetünk Neki. Tanulhattunk, 
tanulunk tőle családszeretetet, fegyelmet, őszintesé-
get és tartást. Hálás vagyok, hogy életével mai napig 
is utat mutat, hogyan járjunk és maradjunk a hit útján 
a hétköznapokban.

Mit jelent számunkra az Ő személye? „Isten és em-
berszolgálat összekapcsolása” (Katolikus Figyelő, 
1995, 5/4.) Köszönettel és tisztelettel tartozom az el-
múlt huszonhat évért.

Kemele Gabriella„
V an, aki nehéz embernek tartotta. Ekkor arra 

gondoltam, hogy Jézus sem ment a tömeg után, 
hanem vezette őket. Micsoda bátorság és erő 

kell ahhoz, hogy valaki ezt az utat válassza. Mindig 
nehezebb a tömeggel szembe menni. Sok az akadály. 
De a cél erőt ad. Nehéz volt számtalanszor bemenni a 
gyóntatószékbe. Egyetemistaként a magam akkori 
bűneivel, akkori bűnbánatával. A nagybetűs életbe 
belépve kezdő tanárként sem volt egyszerű soha 

mindez. Majd következett a házasság, az anyaság 
csupa olyan életfeladat, amelyhez mindig kell, hogy 
kapcsolódjon a bűnbánat, hiszen a lelkiismeret akkor 
éleszthető fel igazán. Ő volt a szigorú, de irgalmas, 
igazságos mérce. Nagyon sokat köszönhetek neki. 
Sokszor visszahozott a lelki szárazságból. Mindig azt 
mondta: „Feledem, ami mögöttem van, és azt nézem, 
ami előttem van”. Remélem, még legalább ennyi lelki 
beszélgetés, gyónás következik ezután is Vele. Köszö-
nöm.

Dr. Gáti Magdolna Virág„
E zúton is szeretném megköszönni Lőrinc atya  

fáradhatatlan munkáját, imádságát, példamu-
tatását, türelmét, mellyel találkozhattam az el-

múlt évek során.
Számomra követendő példa az imádságos és alá-

zatos lelkület és az az irány, melyre Lőrinc atya is te-
kint. Köszönöm a közös alkalmakat, kirándulásokat 
és a sok segítséget az ifjúság támogatása terén is. 
Többünk számára felejthetetlen élményt nyújtottak a 
közös szilveszterek, farsangok, játékos vetélkedők, 
melyeknek a Szent Imre teremben helyet adott és je-
lenlétével mindig tudott egy-két útravaló, biztató 
szót mondani. További életére Isten bőséges áldását 
kérem!

Lajmán Gréta„
A z elmúlt képviselőtestületi ülésen hivatalossá 

vált, hogy Lőrinc atya nyugdíjba vonul. A kéz-
zelfogható hír elgondolásra és visszatekintésre 

késztet. 
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A Szegeden töltött egyetemi éveim után – szülővá-
rosomba, Debrecenbe visszatérve – a Szent Anna mi-
séjén találkoztam először az atyával, később az 
ismeretség személyessé is vált. A miséit és a prédiká-
cióit figyelve épült és fejlődött Istenbe vetett hitünk 
feleségemmel, az így épülő hitet adtuk és adjuk át 
gyermekeinknek. Az atya szavai komolyságot, nyu-
godtságot és reményt adtak számunkra, az általa 
mondott prédikációk nem fájóak (és nem ostorozóak), 
azok mindig bizalmat, világosságot és jó iránymuta-
tást közvetítenek, úgy ahogyan II. János Pál pápa is 
mondta, „ne féljetek”! Személyisége mindezt sugá-
rozza és sugározta számunkra, példája reménysé-
günk volt akkor is, amikor saját keresztünket hor - 
doztuk, hiszen szavai szerint „elég a mának a maga 
baja”. Lőrinc atya gondolatain, cselekvésein mindig 
látszott (és látszik), hogy tudja honnan jött és hova 
tart. A saját szavaival élve – „nem élhetünk a tegnapi 
hitünkből” – kell a mára és a jövőre gondolni, ennek 
megfelelően élni és másokhoz is viszonyulni. 

Bízom abban, hogy Lőrinc atya még segíthet, re-
mélem ezt mások is így gondolják. Hiszen az ő papi 
életpályája, Istenbe vetett hite és nem utolsósorban 
plébánosi tevékenysége méltó iránymutatást nyújt-
hatnak azoknak, akik helyébe lépnek. Remélem, még 
sokáig velünk marad és aktív nyugdíjasként továbbra 
is tanítani, bátorítani fogja híveit.

Dr. Kovács Tibor„
17 év – utólag visszatekintve, pillanatnyi idő-

nek tűnik. Pedig sok munka áll mögötte. 
Amióta a Szentlélek kegyelméből a Székes-

egyházban is kapcsolatot tarthatok Istennel, ott ta-
lálkoztam először Lőrinc atyával. Én úgy tekintettem 
rá, mint egy bástyára, aki igazi gazdája és szolgája 
templomának. Nincs fáradtság benne, a szó szoros 
értelmében éjjel és nappal teszi a feladatát. Lelki  
vezetőként, sokszor gondnokként, majd más alkal-
makkor fogad magas rangú egyházi személyiségeket. 
Programoknak, jeles eseményeknek ad helyet. Szá-
mukat felsorolni e pár sorban képtelenség. Élete 
munkája egyik állomásának tekinthető az Őseink Hite 
kiállítás létrejötte. A helyi igényesség kialakítása mel-
lett a rengeteg emlék és műtárgy beszerzése, időren-
di elhelyezése, számos, pihenéstől elvett órát igényelt 
tőle. Minden egyes tárlatvezetése alkalmával elcso-
dálkoztam azon a precizitáson, amit atya képviselt. 
Azon a pontos emlékképen alapuló tehetségén, ami-
vel a tárgyakat bemutatta. Részletesen tudja azok 
történetét és eredetét. Amit Lőrinc atya sok erénye 
között tisztelek, az a kitartása, a szó jó értelemben 
vett öntörvényűsége, kemény munkabírása, Istennel 
kötött „házassága”, a hit megélése. 

Keze munkáját, szolgálatát, bölcs gondolatokon 
alapuló homíliáit, hiányolni fogjuk. Jó erőt, egészsé-
get kívánok nyugdíjas éveire is. Isten áldása kísérje!

Reviczky Éva„
O rosz Lőrinc prépost-plébános nyugdíjba vonu-

lása és 75. születésnapja alkalmából gondolok 
vissza közös élményünkre. Életem egyik leg-

szebb emléke volt 2015-ben a 300. éve megalapított 
Szent Anna Plébánia megünneplése során végzett kö-
zös munka, ezen belül a győztes virágkocsi megalko-
tása Tamus István művész úr tervei alapján. Ennek 
keretében augusztus 20-án történt a díj átadás az új 
nagyerdei futball stadionban. Nagy élmény volt szá-
momra, hogy a győztesekkel a Himnuszt elénekelhet-
tem. Nem jöhetett volna ez létre Orosz Lőrinc atya 
prépost-plébános, Tamus István grafikus művész, Antal 
István és felesége, mint virágkötő és jómagam nélkül.

Kívánok Orosz Lőrinc tisztelendő úrnak boldog, 
békés, munkával töltött nyugdíjas éveket!

Soltész József„
N agy tisztelettel gondolok vissza az elmúlt 26 

évre, 1991. május 15. ugyanazon a napon köl-
töztünk Debrecenbe, mindketten 165 km tá-

volságból. Ez idő alatt számos felejthetetlen közös 
élményben volt részünk. Csak néhányat sorolnék 
most fel, amelyek életem végéig elkísérnek. Három-
szor szerveztünk például közösen kárpátaljai kirán-
dulást, ahol együtt énekeltük a Himnuszt a Vereckei 
Emlékműnél.

Óriási élmény volt szervezésünkben az Olasz Szen-
tek Nyomában címmel meghirdetett zarándokút a 
Szent Rita búcsúba és útközben megállva Lorettóban 
a lorettói kápolnában közösen elénekelve a Himnuszt 
és a Boldogasszony Anyánkat.

Isten áldását kérem további munkájára és tevé-
kenységére.

Tonhaizer József„
F őtisztelendő Kedves Lőrinc atya! 26 év az ember 

életében nem kevés idő. Isten kegyelméből eny-
nyi éven át szolgálta és terelte a Szent Anna egy-

házközséget és híveit. Nagy-nagy odaadással és hű- 
séggel. Hálás vagyok, mert megadatott számomra, 
hogy tíz éven keresztül Lőrinc atya irányítása mellett 
szolgálhattam a Karitász ügyeit, megalakulását, és 
további fejlődését. Ezúton is köszönöm, hogy ehhez 
mindig megkaptuk a szükséges támogatást. Kedves 
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Lőrinc atya! Elérkezett a megérdemelt pihenés ideje. 
„Az elvetett mag bő termést hozott”. Ezentúl lehet egy 
kicsit lazítani, és élvezni a szabadságot. Ehhez kívá-
nunk jó egészséget, és Isten bőséges áldását!

Testvéri szeretettel a Mile házaspár„
A z eset több mint 10 éve történt. Legkisebb fiam 

nagyon szeretett a Szent Anna Plébánia által 
szervezett hittantáborokon részt venni, mindig 

várta ezeket az alkalmakat. Általában valamelyik káp-
lán atyával mentek, de a legutolsó alkalommal Lőrinc 
atya szervezte a tábort. A szülői értekezleten felme-
rült, hogy be kellene vásárolni az élelmiszereket az 
egy heti programhoz. Nekem nagycsaládos anyuka-
ként elég nagy rutinom van a háztartásvezetésben, 
bevásárlásban, így szívesen ajánlottam fel segítsége-
met Lőrinc atyának. Az ő autójával mentünk az egyik 
nagyáruházba, az úton nagyon kellemesen elbeszél-
gettünk. A boltban kikérte a tanácsaimat, jókat ne-
vetve töltöttük meg a bevásárlókocsit. Közben 
elmondta az atya, hogy mennyire szereti a görögdiny-
nyét, de nyár eleje lévén még elég drága volt, azt nem 
vettünk. Úgy gondolom, mindketten élveztük ezt a 
hétköznapi alkalmat, sikeresen vásároltunk, a tábor 
is nagyon jól sikerült. Peti fiam elég hamar kinőtte a 
táborozós időszakát, de a jó kapcsolata megmaradt 
Lőrinc atyával, köszönhetően az együtt töltött egy 
hétnek is. Köszönjük a maradandó élményeket, az 
atyai gondoskodást, a megnyugtató érzést, hogy jó 
kezekben vannak gyermekeink.

Kovácsné Szabó Judit„
H osszú éveken át sok közös élményünk volt 

Lőrinc atyával a képviselőtestületi munka so-
rán. A legemlékezetesebbek azonban azok a 

történetek, amelyek az ebesi Szent Lőrinc templom 
építésekor, valamint a közösségi rendezvények, kon-
certek, kirándulások alatt estek meg velünk.

