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Az elengedés

Nagyon fontosnak tartom az elengedést, mert olyan dolgo-
kat, lelki terheket cipelünk, amit nem kellene ápolnunk. 
Meg kell tisztulnunk és le kell rakni a terheket, hogy köny-

nyebben haladjunk, és ne nyomasszon bennünket a múlt, hiszen 
haladni szeretnénk, nekünk előre kell tekinteni és nem a múltban 
élni. A múlt az emlékezés és a kiértékelt tapasztalat miatt fontos, 
az elengedés a növekedés, a haladás a lelki egyen súly megléte 
miatt lényeges.

Amikor Jákob hajnalig küzdött az angyal képében megjelent 
Úrral, azt mondta, nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz, 
megérintette csípőjét és Jákob csípője kificamodott. Ezen túl ne 
Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek.

Jézus tanítása és példája szerint, nem pusztán hétszer, ha-
nem hetvenszer hétszer kell megbocsátani. A királynak a tízezer 
ta lentummal tartozó szolga leborulva kérlelte urát az meg kö-
nyörült rajta és elengedte minden tartozását. Ő azonban szolga-
társa jelentéktelen adóságát követelte vissza, majd meg  ra gadta 
és fojtogatta. Az Úr visszahívta ezért, és bünteti, amiért ő nem 
engedte el társa tartozását. Ne felejtsük el a jótettet, amit velünk 
tettek, ne felejtsük el honnan jöttünk.

A szelíd és irgalmas Jézus nagylelkűségét mutatja az a talál
kozás is, amikor a lábát mosó bűnös asszonyt nem utasítja el, ha-
nem felmenti. A farizeusnak, aki rosszat gondolt Jézusról ezt 
mondta: „Bocsánatot nyertek bűnei, mivel nagyon szeretett.”

Az asszony Jézusban hitt és vállalta a nyilvános megalázta-
tást. El tudott szakadni múltjától és új életet kezdett. A hitnek 
közös ségi vetülete is van. Vállalnunk kell kihez és hova tartozunk.

Mételyezi a közösségi kapcsolatot, ha nem tudunk, nem aka-
runk megbocsátani egymásnak. Rokoni kapcsolatban is évekig 
tarthat a nem beszélés, mert az egyik fél vérig van sértve. Kis dol-
gokból nem kell nagy ügyet csinálni. Be kell látni, én sem vagyok 
tökéletes. Miattam is lehet neheztelés, ezért kell elébe menni a 
dolgoknak és bizony szelídség és alázat kell, hogy ne mérgesed-
jen el a dolog. Ahol nincs kiengesztelődés ott bizony a gőg, ke-
vélység is felüti fejét. A szeretet a sértést nem tartja számon, 
tudjuk a Szent Páli szeretet himnuszból.

A halálon innen kell kiengesztelődnünk és elengedni a sérel
met, mert halál után nyomasztó lehet az élő személynek. Gyakori 
még az a lelki kapcsolat, hogy sokan nem tudják elengedni halot-
taikat. Nemcsak, hogy nem tudnak belenyugodni a válásba, de 
nehezen tudják feldolgozni ezt a változást. A múlt nem tér vissza, 
nem szabad a múlt világába menekülni, hanem keresztényi lelkü-
lettel élni a hitben, mert az örök boldogságban találkozni fogunk. 
Ez kell, hogy éltesse az itt maradt személyt és így kell tanúságot 
tenni az összetartozásról. Aki az Úrban hunyt el, bíz hatunk ab-
ban, hogy odaátról küldi a segítséget, a szentek közös ségében 
imádkozik értünk. Nekünk is bele kell foglalnunk el hunyt jainkat 
mindennapi imáinkba. 
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A hit a legnagyobb erő
Beszélgetés Csirmaz László ötdiplomás mérnökkel, akit betegsége megerő-
sített istenhitében

C sirmaz László 1954-ben Hajdúszoboszlón szü-
le tett, vallásos családban. Szülei kívánságára 
minden vasárnap diákmisére ment fiú testvé

rével a római katolikus templomba. Akkor ott az ál-
dott emlékű Gulácsi Pál atya volt a plébános és még 
latinul misézett.

– Amikor kijöttünk a miséről, apám (édesanyám 
azért nem, mert főzte az ebédet) és unokatestvérei 
ott álltak a kapuban, nagybátyámékkal, szépen felöl-
tözve, és akkor ideadták a kettő forint ötven fillért a 
matinéra – emlékszik vissza gyermekkorára. – Mire 
mi hazaértünk, ők is megérkeztek a szentmiséről.

Általános iskolai tanulmányait Hajdúszoboszlón 
végezte. A család számára fontos volt a vallásos nevel-
tetés, ezért például édesanyja az akkor mindenkinek 
kötelező úttörő nyakkendőt úgy tette fia táskájába, 
hogy az édesapja meg ne lássa.

1968-tól 1972-ig a debreceni Mechwart András 
Gépipari Technikumban tanult, és műszeripari tech
nikusként végzett. Nehéz körülmények között éltek, 
édesapja ’56os tevékenységének köszönhetően gép
kocsivezető volt, édesanyja a háztartást vezette. Hár-
man voltak testvérek. Az érettségi után több 
munkahelyen dolgozott, majd 1979ben megnősült, 
felesége Marianna, jelenleg a Debreceni Járásbíróság 
címzetes törvényszéki bírója. Péter fiuk megszületése 
előtt (1981) mindketten elkezdtek tanulni. A felesége 
jogon, ő a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főis
kolán. Munka és gyermek mellett szerezték a felső
fokú végzettséget.

Csirmaz László 1976-tól 1984-ig a Kossuth Lajos 
Tudomány Egyetem számító központjában dolgozott, 
a végén már rendszerüzemeltető mérnökként. Azóta 
egyéni vállalkozóként keresi kenyerét. Kata lánya 
1986-ban született.

– Sajnos jött a betegség, harmincegy éves voltam, 
amikor 1985ben először műtöttek vastagbélrákkal – 
idézi fel a nagyon nehéz időszak kezdetét. – Persze el-
keseredtem, a feleségemnek az orvosok azt mond ták, 

nem lehet tudni, hogy mi lesz. Ráadásul édes anyám is 
ebben a betegségben halt meg 1978-ban. Édesapám 
hite akkor meginogott, én is elgondol kod tam, de na-
gyon sokat imádkoztam a gyógyulásáért, mert na-
gyon erős volt a szeretetkapcsolat közöttünk. Amikor 
pedig én beteg lettem, sokat fohászkodtam, és még 
jobban erősödött a hitem Istenben. Karácsony után 
műtöttek, de ott voltam a feleségemmel a kará csonyi 
misén, és imádkoztunk a gyógyulásomért. És a Jóis-
ten megsegített, úgy érzem. A mai napig vallom, hogy 
a Jóisten gyógyít, Jézus Krisztus most is gyógyít. Is-
tennek terve volt velem, de aztán 2006-ban jött egy 
újabb műtét, majd 2013. december 11én a harmadik. 
Ennek ellenére a hit olyan erőt adott nekem, hogy 
2006 óta négy másik diplomát is szereztem, tudtam 
tanulni és helyt állni.

– Ennyi nehézség után mi ad erőt, és ráadásul derűt, 
mert az az érzésem, derűsen, optimistán szemléli a vi-
lágot?

– 2013ban úgy mentem a műtétre, hogy a kórház
ban az Újszövetségből elolvastam az összes gyó gyu
lást. Akkor rájöttem, hogy milyen fontos a hálaadás. 
Amikor nyolc nappal a műtét után kiengedtek a kór
házból, azt mondtam a feleségemnek, ne haza men-
jünk, hanem a templomba, hálát adni, hogy a Jóisten 
meggyógyított. Sajnos, a mai világot szemlélve azt 
látjuk, hogy a hála, a hálaadás mennyire kiveszett az 
emberekből, pedig mindannyian Isten gyermekei, te-
remtményei vagyunk, és mindenért hálát kellene ad-
nunk az Istennek. A hit az ember életében nagyon 
fontos. De a küzdelem az életemben nem csak az 
egészség terén van jelen, hanem a munkámban is. Je-
lenlegi szakmám kapcsán hosszú évek óta küzdök a 
minisztériummal, hogy az igazságügyi szakértést is-
merjék el – úgy ahogy ezt a fejlett világban minde nütt 
elismerik – mert az nagyon komoly felkészülést és tu-
dást igényel.

– A mai világban rendkívül előtérbe tolódott a pénz. 
Mit jelent ön számára?
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– Hála Istennek, mindig volt annyi pénzünk, hogy 
meg tudtunk élni. Kölcsönünk soha nem volt, a gyere-
keimet is arra tanítottam, hogy a kölcsönt kerüljék el, 
mert egyik bank sem jótékonysági intézmény. Soha 
nem szórtuk a pénzt, rendkívül visszafogottan éltünk 
és élünk, de hát ezt láttam, tanultam a szüleimtől is. 
Igaz, akkor szegény idők jártak, persze a hit mindig át-
segített a nehézségeken.

– Kik voltak, kik ma a példaképei?
– Elsősorban a szüleim. De hát a magyaroknak 

olyan jeles emberei voltak, mint Mindszenty bíboros, 
Apor Vilmos, és az én szakmámból olyan fizikus, mint 
például Simonyi Károly, aki világszinten is kiemelke-
dő tudós. Ezeket a példaképeket tanítani kellene, 
mert sajnos nem becsüljük őket eléggé. Nagyon fon-
tosak a példaképek, én is mindig azon voltam, hogy a 
jó mintát átadjam a gyermekeimnek. Elsősorban a hi-
tet. Mert ezt a mai világban nem kapják meg. A hit pe-
dig arról szól, hogyan kell élni, hogyan lehet üdvözülni 
és mi az igazi érték.

– A gyermekei – Péter, aki végzett jogász, Kata pedig 
joghallgató – mennyire vették át a hitet?

– A fiam rendszeres templomba járó, a lányom ti
zen két évig a Svetitsbe járt, ott érettségizett, de most 

perel az Istennel. Ugyanazt éli át a betegségem kap-
csán, amit én az édesanyámmal.

–- A szaporodó borzalmak láttán, hallatán sok em-
berben megfogalmazódik a kérdés: Van egyáltalán Is-
ten? Mit lehet erre mondani?

– Csak nézzük meg egyetlen sejt felépítését! Vagy 
egy nyíló virágra, hogy honnan van? Ezek nem bonyo
lult dolgok a világmindenséghez képest. És ha bele-
gondolunk, hogy hol is vagyunk, vagy mik is vagyunk, 
mit érzékelünk, akkor láthatjuk, hogy minden bizo-
nyíték Isten létezésére. Ismerjük a DNS-molekulát, 
amely meghatározza, szabályozza, hogyan működ-
jön a sejt. De azt csak igaz hittel lehet megmondani, 
hogy azt a kódot ki tette oda. Hát az a szellemi infor-
máció nem alakulhatott ki véletlenül és biztos, hogy 
nem embertől származik. Az a kód, ami ott van min-
den egyes sejtmagban, az Isten információja.

– Nem boldogabbak azok az emberek, akik hisznek, 
mint a hitetlenek, vagyis akik folyton kétkednek?

– De, boldogabbak, akik hisznek. Boldogok azok, 
akik nem látnak, és mégis hisznek – mondta Jézus 
Krisztus. És tudjuk, hogy a hit Isten kegyelmi ajándé-
ka – van, aki megkapja, van, aki pedig nem - egy na-
gyon nagy erő, a világmindenség legnagyobb ereje.

Barna Attila
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Lányok az Élet kapujában

Néhány éve már, hogy rendszeres látogatója va-
gyok a Svetitsnek. (Hadd nevezzem így, „köz
nyel viesen”, mint mikor az ember kedves régi 

ismerőséről beszél.) Ő, a „régi ismerős” mindig a régi 
szeretettel fogad, mégis mindig új meg új arcát mu-
tatja. A változandóságban egy a biztos változat lan-
ság: az iskola vezetőségének és a tantestületnek az 
igényessége és hatékonysága az oktatás-nevelés terén.

Erről győztek meg azok a beszélgetések, amelye-
ket négy érettségi előtt álló diáklánnyal és osztály fő
nö keikkel folytattam. A lányok: Popovics Violetta és 
Veress Zsófia a XII. A-ból, ahol Kovács Nóra, bioló-
gia-kémia szakos tanárnő az osztályfőnök, valamint 
Bohán Dominika és Dobó Annamária a XII. Bből, aki-
ket Takácsné Bodnár Margit biológia-testnevelés,  
gyógy testnevelés szakos tanárnő vezet.

Mindkét osztályfőnököt jó „lélekbúvárnak” ismer-
tem meg. A velük folytatott beszélgetések tudtak újat 
mondani számomra még magáról az iskoláról is, 
amellett, hogy – természetesen – segítettek a diákok 
jobb megismerésében. Köszönet ezért nekik.

