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Kedves Olvasó!
Elõször is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a dévai árva gyere-
kek javára rendezett jótékonysági koncerten, 2004 március 25-én a Szent István
Bazilikában megvásárolták a Szent Kereszt Magazint, amelynek teljes bevételét
az árvaház kapta. A összegyûjtött pénzt személyesen adtam át Bõjte Csaba fe-
rences testvérnek a helyszínen. A Szent Kereszt Magazin továbbra is segíteni kí-
vánja az árvaház céljait, ezért legközelebb a május 3-ával kezdõdõ héten, a Szent
István Társulat könyvhéti vásárán, a Ferenciek terén, ismét kaphatók lesznek a
magazin régebbi számai, amelynek bevételét az árvaház kapja. Azóta, sajnos olyan tragikus ese-
mény történt, amelyrõl talán még nem mindenki szerzett még tudomást, ezért az én bevezetõm he-
lyett most álljon itt Csaba testvér kérésére az Õ levele. Kuruczleky Ilona          

lapalapító
Kedves Testvéreim!

Nagy-nagy alázattal írom le, hogy nagycsütörtök éjjel, két órakor, kigyúlt a szovátai jövendõbeli gyermekvédelmi központunk. A hely-

beli és a Marosvásárhelyi tûzoltók erõfeszítése ellenére az épület farésze részben elégett, részben megégett. Az ingatlanban nem lakott

senki. Az az épület, melyben a gyermekeink laknak jelenleg, nem károsult. Három szovátai önkéntes tûzoltón kívül nem sérült meg sen-

ki. A tûzoltókat a ledõlõ tetõszerkezet sebesítette meg, kettõ még aznap elhagyta a korházat, egy fiatalember, kinek a keze és az arca sé-

rült meg, jelenleg még a korházban van, kivizsgálás miatt.

Az iszonyatos nagypénteki lángok között csodálatos volt az a segítõkészség és szeretet, mely az önkéntes tûzoltókból és az ottani

polgárokból áradt felénk. Isten fizesse jóságukat! A szovátai Szent József gyermekvédelmi központot a nyár folyamán szerettük volna

befejezni, a 10 családi lakrészben 80-100 bajbajutott gyermeknek tudtunk volna otthont biztosítani. Úgy gondolom, hogy ez a kár, mely

a bajbajutott gyerekeket érinti, a gonosz lélek mûve, hogy aztán ki, mi volt a gonosz eszköze, azt nem tudom. Nagycsütörtök éjjelén az

égõ épület fénye közelebb vitt ahhoz, amit anyánk az Egyház „misterium inicvitatis” néven szokott nevezni. A sötétség, az alvilág misz-

tériuma, nagy titok! A Gonosznak a hatalma, melyet kisebb-nagyobb mértékben, mindanynyian megtapasztaltunk, magunkban és ma-

gunk körül, iszonyattal töltött el, de úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus nagypénteki szenvedése, s annak valamilyen módon való meg-

tapasztalása hozzátartozik keresztény életünkhöz. 

Egész biztos, hogy a Sátán azt szeretné, hogy meginogjon s összedõljön a hitünk, a bizalmunk, Isten országának építésében való

elkötelezettségünk. Nagyszombat este, a feltámadásra készülve, sírva, csak azt tudom mondani, hogy szeretlek Istenem, bízom benned,

hiszek gondviselõ jóságodban, melyet oly gyakran kimutattál bajban lévõ gyermekeid irányában. Igen, Megfeszített Uram, sebezhetõ-

ségem tudatában, nagy-nagy alázattal, benned bízó lélekkel, mondom ki, hogy szeretném még szebbre újjáépíteni ezt a Nevelõapád

tiszteletére szentelt házat, hogy a legkisebbekben magunkhoz ölelhessünk tégedet. Alázattal kérlek Istenem, hogy jóindulatú gyerme-

keid által, segíts otthont teremteni Szovátán a bajbajutott székely gyermekek számára. A Szent Ferenc Alapítvány számlaszáma:

MKB 10300002-20145639-00003285  Testvéri szeretettel, 

Déva, 2004. április 10.                                                                                                      Böjte Csaba ofmsztf@mail.recep.ro     

16-17. old.

Lapunk mottója:
A szeretetben élõk mélyre látnak 
A reménységben élõk messze látnak 
A hitben élõk mindent másképpen látnak
Hitben járunk, s nem látásban (2Kor5,7)

Ta r t a l o m
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4 Szent Kereszt 

Mikor az Úr Jézus a ke-
resztség szentségét ren-
delte, apostolainak ezt
mondta: „Menjetek te-
hát, tegyetek tanítvá-
nyommá minden népet,
kereszteljétek meg õket

az Atya és Fiú és Szentlélek nevében.”
Mt.28,19. A teljes Szentháromság nevé-
ben kell keresztelni és kereszteltek meg
bennünket is. A keresztség felséges pilla-
natában kaptuk meg a megszentelõ ke-
gyelmet és megkezdõdött lelkünkben Is-
ten kegyelmi jelenléte. A teljes Szenthá-
romság tabernákulumává, élõ szentség-
házává lettünk. A keresztény lélek na-
gyobb érték mindennél, mert Isten lakik
benne. Igaza volt Origenes atyjának, mi-
kor térdre borulva, nagy tisztelettel csó-
kolta meg gyermekének mellét, mert az
istenség tabernákulumát tudta benne.
Venillot  Lajos midõn ezeket az igazságo-
kat végig elmélkedte, így kiáltott fel:
„Valóban nem vagyunk holmi semmisé-
gek, mi keresztények!”

Az Úr Jézus ezt mondta Nikodémus-
nak: „Bizony mondom neked, aki nem
születik vízbõl és lélekbõl, nem mehet be
Isten országába. Ami testbõl születik, az
test, de ami lélekbõl születik, az lélek.”
Jn.3,5 „Ki tudná megmondani, lelkünk-
nek melyik az a titokzatos szentélye, mely
a Szentháromság lakóhelyéül szolgál?" –
kérdezi Bussuet. 

Aki olyan lelket látna, amelyben Isten
uralkodik kegyelmével, szinte azt hihetné,
hogy magát Istent látja. Lelkünk isteni la-
kói – isteni személyek. Ha személy, akkor
olyan valaki, akihez szólni lehet, akivel

személyes viszonyba lehet lépni. Így már
egészen közel jut hozzánk ez a nagy Ti-
tok. Amikor keresztet vetünk, amikor a
Szentháromság dicséretét mondjuk – gon-
doljunk Istennek egyetemes, az egész vi-
lágot betöltõ jelenlétére. De gondoljunk
az isteni személyeknek lelkünkben való
kegyelmi jelenlétére is. Akkor bensõsége-
sebb, melegebb, összeszedettebb lesz ke-
resztvetésünk és a Szentháromság dicsé-
rete. Lelkünk Isten földi mennyországa.
Ha erre gondolunk, nagyobb lelki öröm-
mel tudjuk együtt imádkozni a misézõ
pappal a Glóriát. Ha az isteni személyek-
nek lelkünkben való jelenlétére gondo-
lunk –, amikor a Te Deumot imádkozzuk
– szent lendületet nyer imánk. A Szenthá-
romság hite egymás  iránti  szeretetre ta-
nít minket. Az Úr Jézus az utolsó vacso-

rán megrendült lélekkel azért imádkozott
tanítványaiért az Atyához, hogy „mind-
nyájan egyek legyenek, amint Te Atyám
énbennem és én Tebenned, úgy õk is
egyek legyenek bennünk.” Jn.17,23
Egyek legyünk a három isteni személy-
ben, ki nem tétlen mozdulatlanság, ha-
nem örökkön tevékeny, életet adó teremtõ
erõ, és éltetõ szeretet. 

Régi keresztény elõdeink különösen
szerették kórházaikat a Szentháromság
tiszteletére szentelni. Kiérezte az õ vallá-
sos lelkük, hogy az odaadó felebaráti sze-
retet azokban virágzik legjobban, akik
meleg szeretettel tisztelik a Szenthárom-
ságot. Isten a szeretet Istene, csak az aki
nagyon szereti Istent, az szeretheti feleba-
rátját is és töltheti be a törvényt. 

„Isten a szeretet, aki a szeretetben ma-
rad, Istenben marad és Isten õbenne.”
Jn.4,16 Magunkban hordozzuk az élõ Is-
tent, a Legfõbb valóságot, ezt olyan köny-
nyen elfelejtjük, vagy tudomást se szer-
zünk róla. Pedig Krisztushordozók va-
gyunk, ezt soha szem elõl ne tévesszük! 

Nagy Szent Leó pápa így kiáltott fel:
„Ó, keresztény, ismerd fel méltóságodat!”

Tehát a megszentelõ kegyelem által a
Szentháromság mindegyik isteni szemé-
lye jelen van lelkünkben. Így szünet nél-
kül mintegy eleven szentségtartók va-
gyunk. Ez a meggyõzõdés az alapja ben-
sõ összeszedettségünknek. Ennek ered-
ménye az állandó meghittség Istennel, aki
bennünk van.              DR. SZLABEY DEZSÕ

HIBAIGAZÍTÁS
Magazinunk 2004. évi 1. számában tévesen
jelent meg az „In memoriam” címû írás alat-
ti név. Helyesen: Dr. Szlabey Dezsõ, akinek
lelki elmélkedéseit folyamatosan közöljük. 

Az angyali üdvözlet 
Tûz Tamás szép versével szeretném az emlékezést kezdeni e jeles eseményrõl

Mit is ünnepelünk 
az angyali üdvözlettel?

Mária életének legnagyobb csodáját
és titkát. A Szentlélek mindenható te-
remtõ erejében alászáll az örök  Ige
mint a természetfeletti élet csirája, az
asszonyok között az Áldottnak maku-
látlan méhébe, és emberré lesz. A
szûzbõl anya lesz anélkül, hogy meg-
szûnnék szûz maradni.   

Ezt az ünnepet oly mély titok hatja
át, amely elõtt hódolattal és imádattal
hajtunk térdet. Valahányszor a liturgia
errõl a nagy titokról megemlékszik,
térdet hajtunk. Ezen titok hirdetésére
csendül fel tornyainkban naponként

háromszor a harang, hogy a hívõk az
Úr angyalával együtt köszöntsék az
Úr alázatos szolgáló leányát.

A magyar nyelv csodálatosan feje-
zi ki ezt a szent eseményt: Gyümölcs-
oltó Boldogasszony. Egyike a legré-
gibb Mária-ünnepeknek (március
25.). Kezdetben az Úr ünnepe volt.
Ezen ünnep titka tette Máriát méltóvá
az „Isten anyja” jelzõre. Imádjuk hódo-
lattal a mai napon a testté lett Igét és
köszöntsük Máriát, akinek tisztasága
és alázatossága  szerezte meg ne-
künk is az Isten gyermekeinek ke-
gyelmét. 

PÁLFFY MÁRIA

Szellõ sem tudna csöndesebben
követként  jönni, szállani.
Amint könnyedén földre lebben, 
Megragyognak szárnyai.

Nem görnyedez a szó alatt sem, 
Amit ajkára Isten írt. 
Fénylõ hajszála meg se zizzen, 
úgy mondja el a drága hírt.

Kezében gyönge liliom van
– békét nem hozat senki karddal 
s amíg köszönti Máriát,

feledtetni is tudja nyomban 
a régi, édenkert angyal 
félelmes lángpallosát.

Dr. Szlabey Dezsõ
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Ünnepeltünk

A
diktatúrák közös jellemzõje,
hogy nem tûrnek meg más vé-
leményt a magukén kívül. A

kommunista diktatúra sem tûrt meg a
maga ateista, materialista világnéze-
tén kívül más világnézetet. Gyûlölte a
vallást, a kereszténységet, de külö-
nösen a katolikus egyházat és annak
papjait és híveit. A kényszerítõ körül-
mények megtörtek vagy megalkuvás-
ra késztettek egyházi vezetõket, pa-
pokat és híveket egyaránt. Ám nem
mindenki tört meg. Voltak olyanok is,
akik Péter apostollal vallották: „In-
kább kell engedelmeskedni Istennek,
mint az embereknek.” Pál apostol
szavait is megszívlelték: „Hirdesd az
igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan
(idõben)”, továbbá „Jaj nekem, ha
nem hirdetem az evangéliumot!” 

Mi, magyarok, büszkék lehetünk
arra, hogy nem kevesen vállalták az
üldöztetést, zaklatást, mellõzést, bör-
tönt Krisztusért és az egyházért, a
magyarországi kommunista diktatúra
évtizedeiben. Ezek közé tartoztak a
regnumosok is.

A XX. század elsõ éveiben létrejött
egy papi közösség Budapesten. Tag-
jai az esztergomi egyházmegye tag-
jai voltak, akik az állami középiskolák
hittanáraiból verbuválódtak. A lelki
közösség tagjai együtt laktak a VII.
kerületi Damjanich u. 50-ben, abban
a házban, melyet gróf Majláth Gusz-
táv erdélyi püspök vásárolt részükre.
Prohászka Ottokár, a késõbbi szent-
életû székesfehérvári püspök is tá-
mogatója volt a Regnum Marianum
mozgalomnak, mely azt a célt tûzte
maga elé, hogy a külvárosi kallódó fi-
úkat a cserkészmozgalom szervezeti
keretébe fogva, öntudatos, mûvelt, el-
kötelezetten katolikus és egyházhû,
magyar ifjakká nevelje szóval és tet-
tel, a regnumi atyák jó példájával.
Csak így lehetünk méltók arra – val-
lották –, hogy „regnum marianum”,
Szûz Mária országa lehessünk. 

A regnumi atyák minden szabad
idejüket a fiúkkal töltötték, a „Ház”-

ban, kirándulásokon, táborokban. A
kommunista állam elvette a házat.
Ám a fiúk továbbra is összetartottak
az atyák vezetésével. Ezt a diktatúra
illegális szervezkedésnek tekintette,
a keresztény világnézet továbbadá-
sát – ilyen körülmények között –
pedig államellenes izgatásnak mi-
nõsítette. 

Számos regnumi atyát és világi
vezetõt perbe fogtak emiatt, zaklat-
tak, mellõzték, lecsukták õket. De õk
nem törtek meg. Rendületlenül to-
vább is együtt maradtak s – késõbb
már leányokat is bevonva – építették
a „regnum marianum-ot” Szûz Mária
országát. A „Regnum” volt az egyet-
len olyan – a kommunista diktatúra
által folyvást üldözött, de az egyház
által mindig tisztelt és nagyra becsült –
illegális, de sohasem szektás szer-

vezet, amely megszakítás nélkül, év-
tizedeken keresztül folyamatosan vál-
lalta az ifjúság katolikus nevelését,
melynek hivatalos keretei a kommu-
nizmus idején rendkívül korlátozottak
voltak. 

Ezért a kommunizmus áldozatai
és üldözöttei évenkénti ünnepén meg

kell emlékezni errõl a katoli-
kus ifjúsági moz-
galomról, és érté-
kelni kell nem-
csak múltját ha-
nem jelenét is. A
Regnum „nagy
öregje”, aki
osztatlan te-
kintélynek ör-
vend mind a
regnumosok,

mind a fõegyházme-
gyénk papsága elõtt,
közismerten szerény
ember.  Sohasem em-
beri elismerésért, ha-
nem Isten dicsõségé-
re tette, amit papi hi-
vatásából adódóan
tennie kellett. László
Gábor atya jelképpé

vált a szemünkben. Nem neki, hanem
nekünk van szükségünk arra, hogy a
„Hazámért, Hitemért” díjat és a „Hit
pajzsa” kitüntetést megkapja, melyet
Mádl Dalma asszony, a Magyar Köz-
társaság Elnökének felesége nyújt át
neki. Dr. László Gábor, az Eszter-
gom–Budapest fõegyházmegye leg-
idõsebb papja. Ám lélekben mindig fia-
tal. Mert mindig a fiataloknak élt. Elv-
hû, sziklaszilárd alakja ma is példa-
ként magasodik elénk. Engedje meg,
hogy mindnyájunk nevében Mécs
László „Üveglegenda” címû versének
záró soraival köszöntsem: „Ölelni
akarta ezer édes inda, de üvegbúra
védte, üveglegenda. Átlátszó ma-
gány, mindig ráhajolt, s azért mindig,
mindig, mindig remete volt.”

DR. BOLBERITZ PÁl

A Hit pajzsa
LÁSZLÓ GÁBOR LAUDÁCIÓJA

A „Hit pajzsa” kitüntetés átadása alkalmából 2004. február 28. Budapest, Rádió, Márvány terem

László Gábor,  
Mádl Dalma,  
dr.Bolberitz Pál
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„ Hol jártál az éjjel, cinegemadár?”  .... szól a
Pentaton együttes fölvétele. Kicsi lányok, ki-
csi fiúk, vidáman egymásba fogódzva, önfe-
ledten követik a zene ritmusát, odaadással fi-
gyelve a középen táncoló Böske „néni”  moz-
dulatait. Csillagszemûek, a táncos nagycsalád
legfiatalabbjai. Nemrégiben ünnepelték
együttesük fönnállásának tizedik évfordulóját. 

Az elbûvölõ kis társulat alapítói: Tímár
Sándor koreográfus, Magyar Örökség Díjas,
Állam i Díjas, érdemes mûvész és Tímár
Böske, Magyar Örökség Díjas táncmûvész,
együttesvezetõ.

A tizedik évfordulóra Tanár úr könyv formá-
jában is közkinccsé tette több évtizedes ta-
pasztalatait „Néptáncnyelven” címmel.

Tímár Sándor: Beszélt nyelvünkhöz ha-
sonlóan a táncban is van anyanyelvünk. Azt
természetesnek vesszük, hogy beszélgetünk,
de arra általában nem gondolunk, hogy moz-
dulatainkkal ugyanúgy elmondhatunk min-
dent, sõt legtöbbször a szavakkal ki nem fe-
jezhetõ érzelmeinket is. Évszázadok, évezre-
dek alatt jöttek létre a táncnyelvek, egyik nép
így, másik úgy táncolja a magáét, adottságai,
alkata szerint, s  beszélhetünk „ tájszólások-
ról”  is, gondoljunk például a dunántúli ugrós-
ra, a széki vagy a moldvai táncokra. A Kárpát-
medencében azért ez a csodálatos tánckultú -
ra, mert mi Ázsiából jöttünk, itt más népekkel
találkoztunk, az õ táncaik díszítették a mién-
ket, és mi is adtunk abból, ami nekik tetszett.
S természetesen a nyugat-európai hatások is
benne vannak hagyományainkban. Csodála-
tos nagy virágcsokor lett mindezekbõl, de ve-
szélybe is került, amint azt Bartók Béla így fo -
galmazta: „ legnagyobb élményem az volt,
amikor a falusi embereket énekelni, táncolni
láttam, s bámulom ezt a kultúrát, csak sajnos
pusztul, helyette jön a városi kacat...”  

A hetvenes évek elején újabb virágzást ho-
zott a táncházmozgalom,  amelyet Tanár úr a
Bartók Táncegyüttes mûvészeti vezetõjeként
indított,  s a mozgalom azóta is él.

Nem a modern táncok ellen indítottam,
azoknak is meglehet sajátos szerepük a mai
em ber életében. Néptánc-anyanyelvünk
azonban évezredes örökségünk, benne sûrû -
södik minden nemes és értékes nemzetünk
m últ jából, m egszenvedett életébõl. Akik
megörökölt táncainkat valóban megismerik,
megtanulják s így sajátjukká válnak, azok jel-
lemének alakulásába a táncok beleszólnak,
nemesebbé teszik õket, tartást adnak nekik a
mindennapok kihívásaihoz. Ezért kell néptán-
cainkat anyanyelvként mielõbb megtanulnia
minden gyermeknek, együtt a népi játékok-
kal, amelyek ugyancsak egymás és az élet
dolgainak elfogadásához segítenek. A könyv-
ben leírt módszerben egyébként több évtize-
des táncos-koreográfus-tanári tapasztalata-

im sûrûsödnek, s ezekre alapoztuk a Csillag-
szemûek társulatát.

S a Csillagszemûek sikerei fényesen iga-
zolják a Tímár-módszert,  s azt is,  hogy
„csak”  a módszer nem lett volna elegendõ:
kellett a gyermekek összetoborzásához a ta-
nítványból feleséggé lett mûvésztárs édes-
anyai szívének hatalmas szeretete,  mindent
legyõzõ kitartása is.

Tímár Böske: Valóban az én ötletem volt,
mint „nagy magyar anyának” , hogy végre

önálló iskolában próbáljuk
megvalósítani a legeslegki-
sebbek néptánctanítását – az
említett játékos, anyanyelv-
tanítási módszerrel. Régi ál-
mom volt ez, s ötödik gyer-
mekünk megszületése után
mindenképpen úgy gondol -
tam, most már nem várha-
tunk tovább. Számunkra
annyi gyönyörûséget adott a
néptánc, hogy ezzel minél több embert, s mi-
nél korábban a gyermekeket, saját gyermeke-
inket is meg akartuk ajándékozni.

Az öt Tímár-gyer-
mek láthatóan egész
életére a néptánc szol-
gálatára szegõdött.

Hála Istennek,
m indannyian kiváló

táncosok. Legnagyobb fiúnk, M isi – aki ka-
tolikus teológiát végzett, most készül dokto-
rátusára, és háromgyermekes édesapa – fõ-
munkatársa az együttesnek. Matyi tizenki-
lenc éves, most fog érettségizni, és a
tánc mellett máris nagyszerû ügyin-
tézõ. Egyszem lányunk, Sárika ti-
zenhat éves és jószemû fotós, rá
ez a terület vár. Andris tizen-
négy éves, a
tánc m ellett
szereti a tudomá-
nyokat is, még nem
tudjuk mi lesz belõ-
le. A t izenegyéves

Csi l lagszemûekCsi l lagszemûek
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tozónak érzi magát. Egyébként öt csoportunk
van, korosztályok szerint. S van egy hatvan
fõs „ profi”  csapatunk is, nyolcévestõl a húsz-
évesekig. Tehetség és tudás szerint kerültek
bele, s õk bonyolítják a legrangosabb föllépé-
seket külföldön is, itthon is.

Merre jártak az elmúlt tíz esztendõben?
Európában nem is tudok olyan fõvárost,

ahol ne táncoltunk volna. Mostanában pe-
dig gyakran az uniós csatlakozásunk kap-
csán kérnek bennünket egy-egy föllépésre a
Magyar Nemzeti Nap keretén belül. Erre na-
gyon büszkék vagyunk, szoktuk is mondani,
hogy õk Magyarország táncos nagykövetei.
S hamarosan indulunk leghosszabb, négy-
hetes japán vendégszereplésünkre.

A sok-sok tanulás,  munka,  föllépés jutal-
maként rangos elismeréseket is kaptak az el-
múlt esztendõkben: a Magyar Örökség Díjat és
az Európa Táncdíjat.  S a Csillagszemûeket di-
csérte Yehudi Menuhin is,  amikor átnyújtotta a
nemzetközileg odaítélt Planetáris Tudat Díjat a
táncházmozgalom indításáért Tímár Sándor és
a Sebõ–Halmos zenekar elismeréseként.  Ezt
mondta: „Önök csodálatos dolgot csinálnak! A
világ minden táján így kellene tanulni a gyer-
mekeknek énekelni és táncolni,  ahogyan ezt
ma este itt láttam!”

