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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

A Szent Kereszt Magazin indulása óta eltelt egy esztendõ. Ez
az egy év már bebizonyította, hogy a lap életképes, növekvõ
olvasótábora és a sok-sok beküldött levél is mind azt tanúsít-
ják, hogy a lapra igény van. Mégis a legnagyobb érdemnek azt
tartjuk, hogy segíteni tudtunk ott, ahol erre a legnagyobb
szükség volt. Az alábbi levél sorait kiegészítve, mi is szeret-
nénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felhívásunknak
eleget téve a lap megvételével hozzájárultak a segélyakció si-
keréhez.  Bízunk benne, hogy hasonlóan szép sikerekrõl szá-

molhatunk majd be a
következõ évfordulón
is. Ehhez az kell, hogy
maradjanak továbbra
is lapunk olvasói,
mondják el  javaslatai-
kat, ötleteiket, hogy
még gazdagabb és tar-
talmasabb lapot ve-
hessenek a kezükbe.

Kuruczleky Ilona
lapalapító

Kedves Olvasó!
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Amegszentelõ ke-
gyelem által a lel-

künkben a Szenthárom-
ság mindhárom szemé-
lye lakozik. Ezért vál-
lalta a megváltás nagy

munkáját az Úr Jézus. Ezt a megváltói
munkát folytatja az Anyaszentegyház: is-
teni életbe öltözteti a lelket. A XIII. és a
XIV. század szobrászai inkább teológiai,
mint mûvészi sugalmazástól indítva kü-
lönös Mária szobrokat készítettek, ame-
lyekkel érthetõvé akarták tenni a kegye-
lemtant, amely szerint a kegyelemben lé-
võ lélekben, kiváltképp a Szent Szûzben,
az isteni kegyelem Anyjában – a Szent-
háromság mindhárom személye lakozik.

A szentatyák a Szentírásra támasz-
kodva Máriát „a Szentháromság igen ne-
mes szekrényének” nevezik. A középkor
szobrászai tehát, hogy a Máriában lakozó
Szentháromságot szemléltessék, fából
vagy elefántcsontból olyan Mária szob-
rokat faragtak, amelyek mint a szárnyas
oltárok, szétnyithatók voltak. Bezárva a
Szent Szüzet ábrázolták, amint a Kisde-
det karjain tartja, kinyitva pedig három
mezõnyt alkottak, amelyeket egymással
vaspántok tartottak össze. A két oldal-
szárny oldalfalul szolgált.

Középen látni lehetett a három isteni

Személy szobrát: az Atyát tisztes aggas-
tyán alakjában, amint kezeivel a kereszt
vízszintes szárait fogja, a Fiút a kereszten
függve ábrázolta. Az Atya arca és az Üd-
vözítõ feje között a jelképes galamb: a
Szentlélek lebegett. Az ábrázolás min-
denesetre kifejezõ, megkapó, egyúttal a
középkornak a megszentelõ kegyelem-
ben való mély hitét is felénk sugározza.
A középkor hívõ keresztényei ezeket a
kinyíló Mária szobrokat a templomok-
ban, lakásaikban helyezték el, hogy ezek-
nek a szobroknak a látása lelkükbe rög-
zítse azoknak eszméjét. Vagyis azt, hogy

amint Istennek, mind a három isteni Sze-
mélynek Máriában való jelenléte való-
ság, úgy a mi lelkünkben is az isteni je-
lenlét a kegyelem által: valóság. Éles kü-
lönbséget tesznek ezek a szobrok az Is-
tenanya és a kegyelemmel teljes szent
Szûz között. Mivel Isten anyja, azért tart-
ja karjain a kis Jézust. Mivel a kegyelem
által a Szentháromság igen nemes szek-
rénye, azért a szobor belsejében van ábrá-
zolva a három isteni Személy, jelezve,
hogy a Szent Szûzben a kegyelem által a
Szentháromság jelenléte valóság.

A szobor anyagi, fizikai valóság, – a
kegyelem: lelki valóság.  Mily csodálatos
látvány a Máriában élõ Szentháromság!
Mária szíve a keresztény szív eszménye.
A Szent Szûz úgy élt ebben a láthatatlan
kegyelmi világban, mintha látta volna.
Amidõn azt mondja, hogy a Magasságbe-
li nagy dolgokat cselekedett vele, tudatá-
ban van ezen nagy valóságnak. Lelke mé-
lyén folytonos összeköttetésben van ezen
kimondhatatlan valóságokkal, beléjük
merül, belõlük él. Mi is isteni dolgokat
élünk, de mi nehezen tudjuk felfedezni
azt, amit a valóság magában rejt. Nehéz-
ségekbe ütközünk, ha eszerint akarunk
élni, ha cselekedeteinket egybehangoljuk
természetfeletti létezésünkkel.                  

IN MEMORIAM: DR. SZLABEY DEZSÕ

Dr. Szlabey Dezsõ

A megszentelõ kegyelem

Sík Sándor így vall a Hiszek címû ver-
sében: 

„Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet. 
Aki Szent Péter ajakán rivall, 
Hegyeket bont, szíveket áthidal, 
És hét csatornán csorgatja beléd 
Az élesztõ kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak, 
Kibõl fölébe nõhetsz tenmagadnak,
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. 
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.”