Részt vettem felemelő lelki élményt nyújtó zarán-
dokutakon, most mégis inkább azt a svájci kirán-
dulást idézném fel, amikor Meilenbe utaztunk. A meg-
hívó Walter Landistól, nagylelkű támogatónktól 
érkezett. A Zürichi-tó partján és környékén feledhetet-
len napokat töltöttünk együtt Keresztesné V. Ilonával 
és férjemmel Okváth Lászlóval, aki a sofőrünk is volt.

St. Antonban, áprilisban, tavaszi ruhában a hófa-
lak a KRESZ-tábláknál is magasabbak voltak! (A kávé 
ára szintén!) Megnéztük, hol ered a Rajna, (Rhein Fall). 
Megcsodáltuk Zürich városát, templomaival és bank-
jaival együtt. Jártunk Einsiedelnben a Madonnánál. 
Nem felejtjük Éva asszony csalán levesét és az olasz 

desszertet, a „Torta della Nonnát”, (Nagymama tortá-
ja), amely Lőrinc atya kedvence lett! Sokat nevettünk, 
vicceltünk, vidámak voltunk és a nehézségeken is 
könnyen úrrá lettünk.

Azt kívánom most Lőrinc atyának, hogy az elkö-
vetkezendő évek a fenti kiránduláshoz hasonlóak le-
gyenek! Békés, boldog, nyugodt életet, jó pihenést 
kívánok! Megérdemli!

Okváthné Kertész Anna„
H álát adunk Lőrinc atyáért a Svetitsből is! A Szent 

Anna plébánosaként szívünkbe zártuk. Mély és 
bölcs prédikációi, hiteles papi szolgálata sokat 

adott nekünk is! Sok-sok nővér gyóntató atyaként, 
lelkivezetőként kapott mindig irgalmas biztatást, 
megerősítést, eligazítást Tőle.

Iskolanővéri temetéseken olyan személyes szere-
tettel emlékezett egy-egy nővérre, hogy felemelő, 
méltó búcsúzássá, a feltámadás ünneplésévé váltak a 
gyászmisék is…

Nagyon köszönünk mindent Lőrinc atyának, to-
vábbra is az Úr szeretetének, gondviselésének megta-
pasztalását kívánjuk számára minden nap! 

Bártfay Katalin M. Zsuzsanna„
S zabó Csaba Péter, görögkatolikus papnövendék 

vagyok. Cseng a fülemben ma is az atya meg-
szólítása: „Csaba testvér”. Lőrinc atya a gimná-

ziumi éveim alatt gyóntató atyám volt, és fiatal lelki 
életemnek gondos, atyai vezetője. Sokszor adott 
olyan lelki tanácsokat, amelyek segítettek a hivatá-
som formálódásában.

Mindig felhívta figyelmemet a szorgos imádságra, 
és az Úr Jézus szeretetére. Szeretettel gondolok rá, 
mert idősödő kinézete ellenére, szellemi frissesség, 
és mély lelki atya szólt mindig belőle. Sokszor mond-
ták, hogy nehezen érteni szavait, de nekem mindig 
hallhatóak voltak tanító mondatai, és a Szentmiséi is, 
melyekről úgy a fülemben cseng: „Boldogok, akiket 
meghív asztalához Jézus, az Isten báránya”.

Kérem, hogy a Jóisten lássa el bő kegyelmekkel 
Lőrinc atyát, adjon neki egészséget, békességet, és 
hosszú életet, ha pedig befejezte élete feladatát, ak-
kor adja meg neki a Jóisten azt, amiért ő is egész éle-
tében dolgozott, amiért sok lelket formált, magát az 
üdvösséget.

Szeretettel, köszönettel: 
Szabó Csaba Péter„
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ember észreveszi. A teremtő Isten az ő szentséges Fia 
kedvéért öltöztette fel így ezt a világot, csak a meg-
testesülés hitét elfogadó lélek láthatja a teremtés 
szépségét.

A lelki élet útján az első útszakasz a via purgativa, 
a tisztulás keserves útja. Az a lélek, aki már felismerte 
Isten szeretetének jeleit olyan sebeket kap, amit nem 
gyógyíthat más, mint Isten.

Három állapota van a léleknek: a halott, a beteg és 
az egészséges. A halott lelkű ember az, aki nem viszo-
nozza Isten szeretetét. Sok hívő lelke is halott, mert 
nem lép be a hit személyes világába. A lélek igazi baja 
az ebben az esetben, hogy szenvedi az Istentől való 
távolságot. Számunkra a szentáldozás a gyógyulás 
pillanata, mert egyesít a szeretettel. Az Istent szerető 
léleknek üres ez a világ. Ezért vágyódik a lélek a vég-
telen után. Amikor a szentektől olvasunk, akkor az Is-
ten csendjét hallgatjuk.

Az igazán szerető lélekben megjelenik a mennyor-
szág utáni vágyakozás, a róla való elmélkedés életfor-
ma lesz. Lényeges, hogy át kell adni magunkat, 
szívünket az Úrnak, de ha odaadtuk, ne akarjuk visz-
szavenni. A nagy szeretet rabul ejti szívünket, de min-
ket itt hagy ebben a világban és ez a fájdalom áll a 
középpontban, mert még testben élünk. A nagy szen-
tek számára a földi dolgok közömbössé válnak, de 
egyre szabadabbak. A cél, két lábbal a földön állni 
úgy, hogy szívünk ne tapadjon a földhöz pl. Árpád-há-
zi Szent Erzsébet mondja: „e szív sebére, melyet szerel-
med ejtett, nincsen ír, csupán Te kedves arcod, s kedves 
társaságod.”

A lélek szerinti jelenlét azt jelenti, hogy Isten vala-
miképpen ott működik létezésünk mélyén. E második 
kegyelmi jelenlétnek a feltétele, hogy ne legyen ben-
nünk halálos bűn. A harmadik a szellemi jelenlét az a 
szerelmes jelenlét, amikor szemtől-szembe akarja 
látni a lélek a Kedvese arcát. A tisztulás útján járó 
csak tükörben homályosan láthatja Jegyesét. A Kato-
likus Egyház minden gyarlósága ellenére kétezer év 
óta hűségesen őrzi a hit kristálytiszta forrását a szent-
misében, a szentségekben és a liturgiában. A keresz-
tény hit középpontjában a názáreti Jézus arca áll. 

A tisztulás útján járva fedezzük fel a teremtett vi-
lágban Istennek nyomait. Az ilyen lelket megsebzi az 

Úr szeretete, ami képes belőlünk kiégetni a bűnös ra-
gaszkodást. Láthatjuk a szentek életénél, akik a bűn-
bánat fürdőjébe merülve születnek meg. Mikor Jézus 
szemünkbe néz, elerednek a könnyek. (Péter apostol) 

A szívet ki kell tágítani, majd megtisztítani, hogy 
belépjen az Úr. A jó imádság Isten és az emberek befo-
gadására tesz alkalmassá. A személyes szeretet sod-
rában már Krisztusban él a lélek. A via illuminativára 
lépő lélek jellemzője az, hogy az Úr világosságában 
jár, az Úr jelenlétében él. A szerelmes testet-lelket be-
tölti kedvese jelenléte akkor is, ha távol vannak egy-
mástól. Bizonyosságban él, hogy velem van az Isten, 
de Isten szeretetének édessége fájdalmat okoz ezen a 
földön. A megtestesült Igét megsebesítette az irán-
tunk való szeretet (5 seb) Isten a lélek vőlegénye. A vi-
rágos szőlőskert az erényes lélek képe.

„Megállj észak, halált hozá szele”. A hideg és a szá-
raz szél a lelki szárazságot jelenti. Nem ízlik az imád-
ság, unalom az Istennel kapcsolatos dolgokkal. 

Megoldást jelent elsősorban a buzgó kitartás, má-
sodszor pedig kérni kell a Szentlelket is. Az Úrral való 
jegyesség bekapcsolja a lelket az Atya és a Fiú közötti 
szeretetet áramlásába. A szentáldozásban jegyesi 
kapcsolatra hív az Úr, ahol az Isten és a lélek összeforr. 
Ez a boldogság és a békesség állapota. A lélek alsóbb-
rendű része az érzéki rész, központi rész a szellemi, 
amely képes Istennel érintkezni. A világ megfertőzi a 
lelket, ha engedjük, ezért kellett a honfoglaló Izrael-
nek kiirtani az ott lakókat, ne keveredjenek. Azt kér-
jük, hogy az Úr önmagát közölje velünk, ez már a hegy 
csúcsát jelenti. A szeretetében való elnyugvás a Je-
gyes ajándéka és ilyenkor a lélek magára és Istenre 
hagyatkozik.

Ezek után a lélek a via unitivóra az egyesülés útjá-
ra lép, és a feltámadt Krisztus házasságra lép, egyesül 
vele. Isten saját belső életét vetítette bele a teremtett 
lénybe (férfi és nő). Az ember hivatása az, hogy térjen 
vissza az eredetéhez. Az Istennel való egyesülés az 
ember végső célja, élete értelme, beteljesülése. Vá-
gyakozni, hogy egyek legyünk az Istennel. Itt a lélek 
átistenül. A megkeresztelt ember életközösségbe ke-
rül a feltámadt Krisztussal, lelkünk jegyesével, s e 
kapcsolatnak ki kell bontakoznia. Misztikus vallásos-
ság ez. „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él ben-
nem.” (Gal 2, 20) Ez a csúcsa a folyamatnak.
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ELMÉLKEDÉS
A Szentírás a házassági egyesülést megismerés-

nek nevezi. Önmegtagadás nélkül nincs lelki élet, az 
erények gyakorlása biztossá teszi a lelket a keskeny 
úton. Úgy szeretni, mint Krisztus: ez a csúcs. Szent 
Ágoston: „Szeress, és tégy, amit akarsz”. Az egyesülés 
útján járó ember már Krisztus szemével nézi az embe-
reket. Hasonló a hasonlónak örül. Az Istenbe merült 
ember zavarni kezdi, környezetét lásd Mártát. De Is-
ten arra teremtette az embert, hogy részt vegyen az Ő 
belső életében. Mária nem dorgálta meg Mártát. Kis 
Szent Teréz: „Anyámnak, az Egyháznak szívében én a 
szeretet leszek”.

Öregen is elmondhatjuk, imádkozni sem tudok 
már, de szeretni még mindig tudok. Fontos tudni azt, 

hogy az ember nem tud szeretni csak viszontszeretni. 
Jézus ránézett és megszerette őt. Örül nekünk az Is-
ten. Mindennél és mindenkinél előbbre kell tartanunk 
az Istennel való bensőséges kapcsolatot, mert Ő köz-
vetlenül vezeti a lelket. 