Tímár Sándor: Sokfelé jártam, de sehol
sem tapasztaltam, hogy ilyen széles körben
fölújítanák a néphagyom ányokat. Ebben
mindenképpen példamutatóak vagyunk a vi-
lágban. S már a tanári gárda is meglenne az
országos oktatói hálózathoz. Ezért dolgo -
zunk, ezért tanítottam évtizedekig az Állami
Balettintézet és a Táncmûvészeti Fõiskola
tanszékvezetõjeként, s most is, a zsámbéki
Katolikus Fõiskolán. Keressük a megoldást,
de természetesen hivatalos döntés kell ah -
hoz, hogy a néptáncoktatás tantervi anyag
lehessen. Addig nagyszerû eredményként él-
jük meg színpadi sikereinken túl például azt
is, hogy az Országos Táncház-találkozókon
jóval több, mint tízezer ember jön össze,
nemcsak az amatõr és a hivatásos táncosok,
s majdnem mindenki táncol és énekel, tuda-
tosan hagyományaihoz fordul. Most március -
ban, huszonharmadik alkalommal is így tör-
tént. Fontos, hogy a gyökereink megmarad -
janak ebben a globalizált világban, hogy Bar-
tók Bélának a táncaink eltûnését elõrevetítõ
aggodalma ne váljék valóra.

„ Európa azt kérdezi tõlünk, hogy mi az,
amivel az európai mûveltséget a magunké-
ból gazdagítottuk, s nem azt nézi, hogy át-
vettünk-e m indent, am it az európai mûvelõ-
dés nyújthat. Európa az egyéniséget keresi
bennünk, és nem zeti elfogultság nélkül
mondhatom, hogy azok is vagyunk.” – írta
a ma is érvényes sorokat 1939-ben Gyõrffy
István.  PATONAI ADRIENNE

Gergõ pedig úgy
táncol, mint az
édesapja. Rend -

k í v ü l i
tehetség. A néptáncban egyébként

óriási nevelõ erõ rejlik, naponta
tapasztaljuk. A gyemekekre

a zene, az ének, a gyö-
nyörû viseletek s a

tánc bármit kifejez-
ni tudó szépsége

minden erõszak nélkül hat.
Fegyelmezett, szófogadó
gyermekek válnak belõlük, a
magánéletben talpra eset-

tek, ráadásul otthonosan mo-
zognak a színpadon, jó érte-
lemben vett önbizalmat kap-
nak és az iskolában is job-

ban teljesítenek. Egy ilyen gyermek sohasem
fog lekerülni az aluljáróba, eszébe sem jut, hi -
szen kicsi kora óta õseinek erõsítõ hagyomá-
nyaival ismerkedik, s ezáltal egészséges igé-
nye fejlõdik az élet dolgaival szemben. 

Ez a gond a nagycsaládosok körében még
többször szóba kerülhet,  mint másutt.

És nemcsak mi vagyunk nagycsaládo-
sok, hanem az idejáró gyermekek nagy ré-
szének is két-három-négy testvérük van. S
nagy ajándék az is, hogy szinte mindegyikük -

kel azonos a világnézetünk. A mi
gyermekeink is a Szent Angéla Általá-
nos Iskolába járnak-jártak mindannyi-
an, s valahogy a Csillagszemûek nagy
többsége is onnan kerül hozzánk. Ter-
mészetesen máshonnan is idevárjuk
a gyermekeket, mindenféle „ váloga-
tás”  nélkül, mert a cél nem az, hogy
zseniket neveljünk, azok úgyis vannak
bõven egy ilyen hatalmas csapatban,
hanem az, hogy hagyományainkon
nõjenek föl. Azt, amit itt kapnak, soha
nem felejtik el, akkor sem, ha nem
lesznek táncosok. Az igazán nem
nagy összegû tandíjat pedig úgy szá-

mítjuk, hogy az elsõ gyermek teljes tandíjat
fizet, a második testvér a felét, a harmadik
testvér és a következõk pedig már tandíj nél-
kül járnak hozzánk.

Így a tizedik esztendõben hány csillagsze -
mû táncol a Virányosi Közösségi Házban?

Most közel négyszázan vagyunk, három
éves kortól. Sõt a szülõk kérésére a kisebb
testvérek már két és fél éves korban beállnak
a táncolók közé. A „ legidõsebbek”  az alapító -
tagok, 19-20 évesek. Belõlük van a felnõtt
táncegyüttesünk. Most már el is hagytuk ne-
vünkbõl a „ gyermek”  szót, hiszen a negyven
tagú felnõtt csoportra, köztük a százkilenc -
ven centis Matyi fiamra nem mondhatom

már, hogy „ gyer-
mektáncos” . Tehát
csillagszemûek va-
gyunk m indannyi-
an. Ebbe mindenki
belefér, kicsi, nagy,
szülõ, támogató, a
zenekar, s minden -
ki, aki hozzánk tar-

Csi l lagszemûekCsi l lagszemûek
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mmár három éve, hogy elõször jártam
Mátraverebély–Szentkúton. Amikor
megláttam ezt a gyönyörû helyet, rög-

tön „beleszerettem”. Sok kegyhelyen jár-
tam már itthon és külföldön egyaránt, de
Szentkút szépsége mégis lenyûgözött.
Megragadott csendjének békessége, az
érintetlen természet tisztasága, és lelke-
met megérintette a Szent hely „kézzel-
fogható” kegyelmi sugárzása. 

Olyan ez a völgy, mint egy Székes-
egyház, amelybe ha belépünk, kint marad
a város zaja, a sok szellemi mocsok, és
átjár a kegyelem, megtöltve lelkünket
belsõ békességgel. „Uram, jó nekünk itt
lenni…” – éneklik sokszor a zarándokok.
Nos, itt valóban jó lenni. Olyannyira jó,
hogy az ember órákig elmerülten üldö-
gélhet a források csobogását és a mada-

rak énekét hallgatva anélkül, hogy bárki
megzavarná. Nem is akadt még olyan za-
rándoktársam, akivel Szentkútra érvén,
ne ezt mondta volna: „Itt szeretnék ma-
radni örökre!” 

Igen, itt megérinti szívünket a vágyva
várt Béke és Szeretet. Egy kicsi szelete a
Mennyországnak. Medjugorjéban és
Lourdes-ban is éreztem ezt. Ahol Szere-
tet és Béke, ott az Isten, és ahol õ van, ott
valóban jó lenni. Ismerve a jelenési he-
lyeket, szoktam mondani, hogy „jó ízlése
van a Szûzanyának”,  hiszen szebbnél
szebb helyekre látogatott már el. De for-
dítva is igaz, hogy az õ látogatása és a ke-
gyelem nemcsak megszenteli, de meg is
szépíti a helyet. Valahogy így van ez ve-
lünk is. Akiben az Isten lakik, az már
nem lehet fizikailag sem „csúnya”, mert a
lelkébõl sugárzó kegyelem megszépíti a
torzulásokat. 

Magyarország amúgy is kiemelt a vi-
lágon, hiszen Mária Országa vagyunk.
De õseinket is áldás illeti, mert igen szép

helyre telepedtek le. Egy országban sincs
annyi Mária- kegyhely, mint nálunk. Saj-
nos az elmúlt idõben mindent megtettek
azért, hogy ez ne tudatosuljon bennünk.
Ideje lenne hát felfedeznünk újra, meny-
nyi kincsünk is van valójában. 

Nagyon beteg lett ez az ország. Egyre
többen vannak a kórházakban. Szenve-
dünk testileg-lelkileg. Zarándokolunk
drága pénzért a világ különbözõ országai-
ba, hogy enyhülést találjunk. Pedig a for-
rás itt van a lábainknál. Tele van vele
Magyarország. Csak oda kell menni és
hittel inni belõle. Ahogy Bernadette tette
Lourdes-ban, és ahogy a kis pásztorfiú
tette már 700 évvel korábban itt, a Cser-
hát völgyében Szentkúton. Süketnéma
volt, és meggyógyult. Látta a Szûzanyát
karján a kis Jézussal, aki szólt hozzá. Az-

Kegyhelyek
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8 Szent Kereszt 

A magyar Lourdes

A kolostor,  amely zarándokházként mûködik

A Szentkút

Kolostorkert

Nagyboldogasszony búcsú

Remete barlangok
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óta sokak látták, és sokaknak adott
gyógyulást a forrás. 

Amikor meghallottam ezt a történetet,
rádöbbentem, hogy a Szûzanya kegyel-
mébõl, nekünk már közel ezer éve van
„Lourdes”-unk. Mivel pont a Lourdes-i
jelenés napján, a betegek világnapján
születtem, úgy éreztem, nem „véletlen”
ez, és a kegykép elõtt térdelve megígér-
tem a Mindenhatónak és a Boldogságos
Szûznek, hogy ezentúl mindent megte-
szek, amit csak tudok, hogy ez a gyönyö-
rû hely régi fényében ragyoghasson. Saj-
nos, a történelem során rengeteg pusztí-
tás érte. Hála a ferences atyáknak, ma
már újra mûködik a zarándokház, és a
források tisztasága is biztonságban van.
Mert a Szentkút vize ma is gyógyít.
Mindaz, aki kéri a Szûzanya segítségét,

valóban meg is kapja. Amikor elõször
jártam ott, vittem magammal az imalistá-
mat, amelyen azoknak a neve szerepel,
akikért imádkozom. Van közöttük, aki
társra várt, van, aki gyermekáldást szere-
tett volna, van akinek lelki gyógyulásra
van szüksége, és sokan testi betegségük-
bõl szeretnének felépülni. 

Az az érdekes, hogy ahogy egy
„gyógyult” lekerül a listámról, három
újabb érkezik a helyére. Jelenleg csak-
nem hetvenen vannak rajta. Van hát miért
imádkoznom immár két éve folyamato-
san a szentkúti kilencedet. 

Bizonyítja Atyánk végtelen szerete-
tét, hogy a legapróbb kéréseink is érdek-
lik. Egyszer a rádiótelefonomat lopták
el, és bár teljesen reménytelennek tûnt,
hogy megkerüljön, mégis beírtam a ki-
lenced kérései közé, és imádkoztam
azért, aki „megtalálta”. Nos, a kilenced
utolsó napján értesítettek, hogy a telefo-
nomat átvehetem. 

Ennél azonban sokkal nagyobb aján-
déka volt az Égieknek az a nyolc kisbaba,
akik az elmúlt egy évben megszülettek.
Közülük ötnek „rendkívüli” a története.
Azért írtam a Szentkútról, hogy velünk
örülhessenek mindazok, akik olvassák, és
õk is merjék teljes bizalommal kérni a
Szentkúti Szûzanya közbenjárását. Jézus,
Lázár sírjánál, ezt mondta Mártának:

„Nem mondtam-e neked, hogy ha hi-
szel, meglátod az Isten dicsõségét?!” (Jn.
11,40.) Köszönöm URAM, hogy mi is
láthatjuk!                        KOSINSKY ÁGNES

Szentkút                     ajándékaiSzentkút                     ajándékai
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A magyar Lourdes

(Szentkút bemutatását és az itt történt csodás
gyógyulásokat következõ számunkban folytat-
juk. Egyúttal köszönetet mondok a Kapisztrán
Jánosról nevezett Ferences Rendház Tarto-
mányfõnökének, hogy a képanyagot rendelke-
zésemre bocsátotta, a Szerkesztõ.)

A kolostor belsõ része

Nagyboldogasszony Bazilika kegyszobra

Nagyboldogasszony Bazilika 

Világító kereszt
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Szentek

S
zent Pál apostol kiválasztottságához
(Ap.Csel.9,15-16) hasonlóan a pogány né -
pek evangelizációjára hívta meg õt az Úr

Jézus. Hat kelet-európai néphez volt   küldetése.

Az Európai integráció idején most aktuálisabb

az õ megismerése, tisztelete, mint valaha! Méltán
lobogott hat nemzet zászlaja  (cseh, magyar,
olasz, ukrán, lengyel, német) az általa alapított
lengyelországi Gniezno (Gnézen) ezer esztendõs
katedrális elõtti domboldalon és tisztelgett elõtte
hat nemzet államfõje a delegációikkal, amikor
II. János Pál pápa 1997-ben – az õ vértanúhalála
milleneumán – e nemzetek püspökeivel konce-
lebrálva bemutatta a hálaadás áldozatát – az
Eucharisztiát – az õ sírjánál, mely a székesegy-
ház fõoltára mögött, az apszisban van. A katedrá -
lis elõtti oltár köré gyûlt Isten népe méltán adott
hálát Kelet-Európa nagy apostoláért!

A csehországi Lublyie grófi családból  szü-
letett Wojtieck. Szülei, súlyos betegségében, a
BOLDOGSÁGOS    SZÛZnek ajánlották fel. Mi -
re felnõtt, bensõleg lett az Úré. Magdeburg  káp-
talani iskolájában tanult a tehetséges ifjú.
Magdeburg püspöke, Adalbertus bérmálta meg,
akkor vette fel az Adalbert nevet. Jó barátságba
került diáktársával, a késõbbi III. Ottó császárral,
(983–1002). A pápaság felszabadításáról álmo-
doztak. Születésétõl fogva Isten lefoglalta õt ma-
gának. Meg is õrizte szíve ártatlanságában, akkor
is, amikor a legelõkelõbb körökben is mozgott.
Sokat imádkozott és támogatta a szegényeket
már ifjú korában. 980 táján hazatért   és két év
múlva kéri Ditmárt – az elsõ prágai püspököt –,
hogy szentelje pappá. Nemsokára püspöke halá-
los ágyánál áll. Látja annak félelmét, mert sokat
adott a világi dolgokra a lelkiek helyett. Felajánl -
ja érte imáit, böjtjeit. Nemsokára a nép õt akarja
Prága püspökének. Felszentelésétõl fogva nagy
komolysággal lát hozzá hivatása teljesítéséhez.

Alázatosan, mezítláb vonul be székvárosába. Jö-
vedelmének csak egynegyedét tartja meg, a töb-
bit a templomoknak, a papságnak, a szegények-
nek adja. A prágaiak lelkesen fogadták. Amikor
azonban látták, hogy babonáikat, kicsapongásai-
kat és kegyetlenségeiket nem tûri – mert halálo-
san komolyan  vette az evangéliumot és püspöki
tisztét –, kiábrándultak belõle. Erre õ Rómába
ment 989-ben a pápa tanácsát kérni. Le szeretett
volna mondani. Bevonult a Szent Elek kolostor-
ba, és ott ismeretlen szerzetesként  egyszerûen
szolgált, miközben barátja, III. Ottó császár be -
vonult Rómába  seregével. A mainzi érsek, a fe -
lettese visszakérte a pápától. Anconán, Dalmáci-
án és Magyarországon   keresztül haladt 992-
ben. Géza fejedelem nagy tisztelettel és öröm-
mel fogadta, hiszen szerzeteseket is hívott magá -

val, akiket a csehek megjavítására hozott, nekik
építette a brewnovi kolostort, Prága mellett.
Újabb lelkes fogadtatás után megismétlõdött az
elõzõ eset. Minden törekvése ellenállásra talált.
A régi pogány hajlamok, szokások elfordították
a népet az új kereszténységtõl. (Nem tartották
meg az ünnepeket, erõszakoskodtak, tivornyáz-
tak, öltek és gyilkoltak, nem tisztelték a szent he-
lyek menedékjogát; egy házasságtörõ asszonyt a
püspök tiltakozása ellenére kihurcoltak a székes-
egyházból és megölték.) Elhagyva ismét székvá-
rosát, Magyarországra jött. Rövid ideig, 994-tõl
95-ig mûködött itt, de nemzetünk apostola lett.
Ma is vita tárgya, õ keresztelte-e, illetve bérmál-
ta-e meg Géza fiát, Vajkot, azaz Szent Istvánt,

vagy sem. (A keresztelésnek állított emléket
Benczúr Gyula közismert festményével.) Ha
Adalbert nem lett volna, Magyarországnak nem

lett volna Istvánja! – kezdte Prohászka püspök
egykor a megemlékezõ prédikációját Szent Adal-
bert ünnepén. Valóban az õ  imája, tanítása, taná-
csai segítették az ifjú  fejedelmet, hogy elsõ kirá-
lyunk és nemzetünk apostola legyen. Tõlünk új-

ra   Rómába ment.  Itt látogatta meg a koronázás-
ra érkezett Ottó császár. Az õ kíséretében indult

vissza ismét a pápa parancsára 996 májusában
Prágába. Jövetelének hírére azonban rokonait

legyilkolták, családi birtokait feldúlták és
lefoglalták… Erre most már – szívében az egyre
súlyosabb terhekkel, de végre felmentést kapva a
prágai püspöki székbõl, Boleszláv lengyel herceg

közremûködésével (mivel a csehek is elutasítot-
ták a „nagyon szent” püspököt, mert õk „nem
férnek meg egymással”) – Lengyelország felé

vette útját a brewnovi szerzeteseivel a pogányok
megtérítésére. Bejárta az országot s a nép nagy
részét megtérítve megkeresztelte. Majd öccsével,
Gaudenciusszal – miután megalapították az elsõ
érsekséget Gnicznóban – Poroszország felé vet-
ték útjukat.  A pogányok ellenséges hangulattal
fogadták. Eredményes térítõmunkáját látva, erõ-
szakkal akartak végezni vele. Zsolozsmázás köz-
ben egy pogány evezõvel vágta fejbe. Azt hitték,
meghalt, de újraéledt. Kigúnyolták, bántalmaz-
ták, végül halállal fenyegették, ha továbbra is
köztük marad. Végül is távozásra szánta el ma-

gát. Útközben Tenkitten mellett azonban elfogta
egy lovas csapat. Megkötözték, õ ellenségeiért
imádkozott, kísérõit állhatatosságra buzdította,
Jézus jóságos hatalmát hirdetve. Erre egy pogány

pap beledöfte lándzsáját. Így halt vértanúhalált

997 április 23-án. 
Boleszláv herceg nagy pénzen kiváltotta és a

gnózcni székesegyházban temette el. 1038-ben
Prágába vitték. Szent István királyunk pedig az õ
oltalma alá helyezte az õsi esztergomi prímási-
érseki fõegyházmegyét  és a Mennybe felvett
Szûz Mária és Szent Adalbert tiszteletére szen-
teltette fel az esztergomi székesegyházat. A ma-
gyar nép Szent Bélának nevezi, tisztelete hamar

elterjedt, fõleg a Felvidéken és cseh területen ta-
láljuk képeit, szobrait. Az Esztergomi Bazilika
Kincstárában õrizzük a Simor János bíborérsek
által készítetett ezüst ereklyetartóban karcsontjá-

nak egy darabját, illetve nyakszirtcsontját. Eve-
zõvel, lándzsával és püspöki jelvényeivel mint
attribútumokkal ábrázolják. A szenvedések tö-
viskoszorúja vette körül lelkét egész életében.
A látszólagos eredménytelen sokoldalú fárado-
zás után a lengyel nép apostola is lett. Életmûve
méltó jutalma lett a vértanúság koronája. Egy-
szer talán Kelet-Európa, illetve Európa védõ-
szentje lesz õ is, mint Szent Benedek, Szent
Cyrill és Metód.               BAJCSYLAJOS PLÉBÁNOS

Szent Adalbert püspök vértanú –Szent Adalbert püspök vértanú
(az Esztergom–Budapesti Fõegyházmegye és az Esztergomi Bazilika védõszentje) +997



A
rövidesen 80.
születésnap-
ját ünneplõ
bencés szer-
zetes, nemze-

dékének egyik legkivá-
lóbb tudománytörténé-
sze legújabb könyvében
– amint az alcíme is mutatja: „Szelle-
mi önéletrajz hitrõl és tudományról” –
visszatekint tudományos pályájára és
arra a szellemi miliõre, melyben kuta-
tómunkája kibontakozott. 

Ebben a rendkívül hatásos szelle-
mi önéletrajzában a teológia és a fizi-
ka doktora – aki eddig több mint 40
könyvet és sok száz tanulmányt pub-
likált, több egyetemnek a vendégpro-
fesszora, a Pápai Tudományos Aka-
démia tiszteletbeli, a Bordeaux-i
Académie Nationale des Sciences le-
velezõ tagja, Templeton-díjas kutató
– végiggondolja elméjének fejlõdé-
sét, s közben felteszi a kérdést, hogy
a vallásos megfontolások milyen ér-
telemben segítik a tudományos mun-
kát – különös tekintettel tudomány és
vallás feszültségekkel teli vonatkozá-
sában. A választ a téma és idõrend
szerint elrendezett elmélkedé-
sekbõl kapjuk meg, mely rendkí-
vül értékes olvasmányt jelente-
nek mindazok számára, akik
napjainkban a tudományos kuta-
tás útjára lépnek.

A tudós szerzetes figyelmez-
tet: a fizikát, a filozófiát, a tudo-
mánytörténetet, nem beszélve
egy sor különféle nyelvrõl, nem
lehet „húsz könnyû leckében” megta-
nulni. Nem húsz lecke, hanem leg-
alább húsz év kemény munkája kell
ehhez.

Jáki kijelenti, hogy mindegyik
könyve megírásában nagy öröme
telt, ahogy fogalmaz, a mind újabb és
újabb részletek megismerése, amely
kielégíti az ember szenvedélyes kí-
váncsiságát egyúttal szellemi örömet
is szerez. A bencés szerzetes önval-
lomása egy helyütt különösen tetten
érhetõ, amikor azt mondja, hogy nem
azért lettem tudós, mintha a teológiá-
ban csalódtam volna. Éppen betöltöt-
tem tizenkettedik életévemet, amikor
szülõvárosom, Gyõr bencés gimnázi-
umának 3. osztályába jártam, s nyolc
év során ugyanaz a bencés tanár ok-
tatott matematikára. A pedagógus
nyilvános elõadásokat is adott a tu-
domány legújabb fejleményérõl, és

az egyik ilyen témája a kozmikus su-
gárzás volt. Jáki így emlékszik to-
vább: elmentem, meghallgattam, s
bár még csak tizenkét esztendõs vol-
tam, úgy éreztem, mindent megértet-
tem. Ha ez igaz, az csak és kizárólag
a bencés tanár kifogástalanul világos
elõadásmódját dicséri. 

Ugyanilyen szépen emlékszik
franciatanárára is, amikor azt írja:
1942-ben, tizennyolc évesen leérett-
ségiztem, sem õ, sem én nem gya-
níthattuk, hogy nyolc év múlva Ró-
mában franciául írom majd doktori
disszertációmat, mely kiválóan fém-
jelezte a bencés atya tanári képessé-
gét.

Minden bizonnyal Jáki a teológiá-
ban is jeles munkát végzett, hiszen a
már említett doktori disszertációja,
„Az egyháztan új irányzatai” c. köny-
vérõl mondta Ratzinger bíboros,

hogy „díszhelyet” foglal el
a könyvtárában. Életmû-
vét azonban nem teoló-
gusként, hanem filozófus-
ként fogja jegyezni a szel-
lemtörténet – természete-
sen értékelve a mély teo-
lógiai gyökereket is –,

melynek bizonyítéka többek közt az
is, hogy a kvantummechanika egyik
szülõatyjaként ismert „nagy öreg”,
Walter Heitler az „American Scientist”
c. lapban már 1967-ben nem keve-
sebbet javasolt, mint azt, hogy Jáki
„Látóhatár” c. mûve kötelezõ olvas-
mány legyen minden fizikus, sõt min-
den tudós számára, aki valóban ki
akarja tágítani szellemi horizontját,
mert ez a könyv hatásos ellenméreg
lehet a modern társadalom számos
kulturális bajával és betegségével
szemben. 

Jáki Szaniszló termékeny életmû-
ve sarkalatos kérdések széles skálá-
ját öleli fel, s ezek között nagy súllyal
esik latba a tudománytörténet. Ennek
elismeréseképpen kérték fel többek
között a rangos Gifford-elõadások
megtartására. A bencés professzor

elnyerte még 1970-ben a
Lecomte du Nouy-díjat, 1987-
ben a már említett Templeton-
díjjal tüntették ki, 1997-ben pe-
dig a Széchényi Társaság díját
kapta meg. Könyvei döntõ ré-
szét angolul írja. Csak magya-
rul jelent meg két könyve, „A vi-
lág és vallás” (Abigél, Buda-
pest 1997.) és a „Tudomány és

világnézet” (Lexika, Budapest 1998.).
A „JEL” c. folyóiratban számtalan
írást, hiszen a lapnak a megindulása
óta szerkesztõbizottsági tagja.