De miről beszélgettünk a lányokkal? A családról, 
az iskoláról, a közösségről, érdeklődési területükről, 
terveikről. Violetta és Zsófi nagycsaládban élnek. 
Mindkettejüknek három testvére van. Annamáriának 
kettő, míg Dominikának egy „tesó” adatott. Zsófi kez-
detben bejáró volt, de aztán kollégista lett. Kollégista 
Violetta is, akárcsak Dominika. Annamária ma is ingá-
zik. A kollégisták szeretettel beszélnek a kollégiumi 
életről. Ez valahogy más, mint az osztályközösség! Itt 
könnyebb megbeszélni kisebb-nagyobb problémái-
kat, megosztani „titkaikat” egymás között. (Már, amit 
lehet! Mert van, amit mindegyikük magába zár). A kö-
zös esti ima a „kiskápolnában”! (De jó volna néha már 
aludni, mert hulla fáradtak! De jönnek „Zsuzsanna 
Nővér” történetei, s elszáll az álmosság…)

Korunk gyermekeiként a diáklányok felismerték 
az idegen nyelvek ismeretének jelentőségét. Zsófi  
angolból jeleskedik. Violetta inkább franciából. Mind-
ketten idegen nyelv szakon szeretnének tovább  ta-
nulni. Dominika vágya is hasonló. Ő az angolon kívül 
német tudását is tovább fejlesztené, sőt az orosz 
nyelv tanulásába is belevágott. Tolmács szeretne len-
ni. Annamária latinból ért el dicséretes eredményt a 
tantárgy országos tanulmányi versenyén. Ő gazdasá-
gi informatika szakra készül. Manapság még vannak 
diákok, akik egy „holt nyelvvel” szívesen foglalkoz-
nak? – kérdezhetnénk. Igen. Ez nagyban Géczy Erzsé-
bet latintanárnőnek, (Erzsébet nővérnek) az érdeme.

Hogy még mi minden érdekli őket? Színházba, 

koncertre örömmel járnak. Erre rendszerint szerve-
zett formában, iskolai vagy osztályprogramként kerül 
sor, de aztán maguk között megbeszélik a látottakat, 
hallottakat. Zsófi korábban zongorázott, majd abba-
hagyta, de terve, hogy folytatni fogja. A jó zene Violet-
tát is kikapcsolja. Dominika „kiénekli magából”, ha 
valami bántja. De „csak úgy” is szeret dudorászni. 
(Zenei tehetségét talán kántor nagyapjától örökölte.) 
Annamáriát felvidítja a jó zene.

Kirándulás, sport? Mostanában kevés idő jut rájuk. 
Zsófi röplabdázott. Violetta futott, biciklizett. Domi
nika kosarazott, röplabdázott. Annamária úszott. 
Mindezek az idén ritka kedvteléssé váltak. Persze, 
elfelej teni nem lehet őket. Lesz még rá alkalom… 

Megkérdeztem, hogy mit ad/adott nekik iskolájuk. 
Íme a válaszok: Zsófi: Szélesítette ismereteinket, kul-
túránkat. Hazafiságra nevelt. Violetta: Többet adott, 
mint egy állami iskola adhatott volna. Közösséggé 
formált minket, alkalmazkodásra, mások elfogadásá-
ra tanított. Dominika: felelősségérzetünket növelte. 
Annamária: Főként a lelkigyakorlatok révén elmélyí-
tette hitünket. Lelki többletet kaptunk.

Hát, ezek a svetitses lányok! Nem állíthatjuk, hogy 
mindnyájuk ilyen. De nem kevesen vannak, hála Is-
tennek! Egyházi, (rendi fenntartású egyházi) iskoláról 
lévén szó ma még mindig sokakban élnek előítéletek. 
Ezek egyike az, hogy az egyházi iskola „burokban ne-
veli” a diákjait, akik a való életbe kikerülve nem állják 
meg a helyüket. Ez nem így van. Nem tud burokban 
nevelni, mindentől megóvni a család sem, de az isko-
la sem. Az egyházi iskola felmutat Valakit. Ez a Valaki 
Krisztus, aki azt mondta magáról: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet.” (Jn 14, 6) És azt is mondta: „Én va-
gyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, 
ki-bejár és legelőt talál.” (Jn 10, 9)

Lányok a kapu előtt! Biztos már megnyitottátok 
szíveteket – Neki. Tartsátok magatokban Őt! S akkor 
nem kell soha félnetek. 

Bérces Mária Klára
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Piaristák Debrecenben

Debrecenben a katolikus iskoláztatás kiépítése a 
Kegyes Tanítórendhez kötődik. A piaristák 1716
ban kaptak telket egy római katolikus templom 

és iskola számára a Szent Anna Asszony utca és a Var-
ga utca sarkán.

Bakó János, nagyváradi kanonok javaslatára Csá-
ky Imre püspök kérte meg a rendet az iskola megala-
pítására. Az első piarista atya, Szlopnyai Elek 1719 
januárjában érkezett Debrecenbe a nyitrai piaristák-
tól. Az eseményt a város évkönyvébe is bejegyezték. 
Bakó János 1719 májusában, Pozsonyban megírta a 
debreceni iskola alapítólevelét is, és ehhez 23.333 fo-
rintot helyezett letétbe. Csáky érsek Elek atyára bízta 
az új templom felépítését is. Az építkezés megkezdé-
séhez pénzt is adott.

Szlopnyai Elek azonnal szerette volna elkezdeni a 
tanítást, de nem volt megfelelő épülete. Erre csak ak-
kor nyílt lehetősége, amikor megszerezték a Szent 
Anna és a Varga utcák sarkán álló nádfedeles házat, 
és megérkezett Váradról a még novícius Halápi Cons-
tantin. Így az első tanévet 1721. január 21én kezdték 
meg 22 tanulóval, akiket négy csoportba osztottak 
be. A második tanévben már 50 tanulója van az isko-
lának, és 1724ben már alsó és felső tagozatos osztá-
lyokba osztják a diákok csoportjait. Ennek ellenére az 
iskola első tíz évében igen ingadozó, 5090 fő a diákok 
száma. A tanulók többsége nevük alapján magyar, de 
valószínűleg nem debreceni. Ennek oka, hogy helybe-
li katolikus ezekben a kezdeti időkben még kevés volt, 
évenként egyegy. Ezért is sürgette Szlopnyai Elek 
egy internátus létesítését.

A tanulók számának növekedésével a telek egyre 
szűkösebbé vált. Szlopnyai Elek újabb telekért fordult 
a városhoz, de elutasították. Emiatt a piaristák meg-
próbáltak saját pénzen telket vásárolni maguknak a 
templom szomszédságában. A legfőbb akadályt az a 
helyi rendelkezés jelentette, hogy a városban telket 
venni csak magisztrátusi engedéllyel lehetett. Termé-
szetesen ezt nem kaptak. Ezért írtak panaszlevelet a 
királyi kancelláriához, ahonnan gyakorlatilag rögtön 
érkezett az egyenes parancs az engedély megadására 
1725 szeptemberében.

Az építkezéshez nagy segítséget jelentett a ke-
gyesrendiek számára az ún. Koháry-alapítvány. 1725 
őszén Koháry István királyi táblabíró 10000 forintot 
adott a debreceni piarista atyáknak. Az alapítvány-
nak köszönhetően még ugyanebben az évben vettek 
egy kétházas telket a Református Kollégium közelé-
ben. Elek atya a házakat kollégiumnak szerette volna, 
de a város vezetősége tiltakozott ez ellen. Arra hivat-

koztak, hogy a különböző vallású kollégisták esetleg 
összeverekednek. Csáky püspök javaslatára a kegyes-
rendiek ezt a két házat bérbe adták, és az iskolájuk 
közelében vásároltak egy másikat, amit kollé gium nak 
rendeztek be II. József 1784-es, szerzetesrendeket 
feloszlató rendeletéig.

A piaristák a város tiltakozása ellenére 1752-ig fo-
kozatosan felvásárolták a Szent Anna utca és a Varga 
utca közötti telkeket. A városnak ez a része így telje-
sen római katolikussá vált közel négy évtized alatt.

A bíboros 1724-ben a plébánia irányítását is a pia-
ristákra bízta, de ők csak 1730ban vették át véglege-
sen. A plébánia körzete nemcsak Debrecent jelentette, 
hanem a környező települések katolikusait is. A pia-
risták szervező és hatékony oktató, térítő tevékeny-
ségének eredménye, hogy Debrecenben és környékén 
újra erősödni kezdett a katolikus hitélet. Áldozatkész 
munkájukat nagy nehézségek között végezték. Stólát 
nem kaptak, a szegények temetéshez sokszor a ko-
porsót is ők biztosították.

A piaristák szerencsésebbnek mondhatták magu-
kat a többi szerzetesrendnél, mert őket nem oszlatta 
fel II. József rendelete, így ők 1788 után is maradhat-
tak a városban. A piaristák növekedését és erősödé-
sét a tanulók számának emelkedése jelzi, az iskolának 
1790től öt osztálya volt: két humanista és három 
grammatikai. A század második felére egyre több a 
debreceni diák is.

A rend életében újabb gondot I. Ferenc azon 1807
es rendelete jelentette, amely kimondta, hogy a taní-
tó szerzetesrendek csak oktatással foglalkozhatnak, 
plébánia vezetésével nem. Debrecenben ez különös 
érzékenységgel hatott, hiszen az iskola és a templom 
szentélye annak idején még Csáky bíboros utasításá-
ra lett egybeépítve. Ezen a viszonyon a király sem tu-
dott változtatni. Így az a megállapodás született, 
hogy a templomi kellékek a piaristák tulajdonában 
maradnak, és a parókia újakat szerez be. A várost pe-
dig arra kötelezték, hogy építtessen egy új plébániát.

I. Ferenc rendelete tehát új alapokra helyezte a 
debreceni katolikus hitéletet. A város plébániájának 
vezetése kikerült a piarista szerzetesek kezéből. Ez 
nem jelentette a rend automatikus távozását a város-
ból: a kegyes tanítórendi atyák 1948-ig gyakorlatilag 
zavartalanul működtethették iskolájukat a cívisek kö-
zött.

Vékásné Balla Eszter
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A Szent Anna Főplébánia hirdetései
■	 2015.	május	29-én a Déri Múzeumban kiállítás meg-

nyitása.

■	 2015.	június	5-én	pénteken 17 órától szentségimá-
dás a Székesegyház felszentelésének évfordulóján.

■	 2015.	június	7-én Úrnapja: a 10-es szentmise után 
körmenet a Szent Anna, Sumen, tímár és Varga ut-
cán. Kérjük a sátorkészítőket állítsák fel és díszítsék 
az oltárokat. Nem lesz 1/2 12-es szentmise.

■	 2015.	június	7-én 19 órakor Kodály kórus és a Filhar-
mónia koncertje.

■	 2015.	június	12-én tudományos Konferencia az 
Egyetemen.

■	 2015.	június	27-én 10 órakor papszentelés Nyíregy-
házán.

■	 2015.	július	6–13. között gyermektábor Aggteleken. 
Jelentkezni Zoltán atyánál lehet.

■	 2015.	július	19-én 19 órakor a nagyváradi székes-
egyház kórusának zenés áhítata.

■	 2015.	július	26-án 10 órakor kezdődik az egyházme-
gyei Szent Anna búcsú és Csáky szobor avatása. Este 
20 órakor a Nagyerdőn: „Legyetek jók ha tudtok” 
előadás.

■	 2015.	augusztus	10-án hétfőn 18 órától Ebesen a 
Szent Lőrinc templom búcsúja.

■	 2015.	augusztus	16-án 19 órakor „Szent istván in-
telmek” előadás a Székesegyházban

■	 2015.	augusztus	20-án Szent istván ünnepén Virág-
karneváli kocsi indítása az „Emlékév” kapcsán.

Szerk.

Határnyitás Körösszeg-
apátiban

Meghívást kaptunk és részt vettünk a fent ne-
vezett eseményen 2015. május 2-án. Sem az új-
ságok, sem a média nem adott híradást erről  

a határ megnyitásról. Kíváncsiságunk csak növelte, 
hogy a találkozó a körösszegapáti református temp-
lomban volt. Abban a templomban, amit 1791-ben 
építtetett Suszter János kőműves mester. Az orgoná-
ja Nagy váradról megvásárolt és Jónás János építette 
az Úr esztendejének 1903as évében.

Megjöttek a messzi tájról érkezett zarándoktársak. 
Ők már a második napot gyalogolták végig Dénes Zol-
tán atya vezetésével és Schmidt Pálné Makrai Katalin 
elnök asszony részvételével. Schmidt Pál, Magyaror-
szág volt köztársasági elnökének kedves felesége  
is megtisztelte a Szent László királyunk tiszteletére 
rendezett zarándoklatot. A köszöntőben Zoltán atya 
kiemelte, a közösség összefogása az, ami ennek a za-
rán doklatnak a mottója: „A királynak nem népe, népei 
vannak” –hangsúlyozta bevezetőjében az atya.

Megbecsüljük egymást, mint Nemzet, abban kell 
Isten országát építeni. A Kárpát-medence a népek 
otthona. Szent László királyunk szép példáját mutat-
ta ennek. A jó harcot mindig meg kell harcolnunk.

Húsvét utáni 5. vasárnap az esemény fő dátuma. 
Ekkorra esik a nagyváradi Szent László templomban 

az a fő mise, ami összefogja a magyar, erdélyi, Parti-
umból idezarándokló testvéreket. Nem mai keletű az 
igény a népeket összefogó események, za rándoklatok 
megszervezésére. Hiszen ezt már gróf Széchenyi Imre 
XIII. Leó pápa őszentségéhez intézett kérelmében 
megfogalmazta, s a pápa, XIII. Leó en gedélyezte is. 
Imre gróf igazi hazafi volt, ő alapította testvérével 
gróf Széchenyi Viktorral együtt Balaton földvárat is.