A halál az az ajtó, melyen belépve a Jegyes végleg 
magához öleli szerelmesét. Ha szívére hallgat az em-
ber, akkor eljut Istenhez, hiszen szeretni tudásában is 
képmása Istennek. Egymás társaságát szeretik, akik 
szeretetben élnek. A földi élet a megkezdett örökké-
valóság, majd a halál beemel a Szentháromság isteni 
életébe. 

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Szent Lászlóra  
emlékezünk

S zent Lászlónak anyja, a lengyel Richeza herceg-
nő adott olyan nevelést, hogy szent legyen. 
Rendíthetetlen hit, egyházszeretet jellemezte, 

igazságérzete példaértékű ma is. Szakadatlanul járta 
az országot, minden réteggel kapcsolatban volt. 

Imaélete feltűnt mindenkinek, még az ördög is 
zaklatta elmélyült imáiban. „Mint fénylő nap, úgy vilá-
gított népe előtt”. Személyes kisugárzása is óriási volt. 
Bajban, szenvedésben hozzá fordultak a rászorulók. 
Ő akart és tudott segíteni. Trónra lépésének 940. és 
szentté avatásának 825. évfordulóját ünnepeljük 
2017-ben.

Humánusan bánt ellenfeleivel, emberszámba vet-
te riválisait. A Monte Cassinói apáthoz írt levelében 
megvallja, hogy „hatalmas bűntudat marja, mert úgy 
érzi, az e világi hatalmat nem lehet bűnök nélkül gya-
korolni”. Ma is példa lehet ez az önismeret és önkriti-
ka. Példaértékű döntéseket hozott és példamutató 
magatartást tanúsított. Egyszerűség, természetkö-
zelség és ésszerűség jellemezte.

Csak győztes csatái voltak, féltek tőle, mint a 
mennykőtől. A békét többre tartotta, mint a hatalmat. 
Testvérével, Gézával nem volt közöttük rivalizálás, fél-
tékenység. Számára a haza ügye és az egyház ügye 
egyet jelentett.

„Ha megtérnek, éljenek, ne öljük meg őket” – mond-
ta, amikor a kun harcosokat üldözték. Nem vakította 
el a hatalom és a rang, hiszen még a koronázással 
sem sietett.

Szent László nemcsak Árpád vérét érezhette ma-
gában, hanem Szent István lelkületét is, hiszen meg 
tudott bocsátani az izgága és kapkodó Salamon ki-

rálynak. 1083-ban Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent 
Gellértet avattatta szentté a nép óhajára. Az ősök pél-
dája kötelezte és lelkesítette őt is.

Az 1092-es Szabolcsi zsinaton valláserkölcsi törvé-
nyeket hozott: a hitetleneket, a böjtöt megszegőket, 
a pogányságba esőket fenyegették meg, mondván, a 
vallástalan ember könnyen alkuszik meg lelkiisme-
retével, és hamar vállalkozik mindenféle gazságra.  
A családtagok torzsalkodásai és az utódlás gondjai 
annyira megviselték, hogy 1095. június 29-én meg-
halt, miután szélhűdés érte. Az új hit terjesztésekor 
sajnos sírját feldúlták, a katolikusok csak nehezen 
tudták megmenteni az ereklyéket. 

Az örökséget ápolni kell a mai kor magyarjainak is, 
főleg a hit megvallásában és a lelki erősségben.

Orosz Lőrinc prépost-plébános
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A munkát elvégeztem (Jn 17, 4)
Ferenczi Éva temetési búcsúztatója

„Megismertettem a neved az emberekkel. 
Megtartották szavad. Elhitték, hogy te 
küldtél engem…”  
Így beszél Jézus az Atyához az utolsó 
vacsorán. Ezek a mondatok igazak Évá-
ra is. Az ő életén keresztül megismertük 
a Mennyei Atyát, megtartottuk szavát  
és elhittük, hogy Évát az Atya küldte kö-
zénk. Csak van itt egy kérdés, ami nem 
hagy nyugodni minket: miért?

Miért nem gyógyította meg Isten Évát nekünk? „Uram, 
te mindent megtehetsz… Csak egy érintés…” Hiszen 
Éva is így hitte: ha csak a ruhája szegélyét érintem, 
meggyógyulok! Olyan szépen kértük az Urat. És nem 
találjuk a választ.

Szeretném, ha János evangéliumában megtalál-
nátok a válaszotokat. (Jn17, 1-24)

1. Jézus sohasem kérdezte, hogy 
miért

Csak arra figyelt, hogy a feladatot elvégezze: hogy 
örök életet adjon nekünk. És az örök életet úgy adta, 
hogy odaszentelte magát. Hogy megmutassa feltá-
madásában: „Én vagyok a Feltámadás és az Élet! Aki 
hisz bennem, még ha meghal is, él”! Benne hinni azt je-
lenti: Vele közösségben lenni, Neki engedelmeskedni! 
Együtt élni a Megváltóval, aki örök életet ad a benne 
hívőknek.

Jézus munkájában nincs miért!

2. Akiket nekem adtál, megőriztem 
őket

Jézus megőriz minket, hogy ne legyünk a gonosz léle-
ké. Hogy senki se vesszen el közülünk. És külön Őrző-
ket küld közénk, hogy el ne vesszünk. Ilyen Őrzőnk 
volt Éva!

Mi dolga van egy Őrzőnek?
Arra buzdít, hogy

– Imádkozz – nehogy kísértésbe ess!
– Gyónjál – mert bűnbánat nélkül felfuvalkodott 

hólyag vagy!
– Áldozzál – hogy el ne felejtsd: örök életed van!
– Böjtölj – mert ha nem vagy edzett, hamar letérsz 

az Útról!
– Olvasd a Bibliát! – különben honnan tudnád, mi 

az Isten akarata?!
Ezt az öt követ adta a kezünkbe Éva.

Mi dolga van egy Őrzőnek? Hogy végig csinálja a Mun-
kát, amit az Úrtól kapott. Hogy panasz nélkül, kiterít-
ve, utolsó leheletéig kitartva odavezessen minket az 
Atyához.

Hogy megtanuljuk egyszer s mindenkorra, hogy 
mi az értelme van az életünknek.

3. A munkát elvégeztem
Jézus egyszerűen jelenti az Atyának, hogy minden 
rendben. Kiengesztelte a Magasságos Istent. Életet 
ad a lelkileg halottá vált embereknek. Utat nyit az üd-
vösségre.

Nekünk pedig az a feladatunk, hogy az Atya neve 
általunk dicsőíttessék meg. Úgy dicsőítjük meg az Is-
tent, hogy tanúságot teszünk róla és áldássá válunk 
mások számára.

Hogy ebben az istentelen világban felragyogtatjuk 
az Istennel való közösségben rejlő lehetőségeket.

Jézus elvégezte a feladatot, amit az Atya bízott rá 
és visszatért a dicsőségbe. Jézus azóta is megbízza az 
embereket – Évát is – és velünk munkálkodik. És ami-
kor elvégeztük a feladatot, befogad minket az Ő di-
csőségébe. Így ment be Éva is az Úr dicsőségébe.

Nincs már „miért?”!
Inkább azt kérdezd magadtól: Végzed a munkád? 

A helyeden vagy, ahová Isten állított?
Jézus egyetlen lépést sem tett az Atya utasítása 

nélkül. Éva sem! Végig csinálta…
Jézus Ferenczi Évával ezt üzeni nekünk: Akiket ne-

kem adtál, azt akarom, hogy ott legyenek, ahol én! 
Hogy lássák dicsőségemet. Mert a munkát elvégezték. 
Ámen

Szentesi Csaba atya
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KróNIK A

Nagyböjti triduum

M int minden esztendőben, az idén is volt ven-
dégszónoka székesegyházunknak a nagyböjt-
ben. Ezúttal dr. Tóth Tamás, a Pápai Magyar 

Intézet rektora tisztelt meg eljövetelével és a virág-
vasárnap, valamint az ezt követő két nap tartott  
elmélkedéseivel. Szentbeszédei középpontjában az 
irgalmasság témaköre állt. Ennek az erénynek a gya-

korlása nem csupán a lezárt Irgalmasság szent évé-
ben kötelességünk, hanem egész életünkben. Ehhez 
kaptunk segítséget és buzdítást, felkészítve lelkünket 
Megváltónk kereszthalálának majd húsvéti dicsősé-
ges feltámadásának méltó megünneplésére.

Köszönet érte Istennek és dr. Tóth Sándor atyának.
Szerkesztőség

Imaszándékok
• Imádkozzunk azokért, akik külföldön tanulnak, dolgoz-

nak és családjuktól távol teljesítik honfiúi kötelességü-
ket.

• Nagybeteg oláh mama gyógyulásáért.

• A családom összetartásáért, a megbocsájtásáért, a 
hitéért.

• Máté, 6 éves beteg kisfiú gyógyulásáért.

• Hálaadás Péter megmeneküléséért.
Szerk.

Felhívás
A Debreceni Katolikus Figyelő szerkesztősége to-
vábbra is várja azokat az Istennek címzett kéré seket, 
ame lyekért mások is imádkozhatnak. Az imaszán dé-
kokat a Szent Anna székesegyház újsá  gos pol cán  
el helyezett zárt dobozban is gyűjtjük, és az újság  
következő számában közzé tesszük.
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b24

A címadó galéria január közepéig adott helyt az 
Imprinting/Bevésődés kiállításnak, amin jobbá-
ra a MODEM azonos tárlatának „werk” (munka) 

változatai szerepeltek.
Az alkotások a 10 éves Debreceni Nemzetközi Mű-

vésztelep tavalyi ténykedésén készültek, melynek 
központi témája, célja az etológiában s pszichológiá-
ban használt „bevésődés” fogalom körbejárása volt 
tágabb kontextusban, valamint a művészetre vonat-
kozóan – izgalmas! Tematikája szerint társadalmi kér-
déseket feszegető, néha mégis öncélúnak tűnő, a 
modernen túli merész, sőt provokatív fotó, grafika, 
kép, installáció került paravánra. Futólagos szemlélé-
sük-értelmezésük során olykor ennyivel nyugtázok: 

„Biztosan.” vagy a totál verselemzési kudarcot sugalló 
szösszenettel: „Vajon mire gondolt a költő?”. Ezért kü-
lönösen hasznos segítségnek bizonyul a köszöntő 
kommentár, a brossúra, általuk a nehezen emészthe-
tő anyag élvezhetővé, felfoghatóvá válik. No, s bete-
kintést enged a galéria udvarán működő art-műhely 
szellemi életébe, rávilágítva, mennyire szükséges a 
kölcsönös megértésen, tiszteleten alapuló, felelős in-
tellektuális-együttgondolkodás, majd cselekvés.