Militia est vita hominist super ter-
ram (Az ember élete küzdelem a Föl-
dön – Jób 7,1) – idézhetjük a
Vulgatából a megpróbált  Jób józan
megállapítását. A 80 éves bencés
atya ars poeticája ezután így hangzik:
„Katonasorunknak tovább kell folynia,
s közben merítsünk erõt abból a
mélységesen egzisztenciális teoló-
giai vonatkozású kijelentésbõl, hogy
'Néhány jó haditengerészre van csu-
pán szükség'. E mondatból az egy-
szerû közkatona teológiai ekvivalen-
se is kidomborodik, aki egy szinten áll
a haszontalan szolgával: csak a köte-
lességét teljesíti. Adja Isten, hogy to-
vábbra is ez határozza meg elmém
világát.”                   UDVARHELYI OLIVÉR

Könyvajánló

Szent Kereszt 11

Szent Adalbert püspök vértanú 



Holocaust
„ Teremté tehát az Isten az embert az Õ ké-

pére, Isten képére teremté õt: férfiúvá és
asszonnyá teremté õket.”  (1Móz.l/27)

Idézetünk a Tórából való, igemagyarázata
szerint: aki elveszi mások életét, az elveszíti
istenképûségét.

Február 25-én, a kommunista diktatúra
áldozatainak emléknapján megrendült szív-
vel emlékeztünk a sok millió ártatlan áldo -
zatra, köztük honfitársainkra, akiknek iszo -
nyatos tragédiájuk együtt járt gyermekeik,
unokáik életének megnyomorításával. 

S most, április 16-án ismét emlékezünk.
A XX. század másik gyilkos diktatúrájának, a
fasizmus iszonyatának, a holocaustnak ál-
dozataira. Fölidézõdnek a vészkorszak ördö -
gi tettei is, melyeket meggyötört túlélõk és
hátramaradottak visznek emlékeikben, mint
nem felejthetõ borzalmakat. 

Az április 16-i emléknap idén egyben hat-
vanadik évfordulója az istenképûségét veszí-
tett ember tombolásának. Ez alkalomból új,
méltó helyre kerül a Holocaust Dokumentá-
ciós Központ és Emlékgyûjtemény, a Páva
utcai volt zsinagóga fölújított épületébe.

A Központ tudományos vezetõje Szita
Szabolcs történész, egyetemi tanár, harminc
esztendeje foglalkozik a vészkorszakkal.
Mint mondja, régi katolikus családból szár -
mazik, s az keltette föl érdeklõdését ka-
maszkorában, hogy mindenki elzárkózott,
ha õt a részvét kérdésekre indította. Riadtan
vagy ingerülten leintették, ne kíváncsiskod -
jon. Szavai szerint bizonyára azért, mert vol-
tak, akik kompromittálódtak tetteikkel. Vagy
néma cinkosokként éltek a vétkesek közt, s
nem tudták lelkiismeretükben földolgozni,
hogy nem hittek a borzalmas híreknek, s így
amikor kellett volna, nem próbáltak segíteni.
S voltak, akik azért zárkóztak el, mert tilos
volt az emlékezés, hiszen addigra a fasiszta
diktatúrát fölváltotta már a vörös fasizmus,
amely ugyanazon ártatlanokat, akik testileg-
lelkileg összetörve, de mégis hazatértek a
holocaust poklából, itthon is internáló tábo -
rokkal várta. Vitték õket itthoni sorstársaik-
kal együtt Recskre vagy máshová, valahol
az Alföld vidékein. „ Idõvel akadtak, akik
megnyíltak, s a föltárulkozó, pokoli esemé-
nyek, az ördögit legyõzõ tiszta emberség
végleg a témánál tartott.”  Az együttérzõ em -
ber és történész azóta tizenhárom könyvet
jelentetett meg kutatásairól, köztük nyolcat
a magya-roszági embermentés éveirõl, s je-
lenleg négy kötete van kiadás alatt: egy Izra-
elben, kettõ Ausztriában, egy pedig angol
nyelven. „ A Holocaust Dokumentációs Köz-
pont és Emlékgyûjtemény végre méltó kör -
nyezetben em lékezhet a holocaust több
mint hatszázezer magyar áldozatára. A több
százezer zsidó honfitársunk mellett a több

ezer cigány, több száz Jehova Tanúi, s a
több száz hite vagy ellenállása miatt elhur -
colt szerencsétlen magyar áldozatra. Az iz-
raeli Jad Vasem Emlékhely és Kutatóköz-
pont magyar anyagát is fölidézzük. Jeruzsá-
lemi parkjukban eleinte minden embermen-
tõ táblát kapott, s mellé olajfát ültettek. Ma
már a kutatások nyomán a különbözõ or -
szágokból m integy húszezer név került a Vi-
lág Igazai sorába, így egy ideje a faültetés
helyett táblára vésik az embermentõk nevét.
A magyarok névsorát két tábla õrzi.”

1990- ig százkilencven, azóta újabb
négyszáz magyar ember került a Világ Né-
peinek Igazai közé, s kapta meg Izrael ál-
lamtól a humánum nagyrendjét. Közülük
háromszáz honfitársunkra Szita Szabolcs
kutatásai akadtak rá. Könyveinek szándékos
tárgyilagosságán átsütnek az akkori valós
élet dermesztõ eseményei, de tisztán tükrö -
zik a jóság, az emberség mindent fölülmúló,
csodálatos találékonyságát is. Felebaráti
szeretettel mentették a szomszédot, a jó ba-
rátot, a diáktársat, a szerelmet, a kollégát,
és mentették sokszor kettesével, tucatjával
az útszélre lökött, halottnak hitt ismeretle-
neket. A legmegrázóbb pillanatok a csecse-
mõmentések fordulatai, am ikor elhurcolt
édesanyák az utolsó pillanatban bízták rá
kisbabájukat egy-egy idegenre. S mint a
professzor úr mondja, még mindig vannak
esetek, amelyekre véletlenül derül fény. Ma-
gukban az embermentõkben ugyanis általá-

ban föl sem merül, hogy tettükért elisme-
rés járt volna. „ M indenképpen nagyobb fi-
gyelmet érdemelnek az eddigi kutatási
eredmények, melyek bizonyítják, hogy ha-
zánkban az üldöztetéssel való szembenál-
lás nemzetközi összehasonlításban is em-
lítésre méltó, szívszorítóan szép
tettekre volt képes, szemben a né-
met nemzetiszocializmussal és
magyar kiszolgálóival. Sürgetõ
feladat az átfogó tudományos
földolgozás és szerepeltetése az
oktatásban, hiszen az akkori em -
bermentés olyan mozzanat éle-
tünkben, mely növelte a magyar
nép, a nemzet becsületét az
Európát totális terrorral lero -

Emlékezünk

„Én vagyok a világ világossága:
aki engem követ nem járhat a
sötétségben, hanem övé lesz az
életnek a világossága.”

12 Szent Kereszt 

Pálffy Dénes és felesége,  mentõk Az elpusztított magyar zsidó hitközségek
emléktölgyének részlete,  Jeruzsálemben

Somogyi Károly,  mentõ

Vitéz Horváth Kálmán
százados kimentette a
gettóból Lebovits Imre
zsidó kisfiút

Schalkház Sára nõvért
zsidó bújtatásért a nyilasok
kivégezték
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hanó fasizm ussal szem ben. Intézetünk
egyik kutatási célja, hogy ezeknek az áldoza-

tos tetteknek jelentõségét végre történelmi
távlatból, az üldöztetés és az em -

bermentés öszszefüggéseiben,
a maguk tisztaságában tárjuk
az utókor elé.” A ragyogás,
amely körülveszi ezeket a tör -
téneteket, hálával tölti el az em -
ber szívét. Sokan hívõ keresz-
tényként, mások a humánum

jegyében tették ugyanazt, és
így tudva-tudatlanul a töké-

letes isteni törvénynek, a

szeretetparancsnak enge-
delmeskedtek valamennyi-
en: „a törvénynek betöltése

a szeretet” . (Róm.13/10) M indannyiukra Is-
ten iránti hálával gondolhatunk, szívszorító -
an gyönyörû tetteikért, azért, hogy vállalták
az elhívást, a szívükbe adott legnagyobb
szeretetet, amellyel életüket kockáztatták,
és sokan szó szerint oda is adták  barátai-
kért. „ Tizenötezertõl harmincötezerig be-
csülik a hazai források a német megszállá-
sig a Magyar Királyság területén meghúzó -
dó, menedékre talált zsidók számát. Törté-
netük sajnos máig földolgozatlan, s a most
megnyíló Központ ez irányban is folytatja a
kutatásokat. Az embermentéshez kapcsoló-
dó kiállítási anyag természetesen tartalmaz-
za a magyarországi Igazak neveit, tárgyi
emlékeket, leveleket, emlékeztetõket, s föl-
sorolja a megmentõk teljes névsorát. A
részletes adattár pedig számítógépben áll
rendelkezésre.” Szita Szabolcs tanár úr
személyesen is jól ismert és ismer sokakat
a megmentettek és megmentõik közül. És
sok tiszteletet parancsoló igaz történetet
tud idézni kutatásaiból.  Hogy volt számos
rendkívüli ember a magyar királyi honvéd-
ség tagjai között is. Például Reviczky Imre
alezredes, sok ezer magyar és nemzetiségi,
zsidó és politikai okból behívott munkaszol-
gálatos megmentõje. Vitéz Horváth Kálmán
százados, aki fiatal fiúk százait menekítette
ki a munkaszolgálatból apjukkal, nagyapjuk-
kal együtt. Almásy Tibor tüzér fõhadnagy,
négyszáz munkaszolgálatos megmentõje
segítõivel: dr. Drégelyi Béla csendõr száza-
dossal, Szõke Ernõ szakaszvezetõvel és
összekötõként dr. Lõvi László munkaszolgá-
latossal. Kelenhegyi Emil a szovjet területre
került 18. hadosztály tisztje, két munkaszol-
gálatos megmentõje országhatárokon ke-

resztül. Azt is említi, hogy katolikus és pro-
testáns fõpapok, papok, egyházi emberek,
kolostorok, rendházak, gyülekezetek bújtat-
ták sokszor tucatjával az üldözötteket, ha-
mis papírokkal látták el õket, szót emeltek
érdekükben. Köztük volt Márton Áron kato-
likus püspök, Ravasz László református
püspök, a gyerm ekm entõ evangélikus
Sztehlo Gábor lelkipásztor, s az ugyancsak
evangélikus lelkész Varsányi Mátyás, akit a
nyilasok lelepleztek és agyonlõttek. Ismert
mûvészek is gyönyörûen vizsgáztak ember-
ségbõl. Például Ferenczy Béni, Strobl Alajos
és családja, Bajor Gizi, Jávor Pál, Karády
Katalin. Embereket bújtattak, hamis papíro-
kat gyártottak számukra, gondolkodás nél -
kül vállalva a Gestapo zaklatásait, állandó fe-
nyegetését. De hasonlóan hõsies tettek so-
rolhatók a „ nem ismert”  személyek ember-
mentõ akciói kapcsán is. M iskolcon például
családok sora adta kézrõl kézre a szeretett
orvosházaspárt. Egy Fejér megyei kis ta-
nyán Stolcz Károlyék négy  munkaszolgála-
tost mentettek meg. A bújtatásért Stolcz Ká-
rolyt meggyilkolták. Gigor Irén nevelõnõ sa-
ját keresztlevelét adta át Mautner Imre mun-
kaszolgálatos feleségének, gyerm eküket
megkereszteltette, így tudta megmenteni.
Burza László gimnazista ugyancsak saját
iratait adta oda diáktársának. Dr. Marik Mik -
lós sebészfõorvosról – mint legtöbbjükrõl –
csak halála után derült ki embermentõ tevé-
kenysége, s posztumusz kapta meg a Világ
Népeinek Igaza kitüntetést és a Bátorságért
érdemjelet. 

Istennek hála, oldalakon keresztül sorol -
hatnánk a történeteket. Mindegyikük arról
az együttérzõ  szeretetrõl szól, amely nélkül
nem létezhet az élet, s amellyel nekünk a lel -
ki Izrael tagjaiként m int utódoknak is körül
kell vennünk a mindenkori áldozatokat, a
tragédiát megélt idõsebb testvéreinket is.
M indig tudva azonban, hogy az emberileg
megbocsáthatatlant békévé oldani csak a hit
kegyelme tudja. Még akkor is, ha töredékes
ismeretével a teremtmény meg nem értheti,
m iért engedte a Mindenható az Õ törvénye-
itõl elfordult, istenképûségét veszített em-
ber tombolását. 

Megmarad tehát a hit, a remény és a
szeretet. S ez a Szeretet szól áldozatokhoz,
túlélõkhöz: m indannyiunkhoz a gyönyörû
áldásban – ígérve az új utat –, ha merjük hi -
tünkkel megragadni és szívbõl elfogadni:
„ Áldjon meg tégedet az Úr, és õrizzen meg
tégedet!  Világosítsa meg az Úr az Õ orcáját
terajtad, és könyörüljön terajtad!  Fordítsa az
Úr az Õ orcáját tereád, és adjon békességet
néked! ” (4Móz.6/26)

(Az igeidézetek a Károli Gáspár fordította Bib-
liából valók.)

PATONAI ADRIENNE

Emlékezünk

„Én vagyok a világ világossága:
aki engem követ nem járhat a
sötétségben, hanem övé lesz az
életnek a világossága.”

(Jn. 8:12.)

Király Vince,  honvéd,  
mentõ

Zsidókat segítõ nõvérek
eléktáblája Bp.  Ajtósi
Dûrer sor 19-21.

Horváth László,  honvéd,  
mentõ

Almásy Tibor nyugállományú
dandártábornok

Dr.Kopházy Erzsébet 
mentõ

Almásy Tibor és Szita Szabolcs

Az elpusztított magyar zsidó hitközségek
emléktölgyének részlete,  Jeruzsálemben

Dr.  Zimándi Ervin,
mentõ
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Görög katolikus hírek

P
ontosítani lehet némileg a címen,
ugyanis abban az idõszakban, ame-
lyet vizsgálni fogunk, egy egységes

egyház létezett még. Az egyházszakadás
csak 1054-ben következett be.

Az egyház nem vált még szét két ág-
ra, római katolikusra és görög ortodoxra.
Az ellentétek azonban, teológiai kérdé-
sekben, már évszázadosak voltak. Így a
Kárpát-medencében lakó magyar õseink
azzal, hogy a bizánci egyházat ismerték
hamarabb, s ahhoz csatlakoztak elõször a
magyar fejedelmek, hogy a római katoli-
kus egyházzal szemben tulajdonképpen
a görög szellemiségû Bizáncot választot-
ták, bármennyire is nem állt szándékuk-
ban állást foglalni a Kelet és Nyugat val-
lási vitájában! 

Kr. u. 948 táján Bulcsú és Tormás (Ár-
pád fejedelem dédunokája) Bizánc fõvá-
rosában, Konstantinápolyban megkeresz-
telkedtek. Bulcsú keresztapja, maga VII.
Konsztantinosz bizánci császár volt! 952-
ben az erdélyi gyula vette fel a keresztsé-
get. (A gyula itt nem személynév, hanem
rangjelzõ. A gyula személyneve Zsombor
volt.)  Zsombor fejedelem Hierotheosz
püspököt hozta magával vendégül Bizánc-
ból, aki Magyarország elsõ görög térítõ
püspöke volt. Hierotheosz megkeresztelte
Zsombor egész háza népét, lányát, Sarol-
tát is, aki Szent István magyar király édes-
anyja lett. Hierotheosszal szerzetesek is
érkeztek hazánkba. Székhelyük feltehetõ-
en a Zsombor birtokán volt. A térítést a ve-
zetõ emberek között kezdték meg. Az õ
udvarhelyeiken épültek (Kiszombor,
Apostag, Marosvár, Pécs, Titel, Szeged
stb.) az elsõ templomok és kápolnák a X.
században különösen kedvelt görög szen-
tek tiszteletére. 2000-ben az ortodox egy-
ház felvette szentjeinek sorába Hiero-
theoszt, az elsõ magyarországi püspököt
és Árpád-házi Szent István királyt!

958 után, Taksony fejedelem és Géza
trónörökös csapatai többször betörtek bi-
zánci területre. A bizánci–magyar ellen-
ségeskedés visszavetette a magyarországi
hittérítést.

Taksony feje-
delem után Géza
vette át az ural-
mat a magyar
törzsek felett. Új-
donság volt ez az
idõben, hogy Gé-
za (Szent István
király édesapja)
n y u g a t - r ó m a i
missziós papokat
hívott az ország-
ba, és ugyanak-
kor felélénkül is-
mét a bizánci té-
rítés is. Így ír er-
rõl egy bizánci
korabeli doku-
mentum: „Ha a
gyula (Zsombor) halálával a (görög)
misszió alább is hagyott, a felépített gö-
rög templomokban itt-ott tovább pislákol-
tak a gyertyák, s ez Géza idejében csak
erõsödhetett.” A görög rítust követõ papo-
kat és szerzeteseket Sarolta, Zsombor lá-
nya is támogatta. Sarolta Géza fejedelem
felesége lett. Géza valószínûleg ekkor ke-
resztelkedett meg testvérével, Mihállyal
együtt, görög szertartás szerint. Volt olyan
egyházi ének, amely Gézát egyenesen
szentnek nevezte!

Querfurti Szent Brúnó nyugati térítõ
püspök vértanú szerint Géza fejedelem
erõszakosan térített. Sarolta és Géza fia
volt Vajk, keresztény nevén István.
(Egyébként Géza is az István nevet kapta
a keresztségben.) Vajkot valószínûleg már
gyermekkorában megkereszteltette Sarol-
ta, görög szertartás szerint.  

István 996-ban feleségül vette Gizella
bajor hercegnõt, akinek nevelését Szent
Wolfgang regensburgi püspök irányította.
Elképzelhetõ, hogy ekkor Szent Istvánt
újrakeresztelték nyugati szertartás szerint,
latin nyelven. Gizella kíséretében  német
papok és szerzetesek jöttek Magyaror-
szágra. Újra megerõsödött tehát a nyuga-
ti egyház hatása idehaza. Szent István ki-

rály ugyanakkor a tíz püspökség megala-
pításakor az esztergomi érseket olyan kü-
lönleges jogokkal ruházta fel, amilyene-
ket csak a keleti egyház jogrendszere is-
mer! Õ koronázza meg a királyt, õ a kirá-
lyi székhely fõpapja, a király és családja,
valamint a királyi udvar, bárhol is tartóz-
kodjanak az országban, mindenütt az õ
joghatósága alatt maradnak. A király által
alapított apátságok és prépostságok köz-
vetlenül neki vannak alárendelve. Ezzel
megindult az a folyamat, amelynek ered-
ményeképpen az esztergomi érsek az
egész ország felett tényleges joghatóságot
gyakorló prímás lett. 

Szent István király hadat indított a gö-
rög rítusú Ajtony fejedelem ellen, és a
birtokán lévõ görög szerzetesek helyén
római kolostort alapított, kiszakítva így
ezt a területet a bizánci patriarkátus jog-
hatósága alól. Szent István király tehát
egyenlõképpen támogatta a római és gö-
rög-bizánci egyházat? Hogy miként ala-
kul mindezek után a görög egyház sorsa
Magyarországon, megtudhatják a követ-
kezõ részbõl.                           PAPP NÓRA

Forrás: Pirigyi István: A magyar görög katolikusság története

A  Magyar Görög Katolikus
Egyház története (3. rész)

Rovatvezetõ: Papp Nóra

Veronika kendõje

Mária Magdolna

Jobb lator
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M
anapság elegendõ
egyetlen nevet bedobni
a társalgásba ahhoz,

hogy felkorbácsoljuk az indula-
tokat. Ez a név pedig Mel Gibson
ausztrál színész-rendezõ neve.
Nos nem a „ Mad Max”  vagy a
„ Halálos Fegyver”  filmjei azok,
amelyekrõl beszélni érdemes,
hanem a Jézus életének utolsó
12 órájáról szóló mûvészi alko-
tás. A zsidók antiszem itának
tartják ezt a produkciót, az érzé-
kenyek túlságosan véresnek és
naturalistának, a vallásos hozzá-
értõk azonban csodálatos medi -
tációnak a Megváltó szenvedé-
sérõl. 

M inden misén elimádkozzuk
a Hiszekegyben, hogy: „ megfe-
szítetett Pontius Pilátus alatt,
szenvedett, eltemettetett, feltá-
madott harmadnapon az Írások
szerint”  – mégsem gondolunk
arra, m ilyen volt ez a kínszenve-
dés. Ránézünk a keresztre és
még csak annyira sem rendü-
lünk meg, mintha az életben lát-
nánk egy balesetet!  M iért? Ke-
resztjeinken a corpus nem gyöt-
rõdõ, éppen csak lehajtja fejét
rajta Krisztus szelíden. 

A film viszont hitelesen be-
mutatja, m ilyen brutálisan meg-
bilincselték az Isten Fiát a
Getsem áne-kertben, durván
megkötözték, lökdösték a zsidó
tem plom i õrök-katonák. És
igen, úgy, ahogyan a valóság-
ban, a vásznon is az elcsattant
pofonoknak hangja és következ-
ménye van, sebet hagy!  Jézus
arca és szeme bedagadt, hajából
a vérverejtékezés miatt csepe-
gett a vér. Így történt a valóság-
ban, így láthatjuk a filmen is. A
felvételeken bizony frecskel a
vér az ostorozáskor, de ez még-
sem csap át öncélú horrorba!  A
brutális jeleneteket megszakítják
olyan képsorok, amikor a sze-
replõk, Mária (Jézus édesanyja)
vagy Mária Magdolna (Jézus ta-
nítványa) visszagondolnak Krisz-
tus tanítói életére. A kereszthor-
dozás és keresztrefeszítés sok-
koló filmkockáit is enyhítik a Já-
nos apostol által m egidézett
utolsó vacsora meghitt, meleg
színekkel ábrázolt jelenetei. 

A keresztények szám ára
megnyugtató tudni, hogy ez a

f i lm  nem  csupán egy holly-
woodi produkció, hanem a téma
kom olyságához il lõen a stáb
minden forgatás elõtt misét hall-
gatott, még a zsidó származású
Maia Morgenstein is, aki Szûz
Máriát játszotta!  Jim Caviezel,
Jézus megformálója töviskoszo -
rút viselve imádkozta el a misék
után a rózsafüzért a rendezõvel
együtt!  Az isteni gondviselés
megoltalmazta Caviezelt attól,
hogy ártson neki egy villámcsa-

pás, amely a forgatá-
son érte!  Felgyógyult
abból a tüdõgyulla-
dásból is, amelyet az
ostorozás m iatt ka-
pott, s már egészsé-
gesen tehetett látoga-
tást II. János Pál pápánál!  Gon-
doljuk el, ha az ostorozás imitá-
lása is ilyen következménnyel jár,
mit állhatott ki valójában a Meg-
váltó!  Ez a nagyszerû film jó gyü-
mölcsöt termett a színészek lel -
kében, a munkálatok alatt meg-
tért a Pétert, a Mária Magdolnát,
sõt még a Júdást alakító mûvész
is!  Ugye, milyen furcsa ezt ol -
vasni, hogy Júdás megtért?

Egészen biztosak lehetnek
benne a hívek, hogy Jézus a
többszörösét szenvedte el, mint
amennyit a „ Passio”  c. film mu-

tat. A produkció tízszer ilyen vé-
res is lehetne, de ha az igazi kín-
szenvedést tartjuk szem elõtt,
Gibson az ábrázolásban még
igencsak visszafogott!  A vér és a
borzalom ábrázolása itt nem ön-
célú hatásvadászat. Elrettentõ
példaként hozzák fel az újságok a
film ellen, hogy az USA-ban egy
néni inkfartust kapott a moziban
a vetítés alatt. Elõfordulhatott,
nem vonom kétségbe, de ha jól
emlékszem a legutóbbi választá-

son idehaza 8 ember
halt meg a szavazó-
fülkékben, pedig nem
is érték õket megren-
dítõ jelenetek, m int a
mozilátogatót. M in-
den vallásos ember

megnyugodhat és bátran meg-
nézheti a filmet, akit eddig csak a
negatív hírverés tartott vissza,
nem fog több vért látni, mint egy
átlagos híradóban.