Egy kis történelmi háttér. A megváltás ün-
neplése Húsvéttal kezdõdik és tart nem
hét napon át, mint a többi ünnepnél, ha-
nem hétszer hét napon át. Betetõzést az
ötvenedik napon, a pünkösddel nyer. Amit
Krisztus Urunk halálával és feltámadásá-

val megszerzett, azt most osztja ki az
egész hívõ sereg számára a Szentlélek.
Már az Ószövetségben is van homályos
célzás a Szentlélekre. Mindjárt a világ te-
remtésénél, Isten Lelke lebegett a vizek fe-
lett: (Gen. l,2.). Pünkösd teljes tartalmát
úgy értjük meg, ha történetét ismerjük.
Neve latinul és  görögül pentekoszte, azaz
ötvenedik nap. Ebbõl lett a magyar Pün-
kösd név. Az ünnep a zsidóságnál is meg-
volt és két dolgot foglalt magában:
1. Isten törvényt adott a Sínai hegyen, 
2. hálaadó ünnep a befejezett aratásért. 
Az Újszövetségi ünnep: Pünkösd. A ke-
resztény liturgiában hármas tárgya van: 
1. A Szentlélek Isten eljövetele, 
2. Az újszövetségi szeretetszövetség befe-
jezése 3. a tanítás és a kegyelemosztás.
A mi Pünkösdünk is aratási ünnep, Isten-
nek áldozott zsengéje az a 3000 zsidó volt,

akik Szent Péter beszédjére megkeresztel-
kedett. A Szentlélek eljövetelét különféle
módon szemléltették: rózsákat vagy égõ
tüzes csóvákat dobtak le a templom
mennyezetérõl, rózsákkal díszítették a
templomokat és házakat. Innen a név is:
rózsás húsvét. A szentelési napokon a
papjelöltek lelkében a pünkösdi csoda újul
meg. A bérmálás szentségét is ekkor szok-
ták a püspökök kiszolgáltatni. A Szentlélek
legfontosabb mûvei: Jézus és az Egyház
születése, a Szentírás sugalmazása, a
Szentlélek ajándékai: Értelem, Tudomány,
Bölcsesség, Tanács, Lelki erõsség, Jám-
borság, az Úr félelme. Fogadjuk hálásan a
hét szent ajándékot, és úgy használjuk fel,
hogy annak szent gyümölcsei lelkünkben
megérjenek. „Szent, szent, szent az Úris-
ten, Atya, Fiú, Lélek.” Ezt harsogja kórusa
a nagy mindenségnek. A Szentlélek Úris-
ten sóhajtozván bennünk – mondhatatlan
szavakkal, ezt sóhajtja lelkünk.

PáLFFY MÁRIA

A bõkezûség Istene
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Úgy adatott, hogy idén három gyémánt-
misés, egy vasmisés, egy újmisés pap-
testvérünket köszönthettük a nyár eleji
vasárnapok egymásutánjában a Budai
Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom-
ban. Dr. Kerekes Károly kiérdemesült
zirci apát úr nyitotta meg a sort május
16-án, pappá szentelése 60. évforduló-
jának napos napján. Bár az érintett cisz-
terci atyák közös testvéri szentmiséje a
hagyományok szerint majd csak au-
gusztus 19-én lesz – Szent Bernát hazai
ünnepnapján – Zircett, mégis a hála jo-
gos kifejezése történt Budán, május kö-
zepén, vasárnap délben, hiszen Károly
apát úr már vagy 70 éve otthonos a
Szentimre városában, tanult, majd taní-
tott itt, és döntõ szerepe volt a mai fiatal
ciszterciek elindításában és többek közt
a budai plébániai élet újra szerzetesi
szolgálatba adásában. Errõl különben a
kerületi önkormányzati lap, az Új Buda is
megemlékezett.

Dr. Kerekes Károly gyémántmiséje
„Nem szégyellem az evangéliumot, mert
az Istennek ereje az, mindenkinek az
üdvösségére…” (Róm 1,16) írta annak
idején Andornoktályai újmisés szentké-
pére leendõ életmûve találó mottójául.
A teli templom népe, az együttmisézõ
szerzetes atyák sem szégyellhették,
hogy a mennyei Atya életünket alakító
szeretetét – éppen pont ezen a napon –
ne az Apát úrnak adott, általa nekünk to-
vábbadott ajándékain át nézzék (vö. II.
János Pál pápa: Az új évezred küszöbén,
43. p). Ahogyan VI. Pál pápa mondotta,
a mai embereknek elsõsorban nem taní-
tókra, hanem tanukra van szüksége.

Ezért hívta föl figyelmünket az el-
mélkedés a napi evangéliumra utalva,
hogy Szentlélek Urunk szándéka szerint
eszünkbe juttat mindent, amit Õ mon-
dott nekünk. Innen érthetõ az Apát úr
szenvedélyes Biblia-szeretete is. Hogy
minél jobban értse a Szentlélek fényé-
ben az isteni kinyilatkoztatás szavát,
ezért mûvelte a bibliai nyelveket, kivé-
teles nyelvészeti, értelmezési érzékeny-
ségre téve szert. Ezért tudja a szavak,
fogalmak gyökerére s a bennük rejlõ
igazságra, hittitokra irányítani tanítvá-
nyai figyelmét. Aki csak egyszer is hal-
lotta tõle, nem tudja elfelejteni a
Confiteor (bûnvallomás) és a Confessio
(Istent dicsõítõ felszabadult vallomás)
összefüggését, a Megváltó (Redemptor)
és az Üdvözítõ (Salvator) Krisztust jel-
lemzõ megnevezések egymásra követ-
kezését, a profetikum és a katekézis ér-
telmét. Az idõk távlatából nézve meny-
nyire meg kell köszönnünk mindazt,
amit a teológusok tanításáért, úttörõen a
világiak teológiai képzéséért, a hetvenes
évek papokat megfrissítõ Katekétikai
Lelkigyakorlataiért tett. Hány lelki hét-
vége, „égbekiáltó” prédikáció, és meny-
nyi remekbe szabott elõadás, cikk adott
alkalmat arra, hogy pl. Isten humoráról,
Jézus Krisztus erõszak-mentességérõl, a
lelki atyaságról és a ciszterci Szent
Bernát-os lelkületrõl maradandó és
megvilágító szempontokat adjon közre.