Néhány beépülő motívum: Nelson Mandela, Fred-
die Mercury, Superman, Angela Merkel, buddhista 
templom felújítása, Párizs fölött köröző repülőgép 
szárnyán teniszezők, keleti szenthelyen behunyt sze-
mű nő igyekszik Buddha hasának érintésére, Hősök 

tere 1919 (rajta kopott transzparens: Világ proletárjai 
egyesüljetek!), vázlat s montázsok egy felvidéki refor-
mátus templomról. Apró monitoron korabeli híradó 
filmkockái pörögnek, kísérőszövege szétszórt fejhall-
gatókból mindenütt hangosan recseg, folyton vissza-
térő eleme: „forradalmi munkásmozgalom”. Odébb 
vidéki népdalkör, illetve asszonytagjainak szakmai s 
privát élete hétköznapjainak-ünnepeinek fényképes 
dokumentálása. Köztük valamelyik kórista konyhájá-
ból hímzett falvédő, szirupos felirata: „Ha van szíved, 
neked is fáj, amit velem tettél.”. Másik énekestől gon-
dolatot idéz: „Az embernek a lelkivilága elfogy.”. E so-
rozattal kissé szemközt kép lóg, balján szöveg: „Mi újít 
meg?”, „Az érzékelés kitágítása.”.

Az előző percek élményétől mágikussá misztifiká-
lódott udvarra lépcsőzök. Oldalamnál agyagsárga 
ház, a jéghideg falához dőlő erősen kora-tizenévesek 
frissen sodort (vaj’ milyen…) cigarettát szíva sütké-
reznek. Emitt gesztenyefa, lombtalan ágain fenyőrigó 
sereg zsinatol. A fiatalokra pillantok, követem hunyor-
gó nézésük. Rálelek, mit figyelnek: lentről az ég felé 
tartva a hátulról a Nap fényözönébe öltözött temp-
lom robosztus tornyait követi vakuló tekintetük, tán a 
kereszttől is tovább, hol karvalytól rebbent galamb-
raj suhan. Szemem visszakapom a tinikre. Bámulom 
őket, mégse találom révedésük holt-biztos okát!

Így esett Vízkereszt didergő delén, ilyen szellemi 
termékek születtek 2016 nyarán a Szent Anna Székes-
egyház árnyékában egy udvar, most havas-deres grá-
nitkövein illeg-billeg világ idejekor.

Dr. Milbik József

Isten és haza
Wass Albert emlékest a debreceni Svetitsben

„Isten áldd meg a magyart…”. Áldd meg, mert 
sokat szenvedett. Igaz, voltak és vannak bűnei, 
de már nagyon megbűnhődött miattuk, s „meg-
fogyva bár, de törve nem”, él, és vár egy jobb 
kort, „mely után / buzgó imádság epedez / száz-
ezrek ajakán”.

A kiemelt sorokban mindnyájan felismerjük refor-
mkori nagyjaink, Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mi-
hály nemzetünkért aggódó fájdalmas-gyönyörű 
fohászát. Pedig ők még nem tudhatták, hogy az utá-
nuk következő század még több szenvedést fog mérni 
nemzetünkre. Erről csak a XX. század írói, költői tud-
nak majd szólni. Ezek egyike Wass Albert (1908-1998), 

aki az A bujdosó imája c. versében így beszél nemze-
téről: „Legjobb fiait vitte / mindég a Golgotára / s jótet-
tének soha, / csak bűnének volt ára.” A vérzivataros XX. 
század magyar bujdosója, aki önkéntes száműzött-
ként hagyta el szülőföldjét, mit kívánhatott volna ön-
magának és népének mást, mint békességet. S kitől 
várhatta volna ezt mástól, mint Istentől: „Uram, adj 
békességet / a Kárpátok között! …” – írja tovább emlí-
tett versében.

Ez utóbbi alkotóról tartott megemlékezést halálá-
nak 19. évfordulója alkalmából a Gróf Wass Albert 
Társaság február 20-án a Svetits Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégium Szent Kereszt-kápol-
nájában. Gyarmatiné Kiss Margit, a Társaság elnöke 
röviden felvázolta Wass Albert munkásságát, kiemel-
ve debreceni kötődését s azt a tiszteletet, amely a vá-
ros részéről övezte és övezi az író és költő Wass 
Albertet. Hálával idézte fel a társaság alapítójának és 
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A zene mindenkié
Koncert az ebesi Szent Lőrinc-templomban

A zene mindenkié – e szavakkal indította köszön-
tőjét Orosz Lőrinc atya február 25-én Ebesen 
Hajtmann Ildikó tanár, énekes előadóművész 

és Gál Csaba zongoraművész koncertjén. Az atya rá-
mutatott arra, hogy az emberrel egyidős zene végig 
kíséri emberlétünket, s nem véletlen, hogy a szent-
miséken is jelentős szerepet kapott az Istenhez emelő 
liturgia ünnepivé tételében.

Éva asszony adakozásának és Erzsikének, az ebesi 
sekrestyésnek, valamint a városka szorgos asszonyai-
nak köszönhetően, a kezük munkáját dicsérő, virág-
díszben pompázó kedves templom méltó helyszíne 
volt az eseménynek.

Az énekszámok között elhangzottak áhítatot 
árasztó barokk szakrális dallamok, mint a Panis Ange-
licus C. Francktól, vagy Stradella Pieta Signorája és – 
természetesen – Schubert, Gounod, Verdi halhatatlan, 
örökszép Ave Maria-i. De, még benne lévén a farsangi 
időszakban, a műsorban helyet kaphattak „könnye-
debb dallamok” is, mint a francia Bizet Prosper Méri-
mée elbeszélése nyomán írt operájának, a Carmennek 
(1847) Habanera címen ismert áriája.

Modernebb korokból, napjainkból is csendültek 
fel dallamok, pl. George Gershwin, amerikai zeneszer-
ző (1898-1937) Porgy és Bess c. operájából Clara 
bölcsődala, vagy Leonard Bernstein (1918-1990) West 

side storyjának két áriája. Hajlékony, nagy dallamíve-
ket átfogó hangjának felmutatása mellett Hajtmann 
Ildikó előadói képességeivel is megragadta a hallga-
tóságot, sőt az egyes zenedarabok „felvezető szöve-
geit” maga alkotván, irodalmár hajlamait is elárulta.

Zongorakísérői talentuma mellett Gál Csaba egyé-
ni előadóként is bemutatkozott Chopin és Liszt Fe-
renc egy-egy zongoradarabjával. 

Köszönet a művészeknek, a pártfogóknak, min-
den, a sikeren munkálkodó kéznek, s azoknak is, akik 
hallgatóként befogadták szívükbe Isten üzenetét. 
Mert minden igaz művészet által Ő formálja szebbé, 
nemesebbé lelkünket.

Bérces Mária Klára

örökös tiszteletbeli elnökének, dr. Vincze Piroskának 
az emlékét. Hangsúlyozottan kiemelte Wass Albert 
őszinte, mély Isten- és hazaszeretetét, amit a felveze-
tő gondolatokkal igyekeztünk mi is érinteni. A tény, 
hogy egy katolikus iskola kápolnája adott helyet az 
emlékestnek, (köszönet Bártfay Katalin M. Zsuzsanna 
nővér igazgatónak és Géczy Erzsébet M. Erzsébet nő-
vérnek) és hogy Maczkó Mária, a Svetits volt növendé-
ke, Magyar Örökség- és Príma-díjas népdalénekes 
fellépett az est műsorában, amelyet  Tulipán Ferenc 
református lelkész imája zárt, mindennél fényeseb-
ben bizonyítja az istenhit és a hazaszeretet szoros ösz-
szetartozását a legnemesebb lelkekben. Ugyanakkor 
ez az esemény a tettekben megnyilvánuló ökumeniz-
mus szép példája is – ahogy záró szavai között Margit 
asszony mondta.

A műsor moderátora Tulipánné Molnár Csilla, a 
gróf Wass Albert Társaság titkára volt. Wass Albert 

műveiből felolvastak, illetve szavaltak Mezei Anna, a 
Balásházy János Középiskola végzős diákja és Tulipán 
Márton, a debreceni Szent József Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákja.

Zárásul engedtessék még meg egy-egy idézet a 
költőtől, valamint a dalénekestől.

„És legyen egy akol, / És egy legyen a pásztor. / Nö-
velj pásztorbotot / virágzó rózsafából” – szakad fel az 
Úrhoz a könyörgés Wass Albertből. Maczkó Mária, a 

„szolgálatos népdalénekes”, aki saját vallomása sze-
rint „Isten szeretetét kívánja közvetíteni” minden 
énekével, minden megnyilvánulásával, mint valamely 

„lélekvarázsló” teremtett „mennyei illatlégkört” szak-
rális népdalaival. „Dicsértessél… Háromság egy Is-
ten… áldd meg dolgainkat!” 

Bérces Mária Klára

107_2017_punkosd.indd   13 5/29/17   4:34 PM



14 Debreceni Katolikus Figyelő • 107. szám

PüNKöSD

Mi Csíksomlyó titka?

A mikor a kedves olvasó a kezébe veszi a Katoli-
kus Figyelőnek ezt a számát – remélve a legjob-
bakat –, akkor én már Csíksomlyó felé robogok, 

mivel ez a szám Pünkösdkor fog megjelenni. 2003 óta 
kétévente rendszeresen elmegyünk egy megszokott 
baráti társasággal a csíksomlyói búcsúba, ahol ko-
rábban már többször is voltunk, csak egy másik cso-
porttal.

Hogy mit jelent nekem Erdély és benne Csíksom-
lyó, azt nem lehet szavakba önteni, azt át kellene 
éreznie személyesen mindenkinek életében legalább 
egyszer, de ajánlatos lenne többször is.

A Dévai Szent Ferenc Kiadó Kft. 2015-ben megje-
lent „Egészen szép vagy Csíksomlyói Szűz Anyánk!” c. 
könyvnek az előszavában Böjte Csaba testvér a kö-
vetkező gondolatait osztja meg velünk: „1514-ben, a 
testvérháborúba sodródó Dózsa-féle hadjárat végső 
napjaiban jelent meg a kegyszobor a templomban, 
Székelyföldön, a keleti végeken. Az egész Magyar Ki-
rályságot pusztulásba rántó, olthatatlan pártoskodás-
ra, a gyilkos gyűlöletre válaszként Te magad jöttél 
közénk, erőt, egységet, békét hordozó kegyszobrod 
megjelent a csíksomlyói kis bazilikában! (…) Anyánk 
szép Szűz Mária! Fejeden koronával, oldaladon a gyer-
mek Jézussal köztünk trónolsz a legszebb oltárunkon, 
és újból és újból összegyűjtesz, vigasztalsz, bátorítasz, 
szeretettel utat mutatsz nekünk, gyermekeidnek. Több 
mint ötszáz éve imádságos szeretettel mindig számít-

hattunk rád! (…) Légy a mi éltető forrásunk, belőled, ál-
talad és érted is fakadjon egy jobb világ, melyben a mi 
szülőföldünkből, a szép Kárpát-medencéből Szent Ist-
ván akaratából, Mária, a Te szent koronád virágzó föld-
je legyen!”

A Csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó 2001-
ben megjelentette Daczó Árpád (P. Lukács OFM) Csík-
somlyó Titka c. művét. Ennek előszavában a szerző 
több kérdést is felvet, amely nézetem szerint igen el-
gondolkoztató. 
1. Miért Csíksomlyó a búcsújáró hely? Azért, mert ott 

van Mária kegyszobra? Lehetne máshol is!
2. Miért éppen Csíksomlyó őrzi Mária kegyszobrát? 

Azért, mert éppen oda készült. Azonban a kegy-
szobor csak az 1500-as évek elején került a kegy-
templomba.

3. Miért éppen oda készült a kegyszobor? Mert oda 
már azelőtt is özönlött a búcsús nép!

4. Ezt honnan tudjuk? IV. Jenő pápa 1444-ben ki-
adott bullájából. Ebben azt írja, hogy Mária tiszte-
letére naponta óriási tömegek szoktak összefolyni.

5. Hova folyt Somlyóra a nép, amikor a bulla kiadásá-
nak az évében is még csak épült Mária temploma? 
Biztosan a Kis-Somlyó hegyére, mint ahogy most 
is odafolyik a rengeteg búcsús.

6. Mi volt ott a Kis-Somlyón, ami oda vonzotta az áj-
tatos tömeget? Ez a kérdések kérdése!

7. Az ott lévő kápolna? A hagyomány szerint a Salva-
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tor kápolnának az ősét, Szent István király építet-
te 1002-ben.

8. Miért éppen oda építette Szent István a Kápolnát? 
Kápolnát oda építenek, ahová a nép ájtatoskodni 
jár.

9. Kinek a tiszteletére ájtatoskodott ott a nép? A leg-
kézenfekvőbb válasz erre az volna, hogy mint 
most is, Mária tiszteletére! Igen ám, de a magyar 
nép csak ekkor, ezer körül kezdett közelről megis-
merkedni a kereszténység és Mária tiszteletével! 
Azt is inkább a templomban tanulják meg, nem a 
hegy tetején! Gondoljunk csak arra, hogy a most 
legarchaikusabb népcsoportunk, a moldvai csán-
gók, nemcsak Máriáért jönnek Csíksomlyóra, ha-
nem azért is, hogy a hegyen megnézzék a nap- 
keltét! Ez pedig őseink napkultuszának fennma-
radt csodálatos hagyománya!

10. Vajon az ájtatos nép nem a Napba öltözött Asszo-
nyért (Jel 12, 1-2) is jött ide, akinek a lába alatt a 
Hold? Igen! Érte is!

11. Őseink nap- és holdkultuszának emlékét hordja 
tehát most is a Kis-Somlyó hegye? Úgy néz ki, hogy 
igen! A napkultuszban az áldott napot, a holdkul-
tuszban pedig az ősi Boldogasszonyt tisztelte a 
népünk. Így lett a magyarok ősi Boldogasszonyá-
ból Boldogságos Szűz Mária. Az ősi Boldogasszony 
tulajdonneve Babba volt. Megkeresztelkedésünk 
után lett belőle Babba Mária. Ez a Babba Mária a 
titka Csíksomlyónak!

Amikor közeledünk Csíksomlyó felé, láthatjuk, 
ahogy a Nagy-Somlyó mellé oda simul a Kis-Somlyó 
alázatos kúpja, oldalán a Szent Antal-kápolnával. 
Alatta pedig, mint egy királynő, úgy trónol Mária kegy-

¨temploma, amelynek két tornya, mint két ölelő kar 
nyúlik az ég felé. Amikor ez a látvány elénk tárul, ak-
kor bizony könnyes lesz az ember szeme, a szíve pedig 
megtelik szeretettel és meghatódottsággal. Ez az ér-
zés pedig csak egyre jobban erősödik, főleg amikor 
azt látjuk, hogy milyen sok keresztalja siet énekelve, 
telve bizalommal a búcsúba, hogy letegye a hétköz-
napok terheit a Szűz Anya lába elé. Többek között én, 
ezért is veszek részt az idei búcsún, mert meg akarom 
hálálni az Istennek és Szűz Máriának azt a kegyelmet, 
hogy nagy szükségemben, betegségemben megsegí-
tettek, és azt, hogy eddig életemben mindig érezhet-
tem a gondoskodó kegyelmet.

Mint minden alkalommal eddig is, és vélelmezhe-
tően most is – ugyanúgy, mint a többi búcsús – én is 
meghatódott állapotban, de boldog mosollyal az ar-
comon mentem, és megyek fel majd most is Mária elé, 
hogy azután ugyanúgy, mint mások, én is könnyes 
szemmel sírva jöjjek le onnan. Vajon miért van az, 

hogy Csíksomlyón sírni kell? Talán azért, mert ott a 
nyeregben az embert olyan érzés tölti el, hogy a Bol-
dogságos Szűz Mária anyai jósággal öleli magához a 
búcsúsokat. De a meghatódást többek között az is 
okozza, hogy hallhatjuk, tapasztalhatjuk, hogy szinte 
a világ minden tájáról özönlenek a magyarok a búcsú-
ba. Olyanok, akiket a történelem szakított el Erdély-
től a határok átszabásával, de olyanok is, akik saját 
akaratukból választottak új hazát maguknak. Ott, 
fenn a hegyen együtt, mindenki bárhonnan is jött, 
szinte testvérének érzi a másikat. Tapasztalni lehet, 
hogy senki sem türelmetlen, mindenki segíti, ameny-
nyire tudja, a másikat, a gyermekektől kezdve az egé-
szen öregekig, és nem látni fáradt, csak egymásra 
mosolygó arcokat.

Itt lehet igazán rádöbbeni arra, hogy a Boldogsá-
gos Szűz Mária, az a csodálatos asszony, akit az Úr-
isten már kezdettől fogva arra választott ki, hogy ne 
csak a megtestesült Isten Fiának, hanem nekünk, em-
bereknek is, Égi Édesanyánk legyen. Igen Égi Édes-
anyánk, aki meleg anyai szeretetével mindnyájunkat 
visszavár. Hiszen amióta ember az ember, azóta min-
denek előtt anyára van szüksége. Olyanra, aki nem-
csak biológiai értelemben, hanem lelki, érzelmi 
értelemben is anya. És milyen különös, de biztosan 
nem véletlen, hogy erre az Égi Édesanyára, mint a ma-
gyarok Nagyasszonyára már korán ráismert az ősma-
gyar.

Ezért szebb nevet nem is adhattunk volna neki, 
mint Szép Szűz Mária. Illetve a még ősibb, de többet 
jelentő, az anya biztonságos és boldogságos közelsé-
gét jelentő szót, hogy Babba Mária.

Sokat gondolkoztam azon is, hogy miért éppen itt, 
a katolikus Székelyföldön, Csíksomlyó központtal 
maradhatott meg a mai napig is a magyarság össze-
tartozásának és hitének fenntartó ereje? Valószínű 
azért, mert vigyázott rá a Babba Mária. Ezért is fogom 
majd elmondani ott a nyeregben a következő fohászt: 
Anyám! Elgyengültem. De fogd meg a kezem és kérlek, 
Te vezess tovább magadhoz, az anyai szívedhez, hogy 
onnan veled együtt mehessek fiadhoz, áldott Jézu-
sunkhoz!

Több búcsújáró helyen is jártam már, de azt az ér-
zést, amit Csíksomlyóban lehet átélni, sehol nem ta-
pasztaltam. Ezért tiszta szívemből kívánom, hogy 
azokat az érzéseket, amelyet csak a csíksomlyói bú-
csúban élhetünk át, mindenki legalább egyszer élje át, 
mert akkor ez a maradandó lelki felemelkedés bizto-
san segíteni fog a hátralévő élete terheinek további 
elviseléséhez.

Csicsovszkiné dr. Szilassy Emília
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„Istennek kincses tárháza…”
Vásárosnaményban rejtezkedett a CSÍKSoMLyAI mirákulum

T elepülésem neve – ha csak ritkán is – elő-előfor-
dul a magyar irodalomtörténetben. Ezúttal egy 
olyan könyvritkaság kapcsán is, amely könyv az 

összmagyar kultúrkincs: nyelv-, gondolkodás-, egy-
ház- és vallástörténeti vonulatának is jelentős, egyedi 
darabja. Az írásmű Mohay Tamás néprajzkutató, szo-
ciológus, az ELTE Néprajzi Intézetének igazgatója és 
egyetemi tanára legújabb kötete. 2005-ben, az erdé-
lyi ferencesek és a Szent István Társulat közös kiadá-
sában jelent meg.

A könyv P(áter). Losteiner Leonárd (1744. Kolozs-
vár–1826. Csíksomlyó) ferences szerzetes egyetlen 
magyar nyelvű alkotását tartalmazza, ami az első ma-
gyar nyelven írott mirákulum (imameghallgatásra be-
következő csodák gyűjteménye). Témái: Az ötszáz 
éves Csíksomlyói Mária-szobor. A korabeli tanúk által 
elbeszélt – Csíksomlyóhoz köthető – csodák, és Csík-
somlyó búcsújáró hellyé válásának története.

A kötet lehetőséget kínál a mai olvasónak, hogy – 
fakszimilében (hasonmás) és / vagy Mohay Tamás át-
iratában – ízelítőt kapjon a két évszázaddal ezelőtti 
magyar nyelv gyönyörűségeiből, valamint képet nyer-
jen a XVIII-XIX. századi Erdély katolikus magyarságá-
nak hitvilágáról és vallásgyakorlati szokásairól.

Mohay Tamás a szövegértést elősegítő tudomá-
nyos megalapozottságú tanulmánnyal, a megértést 
teljessé tevő lábjegyzetekkel, korrajzzal és tekinté-
lyes mennyiségű adattárral kiegészítve, átfogó képet 
ad a XVIII. század végi erdélyi vallási felekezetek éle-
téről, különös tekintettel a ferences szerzetesek ér-
tékőrző, értékteremtő cselekedeteire.

De mi köze mindezeknek Vásárosnaményhoz?
Reményeim szerint még sokan emlékszünk város-

kánkban dr. Cserháti István plébános úrra, aki 1967-
től 1999-ig Római Katolikus egyházközségünk lelki- 
 pásztora volt.

Cserháti atya az 1999. évi nyugdíjba vonulásától 
haláláig (2015. július 12-ig) Nyíregyházán, Papi Ott-
honban élt. 2005-ben – talán közeli halálát érezvén – 
egy vaskos borítékot küldött a Szatmárnémetiben 
lakó Máriás József – irodalompublicisztikával foglal-
kozó – újságírónak. Az újságírót ismerte, hiszen a ma 
Romániához csatolt, Szatmárnémetihez közeli Túrte-
rebesen született 1923-ban. A szatmáriakkal egész 
életén át ápolta rokoni, baráti kapcsolatait. A boríték-
ban egy nyolcvankét lapot tartalmazó 10×15cm-es 
kéziratos füzetecske, és egy – a kézirat további sorsa 
felől intézkedő – levél volt.