Nevetséges olyan kifogáso-
kat hozni a film  ellen, hogy
Krisztus hajviselete nem korabe-
li, mert a zsidó férfiak nem hord-
tak hosszú fr izurát. Könnyen
meg is lehet cáfolni ezt, hiszen
minden misztikus szent látnok
hosszú hajjal látta Jézust a jele-
nésekben. Kritizálják azt is, hogy
Pilátus megérti az arámul beszé-

lõ Megváltót. Nyilván olyan dip-
lomatát küldtek a rómaiak Jú-
deába, aki értett a nép nyelvén.  

Megdöbbentõ hallani a mo-
ziban a nézõk hangos zokogá-
sát, amely elnyomja még a bi-
zony ordító hangot is a multi-
plex filmvetítõkben. A filmzene
fantasztikusan ötvözi az operai
hangot a mai és szimfonikus
hangzással. A nézõk a stáblista
futása alatt a vetítés végéig ülve,
megrendülve, szipogva hallgat-
ják. A zeneszerzõvel és az ope-
ratõrrel Gibson már többször
együtt dolgozott. 

Véleményem szerint m inden
mûvész a tudása legjavát adta
ehhez a produkcióhoz, Gibson
neve fennmarad, amíg csak lesz
kereszténység. Sok Jézusról
szóló filmet láttam már, de ez
mindet felülmúlja, túlszárnyalja
még az eddigi leghíresebbet, a
Zefirelli-félét is!

Az, hogy m iért tüntetnek a
zsidók az USA-ban koncentrá-
ciós tábori egyenruhában a mo-
zik elõtt, érthetetlen, hiszen pont
ezzel maguk bizonyítják, hogy
közük van, saját elgondolásuk
szerint, Krisztus halálához!
Gibson szerint ugyanis nincs kö-
zük hozzá!  Ki is hagyta a forgató-
könyvbõl a mondatot, amellyel a
zsidók elátkozzák magukat:
(Mt.27,25.) „Az õ vére mi rajtunk
és a mi magzatainkon.”  – ezzel
akarta elejét venni annak, hogy
antiszemitának tartsák.

Gibson és mindenki más ar-
ról készít filmet, amirõl csak akar,
és egyik nemzet sem emeli fel a
szavát, ha a nemzeti történel-
mükbõl választanak a rendezõk
témát. Tiltakoznak a görögök pl.
a Homérosz-mûvek feldolgozása
miatt? Nem. Jézus azt mondta az
evangéliumban apostolainak,
hogy mivel õt, a Mestert üldöz-
ték, üldözni fogják a tanítványo-
kat is. Gibson filmjével pedig
pontosan ez történik. A reklá-
mokban pont a legvéresebb jele-
neteket mutogatják, pedig amit
látunk, egyszerûen a szenvedés
racionalitása. Az alkotás rendkí-
vüli, sõt zseniális. Bátran ajánlom
mindenkinek. II. János Pál pápa
is azt mondta róla, miután meg-
tekintette: „ Így történt.”            

PAPP NÓRA

Aktualitás
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Fotóriport

Húsvéti körképHúsvéti körképSzent
Ger g el y

pápa és
egyháztanító

ünnepe a litur-
gikus naptár sze-

rint püspökké szen-
telésének napja,

szeptember 3. Halálá-
nak – mennyei szüle-
tésének – 1400. év-
fordulója, március

12. utáni napon a
jubileumi év

nyitányaként ün-
nepi misével em-
lékeztek meg a
szerzetes pápá-
ról. A szent, akit
az utolsó római
és elsõ középkori
pápaként is em -
legetünk, még a
szentatyák közül
is kiérdemelte
Egyházunktól a
„Nagy”   kitünte-
tõ címet. Nevé-
hez fûzõdik a
Cantus Grego-
rianus, a gre-
gorián ének -
lés liturgikus
szabályozá-
sa, és tõle
származik –
ahogy ön-
m agát ne-
vezte – a
pápák címe:

Isten szolgáinak
szolgája. A Bu-
davári Koroná-
zó Fõtemplom-

ban tartott jubi-
leumi szentmi -
sét Ladocsy
Gáspár eszter-
gom i segéd-
püspök celeb-
rálta, a temp-

lomhajót tel-
jesen m eg-
töltõ hazai
és határon
túli egyházi
k ó r u s o k

részvéte-
l é v e l .
T e r m é -
szetesen
a lat in
n y e l v û
szen t m i-
se grego-
rián dalla-
m o k o n
s z ó l a l t
meg.

S.  L.

Papi igéretek megújítása Nagycsütörtökön
a Szent István Bazilikában

Az olajak  felszentelése a Bazilikában

Nagypéntek a 
Szent Anna 
templomban

Jánosa Domokos plébános és Gábor Elemér
atya: „ Ime,  az Isten Báránya” 

Hódolat a Szent Kereszt elõtt,  
Szent Anna templom

Körmenet a Szent Sírhoz a Szent Anna 
templomban

Mozgássérültek Passiója
a Deák téri Evangélikus                                                   templomban Nagypénteken

Tardy László karnagy

A legkisebbek

Ladocsy Gáspár püspök

. . .Énekeljetek 
az Úrnak!

Sólyom László
képes 

beszámolója

Cantate Domino. . .  
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Húsvéti körképHúsvéti körkép

Fotóriport

Exultet (Húsvéti Örömének),  Húsvét Vigíiája
az Országúti Ferenceseknél

Miatyánk a ferenceseknél Nagycsütörtökön

Körmenet a Margit körúton 

Feltámadási körmenet 
Újlakon,  Húsvét 
vasárnapján

Müller György atya az újlaki körmenetenSzentségimádás Újlakon,  Húsvétvasárnap 

„Krisztus világossága” az Újlaki Sarlós
Boldogasszony templomban

Felnõttkeresztelés az Újlaki 
templomban 

Hegedûs Kolos plébános OFM megáldja a
gyerekeket

Virágvasárnapi gyermekmise az Országúti
Ferenceseknél

A szentolaj 
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Két évtized röpke idõszak egy katedrá-
lis történetében, hiszen az építés is fél

évszázadig tartott, de egy ember életében
örökkévalóságnak tûnhet a renoválás je-
gyében eltelt idõ. Szabó Géza kanonok úr
szerényen mosolyog, amikor a heroikus
munkáról kérdezem, pedig sok álmatlan
éjszakán gondolta végig az elvégzett fel-
adatokat és tervezte a következõ idõszak
teendõit. Közben nappal misézett, eske-
tett, keresztelt és temetett az állványok ár-
nyékában, mert a hitélet eseményei tovább
folytak, ha nem is zavartalanul.

Kanonok úr élete az utóbbi húsz év-
ben összeforrt a Bazilikával és a felújí-
tással. Tudatosan készült erre az em-
berpróbáló feladatra, vagy véletlensze-
rû volt, hogy éppen Ön indította el és
fejezte is be ezt a nagy munkát? 

Igen, tudatosan készültem rá, mert
1982-ben, amikor kineveztek a Bazilika
plébánosává, Lékai László akkori érsek
úr elõre vetítette számomra a feladatot.
Természetesen nem maradtam egyedül,
hiszen a helyreállítást vezetõ cégek kép-
viselõivel és a restaurátorokkal havonta
egyeztettünk, igényeinket figyelembe
vették és tanácsaimat is kérték. Sok em-
ber lelkes munkája nyomán érkeztünk el
e pompás befejezésig, és sok támogatást
is kaptunk, az állami segítségtõl a hívek
adakozásáig. Persze nem könnyû ilyen
helyzetben ellátni a napi teendõket, való-
ban sokat töprengtem és fohászkodtam,
de az eredmény fényében szinte már el is
felejtem a nehézségeket. Amikor kilépek
a plébánia kapuján, már a megújult Szent
István tér látványa is nagyszerû, majd a
ragyogó külsõ homlokzat! Emlékszem,
ahogy az évek alatt fokozatosan világo-
sodtak a falak és ritkultak az állványok.
Amikor belépek a templomtérbe, körül-
vesznek a magyar múlt nagyjai, szentjei.
Jönnek a hívek, akik türelemmel viselték
a szokatlan körülményeket, hûek marad-
tak a templomhoz, és a látogatók, akik
csodálattal szemlélik ezt az egyedi re-
mekmûvet. Velük együtt örülök.

Visszagondolva e heroikus munká-
ra, kanonok úr mit tart a legnehezebb
feladatnak, és mi szerezte a legna-
gyobb örömet a húsz év alatt?

A legnehezebb a kupola rézborítása
volt, a chilei rezet a német püspöki kar
segítségével kaptuk. Az öröm fokozatai
számomra „fentrõl lefelé” és „kívülrõl
befelé” irányultak, hogy csak néhány
fontos momentumot említsek; amikor el-
készült a külsõ kupoladob és a nyugati
fõhomlokzat, sorra kerültek a belsõ ku-
polarészek, az orgona és az üvegablakok
– bevallom, fellélegeztem. 

Egyik legemlékezetesebb nap volt
1993. augusztus 6-a, amikor sor került a
Passauból érkezõ harangok ünnepélyes
fogadására. A négy értékes ajándék fel-
szentelése augusztus 20-án, a Szent Ist-
ván tiszteletére rendezett hagyományos
körmenet elõtt történt. A történelmi neve-
ket viselõ harangok egyben a magyar–né-
met kapcsolatokra is utalnak (Szent Ist-
ván felesége Boldog Gizella, fiuk Szent
Imre, a király sógora II. (Szent) Henrik
német-római császár, és Árpád-házi Szent

Erzsébet, akit a németek Thüringiai
Erzsébetként tisztelnek), a passaui
Perner cég mûhelyében készültek,
Passau, Bamberg és München
egyházmegyéinek hívei adomá-
nyainak segítségével. A haran-
gok hiányt pótolnak, hiszen a II.
világháborúban a Bazilika 6
harangjából csak
egyetlen egy
maradt a he-
lyén, a

Interjú

A karácsonyi éjféli m isén zsúfolásig megtelt a
Szent István Bazilika. Monumentális épülettömbje
végre megszabadult az állványoktól, dombormû-
vei és szobrai fellélegeztek az évszázados portól.
Hatalmas tornya is régi pompájában ragyog. Az
újjávarázsolt tér méltó környezetet biztosít számá-
ra körbefutó, színes díszítésével, két oldalán a ki -
rályi pár, István és Gizella szökõkutas, karcsú
obeliszkjeivel. Bent a kandeláberek fénye megcsil -
lan a kupola dús aranyozásán. A szent magyar ki -

rály márványszobra hófehéren magaslik a fõoltáron és szinte elégedetten tekint az
ünneplõkre. A televízió jóvoltából az egész ország megcsodálhatta a régi fényé-
ben pompázó templomot. Szabó Géza kanonok úr húsz év óta elsõ „ békés”  ka-
rácsonyán felszabadultan vehetett részt Erdõ Péter prímás mellett a szertartáson.

„Ez az imádság háza, 
a mennyország elõcsarnoka”

„Ez az imádság háza,
a mennyország elõcsarnoka”

Beszélgetés Szabó Géza kanonok úrral, 
a megújult Bazilika plébánosával

A Passauból érkezett harangok
felszentelése a Szent István téren.
(A szerzõ felvétele)

Boldog Gizella obeliszkje
a Szent István téren
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Nagyboldogasszony-harang, és a legna-
gyobbat, a 93 mázsás Szt. István-haran-
got 1990-ben, szintén német adakozásból
tehettük vissza. Ma már mind a hat ha-
rang a régi helyén van.

Ennyi itt töltött esztendõ után bizto-
san van kedvenc zuga, oltára, szobra?

A hosszú idõ alatt valóban szinte
összeforr az ember a templomával és ma-
gáénak érzi a Hild József–Ybl Mik-
lós–Kauser József hármas szellemi pillé-
rén nyugvó épületcsodát, amelynek egész
felépítése az olasz reneszánsz egyensú-
lyát, harmóniáját és szépségét sugározza.
Belsõ tere levegõs, jól áttekinthetõ, és a
mûvészi alkotások hozzánk, magyarok-
hoz külön is szólnak, hiszen az apostoli
királyt magyar szentek egész sora veszi
körül. Itt majdnem minden hozzá kötõ-
dik, nevét viseli a tér és a dóm, itt õrizzük
Szent Jobbját, még a harangok is neki és

családtagjainak tisztelegnek,

ahogy korábban említettem. Egy darab
magyar történelem és egy darab egyház-
történet veszi körül az embert, a 19. és
20. század fordulóján élt híres mûvészek
alkotásainak tükrében, s ez a nem vallá-
sos embernek is örök élmény. Számomra
minden egyes szobor és kép kedves és
mindegyik közöl valamit. Ha megtehe-
tem, nagyon szívesen idõzöm a „felaján-
lás” oltára elõtt, amelyen Benczúr Gyula
megható képe ábrázolja a Szent Korona

felajánlását a Szûzanyának. Legkedve-
sebb szobrom talán Ferenczy Béni alko-
tása, a Lisieux-i kis Szent Teréz rózsákat
hullató finom alakja.

Szabó Géza kanonok úr a Szent
Jobb õre is egyben, mit jelent ez a mél-
tóság?

1971-ben született döntés arról, hogy
a Szent Jobb végleges õrzési helye a Ba-
zilika lesz. Nemzeti Ereklyénket a Szent
Lipót kápolnában helyeztük el és hozzá-
férhetõvé tettük a nagyközönség számára.
Köztudott, hogy Szent László király fog-
laltatta ereklyetartóba, õrzésére monos-
tort alapított. Tiszteletét az Aranybulla
1222-ben törvénybe iktatta. A Szent Jobb
õrzését 1771-ben Mária Terézia is elren-

delte, amikor sikerült a raguzai (ma Dub-
rovnik) kolostorból visszaszerezni a tatár-
járást követõ hányattatások után és átadni
hazánknak. Fényes ünnepségek közepette
hozták Bécsbõl Budára, amerre elhalad-
tak, üdvözölte a nép és zúgott a harang-
szó. Számomra igen megtisztelõ, hogy
Bazilikánk ad helyet legnagyobb erek-
lyénknek.

A megszépült templomba egyre
több külföldi turistacsoport látogat,
terveznek-e esetleg idegen nyelvû
szentmisét alkalmanként?

Valóban megnõtt a Bazilika amúgy
sem csekély látogatottsága a felújítás be-
fejeztével, de idegen nyelvû misét csak
néha, külön kérésre tartunk, egyébként
minden vasárnap 10 órakor a hagyomá-
nyos latin misét mondjuk.

1993-ban a Bazilika a Fõegyházme-
gye társszékesegyháza lett, milyen kü-
lön feladatokat jelent ez és milyen fon-
tos eseményeket említene még kano-
nok úr a dóm „életébõl”?

Igen, a Szentatya emelte erre a meg-
tisztelõ rangra templomunkat, az Eszter-
gomi egyházmegye fõpásztora Budapest
érseke is lett, ide helyezte székhelyét a
Budai Várba, és a Bazilikában is misézik. 

Ha visszamegyünk egy kissé az idõ-
ben, 1931-ben XI. Piusz pápa a „basilica

minor” címet adta a
templomnak és 1938-
ban központja volt a
XXXIV. Eucharisztikus
Világkongresszus ese-
ményeinek. 1991-ben
fogadhattuk II. János Pál
pápát Szent István király
ünnepén. Az augusztus
20-i ünnepi szentmise és
a hozzá kapcsolódó kör-
menet egyébként min-
den évben a legnagyobb
esemény.

Budapest egyik ékessége és szimbólu-
ma visszakapta régi fényét, talán szebb is
lett, mint volt. Vártuk már ezt a pillanatot,
hiszen tiszteljük és szeretjük, ezért is ne-
vezzük röviden Bazilikának e hatalmas
templomot, amely száz éve a miénk. Ne-
ve önmagában fogalom, bármely jelzõ
nélkül is tudjuk, melyik épületrõl van szó.
Valakinek a vasárnapját az teszi ünneppé,
hogy itt hallgat szentmisét, másokat az or-
gona hangja vonz a hangversenyekre. Fa-
lai között emlékezetesebb az éjféli mise,
ünnepélyesebb az esküvõ és a keresztelõ.
Az utazónak lelki felüdülést nyújt a nagy-
város zajától. Harangjainak zenéje mesz-
szire hallatszik és mindenkit hív.   

MUTH ÁGOTA GIZELLA

Középen: Szabó Géza kanonok úr 
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Keresztény költõk

Emlékszik-e,  hogy mikor és milyen
élmény hatására írta az elsõ versét?

Arra emlékszem, hogy 5. általá-
nosban, 10 évesen, versbe írtam
egy népmesét az olvasókönyvem-
bõl. Talán ez volt az elsõ „ komoly”
alkotásom. Ami azonban mély nyo-
mot hagyott bennem, az Ábrányi
Emil „ Keresem az Istent”  címû ver-
se volt, amely 13 évesen került a ke-
zembe. Ez a vers egy vándorról
szól, aki végül nem találja meg az
Istent. Engem ez annyira zavart,
hogy fogtam magam, és „ befejez-
tem”  a verset úgy, hogy megtalálta. Saj -
nos, elveszett ez a versem, de a szándék,
hogy másokat is Hozzá vezessek, azóta is
megmaradt és egyre erõsödött bennem. 

Tudjuk,  hogy nem szereti,  ha költõnek ne-
vezik.  Akkor sem vállalja a poétaságot,  ha
verseinek egyik fõ szándéka,  hogy „költöges-
se” az emberszívekben a kialvóban lévõ sze-
retetet,  tehát igazán költõ?

Megtisztelõ ez a hasonlat. Köszönöm.
Természetesen vállalom, hogy a szeretetet
szeretném költögetni a szívekben. Csupán
azért nem szeretem, ha költõnek nevez-
nek, mert nem vagyok rá érdemes. Sosem
foglalkoztam verstanulással, nem is na-
gyon rajongtam a versekért, nem tanultam
verstant sem. A Jóisten ajándékának tar-
tom hogy érzékeny lélekkel és „ látó”  szív -
vel teremtett, és hogy egész eddigi életem
során csupa kiváló emberrel hozott össze.
Kiváló magyartanárom volt már az általá-
nos iskolában és a Szilágyi Erzsébet gim-
náziumban is. Ott kezdtem a kórusélete-
met Mohayné Katanics Mária (Maresz) ke-
ze alatt – aki ismeri Õt, tudja m ilyen sze-
rencsés vagyok, hogy õ volt a tanárom.
M int a Neki írt versembõl is kiderül, meg-
tanított a rosszból is jót kihozni. Megtaní-
tott belelátni a dolgokba és a dolgok mö-
gé, és a teremtés mûvészetébe is beava-
tott m inket. Abban az idõben még dúlt a
kommunizmus, én m int vallásos család
sarja, a 44 fõs osztályból egyedül én nem
voltam KISZ-tag. Nekem a KAMARA (azaz
a kórus) jelentette az igaz emberi közössé-
get. Ma már tudom, ez is az Isten ajándé-
ka és kegyelme volt. 

Milyen volt az az út,  amelyet eddig meg-
tett az Én-tõl az Õ-ig? További szakaszai?

Hosszú és nehéz. Tele örömmel, szép-
séggel, szeretettel, csalódásokkal és szen-
vedéssel. Aki végig olvassa a verseimet,
m egtudja. Van egy írásom , am i nincs a

kötetben. A saját keresztutamról szól.
Ezért is örülök, hogy a könyvem bemuta-
tója a Szent Kereszt napján, a Szent Ke-
reszt Plébánián volt, és most a Szent Ke-
reszt Magazinban jelenik majd meg ez a
beszélgetés. A „ további út”  is egyértelmû:
mindent ÉRTE, VELE és ÁLTALA tenni,
amíg csak lehet. 

A „Végül Minden Kezdet” verseskötetben
több mai példaember jön elõ.  Többek között
a nagy lelkész-pszichológus: Gyökössy End-
re.  A Bandi bácsinak ajánlott „Mégis szere-
tet”  versrõl hallanánk legszívesebben.

Már em lítettem, hogy a Jóisten a te-
nyerén hordozott, mert nagyon sok kiváló,
igaz emberrel találkozhattam eddig. Édes-
apám 24 éves koromban halt meg, így a
teológiai tanulmányaim során megismert
professzoraim közül Kerekes Károly atya
egyik „ pótpapám”  is lett. M ivel Õ is ír gyö-
nyörû verseket, sokszor szaladtam fel
hozzá egy-egy „ újszülöttemmel”  vélemé-
nyezésre. Gyökössy Bandi bácsi volt a má-
sik „ pótpapám” . Kezdetben kéziratokban
terjesztett beszédeit „ faltuk” , s késõbb
sokszor  felkerestem , ha tanácsra volt
szükségem. Nagyon szerettem Õt. Sosem
fogom elfelejteni,  már nagyon betegen,
nem sokkal halála elõtt telefonba mondott
szavait: „ Sose felejtse el, Ágnes, van olyan
út, amelyen csak térden állva lehet megáll-
ni.”  A könyveit m ind elolvastam, és renge-
teget tanultam Tõle. Most én is „ lélekápo -
ló”  lettem, a „ Mégis szeretet”  pedig az
egész életemen végig kísért. Remélem, ez-
után sem tudok majd „ máshogy”  szeretni.

Van-e költõi példaképe,  s ha igen,  ki az?
Készül-e az újabb kötete?

Tanulmányaim során szerettem sok
költõt, de sosem volt példaképem egyikük
sem. A stílusuk nagy hatással volt a verse-
imre is, m ivel „ zenei”  füleim  beitták a dal-
lamukat, és azok megragadtak a lelkem-

ben. Amikor Mécs László, Dzsida
Jenõ, Reményik Sándor és Wass
Albert könyvei a kezembe kerültek,
meglepõ rokonságot fedeztem fel
bennük. Ez talán erdélyi gyökereim -
nek is köszönhetõ. Szerettem min-
dent, ami igazán jó és szép, de nem
voltam  kifejezetten versolvasó.
Újabb kötet nem készül, m ivel ez az
egyetlen kötetem. Ez már egy bõví-
tett kiadás, 95-ben már ugyanígy
m agánkiadásban m egjelent  ezer
darab. Az már elfogyott. Sokan ír -
tak nekem, volt aki versre is fakadt,

ezeket is beletettem. Aki kéri, elküldöm
neki. Nem az üzleti haszonért született, ha-
nem azért, ha csak egy embernek is tud-
tam valamit mondani RÓLA, akkor már
nem volt hiábavaló. 16 éves koromtól vá-
logattuk bele a verseket. Azt hiszem, már
m inden „ nagy”  kérdésrõl ír tam benne:
Szerelem, Halál, Hit, Remény, Szeretet. Ha
valaki elolvassa, megismerheti azt az utat,
amit megtettem az Én-tõl az Õ-ig. 

Képversek is vannak a kötetben.  Azok ho-
gyan születtek?

Elég sokoldalú vagyok, így nemcsak ír -
ni, de rajzolni, festeni, szobrászkodni is
szeretek. Ezekre nincs sok alkalom, így
hát néha a verseimbõl „ faragok”  valamit.
Talán külsõre a legszebb az Orbán Márk
OFM atyának írt versem, amelyet hálából
írtam. Neki köszönhetem, hogy ez a kötet
létrejött, am ikor munkanélküliként bele-
vágtam a magánkiadásba. Egyszer végig-
hallgattam egy lelkigyakorlatát, amelyen
az Életszentségrõl és a M iatyánkról
beszélt. M inden mondata RÓLA szólt,
Kr isztusról. M egdöbbentett , hogy ki -
mondta azt, am it már régóta hordoztam
magamban, de nem tudtam megfogal-
mazni. Amikor hálaképpen megírtam a
neki szóló verset, ahogy elkészült, ránéz-
tem,  és ott állt elõttem az Ostya és a Ke-
hely. Egy pap és szerzetes m inden nap
eggyé válik VELE, hiszen felszentelése óta
teljesen az ÖVÉ. Nagyon boldog voltam,
hogy sikerült neki olyat adnom, ami szin-
tén kifejezi ezt az egységet. 