A napi szentlecke a Jelenések Köny-
vébõl való mennyei vízió felvillantásá-
val arra késztette az ünneplõket, hogy
hálásan emlékezzenek arra a szervezõ
tevékenységre is, amellyel az Apát úr a
jövõ reményében küzdött és tevékeny-
kedett. Az a kijelentése már a nyolcva-
nas években ismételten elhangzott, hogy
„Szent Imre él!” Lassanként megfogha-

tóvá vált ez az iskola újraszervezésével,
a plébániai élet megelevenedésével.
Éles megkülönböztetõ készsége a szel-
lemi rendrakás igényével segítette min-
denkor szolgálatát. Kedves szentje, a
legismertebb ciszterci, Szent Bernát le-
hetett e téren mestere. Nem felejthetjük
azt a pillanatot sem, amikor a Szentatya
meghívására 1999-ben szakértõként
részt vett a II. Európai Szinóduson. Ró-
mából hazajövet lendületesen fellobog-
tatta a Szinódus záró okmányát: Ne félj
Európa, remélj, merj bizakodni (ne fe-
lejtsük el, ebbõl a tanácskozásból szüle-
tett meg az „Ecclesia in Európa”, szá-
munkra a mai Európában sorsdöntõ
apostoli buzdítás). Apát úr mindig hig-
gadtan ezt a reményt képviselte és éli.
Kedvenc szava, hogy „érdemes”! 

A napi olvasmány a Jeruzsálemi Zsi-
natot idézte, annak megszületett harmó-
niáját, a testvéri egyetértés szépségét.
Ilyen hullámhosszon idéztük vissza
Apát úr meglehetõsen az elsõ zarándo-
kok közötti szentföldi útját, annak fi-
nom karcolatait.  Lelkiséget formált töb-
bek között az az egyensúlyos szemlélet,
amellyel a tanítványiságról, a tanulé-
konyságról fogalmazott. Arról a lelki
érinthetõségrõl, nyitottságról, ihlet-ér-
zékenységrõl van itt szó, amely a lelki
ember sajátos tulajdonsága. Bár õ a ver-
seit egyszerûen csak TÜKER alágyúj-
tósnak szokta nevezni, nem hallgatha-
tunk az Isten-szeretetre ösztökélõ költé-
szetérõl sem. Idéztük is a Májusi moza-
ikok c. kis könyvecskéjének május 16-i
bejegyzését. „A galamb a Szentlélek Úr-
isten jelképe, aki szájából leheletével,
szeretetével melengeti, életnedvével
táplálja, bimbóztatja és virágba
szökkenti a titokzatos olajágat, Szûz
Máriát. Mert Õt jelenti az a bimbós ág,
amely mag nélkül, gyökért nélkül, az ág
megtörése nélkül az üdvösség olajának
édes illatát árasztja, teríti szét Noé Bár-
kájában, az Egyházban…”

Az Úr elé állva mi mást kérhetnénk
számára, mint amit a zsoltáros énekel:
„Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat,
hiszen gyönyörûségemet Õbenne talá-
lom.” Õbenne, Istenben. Ez valós vágy,
és máris egy csipetnyi örökkévalóság,
hiszen ahogyan az Apát Úr a gyémánt-
misés emlékképén vallja: „Jézus Krisz-
tus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.”
(Zsid 13, 8).           

BRÜCKNER ÁKOS ELÕD

Elmélkedés

Te tudod Uram, hogy ki is õ,
szavadat, szívedet ismerõ,
örök hûséged hirdetõ,
viharba bele nem törõ,
Igazság hitét õrizõ.
Ó -ra és Új -ra tanító,
emberségedet hordozó,
alázatában is nemes,
minden tettében egyenes.
Ördöggel bátran harcoló,
sötétségbe is fényt hozó
Hit-humorral telt bölcs szíve
mindnyájunk élõ forrásvize!

Kerekes Károly atyának sok 
szeretettel 1987. Kosinsky Ágnes
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A Máriapócsi Lelkigyakorlatos
és Zarándokház igazgatójával
beszélgetek, Kiss Antal igazga-
tó atyával. 

Hogyan vállalta el ezt a
munkát?

Második éve szolgálok itt,
azelõtt Timáron voltam parókus.
A Tisza partján fekvõ Timár
község, szemben Tokajjal, a to-
kaji heggyel, amelyen a szõlõ-
táblák mint egy-egy Mozart-ze-
nemû, a Zempléni-hegyek gyönyörû em-
lékeket ébresztenek bennem. Amikor me-
gyésfõpásztorom, dr. Keresztes Szilárd
püspök úr idehelyezett, az elõbb említett
természeti szépségek és emlékek mind el-
halványultak a Könnyezõ Pócsi Mária
mellett. Egy görög katolikus pap számára,
a földi életünket tekintve, nem lehet szebb
szolgálat.

Mi indította el a papi pályán?
36 éve vagyok pap, a családi háttér

fontos volt a választásomban. Annak ide-
jén a kommunizmusban bizony értek ne-
gatív élmények, de ezek mind még in-
kább erõsítették a hivatásomat. Négyen
vagyunk testvérek. Makón laktunk, édes-
apám kereskedõként dolgozott. Minden
vasárnap igazi keresztény ünnep volt szá-
munkra.

A görög katolikus papok megnõsül-
hetnek, az atya választott-e feleséget?

Igen. 1968-ban nõsültem, feleségem
Atzél Katalin, gyógyszerész, aki életem
legnagyobb ajándéka. Három gyerme-
künk született, és 4 unokám van már.

Miben különbözik ez a Máriapócsi
Lelkigyakorlatos ház a többitõl?

Több mint 5 éve mûködik a ház, egész
éves programokkal. 120 fõ számára tu-
dunk szállást biztosítani. A zarándokház
100 méterre van a Kegytemplomtól, a
Csodatévõ Pócsi Szûz Anya képétõl. A
közelség az oka annak, hogy a zarándo-
kok megérkezve mindenekelõtt a Pócsi
Máriát keresik föl, köszöntik õt, és ez a
személyes találkozás határozza meg a
Zarándokházban töltött napokat, ahol
munkatársaim szeretete, figyelmessége

A Máriapócsi 
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már nagyon 
várja a 
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Zarándokház 
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és a ház családias légköre veszi körül
õket. Ez a különlegessége e helynek.
Máriapócsot tavaly Lourdes-ban az Euró-
pai Mária-kegyhelyek Közösségébe hív-
ták meg, így bekerült Európa 15 legis-
mertebb Mária-búcsújáró helye közé.
Lourdes-ban derült fény arra is, hogy a
zarándokhelyek csak arra a helyre jel-
lemzõ üzeneteket közvetítenek. Például
Lourdes-ba gyógyulni járnak a betegek,

Fatima a fiatal házasok helye. Máriapócs
viszont a bûnbánók helye, a könnyes
megtisztulás és újjászületés helye. E lelki
folyamatra a Pócsi Mária könnyei indít-
hatnak el mindannyiunkat.