Cserháti atya levelében a következőképpen írta le, 
hogyan lett a XIX. század első évtizedében a keletke-
zett kézirat tulajdonosává, őrzőjévé.

„Sátoraljaújhelyi káplán koromban (1955-56) köny-
vespolcot vásároltam az Újhelyre került, nyugalmazott 
tarcali plébánostól, Braun kanonok úrtól. A könyves-
polccal együtt a kanonok úr házvezetőnőjének húga 
ráadásul nekem adott egy vesszőből fonott bőröndöcs-
két, amit 1944 őszén egy menekülő ferences barát felej-
tett, (vagy hagyott megőrzésre) a tarcali plébánián.  
A bőröndben, amelyért később senki sem jelentkezett, 
8-10 darab Korda-könyvecske (a Korda RT. főleg katoli-
kus kiadványokra szakosodott kiadó és nyomda) között 
találtam ezt a Florilegium (irodalmi szemelvények gyűj-
teménye) című kis írást. Sajnos a bőröndben az évek so-
rán az egerek tanyáztak, sok papírt teljesen szétrágtak. 
Az – Istennek hála – az épen maradt kézírásos köny-
vecskét azzal az elhatározással helyeztem a könyvtá-
ram legféltettebb kincsei közé, hogy alkalomadtán 
átadom valamelyik ferences kolostornak. Az esemé-
nyek azonban másképp szövődtek. Nyugdíjba vonulá-
somkor került újra kezembe.”

Dr. Cserháti István lelkipásztorunk levele még más 
fontos részleteket is tartalmazott ahhoz, hogy a kéz-
irat visszakerülhetett eredeti származási helyére, 
Csíksomlyóra: „… a könyvecskében megőrződött egy 
a P. Papp Asztrik ferences atyának címzett gyászjelen-
tés, s ugyancsak az ő nevét őrző két névjegykártya. Ez 
utóbbiak kolozsvári lakhelyet jelölnek meg. A gyászje-
lentés címzettje viszont Csíksomlyóra szól. Tisztázandó, 
hogy a kettő között mi az összefüggés. Melyik az előbbi: 
a címzés, vagy a névjegykártya? Talán Asztrik atya volt 
az, aki elmenekítette onnan? Önök bizonyára ismerik 
az atya későbbi életútját, ami talán az általa elmeneki-
tett könyvecskére is fényt vet. Jusson vissza arra a hely-
re, ahol évtizedekig őrizték azt.”

A hűséges őrző, dr. Cserháti István plébánosunk 
akarata még 2005-ben beteljesült. A könyv visszake-
rült arra a helyre, ahol minden bizonnyal keletkezett. 
Csíksomlyóra a Ferences Rendházba.

Filológusok (szövegek keletkezéskutatói) kétséget 
kizáróan bizonyították, hogy a könyv szerzője P. Los-
teiner Leonárd, a Csíksomlyói Ferences Rendház egy-
kori házfőnöke, aki a ferences rend és a csíksomlyói 
rendház történetírója is volt a XVIII-XIX. században.

A Vásárosnaményi Római Katolikus Plébánián pi-
henve – majd hat évtizeden át – védelmet élvezett az 
a kézirat, amely megírása után körülbelül 200 évvel 
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nyomdába került, hogy megjelenése pillanatában ki-
jelenthessük: a magyar irodalomtörténet első miráku-
lomos könyve közkinccsé vált!

A 79 sorszámozott, hitelesített csodás történet kö-
zött szerintem a 33. történet az egyik legszebb, leg-
emberibb. Mohay Tamás átiratában ekként olvasható: 

„A szűzen gyümölcsöző Mária a gyümölcsteleneknek is 
Anyja, ezért a benne reménlő magtalanokra is szokta 
ezen szent képben is hathatós közbenjárását és ke-
gyességét kiterjeszteni, amint levelében bizonyítja ezt 
méltóságos Gábor Anna, néhai udvari tanácsos Csató 
Zsigmond úr özvegye, aki levelével bizonyítja, hogy egy 
csíkszépvizi kontrallorné (sóvámszedő mellett szolgáló 
sóőr felesége) első férjével 16 esztendők alatt, a máso-
dikkal nyolc esztendőkig magtalan lévén, és emiatt fér-
jétől is nagyon szorongattatván ügyét és folyamát 
vette ezen szent képhez. Férjét keserves könnyhullatá-
sival arra bírta, hogy hét szombat napon ezen szent ké-
pet együtt meglátogatnák: minek előtte egyes 
fogadásokat egészen beteljesítették volna, az alatt a 
szomorú asszony megvigasztaltaték, és mint Ráchel, 
méhében fogana. Ennek méhe gyümölcsét az említett 
méltóságos Gábor Anna asszony nemes delnei Botskor 
Mihállyal 1732. esztendőben a keresztelő víz alá tarták, 
és Istennek beajánlák. Így vigasztalja Isten azokat, akik 
szomorú ügyekben teljes hittel, reménységgel és szere-
tettel folyamodnak az ő Anyjához, Máriához.”

A csíksomlyói pünkösdi búcsú napjainkban év-
ről-évre keresztényi egységbe olvasztja a felekezeti-
leg megosztott magyarságot. A Napba öltözött 
Asszonyhoz, Babba Máriához, ma is sokan imádkoz-
nak, egyéni életük, testi-lelki bajaik orvoslásáért, cso-
dákért.

Településünkről is számosan utaznak el minden 
esztendőben az összmagyarság egyik legfontosabb 
találkozási helyére, Csíksomlyóra.

Dr. Cserháti István plébános úr, tiszteletbeli egri 
kanonok, sárvári címzetes apát, volt lelkipásztorunk, 
e páratlan kultúrkincs felismerője, becsületes őrzője, 
beírta nevét az irodalomtörténetbe. Plébános úr tisz-
tessége, műveltsége jó fényt vet városunkra még a 
földi életből történt eltávozása utáni időben is. Csík-
somlyón pedig kiolthatatlan megbecsültséget ger-
jesztett valamennyi vásárosnaményi lakos iránt, akik 
a Magyarok Nagyasszonya pártfogását kérni elzarán-
dokolnak a csíksomlyói Mária-kegyhelyre.

Lehetőségeinkhez mérten látogassunk mi is gyak-
ran a legkeletibb kegyhelyünkhöz, és tiszta lélekkel 
szívből könyörögjünk a Szűz Anya közbenjárásáért.

„Édes Anyja Nagyasszonya igaz magyar fiaknak”

Forrás: „Új Beregi Élet” 2017. februári száma
Vásárosnamény város önkormányzatának lapja

Baráth Miklós közreadó
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NeKroLóG

Meghalt Dr. Németh Éva háziorvos

R itkán fordul elő, hogy katolikus újságban refor-
mátusról jelenjen meg nekrológ. Most mégis ez 
történik, mert Éva – egyik atya szavaival élve – 

„katolikusabb volt sok katolikusnál”. Élete ezer szállal 
kapcsolódik Debrecenhez. Itt született, itt tanult és 
itt is dolgozott. Rendelőjében nemcsak a körzetéhez 
tartozó betegeket gyógyította, hanem a város más te-
rületéről is jártak hozzá a gyógyulni vágyók.

Háziorvosi teendőin kívül ellátta a római katolikus 
püspökség fenntartásával működő Szent Erzsébet 
Otthon orvosi teendőit, a Svetits Katolikus Diákott-
hon tanulói és az Iskolanővérek gyógyítását, később 
az öregotthon lakóinak egészségét is felügyelte. Ő ve-
zette be mind az otthoni, mind az intézményi hospi-
ce-szolgálatot a városban. Nemcsak házi, hanem 
családorvosunk is volt. Öcsém anyósát a Szent Erzsé-
bet Otthon hospice-részletén több, mint egy évig ke-
zelte, Erzsébet húgomat a Svetitsben, engem 23 évig 
a körzetében gyógyított. Alzheimer-kóros testvérün-
ket életének utolsó félévében vette át, amikor már 
csak a gondozás, ápolás részleteit beszélhette meg 
velünk. Amikor Kati (a beteg) testvérünk fekvőbeteg 
lett, hívás nélkül minden héten meglátogatta, leült 
velünk, a gondozóival megbeszélni az új helyzetben 
előállt teendőket. Amikor Kati meghalt, vasárnap reg-
gel kijött hozzánk kiállítani a papírokat, hogy Katit ne 
vigyék el felboncolni. Ilyet más háziorvos nem biztos, 
hogy megtett volna.

Nagy empátiával fordult a beteg emberek felé. Ró-
lam tudta, hogy csak legvégső esetben kérek tőle se-
gítséget, tudta, hogy nem szívesen szedek gyógyszert, 
mindezt figyelembe vette a gyógyítás során. Mikor el-
mentem hozzá Kati állapotának romlásáról beszá-
molni, az ő vállán sírtam ki magam, úgy vigasztalt. 

Egyszer a váróban egy idős hölgy mondta, hogy régen 
járt már Évikénél. Ebből láttam, milyen baráti kapcso-
latban van a betegekkel. Igazi hivatástudattal végez-
te orvosi szolgálatát. Hálapénzt nem fogadott el 
tőlünk, még csekély ajándékot sem. Mindig ráért, 
nem küldött el senkit, aki hozzá fordult. Nagy munka-
bírással áldotta meg Isten. Édesanyját, annak halálá-
ig, 90 éves koráig nagy türelemmel, szeretettel 
gondozta. Egyszer vizsgálat közben mondta nekem, 
hogy ha édesanyja meghal, lakást kell változtatnia, 
mert olyan kevés lesz a nyugdíja, hogy abból csak egy 
kis lakást tud fenntartani.

Betegségéről soha nem beszélt velünk, de azért 
tudtuk, mikor van kórházban. Utolsó kórházi benn-
fekvése előtti napon az öcsémék még találkoztak 
vele a kórházban. Másnap felhívtam, akkor még tud-
tam vele beszélni, később már csak SMS-t küldött, vé-
gül már azt sem. Mivel látogatni az influenza-járvány 
miatt nem lehetett, csak imáinkról biztosítottuk, le-
velet küldtünk be neki.

Rövid ideig volt nyugdíjas. El lehet mondani róla, 
hogy addig élt, amíg dolgozott. Istenhívő ember volt, 
bízott a Gondviselésben, gyakorolta vallását. Isten 
áldja meg jóságáért, és adjon neki örök nyugodalmat, 
jutalmazza tevékeny, áldozatos életét örök boldog-
sággal.

A nagy zeneszerző, Bach János-passiójának záró-
tétele magyar fordításban így kezdődik: „Uram, hadd 
vigye angyalod lelkemet, ha meghalok, Ábrahám keb-
lére…” Reményünk szerint már otthon van Atyjánál, 
ott könyörög értünk, egykori betegeiért, és ott várja a 
végső napon a feltámadás dicsőségét.