Szeretném remélni, hogy „ formátlan”
verseim ben is láthatóvá válik valam i
BELÕLE. Nincs más célom, m int  ÕT su-
gározni az em bereknek. Úgy hiszem ,
mindegyikünknek ez a hivatása, küldetése.
Ha csak egy gondolattal is segítettem va-
lakit ebben, már megérte… .     

KOVÁCS JÁNOS FVR

„Mégis szeretet”Kosinsky Ágnes: „Mégis szeretet”
Kosinsky Ágnes 



A fenti felszólítást Éliás Tibortól hallottam
és kölcsönöztem, nagyon tetszett,  hogy ne
csak szeressük,  de segítsük is egymást.
Mert itt van 2004 májusa,  csatlakozásunk
az Európai Unióhoz.  Mindnyájunk érdeke,
hogy kisvállalkozóink ne menjenek tönkre,
hogy ne sorvadjon el a magyar élelmiszer-
ipar,  a mezõgazdaság,  ne váljunk a külföl -
di tõke piacává.

Éliás Tibor „Válaszd a magyart”  mozgal-
ma mellett a termelõk, vállalkozók megmen-
tésére indult el Usztics Mátyás országos
fontosságú, hasonló célú, de nem azonos
Magor mozgalma, a „ Szeretem, mert
Magor” . Mindkettõ sokkal több nyilvánossá-
got, tõlünk több támogatást érdemel, mint
amennyit eddig kapott. Sürgõsen!  Közösen
talán felmutathatunk valami eredményt.

Elõször is el kell hagynunk azt a négy év-
tizedes beidegzõdést, mely szerint az a jó,
ami külföldi. Ma már ez nem is igaz, sok a ki-
tûnõ magyar áru, csak tudatosan keresni
kell, észre kell venni, meg kell vásárolni. Ha
nõ a bizalom, még több, még jobb lesz. 

A magyarok õsét, Nimród fiát, Magor ki-
rályfit, a harcost ábrázolja a Magor áruk pe-
csét alakú márkajelzése „Szeretem, mert
Magor”  szöveggel. Ezzel jelölik a különbözõ
kategóriákban kiválasztott szakemberek által
minõsített kimagasló ter-
mékeket. Tehát nemcsak
magyarnak, hanem kiváló
árunak is kell lennie. A
Magor kenyér egy hét
múlva se morzsál, a már-
is népszerû „Magor kese-
rû”  28 féle gyógyfûbõl
készült, elfogadható
áron. A szalámi és más
élelmiszer tartósítószert
nem tartalmaz. Az élelmi-
szereken kívül bõvül a kü-
lönbözõ iparágak sora.
Sok magyar termék mi-
nõsége jobb, mint az im -
portáltaké. Több nemzet-
közi arany-, ezüstérmes
magyar bor, pálinka léte-
zik, amirõl nem is tudunk,
pedig jobb a méregdrága
külföldieknél. Nem kerül-
hetnek be a multinacio-
nális láncokba (a papriká-
sok, pékek sem), mert
nem tudják a többmilliós
belépési díjat, a reklám -
költséget, az akciós vesz-

teségeket megfizetni, míg az ellenértéket
csak hónapok múlva kapják meg!  A legalap-
vetõbb élelmiszerek (tej, kenyér) pedig ront-
ják egészségünket. Egészen más az élettani
értékük, éppen az nincs bennük amiért vesz-
szük!  (A „ reggeli ital” -ra már rá se merik ír-
ni, hogy tej.) Miért vásároljuk a külföldi savó-
porból készült löttyöt, miközben a magyar
termelõk kiváló teje megmarad? A gyerekek
tej helyett Colát isznak. Az igazi jó tejjel talán
visszacsábíthatjuk õket, és 30 ezer gazdát
megmenthetünk a „belsõ piac” -ról. Nem kell
behozni. Van!  A világhírû magyar búzát pe-
dig ne engedjük kivinni, ízetlen, 4. osztályú
kenyér jön vissza belõle, állományjavítókkal
„dúsítva” . Sugárzással génkezelést alkal -
maznak, amivel új hibridfajtákat hoznak létre,
hogy minél kisebb területen, minél nagyobb
legyen a hozam – ez rákot okozhat!  Még
nem is tudjuk, milyen betegségek forrásai,
nem telt el elég idõ. A tartósítószerektõl,
vegyszerezéstõl hormonháztartásunk felbo-
rul, a megnövekedett („europid” ) testma-
gasságtól a csontok gyengülnek. (A magya-
rok átlagmagassága 20 centit nõtt! ) Van,
ahol a génkezelt élelmiszert már kitiltották,
míg nálunk most kezd terjedni. A tervek sze-
rint rég nem kapható kenyérlisztet készülnek
forgalomba hozni. – Minek a szép, de íztelen

Segítsük egymást, gyerekek!
Magyarság
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holland paradicsom? Van jobb, a sajátunk!  A
Magor védjegy védelem a termék és a fo -
gyasztó felé. Orvosok, agrármérnökök és
más szakemberek mondtak igent rá. Kol -
bász, pezsgõ, pálinka – mind adalékmentes.
147-féle Magor termék kapható már. Ezek
között 7-féle olaj, aminek alig van reklámja,
piaca. Konyakmeggy és más édesipari ter-
mékek, 6 éves almapálinka, 9-féle híres bor,
tojásos (nem sárga festékes! ) házitészta, 70
féle háztartási termék, arcvizek stb. A multi-
cégek nem kapnak mindebbõl, az Éliás-féle
Portéka üzletek természetesen igen. Magyar
építõk jelentkeztek, hogy 1-2 év alatt felépíte-
nek egy 20 000 m²-es Magor-áruházat,
amely addigra – remél-jük – mûszaki, ruha-
és papíripari termékeket is magába foglal
majd. A fõ cél, hogy kistermelõinket, kisvál-
lalkozóinkat piachoz segítsék, mégpedig a
nagykereskedõk közbeiktatása nélkül. A ter-
melõt közvetlenül kötik össze a kereskedõk-
kel, és a Magor biztosítja, hogy a felvásárló
ott és akkor készpénzben kifizeti a terméket.
A Magor áruk saját márkaboltjaikon kívül a
3000 üzletet mûködtetõ, 100%-ig magyar
tulajdonban lévõ CBA bolthálózat egyes üzle-
teiben is megtalálhatók. Balaton-felvidékrõl
17 boltból és határon túlról is jelentkeztek
boltok. Külföldrõl is érdeklõdnek. A mozga-

lom erõsödik. Egyes
családi vállalkozások
már felvettek segítõket,
mert nõ a kereslet!  E
cikk írásakor a Magor
árut forgalmazó boltok,
nagykereskedések szá-
ma összesen 60, és szá-
muk egyre nõ!  (Informá-
ció a boltokról: Tel.: 06-
20-204-4204 és 4205;
06-20-555-4302.) 

Külföldön természe-
tes a saját termék védel-
me és támogatása.
Ausztriában például „A”
betûvel jelölik az osztrák
árut, Angliában „Buy Bri-
tish!”  a felhívás. Ne en-
gedjük, hogy nálunk a
hasonló mozgalmakat a
szokásos jobb–bal politi -
kai viták gátolják. Közös
az érdek – mindnyájunk-
nak össze kell fognunk.
Sürgõsen, elszántan és
kitartóan.    

KOVÁCS MÁRIA

Dunakeszi 2120 Bajza u. 9. 
Dömsöd Szabadság út 87.      06 24/ 434 525
Diósd 2049 Szabadság u. 59. 06 23 381 077
Göd 2131 Pesti u. 77. Family vegy. ker.       06 27/ 331 938
Göd 2131 Béke u. 29. Norma Kft.      
Göd 2131 Béke út 66. Csernus Élelmiszer           06 27/ 337 304
Göd 2131 Pesti u. 51. Galóca Bt.                  06 27/ 345 153
Göd 2132 Ady E. u. 4. CSA-CSE 95' Bt. 
Göd 2132 Ady E. u. 16. Mini ABC                      
Göd 2132 Szent Imre u. 1. Híd-Market
Göd 2132  Duna út 34. Mini ABC   06 27/ 336 214
Hatvan, Balassi út 13. Rózsai Kenyér  06 37 384 067
Kecskemét Arany János u. 3.  06 70/ 209 20 44
Kismaros 2623   Kossuth u. 17. 06 27/ 350 097
Lajosmizse Dózsa György út 77. Ki-Ga Kft. 06 76 /555 048
Maglód, Katona József u. 68. Határ ABC 06 29 325 238
Nagymaros 2626 Dózsa György út 12. 06 20/ 254 1726
Nyíregyháza 4400 Törpe u. 2. Hydro-stop Bt. 06-42-443-648
Pásztó Fõ út 54. Kenyér- és édességbolt 06 37 384 067
Ráckeve Szent János tér 6. Coop-Sláger Élelm.Ü. 06 20/ 223429
Rózsaszentmárton, Deák F. út 28. Vegyesbolt        06 37 384 067
Rózsaszentmárton, Iskola út 26. Vegyesbolt 06 37 384 067
Siófok Koch Róbert u. 14/a Biobolt 06 84/ 316 281
Solymár 2083 Mátyás király út 47. Élelmiszerker. 06 26/ 361 576
Szeged, Attila u. 7. Élelmiszer Üzl. 06 20/ 543 66 66
Székesfehérvár, Kertalja u. 41/a Cziráki ker. 06 22/ 337 293
Szõd Dózsa György út 162. 
Vác  2600  Fekete u. 46. 
Vác 2600 Szent Miklós tér 8. Á+P Nektár Ker. Bt.

Magor Nagykereskedés:
Bp. XXIII. Ker. Ócsai út 1-3.     06-20-929-0286, 06-1-287-0235

Élelmiszer, édesség, bor, méz, tea stb…:

Budakalász 2011, Faust Bt. Sport u. 1.              06 20/ 551 95 90
Élelmiszer, kávé, tea, tészta, paprika, olaj stb…:

Göd                                                                06 70/ 509 58 58
Háztartásvegyipari cikkek:

Budaörs 2040, Építõk útja 2-4. /Baumax melletti gyárterület/
Raktárvezetõ: Lemák Norbertné Tel.: 06 20/ 322 08 29    
06 20/ 412 04 03  Fax: 06 23/ 422 381

MAGOR Márkaboltok
Bp. II. Szilágyi E. fasor 121.  
(Budagyöngye bevásárlóközpont  1.szint)      06 1 275 08 55/212 
Bp. II. Fény utcai piac IV/26 06 1 345 4260
Bp. III. Madzsar József u. 2.                  06 30/321 61 63
Bp. V. Galamb u. 7.              06 1 266 40 20  v. 06 30/ 274 49 74
Bp. IX. Bakáts u. 1-3. (bejárat a Lónyay u. felõl)  06 1 216 0510
Bp. XIII. Lehel Csarnok 319-es üzlet 06 20/ 919 34 18
Budaörs, Magor futár 06 20/436 56 93
Balatonfüred Köztársaság u. 10/a         06 70/ 317 6654  
Siófok 8600 Bajcsy Zs. E. út 110. 06-70/337 2213

MAGOR termékeket forgalmazó boltok Budapesten:
I. ker. Országház u. 8.           06 1 356 05 53 v. 06 20/ 923 48 08
1023 Török u. 8. Kárász-Dévai Bt.      06 1 212 52 42
1028 Máriaremetei u. 116. R.S. Apro Com Kft.    06 1 275 80 70
1028 Kerényi F. u. 10. R.S.L. Szolg. És Ker. Kft. 06 1 275 80 03
1036 Lajos u. 107.                                           06 20/ 934 75 80
III. ker. Tüzesvíz Kft. Domoszló u. 36.
1044 Váci Út 133. Posta és Posta Kft.                06 30/944 91 09
1045 Újpest-Piac, Kiscsarnok Nádor Bt.   06 30/297 96 41 
1053 Károlyi Mihály u. 17.          06 1 338 20 25
1068 Szín-Ker Kft. Király u. 94.
XI. ker. Eszék u. 7/b. Ajándékbolt    06 30/ 360 04 42
XI. ker. Bercsényi u. 20. Katka háztartási bolt 06 1 209 60 44
XII. ker. Kiss János altábornagy u.21.  06 30/474 16 72   
XII. ker. Gregus u. 10. Brillius Bt.-PI víz bolt   06 30/ 625 35 30
XII. ker. Járõr u. 2/b. Kútvölgyi Mini ABC 06 30/ 381 95 98
1126 Márvány u. 27. Pékáru Bolt 06 1 355 0474
1123 Bán u. 1./b  0630/203 82 33
1122 Városmajor u. 28/a JACSÓ és JACSÓ Kft.   0670/318 6998
1126 Kléh u. 3/a Tabita Bt. 
XIII. ker. Gogol u. 23. Favorit Fogy. Ker. 91'Bt.    06 1 270 0292
1152 Telek u.22. 06 30 266 1129

Vidéken:
Balatonlelle Kossuth u. 10. Gróf és Fiai Bt. 06 85 350 754
Bicske 2060 Munkácsy M. u. 4.
Budaörs 2040  Károly király u. 68-70. 
Dunakeszi 2120 Madách L. u. 1./a   Fehérkõ Kft. Madách ABC
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Múlt – jelen

N
épünk szívében erõs bizo-
nyosság õrzi a meggyõzõdést,
hogy a Pilis hegység történel-

münk legfontosabb emlékeinek õrizõ-
je. A középkori Magyarország szakrá-
lis királyi központja volt ez a vidék, ki-
rályaink koronázási és temetkezési
helye. Innen irányították a Kárpát-me-
dencét Árpád-házi szent királyaink. S
itt õrzi az  elmúlt idõk titokzatos emlé-
keit a Pilis kapujaként is számon tar-
tott Pilisszántó.

Térdet hajtani és szívet, tekintetet
fölemelni bíztat minden erre haladót

a településünk fölött emelkedõ óriási,
fehér fakereszt, Pilisszántó új büsz-
kesége: a Pilis Keresztje. A tizenkét
méter magas, hat méter széles tölgy-
fakereszt tavaly decembere óta õrzi a
vidéket. Százhuszonhét évgyûrûs
törzsét könnyû és jó átölelni, mert
gömbölyû. Nem ismer hegyes élû ol-
dalakat. Nem ismer jobb oldalt, bal
oldalt, balközepet és szélsõségeket.
Pilis Keresztje politikai hovatartozás
nélkül szól mindannyiunkhoz, hirdeti
a mindenek fölötti Szeretet hatalmát.
Reményeink szerint mindenkor lelki
méregtelenítõje lesz ez a hely az ide-

látogatóknak. Bármennyire is össze-
kuszálja idegrendszerünket a lenti vi-
lág zaja, itt bizton elcsöndesedhe-
tünk, s egy-egy fohász
után mosolygó lélekkel
térhetünk vissza mindennapjainkba. 

Erdély Kápolnásfalu és Csíkmind-
szent ajándékaként, Hargita erdeibõl
küldte el legjobb minõségû tölgyfáját
kis falunknak, egyben minden ma-
gyarnak. Heteken keresztül keresgélt
az erdõben a székely fafaragó mes-
ter, Nagy András, míg megtalálta a
szálegyenes törzsû fát, amely az õ
keze nyomán ma már Isten dicsõsé-

Pilisszánt ó k er eszt jeiPilisszánt ó k er eszt jei
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Múlt – jelen

gét hirdeti, s iránytûként, messzirõl
hívja az idelátogatókat, emlékeztetve

a Pilis mindmáig ha-
tó történelmére, ma-

gyarságmegtartó erejére.
Az elsõ írásos emlék szerint a XIII.

században a pálos rend alapítója,
Boldog Özséb Szántó mellett építette
Szentkereszt nevû monostorát. S
hogy néhány esztendeje a falu régi
temetõjében középkori falmaradvá-
nyok kerültek elõ, ez megerõsítette a
föltevést: megleltük az egykori esz-
tergomi kanonok monostorának rom-
jait. S hamarosan a közelben, ahol se

romok, se sírok nem voltak, újabb ér-
tékre bukkant egy területrendezõ gép
simítókanala: egy hetven kilónál is
nehezebb kõdarabra, rajta a kettõs
kereszt motívumával. A kõdarab
fényképe, Kereszteskõ néven, azon-
nal bejárta a nagyvilágot, mert, aho-
gyan a régészek mondják, titka van:
tüskés vagy kettõs keresztje nem ha-
sonlítható más keresztábrázolások-
hoz. És titkokról más tárgyi emlékek
is beszélnek: fura kövek, nyílhegyek,
más-más idõben fölállított keresztek,
ismeretlen okból épített középkori
alagutak, épületromok sejtetik a

hegység sok nagyszerû, de feledett
korszakát, a még föl nem fedett emlé-
keket, melyek megbújnak a Pilis er-
dõiben, nehogy végleg elpusztítsa
õket a barbárságra hajlamos utókor.

A Kereszteskõ is õrzi titkát a tele-
pülés templomában, ahol ma már
megtekinthetõ fakeretbe foglalt üve-
gen át, a templom alatti, középkori fo-
lyosórendszer üregében. Talán a mo-
nostorhoz tartozott. Egyedülálló ér-
ték, amint a Szentkereszt monostor is
egyedülálló volt a maga korában.        

SZÕNYI JÓZSEF,  
PILISSZÁNTÓ POLGÁRMESTERE

Pilisszánt ó k er eszt jeiPilisszánt ó k er eszt jei
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Õ
si magyar szokás szerint ezek a
szavak hangzanak el házasságkö-
téskor az oltár elõtt. Komoly eskü

ez, de vajon sikerül-e 20, 30 vagy 50 év
elteltével is hûnek maradniuk ahhoz, amit

a fiatalok házasságuk küszöbén megígér-
tek egymásnak? Isten segítségével bizto -
san. Ehhez a sokszor nem könnyû feladat -
hoz és a családi kapcsolatok ápolásához
nyújt segítséget a Schönstatti Apostoli
Mozgalom. Életükrõl, munkájukról be-
szélgettem Lõw Péterrel és Helgával, a
közösség egyik szervezõ házaspárjával.

Honnan indult el ez a lelkisé-
gi mozgalom,  és ki alapította?

1912. október 27-én egy fiatal német
szerzetespap, Josef Kentenich SAC
(1885–1968) a palottinus rend gimnáziu-
mának és kollégiumának néhány tanuló-
jával közösséget hozott létre, amelyben
komolyan készültek a papi hivatásra és
Mária oltalmába helyezték a kezdemé-
nyezést. Ez a munka oda vezetett, hogy
egy új közösség, egy apostoli megújulási
mozgalom, nem utolsó sorban pedig egy
új kegyhely jött létre az egyházban. Az is-
kola és a kápolna – ez utóbbi tekinthetõ a
mozgalom természetfölötti „bölcsõjé-
nek” – a Rajna jobb partján fekvõ
Vallendar városka Schönstatt elnevezésû
részében van. Késõbb Kentenich atya a
fiúknak kialakított alapelveket más élet-

helyzetekben lévõkre is átdolgozta, így
jött létre több más mellett a schönstatti
lelkiség családmozgalom ága. 

Magyarországra mikor és ho-
gyan jutott el a közösség híre?

Magyarországra egy Ausztriában élõ
házaspár hozta el ezt a lelkiséget. Õk ott
kint aktívan részt vettek az osztrák csa -
ládmozgalom megalapításában. Az õ kö-
zösségük volt az elsõ schönstatti család-

csoport Bécsben. Többször találkoztak
Kentenich atyával és Tilmann atyával,
akivel aztán szoros barátságba és munka-
kapcsolatba kerültek. Miután 1980-ban
gyerekeikkel együtt hazatelepültek,
Tilmann atyával való kapcsolatuk nem
szakadt meg. Néhány házaspárral kezdték
meg ennek a lelkiségnek a megélését,
majd a Szentlélek különös közremûködé-
se és a Szûzanya közbenjárása révén cso-

„…szeretetbõl megyek
hozzád feleségül, Isten
rendelése szerint, az

anyaszentegyház törvé-
nye szerint, és téged el

nem hagylak, holtomig-
lan, holtodiglan semmi-
féle bajban. Isten en-
gem úgy segéljen!”

Hétköznapi csodák a családban

Schönstatt lelkisége

Lelki mozgalmak
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dálatos módon kezdett növekedni Ma-
gyarországon is ez a közösség.

Mióta tartanak rendszeresen
családnapokat Óbudaváron?

1984 novemberében tartotta Tilmann
atya Óbudaváron az elsõ „kis családnapo-
kat”, amelyek azóta folyamatosan, min-
den nyáron megrendezésre kerülnek.
Mindez akkor egy veszélyes vállalkozás
volt, mivel a kommunisták még mindenki
után nyomoztak. A családok különösen is
örültek annak, hogy gyermekeiket is ma-
gukkal hozhatták és a szép környezetben
testileg-lelkileg kipihenhették magukat.
Dr. Szendi József, akkori veszprémi püs-
pök készségesen adta apostoli áldását er-
re a munkára.

Kentenich atya Mária oltal-
mába helyezte ezt a kezdemé-
nyezést.  Mit jelent ez?

A Szûzanya és a közösség közti kap-
csolatot szeretetszövetségnek nevezzük.
A Szûzanyához való eleven és erõteljes
kötõdés célja a hitben való elmélyülés A
hajdani temetõkápolna kegykápolnává
lett, ahol Mária külön kegyelmével aján-
dékozza meg azokat, akik hívõ lélekkel
érintkeznek a „Háromszor Csodálatos
Anya” képével, illetve szentélyével. 

Ti mikor kerültetek kapcso-
latba ezzel a mozgalommal és
hogy zajlik le egy ilyen hét?

1998-ban egy barátunk hívására
mentünk el az óbudavári családnapokra.
Mindjárt az elsõ alkalommal megragadott
bennünket ennek az egy hétnek a szelle-
misége. Azóta évente visszajárunk, sõt az
utóbbi években már komolyabb szervezõ-
munkát is vállaltunk, például a családna-
pokon a „házigazda” házaspár szerepét.

Délelõtt a közös szentmise után elõadások
hangzanak el, majd este beszélgetések
zajlanak olyan témákról, mint: „Hogyan
találtak egymásra a házastársak?”, „Mi-
lyen tapasztalatokra tettek szert az egy-
más iránti szeretetük növelésében?” Amíg
a szülõk elfoglaltak, lelkes és hozzáértõ
fiatalok törõdnek a gyerekekkel, elviszik
õket kirándulni, kézmûves foglalkozást
szerveznek, vagy esténként mesélnek ne-
kik. A délután szabad, lehetõséget ad a
család együttlétére, például strandolásra,
kirándulásra, a házastársak közötti szemé-
lyes beszélgetésre, vagy a többiekkel
együtt egy közös programra.

Utolsó nap a záró szentmisében kö-
szönetet mondunk mindazért, amivel a Jó-

isten megajándékozott bennünket. Fel -
ajánláskor az egyes házaspárok boríték-
ban az oltárra helyezik jó feltételeiket,
amelyeket a következõ évre kettesben el -
határoztak. Este tábortûz mellett vidám
éneklés, játék, tréfás darabok bemutatása
teszi emlékezetessé a hetet.

A gyerekeitek hogyan viszo-
nyulnak ezekhez a találkozókhoz?

Négy csemeténk van, szívesen részt
vesznek ezeken a nyári alkalmakon. Az
évek során már kialakultak barátságok is.
Gyakran vagyunk együtt nagyobb csalá-
dokkal, a gyerekek hamar jó viszonyba
kerülnek egymással, s akkor egész héten
vidáman játszanak együtt, a többnyire
szabadban szervezett programokon.

Mi volt az,  ami különösen
megragadott benneteket?