A legfontosabb a gyónás, a bûnbá-
nat az életünkben.

Igen, 50-60 pap is gyóntat nálunk
egy-egy nagybúcsún. Mikor ezt Lourdes-
ban elmondtuk, mindenki elcsodálkozott,
mert ennyi gyónó már nincs náluk kül-
földön. A bûnbánatra, a megtisztulásra
való lehetõség pócsi jellegzetesség.

Más országok érzékelik ezt?
Az ide zarándoklóknak a szomszédos

országokból, Nyugat-Európából, az
USA-ból, Új-Zélandról érkezetteknek is
igényük van a gyónásra. Nem turistaként
utaznak ide. Most májusban is, pedig
nincs nagy búcsú, minden vasárnap több
atya gyóntat órákon át.

Nagy megtérések történnek itt?
A gyónási titok köt, de annyit elárul-

hatok, hogy lelki gyógyulások történnek.
Magyarországnak van-e bûnbánati

küldetése Európában?
Ady verssoraival szeretnék válaszolni:

„Ma Máriától jönnek a szívek,
Ma Mária kép, minden durva lábnyom.
Szívemben sír a pócsi Mária
Egy õszies, emlékes délutánon.”

Ezzel a versrészlettel válaszoltam is.
Szebben ezt nem is lehetne elmondani. A
világirodalom egyik legszebb verse. A
megtérõk megtisztult szívükben maguk-
kal viszik a Pócsi Szûz Máriát.

El tudja képzelni atya, hogy újra
könnyezzen a pócsi Istenszülõ kegy-
kép?

Nagyon visszafogottan mondom:
igen. Krisztus ugyan teljesen elvégezte
megváltói mûvét, de ez lehetõség szá-
munkra. A mi emberi közömbösségün-
kön Mária könnyei segíthetnek. Jézus el-
jön másodszor ítélni élõket és holtakat.
Az ítélet szigorúságát csak Mária könnye
enyhítheti. Nagyböjtben Nagy Szent
Bazil Liturgiáját végezzük, ennek egy
részlete így szól: Megemlékezvén a má-
sodik és rettenetes eljövetelrõl. Fiatal pap
koromban két kisiskolás hittanosom
megrettenve kérdezte a liturgia után tõ-
lem, hogy miért lesz Jézus második eljö-
vetele rettenetes. Hát a mi bûneink rette-
netessége miatt. Krisztus Mária csillogó
könnyén keresztül nézzen ránk, így talál-
hatunk csak menedéket bûneink bünteté-
se elõl.

Így legyen. Segítsen meg ebben
minket a pócsi zarándokház tevékeny-
sége.

KURUCZLEKY ILONA
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Királyházi Csabával beszélgetek, a
Máriapócsi Idõsek Otthonának igazgatójá-
val, arról, hogy honnan jött annak az ötlete,
hogy befogadóházat építsenek. Ki indította
az idõsek otthonának megvalósítását?

A korábbi képviselõ testületben merült fel a gon-
dolat, mert nagy igény volt rá a helyi és környezõ tele-
pülések lakosainak részérõl. Pályázaton nyert az ön-
kormányzat 303 millió forintot, a Széchenyi-terven, a
Szociális és  Családügyi Minisztérium 8 millió forint-
tal egészítette ki ezt az összeget, 142 millió forint hitelt
vettünk még fel az OTP-tõl. Nyíregyházi tervezõk, ki-
vitelezõk építették fel ebbõl a pénzbõl az otthont.

Hány férõhelyes az otthon?
56 apartmanos az építmény, minden lakás 26 nm-

es, amely szoba, elõtér, fürdõ, fõzõfülke és terasz he-
lyiségekbõl áll, saját igény szerint rendezhetik be, de
az intézet is ad bútort, ha szükséges. Három társalgónk
van, imaszoba szárnyas oltárral, szauna, étterem, torna-
szoba is tartozik az épülethez.

Tehát a vallásgyakorlat biztosítva van,
ezek szerint?

A görög katolikus egyházzal állapodtunk

meg, de római katolikus mise is lesz az intézetben, lehet
gyónni, áldozni, aki akar.

Ápolásra szoruló betegeket is tudnak fo-
gadni?

Mindenkit fogadunk, kizáró ok csak a szenvedély és
pszichés betegség. Kerekesszékes és ágyban fekvõ el-
esetteket is el tudnak látni az ápolónõink. Gyógytornát,
pszichológus szakembert is biztosítunk, orvosi ellátást,
mentõszolgálatot úgyszintén.

Hogyan kell elintézni az otthonba való
jelentkezést, kihez kell fordulni ez ügyben?

Személyes kapcsolatra van szükség, orvosi javasla-
tot és jövedelemigazolást kell csatolni. Mivel emelt
szintû ellátásról van szó, egyszeri hozzájárulást kell fi-
zetni, 2,5 millió forintot állapított meg  a képviselõtes-
tület. Ha 1 szobát ketten vesznek igénybe, 1,5 millió
csak a befizetendõ összeg. Ezen kívül havonta  40
ezer forint a térítési díj.

Biztosítékként lakást, il-
letve annak az árát el-
fogadnak-e?

Ha jogilag el tudjuk megnyugtatóan rendezni az
ügyet, lehetõség van erre is.

Látogatókat hogyan fogadhatnak a bent-
lakók?

Nyitott intézmény vagyunk, napközben bármikor
jöhetnek az itt lakókhoz, azonban este 8 után már nem
javasoljuk a jövés-menést, mert olyankor már nyuga-
lomra van szüksége a betegeknek. A bentlakók is bármi-
kor elhagyhatják az intézetet.

Ha valaki meggondolja magát, mert nem
jól érzi magát az otthonban, elmehet-e olyan
módon, hogy a befizetett összeget visszakéri?