Éva, nyugodj békében!
Géczy Mária

Hat és fél év a Gulágon
rizák István visszaemlékezései

L apzártánk után, 2017. május 24-én a Svetits adott 
otthont a „Hat és fél év a Gulágon” című könyv 
bemutatásának, amelyet a Szent Anna Székes-

egyházba járó – sokunk által is ismert – 86 éves Rizák 
István emlékei alapján Barna Attila írt.

A szovjet munkatáborokról, az ártatlanul elhurcolt 
emberekről, a málenkij robotról, az ott meghalt em-
berek millióiról még mindig sokkal kevesebb szó esik, 

mint a náci Németország koncentrációs táborairól. Ez 
a könyv is hozzájárul ahhoz, hogy a kommunista dik-
tatúra rémtettei ne kerüljenek a feledés homályába.  
A történelemtudomány számára is nagyon fontos for-
rások a még élő emberek személyes emlékei, pláne 
annak ismeretében, hogy nagyon sok bizonyító erejű 
dokumentumot maguk a szovjet hatóságok megsem-
misítettek. 

A Gulág emlékbizottság támogatásával 300 pél-
dányban jelent meg a könyv, amelyet Hajdú-Bihar 
megye minden középiskolájába és könyvtárába sze-
retnének eljuttatni.

Záborszky László
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Példa értékű keresztény összefogás
A virágvasárnapi ökumenikus keresztút margójára

Mottó: „Szent áldozat, tedd meg, ne szűnjünk

Kereszten látni tégedet.

Szent véred mossa csak le bűnünk,

Lelkünk előtt az tár eget.”

(Református egyházi ének)

K atolikus hitünk egyik legszebb ősi kinyilvánítási 
formája a nagyböjti keresztútjárás. Az első, aki 
keresztutat járt, mondhatni, maga Jézus Krisz-

tus volt, akit: „a gonosztevők közé sorolták, / noha so-
kak vétkeit hordozta, / és közben imádkozott a 
bűnösökért.” (Iz 53, 12) A bűn nélkül valónak ütlege-
lések és csúfolások közepette kellett cipelnie azt a  
keresztet, amelyre, mint egy utolsó gonosztevőt felfe-
szítették. „Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az 
úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgo-
tának hívnak. Ott keresztre feszítették.” (Jn 19, 17-18)

A Szent Hagyomány szerint ezt a mintegy fél ki-
lométeres utat Szűz Mária is többször végig járta 
Krisztus egy-egy tanítványa kíséretében Szent Fia fel-
támadása után, imádkozva, el-elgondolkozva szent 
gyermeke szenvedésén. (Ez a jeruzsálemi út a Via 
dolo rosa, a Fájdalmak útja, „a kereszt útja”.) A Szent 
Keresztet megtaláló Szent Ilona a IV. században temp-
lomot emeltetett a Golgotán. Idővel a szenvedés 
egyes állomásainak színhelyén kis márványtáblákat 
vagy emlékműveket állítottak, amelyek minde gyi-
kénél imádkozva-elmélkedve meg-megálltak a ke-
resztutat járók. A Szentföldről Nyugat-Európába is 
átterjedt ez a szokás (főként a ferencrendi szerze-
tesek által). Virágkora a barokk kor volt, mikor a kato-

likus templomokban úgyszólván „kötelezőnek tekin- 
tették” a 14 keresztúti stáció felállítását, megnevezve 
az egyes helyeken történő eseményeket. A kereszt-
utat járók pedig minden állomásnál énekeltek és 
imádkoztak, miközben – akár imakönyvből, akár  
egy-egy egyéni alkotótól származó elmélkedésben – 
megfogalmazták a bűnbocsánat-kérést, „vezekeltek” 
bűneikért.

„Krisztus” – aki valóságos Isten és valóságos ember 
volt –, „meghalt bűneinkért, az Írások szerint, eltemet-
ték, és harmadnap feltámadt, az Írások szerint.” (1 Kor 
15, 3-4)

Krisztus halálának és feltámadásának megvallása 
közös minden keresztény hitben. Ezért lehetett, hogy 
a többi keresztény egyház vezetője nyitott szívvel fo-
gadta Palánki Ferencnek, a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye püspökének javaslatát egy közös váro-
si keresztútjárásra – amint ez kiderült az április 4-i 
konferencia-megbeszélésen. Így történt, hogy, virág-
vasárnap püspök urunk mellett Kocsis Fülöp görög 
katolikus érsek-metropolita, Fekete Károly, a Tiszán-
túli Református Egyházkerület püspöke és Asztalos 
Richárd evangélikus lelkész híveikkel együtt jelen vol-
tak a Fórum bevásárló központ előtti téren a barka-
szentelés szertartásán és azt követően a Kossuth 
térről induló keresztútjáráson. Az ünneplést az tette 
még nagyszerűbbé, hogy az egyházi vezetők mellett 
Debrecen világi vezetői is nem csupán, hogy hozzájá-
rulásukat adták az eseményhez, de maguk is beálltak 
az éneklő, imádkozó hívek sorába. Így Papp László fő-
polgármester és Komolay Szabolcs alpolgármester 
urak. Az esemény technikai megrendezését a Főnix 
Rendezvényszervező Kft vállalta, ügyvezetője, Bódor 
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Edit irányításával. Az egyes stációknál az elmélkedé-
sek felolvasói Varga Klára Jászai-díjas színművésznő 
és Janka Barnabás, színházunk művészei voltak.

Miért volt barkaszentelés, és miért láttunk korhű 
ruhába öltözött, pálmaágakat lobogtató személyeket 
az eseményen? Ez hitelessé, „evangéliumivá” tette a 
látottakat. Hisz Lukács evangéliumából tudjuk, hogy 
Krisztus jeruzsálemi bevonulása a szamárcsikó hátán 
a tömeg pálmaágas éljenzése közepette történt. „Ál-
dott az Úr nevében érkező király! – kiáltozták. Békesség 
a mennyben és dicsőség a magasságban!” (Lk 19, 38) 
Mivel hazánkban és sok más európai országban a pál-
mafa nem él meg, (ez alkalomra ugyan kivételesen  
sikerült szerezni pálmaágakat) virágvasárnap pálma-
ágak helyett egyházunkban az ekkor megszentelt 
barkaágak emlékeztetnek Krisztus virágvasárnapi 
bevonulására. Püspök urunk a Fórum előtti téren bar-
kát szentelt és osztott egy-egy ágat paptársainak, 
amit hozzá hasonlóan végig a kezükben tartottak, 
mintegy jelezve, hogy a megkínzott, halálra ítélt 
Krisztus (akit egy csuklyás fehér viseletbe öltözött 
személy állandó néma jelenléte testesített meg), 
mindörökké a mennynek és a földnek az ura. 

De hogyan is zajlott maga a keresztútjárás?
Elöl haladt egy hatalmas kereszt, amit erős férfi-

karok vittek. Utána az egyházi vezetők, majd a soka-
ság: gyermekek, fiatalok, idősek, rendszerint egy-egy 
felekezet kórusával az élen, akik az éneket vezették. 
Kilenc helyen álltak meg, a városközpont kiemelkedő 
jelentőségű épületei előtt, ahol az addig vitt keresztet 
egy másik férfi csoport vette át.

A Kossuth tér a Nagytemplommal és az impozáns 
Kossuth szobor-kompozícióval minden debreceni la-
kosnak kedves. A hit és magyarságunk jelképes kap-
csolatát érezhetjük benne. Itt került sor a Krisztust 
halálra ítélő evangéliumi szavak felolvasása után (Lk 
23, 13-14) arra a szép elmélkedésre, amely a családra 
vonatkoztatta a bibliai szakaszt. Olykor igazságta-
lanul ítéljük el hozzátartozóink egyes tetteit, máskor 
részükről szenvedünk el igazságtalan ítélkezést. Az 

előbbit kerülnünk kell, az utóbbit krisztusi szeretettel 
és türelemmel kell fogadnunk. Itt jegyezzük meg, 
hogy minden állomásnál a megfelelő evangéliumi 
rész felolvasásával kezdődött Krisztus szenvedésé-
nek bemutatása. Majd az elmélkedés a szenvedés tör-
ténetből kiindulva a családon belüli lehetőségre 
vonatkozó hitbeli és erkölcsi következtetést szűrte le. 

A Csonka-templom előtt került sor arra a jelenetre, 
hogy Jézus vállára veszi a keresztet. Elhangzott Márk, 
illetve János evangéliumából a megfelelő rész (Mk 15, 
16-20; illetve Jn 19, 17). Ezután az elmélkedés arra 
mutatott rá, hogy minden családnak megvan ugyan a 
maga keresztje, de ha a nehézségeket egymással 
megosztva, egymást segítve viseljük, akkor a bajok is 
könnyebben hordozhatóak. 

A megyeháza előtt – mintegy „kitágítva a szín-
helyt” a városon kívülre, jelezve, hogy Krisztus tanítá-
sa nem a debrecenieknek szól csupán, hanem minden 
embernek – Jézus találkozását láthattuk szent anyjá-
val (Lk 2, 34-35). Itt az elmélkedés magva az volt, hogy 
a jó anyához hasonlóan, legyünk mindig irgalmas sze-
retettel embertársaink iránt, mint ahogyan Jézus és a 
Szűzanya a bűnösökhöz. Székesegyházunk előtt arra 
az állomásra került sor, amikor a cirenei származású 
Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni (Mk 15, 
21b-22; 2Kor 1,5). Itt különösen a családapák felelős-
ségét hangsúlyozta ki az elmélkedés. Az apa gyerme-
kei lelki fejlődéséért és üdvösségéért is felelős. 
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A Batthyány utcai állomásnál (Veronika kendőt 

nyújt Jézusnak; Iz 53, 2-5) arra kaptunk buzdítást, 
hogy szeretetünk kimutatásához nem kellenek drága 
dolgok, elég egy kendőnyi szeretet, amire mindig ké-
szen kell állnunk, s „akkor Krisztus arca kirajzolódik 
lelkünk kendőjén”. 

A Csokonai Színház előtti tér Jézus elesésének ál-
lomása volt (Zsid 4, 15-16; 12, 3). Ez a viszonzást nem 
váró szeretet állomása. „A szeretetet nem kamatoztat-
ni kell, hanem pazarolni” – olvashattuk a műsorfüzet-
ben. Akkor is szeretjük gyermekünket, ha hálátlan, ha 
öreg korunkra magunkra hagyott, és szeretjük szüle-
inket akkor is, ha idősen már nem tudnak segítsé-
günkre lenni.