Nagy élmény és töltekezési lehetõség
évrõl évre más-más családokkal megis -
merkedni az ország különbözõ területei -
rõl. Jó érzés találkozni hasonló gondolko-

dású emberekkel, erõt meríteni egymás
örömeibõl, megosztani megélt nehézsé-
geinket. A családnapok utolsó délelõttjén
kis papírra írjuk azt, ami megérintett sze-
mélyesen. Például: „Áldozatok nélkül
nem lehet továbbjutni.” „A házasság épí-
tése komoly munka.” „Kivonjuk magun-
kat a tömegtársadalom hatása alól.”

Kik tartják az elõadásokat,  és
milyen témákról esik szó?

Az elõadásokat erre külön felkészült
házaspárok tartják. A házastársak kapcso-
latának kiemelkedõ fontosságú szerepe
van, ez határozza meg a családi otthon
légkörét. Ezért a családnapokon nyolc
elõadás foglalkozik a házassággal, a há-
zaspárokra vonatkozó kérdésekkel (férfi,
nõi sajátosságok, veszekedés-kibékülés, a
keresztény légkör a kertkapun – lakásaj-
tón – belül, a fogyasztói társadalommal
járó problémák kezelése stb.), és egy elõ-
adás közvetlenül a gyerekneveléssel
(nemcsak jó gyerekeket, hanem erõs gye-
rekeket nevelünk; hogyan használjuk a te-
levíziót stb.).

Miben tud változást nyújtani
egy ilyen találkozó a családok
életében?

A „csodák”, amelyek a schönstatti
közösségekben történnek, a hétköznapi
élet kisebb-nagyobb csodái: a házastársak
kapcsolata jobb lesz, több idõt szakítanak
egymásra, komolyabban veszik a másik
eredetiségét, sajátosságait, nem sértõdnek
meg olyan könnyen, mint eddig, és létre-
hozzák a kibékülés, bocsánatkérés és
megbocsátás „liturgiáját”, nem kényezte-
tik annyira a gyerekeiket. Ezek a hétköz-
napi apró csodák idõvel föltûnnek a bará-
ti, rokoni, ismerõsi körnek, amelynek tag-
jai kezdik kutatni a változás okát. S aztán
megszületik az elhatározás: ezt mi is
akarjuk.

Miben lett más kettõtök kap-
csolata,  és a család élete azóta,
amióta részt vesztek ennek a kö-
zösségnek az életében?

Úgy érezzük, hogy sokat fejlõdtünk
lelki életünkben. Idõközben helyi csopor-
tot is alakítottunk, amelynek tagjaival év-
közben feldolgozzuk a nyáron elhangzot-

takat. 2001-ben szentelték fel lakásunk-
ban házi szentélyünket, amely egyfajta
elkötelezõdést is jelent az Úristen és a
Szûzanya iránt. Azóta ide gyûlünk össze
esténként a gyerekekkel imádkozni, meg-
köszönni a Jóisten segítségét, felajánláso-
kat teszünk családtagjainkért, betegség-
ben szenvedõ ismerõseinkért.

Hogy lehet kapcsolatba ke-
rülni ezzel a lelkiségi mozga-
lommal?

A megismerkedés általában szemé-
lyes kapcsolaton keresztül történik. Csa-
ládoknál szoktunk elõadásokat tartani ér-
deklõdõ házaspárok számára. A köny-
nyebb kapcsolattartás érdekében eddig
négy régió jött létre: a budapesti (Dr.
Endrédy István és Cecília, 1196 Buda-
pest, Zrínyi u. 76.), az északnyugat-du-
nántúli (Virágh Péter és Anna, 9400 Sop-
ron, Alsólõvér u. 10/a, a balatoni
(Gódány Róbert és Rita, 8272 Óbudavár,
Fõ u. 11.) és a dél-dunántúli (Radnai Ist-
ván és Márta, 7461 Orci, Rákóczi u. 17.).

Megjelent-e valamilyen iro-
dalom Schönstattról?

Elsõként magyarra fordított könyv a
„Szentség a hétköznapokban” címmel je-
lent meg. 1992-ben a Szent István Társu-
lat kiadásában „A családi élet és
Kentenich József atya élete”, majd a
„Küldetésünk titkai” sorozat 13 füzete és
még más füzetek láttak napvilágot, majd
Tilmann atya kilencedei következtek.
1996-tól kezdve minden évben megjele-
nik Tilmann atya egy-egy füzete, amely-
ben az éves jelmondatot dolgozza ki a
nyári családnapok számára. Az OÁZIS
folyóiratot 1990 óta szerkesztik a csalá-
dok azzal az elsõdleges céllal, hogy ta-
pasztalataikat megosszák másokkal.

Kívánom, hogy minél többen
újítsák meg az egymás iránti sze-
retetet.  RÓZSÁSNÉ KUBÁNYI ANDREA

Schönstatt lelkisége



Református hírek

C
sákvár nagyközség a Vértes lábánál
terül el. A Lorántffy Református
Óvoda nyugodt csendes helyen, de

mégis a község központjában található.
Családias, barátságos légkörben, keresz-
tyén szellemben neveljük a gyermekeket.
Ezért az óvoda jelmondata a címben idé-
zett bibliai Ige Márk evangéliumából.

Úgy látjuk, hogy Isten útmutatására
soha nagyobb szüksége nem volt óvodás
korú gyermeknek is. A szülõk örömmel
fogadják ezt a lehetõséget.

A mai napig a szülõ fontos háttér, je-
lentõs erõt képviselnek az óvoda életé-
ben. Mindenki felé nyitottak vagyunk, mi-
vel valljuk, hogy a szülõnek joga van min-
denrõl tudni, m indent megismerni, ami a
gyermekével történik nálunk. A kapcsola-

tunk jónak mondható, a szülõk nyíltak. Az
óvodánk iránt érdeklõdõ szülõk bármikor
benézhetnek az óvodánk életébe, ismer-
kedhetnek az óvodával a leendõ új gyer-
mekek és szüleik.

Olyan emberek dolgoznak az intéz-
ményben, akik idejüket, energiájukat nem
kímélve tevékenykedtek, tevékenykednek
azért, hogy az idejáró gyerekek esztétikus
környezetben, családias légkörben jól
érezzék magukat.

Integrált nevelés keretében befogad -
juk a sérült gyermekeket, ezáltal óvodá-
sainkat a másság elfogadására neveljük.

Változatos, hasznos, fejlesztõ, a tehet -
séget gondozó programokat szervezünk a
gyerekek számára. A napi óvodai nevelé-

Református óvoda CsákváronReformátus óvoda Csákváron
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sen túl a következõ programokat nyújtjuk:
évnyitó, illetve évzáró ünnepélyünket a
gyülekezettel együtt a csákvári reformá-
tus templomban tartjuk azért, hogy
a gyermekek megszokják a gyüle-
kezeti közösséget. Óvodánknak
ugyanis az egyik legfontosabb fel-
adata, hogy a gyermekek számára
hitbeli nevelést adjon. Épp ezért
óvodánkban református,  illetve
katolikus hitoktatást tartunk, ame-
lyet a helyi egyházak lelkészei vé-
geznek. Az Isten szeretetére ne-
veljük a gyermekeket ezáltal, hogy
születésnapjaikon tem plom i ün-
nepségeket rendezünk számukra. A
kicsik, középsõsök, nagyok egy-
aránt sok egyházi éneket, bibliai
történetet, bibliai tanítást tudnak.

Gyerm ekeinkkel logopédus és
gyógypedagógus foglalkozik rend-
szeresen. Zenei és német nyelvi fel-

készítés is folyik óvodánkban. Nagy örö -
münk volt, hogy a református egyház által
szervezett országos rajzpályázaton egy
óvodásunk második helyezést ért el. Ezt
megelõzõen pedig különdíjban részesült

egy óvodásunk.
A tanmenetben elõírt anyag elsa-

játításán túl igyekszünk a gye-
rekeknek Isten világából

m inél több ismeretet
nyújtani.

M eg l át o -
g a t j á k

rendsze -
resen az
ö r e gek

otthonát, ahol kis
m ûsorral kedveskedünk, vi-

dámságot viszünk az idõs
emberek életébe.

Karácsonykor, anyák
napján, a gyer-

meknapon és
más reformá-
tus ünnepe-
ken versekkel,

é n e k e k k e l
s zo l g ál n ak
g y er m ek e-

ink.
A nevelés

terén m indent
e l k ö v e t ü n k ,
hogy a gyere-
kek pozitív
adottságai ki-
b o n t ako zh as -
sanak. M er t

ilyenek is vannak bõven, csak fel kell azo -
kat fedeznünk.

A Biblia tartalmának ismerete még
nem ajándékoz hitet, de gyakran segít
elõkészíteni a házat, hogy az Úr bevonul -
hasson oda.

„Amiket hallottunk és tudunk, amiket
atyáink beszéltek nekünk, nem titkoljuk el
azokat az õ fiaiktól: a jövõ nemzedéknek is
elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és
csodáit, amelyeket cselekedett. Hogy ne
legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és ma-
kacs nemzedék, olyan nemzedék, amely -
nek szíve nem volt szilárd és lelke sem volt
hû Isten iránt" (Zsoltárok  78:3-8).

Az óvoda szinte m inden helyiségében
a falakon egy-egy, a bibliából már jól is-
mert jelenet látható, igyekszünk minél
több keresztyén szellemû irodalmat be-
szerezni. (Szívesen olvasunk fel a gyere-
keknek egy-egy történetet az Örömhír új-
ságból is, amelyet aztán együtt megbe-
szélünk.)

2003-ban 59 gyermekünk volt. A cso -
portok száma: 3.

A korcsoportonkénti megoszlás a kö -
vetkezõképpen fest:

?? kiscsoport: 18 fõ,
?? középsõcsoport: 21 fõ,
?? nagycsoport: 20 fõ.

Az 59 gyermekbõl:
?? 41 református,
?? 5 evangélikus,
?? 13 katolikus.

A csákvári Lorántffy Református Óvo -
da missziós szerepet tölt be a városias te-
lepülésen, hiszen azok a gyermekek, akik
étkezés és elalvás elõtt megszokták az
im ádkozást, ot thonukban ugyanezt
igénylik szüleikkel, nagyszüleikkel. Öröm-
mel végezzük ezt a munkát a kicsinyek
között, mert tudjuk, hogy Isten munkán -
kat megsegíti, s ezáltal is az Atya neve
magasztaltatik.                          DR.  KIS BOÁZ

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket”„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket”
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A
Magyarországon tizenhat szociális intézményt
mûködtetõ, számos nemzetközi területen pedig
humanitárius segítséget nyújtó Magyar Öku-

menikus Szeretetszolgálat  tevékenysége nyomán  nem-
csak itthon, de fõként külföldön ismert, és megbecsült
szerepet tölt be a segélyszervezetek között. A külföldi
programokat is mindig magyar vezetõvel bonyolító
Szeretetszolgálat munkatársa a közelmúltban tért
vissza Szandzsákból, ahol az egyik aktuális segély-
program lezárását ellenõrizte. A több mint egy évtized
eredményeirõl és a még megvalósítás elõtt álló felada-
tokról Nagy Ákos programvezetõ beszél.

A történelemórákról jól tudjuk, hogy a hódoltsági
területeken a török katonai közigazgatási egységek, a
vilajetek szandzsákokból álltak, melyek élén a bég állt.
Nincs annyira a köztudatban azonban az a földrajzi
terület, amit szintén Szandzsáknak hívnak a volt  Ju-
goszlávia területén.

Szandzsák Szerbia délnyugati, Bosznia-Hercegovina,
Montenegró és Albánia ölelésében fekvõ területe. Körül -
belül 440 000 ember lakik itt, javarészt muzulmánok. Leg-
nagyobb városa, a mintegy 50 000 lelkes Novi Pazar.
Szandzsák az elsõ Balkán-háború befejezéséig (1912) a
Török Birodalom része volt, majd Szerbia és Montenegró
osztozott rajta. Geostratégiai fontossága szétválasztó és
egyben összekötõ szerepében mutatkozik meg. Etnikailag
elválasztja a szerbeket a crnagorácoktól, Szerbiát pedig az
Adriai-tengertõl, viszont kapocs a többségében muzulmán
Bosznia és a szintén muzulmán többségû Koszovó-
Methóia tartomány között.

Mi teszi szükségessé a segélyszervezet
szandzsáki jelenlétét?

A háborús idõk, az embargó és az állandó politikai fe-
szültség nyomán rendkívül nagy a munkanélküliség és a
szegénység. Általában a 3-4 gyermekes városi családmo-
dell a jellemzõ, vidéken ez a szám még nagyobb. A szoci -
álisan rászoruló réteg nagysága és a családok önerõbõl va-
ló továbblépésének lehetetlensége miatt van jelen az öku-
menikus segélyszervezet e régióban több mint tíz éve. 

Hogyan indult a Balkán térségi segély-
program?

Az évszázados gyökerekre visszavezethetõ balkáni
feszültség, illetve háborúk közül a kilencvenes évek elsõ
felében lezajló konfliktus meghatározó tényezõje volt és a
mai napig része a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
humanitárius segélyezési munkájának. A véres etnikai
konfliktusok, az óriási pusztításokkal járó háború idején a
harcoktól szenvedõ lakosok, illetve a több százezer mene-
kült számított a környezõ országok segítségére. A Magyar
Ökumenikus Szeretetszolgálat szinte megalakulása
(1991) óta jelen van segélyprogramjaival a déli határun-
kon túl. 

Milyen források állnak rendelkezésre és
milyen partnerek segítik a munkát?

A Szeretetszolgálat egyik legjelentõsebb feladata kö-
zé tartozott az újvidéki székhelyû segélyszervezet, az
Ecumenical Humanitarian Organization (EHO) létrehozá-

sa (1993), szak-
mai tanácsok-
kal való ellátása
és a gyakorlati
f e l a d a t o k b a n
való útmutatás.
Több külföldi,

egyházi hátterû – például dán és norvég egyházi, illetve
egyéb segélyszervezetekkel összefogásban folyik a mun-
ka. Donorként jelentõs az ACT-International svájci szék-
helyû világhálózat. Szandzsákban a muszlim humanitári-
us segélyszervezettel, a Merhamettel mûködünk együtt
több éve. Fontos szólni még a magyar lakosság adomá-
nyairól, hiszen az elmúlt évtizedben több hazai gyûjtést
hirdettünk meg balkáni segélyprogramjainkra, melynek
eredményei nemes áldozatvállalásról tettek bizonyságot.

Milyen területeket fed le munkájával a
Szeretetszolgálat? 

Az ökumenikus segélyszervezet az elmúlt több mint
tíz év során párhuzamosan vitt segélyszállítmányokat Vaj-
daságba, Szerbiába, Koszovóba, Szandzsákba, Horvátor-
szágba, Bosznia-Hercegovinába és Macedóniába. Ugyan-
akkor már 1992-tõl kezdve több évig mûködtettünk mene-
külttáborokat Nagyharsányban, segítve ezzel a hazánkba
érkezõ menekülteket. 

A „tûzoltáson” túl az igényekhez próbáltuk alakítani
a segélyprogramokat. Csak néhány példát említenék.
2000-ben a Belgrád térségében található menekülttábo-
rokban, az étkeztetésen túl felújítottuk a vizesblokkokat,
megelõzve ezzel a járványok kialakulását. A rászoruló he-
lyi lakosság számára tûzifát osztottunk szét a téli idõ be-
álltával. Bosznia-Hercegovinában 52 családi házat és egy
iskolát építettünk újjá. 

Hogyan próbálnak segíteni az embereken
Szandzsákban?

A kezdeti, illetve a mai napig tartó élelmiszer-, higié-
niai és gyógyszersegélyezés mellett sikerült elindítani egy
ezeken túlmutató fejlesztõ programot, amely az évek fo-

Ökumenikus hírek 
lyamán egyre bõvül. Több ingyenkonyhát mûködtetünk a
térségben. Az étel elõállításához alapanyagokra van szük-
ség, melyet nemcsak megvenni lehet, hanem megtermelni
is. Innen jött az üvegházépítés ötlete. Elõször egy 350 m²
alapterületû melegház épült, a most lezárt hat hónapos
program keretében pedig további négy. Az 1999-ben bein-
dított mezõgazdasági fejlesztõ program keretében vásá-
rolt, elõször 32, mára pedig 52 hektár földterület is rendel-
kezésre áll, hogy a helyiek megmûvelhessék. A gazdasá-
got fejlesztõ program részeként a Magyar Ökumenikus
Szeretetszolgálat felújított egy régi istállót és teheneket
vásárolt. 2001-ben pedig Tutin város önkormányzatával

együttmûködve iskolai élelmezé-
si akciót indítottunk. 

Reméljük, hogy a térséget
jellemzõ állandó feszültség elle-
nére tovább folyhat a szépen tere-
bélyesedõ szandzsáki segély -
program. Már megvannak az
újabb terveink, amelyek egyrészt

a mezõgazdasági fejlesztést célozzák meg, például juhok,
illetve újabb földterületek vásárlásával. Másrészt viszont a
civil társadalom fejlesztése is kitûzött céljaink közé tarto-
zik. Szeretnénk növelni a hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok érdekérvényesítõ képességét, erõsíteni a non-
profit szervezetek együttmûködését, illetve létrehozni kö-
zösségi információs, oktató és szolgáltató központokat.
Körvonalazódik már egy számítógépes alaptanfolyam
beindítása, az ehhez szükséges technikai feltételek meg-
teremtését tervezzük. A legfontosabb talán az, amit a
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat minden helyszí-
nen elsõdlegesen végez, hogy az általunk létrehozott, il-
letve a helyi partnerszervezet fejlesztését folyamatosan
elõsegítsük. IFJ. KIS BOÁZ

Ökumenikus magyar segélyszervezet a Balkánon
Önellátó-képesség a célÖnellátó-képesség a cél

A
téma nem mindig „hever az utcán”, hanem olykor
találkozhatsz vele egy kórházi ágyon is. Minap rö-
vid kezelésem kapcsán pár napig egy kórterem la-

kója voltam. A szemközti ágyon hallgatag, magas, közép-
korú férfi feküdt. Nem faggattam, csak lassan engedett fel.
Idõ kellett míg megtudtam, hogy egy makacs szembaleset
támadta meg, Simon Gábornak hívják és a kolozsvári
önálló Magyar Opera  igazgatója. Keze alatt – operaéne-
kesektõl a díszletmunkásokig háromszáz ember dolgozik
és képviseli a magyar szót, a magyar dalt Erdélyország
felhõbe borult ege alatt. Az újságíró kórházban sem más,
mint odakint, így hamarosan megegyeztünk egy interjú -
ban. Minek is szaporítsam a szót, beszéljen Simon Gábor,
a fuvolamûvész, tanár és operaigazgató.

Igazgató úr,  szóljon néhány szót indulásá-
ról,  életútjáról!

1945-ben a háború utolsó napjaiban születtem Sepsi-
szentgyörgyön. A zene iránti szeretet a családunkban is
megvolt, édesanyám ma is zongoratanárnõ. Iskoláimat
szülõvárosomban kezdtem, majd Marosvásárhelyen, a
mûvészeti líceum fuvolaszakán érettségiztem. Ott konfir-
máltam és onnét indultam el a református, keresztény hi-
tet valló élet útjára. Ezt követõen a kolozsvári zeneakadé-
mián végeztem 1968-ban. Zenei pályámat a kolozsvári
Magyar Opera zenekarában fuvola hangszerrel kezdtem,
majd 1972-ben a Mûvészeti Iskola tanára lettem. Mint a



az Árpád-kori Csák
nemzetség egykori
várán át gazdag múlt-
tal rendelkezik. A
török hódoltság alatt
elnéptelenedése után
a 18. századtól újra

benépesül, vásártartási jogot kap, kereskedõ és iparûzõ
lakossággal. Mindmáig különösen is híres fazekasipara és
népmûvészete. Az Eszterházyak a 17. század húszas
éveitõl kezdve több mint háromszáz éven át szoros kap-
csolatban voltak Csákvárral, amelyet a kastélyon kívül
jelentõs mûemlékekkel is gazdagítottak.

Sz. Berecz Kati festményein megörökíti Csákvár
templomépítészetének, népi építészetének, táji értékeinek
szépségeit. Emellett virágcsendéletek, figurális ábrázolá-
sok és portrék is gazdagítják festõi világát.

Jelen kiállításán, a Reformátusok Lapja Galériájában
mintegy 20 olajképével mutatkozik be, amelyek mind az
utolsó években készültek: így a „Rét virágai”, az
„Aranyesõ”, a „Pipacsok”, a „Gyöngyvirág” címû képek
és a csendéletek mellett megjelennek a tájban megbúvó
régi borospincék, a „Fehérvári piactér”, akárcsak külföldi
úti élményei.

Sz. Berecz Kati Bicskén született 1957-ben. Iskoláit –
többek között – a székesfehérvári József Attila
Gimnázium egészségügyi tagozatán végezte, s szak-
képzettsége szerint a csákvári kórházban dolgozik 1975

óta. Tíz éve foglalkozik festészettel eredményesen és si-
keresen. Hogy mûvészpályája hogyan és miért kezdõdött
el, szinte önmaga számára is kérdés, amely feleletre vár. A
Teremtõtõl kapott nyilvánvaló tehetségén kívül a múlt
emlékeinek és a természetnek tisztelete, szeretete irányít -
ja figyelmét és ecsetjét ezeknek az értékeknek a
megörökítésére.

Neves festõmûvészek voltak tanárai, akik sok min-
denre oktatták, bevezették a mûvészet világába, de – mint
vallja – a stílus és a színvilág belülrõl jön, azt megtanulni
nem lehet.

Eddig mintegy 15, túlnyomórészt egyéni, valamint
közös tárlaton vett részt, és több festménye hazai és
külföldi magángyûjteményekben található.

KOÓS JUDITH

Szent Kereszt 31

A
Reformátusok Lapja szerkesztõségének erre alkal-
mas folyosóján március 31-én Koós Judith
mûvészettörténész nyitotta meg Sz. Berecz Kati

tárlatát. Ez már a második kiállítás a lap szervezésében és
rendezésében. 

Sz. Berecz Kati munkásságának nagy része ter-
mészetábrázolás, mint pl. a „Hazafelé” c. olajképének
erdõs fákkal övezett részlete a távoli horizonton látható
templom körvonalaival, vagy az „Éden” címû festménye
egy tó mellett kanyargó gyalogúttal, várrommal. A
„Vihar”-ban a háborgó víz tarajos hullámai a kavargó sötét
felhõkkel találkoznak. Megörökíti a régi utcarészleteket,
régi falusi és városi házakat, mint pl. a „Paraszt-barokk
ház”, a „Tapolca”-i tavat a környezõ házakkal, „Hegyi
tanyá”-t nádfedeles házzal, vagy az „Elmúlás”-t omla-
dozó épülettel. 

Számos képe kötõdik Csákvárhoz: templomok – így
a református templom –, régi parasztházak, a „Puskaporos
torony” kedvelt témái közé tartozik. Ez érthetõ, hiszen
Csákvár õsi kultúrájú, évezredek óta lakott vidék. A kõkor-
szaki emlékektõl, a római kori „Floriana” maradványain,

Református hírek 

kamaraegyüttes tagja, kö-
zépkori és reneszánsz zene
népszerûsítésében is tevé-
kenykedtem. Sajnos, a mû-
vészek lassanként zömmel
külföldre távoztak, s így ez
a szép szolgálatunk meg-
szûnt.  Kapcsolatom az
Operaházzal folyamatos
volt, többször hívtak külön-
féle, magasabb beosztások-
ba, de amikor az igazgatói
állást ajánlották fel, azt
1990-ben elfogadtam. 

Hallhatnánk röviden a kolozsvári Magyar
Opera múltjáról és jelenérõl?