Zoltán atya kiemelte továbbá az esemény fon
tosságát abban az értelemben is, hogy manapság a 
határokat és sok esetben a tudatot is igyekeznek el-
mosni, – ezt a cikk szerzője tette hozzá – a nemzeti 
öntudatot és identitást, ezáltal az erkölcsös hit meg-
vallásának lehetőségét szürkítik el az embe rekben.

A zarándokút Gyomaendrődről indult kis csoport 
részvételével. A sajátossága ennek a menetelnek, 
hogy mire a végcélt, Nagyváradot elérik, meghárom-
szorozódik a résztvevők száma. Körösszegapáti után 
(régen domonkosok központja volt), a megnöveke-
dett létszámú zarándok csoport Köröstarjánra vette 
útját. 1552-ben már virágzó plébánia volt, Benkovich 
Ágoston váradi püspök a török felszabadulás után 
1699-ben a jezsuitáknak adományozza a tarjáni plé-
bániát. Majd Mária Terézia „jóvoltából” 1823ban 
mind összesen 213 katolikus lakja Tarjánt. A ma látha-
tó templom Bazilika formátumát Szaniszló Ferenc 
építette meg 1865 és 1876 között.

A mostani zarándokok imahelye, majd a közös fo-
hászok után útjukat vették a nagyváradi Kanonok sor 
felé, ahol is nyugovóra tértek.
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imaszándékok
• Attiláért és kis Attiláért;
• Unokáimért;
• Az unokák megtéréséért;
• Papjainkért;
• Beteg lelkemért;
• Mónika gyógyulásáért;
• Danikáért, aki messze van tőlem;
• Erzsike barátnőmért, aki nagyon beteg;
• A családom hitéért;
• Lányom gyógyulásáért;
• Erzsébet testvéremmel kibékülésünkért;
• Megtérésünkért, a családban;
• Megszentelésemért;
• Testilelki meggyógyulásomért;
• Norbi sikeres vizsgáiért, államvizsgájáért;
• Jó munkahely találásáért;
• Hitüket elhagyó nagyszülőkért;
• Zsombor és András gyermekek gyógyulásáért;
• Jó, személyre szabott munkahelyért;
• Sógorom alkoholizmusának megszüntetéséért;
• Kérném az Urat, hogy segítsen tovább uta-

mon. Adjon hozzá erőt, kitartást és nehézsé-
geket, amiket leküzdve jobbá válhatok 
emberként és sportolóként egyaránt. Szere-
peljek jól a VB!-n! 

Az alábbiakban Andrew White Bagdadi Vikárius a keresz-
tény világhoz intézett felhívását közöljük:

Szerk.

Az időjárás nem volt kegyes a zarándokokhoz, hi-
szen az út nagy részét ömlő esőben végezték. Igazán 
embert próbáló az a kb. 120 km-es útszakasz, amit 
meg kellett tenniük. De a közös beszélgetések, az ima, 
a jó lelki vezetés megtette pozitív hatását. Mindenki 
egészségben és hitben gyarapodva ünne pelte a nagy-
váradi Szent László templomban ünne pélyesen ce-
lebrált misét. Idén negyedik alkalommal került sor a 
zarándoklatra. A jövő évi már jubilál. Minél többen ve-
gyünk részt rajta.

Reviczky Éva

tervezett programok 
hittanosaink számára
1. Hittanos tábor Aggteleken: 2015. 07. 06-tól 07. 11.-

ig. Részletekről Bancsi Zoltán káplán atya ad felvi-
lágosítást.

2. Kirándulás Hármashegyaljára a „Zsuzsi vonattal” 
2015. 06. 06.-án, szombaton. Részletek és jelentke-
zés a káplán atyáknál és a hitoktatóknál.

Mindenkit szeretettel várunk!

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.

„Kedves Testvérek!
Az ISIS iszlamista csoport átvette a hatalmat 
Quaragosh-ban, a legnagyobb iraki keresztény 
városban. Százával fejeznek le férfiakat, nőket, 
gyermekeket. Ezek az emberek imatámogatást 
kérnek az országukban folyó szörnyűségek mi-
att. Kérem, csendesedjenek le egy percnyi imá-
ra érettük. Továbbítsák ezt az üzenetet minden 
elérhetőségnek, hogy az imalánc ne szakadjon 
meg. Ők kérték ezt a rendkívüli imatámogatást. 
Odaszánást kérek, a Krisztus testéért való forró 
könyörgésre, az iraki testvérekért és gyermekei-
kért. Ez egy sürgősségi SOS. 

Isten áldja meg Önöket. 

Andrew White Bagdadi Vikárius

Áldás!”

KÉrJEtEK ÉS K APtoK

Következő számunk 2015. szeptember 6án, vasárnap 

jelenik meg. Kérjük, hogy a megjelentetni kívánt cikke-

ket 2015. augusztus 8-ig küldjék el az impresszumban 

megadott e-mail címek egyikére, vagy személyesen 

adják le a plébá nián. A mellékelt képeket mindig külön 

fájlban kérjük, nem a szövegbe beágyazva!La
pz

ár
ta

!
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A templom

A bibliai kislexikonban lévő meghatározás szerint 
„a templom (szentély) – az ótestamentumi zsidó 
vallásnak a királyság intézményével párhu za-

mosan létrehozott kultuszközpontja, Jahve földi laká-
sa, az áldozatbemutatás helye. A szent sátor mintájára 
Salamon építette Jeruzsálemben a Morija hegyen a 
Dávid által kijelölt helyen. A szent sátort – melyben a 
frigyládát őrizték – már Dávid átszállította Jeruzsá-
lembe, a megszilárdított izraeli állam főváro sába, 
hogy azt vallási központtá is tegye. Tervbe vette a 
templom építését is, azonban a megvalósítás fiára és 
utódjára maradt. A templomot a föníciai mester em-
berek építették hét évig. A salamoni templomot Na-

bokodonozor i.e. 586-ban lerombolta. A babiloni 
fogság után a templomot újra felépítették Zorobáel 
vezetésével. E második templom építése Heródes ne-
véhez fűződik. A heródesi templomot i. sz. 70ben a 
zsidó háború során a rómaiak ismét lerombolták.”

A „templom” mint fogalom, és mint épület is sze-
rintem minden embernek mást és mást jelent egyéni-
ségétől és lelki világától függően. Van, akinek csak 
egy építészetileg létrehozott tökéletes alkotást, van, 
akinek csak egy megtekinteni vágyott csodás műem-
léket. De remélem, sokan vagyunk, akiknek valóban 
az Isten Házát jelenti, ahol megnyugvást, elcsende-
sülést, lelki békét lehet nyerni, és sokszor a minket 

Felhívás adománygyűj tésre

A katolikus emlékév során a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye 
szobrot kíván állítani Csáky Imre püspöknek, akinek köszönhető, 
hogy a reformáció után a katolikus hitélet újjászülethetett Deb re-

cenben. Az egészalakos, kb. 220 cm magas bronz szobor megalkotásával 
E. Lakatos Aranka, debreceni (katolikus) szobrászművészt bíztuk meg.  
A szobrot a Szent Anna Székesegyház előtt kívánjuk felállítani 2015. július 
26-ára, az egyházmegye búcsúünnepére, hiszen a templomépítés költsé-
geit gróf Csáky Imre fedezte, és kívánságára földi maradványai itt, a krip-
tában pihennek.

A Szent Anna plébánia alapításától eltelt 300 év alatt a katolikusok 
egyre nagyobb mértékben járultak hozzá a város szellemi, gazdasági és 
társadalmi életéhez. A keresztény felekezetek kiengesztelődésének len-
dületet adott II. János Pál pápa 1991. augusztus 18-i látogatása, aki ezt 
követően Debrecent püspöki székhellyé, a Szent Anna templomot pedig 
székesegyházzá emelte. Az emlékévben Istennek hálát adva felidézzük 
az elmúlt évszázadok küzdelmeit és eredményeit. Csáky bíboros szobra 
is ennek lesz maradandó jele. Imádságaink mellett köszönetünket ki-
fejezhetjük azzal is, hogy lehetőségünk szerinti részt vállalunk a szobor
állítás költségeiből. Számítunk a Debrecenből elszármazottak és más 
feleke zethez tartozók segítségére is.

Adományokat a cél feltüntetésével a Debrecen-Nyíregyházi Egyházme-
gye 10702064-18791271-52200005 számlaszámára lehet utalni vagy a 
Szent Anna Plébánián (Debrecen, Szent Anna u. 21.) lehet befizetni. 

Külföldről (GIRO számlaszám): 10702064-18791271-52200005; IBAN szám-
la-szám: HU77-1070-2064-1879-1271-5220-0005; BIC (SWIFT) kód: CIBH-
HUHB CIB Bank Zrt. Debrecen Unio Fiók 4025 Debrecen, Piac u. 1–3.)

Az adományozók névsorát a szobor alapkő-dokumentumában és a plé-
bánia Historia Domusában megörökítjük. A nemes cél érdekében meg-
hozott anyagi áldozatot hálásan köszönjük. Isten fizesse meg!

Bosák Nándor megyéspüspök
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gyötrő kérdéseinkre is választ kaphatunk, ha beté-
rünk oda.

Istennek hála az utazásaim során több híres temp-
lomban is megfordultam, de a római Szent Péter Bazi-
lika és a Csíksomlyói Kegytemplom mellett a nagy  -
betűs TEMPLOMOT a mai napig nekem mégis a Szent 
Anna templom jelenti. A templom történetét és az ab-
ban rejlő szépségeket és értékeket most nem sorol-
nám fel, hiszen aki ezekre kíváncsi az megis merheti a 
2010-ben megjelent, Keresztesné Várhelyi Ilona tollá-
ból származó, kitűnően megszer kesz tett és rengeteg 
ismeretet adó Szentebbül megújult c. könyvéből, amit 
mindenkinek jó szívvel tudok ajánlani elolvasásra. De 
csoportosan igénybe lehet venni Lőrinc atya tárlatve-
zetését is az Őseink Hite kiállításon.

A Templomunkról szóló könyvben Bosák Nándor 
püspök úr ekként ajánlja olvasói figyelmébe templo
munkat: „a könyv képeivel és szavaival olyan temp-
lom ról beszél, amely bátorító tanulságul szolgálhat 
minden időben. Amikor épült, Debrecenben még nem 
éltek katolikusok, s mára mégis egy új katolikus püs-
pökség székesegyházává vált. Építtetője Csáky Imre, 
olyan főpap és hazafi volt, aki a nemzeti és vallá si 
egység hiányát tapasztalva, felismerte küldetését. 
Ebből a hitből és reménységből épült fel és népesült 
be a reformáció utáni első debreceni katolikus temp
lom.” Bízom abban, hogy az idei 300 éves jubileumi év 
alkalmából székesegyházunk méltó helye lesz ezen 
ünnepségeknek.

Ezek után azon gondolataimat és érzéseimet sze
ret ném megosztani az olvasókkal, hogy nekem mit  
jelent a Szent Anna Templom. Soha nem fogom elfe-
lejteni 1977 karácsonyának szentestéjét. Ekkor még 
albérletben laktunk a jelenlegi Iparkamara utcán, és 
vártam haza a férjemet, aki mint mozdonyvezető 
szolgálatban volt. Már le is pihentünk, amikor meg-
szólalt a Szent Anna templom harangja, hívva – mind 
a mai napig is – az embereket az éjféli misére. Mi akkor 
szó nélkül egymásra néztünk a férjemmel, gyorsan 
felöltöztünk és siettünk a misére. Akkor az az éjféli 
mise, ahol minden ember testvérének érezte a mási-
kat, olyan élményt jelentett a számomra, hogy soha 
el nem múló érzéseket indított el bennem. Ekkor hí-
vott és várt először a Szent Anna Templom, ami azóta 
is lelki megnyugvásom háza lett. Ha tehetem, és ha 
arra járok, akkor nappal is betérek, ha csak annyi idő-
re is, hogy megköszönjem a Mindenhatónak, amit ed-
dig adott, vagy ha van miért – és az mindig van – akkor 
kérjem a segítségét. A templom szerintem az Istennel 
való kapcsolat legfőbb helye. Nem tudom ki, hogy 
van vele, tudom, odahaza is el lehet csendesülni, sőt 
beszélgetni is az Istennel, de számomra azt a fel emelő 
és megnyugtató érzést, amikor úgy érzed, hogy mel-

letted áll és rád figyel, számomra csak a templom 
csendje tudja biztosítani.

Éppen ezért érthetetlen és felfoghatatlan a szá-
momra, amikor azt tapasztalom, hogy kevesen va-
gyunk a templomban, és nem azért mert olyan időket 
élünk, hogy tiltva lenne a templomba járás.