A vonatkozó jogszabályok alapján 5 év az elévülé-
si-gondolkodási idõ, akkor az idõarányos összeget visz-
szakaphatja, ha el kíván költözni. Halálesetre is fizetünk
vissza az örökösöknek pénzt. Más intézmény ezt a meg-
oldást nem alkalmazza.

A havi befizetendõ összeg emelked-
het?

Akivel 40 ezer forintban álla-
podtunk meg, azoknak

Máriapócsi Idõsek Otthona
Görög katolikus hírek
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Szentek

A szentek elsõsorban
azok, akik Isten népéhez
tartoznak, akik egyek a
Szentlélekben, a megiga-
zulás kegyelmében, a sze-
retetben, a szentségek
megvalósításában, és akik
ennek megfelelõen imád-
sággal közbenjárnak egy-
másért és tettekkel segítik
egymást. A szentek tiszte-
lete mindig magának Is-
tennek dicsérete és dicsõí-
tése is. Egyházunk három
dogmát mondott ki a szen-
tek tiszteletérõl: 1. A meg-
dicsõült szentek vallási tiszteletre mél-
tók (DS1867) 2. A szentek segítségül hí-
vása megengedett és üdvös (DS 1867 3.
Megengedett és üdvös dolog tisztelni a
szentek képeit és ereklyéit (DS 600-60).

Rita ismert közbenjáró szentünk fõképp
családi ügyekben és az úgynevezett „le-
hetetlen helyzetekben”. Umbriában szü-
letett, ugyanazon a tájon, ahol Assisi
Szent Ferenc élt és meghalt. Szülei föld-
mûvelõk voltak. Rita örökölte apja szi-
lárd értelmét és anyja szépségét, Isten
szeretetét.

Cascia apácáihoz akart belépni, de
ilyen szépséget nem akartak fölvenni.
Azt ajánlották, hogy menjen férjhez. Er-
re hamarosan sor került.

Egyik vasárnapi misén pillantotta
meg õt a nála idõsebb férfi, aki magatar-
tása miatt nem volt a legalkalmasabb ké-
rõ. Nagyon fölényes, durva férfi. Barátai
nincsenek, csak ellenségei. Rita félt tõle
és a férjhez menéstõl is. Sokat imádko-
zott és megértette, hogy Isten mindazért,
amit eddig tõle kapott, ilyen módon is
próbára teszi õt. Ez valójában nem az
emberek iránti, hanem az Isten iránti sze-
retetnek volt a próbája.

Így imádkozott: „Istenem add meg
nekem, egyedül csak azt add meg nekem,
hogy ne gyûlöljem õt!” A menyasszo-
nyok boldogok szoktak lenni, õ nem volt
az. Ezt a férj maga is tudhatta. Rita hû
maradt „igenjéhez”, mert Isten törvényei
szerint érvényesen akart férjével házas-
életet élni. Lelkiismerettel, gondossággal
és szeretettel azért küzdött, hogy valóság
legyen, amit az oltár elõtt kimondott.
Megbocsátotta a testi és lelki bántalma-

kat is. Rita szeretete végül
egészen meglágyította
férjét, még a tapintatot is
megtanulta.

Két kisfiuk született és
ezekért is hálás volt. Nem
veszekedett, szeretett ott-
hon maradni és lopva
megsimogatta felesége
kezét. Egészen megszelí-
dült és normális ember
lett. Már majdnem egé-
szen „megváltozott”, ami-
kor neki is fizetnie kellett
régi mivoltáért. Valaki
kést döfött a bordái közé.

Mielõtt meghalt még tudott gyónni és ál-
dozni. Rita megsiratta, mert akkor már
nem pusztán „akaratával”, hanem õszin-
tén szerette férjét. Két serdülõ fiú maradt
utána és a „vendetta”=vérbosszú. Nem
nõsülhettek  meg addig, amíg a gyilkos-
ságot meg nem torolják. Ezzel a szokás-
sal szemben Rita tehetetlen volt. A kiút
csakis az imádság volt.

„Istenem, adj valami megoldást.”
Megkapta a legfájdalmasabbat, amit egy
anya csak kaphat: betegség következté-
ben fiai meghaltak.

Rita testi szépsége meghervadt, de va-
lami rendkívüliség áradt belõle. Ismét
kérte felvételét a zárdába, de elutasítot-
ták. Rita továbbra is eljárt a zárda temp-
lomába. Egyszer csak valami titokzatos
módon ott volt a zárdában, apácaruhában.
Soha nem engedte be senki sem. Soha-
sem látták, hogyan „jutott be”. Egyszerû-
en csak ott „volt”. Az apácák végül már
kérdezni sem merték. Megengedték,
hogy ott maradjon közöttük. Engedélyt
kapott a rendbe lépésre. Letöltötte szabá-
lyosan az újoncok idejét, letehette a foga-
dalmát. Egyre többen jöttek hozzá taná-
csért és közvetítõ imádságokért. Megta-
pasztalták, hogy a különösen „nehéz”
ügyekben is tud segíteni. Már életében el-
kezdte közbenjárásait ontani.

Cascia kis városa lelki központ lett,
mert egy szent élt köztük. Szent Rita
azért tud közbenjárásával segíteni ben-
nünket „kellemetlen” és „lehetetlen”
helyzeteinkben, mert õ maga egész életét
Isten akaratárának szentelte. Ott kell hû-
nek maradni Istenhez, szeretetéhez és
törvényéhez, ahova rendel minket. 

PÁLFFY MÁRIA

Pártfogást kérõ ima Szent Ritához

Szent Rita! Kérlek, fogadj engem pártfogásodba, mint egy kis gyermeket! Oltalmazz engem a go-
nosz lélek mindenféle álnokságától, állj mellettem minden testi és lelki veszélyben, erõsíts, ha elve-
szítem bátorságomat és ha kishitû vagyok!Szent Rita! Engedd meg, kérlek, hogy Téged válasszalak
pártfogómul és közbenjárómnak. Hûségesen akarom követni erényeidet. Eszközöld ki a jó Isten ál-
dását minden munkámra és szándékomra, különösen pedig...... Legfõképpen segíts, hogy megkap-
jam a végsõ kitartás és a jó halál kegyelmét! Amen

Az ismeretlen és a valóságos Szent Rita Máriapócsi Idõsek Otthona

csak inflációkövetõ emelést állapítunk meg, akik késõbb
írták alá a szerzõdést velünk, náluk emelhetjük a díjat.