Az erdélyi Magyar Operaház múltja hosszú idõn át a
prózai színjátszással  együtt alakult. Az elsõ magyar hiva-
tásos társulat 1792-ben jött létre, amelynek mûködése
azóta is folyamatos. Az elsõ kõszínház 1821-tõl 1906-ig
volt használatban. Ekkor sikerült a kolozsvári magyarok-
nak egy – Felner és Helner által tervezett – korszerû épü-
letet létrehozni, ahol a mûvészetük színvonalának megfe-

lelõ környezetben nyílt lehetõség hivatásuk gyakorlására.
Sajnos az elsõ világháború  szörnyûségei közbeszóltak és
a magyar társulat helyén román együttes alakult. A ma-
gyar társulatot egy Szamos-parti alkalmatlan épületbe
számûzték. 1940-tõl 1945-ig helyreállt a törvényes rend, a
zenei vezetõ Vaszy Viktor volt. A második világháború tra -
gédiája után a társulat színe java Szegedre menekült, a
maradék visszakerült a Szamos-parti számûzetésbe. Az
önálló Magyar Opera 1948-ban jött létre a román kor -
mány intézkedése révén, hogy elképzelésének megfelelõ-
en irányíthassa az intézmény tevékenységét. Népoperát
akartak szervezni, ennek kapcsán a vezetéssel Ejzikovits
Mihályt bízták meg. Kezdetben valóban az elképzelések-
nek megfelelõ mûvek kerültek bemutatásra, de a késõbbi-
ek során elõadták a világirodalom és a magyar irodalom
remekeit is. Mûködése mûvészeti szempontból jelenleg is
pozitív, de anyagilag egyre nehezebb helyzetbe kerül.

Ön mint református,  de közéleti személyi -
ség is,  hogyan látja az odaát élõ keresztény
egyházak helyzetét?

Ha összetart a magyar közösség, akkor eredményt ér -
het el. Az elkobzott ingatlanok visszaszerzése területén ez
megmutatkozott, de sajnos a reális szint alatt van.  

Mi a véleménye Tõkés László püspök úr
törekvéseirõl,  remélhetõ-e autonómia a távo-
li jövõben?

A püspök úrhoz és hét testvéréhez gyermekkori ba-
rátság fûz. A 80-as évek elején Dézsben szerepeltünk,
ahol akkor mint segédlelkész szolgált. Jellemzõ volt arra
az idõszakra, hogy ha csak a koncert részleteirõl akartunk
beszélgetni, ezt házon kívül kellett tennünk, mert lakásá-
ban lehallgató készülékek voltak. Amikor az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács szervezése folyt, én adtam engedélyt
a kolozsvári opera nagytermének használatára, ami felhá-
borodást keltett a román vezetés és az RMDSZ vezetõsé-
ge körében. Pozitív emberi kapcsolatunk ellenére sem tu-
dom bizonyosan, hogy melyik a helyes út. Az autonómiá-
ra való törekvés hite jó, de hogy eredményes lesz-e, az ki -
számíthatatlan.

Mit üzen lapunk olvasóinak?
Kísérjék figyelemmel a kolozsvári Magyar Opera te-

vékenységét. A társulat szervez magyarországi elõadáso-
kat, de Kolozsváron is lehetõség van a mûvek megtekinté-
sére. Legyünk büszkék arra, hogy van egy határon túli ma-
gyar operánk, amely a világ egyetlen kisebbségi operahá-
za. Hiszek abban, hogy a jövõben is van létjogosultsága.
Hinni kell, mert hit nélkül nem élet az élet.

BAYER EMIL

A természet képei 
Sz. Berecz Kati festményein

A természet képei 
Sz. Berecz Kati festményein

A téma az utcán hever?A téma az utcán hever?

Sz.  Berecz Kati és Koós Judith

Simon Gábor



„...rongyos ruhácskában koldulni is eljárt.
Beméne egy házhoz, Regina asszonyhoz,
Alamizsnaképpen kenyeret kére ott.

Szent Regina asszony keservesen síra,
mert hetedmagával árvaságra juta,
nincs több egy pénzénél, azt is mástól kapta,
A Jézus nevében azt is odaadta...”

Ferencz Éva, Magyar Örökség-díjas ének-
mûvész nyitja ezzel a szépséges keceli
népdallal jótékonysági hangversenyeit a
zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Fõiskola
javára. „Testi-lelki kenyerünk” címû, le-
mezen is megjelent önálló estjét ajándé-
kozza az adakozó szívvel összegyûlt hall-
gatóságnak. „Amikor meghallottam a tûz-
vész hírét, tudtam, ami talentumom van,
azt szolgálatba kell állítanom. A legszo-
morúbb, hogy éppen a tanévkezdés elõtt
égett le százötven bentlakó diák szállása.”
Az egyórás összeállítás fölfelé figyelõ el-
csöndesedésre hív bennünket eleink év-
százados imáival, énekeivel. Kapunk a
mindenkori énekes megélt boldogságából,
szinte tanúi lehetünk a dalok születésének,
s hallgatásukkor megtisztító magasságok-
ba szárnyalhatunk. „Régi, dédelgetett vá-
gyam volt ez az összeállítás, s amióta éne-
kelhetem, még inkább értem a dalokba rej-
tett csodálatos gondolatokat, s már más-
képpen örülök a Teremtõ minden adomá-
nyának, másképpen nézek még a kicsi bú-
zaszemekre is.” A fõiskoláért indult soro-
zat eddigi állomásai: az esztergomi Szent
Anna plébániatemplom, a budai Szent Im-
re plébániatemplom, Zsámbék katolikus
temploma, a székesfehérvári, majd a gyõ-
ri püspöki székesegyház. „Tavasszal foly-
tatni szeretném a sorozatot a fõiskoláért,
hiszen éppen Dr. Pencze Lóránt fõigazga-
tó úrtól tudom, hogy nagyon nagy szükség
van minden szabadon beáramló pénzecs-
kére, hogy a legégetõbb szükségletekre
fordíthassák. S mennyire kell majd minden

fillér, ha elkezdõdik a visszabontás, az új-
jáépítés! Abban bízom, hogy ezt a hívõ
testvérek is végiggondolják és a rászoru-
lókkal továbbra is közösséget vállalnak.
Egyébként több helyre visszavárnak, s én
boldogan alkalmazkodom majd ismét a

kijelölt idõpontokhoz..” Természetesen ad-
dig sincs megállás. Adventben, Nagyböjt-
ben Ferencz Évát a szíve gyakran idõsek
otthonaiba, más kisebb közösségekhez
küldi, hogy ott is örülhessenek gyógyító
énekének, ahol nehéz világunkban nem
tudják kigazdálkodni a mûvészek tisztelet-
díját. Közben pedig rendszeresen koncer-
tezik a nehéz anyagi helyzetben lévõ
templomok javára is. „Nem vagyok ettõl
más vagy jobb, mint bárki. S nem is va-
gyok egyedül. Nemcsak a népzene terüle-
térõl, hanem a többi mûfajból ismert mû-
vésztársaim is szeretettel lépnek föl jóté-
konysági koncerteken. Hála Istennek, egy-
re több alkalommal fognak össze az embe-
rek, az alapítványok valamely jó ügyért,
mi pedig megyünk segíteni, ha hívnak. Na-
gyon fontosak ezek az örömteli találkozá-
sok. Kell, hogy egymás szeretetében fölme-
legedjünk, s hogy tudja meg mindenki:
mindig, minden helyzetben van remény.

Csak kinek-kinek adottságai szerint meg
kell tennie azt a jót, amit emberileg megte-
het! Ez esetben például odaadni akár a ke-
véske pénzecskéjébõl is azt az összeget,
amelyrõl a belsõ hang jelzi: továbbadásra
kapta Istentõl.” S íme a mûvésztársak

névsora, akikkel szép volt ösz-
szefogni az elmúlt hónapok jó-
tékonysági koncertjein: Budai
Ilonával a herminamezõi temp-
lom javára, Baranyi Judit textil-
mûvész hívására többször is, a
lipótmezei kápolna freskóinak
megmentéséért: Kobzos Kiss
Tamással, Bánffy Györggyel,
Budai Ilonával, s a Szent Fe-
renc Kórház javára a Zene-
akadémián Tolcsvay Bélával és

barátaival: Császár Angelával, Petrás Má-
riával, Szeidl Marianne-nal, Almási Lász-
ló Attilával, Kubik Annával, Raksányi
Gellérttel, a Mistral együttessel. Isten áld-
ja meg mindannyiukat szolgálatukért!
„Az adományban sokszor még forintocs-
kák is vannak. Ilyenkor mindig eszembe
jut, vajon a mai özvegyasszony dobta-e be
két fillérkéjét, vagyis az egész vagyonát?
Ilyen erõs indíttatást kapott? Meghatóak
számomra az adományok, s tudom, az Úr
elõtt is igen értékesek. Hiszen Jézus nem-
csak azt látja jól, amit a perselybe dob-
tunk, hanem a szívünket is, hogy mindent
odaadtunk-e, amit rajtunk keresztül szánt
a szükséget szenvedõknek.” S hogy ezért
az adományért lelket boldogító mûvésze-
tet kapjunk, az elhívott mûvészek, köztük
Ferencz Éva szolgálata tovább folytató-
dik. A zsámbéki fõiskola javára is. Temp-
lomról templomra járva kéri-köszöni az
Isten dicsõségére összeadott adományokat
égbe szárnyaló énekével: 

„Aki a szegénynek jobb kezét kinyújtja, 
Annak lesz a mennyben terített asztala...
Szent Regina asszony, te vagy boldog asszony, 
Példádat kövesse tehát minden asszony.”

PATONAI ADRIENNE

„ Mikor az Úr Jézus ezen a Fõdön járt”
Keresztény mûvészek

Dr.  Bencze Lóránt és Horváth Imre plébá-
nos úrral a székesfehérvári est után

Mádl Dalma,  Kobzos Kiss Tamás,  Baranyi Judit,  
Dr.  Kárpáti Miklós és Ferencz Éva a Lipót kápolnai
koncert után

Dr.  Pápai Lajos Gyõri megyéspüspök
gratulál Ferencz Évának 

a „Testi-Lelki kenyerünk” jótékonysági 
koncerten
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Felekezeti iskolák

K
ezdettõl fogva biztosak voltak ab-
ban, hogy M indszenty József köz-
benjárásának köszönhetõ, hogy ez

az iskola létrejöhetett. Ezért választották
iskolájuk nevét az õ püspöki jelmondatá-
ból: „Pannonia Sacra ” .

Az elsõ év az Alkotás u. 45. szám alat-
ti házban, egy megüresedett bölcsödében
kezdõdött, amelyet a XII. kerületi önkor-
mányzattól kaptak. Igény szerint két elsõ-
vel, egy második és egy harmadik osztály-
lyal indultak. Az évek során m indig két
osztállyal bõvült az iskola egészen addig,
míg négy év elteltével világossá vált, az
épületet m inden bõvítés ellenére kinõtték.
Ekkor merült föl az igény a váltásra. Lehe-
tõség nyílt arra, hogy a Csaba utcában egy
m egüresedett iskolaépületet m egkapja-
nak, ahol folytatni tudták a már megkez-
dett munkát.

Kalazanci Szent
József elvei alapján
a tanárok legfonto-
sabb célkitûzése a
hitre,  a tudásra,  a
szép életre,  a jóra
való nevelés. 

A hitre való ne-
velés egyik alappil-
lére a rendszeres
ima. M inden reggel 7.48-kor megszólal a
csendre hívó csengõ. Két perc ráhangoló-
dás után taizéi énekeket énekelve vonul az
egész iskola közös im ára a szülõkkel
együtt. Így indítják a napot, és megemlítik,
ha valakit valamilyen öröm ért, pl. testvé-
re született, vagy szomorúság, például
egy haláleset m iatt. M iután elolvastak egy
rövid részletet a Szentírásból, a M iatyánk-
kal zárul a közös együttlét, és indulhat a
munka!  A gyertyaoltás az aznapi ünnepelt
kiváltsága.

Nagy hangsúlyt kap a liturgia. A város-
majori templomba járnak át, ahol Lambert
Zoltán és Sárközi Zoltán atyák gondos-
kodnak a gyerekek lelki nevelésérõl. Ha-
vonta egy hétköznap este fél 6-kor közös
családi m isét tartanak. Részt vesznek az
évente m egrendezett  esztergom i
M indszenty-zarándoklaton és a margitszi-
geti Szent Margit-m isén.

A tudásra való nevelés azt jelenti,
hogy figyelnek az életkori sajátosságokra,
az ismétlést, a gyakorlást tartják szem
elõtt. Nem a mennyiségre, hanem a minõ -
ségre helyezik a hangsúlyt. Inkább a szó -
beli számonkérést tartják fontosabbnak,
ezért ritkán íratnak teszteket a gyerekekkel. 

Nagy hangsúlyt fektetnek, a zenei, a
mûvészeti képzésre. Azt vallják, hogy az

általános iskolás korú gyereknek igényes,
esztétikailag szép környezetben kell felnõ-
nie, mert ez kihat az egyéniségére. A fo-
lyosók, a tantermek tele vannak kékfes-
tõkkel, korondi vázákkal, virágokkal, am i
már eleve arra sarkallja a gyereket, hogy
rendesen viselkedjen. Nyolc évig tanulnak
furulyázni, m inden évfolyamban van nép-
tánc, magas szintû a rajzoktatás. 170 tagú
énekkaruk és 50 tagú kam arakórusuk
rendszeresen fellép a Zeneakadémián.

Az iskolára jellemzõ a családias légkör.
Figyelembe veszik a szülõk józan vélemé-
nyét, amivel igényeiknek megfelelõen ala-
kítják az iskolát. Nincs náluk se egyenruha,
se köpeny, de elvárják az ízléses ruházatot.
Nem megengedett a smink, a festett haj.

Kalazanci Szent József napja az iskola-
nap, amelyre m inden nebuló megtanul

egy verset. Ezzel rá-
szoktat ják õket arra,
hogy ne essenek két -
ségbe, ha em berek
elõtt szerepelniük kell.
Sok gyerek tanul zenét,
és észrevehetõ, hogy
jó a kiállásuk, és tud-
nak viselkedni.

A farsangot évfo-
lyam keretek közöt t

rendezik meg. Ötödikben  görögöknek,
vagy rómaiaknak öltöznek, hatodikban a
lovagkort elevenítik meg, hetedikben a re-
formkor ismeretei mellett megtanulnak
keringõzni, és így tovább. Ezáltal nem
csak a történelemkönyv lapjairól tanulják
meg az egyes korok sajátosságait, hanem
néhány órára részesei is lesznek azoknak.

300 körül van a tanulók létszáma, így
alsóban 25-30 gyerek jut egy osztályra.
Felsõ tagozatból sokan elmennek negye-
dik, illetve hatodik után gimnáziumba. Az
elsõsök számára szervezett felvételi is-
merkedés alkalmával azt mérik fel, iskola-
érett-e a gyerek, megvan-e a családban a
vallásos elkötelezettség.

Törekednek arra, hogy a szülõkkel kö-
zösen hasonló nevelési elvekkel vezessék
a gyermekeket a gyerekkorból a serdülõ-
koron át a tanúságtevõ, komoly, érett fel-
nõttkorba. RÓZSÁSNÉ KUBÁNYI ANDREA

Pannonia Sacra Katolikus Általános IskolaPannonia Sacra Katolikus Általános Iskola
Gere György megálmodott egy iskolát. 1989-et írtunk akkor, amikor a környezõ plébániákon körbeadott kérdõívek alapján vi-
lágossá vált, sok száz szülõnek igénye van egy olyan katolikus szellemiségû iskolára, ahol elkötelezett keresztény tanárok taní-
tanak, és a gyerekek is hasonlóan elkötelezett családból kerülnek ki. Ahol megünneplik a hagyományos egyházi ünnepeket és
megtartják a népszokásokat. A terveket tett követte, és két év szervezõmunka után 1991 szeptemberében megnyithatta kapuit a
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola. 

„Ha lesz egymillió imádkozó magyar,  meg van mentve Magyarország.”
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Keresztény mûvészek

É
letét a monumentális mûfajnak
akarta szentelni, de egyik káosz jött
a másik után, így maradt az akva-

rell- és olajfestészet, amelyben gondola-
tait kifejezhette. Hontfüzesgyarmaton
1915-ben született, és hosszú élete folya-
mán a politikai változások következtében
vallásos témájú alkotásai miatt mellõzték.

Emléket akart állítani városának, ahol
érettségizett, így a komáromi templomba
elkészítette feleségével együtt, a 14 stáció
három színû sgraffitóját. A várost folyók
veszik körül, és ha a magas vízállás miatt
víz szívódik fel a falakon, a vakolatot ki-
kezdi. Ez történt a nagy árvíz alkalmával,
a falak, és a stációk elkezdtek hullani. Be-
deszkázták, ami még rontott a képek hely-
zetén. Nincs olyan kultúrát pártoló ember,
aki megjavíttatná a templomot és restau-
ráltatná a stációkat. Pedig lenne rá megol-
dás, hiszen a tengerszint Velencében is
rendszeresen magas, és ellene az alsó szi-

getelés mellett, úgy védekeznek, hogy a
szakemberek megfúrják a falakat, ahol a
fölösleges víz lecsapódhat.

A békásmegyeri templom üvegablaka-
inak tervezésére a megbízást Kopp Jenõ, a
Fõvárosi Képtár fõigazgatójának segítsé-
gével kapta. A templom érdekes építésze-
ti megoldással kör alakú, olyan, mint egy
földre tett dob, amelynek oldalán körben

a színes üvegablakok a stációk ábrázolá-
sával – mint egy színes karkötõ, közrefog-
ja a középen álló embert, mert onnan a
legszebb az összhatás.

A gyõri Szent Imre templomba készí-
tett 3 x 3 méteres mozaikja Jézus megke-
resztelését ábrázolja. Az idõs mûvész el-
mesélése alapján azokban a napokban ké-
szült, amikor az egyházi törvényt kihoz-
ták. A mozaikot már kirakták a templom-
térben, és vártak a kõmûvesekre, hogy
felrakják a keresztelõ kápolnába, amely a

templom melletti torony alsó részén talál-
ható. Ekkor jött a plébános, és mondta,
hogy baj van, mert lehet, a törvény miatt
nem engedik, hogy az új mozaik a falra
kerüljön. Még figyelmeztette a mûvészt,

Pleidell János

az európai 

akvarellisták élõ klasszikusa
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ha jönnek érte a rendõrök, vigye magával
a pokrócot, nehogy megfázzon az éjjel. A
rendõrök szerencsére nem jöttek, és a mo-
zaik felkerült a falra. Mellette a templom-
térben Szõnyi István egyetlen nagymére-
tû freskója látható.

A balatonlellei templom üvegablakait
a hetvenes évek elsõ felében készítette.
Fövenyesi kápolna stációit sgraffito eljá-
rással 1989-ben fejezte be. Több oltárké-
pet festett, ezen kívül számos vallásos té-
májú olajfestményt és akvarellt alkotott.
Ma is érzéseit szimbolikus elemekkel fe-
jezi ki, amely nem a hagyományos vallá-
sos ábrázolást követi. A sugárzó Nap, a
golgotai három kereszt, az óvó és alkotó
kéz, a mindent látó szem, a szárnyasze-
gett madár, a tojás védelme, a kirekesz-
tettség ábrázolása a megélt események
hatására jelentek meg Pleidell János ké-
pein. Életérõl a következõket mesélte el.

– Katolikus szülõk gyermeke vagyok,
és katolikus nevelést kaptam. A gyerek-
kor vallási élményét a vasárnapi szentmi-
se adta. Szülõfalum egyik végén a katoli-
kus, másik végén a református templom
állt, közte volt az erdészház, ahol laktunk.
Egymás mellett a két vallás nem taszító
jellegû volt, hanem összemosódott az Is-
tenhitben. Mi, gyerekek az egyik temp-
lomból átmentünk a másikba, ahol ké-
sõbb kezdõdött az istentisztelet. Ötéves
voltam, amikor édesapám meghalt, így

Karvára, az anyai nagyszülõkhöz költöz-
tünk, ahol nagyapám kántortanító és ha-
rangozó volt. Nagyobbacska koromban,
ha nem volt ki harangozzon, én húztam.
A gimnáziumot Komáromban a Bencé-
seknél végeztem. Nevelésük a morális
tisztességre épült, az igazmondás fontos-
ságára és arra, hogy ahol lehet, segítsünk.
Tisztességes embereket neveltek, akik
megértik egymást. Érettségi után Prágá-
ban, a rajztanárképzõ fõiskolára iratkoz-
tam be. Itt ismerkedtem meg 1936-ban
elõször Aba-Novák Vilmos munkájával,
amely szíven ütött, dekoratív piktúrája a
világmindenséget ábrázolta, amelyhez
belsõ vonzalmat éreztem. Akkor azt gon-
doltam, kegyes lenne hozzám a Jóisten,
ha ezt a mûvészt megismerhetném. Nem-
sokára Komáromot visszacsatolták, én
meg Budapesten folytathattam tanulmá-
nyaimat, Aba-Novák osztályában.

Életem további alakulását hullámhe-
gyek és -völgyek jellemezték, orosz hadi-
fogság, kislányom halála, mellõzések

mellett az ösztöndíjak, és az Olaszország-
ban töltött szép idõkre ma is festményei-
men keresztül emlékezem vissza. Rend-
szeresen festek, akkor megszûnik körü-
löttem a világ minden baja és problémája.
Tisztán emlékszem Aba Novák szavaira,
melyben a tanár és növendék viszonyáról
beszélt, mi a kötelességük egymással
szemben: „Egymástól tanulunk, mert sta-
féták vagyunk, jönnek a generációk egy-
más után, és a staféta megy tovább.”          

NÉMETH ANDREA



Thököly Imre (1657–1705 )
fejedelem hamvait 1906-
ban, útban Törökország-
ból késmárki nyugvóhe-
lyére. Udvar i falán két
bronz dom borm û em lé-
keztet Luther Márton 500.
és  J. S. Bach 300. szüle-
tési évfordulójára. Elõbbi
Borsos M iklós, utóbbi
Asszonyi Tamás mûve.

1999. március 14-én
szentelte fel Harmati Béla
püspök a sekrestye alatti
boltozatos alagsorban ki-
alakítot t  urnaterm et,
2001. október  31-én  pe-

dig, hosszú némaság után,
a Magyar M illenniumi Kormánybiztosság
ajándékát, a 30 harangból álló harangjáté-
kot. A legkisebb harang 18 cm, a legna-
gyobb 42 cm átmérõjû. Ez a II. emeleti
karzaton, az orgona mögötti ablaknyílás-
ban  úgy helyezkedik el, hogy a templom -
kapu feletti ablakon át kint a téren és kí-
vánságra bent a templomban is jól hallha-
tó legyen. Korszerû elektronikai berende-
zés szólaltatja meg, de billentyûzettel az
orgonától is mûködtethetõ. A harangocs-
kák óránként a napszaknak vagy ünnep-
körnek megfelelõ koráldallamot szólaltat-
ják meg, egyházzenei alkalmakkor hang-
szerként használhatók.          KOVÁCS MÁRIA
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Evangélikus hírek
A Városvédõ Egyesület
lelkes önkéntesei cso-
por tokba töm örülve
dolgoznak különbözõ
témakörökben, többek
között például a Fotós,
Díszüveg, Ifjúsági, Pan-
teon, Közlekedési, Kör -
nyezetvédelm i és szá-
mos helytörténeti cso-

port tagjai. A Templomtörténeti csoport
1988-ban alakult azzal a céllal, hogy a fõ -
város m inden templomában, felekezeti kü-
lönbség nélkül, esztétikus kivitelû, illuszt-
rált, rövid történeti és mûvészeti összefog -
laló függjön. Ezek többségükben számító -
géppel készülnek, néhány m ûem léki
templomban kalligrafált kézírással – ma-
gyarul, és más kívánt nyelvekre fordítva,
lehetõleg önálló keretben elhelyezve. 