Hiszen azokban a nehéz időkben, amikor tiltva 
volt a templomba járás, vagy legalább is nem jó szem-
mel nézték, többen voltunk egy-egy misén, mint ma. 
Nem tudom, hogy mi az oka ennek, de úgy gondolom, 
hogy több összetevője is lehet, külső és belső okok 
egyaránt. A külső okok közé lehetne sorolni például 
azt, hogy a 300 évvel ezelőtti időkhöz viszonyítottan 
megnőtt a katolikus templomok száma Debrecenben, 
ami természetszerűen megoszt ja a híveket. A másik 
ok lehet, ha van jó igehirdető, akkor megtelik a temp-
lom, ahol nagyszerű a liturgia, ott megtelik a temp-
lom, ennek hiányában pedig fogy. De a külső okok 
mellett belső okok is vannak. Amikor a misék előtt és 
után megpróbálom tanulmányozni az emberek arcát, 
sokszor van olyan érzésem, hogy sokan vannak közü-
lünk, akik elmennek a templomba és kimennek on-
nan, hozzák viszik a testüket, talán még a lelküket is, 
de vajon az értelmüket, a figyelmüket odaszánjáke. 
Ha megkérdezném egyik-másik templomos társamat, 
hogy mi hangzott el a misén, nem biztos, hogy meg 
tudná mondani, mi volt a mondanivalója, mit is akart 
üzenni nekünk az Úr az evangéliumban, vagy miről 
beszélt a pap a homíliában. Bizony-bizony sokszor 
van olyan, hogy a misén csak a testünket szánjuk oda, 
a lelkünket, a gondolatainkat nem. Pedig a testünk a 
bennünk lévő Szentlélek temploma. Akkor lesz ja-
vunkra a mise, ha hazatérve úgy érezzük, hogy a lel-
künk feltöltődött, és az esetlegesen odahaza ma ra  
dottaknak is tudunk vinni valami üzenetet.

Közeleg Pünkösd ünnepe ezért gondoljunk csak 
vissza mi is történt Pünkösdkor. Beteltek örömmel és 
Szentlélekkel. Előbb jött az öröm, azután a Szentlélek. 
Ahogy elnézem az emberek arcát az az érzésem, hogy 
nincs bennük Szentlélek azért nincs örömük. Tudom 
nem könnyű időket élünk, sok a probléma, de kérde-
zem és mikor volt zökkenőmentes az életünk? Ho-
gyan mondja Jézus? „Ezeket azért mondom nektek, 
hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömö-
tök teljessé legyen” (Jn 15, 11)

Ezért legalább mi keresztények vigyük bele ebbe a 
most élő világunkba a bizalmat a hitet, a reménységet 
annak ellenére, hogy a világ nem a legnemesebbik ar-
cát fordítja felénk. Ne arra nézzünk, ami van, hanem 
arra, Aki van és akkor a közelgő Pünkösd ünnepe 
meghozza számunkra az örömöt és a Szentlelket ki-
nekkinek a saját nagybetűs TEMPLOMÁBAN.

Csicsovszkiné Dr. Szilassy Emília
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Akolitusok imája

Mennyei Atyánk köszönjük, hogy meghívtál ben-
nünket Szent Fiad szolgálatára és az oltárszol-
gálatra. Adjon erőt és világosságot a Vigasztaló 

Szentlélek, hogy a Mester kedvét lelje bennünk is.  
Legyünk épülésére mindazoknak, akik látják tevé-
kenységünket és hallják felolvasásunkat. Adj Urunk 
buz góságot, hogy tiszta lélekkel és méltó hozzá állás-
sal érintsük szent Testedet és örömmel osztjuk híve-
inknek. Tégy hűségessé bennünket Hozzád és a 
közösségünk, családunk tagjaihoz. Legyen áldott az 
imádandó Szentháromság most és mindörökké.

Ámen

A szenvedésről katolikus, egyetemista szemmel

B evezetésképpen néhány gondolatot közölnék a 
szenvedés eredetével kapcsolatban. A szenve-
dés nem szükségszerű velejárója az emberi lé-

tezésnek. Az ősszülők bűne az engedetlenség, mely 
az Istenbe vetett bizalom megrendülésének követ-
kezménye volt, a szenvedés nélküli paradicsomi álla-
potból a szenvedéssel és végül halállal járó eredendő 
bűn állapotába taszította az emberiséget, és vele 
együtt az egész teremtett világot: „átkozott legyen a 
föld te miattad”.

A továbbiakban néhány szót ejtenék a szenvedés 
kiváltó okairól. A szenvedés természeténél fogva tes-
tünket és lelkünket egyaránt érinti. Nincs testi szen-
vedés lelki nélkül, és ez fordítva is igaz. A szenvedés 
kiváltó okait természetük szerint három csoportba 
sorolhatjuk: fizikai, szellemi és lelki ok. Fizikai ok le-
het bármilyen sérülés vagy betegség okozta fájdalom, 
kellemetlen érzet, a komfort érzet hiánya stb. Szelle-
mi ok lehet a mentális frissesség elvesztése munka 
vagy betegség következtében, értelmi elégtelenség 
érzete egy feladat megoldásában, mentális zavarok 
fellépése betegség vagy egyéb ok miatt stb. Harma-
dikként pedig lelki ok is. Lelki ok lehet bármilyen lelki 
zaklatás, félelem, szeretetlenség, lelki betegség stb. 
Ezen okok gyakran együttesen váltanak ki szenve-
dést, melynek méltó elviselése türelmet és erős aka-
ratot, önuralmat igényel.

A szenvedés épp ezért értelmetlen a világ számára 
és mindenáron szabadulni akar tőle. Ugyanakkor a 
keresztények számára a szenvedés Krisztus szenve-
dése és kereszthalála révén értelmet nyer. A szen-
vedés a hívő ember számára Istentől kapott jel, 
mely nek személyes mondanivalója van. Rámutat 
gyengeségünkre, elesettségünkre, segít az alázat eré-
nyének munkálásában, és utat mutat az Istenre való 
teljes ráhagyatkozás állapota felé, mely földi boldog-
ságunk és üdvösségünk záloga is egyben. Továbbá az 
elveszített bizalom visszanyerése Istenben az Ő üdvö-
zítő kegyelme révén.

Éppen ezért a türelemmel viselt és Istennek aján-
lott szenvedés hatékony eszköze lehet a személyes és 
mások bűneinek eltörlésére az Úr megszentelő ke-
gyelme révén. Isten ugyanis elfogadja az ilyen engesz-
telést Krisztusért, aki emberi természeténél fogva 
képes volt a szenvedésre és mivel bűntelen volt, azok 
tökéletes engesztelést nyújtottak minden léleknek, 
akik Isten kegyelméből az emberi természet birtoko-
sai lettek. Ezért szenvedésünk által engesztelhetünk 
a tisztítótűzben szenvedő lelkekért is. A szenvedés így 
értelmet nyer Krisztusban, akivel az Eucharisztiában 

egyesülünk és így Ő mind a mai napig együtt szenved 
velünk megszentelve szenvedésünket.

Összefoglalva, a szenvedés tehát a bűn következ-
ménye. Egyrészt a kollektív eredendő bűn révén, 
másrészt a személyes bűnök révén az emberiség ma-
gát Istentől eltaszította és taszítja ma is. Ennek folyo-
mányaként önnön gonoszságunk markába kerültünk. 
A szabadulás egyedül Jézus Krisztusba vetett hit által 
lehetséges. A teljes ráhagyatkozás arra a személyre, 
aki magára vette bűneink egészét, viselve annak min-
den szörnyű következményét és magát engesztelő ál-
dozatul felajánlva megszabadított bennünket a bűn 
okozta szolgai állapotból. Végül elvezet minket Magá-
hoz, az üdvösséghez, hogy majdan letöröljön sze-
münkről minden könnyet, megszüntetve a fájdalmat 
és a szenvedést mindörökre.

Bencsik Dániel
Vallásosságért felelős diákbizottsági tag

Szent László Katolikus Szakkollégium
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„A jóság”

A hitét élő, de szenvedéseket átélt ember hitelt 
érdemlően vallja „megsegített a jó Isten”. Vallo-
másából kiérződik a meggyőződés, kérte az 

Urat és a nehéz helyzetben is megtapasztalta a jósá-
gát. Emberi kapcsolatokra utalva sokszor halljuk a 
tiszteletteljes kifejezést: jó anyámra számíthatok. 
Igen, egy igazi anya csak jó tud lenni. Valaki mondta, 
ha az anyákra volna bízva az ítélet, akkor a pokol, a 
kárhozat helye üres lenne.

Amikor bajban vagyunk, és valakit barátságosan 
megszólítunk így mondjuk, „jó ember”. Az Úr Jézus is 
gyakran utalt a jóságra, nemcsak a gazdag ifjúnak 
mondott szavaiban „senki sem jó, csak egyedül az Is-
ten”, hanem beszélt jó magról, hiszen van sajnos kon-
koly is és nem mindegy hová esik a jó mag. Beszélt jó 
fáról, amely jó gyümölcsöt terem, hiszen gyümölcsei-
ről lehet felismerni a hátteret. Beszélt jó földről, ezért 
kell munkálkodni, hogy lelkünk jó befogadója legyen 
az Igének. Tudjuk az evangéliumból, hogy csak jó kin-
cseket érdemes gyűjteni és csak a jó cselekedetek kí-
sérnek el bennünket az örök életre. Az is nyilvánvaló, 
hogy a jó ember, kincseiből, ami a szívéből fakad, jót 
hoz elő.

Nekünk mindig figyelni kell, hogy jó szándékból 
fakadjon a szó és a tett, de arra is, hogy mindig a jó 
utat válasszuk, még akkor is, ha az szűk út. Mi, hívő 
emberek az Urat jóságáért magasztaljuk. „Hiszen te 
jóságos és elnéző vagy, Uram és csupa irgalom azokhoz, 
akik hozzád kiáltanak”. (Zsoltár 86, 5)

„Te Uram, nevedért állj mellém, ments 
meg jóságodban és irgalmadban”.  
    (Zsoltár 109, 21)

A Biblia tanítja, hogy az ember elvesztette eredeti 
jóságát és tisztaságát, és ennek következményeként 
csak megtisztulás, megújulás, küzdelem és szenve-
dés által lesz jó. Aki ezen az úton halad, meghozza 
gyümölcsét, hiszen minél közelebb van az Úrhoz, an-
nál inkább jó. Az Isten végtelenül jó, mert tökéletes, 
szent, mindenható és éltető. Nincs benne harag és 
bosszú. Az Atya a legdrágábbat, a Fiát adta értünk  
akkor, amikor még bűnösök voltunk.

Isten irgalmassága együttérző voltot jelez és tanú-
sít, Isten jósága pedig tevékenységét jelzi. A jóság tu-
lajdonképpen a Szentlélek gyümölcse és ez is azt 
tanítja, hogy a jóság lehajol, tevékeny és adakozó.

Az emberek számára az imádság és a szentségben 
élés, az adakozó szeretet hozza meg a jóság gyümöl-
csét. Számunkra alapvető vágy a jóság, mert ott jó 
lenni, ahol a hely is sugározza ezt és a személyek is el-
fogadnak bennünket, de nem csak jóságra kell vá-
gyódni, hanem adni is szükséges. Az ember azonban 
csak azt adhatja, amije van. Keressük a jó forrását, a 
jó helyeket és fejeket, dolgokat és legfőképp a Jó Is-
tennel megélt tapasztalatról szóljunk, aki jó a bűnö-
sökhöz, gyengékhez és elesettekhez. Ne csak békénk 
legyen, amit mással megoszthatunk, hanem jósá-
gunk is, mert ez menti meg a világot és az embereket. 
Ebben bízunk, és ezen munkálkodunk.

Orosz Lőrinc prépost-plébános

Elhunyt Mária légiós testvérünk:  
Széllesné Marika

Jött Kárpátaljáról – miért is tagadjuk – azért, hogy 
családján segítsen. Mert Isten után családja volt 
mindig az első számára. Debrecen hamar befo-

gadta, mert ő is – szülőföldje után, mellett – hamar a 
szívébe zárta új otthonát. Hogyne lett volna ez így, 
mikor a Szent Annatemplomba járt, melynek főoltár-
képe előtt leborulva könyöröghetett övéiért. Ennek 
az egyházközségnek az életébe kapcsolódott be, mint 
a Rózsafüzér Társulat és mint a Mária Légió tagja. 
Amíg testi ereje bírta, naponta vezette a reggeli szent-

misék előtt a rózsafüzért, s hetente megjelent – ott is 
irányítóként, példamutatóként – a Légió összejövete-
lein. 

Marika! Nagyon hiányzol. De vigasztal a tudat, 
hogy Odaföntről továbbra is velünk vagy, értünk (is) 
könyörögsz az Úrnál. Nyugodj békében!

Bérces Mária Klára
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Székesegyházunkban fogadtuk a máriapócsi 
Szűzanyát

Vasárnap volt. 1696. november 4-et írtak a kalen-
dáriumok. Egy északkeletmagyarországi fa-
lucska görög katolikus kis fatemplomában a 

Szent Liturgia alatt az Istenszülőikon mindkét sze-
méből könny patakzott. Ez volt a pócsi Szűzanya első 
könnyezése.