Mi a végsõ nyugdíjhatár?
A nyugdíj 80 százaléka az irányadó, de a hozzátar-

tozó kiegészítheti a térítési díjat. A fennmaradó 20 szá-
zalék a költõpénz, amit biztosítanunk kell a bentlakónak.

A rendszeres étkezésen kívül milyen el-
látást igényelhetnek a bentlakók?

Gyógyszerellátástól kezdve, takarításon át, fûtésig
mindent megkapnak az ellátottak, a ruhájukat is kitisztít-
juk. Szabadidõs programokat szervezünk, az esetleges
depressziót, ami a magányból adódhat, itt a társaság fel-
oldja. A közös programok pl. buszkirándulás, strandolás,
ünnepekrõl való megemlékezés, színházlátogatás stb.

Túljelentkezés esetén ki jogosult a sza-
bad helyeket elfoglalni?

Kormányrendelet alapján, a legrászorultabbaknak
kell adni a fennmaradó helyeket.

Mi történik ha a lakó kórházba kerül, el-
veszítheti-e az intézeti helyét?

Szó sincs róla, a szerzõdés megvédi ettõl, mi köte-
lesek vagyunk élete végéig ellátni.

Sok sikert kívánok az intézet mûködé-
séhez. PAPP NÓRA

Szent Kereszt 9
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Sajnos azonban a terhesség
közben az egyik baba elment.
Kétségessé vált, hogy a má-
siknak nem lesz-e valami ba-
ja? Sokat imádkoztunk érte,
hogy megmaradjon. Szentkút
áldása most sem maradt el.
Sára – a család legszebb kará-
csonyi ajándékaként – világ-
rajött, egészségesen! 

Szentkút        
ajándékai      
2. rész

Éva – 2002. március 

Unokabátyám, az Ausztráliá-
ban élõ magyar édesapa késõn
nõsült, így nem gondoltak
már gyermekáldásra. 62 éve-
sen, 3 éve agyvérzést kapott,
amelynek következtében a fél
oldala lebénult. Hála Istennek
szépen javult az állapota, és
egyszerre jött a meglepõ hír,
hogy gyermeket várnak! Az

egész rokonság nagyon örült,
de sajnos, a magzat 6 hónapo-
san szívelégtelenség követ-
keztében meghalt méhen be-
lül, s ebbe a mama is majd-
nem belehalt. Akkor vittem el
lélekben õket is Szentkútra,
hogy lehessen ezután egy
egészséges kisbabájuk. Egy
évre rá jött a levél, benne egy
csodálatos kisbaba képe,
Évié, aki 2002. márciusában
megszületett Isten Dicsõségé-
re és mindannyiunk nagy örö-
mére! 

Julcsi – 2002. 
november

Julcsi szüleivel régóta ismer-
jük egymást. Többször vol-
tunk együtt Szentkúton. Már
volt egy kislányuk, de szeret-
tek volna testvérkét neki. A
második baba meg is fogant,
de sajnos minden ima ellenére
a mama elvetélt. Utána egy
mióma mûtéten is átesett. Na-
gyon kértük az Égieket, lehes-
sen mégis második babájuk.
Kérésünket meghallgatta a
Szûzanya, és Julcsi 2002 no-
vemberében megszületett. Õ
is gyönyörû, mint a nõvérké-
je! Hála és Dicsõség érte
mindörökké!

Sára – 2002.
december

Sára Édesapja Szentkút köze-
lébõl származik, és már 14
éve várták a gyermekáldást,
amikor végre úgy nézett ki, a
Mindenható ikreket ad nekik.

Gergõ – 2002.
december 

Gergõ szüleivel egy imacso-
portba jártam. Nehéz szívvel
vettük tudomásul, hogy min-
den erõfeszítés ellenére a fiatal
pár elsõ babája elment. Ezután
sokáig nem hallottunk egy-
másról, de felírtam õket is a
szentkúti listámra. Tavaly õsz-
szel sikerült kijutnom Roton-
dóba, Pió atyához. Természe-
tesen neki is „átadtam” kérése-
imet. Amikor hazajöttem októ-
berben,  egyik nap az édesapa
felhívott. Érdeklõdött, mi van
velem, én is róluk, de nem
mertem feltenni az engem leg-
inkább érdeklõ kérdést. Egy-
szer csak magától mondta: „és
képzeld, decemberre várjuk a
babát! Nagyon boldog lettem,
és akkor árultam el, hogy két
éve ezt kérem az Égiektõl! Ve-
lük virrasztottam a szülés éj-
szakáján. Csodálatos élmény
volt! Gergõ gyönyörû és a szü-
lei nagyon boldogok.
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idézet, ami oly sokszor adta
vissza szívembe a reményt:
‘Nem mondtam-e neked,
hogy, ha hiszel, meglátod az
Isten dicsõségét?’” (Jn.
11,40.)

Igen, ezt egyre jobban ta-
pasztalom. Azóta már útban
van a hatodik kisbaba is!!! Az
Õ szeretete és kegyelme bebi-
zonyítja naponta, hogy aki
hisz, annak nincs lehetetlen.
Aki ÕT komolyan veszi, azt
Õ is komolyan veszi. Csak
„merni” kell mindent RÁ bíz-
ni és árad ránk a Kegyelem. A
hálatáblán öt név van, de
örömmel írom, hogy azóta
már jön a hatodik „kiimádko-
zott” kisbaba is!

És végül néhány szót
Petikérõl, a legfiatalabb
babáról, aki pápai áldással
jött a világra, szülei nagyon
nagy örömére.