Könyvet írhatnánk arról, m ilyen nehéz-
ségek tornyosulnak ez egyszerûnek tûnõ
feladat elvégzése elé. Elsõ lépésként az
egyes templomok vezetõinek kell kedvet
csinálnunk ahhoz, hogy fogadjanak, ada-
tokkal, képekkel segítsenek, sõt, örüljenek
nekünk, hiszen munkánkért senkinek nem
számítunk fel semmit. Azután, megbízható

fordítókat kell találnunk – a leggyakoribb,
az angol és a német nyelvet „ házon belül”
oldjuk meg, de a holland, finn, spanyol,
lengyel okozhat gondot (okoz is! ). Amikor
elkészültek a szövegek, akkor gyengéd
erõszakkal (ma már magunkkal vitt szög -
gel, kalapáccsal) tanácsos megvárni, amíg
ott helyben ki is akasztják õket. Gondos-
kodnunk kell a képek színes másolatairól
is, hogy egy esetleges restauráláskor elve-
szett vagy egy-egy lelkes hívõ által haza-
vitt példányokat pótolni tudjuk. Egyúttal
kétoldalas szórólapokat is készítünk, nyel-
venként m ás-m ás színben. Néha egy
örömteli esemény m iatt kell a szövegeket
újra írni, fordítani, például am ikor a Fasori
evangélikus templomban váratlanul elõke-
rültek az eredeti Róth M iksa ablaküveg-
tervek, s a háborúban elpusztult üvegeket
pótolni tudták, vagy amikor a Deák téri
evangélikus templom részére 1989-ben(! )
készült, kézzel írt szöveget az idõ vasfoga
végképp elrágta, s ki kellett cserélni.

Most már a második száz templommal
foglalkozunk. Sokan a plébánosok, lelké-
szek közül igen hálásak, és szóban a gyü-
lekezet elõtt, vagy írásban az Egyesületnek
köszönik meg munkánkat – ennek is ered-
ménye, hogy csoportunk négy tagja (a
csoport vezetõje és e sorok írója is) az
Egyesülettõl Podm aniczky-díjat kapott .
Néhány éve felkerültek templomaink az
Internetre is, felekezeti m egosztásban.
(www.lutheran.hu/templomok )

2002-ben új, izgalmas fába vágtuk fej-
szénket: az elkészült szövegekbõl könyv-
sorozatot indítottunk. Elsõ volt a III. kerü -
let templomai, most az V. és XII. kerületek
templomain dolgozunk. Az évek során va-
lamennyi budapesti evangélikus templom
története és leírása elkészült, a szövegek
megjelentek az „ Evangélikus Élet”  címû
országos hetilapban is. Ezek közül szeret-
nék most bemutatni a korabeli Budapes-
ten felépült elsõ evangélikus templomot.    

K.  M.

Története
Budapest legrégibb evangélikus templo-
mát   Krausz János tervei alapján  Pollack
Mihály építette klasszicizáló empire –
másként, a század elsõ felében József Ná-
dorról „ palatinus” -nak nevezett – stílus-
ban. 1799-ben tették le alapkövét, s a pes-
ti polgárok adományainak segítségével
1811 pünkösdjén szentelték fel. 

Kis tornyából 1829-tõl jelezte órája a
pontos idõt, harangszava az ünnepet és
veszélyt.  Örömünnepre hívta a híveket
1831 októberében, amikor a pesti kolera-
veszély elmúlt, félreverték 1838-ban, am i-
kor a Duna kilépett medrébõl. A templom
maga szolgált menedékül azoknak, akik-
nek lakását az árvíz elpusztította.

A XX. század két nagy restaurálása (a
háború és a metróépítés nyomait tüntetve
el) már tudatosan célul tûzte ki a mûemlék-
épület eredeti állapotának helyreállítását.

Leírása
Hild József 1856-ban áttervezte a temp-
lom fõhomlokzatát és 1875-ben lebontot-
ták az életveszélyessé vált tornyocskát.
Ekkor kapta a templom mai külsõ és belsõ
képét. A torony nélküli homlokzatot Benkó
Károly építész tervezte. Négy hatalmas
falpillér tagolja, mely a párkány felett tim -
panonban záródik, csúcsán kereszttel. A
bejárathoz széles lépcsõsor vezet.

A tem plom belsõ téglalap alaprajzú,
egyetlen óriási csarnok. A pillérek ionizáló

A Budapesti Városvédõ Egyesület 
Templomtörténeti Csoportja

fejezete és a tört síkú, nagykazet-
tás mennyezet gerendáinak díszítése ara-
nyozott. Az apszismentes csarnoktemp-
lom áttekinthetõségével és egyszerûségé-
vel az evangélikus templom hangulatát
tükrözi: elsõsorban az értelemre, nem az
érzelmekre hat.  Fõdísze az ovális alapraj -
zú, kétféle színû márványból készült oltár.
Az oltárkép Raffael Transfiguratiojá-nak
másolata,  Lochbihler német festõ mûve
1811-bõl.  Ugyanekkor készült a szószék
is. A keresztelõmedence vörös-márvány, a
templommal egyidõs. Itt keresztelték meg
Kossuth Lajos fiait.

A templom utcai falán 1996 óta már-
ványtábla hirdeti, hogy itt  ravatalozták fel

A Deák téri Evangélikus templom

Rovatvezetõ: 
Kovács Mária
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A
Dunakanyarban fekvõ Vácon a ta-
tárjárás utáni idõktõl éltek német
telepesek. Õk a két meglévõ vá-

rosrésztõl, a vártól és a váraljától északra
kezdtek építkezni. Az új városrész a
XIV–XV. században élte virágkorát, ami-
kor a német ajkú polgárok még Béccsel
és Nürnberggel is szoros ke-
reskedelmi kapcsolatban áll-
tak. Az itt élõk sorsa 1529-ben
tragikus fordulatot vett:
Szapolyai János az osztrák
Ferdinánd királyhoz pártolt né-
met polgárokat nemcsak Budá-
ról, hanem Vácról is kitelepí-
tette. A német város volt a ma-
ga mintegy 500 lakosával a
XVI. század elején Vác legné-
pesebb városrésze. A módo-
sabb polgárok a piactéren,
emeletes kõházakban laktak.
Ablakaikból egyenesen plébá-
niatemplomukat, a Szent Mi-
hályt láthatták. Az egykori né-
met városról és annak templo-
máról kérdeztük Dr. Tetta-
manti Saroltát, a Váci Tragor
Ignác Múzeum régészét. 

Honnan jöttek és mivel
foglalkoztak a német ajkú be-
települõk? Milyen lehetett a
város közigazgatása és gaz-
dasági élete?

A váci püspök német
nyelvterületrõl, talán ausztriai
vagy csehországi részekrõl ho-
zott ide telepeseket. Az ún.
hospesek (vendégek) közé tartoztak, sza-
badon költöztek, saját vagyonnal rendel-
keztek. A földesúr, a váci püspök földjén
laktak, és neki bizonyos szolgálatokat
teljesítettek. A betelepülõk elsõsorban
mezõgazdasággal, fõleg szõlõmûveléssel
foglalkoztak, de számos iparos és keres-
kedõ is volt köztük. A német város telje-
sen elkülönülten élte az életét: külön
temploma, külön bírája, tanácsa, pecsét-
je, oklevélkiadó joga volt. Rendszeresek
voltak a piaci napok, virágzott a kereske-
delem. A váci püspök jövedelme a vám
volt, melyet az észak–déli irányban húzó-
dó szárazföldi úton, valamint a Dunán já-
ró kereskedõktõl szedett. 

Hol húzódtak a német város hatá-
rai? A mai városszerkezet hasonlít a
középkorira?

A német város területe a Fürdõ utca
tájékán lévõ, 1319 óta ismert Szent Jakab
kolostortól északra, a Duna-parton álló
Hegyes toronyig, az innen kelet, majd dél

felé haladó városfalon belül volt találha-
tó. A mai város belterületének utcaháló-
zata õrzi a középkori szerkezetet, különö-
sen a Köztársaság út és a Széchenyi utca
vonalában, illetve az egykori és mai fõtér
(Március 15. tér) területén. A barokk ko-
ri épületek alatt középkori pincék van-
nak, amelyek fölött házak álltak a közép-
korban, ugyanazon a telkeken. 

Mikor épülhetett a Szent Mihály-
templom?

Elsõ okleveles említése 1319-bõl va-
ló. A török korban a keresztények egyet-
len mûködõ temploma volt: 1684-ig a re-
formátusok használták, majd a katoliku-
sok visszafoglalták, és a XVIII. század

közepéig mint székesegyházat tisztelték.
1755-ben Oracsek Ignác a középkori
templom falait is felhasználó barokk
templom tervét készítette el. A régi épü-
let állapota azonban igen rossz volt, ezért
1761-ben Esterházy Károly váci püspök
leállítatta a kezdõdõ átépítést. Ezért épült

meg végül a Konstantin téri
székesegyház.

Milyen volt a templom
felépítése és mely részeit
sikerült eddig feltárni?

A fõtér déli végében és
részben a Széchenyi utca tor-
kolatára kiterjedõen elhe-
lyezkedõ középkori templom
Vác történetének nagy tanú-
ja. Háromhajós, sokszögû
szentélyzáródású, toronnyal,
sekrestyével, kápolnával ki-
egészített gótikus templom
volt, amely a XVI. század
elejéig központja volt a né-
met városnak, ellátta és szer-
vezte a hitéletet három évszá-
zadon át. Romjainak feltárá-
sát és bemutatását igen fon-
tosnak tartom. 

Feltártuk a templom nyu-
gati oromfalát, az északi és
déli templomhajófalak rész-
leteit. Több XVIII. századi
átépítési kísérlet (elsõsorban
nagyon szép téglapadlórész-
letek) nyomait is felfedeztük.
A templom nyugati oromfa-
lának szélessége 21 m. A dél-

nyugati saroknál megtaláltuk a tornyot:
ez egy 8 x 8 méteres építmény, meglehe-
tõsen kis belmérettel és vastag falakkal. 

Vác más részein is folynak régésze-
ti kutatások?

A város kialakulásának kezdetei a XI.
századra, a püspöki székhely megalapítá-
sára és kiépítésére nyúlnak vissza, a mai
ferences templom, illetve kolostor helyén
és környékén. Az egykor ott álló vár fel-
tárása és helyreállítása folyamatosan, je-
lenleg is történik.  A múlt hatalmas mo-
zaikjának újabb darabkái kerülhetnek elõ
Vác fõterén. Az egykor oly sok imát hal-
lott, megszentelt kövek ismét napvilágra
kerülnek.        MÁCSIK MÁRIA

A vác i  Szent  M ihá ly - temp lom fe l tá rása

Megszentelt  kövek

Múlt  és jelen

Dr.  Tettamanti Sarolta,  
Dr.  Zomborka Márta,

Hostyinszky Attila

Vác látképe  a török korból
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Kérjük támogassa a magazin fennmaradását!
Veritas az elesettekért Alapítvány –  OTP Bank 11714006-20385251

Adószám: 18161980-1-42

XIV. kerületi lakások:

Csantavér köz 5-7.                        74,  77 m

Szugló u.  91.               39,  62,  66,  68,  79 m

Szugló u.  93-95.    40,  50,  53,  58,  70,  90 m

Gyarmat u.  88.                42,  65,  76,  106 m

Ilosvai u.  11-13.                           45,  67 m 

340 000–360 000. -Ft/m  áron

A lakás vételárának 50%-áig zuglói lakásokat is beszámítunk!
Érdeklõdni lehet:

383-0829, 383-0983    www.veritas.hu

FOGALOM A LAKÁSÉPÍTÉSBEN!
VERITAS-LAKÁSOK 2004-BEN

5%-os kamatozású hite lle l megvásárolhatók

FOGALOM A LAKÁSÉPÍTÉSBEN!
VERITAS-LAKÁSOK 2004-BEN

5%-os kamatozású hitelle l megvásárolhatók
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DIAZARÁNDOKLATOK
a Szentföld és Európa szent helyei és

szépségei diaképekben
Kedves zarándok testvérem!

Voltál-e már a Szentföldön, Rómában,
Milánóban, Rotondóban, Assisiben,
Lourdes-ban, Fatimában, Banneaux-ban,
Aachenben, Mariazellben, Monserratban

és sorolhatnám még sokáig a sok szép zarándokhelyet és azokat az Eu-
rópai városokat, vidékeket, amelyek oly csodálatosak és szépek, hiszen
mindenben ott találjuk, láthatjuk és tapasztalhatjuk Isten segítõ végtelen
szeretetét, amelyet kiáraszt jókra és gonoszokra egyaránt.  

Ha elzarándokoltál már Mária egy-egy kegyhelyére vagy pl. Assi-
sibe, akkor tudod, hogy mennyi kegyelmet és lelki gazdagságot kaptál a
Szentlélek segítségével. Milyen jó volna újra ott lenni. Ha pedig még
nem voltál, akkor milyen jó lenne megismerkedni ezekkel a kegyhe-
lyekkel. A diavetítések alkalmával a képeket nézve, együtt imádkozva és
énekelve újra ott lehetsz. Miért? 

Bíró Ferencnek hívnak, én is zarándok vagyok és a feleségemmel
együtt bejártuk a Szentföldet és Európa zarándokhelyeinek nagy részét
Isten segítségével a Szûzanya indíttatására. 1997-ben amikor második
alkalommal voltunk Fatimában, úgy éreztem, Mária arra buzdít, hogy
segítsek neki. Mária a mennybevétele óta jelenései alkalmával a látno-
kokon keresztül kér mindenkit, hogy hallgassunk Szent Fiára. Kéri,
hogy szeressük egymást és sokat imádkozzunk, imádkozzuk a RÓZSA-
FÜZÉRT. 

1998-ban kezdtem el a vetítéseket és azóta már 340 alkalommal
vetítettem. A Makrovilág Zarándok Utazási Iroda zarándokaként jártuk
a zarándok helyeket és Európa szép városait. 5000 db diafelvételem van.  

A vetítések általában az egyházi év kiemelkedõ ünnepeihez kap-
csolódnak. Pl. Karácsony elõtti idõben a Szentföldre látogatunk Názá-
retbe, Ain-Karin-be, Betlehembe. A vetítési anyag kiválasztása termé-
szetesen kívánság szerint bármi lehet.

A VETÍTÉSEK TÉRÍTÉSMENTESEK. Miért? Mert az Isten
szeretetét továbbadni csak szeretettel lehet. Mire van szükség? Egy el-
sötétíthetõ teremre, fehér falra, elektromos csatlakozásra és kábelre. Ve-
títõgépem van. A legfontosabb természetesen az érdeklõdõ kedves kö-
zönség, vagyis a zarándoktestvérek részvétele. 

Eddig hol vetítettem? Szeretetotthonokban, idõsek otthonaiban,
Karitász és Kalász összejöveteleken, klubnapokon stb. A vetítés ideje ál-
talában egy-másfél óra ismertetõvel együtt, énekelve és imádkozva.

Ezt a tevékenységemet apostolkodásnak tartom, segítve ezzel a
Szûzanya munkáját. A vetítések alatt mindig lehet érezni a Szentlélek
segítségét. A résztvevõk arcán látni a békét, a szeretet lángolását a
Szentháromság és Mária iránt. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én
szeretlek titeket – mondta egy alkalommal Jézus. Ez a Szeretet hiányzik
most a világban ! Segítsünk a Szûzanyának! 

Milyen diasorozatok vannak? Elõször is itthonról: Máriapócs,
Pálosszentkút, Pannonhalma, Sopron, Kecskemét és még sok más szép
hely az országban. Szentföld szent helyei. Európában: Olaszország:
Róma (székesegyházak, bazilikák, nevezetes épületek, boldoggá avatás
a Szent Péter téren, találkozás a VI. Pál pápa fogadóteremben a Szent-
atyával, és sok-sok látnivaló, Udine, Velence, Corinaldo, Loreto,
Lanciano, Pompei, Nápoly, Mugnano, Cascia, Pádova, Torino stb.).
Ausztria: Mariazell, Bécs és csodálatos tájak.  Németország:Aachen,
Altötting, Köln, Feketeerdõ stb. Svájc:Zürich, Szt.Gallen, Einsiedel. 
Franciaország: Reims, Párizs, Lisieux, Mont S.Michel, Lourdes stb.
Portugália: Fatima, Portó, Lisszabon, Coimbra, Batalha, Cabo da
Roca, Aljustrel stb. Spanyolország: Salamanka, Avila, Santiago de
Compostela, elesettek völgye, Monserrat Madrid stb. Lengyelország:
Krakkó, Czestochowa. Szlovákia (Felvidék): Dénesd, Kassa Bény.
Krasznahorka. Szlovénia, Horvátország, Adria. Medjugoje, ahol a
Szûzanya rendszeresen ma is megjelenik a látnoknak. A válogatási lehe-
tõség bõséges, mindent nem lehet felsorolni, hiszen kis településen is
találni szép templomot. A Szûzanyát május hónapban Loreto litániájá-
val köszöntjük. (Könyörgésekként egy egy képet vetítve.) Nagyhéten
keresztutat járunk, az állomások képei a Szentföldrõl, Fatimából,
Lourdes-bõl láthatók. Szent István napi körmeneten is részt tudunk ven-
ni, és részt tudunk venni egy Eucharisztikus emlék hajóúton is. 
A vetítések alkalmával mindig egy teljes zarándok út van összeállítva.
Ez alól kivételek a portugál és olaszországi utak. 
Találkozzunk sok szeretettel!

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
BÍRÓ FERENC

M A N R É Z A 
Spirituális és Konferenciaközpont

2004.  május
02–09 „Neveden szólítottalak,  az enyém vagy!”
Egyénileg kísért egyhetes Szt. Ignáci lelkigyakorlat
(vasárnap este 18 órától következõ vasárnap délig)
03–06 ; 17–20; 24–27 „Sarutlanul az égõ csipkebo-
kor elõtt”
14–16 „Van,  aki a gyógyítás adományát kapja
ugyanattól a lélektõl” Keresztény orvosok lelki hét -
végéje 6.500.-Ft
16 Meditációs vasárnap 08:30 órától 17 óráig díj-
mentes. Lehetséges a szombati érkezés.
21–23 „Mindenekelõtt te magad légy példakép a
jótettekben” Pedagógusok lelki hétvégéje
28–31 „Kiárasztom lelkemet,  és aki segítségül hív-
ja az Úr nevét,  megszabadul” Pünkösdi lelkigyakorlat

2004.  június
04–06 „Növekedni a hanyatlásban” Betegek és hoz-
zátartozóik lelki hétvégéje
07–10; 21–24 „Sarutlanul az égõ csipkebokor
elõtt”
13 Meditációs vasárnap 08:30 órától 17 óráig díj-
mentes
13–20 „Neveden szólítottalak,  az enyém vagy!”
Egyénileg kísért egyhetes Szt. Ignáci lelkigyakorlat
(vasárnap este 18 órától következõ vasárnap délig)
11–13; 18–20 „Az Úristen felébreszti fülemet”

A lelkigyakorlatokat kíséri: P. Ambrus    Lóránt S.J.,
Lakatos Attila S.J., P. Sajgó Szabolcs S.J., 

Tegzes Katalin s.a. nõvér.

Jelentkezés és információ:
M A N R É Z A 

Spirituális és Konferenciaközpont

H-2099 Dobogókõ, Fény u. 1.
Tel: 06 26 347 681; Fax: 06 26 347 633

E-mail: manreza@manreza.hu; 
Honlap: www.manreza.hu
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Exodus az Andokban

A katolikus egyház által támogatott intézet,
az „Instituto Aymara” már évek óta vizsgálja
Peruban az indián õslakosság szociális
helyzetét.

„A fiatalok, akik pénzt akarnak keresni,
elköltöznek a falvakból.” –  nyilatkozta Diego
Irrarazaval atya, az Aymara vezetõje a „Fe-
rences Misszió” címû német folyóiratnak. 

A vidéken maradók számára a külföldi
befektetõk kínálnak munkát: az Andok réz-,
ezüst-, ólom- és cinkbányáiban. Sokan mint
fakitermelõk dolgoznak az õserdõkben,
vagy aranyásással próbálkoznak. 

A legtöbb fiatal azonban a nagyvárosok-
ba vándorol: a fõvárosban, Limában él min-
den harmadik perui. Diego atya szerint a
városokban még az õserdeinél is rosszabb
életkörülmények várnak a betelepülõkre: a
külvárosi nyomornegyedekben a nélkülö-
zés és az alultápláltság mindennapos. 

Arafat álmában a Kisjézust csókolta
„ Jasszer Arafatnak Jézus Krisztushoz kell térnie”  – jelentette ki egy egyesült ál-
lamokbeli katolikus pap, R.T. Kendall. A „ Kasseler Sonntagsblatt”  címû német
evangélikus hetilap tudósítása szerint a lelkész Arafattal Ramallahban találko-
zott. A politikus különös álmairól beszélt Kendall atyának. A izraeli megszállás
idején Arafatot álmában egy bárány vezette Betlehembe, ahol Szûz Máriát látta
a Kisjézussal a karján. Az idõs palesztin vezetõ megcsókolta Jézust. Arafat az
álom hatására egy bárányt küldött a betlehemi Születés-templomban szolgáló
papoknak. Kendall azért imádkozott, hogy a politikus megértse: Jézus érte is
meghalt a kereszten.

Le lkészek  I rakban

154 lelkész, vagyis „ padre”  szol-
gál Irakban a brit fegyveres erõk-
nél. Az angolok a padre szót az
olasz nyelvbõl vették át.  Az
egyenruhás lelkipásztorok m inde-
nütt jelen vannak, ahol a „ normál
katonák” . A „ száguldó atyák”  mo -
biltelefonon tartják a kapcsolatot
az alakulataikkal, és terepjáróikon
gyorsan a harci cselekm ények
színtereire érnek. „ A harctereken
nincsenek ateisták”  – jelentette ki
Pat Aldred kapitány,  metodista
lelkész a fuldai katolikus püspök-
ség lapjának, a Bonifatiusbote-nak
nyilatkozva. Arra a kérdésre, hogy
Isten vajon kinek az oldalán áll a
háborúban, Aldred így válaszolt:
„ Azt hiszem, hogy Isten azokkal
van, akik hisznek a jótettekben, és
az igazságért küzdenek.”

A Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház 
2004.  évi lelkigyakorlatai:

2004.  május 7-9. (péntek délutántól vasárnap
délutánig): „ Szentlélek jöjj, Lobogó Láng! ”  –
Szentlélek-lelkigyakorlat – vezeti: Kemenes Gábor
atya 

2004.  június 18-20. (péntek délutántól vasárnap
délutánig): „ Nyisd fel a szemed, és láss! ”  –
Orvosok, gyógyszerészek, egészségügyben, beteg-
ágy mellett dolgozók, szociális munkások lelkigya-
korlata –   vezeti: Dr. Laczkó Zsuzsa, Dr. Egri Lász-
ló és Gáspár István atya

2004.  június 25-27. (péntek délutántól vasárnap
ebéd utánig): „…  ha nem lesztek olyanok, mint a
gyermekek… ” (Mt. 18,3) – Pedagógusok lelkigya-
korlata – vezeti: Lukács László atya

2004. június 27-július 3. (vasárnap estétõl
szombat délig): Alapozó lelkivezetõ kurzus papok -
nak, szerzeteseknek, világiaknak – vezeti: Nemes
Ödön atya, Berkecz Franciska és Gáspár István atya
! ! !  Jelentkezés Nemes Ödön atyánál ! ! !

Jelentkezés: a MATER SALVATORIS 
LELKIGYAKORLATOS HÁZ-ban:

2100 Gödöllõ-Máriabesnyõ,Kapucinusok tere 3.

Telefonon: 28/420-176, 28/510-740, 
faxon (üzenetrögzítõ): 28/510-742

E-mailen:
matersal@mail.digitel2002.hu
WWW.MATERSALVATORIS.HU
Nemes Ödön SJ. elérhetõségei: 
1026 Budapest, Sodrás u. 15.

Telefon: 1/200-9479/110
E-mail: edmnemes@axelero.hu

Jelentkezési határidõ: a lelkigyakorlatok elõtt 2
héttel bezárólag!

Kis hírek a nagyvilágból
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