Ó, anyák könnyei! Ó, Világ Anyjának könnyei! Hány-
szor hullattad őket Szent Fiadért, Hétfájdalmú! De ak-
kor, a XVII. század végén vajon miért sírtál? S miért 
éppen Magyarföldön? Talán leginkább II. Rákóczi Fe-
renc fejedelmünk értette meg ezt akkoriban, aki né-
hány év múlva kurucai élén szembe fordult I. Lipót 
német-római császár és magyar király labancaival. 
Szembenézett azzal az osztrák sereggel, amelyiknek 

„feje”, (a császár) elvitette a könnyező ikont Bécsbe, 
hogy birodalma fővárosának legyen éke, vonzereje. 
Tartozunk az igazságnak azzal, hogy elismerjük: ak-
koriban a hadvezér Savoyai Jenő herceg és keresz-
tény serege is bizonnyal könyörgött Szűz Máriához, a 
nagyhírű és nagy befolyású Avianói Márk kapucinus 
szerzetessel együtt. Ezért a török hadsereg feletti 
zentai győzelmet (1697) a Szent Szűz segítségének tu-
lajdonították. Nekik már tudomásuk volt a Pócson 
történtekről, s ezért nem véletlen, hogy a csodás 
ikont Bécsbe szállíttatták, ahol a vértanú Szent Ist-
vánról nevezett Stephansdomban helyezték el, Pócs 
pedig egy másolatot kapott a képről. Rákóczi a kép  
elvitelét a maga és a magyar nép bűnei miatti bünte-
tésként értelmezte, sőt az egri püspökhöz írt folya
modványában többek között így írt: „… talán a 
jö vendő bajok elkövetkeztét siratja a Kép.” E bajok el-
kerülésére adja meg a megoldást: „Esdenünk kell az 
isteni kegyességet az veszedelmek eltávolításáért és az 
irgalom elnyeréséért.” Ma is megfogadhatjuk tanácsát!

Vajon nem sírhatna-e ma is Máriapócson égi Édes-

anyánk, könyörögve Szent Fiához kegyelemért mara-
kodó, gyűlölködő, értéktelen „értékeket” istenítő 
magyar népéért? De bizony: igen. Valószínű, hogy ép-
pen emiatt: figyelmeztetésünkre indult „zarándokút-
ra” az idén a jelzett másolat, amelyik 300 évvel ezelőtt, 
1715 augusztusában könnyezett. (Ezt nevezhetjük a 
második könnyezésnek. Ettől a dátumtól lett hivata-
losan kegyhely Pócs, és vehette fel a Máriapócs nevet. 
Ismeretes, hogy 1905 decemberében újra könnyezett 
Máriapócson az ikon.) Véletlen egybeesése csupán, 
hogy mi, debreceni római katolikusok is éppen 300 
éve térhettünk újra „haza” Debrecenbe? (Eljátszha-
tunk a gondolattal…) De milyen jó, hogy most eljött 
hozzánk Boldogasszonyunk! Székesegyházunkba ha-
zajött szent szüleihez, Szent Annához és Szent Joa-
chimhoz – mert jó hazatérni szüleinkhez, mert 
mellettük reméljük a testvéri békét. És most megvolt 
ez a béke templomunkban, mikor együtt zengtük gö-
rög katolikus testvéreinkkel, (s meggyőződésem, hogy 
voltak köztünk protestánsok is, akik velünk énekel-
tek): „Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, / Édes remény-
ségünk, kegyes Szűzanya. / Téged rendelt jó Anyánknak 
az Isten Fia, / Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária.”

„Jött a templomba” fiatalok vállán a kegykép. Bo-
sák Nándor püspök urunk és Orosz Lőrinc prépost 
plébános úr papok és hívek sokaságával a templom 
előtt fogadta érkezését. Megyéspüspökünk emlékez-
tetett arra, hogy mind a római-, mind a görög katoli-
kusok háromszáz éves évfordulót ülünk, majd 
Szűz anyánk oltalmát és áldását kérte egész népünkre. 
Orosz Lőrinc prépostplébános kegyelmi órának ne-
vezte ezt az alkalmat.

A szentély, ahova a képet elhelyezték, fehér virág-
díszben várta Őt.  Egy órán át énekekkel és imákkal 
hódoltunk a kegykép előtt, Mária dicsőségét zengve, 
s hozzá fohászkodva közbenjárásért. Ugyanakkor a 
Fájdalmas Rózsafüzér elmondásával és átelmélkedé-
sével azt a fájdalmat is felidéztük, amit Fia megkínoz-
tatása és kereszthalála jelentett az Isten Anyjának. 
Mégsem a szomorúság töltötte el a hívek szívét, ha-
nem a repeső öröm és hála Szűzanyánk iránt.

Bizonnyal sokaknak volt meglepetés Kocsis Fülöp 
püspök úr megjelenése, illetve annak tudtul adása, 
hogy most már ő metropolita. Ebben a minőségében 
köszöntötte őt Orosz Lőrinc atya. (A Szentatya épp 
előző nap, 2015. 03. 20án alapította meg a Hajdúdo-
rogi Metropóliát, és ugyanezen hatállyal nevezte ki 
Fülöp püspököt Magyarország első metropolitájává, 
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a metropólia székhelyévé pedig Debrecent tette. Így 
lett Debrecen hármas püspöki székhely.) Az új görög-
katolikus főpásztor köszönő szavaiban a hitbeli meg-
erősödés fontosságát hangsúlyozta.

Ezután ugyancsak énekszó kíséretében megtör-
tént a kivonulás a székesegyházból. A szent ikont kö-
vetve elindult a processzió az Attila téri Istenszülő 
oltalma-templom felé. „Hitünk védelmében Mária se-
gíts! / Üdvünk szent ügyében, Mária segíts!” – zengett 
az ének egész úton a hívek ajkáról az Egek Királynőjé-
hez. A nemrég megújult templomban a csodás Útmu-
tató Istenszülőikon a templombelső bal oldalán lett 
elhelyezve, ahol képcsókra járultak elé a hívek. A szí-
nes üvegablakokról legismertebb Árpád-házi szentje-
ink „hódoltak” a máriapócsi Könnyező Szűzanya és 
isteni Gyermeke előtt.

A máriapócsi nemzeti kegyhely nem az egyedüli 
helyszín sem hazánkban, sem a világon, ahol Szűza-
nyánk könnyezett, vagy a fájdalom verítékét jelezte.  
Elég, ha Győrre gondolunk, ahol alig négy hónappal a 
pócsi könnyezés után (1697. márciusában) vérrel verí-
tékezett az a „Gyermekes Máriakép”, amelyik egy ír 
püspök (Walter Lynch) révén jutott hazánkba. A püs-
pöknek a kegyetlen katolikus üldözés elől kellett el-
menekülnie hazájából, ahonnan magával hozta az 
említett Mária-képet. Ahol Isten csapást mér, felkínál-
ja a megoldást is: a korabeli győri püspök (Püsky Já-
nos) találkozván a száműzöttel, felkínálta neki, hogy 
telepedjen le Győrben. Ennek köszönhetjük, hogy a 

győri székesegyház is egyik kedves zarándokhelyünk-
ké válhatott.

Egy percre még kísérjük tovább pócsi Máriánk  
út ját. Az említett Istenszülő oltalmatemplomból más
nap „zarándokolt” tovább Hajdúdorogra, hogy Nyír egy-
 házán át kedves pócsi templomába jusson már  cius 
24-én. Országjáró útja azonban nem lehet hiábavaló. 
Hiszem, hogy aki – bár egy pillanatra – csatlakozott 
valamely helyszínen az Istenanya hódolóihoz, vagy 
nyitott szívvel olvasott vagy hallott róla, nem maradt 
érintetlen a hatásától. Mert ahogy egy jó anya össze-
hozza és összetartja a családot, úgy Szűz Mária is az Ő 
nagy családját: a világot. Mária mindenkit hív, és min-
denkit tárt karokkal, illetve Szent Fiára mutató karral 
mondja – mint hajdan a kánai menyegzőn: „Tegyetek 
meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2, 5)

Bérces Mária Klára

99_2015_maj.indd   13 5/19/15   2:32 PM



14 Debreceni Katolikus Figyelő • 99. szám

SZENtEK ÉS BoLDoGoK

A Boldogságos Szűz szülei: Szent Anna és Szent 
Joachim
Szent Anna alakja a néphagyományban

Különös megfigyelni, hogy Mária szülei közül va-
lójában Anna körül alakult ki kultusz a katolikus 
népek körében. A Szent Anna-kultusz gyökerei a 

VI. századra nyúlnak vissza. Ünnepnapja tulajdonkép-
pen egybeesik annak a templomnak a felszentelésé-
vel, amelyet a Bethesda-tó mellett a tiszteletére 
emeltek. A templom búcsúnapja Szent Anna névün-
nepének napja. A kultusz Jeruzsálemből hamarosan 
Bizáncba is átkerült, ahol Justinianus császár elren-
delte kötelező ünneplését.

A keresztes háborúk idején Szent Anna kultusza 
részben magyarországi közvetítéssel Európában is 
meghonosodott. Szent Anna tiszteletének elterjesz-
tésében nagy szerepet játszott a ferencesek rendje, 
akik Jézus Krisztusban nemcsak az isteni Urat, az égi 
Királyt, hanem embersége szerinti Testvérüket is tisz-
telték.

A németalföldi beginák kezdeményezésére a kö-
zépkor végén vált általánossá, hogy először a hónap 
első keddjét, majd a július 26iki ünnepet megelőző 
kilenc keddet és végül az esztendő minden keddjét 
neki szentelték. Tehát a kedd sok száz éven keresztül 
Szent Annának szentelt nap volt. A Telekikódex sze-
rint Anna keddi napon született, s ő szintén kedden 
hozta világra „ez világnak előtte választott leányt, az 
édes Szíz Máriát”.

Európaszerte ismert az a legenda, miszerint a 
keddi nap Annának való ajánlása és a Szent Anna-kul-
tusz egyetemessé válása egy gazdag magyar ifjúhoz 
fűződik, aki könnyelműen elherdálta örökségét, majd 
amikor rádöbben, hogy nincs hova lennie, Santiago 
de Compostellába zarándokolt Szent Jakab sírjához. 
Ott az apostol megjelent neki és azt tanácsolta, hogy 
helyezze magát Szent Anna asszony oltalma alá és 
minden kedden mondjon „reménységnek bizodalmá-
val, nagy ájtatossággal… az ő nevében három Páter-
nostert és három Ávemariát.” A hosszú történet végén 
Szent Anna a haldoklók patrónájaként jelenik meg a 
legendában és elmondja, hogy akik az Urat félik „és 
énneköm szolgálatot tesznek… halálok után örökké 
mivelünk országolnak”.

A kultusz meghonosodásával egyidejűleg a Szent 
Anna ereklyék – főként az ujjai – tisztelete is megje-
lentek Európában. A kézkultusz főleg Németország-
ban virágzott, ahol az ereklyéket díszes, kar alakú 
tartóba helyezték.

A magyar Szent Anna-kultusz szintén nagy múltra 
tekint vissza. A néphagyomány Szent Anna Asszony-
ként, Keddasszonyként is tiszteli. Magyarországon, 
ugyanúgy, mint a világ katolikussága körében, Anna a 
jámborság különösen tisztelt alakja. Az önfeláldozó 
asszonyi munka, a család és a rászoruló emberek 

A vasárnap csendje, 
avagy készülődés Pün-
kösd eljövetelére

A csend… Minden esetben a várakozás folytatása. 
Valami történik, amire belsőnk, minden zsige-
rünk vár. Szemléljük magunk minden rezzené-

sét, pillantunk körbe-körbe, vajon mi fog történni?
Van, aki a csenddel nem tud mit kezdeni. Mindig 

zajos környezetre vágyik, üvöltő zene és kocsmahan-
gulat veszi körü. Középpontban kell lennie, ezáltal 
annyi energiát veszít, amennyivel hasznos teendők 
sokaságát végezhetné el. Elhiteti magával, hogy sem-
mire nincs ideje, és a környezete előtt „áldozatként” 

tünteti fel magát. Ez az embertípus a bevásárlóköz-
pontok „tölteléke”, hiszen mindig a legújabb, a leg di-
va tosabb, a legnépszerűbb hajhászása áll élete kö
zép  pontjában.

Most csend van. Vasárnap végre csend van. Nem 
tudom megfigyeltee a kedves olvasó, a vasárnapnak 
különleges hangja van. A reggeli időszak nyitott abla-
kán keresztül hallani a felkelő természet hangját. Hal-
lani, amint ébresztik egymást a csiripelő madarak. 
Hallani a kakas kukorékolását, hallani a kotkodácso-
lást. A házőrzők is később követelik a napi betevőt. 
Vasárnap nem zavarja a kamion, a dübörgő kerék 
hangja a reggel csendjét. Nem pöfögnek a reggel út-
rakelők motorhangjai. Valahogy mindenki ráér. A reg-
geli kávé és sült hús illata is később jön át a szom
szédból. Apropó szomszéd. Kedves ismerősöm me 
sélte, hogy a vasárnapi „zord” üzletbezáró rendelet 
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szolgálatában való érdemszerzés példaképe. A ma-
gyarok körében különösen az asszonyok tisztelték, és 
azok, akiknek a foglalkozása – szövés-fonás, csipke-
verés, seprűkötés – összefüggött a gazdasszonyság-
gal és az asszonyi gondoskodással.

Annát különösen nagy tisztelettel imádta a ma-
gyar katolikus asszonynép. A magtalanok és az áldott 
állapotban lévők, a női betegségekben szenvedők – 
pártfogását kérve – egyaránt hozzáfordultak. Az asz-
szonyok különösen a Pünkösd utáni kilenc kedden – az 
Anna ünnepet megelőző kilenc hétben – böjtöltek 
gyermekáldást, könnyű szülést kérve.