Aki még nem ment el
Mátraverebély-Szentkútra,
kezdje el, menjen el legalább
egyszer. Vigyen oda minden
kérést, gondot, bánatot, be-
tegséget, szenvedést, örömöt
és hálát. Biztos lehet benne,
hogy megkapja Szentkút
ajándékait, s vele a Boldogsá-
gos Szûz és a Mennyei Atya
végtelen szeretetét.

KOSINSKY ÁGNES

Szentkút        
ajándékai      

Rendszeresen járok Mátraverebély–Szentkútra,
viszem magammal az ima-listámat, rajta sok
olyan súlyos beteget, akik személyesen nem
tudnának elzarándokolni oda, és hozom nekik a
vizet. Volt az imaszándékok között nyolc család
is, akik gyermekáldást szerettek volna és ezek
a kisbabák HÁLA ISTENNEK
azóta mind meg is szület-
tek. Történetük nem min-
dennapi

Anna – 2003. jún. 8.
Pünkösd vasárnap

Tünde és Gyula 15 éve háza-
sok. Tünde 5 éve tért meg, így
akkor volt egyházi esküvõjük.
Utána azt mondta nekem: 

„Tudod, most már igazán
jöhetne a baba, mert én ke-
reszténynek szeretném nevel-
ni.” De a baba csak nem jött.

2002 februárjában, egyik
gerincrákos betegemmel –
akinek a leletei azóta már ne-
gatívak – voltunk Szentkúton,
Tünde is velünk volt. Mise
után az iroda elõtti folyosón
töltötte a vizet az üvegekbe,

egy bõ kabát volt rajta.
Leopold atya arra jött és meg-
szólította:

„Szívesen megáldom,
kedves Kismama.”

„Sajnos nem vagyok kis-
mama, de áldjon meg atya,
mert nagyon szeretnék kisba-
bát!” –  felelte Tünde.

Az atya megáldotta, és mi
nevetve mondtuk, hogy kezd-
heti számolni a hónapokat.

Egy ideig azonban hiába
számoltunk, de egy szép õszi
délután megszólalt a telefo-
nom és Tünde hangja szólt
bele: „Muszáj neked meg-
mondjam, hogy babát várok!”

Mondanom sem kell,
mennyire boldog lettem!

A kicsi Anna, Isten igazi
ajándékaként Pünkösd vasár-
napján, délelõtt – egyidõben a
szentkúti misével ahol érte
imádkoztunk – jött a világra.
Az Úr Angyala kísérte a szo-
báig, mert pont delet haran-
goztak, amikor kihozták a
mûtõbõl. Egészséges, gyö-
nyörû kisbaba.

Amikor a négynapos
„Csodát” a kezemben tarthat-
tam, Tündi megszólalt: „Sok-
szor el sem hiszem, hogy ez
velem megtörténhetett.
Eszembe jutott az a bibliai

Péter – 2004. 
január  14. 

Fotó: Kovács Gábor
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M
ûvészként országot-világot járnak,
hazatérve pedig cégük, a Classica
Hungarica keretén belül indítanak

vagy éppen támogatnak minden jó ötletet.
Két vállalkozásuk segítség ebben: hangle-
mezkiadójuk, a tíz esztendõs Musica
Hungarica, a magyar zene kiadója, s a ta-
valy létrehozott Portéka Hungarica, amely
a kiszolgáltatottá vált magyar gazdák, cé-
gek mellé állva, lassan az egész országot
behálózza.  

Mindketten vallják: sohasem volt sem-
mi sem véletlen az életükben. A gondvise-
lõ Isten szeretete vezette õket nehézsége-
ken, sikereken át, hogy mire a külsõ felté-
telek is megérlelõdnek, addigra edzett
szívvel éljenek tudatosan a magyarság
szolgálatára. Hivalkodás nélkül, a beleszü-
letett ember természetességével. A kegye-
lem pedig közben gondoskodik arról,
hogy mûvészetük is megérdemelten kitel-
jesedjék.

Egy idõs gazda nemrégiben bekopogott
a mûvész irodájába, s annyit mondott:
„Csak azért jöttem, kedves uram, hogy
megköszönjem, hogy VAN.” 

A Musica Hungarica egy látszólagos
kudarc nyomán született. A kilencvenes
évek közepén Éliás Tibor arra gondolt, ha
idejön egy külföldi és nincs több szabad-
ideje mint egyetlen este, akkor õ ezen az
estén magas színvonalon nyújtani fogja
számára a magyar muzsika legértékesebb
darabjait. Kibérelték a Pesti Vigadó Nagy-
termét, s hosszú távra megtervezték a
Musica Hungarica – A magyar zene
gyöngyszemei címû gálát. A siker garanci-
ája esténként száznegyven nagyszerû mû-

„Eddig a hivatalosan megadóztatott forint-
jainkból, ráfizetéssel, támogatás nélkül ad-
tuk ki az operákat. Kiadásra vár még a Dó-
zsa, a Sarolta, a Névtelen hõsök. A továb-
biakat azonban csak támogatással tudom
létrehozni, mert mostantól más területre
kell hangsúlyosabban odafigyelnünk.”  S
miközben az új feladat kihívásait említi,
szóba kerül egyik legszebb mûvészi emlé-

kük is:  a magyarok 2000-ben
tartott ötödik világtalálkozója.
Ennek ünnepi ülésén, az Ország-
házban, fölállva ünnepelte mind-
kettõjüket a világ magyarságá-
nak több száz küldötte, Bánk bán
nagyáriájának és a „Szép vagy,
gyönyörû vagy Magyarország”-
nak eléneklése után. S ezt a mél-
tán nagy sikert máig tartó meg-
hívások sora követte, követi: Ka-
nadából, Észak- és Dél-Ameriká-
ból, Dél-Afrikából, Európa orszá-
gaiból. S ezek mellé a sikerek
mellé került a legújabb feladat: a
Portéka Hungarica, a magyar
áruk bolthálózata. 
VÁLASZD A MAGYART!
Nagyon-nagyon magyarpárti va-