A Sas utcai megállónál (Jézus szól a síró asszo-
nyokhoz Lk 23, 27-31) a könnyek hatalmáról szólt az 
elmélkedés. „Sírjatok magatok és gyermekeitek mi-
att!” Magunk miatt, mert hűtlenek voltunk társunk-
hoz vagy más ránk bízott személyhez, és minden áron 
saját vágyainkat akartuk megvalósítani; gyermekeink 
miatt, ha nem vállaltuk világra hozni őket önzésből 
vagy félelemből, vagy „csak” nem szeretettel vártuk 
őket, vagy a ránk bízott gyermek(ek) lelki nevelésével 
nem törődtünk. 

A városháza előtt a „Jézust keresztre szegezik” ál-
lomás következett (Mk 15, 25-32). A keresztre szege-
zettség – elkötelezettség. Jézus nem visszakozott 
félúton: vállalta a szenvedést a legnagyobb áldozatig 
is: a keresztre feszítésig. A házastársak vállalják fel 
egymást, legyenek hűségesek egymáshoz minden 
körülmények között. 

Jézus meghal a kereszten – mondja az evangélium. 
A kíváncsiskodó tömeg „a történtek láttán mellét ver-
te és szétoszlott” – hallhattuk az utolsó stációnál, is-
mét a Kossuth téren (Mk 15, 33-37; Lk 23, 47-48). 

Krisztus teljes önátadása ez halálában, ami egyidejű-
leg az Ő feltámadásának is kezdete, mint ahogy ígére-
te a mi holtunk utáni feltámadásunknak is. Ha ezzel a 
gondolattal nézzük, a halál nem félelmetes esemény, 
nem kell gyermekeinket sem távol tartanunk a halál 
gondolatától.

Minden állomásnál elhangzott az elmélkedés után 
a könyörgés „Könyörülj rajtunk, Uram!”, amelyre mi, 
hívek, ezt válaszoltuk: „Könyörülj rajtunk és családja-
inkon!”

Bízunk benne, hogy nemcsak a keresztutat hívő 
lélekkel végig járók hite mélyült el, hanem még a 
puszta kíváncsiságból figyelők is tanultak a látottak-
ból, talán felkeltette érdeklődésüket valamely ke-
resztény hit és Isten iránt. Hiszen Kocsis Fülöp érsek 
szavai szerint: „Az ember alapvetően Istenre utalt 
lény”. A szent három napban ne azt nézzük, hogy sza-
badnapunk van, nem kell munkába mennünk, hanem 
éljük meg a húsvétvárást s magát a húsvétot úgy, 
mint igazi ünnepet: az értünk szenvedő majd harmad-
napra feltámadó Krisztus ünnepét. (Erre utaltak Fel-
földi László római katolikus püspöki helynök 
konferencián elhangzott szavai.) Tudatosítsuk, hogy 
ez az együtt imádkozó esemény egy „jelképes bevo-
nulás” húsvét misztériumába – hangoztatta Fekete 
Károly püspök. Ahogy nincs igazi öröm szenvedés nél-
kül, nincs igazi húsvét nagypéntek nélkül. 

„S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről
lelket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus diadalmát,
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él!” – vall-

juk Bódás János lelkész-költővel
Bérces Mária Klára
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eGyHÁZMeGyÉNK VÉDőSZeNTJe

Szent László ereklye volt a „vendégünk”

2017. május 13-án és 14-én a Szent 
László év alkalmából Debre-
cenben köszönthettük a győri 

Szent László ereklyét, hiszen egyházmegyénknek, 
csakúgy, mint a romániai Bihari Egyházmegyének ő a 
védőszentje. Vallásos hitünket erősítő-elmélyítő ese-
mény volt ez, amelyik Palánki Ferenc püspök atya 
szavaival szólva segít minket a hit dolgaiban is távla-
tokban gondolkodni.

Érdemes tehát röviden felidéznünk Árpád-házi 
uralkodónk, a lovagkirály (?1046 –1095; uralkodott 
1077-től) alakját. Ő, a pogány, megvakított Vazul  
(Vászoly) unokája, a keresztény hit megerősítője a 
magyarság körében. Szent István királyunk megala-
pította a kereszténységet hazánkban, de Szent Lász-
lónak köszönhetjük, hogy azt meg is tudtuk őrizni az 
általa hozott szigorú, de igazságos törvények által. 
Lovagi erényei közül is igazságérzete és nagylelkűsé-
ge emelkedik ki. Nem a csatákban elért győzelmeiért 
(Cserhalom [1070], Nándorfehérvár [1072], Mogyoród 
[1074] stb.) tekinthetjük ma is példaképnek, hanem 

lelki erényeiért. Ő avattatta szentté Istvánt és Gellér-
tet, Imre herceg nevelőjét, az első csanádi püspököt, 
vértanút és magát Imre herceget is. Lászlót, kérésé-
nek megfelelően Váradon (ma Nagyvárad, Oradea, 
Románia) temették el. Nyughelyéhez már kezdetek-
től fogva jártak zarándokolni tisztelői, köztük számos 
király. Sőt, a sírjánál való esküvésnek perdöntő ereje 
volt. Egyházépítőként templomokat, kolostorokat 
emeltetett. Nevéhez fűződik például a nagyváradi 
csodálatos szépségű székesegyház, vagy a gyulafe-
hérvári. A nagyváradi székesegyházról mondja a régi 
ének: „Templomot rakatál Szíz Máriának, Kiben most 
nyugoszol menden tisztességgel.” Népi alkotások és 
krónikák, középkori és későbbi festmények, szobrok 
örökítették meg alakját és tetteit. Nem véletlen, hogy 
Egyházunk, nem egészen egy századdal halála után 
(1192-ben) már szentté avatta, hiszen csodák is fűződ-
nek nevéhez. A szentek ereklyéit nagyon kell óvnunk. 
Nemcsak oltárasztalokba építik be egy-egy szent  
testének vagy ruházatának valamely darabkáját, de – 
védelmül – igen gyakran ún. hermában helyezik el.  
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Következő számunk 2017. szeptember 3-án, vasár-
nap jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt 
cikkeket 2017. augusztus 13. vasárnapig küldjék el az 
impresszumban megadott emailcímek egyikére, 
vagy személyesen adják le a plébá nián. A mellékelt 
képeket mindig külön fájlban kérjük, nem a szöveg-
be beágyazva!La

pz
ár

ta
!

A Szent Anna Székes-
egyház és Főplébánia 
hirdetései
• 2017. június 17-én 10 órakor pap- és diakónus-szen-

telés lesz Nyíregyházán.

• 2017. június 18-án úrnapi körmenet a tízes mise 
után a szokott útvonalon.

• 2017. június 24-én 11 órakor Szabolcson országos 
Szent László emlékezés.

• 2017. július 26-án szerdán este 18 órakor a Szent 
Anna Székesegyház búcsúmiséje. Vendégünk: Bíró 
László püspök.

• 2017. július 30-án Máriapócson 10.30 órakor 
egyház megyei zarándoklat.

• 2017. július 30-án 10 órakor a Szent Anna Székes-
egyházban a nyugdíjba vonuló plébános, Lőrinc 
atya búcsú miséje.

Szerk.

eGyHÁZMeGyÉNK VÉDőSZeNTJe
A történelem furcsasága hozta úgy, hogy Szent Lász-
lónak van egy hermája Győrben és egy Nagyváradon. 
Ma Győrben van az eredeti. De mi is a herma? A Kato-
likus Lexikon alapján a görög eredetű, Hermész isten 
nevéből származó szó több jelentéséből a „mellszo-
bor formájú fejereklyetartó” értelmezésében hasz-
náljuk. Az ereklyeőrző István atya közlése szerint a 
győri herma jelenleg még nincs hordozható állapot-
ban, renoválják. Magát az ereklyét viszont el tudták 
hozni egy csodálatos, a Szent Jobb tartójához hason-
lítható ékes tartóban. Becsét jelzi, hogy speciális au-
tóban szállították ide ereklyeőrzők kíséretében 
Győrből, majd Debrecenből Nagyváradra vitték, ahol 

„találkozott a két ereklye”: a Győrtől kapott nagyvára-
di és a jelenlegi győri. Debrecen volt a közbeeső állo-
más. Itt mi, debreceni hívek is imádkozhattunk, 
elmélkedhettünk előtte. Mivel, hogy a Szent Korona 
és a Szent Jobb mellett a Szent László ereklye a har-
madik nemzeti kincsünk. Debrecenből visszaérve 
nem a helyére, a bazilika Héderváry-kápolnájába ke-
rül, mert a székesegyház teljes renoválás előtt áll, ha-
nem egyelőre egy közeli plébániatemplomban várja a 
hívek hódolatát, csakúgy, mint a vérrel könnyező 
Szűz Mária kegyképe.

Tekintsük át röviden a herma történetén keresztül 
a Szent László ereklye/ereklyék sorsát, ami nem ke-
vésbé bonyolult, mint a Szent Korona vagy a Szent 
Jobb krónikája. A történet a III. Celesztin pápa által 
történt szentté avatás (1192) után kezdődött. Ekkor 
elválasztották a testet a fejtől, s a fejet egy fa tartóba 
helyezték. Egy 1406-os tűzvészkor a tartó elégett, de 
az ereklyének, Istennek hála, nem esett baja. Zsig-
mond király a koponyamaradványt ezüst lemezzel 
vétette körbe, csak felül, érintésre, maradt egy kis 
nyitott rész. (Ez az ezüstötvözetből készült herma 
mindmáig a győri ereklyetartó.) Aztán a Báthoriaké 
lesz, ahonnan Naprághy Demeter, a fejedelem kan-
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cellárja, miután győri püspökké nevezik ki, a hermát 
magával vitte Győrbe (1606). Prágában restauráltatta. 
A törökök pusztítása elől az ausztriai Borostyánkő vá-
rába került. A török veszedelem elmúltával vissza-
szállították Győrbe.

A váradi herma újabb kori története 1775-ben kez-
dődik, mikor Zichy Ferenc püspök Szent László nyak-
szirtcsontjából egy darabkát átad Nagyváradnak.  
A váradiak is egy értékes, szép hermát készíttettek 
Szent László ereklyéjüknek.

István atya, akiről korábban szóltunk, meghatot-
tan beszélt a két ereklye együttes látványáról Nagy-
váradon, majd köszönetet mondott a debreceni 
püspök úrnak a segítségért és áldozatkész, szeretet-
teljes fogadtatásért. A zsúfolásig megtelt templom hí-

vei az ereklye közelébe menve hajtottak fejet nagy 
királyunk előtt. Magában bizonnyal mindenki elsutto-
gott egy fohászt a világ és benne hazánk békéjéért.  
A vándorkeresztre tűzött debreceni zászló pedig a 
csíksomlyói Szűzanyához fogja továbbítani kérésün-
ket: Szűzanyánk, magyarok Nagyasszonya, könyörögj 
érettünk! Szent László, járj közbe magyar népedért!

Bérces Mária Klára

eGyHÁZMeGyÉNK VÉDőSZeNTJe
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