A magyar Szent Annakultusz jellemzője az is, hogy 
a XX. század elejéig alig találni olyan templomot, 
melyben ne lett volna egy Szent Anna kép vagy szo-
bor. Ennek az ikonográfiai hagyománynak a feldolgo-
zása még várat magára.

Ugyanígy, a Szent Anna búcsújáróhelyekről is ke-
vés ismeretünk van, pedig a heves megyei Lőrinci, a 
déldunántúli Sükösd, vagy a pest megyei Tápiógyön-
gye, mint ahogy azt az Anna név jelenti, a „kegyelem” 
templomai – nem is szólva a határainkon kívül talál-
ható magyar Szent Anna kegyhelyekről.

Napjainkban, amikor a fiatalok körében a gyerme-
káldásnak a jelentősége egyre inkább csökken, és 
már évek óta nem növekszik, hanem csökken az anya-
országi magyarok aránya, nagyobb figyelmet érde-
mel(ne) a Szent Annának, mint az áldott állapotban 
lévő anyák védőszentjének tisztelete.

Az Annához kötődő hagyományokról még hossza-
san lehetne írni, helyette inkább ismerjük meg az 
egyik olyan éneket, melyet az Anna búcsúban szok-
tak énekelni a zarándokok:

„Szent Anna! Máriának 
Szülője, gyámola, 
Feléd száll az anyáknak 
Kérése, óhaja. 
A kit követniök kell, 
Te vagy a példakép, 
Óh áldd meg gyermekökkel 
Az anyák seregét. 
Kérj mennyben szent kegyelmet, 

– Ha kéred megleszen –, 
Hogy éljen minden gyermek 
Szentül, erényesen.”

Kiss Beatrix 

alapján ismerte meg a húsz éve mellette élő családot. 
Ahogyan lenni szokott, elfogyott a tojás, a délutáni 
vendégségre váró süti fontos kelléke. S a szomszéd, 
lám nem zsörtölődős hangú „droid”, hanem húsvér 
kedvesség.

Még arra is jutott idő, hogy bevallják egymásnak, a 
templom harangjának csengése is másképp szól va-
sárnap. Az Úr napját pihenéssel, kikapcsolódással, az 
egymásra való odafigyeléssel kellene tölteni. A temp-
lom, a hívó harang hangja, a lelkiismeret hangja. Van-
nak olyanok is, akik feljelentést írnak, kellemetlen-
kednek. S a levél feladója nem is létezik a borítékon 
megadott címen. Ő is csak lehet, hogy a zajos „kocs-
mahangulat” embere?

A kenyérszaporítás példájában Jézus is arról be-
szél, higgyetek és adatik, s jut másnak is elég.

A csend a Szentlélek hangja. Hagynunk kellene, 

hogy belénk jöjjön, hogy legyen fülünk meghallani, 
mit közvetít felénk! Hogy indíttatását kövessük a má-
sok és magunk segítésére.

Hogy környezetünk ne csodabogárként tekintsen 
ránk, ha reggel mosolyt adunk az éppen arra igyekvő-
nek. Hogy eszünkbe jusson a drága megfáradt szülői 
kéz, milyen biztonságot adóan vezetett be a templom 
kapuján. Az ismert illat, ami minden templom kötele-
ző kelléke, ami kiiktatja a rossz hatását.

„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én 
nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kí-
gyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg 
nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyó-
gyulnak.” (Mk. 16, 1718.)

Ünnepi, elcsendesedett lélekkel várjuk Pünkösdöt, 
a Szentlélek eljövetelét.

Reviczky Éva
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Santa Casa – Loretoi Mária kegyhely

K evésbé ismert, hogy nemcsak az olasz Loretoi 
Mária-kegyhely létezik, hanem van több olyan 
magyar kegyhely is, amelyek keletkezése Lo-

retoval hozható összefüggésbe. Nagy Lajos király  
Budán a Boldogasszony templomban (ma: Mátyás 
templom) építtette az első hazai Loretokápolnát.  
A XVIII. század végéig további Loreto-kápolnák épül-
tek a történelmi Magyarország legkülönbözőbb pont-
jain, így Burgenlandban, a Lajta-hegység tövében is, 
ahol a település is a Loreto nevet viseli. A városka ká-
polnájának felszentelésére 1431 táján került sor.  
A magyarországi kegyhelyek az itáliai Loreto emlékét 
idézik.

A loretoi Mária kegyhely, amelyet 
nemes egyszerűséggel Santa Casa 
(„Szent Ház”) névvel illetnek, törté-
nete ma már legendás. A legenda 
szerint a ház a Szentföldről, Názá-
retből került Loretóba.

Mária háza helyén ma Názáret-
ben az Angyali üdvözlet bazilika áll, 
de az a szoba, melyben Gábriel ar-
kangyal híradása Jézus születéséről 
elhangzott, nincs itt. A szoba pado-
zatát ma csillogó márvány borítja, 
de a falak nem a régiek. A hagyo-
mány szerint 1291. május 10-ére vir-
radó éjjel, amikor az utolsó keresz-
tes erőd is a török hódítók kezére 
került és a hódítók Názárethez köze-
ledtek, a Szent Szűz háza csodálatos 
módon eltűnt és először a Fiume 
mellett Tersatóba került. A horvátok azonban méltat-
lanok voltak Isten ajándékára, ezért az angyalok ha-
marosan tovább vitték a házat és az Adriai-tenger túl-
só partján fekvő Recanati közelében tették le (1294. 
dec. 9.). A horvátok ekkor értették meg, mekkora  
kegyelemben részesültek, hogy Mária házát náluk 
akarta Isten elhelyezni. Hogy hibájukat jóvá tegyék 
felépítették a ház a pontos mását, amely mára a leg-
jelentősebb horvátországi Mária kegyhellyé vált.  
A kegyhelyet 2003ban II. János Pál pápa is felkereste.

A Recanati melletti dombokon húzódó Laureta-er-
dőség szintén nem volt biztonságos, mert a földet bir-
tokló két fivér összeveszett azon, kit illetnek a 
zarándokok adományi és fogadalmi ajándékai. Az Úr, 
hogy véget vessen a viszálynak az angyalokkal a há-
zat elvitettette a dombról és 150 méterrel távolabb, a 
tenger felé vezető út közepén tetette le, ahol ma is áll.

Ma sokan úgy tartják: a legendák a nép ajkán szü-

letett történetek és kétségbe vonják, hogy valóságos 
történelmi alapjuk lenne. Az ilyen kijelentésekkel 
óvatosnak kell enni, mert hogy ez mennyire nem így 
van, a loretoi Santa Casa is igazolja.

A szentföldi zarándokok (piacenzai zarándok, 570 
táján; Arkulf püspök, VII. század; Johannesz Phókasz 
krétai szerzetes, 1177–1185 között) még látták és le is 
írták Mária házát. A keresztes háborúk korából szin-
tén több beszámoló említi a házat: IX. (Szent) Lajos ki-
rály itt imádkozott (1251). Assisi Szent Ferenc pedig 
kifejezetten azért kereste fel Jézus Krisztus szülővá-
rosát, hogy „tisztelje a házat, ahol az Ige testé lett”.  

A század végén (1288) Ricoldo di 
Montecruce domonkos rendi szer-
zetes viszont már romokban ta-
lálta a templomot: „csak egy cella 
[maradt], ahol Mária fogadta az 
üdvözletet; az Úr ezt még megtar-
totta, hogy az alázatra és a sze-
génységre emlékeztessen” – írja. 
Negyven évvel későbbi Wilhelm 
von Badelsheim arról tudósít, hogy 
a Boldogságos Szűz házának a 
helyén egy oszlop emlékeztetett 
az angyali üdvözletre. Tehát a ház 
Ricoldo di Montecruce és Wilhelm 
von Badelsheim látogatása – 
1288 és 1322 között – tűnt el. 

A Loretoba került ház híre ha-
marosan széles körben elterjed, 
zarándokhellyé vált, ahol csodák 
estek. Amikor 1531ben eltávolí-

tották a ház eredeti falait körbevevő tégla támfalat, 
és megbontották a templom padozatát, azt állapítot-
ták meg, hogy a háznak nincs alapozása, ami megerő-
síti, hogy rejtélyes úton került a ház a mostani helyére. 
A Casa Santa úgy állt ott az út közepén, hogy falai ma-
guk alá gyűrték az útszélen nőtt cserjéket és kisebb 
bokrokat, de azok egyesek ágai a ház fala mentén is-
mét kinőtt az útra. A későbbi századokban végzett 
vizsgálatok a XVI. századi kőművesek megállapítását 
támasztották alá. A XX. században pedig öt darab 
olyan vörös posztóból készült kereszt került elő a ház 
falai közül, amilyeneket a szentföldi lovagok viseltek 
a ruhájukra varrva. A kereszt viselése fogadalmukra 
utalt: ha sikeresen elérik céljukat, a keresztet a jeru-
zsálemi vagy názáreti templomban helyezik el. Az 
utolsó keresztes hadjáratra viszont 1270–1272-ben 
került sor, abban az időben, amikor még állt Mária ná-
záreti háza. Tehát a textilkeresztek a ház szentföldi 

„ A szenthelyek és az ereklyék 
körül csodás szövésű legen-
dák kárpitja függ. Tudjuk, 
hogy ez a kárpit emberi kéz 
munkája, s nem tartozik a 
lényeghez. De emberi doku-
mentum s így minden 
komoly figyelmet megérde-
mel. Lelki szükségletek 
szülte, s ugyan azért a 
lélekhez szól.” 

Leopold Antal
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eredetét igazolják. A falakon található faragás a naba-
teusok kőfaragási technikájára emlékeztet, sőt a fala-
kon található görög és héber betűs „graffitik” szintén 
megerősíti a ház szentföldi eredetét. Szintén a názá-
reti eredetre utal, hogy a názáreti és loretoi szent ház 
ugyanabból a megmunkálatlan nyers kövekből áll; a 
kémiai összetételük is azonos.

A mai názáreti Angyali üdvözlet templom építését 
megelőző régészeti kutatások szintén megerősítik 
Mária házának az eltűnését.

Visszatérve a legendához, nézzük meg: hogyan ke-
rült át a ház a Földközitengeren túlra. Az angyali 

„szállítás” mellett ismertek olyan XV–XVI. századi áb-
rázolások, amelyeken a Szent házat hajó viszi Itáliába.

A kérdésre a megnyugtató választ a vatikáni levél-
tárból előkerült dokumentumok adták meg. Ezek sze-
rint Mária házát a bizánci Angelosz császári család 
Epiruszba menekült utódai mentették meg a törökök 
elől és hozatta Itáliába (a család a torinoi lepel mene-
kítésébenőrzésében is jelentős szerepet játszott). A 
családi levezésben olvasható egyik mondat – „A Szent 

kövek, amelyet a Szűz és Istenanya, Miasszonyunk há-
zából hoztak el” – alapján a kutatók arra következtet-
nek, hogy Mária házát 1291-ben szétbontották, a 
köveket hajóra rak ták és elszállították Názáretből. A 
szent köveket átmenetileg Fiume mellett tárolták, 
majd innen került végleges helyére Loretoba.

A hagyomány szerint a názáreti házban állt a Szent 
Szűz cédrus fából való szobra, amelyet Szent Lukács 
evangélista faragott, és amit az angyalok a szent ház-
zal együtt magukkal vittek Názáretből. A szobor már 
szentföldi hazájában is gyöngéd tisztelet tárgya volt 
és maradt a mai napig.

Mária názáreti házának történetét még sok törté-
neti dokumentum és tény tesz teljessé, melyek szin-
tén alátámasztják, hogy a loretoi kegyhely hiteles 
történelmi ereklye. A Szűz Mária házáról szóló hagyo-
mány rávilágít, hogy legendákat nem szabad a mesék 
birodalmába sorolnunk, mert ezeknek a történetek 
ősi magja a történelmi valóságban gyökerezik.

Kiss Beatrix 
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KuLtÚrA

„Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet”  
(Péld 4, 4a)
A Szent Anna Plébánia könyvtáráról

Napjainkra a könyv és könyvtár, mint ismeret-
szer zési forrás sokat veszített jelentőségéből, s 
ha tudásunkat akarjuk gyarapítani, szíveseb-

ben fordulunk az elektronika kínálta lehetőségekhez 
(média, internet) és ha mégis el kell olvasni valamit, 
azzal igyekszünk kibújni előle, hogy a műről készült 
filmet nézzük meg. Pedig a könyv olvasása a benne 
foglaltak aktív részesévé tesz bennünket, belőle alko-
tó módon juthatunk ismeretekhez.

Ebben erősítettek meg a Szent Anna Plébánia könyv
tárában látottak. Mint egy kisebb-nagyobb gyön-
gyökkel teli doboz színes kavalkádja, olyan volt a 
látvány. Sokszínű azért, mert nincs olyan tudomány 
és művészeti ág, amely legalább egy vagy néhány 
könyvvel ne lenne jelen. Kisebb és nagyobb gyön-
gyök forgataga azért, mivel az emberiség több évez-
redes szellemi tudását értékes és kevésbé értékes 
könyvek képviselik.

A könyvtár csak úgy létrejött, nem 
meghatározott céllal létrehozott gyűjtő-
könyvtár, és igazán nem is nyilvános, 
hiszen elsősorban az egyházközség  
hívei keresik fel.

A könyvtár több ezer kötetes állományának létre-
jöttében két dolog játszott szerepet: a Szent Anna Fő-
székesegyház plébánosainak anyagi lehetőségei és az 
őket körülvevő társadalmi valóság iránti fokozott ér-
deklődése. Ebből következően a könyvek nagyobb 
hányada vallási témájú. Különösen értékes az 1600-
as évek vége óta keletkezett Bibliákból, biblia-fordí-
tásokból és kommentárokból – latin, német és 
ma gyar nyelvű – és a héber nyelvű Tórából álló gyűj-
temény, amelyet alkalmasint kisebb kiállítás formá-
jában ér demes lenne a nagyközönségnek is bemutatni. 
A vallástudományi művek – teológia, valláserkölcs, 
vallásbölcselet, egyetem és magyar egyháztörténet, 
stb. – közül a legkorábbiak még az 1690es évekből 
származnak. A XVII. század végéről és a XVIII. század 

első feléből sok olyan vitairat található meg a könyv-
tárban, amely a katolikus-protestáns hitvita akkori 
állását tükrözi. E vitához adtak érveket a korabeli je-
les katolikus egyházi és vallástörténeti művek. Ezek,  
s talán ezt hangsúlyozni sem kell, német, latin és ma-
gyar alkotások.

A biblikus irodalom mellett jelentős számban talá-
lunk világi – tudományos és szépirodalmi témájú – 
köny veket is. Igen értékes a több nyelvű ókori világi 
és egyházi szerzők műveiből álló rész, ahol a görög 
római szerzők művei – eredetiben és színvonalas ide-
gen és magyar nyelvű fordításokban –, továbbá a 
hozzájuk készült kommentárok, szómagyarázatok és 
lexikonszerű feldolgozások mellett nagy hangsúlyt 
helyeztek a Szent Anna templom papjai, hogy erede-
tiben megismerhessék az ókeresztény szerzők mű
veit. Mellettük – Szent Ágostontól és Aquinói Szent 
Ta mástól Francis Baconig (1645ben megjelent német 
nyelvű kiadás) Rousseauig és Kantig – a filozófiai mű-
vek (filozófiatörténetek és lexikonok) is megtalálha-
tók a polcokon.

A legérdekesebbek és igen jelentősek az elmúlt há-
romszáz évből ránk hagyományozódott magyar nyel-
vű művek, melyek alapján bizton állíthatjuk, hogy a 
XVIII–XIX. század fordulójától 1848– 49-ig s újabban a 
rendszerváltás óta eltelt időben a könyvtár állomá-
nyát gyarapító egyházi személyek – keresve a változó 
világban az egyház helyét, küldetését, szerepét, és 
önnön történelmét és önértékelését és megújulási tö-
rekvéseit – nagy érdeklődéssel fordultak a közéleti 
kérdések iránt. Ettől fogva egyre nagyobb a számban 
kerültek be azok az egyetemes- és magyar történelmi, 
jogi és korabeli politikai irodalmat képviselő alkotá-
sok, amelyek segítették az eligazodást a magyar re-
formkor modernizáció körüli vitáiban.

Jelen sorok írója elsősorban a római katolikus 
litur gikus papi viselettel foglalkozó művek után kuta-
tott a könyvtárban. A könyvtár e tekintetben is ér té -
kes német és magyar nyelvű könyvekkel szolgált. 
Ezek közé tartozik – hogy csak egyet említsünk – Wil-
lam Tower (Tower Vilmos) Illemkódex, papok és szer-
zetesek számára című munkája (Budapest, 1935), 
amely magyar nyelven is hozzáférhető vált.

Kiss Beatrix 
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Hegymenet

Mi tagadás, kedvelem az értelmes, építő, előíté-
let-mentes disputákat, helyzeteket, amiket át-
hat az Illyés Gyula sorával formálódó térbeliség: 

„Egy tornyot hasznos körbe járni, s más s más felől leraj-
zolni.”, illetve „Az egyik vas a másiktól kapja az élét, a 
mások társasága tisztítja az embert.” (Péld 27, 17) in-
telem.

Ily kíváncsin vártam az 52. Természetbarát Hét 
„Vándor voltam a Máriaúton” c. záró előadását. Dórá-
né Rizmájer Mária derecskei túrázó, aki végigment az 
El Caminon s neveltetése, szokásai szerint vallásos-
sághoz nem kötődőként mutatkozott be, beszélt  
Máriapócstól Szentegyházáig szerzett élményeiről, 
ta  pasz talatairól, ahol katolikus zarándokokkal járt. 
Dicséretes vállalás, különös felállás, tanulságos észre-
vételek több síkon: önmagáról-rólunk, neki-nekünk.

Túrázok, kerékpározok eleget, gyakran egyedül, 
hosszan beszélgetve – magammal, pontosabban ma-
gamba’, tehát Istennel, azaz nem magányosan kóbor-
lok! Összes kirándulásom zarándoklat, útkeresés 
Isten országába, vigyen bár pusztába, szédítő magas-
ba. Jut idő elmélkedni, szemlélődni, fohászra. Meg
ismered értékeid, határaid, végtelenjeid. Küzdesz, 
szen vedsz, míg verítéked értelmet kap. Messzi tekint-
ve is a konkrét lépés s pillanat fontos: lehet döntő, 
akár végzetes. Jelzés mutat irányt, viszont hasztalan 
ne keresd, ne kérd, hittel-bizalommal hagyatkozz Is-
tenre, kísér, segít, erőt ad, vigasztal, ha ínséged arra 
van.

Világjáró botocska a kézbe, zsák a hátra! Fölösle-
ges holmit kár oda tenni, hiába cihelődni, méltatlan 
dologra energiát pazarolni! De: magvas gondolat, 
morfondírozáshoz kötelező kellék! A MagasTátrát ro-
vom. Merész kihívásai dacára jámbor vidék, roppant 
rengetege ölén víg madárszó, buja páfrány, mohás 
sziklaszakadék vállán dübörgő, fátylat tajtékzó pa-
takká növő csermely fogad. Fogy a fenyő, pár nyír, 
berkenye, cirbolya, boróka marad, gyér fű, harangvi-
rág, kökörcsin lengedez, aztán kőkőkő s azúrkék Fé-
nyesség. Jobbról-balról irtózatos meredély, fölöttük 
sas kering, dühöngő szelekkel vitorláz, s a távolma-
gas káprázatban felsejlik a célállomás! Kegyetlen 
kaptató húz, könyörgő szembe sós izzadtságcsepp 
hull, arc torzul, láb remeg-feszül, lázas izomrost re-
cseg-szakad, fájdalom-ordításra benn reked a hang. 
Lépj, lépj, lépj! Ne add fel, még tartozol a megérkezés-
sel, miben a kín édes tudat-érzéssé nemesül: a lényeg, 
lépted mihez visz közelebb. A hegycsúcs föld-ég hatá-
ra, panteon: gyöngyházszín tengerszem csillog, a 
szirtek teteje kőszál fonta oszlopcsarnok, kupolát kö-

nyököl rá a menny. Elemi erők csapnaktartoznak ösz-
sze: kemény kő, csobogó víz, viharos szél, kék fényű 
villám. Nyár derekán is csikorgó hideg támad várat-
lan, hózápor, orkán tombol, kényekedve gőzöl-
gés-cafatokat cibál, játszi könnyedséggel kap apró 
menedékviskó alá, ám azzal nem bír, hiába tépáz, 
mert sziklára épült ház. Küszöbénél alig nedves kavi-
csok: a végtelenmély sorsútra zúgó, éltetőtisztító 
patak forrása csordul, állványával Csontváry, a híres 
napútfestő is ücsörgött tán ott.

Faggatnak: „Miért feljönni e kopár oromra?” „Mert 
előttem van! S királyi kegy bércről puszta űrt szemlélve 
csésze, forró teát szürcsölni.” „Ezért?” „Á, á! A többi: ti-
tok, nyitja: életed vagy térképed hegyét járod-e, az Is-
tent, netán a véletlent, az anyagot keresed, látod-e?” 
Wass Albert szava dereng: „Minden talajban megte-
rem valamiféle virág. Minden napnak van valami örö-
me. Neveld rá szemedet, hogy meglássa azt.”

A testnevelő tanárnő előadásának értékein túli ér-
deme volt kendőzetlen őszintesége, feltárt örömöt 
csalódást. Útjuk a Pünkösdi Csíksomlyói Búcsúra 
érkezéshez lett időzítve. Itteni benyomásairól nem 
szólt, pedig izgalmas talány, Pünkösd s Csíksomlyó 
szent titkamisztériuma a nem hívőkre hogyan hat. 
Zárszóként egy, interneten is megtalálható rövid ösz-
szehasonlítást olvasott fel a zarándoklatról-kirándu-
lásról. Ebből valamit hiányolok. Divatos szólam, 
minden fejben dől el. Tény, kemény kirándulások tel-
jesítése is ezen múlik, de még a könnyű zarándoklat is 
szellemiség (=fej) s lelkiség (=szív) harmóniáján áll.

Jézus kérdezi: „Mit mentetek ki látni a pusztában? 
Széltől hajladozó nádat? Vagy mit mentetek ki látni? Fi-
nom ruhába öltözött embert?” (Mt 11, 78) Ezt paptest-
vére Klaus Hemmerle aacheni püspöktől: „Püspök úr, 
mi az, amit egészen konkrétan másképp tesz azért, 
mert hisz Jézus Krisztusban?” Vallassuk csak magun-
kat! Fogós játék!

A fejedelmi „mi” millió „én” sokasága. E konstellá-
cióban: kívül-belül, Csíksomlyón-bárhol, Pünkösd-
kor-akármikor kirándulok vagy zarándokolok, vagy 
csupán ámítok, esetleg színlelek? Jól szemlélődvén, 
bizton elárulja a holdsarlón álló Szűzanya s karján ülő 
Szentfia rám sugárzó arca, szelíd mosolya! Amikor 
meggyőződéssel ráébredek, miként jártam utam, 
már nem beszélhetek róla. Addig Karinthy Frigyessel 
élve („Nem mondhatom el senkinek, / Elmondom hát 
mindenkinek.”) hirdessem, mutassam, hit, remény, 
szeretet mentén miként érdemes. Sokak értésére 
hozva: a táv belül is végig járandó, ehhez Illyés Gyulá-
val kívánható: „és minden lépésed legyen áldott, / s 
bűnt is bűntudatlan ítélj -”

Dr. Milbik József
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A természet gyógyító ereje a Biblia nyomán

Mózes apósának, Jetrónak, Midián papjának a 
juhait őrizte. Egyszer messzire behajtotta a ju-
hokat a pusztába, és eljutott az Isten hegyéhez, 

a Hórebhez. Itt megjelent neki az Úr angyala a tűz 
lángjában, egy égő csipkebokorban. Mikor odanézett, 
látta, hogy a bokor ég, de nem ég el. Így szólt magá-
ban: „Odamegyek és megnézem ezt a különös jelen-
séget, hadd lássam, miért nem ég el a csipkebokor.” 
Amikor az Úr látta, hogy vizsgálódva közeledik, az Is-
ten megszólította a csipkebokorból: „Mózes, Mózes!” 

„Itt vagyok” – felelte. Erre így szólt: „Ne közelíts! Vedd 
le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent 
föld.” Azután így folytatta: „Én vagyok az Isten, atyáid 
Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene.” 
Erre Mózes eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni. 
(Kiv. 3)

Domenico Fetti épp a Bibliában leírt eseményt 
adja vissza a festményén. S megihlette a téma Remé-
nyik Sándort is.

Reményik Sándor: Csipkebokor 
Oly közönséges, árva kis bokor,
Körülte gaz nő, állat rátipor,
Ember véresre sebzi magát rajta,
A szitkot, gúnyszót özönével hallja.
Ő mégis rendületlen hittel várja,
Hogy egyszer égi tüzet fog az ága,
S akkor, mint írva vagyon: a hegyen,
A lángjában az Isten megjelen.

Az Ószövetség lejegyzői, festők és költők után mi 
is méltán felfigyelhetünk e növényre. Hisz az egész 
emberiség számára fontos és szükséges a növények-
be kódolt tudást; a segítő, jótékony hatást megismer-
ni, hogy hozzáértő tudatossággal testilelki összhan-
got teremtve, megelőzzük a betegségeket.

Az alábbiakban a több néven is ismert csipkebo-
korról osztom meg az ismereteimet, amely keresz-
ténység kettős csodaként számon tartott növényi 
szimbóluma. Ugyanis a Sínai-hegyen a csipkebokor 
egyrészt lángra lobban, másrészt nem enyészik el. 
Jelképezve az életet, mely örök. Így az égő csipkebo-
kor az isteni kinyilatkoztatás egyik fontos jelképe.

Csipkerózsa (Rosa canina), vadrózsa, gyepűrózsa, 
ebrózsa, hecsedlibokor, kutyarózsa, csipke, bicske, csit-
kenye, csipkebokor

A Perzsiából származtatott csipkerózsa, az Euró-
pában honos rózsafélék családjába tartozó 1,5–3 mé-
ter magas cserje. Tudományosan is több száz vadró-
zsafajt tartanak számon. Horgasan görbülő tüskés 
szétterülő ágai ívesek, levelei 5–7 levélkéből állnak. 
Május-júniusban virágzik. Bogyótermése van, melyet 
egyes vidékeken csipkebogyónak, petymegnek vagy 
hecsedlinek neveznek. A külső húsos réteg alatt talál-
ható magok sokaságát vékony növényi szőrök borít-
ják. Hazánkban a csipkerózsa virágát, levelét és ter-
mését is gyűjtjük.

A virág	szirma enyhe hashajtó hatású, míg levele 
enyhe vízhajtó. Teáját épp ezen hatása miatt ajánlott 
koraeste fogyasztani, amikor otthon tartózkodunk. 
Szirmából rózsavizet is készíthetünk, mely a vízhiá-
nyos bőrre kiválóan alkalmazható. Tegyük virágspric-
celőbe és tartsuk hűtőben, kellemes felfrissülést 
nyújt, ha a testünkre fújjuk. Nyugodtan használjuk az 
arcra is, amelyet üdévé tesz, sőt még a szemhéjunkat 
is nyugtathatjuk rózsavízbe mártott vattával.

A csipkerózsa érett, piros színű kemény csipkebo-
gyóját az első fagyokig, szeptembertől novemberig 
gyűjtjük. A begyűjtött bogyókat szárítás után hasz-
náljuk. Ha felszeletelve szárítjuk, akkor a bogyókból a 
szőrös magvakat ajánlott eltávolítani. 

A csipkemagban (egész bogyó) a magas Cvitamin 
tartalom mellett többek közt az Evitamin is jelen van, 
így teája epekőoldó hatású, és hólyagbántalmak el-
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len is nagyon jó. Általános erősítő hatása nyugtatja az 
idegeket. Húgyhajtó hatású; vesehomokra és vesekő 
leválasztásra eredményesen használható.

A csipkehús fogyasztása kedvezően hat a cukor-
betegségre, jó emésztésjavító. Immunerősítő hatása 
van. Különösen ajánlott a dohányosoknak, mert a do-
hányzás sok Cvitamint von el a szervezetből. Növeli a 
szellemi teljesítőképességet és a vas felszívódását a 
szervezetben. Szabályozza az erek áteresztő képes-
ségét, erősíti az érfalakat, ezáltal gyorsítja a vérára-
mot. Ennél fogva érszűkület, érelmeszesedés meg-
előzésére, kezelésére használható. B, C és K vitamin 
található benne. Fontos téli vitaminforrás a nátha 
megelőzésére. Gyógyteája kiváló és igazán jóízű. 

Elkészítése: Egy csapott evőkanálnyi csipkebo-
gyót vagy csipkehúst 34 óráig hideg vízben áztatunk, 
majd hidegen vagy langyosra melegítve fogyasztjuk. 
Forralással, forrázattal veszít a hatóanyagából. Napi 
több csészényi mennyiséget is elfogyaszthatunk. 

A csipkerózsa terméséből kiváló zamatú lekvárt, 
hecsedli ízt, vagy szörpöt készítenek a szorgos kezű 
háziasszonyok, de ekkor már a dércsípte, puha ter-
méseket gyűjtjük, mivel ekkor sokkal édesebb. Édes-
anyám remek hozzáértéssel gyógybort is készített a 
csipkebogyóból, mely ínyencsége mellett kitűnő a 
hólyag és a vese rendszertelen működése ellen. 

A csipkerózsa ágain elvétve felfedezhetünk rózsa-
gubacsot is. Könnyen felismerhető a számtalan fo-
nálszerű nyúlványáról, melyeket a gubacsdarazsak 
(hártyásszárnyú rovarok) szúrásai okoznak és eleinte 
zöldek, majd pirosodás után bebarnulnak. A legalább 
négybe vágott, napon jól megszárított gubacsból is 
érdemes teát főzni. Fél liter vízben főzött 2 gubacs 
megszünteti, könnyedebbé teszi a székrekedés kelle-
metlenségét. 

A legyengült, betegségekkel szemben fogékony, 
sorvadásos betegségek hatásos gyógyszereként már 
az ókorban is nagyra becsülték. Magas C-vitamin tar-
talma miatt a II. világháború alatt a brit kormány 
gyűjtette, hogy a lakosság C vitamin szükségletét fe-

dezhesse. Növelve ezáltal a lakosság szervezetének el-
lenálló képességét, hogy meg előzzék a meghűléses 
megbetegedéseket és az influenzajárványokat. Ideális 
étrendkiegészítő, amely kiválthatja a mesterséges vi-
taminkészítményeket.

A rózsa szimbólummal, mint motívum is számta-
lan módon és helyen találkozhatunk. Pl.: a katedráli-
sok falán, ablakán (ismert csoda az Árpádházi Szent 
Erzsébet legenda) a hagyományőrző ipar és népmű-
vészeti tárgyakon,(kézimunkákon) a magyar nemes-
ség címerében, pecsétgyűrűkön stb. Az oszmántö-
rök hódítás rózsakultuszának emlékét őrzi a budai 
Rózsadomb elnevezés is.

Baráti társasággal teát szürcsölgetve örömteli él-
mények részesei lehetünk, ha azon irodalmi alkotáso-
kat; vers, novella vagy népdalokat hallgatunk, esetleg 
énekelünk, ahol a rózsa több jelentés tartalmával ta-
nítva bontakozik ki. A gyerekek körében is közkedvelt 
tündérmesében Csipkerózsika az ősi tudás, az értéket 
rejtő kincs, amelyért hosszú időn át kell rendületlen 
hittel küzdeni. Csipkerózsika azaz a tudás alszik, míg 
méltó lesz rá valaki, hogy megismerje őt. Mert ha 
nincs tudás, akkor még a jóindulat is kevés ahhoz, 
hogy előbbre vigye a világot.

Csíki Éva
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Kedves Gyerekek!
Két rejtvényt készítettünk számotokra, melyek meg  oldásához jó 
szórakozást kívánunk! A meg fejtéseket 2015.06.15-ig várjuk az 
alábbi email címre: rejtveny.szentanna@gmail.com.

Feketéné Nagy Magdolna, Dalmadi Éva hitoktatók

KuLtÚrA

GyErEKEKNEK

Színház kontra iskola?
Arany Jánost kell „megfiatalítani”?

F eltételezem a jó szándékot, hogy Debrecenben, a 
Forte Társulat és a Színház és Filmművészeti 
Akadémia közös „Toldi” produkciója (rendező 

Horváth Csaba, az utóbbi intézmény osztályvezető 
tanára) közelebb akarta hozni Arany Jánost a mai 
gyermekekhez, fiatalokhoz. Véleményem szerint 
azonban ezt a szándékot az előadásnak így nem sike-
rülhetett megvalósítania. Lemérhető volt ez a közön-
ség – főként 1213 éves iskolás gyermekek – reakcióján 
is. Környezetemben több jelenetnél egyesek lesütöt-
ték a fejüket, mások félrefordultak, megint mások 
mosolyogtak vagy kuncogtak. Ez kell, hogy legyen a 

reakció nagy klasszikus költőnk csodálatos művé-
szettel megfestett tájleírásaira, kiváló esemény szö-
vésére, jellemábrázolására?

Azt hiszem, ha nem fizikai színházi, (mozgásszín-
házi) stílusban tárja a nézők elé a színház a művet, 
egy igazibb Toldit, egy hitelesebb Arany Jánost kap-
hatott volna a közönség, gyermekek, ifjak, felnőttek 
egyaránt. Azt a klasszikus alkotót, aki „pórsuhanc” 
Toldijában egy nemzeti hőst formált meg. „Toldi Mik-
lós nemcsak eszményi népi hős, a nemzeti jellem példá-
ja.” (Mohácsy Károly)

A művet órák hosszú során át boncolgatják, ízlel-
getik hatodik évfolyamos gyermekeink, és magasabb 
fokon újra tárgyalják a trilógia másik két alkotásával 
együtt. Elvárható, hogy egy főként gyermek és ifjú kö-
zönségre számító színházi előadás a bemutatott mű
re, annak nyelvi, szerkesztési, jellemábrázolási stb. 

IMA, KAKAS, FŐPAP, MAGDOLNA, 

PILÁTUS, KERESZT, EZÜST, KEHELY, 

OLAJFÁK, ARIMATEAI, JERUZSÁLEM, 

PéTER, PÁLMAÁG, EcET, BETÁNIA, 

VAcSORA, ÁRULÁS, HERÓDES, 

TöVISKOSZORú

Különbségkereső!

Szókereső!
Keresd meg az alábbi szavakat a betűhálóban! (vízszintesen, függő-
legesen mindkét irányba, illetve átlósan)

A megmaradt betűket összeolvasva meg kapod a megfejtést.

T P Ü N T K K E H E L Y
P Ö Ö S E B E T Á N I A
Á D V A c S O R A A S Z
L R E I E N S Á L U R Á
M E T I S E D Ó R E H L
A T é M L K F Ő P A P E
Á é M A G D O L N A K E
G P I L Á T U S A K A K
K E R E S Z T E Z Ü S T
L J Ö K Á F J A L O V E
T E L I A E T A M I R A
J E R U Z S Á L E M E ú
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KuLtÚrA

GyErEKEKNEK

Húsvétváró közösségi  
délelőtt a plébánián

A húsvétra való felkészülés hittanóránkon is minden évben ki-
emelkedő jelentőséget kap. Minden korosztálynál időt szakí-

tunk arra, hogy az adott tananyag mellett a történetek átismétlésé-
vel, feladatokkal, játékokkal segítsük az ünnepi előkészületet. 

Az idei nagyböjtben a plébániánkon is húsvétváró közösségi dé-
lelőttöt szerveztünk óvodásoknak, iskolásoknak és minden kedves 
érdeklődőnek. Március 14én a Szent Imre teremben találkoztunk, 
ahol Bancsi Zoltán káplán atya vezetésével, imával kezdtük a déle-
lőttöt. Ezt követte testünk megmozgatása néhány játékos feladat 
segítségével. Majd az alkotás vette át a főszerepet. A gyermekek a 
káplán atyák és a hitoktatók segítségével készíthettek húsvéti to-
jást, hajtogatva-ragasztva színes papír keresztet, szent sír maket-
tet, mely köré fűmagot vettetünk, ami húsvétra kizöldült, élettel 
telt meg.

A délelőtt folyamán finom teával és kaláccsal csillapíthattuk éh-
ségünket, szomjúságunkat.

Feketéné Nagy Magdolna hittanár

értékeire fektesse a hangsúlyt. Itt a mozgás, a kellé-
kek és ezek felhasználási módja inkább elvonta, sem-
mint ráirányította a figyelmet a szöveg szépségére, a 
szereplők jellemére, a mű üzenetére.

Érdeméül írom az előadásnak a színészek szép, ki-
fejező szövegmondását. Legyen a rendezés érdeme, 
hogy a teljes szöveg elhangzott. (Ez nem mindenütt 
volt így, ahol a darab – tájékozódásom szerint – be-
mutatásra került.) De ismétlem: az előadás formája 
nem az Arany Jánosi műnek, az alkotás üzenetének 
volt méltó tolmácsolója.

Újra dr. Mohácsy Károlyt (Irodalom tankönyv, X. 
osztály) hívom segítségül. De joggal hívhatnám Alföl-
dy Jenőt is, a hatodikos Irodalom tankönyv szerzőjét 
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2. kiadás, 2003). 
Egyikük sem leplezi Toldi Miklós hibáit sem (pl. „ne-
mesi, földesúri büszkeségét”). De amiért méltán tart-

ható Miklós eszményi hősnek, példaképnek, az em  
be ri nagyságában, pozitív tulajdonságaiban rejlik. 
Ezek közt emeli ki mindkét említett szerző a testi ere-
jét jóra fordító, édesanyját, hazáját és az igazságot 
szerető magatartását, megértését a gyengébb, a baj-
ban levő iránt stb. Nem ilyeneknek szeretnénk látni 
gyermekeinket, tanítványainkat? Nem az ilyenné ne-
velés célja-e az iskolának és a színháznak is?

Úgy tudom, a színjátszásnak is az az ősi (az antik 
kortól fennálló) feladata, hogy katarzist váltson ki a 
nézőből: azonosulni a pozitívval, elutasítani a negatí-
vot.

Persze tudom, a színházi játékstílusok változnak. 
A mozgásszínháznak is megvan a maga létjogosultsá-
ga – a maga helyén! De ne Arany János klasszikus ver-
sét „írjuk át” és adjuk elő fizikai színházi módra!

Bérces Mária Klára

Keresd meg a 10 különbséget a két kép 
között!
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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)

Templom 
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 szentsé-
gimádás 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 6.30, 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, 18 vecs.

hétfő-péntek 7.30,
téli idősz. 17, nyári idősz. 18

szombaton 17, utána vecs.

Istenszülő Oltalma
templom

Debrecen, Attila tér

6.45, 7.30 utr. 8.30, 10, 
12, téli idősz.: 16.45 

vecs., 17.30
nyári idősz.:

17.15 vecs., 18

6.45, 7.15, 8,
téli idősz.: (szombaton 16.30 vecs.) 

17.30
nyári idősz.:

(szombaton 17 vecs.) 18

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.

Páratlan héten 16
rk szentmise

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.
9, 10.30 gk szerda 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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