gyok, és ebbe ne tessék politikát belema-
gyarázni! A nemzetben való gondolkodás
nem lehet ilyen vagy olyan „párti”. –
mondja Éliás Tibor – A magyar termék
mindig jobb, ha bal is! Az nem idetartozik,
hogy kinek hova húz a szíve. Jelszavunk:
Válaszd a magyart, hogy mindannyian bol-
doguljunk! Ha a magyar családok nem
tudják eladni portékájukat s tönkremen-
nek, akkor nem tudják adott esetben az Ön
kínálatát  sem megvenni, s szükségképpen
elõbb-utóbb Ön is tönkremegy. Csak egy-
más megélhetését segítve tudunk megka-
paszkodni! Ezért mondtam el négy évvel
ezelõtt több rádióadásban és újságban is,
hogy mozgalmat kéne indítani: Válaszd a
magyart! jelszóval.”  Akkor még az elsõ
operafelvételek megszervezése, lebonyolí-
tása volt a mûvészházaspár életének moz-
gatója, s úgy remélték, lesz hivatásos ke-

vész föllépése volt. Szalkai Zita
ekkor már szíve alatt hordta kis-
lányukat, de azért a nagy vállal-
kozásban teljes odaadással
részt vállalt. Természetes volt
számára, hogy föllépései köz-
ben, a színfalak mögött, jelenlé-
tével mindig õ lehetett a bíztató
segítség mûvésztársai számára. 

Aztán, utólag tisztán fölismert okokból,
tizennégy elõadás után le kellett húzniuk a
redõnyt – több milliós veszteséggel. S an-
nak ellenére, hogy a gála az 1996-os év
egyik legértékesebb mûsora volt. Megma-
radt viszont a róla készült kiváló Musica
Hungarica lemez. „Akkor azt mondtam,
úgy látszik nekünk lemezeket kell kiad-
nunk. S így azóta prosperál a Musica
Hungarica, a magyar zene kiadója. Már
több mint negyven lemezünk jelent meg,
köztük a kolozsvári operaház mûvészeinek
elõadásában az István király, a Bátori Má-
ria és a Brankovics György címû Erkel-
operák.” A szemet is gyönyörködtetõ kiad-
ványok mindegyikét Éliás Tibor szerkesz-
tette és írta. Közülük – megjelenése évében
– a Hazám! CD elnyerte „a legszebb ma-
gyar kiadvány” címet. Az egyedülálló vál-
lalkozásról, az Erkel-sorozatról ezt mondja:

„Hazám, hazám, 

te mindenem!...”

Fényesen szárnyaló tenorhang tölti be a koncerttermet. Éliás Tibor énekel.
Majd zúg a taps, lelkesen újráz a közönség... „Szép vagy gyönyörû vagy
Magyarország...” halljuk késõbb szívmelengetõn Szalkai Zitától. A tiltás
ellenére sem feledett szépséges dalt könyvtárak rejtekébõl kutatta föl, és sok
év után itthon õ énekelte elõször ismét pódiumon. 

ÉliásTibor, Rádió stúdió
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reskedõ, vállalkozó, aki kapva-kap az ötle-
ten. El is indította mozgalmát Usztics Má-
tyás, egyben létrehozva a Magor védjegyet
a Nemzeti Kamara Színház támogatására.
S mivel ez nem volt azonos az eredeti el-
képzeléssel, Éliás Tibor is nekilátott saját
ötlete megvalósításához, a Portéka
Hungarica üzletlánc szervezéséhez. Mára
már a két mozgalom párhuzamosan mû-
ködik, alkalom adtán egymás áruit is for-
galmazva. Így, magyar módra, a magyar
vállalkozók érdekeit nézve is lehet bõvíteni
a választékot! „Csak azt kötöm ki, hogy az
áru száz százalékosan magyar cég termé-
ke legyen, s addigi elnevezésével, cégjelzé-
sével kerül a Portéka Boltokba. Tehát min-
den olyan cég jelentkezését várom, amely
magyar tulajdonban van, Magyarországon
adózik, magyar munkaerõvel dolgoztat,
magyar cikket állít elõ, vagy magyar gaz-
daként a földjén termelte áruját.”  Buda-
pesten, a Portéka Áruház és Bemutatóte-
rem csöndes zugában beszélgetünk, a Ma-
gyarok Házában. Két percre az Astoria

megállótól, bejárat a Sem-
melweis utcából. Nyitva hét-
köznapokon 10–18 óráig. Ké-
nyelmesen nézelõdhet a láto-
gató az ízlésesen berendezett,
kétszintes, kétszázhúsz négy-
zetméteres területen. Miköz-
ben a gazdag lemezsarokból
szép magyar muzsika szól,

kapható itt az igazi házi kenyértõl a manga-
lica kolbászon és a biokészítményeken át a
zokniig és a bögrékig sok minden – s a
meglepõen nagy választék egyre bõvül.
Újabb és újabb áruházak megnyitásáról
folynak a tárgyalások. „Bárki nyithat Porté-
ka Áruházat, a beszerzési forrást és a leg-
kedvezõbb árakat biztosítani tudjuk... Van
már Törökszentmiklóson a Portéka háló-
zatnak tejpalackozó üzeme is, ahol vissza-
váltható palackokba kerül a teljes tej. Belõ-
le otthon kefirt, túrót, aludttejet is készíthe-
tünk. Megalszik és nem büdösödik meg

helyette.” Éliás Tibor hónapok óta hajnali
négyig, fél ötig dolgozik. Kalkulál, számol,
hogy ráfizetés nélkül, mégis a lehetõ legol-
csóbban kerüljön minden a vásárlókhoz.
Büszkesége, hogy nem egy cikket még a
multiknál is alacsonyabb áron tud forgal-
mazni. „Ki kell húznunk a kátyúból szegény
Magyarországnak a szekerét! A Portéka
Hungarica alapelve, hogy segítse mindazo-
kat, akik ezen a szekéren szeretnének to-
vább haladni. Internet Áruházunk adatbá-
zisára minden tiszta magyar termék és
szolgáltatás rákerül. www.portekanet.hu.
Nem lehet ugyanis mindent, például kerti
tipegõt vagy garázst beszállítani az áruhá-
zakba. De attól még miért ne lehetnének a
kínálatunkban, ha vannak ilyen magyar ter-
mékek? És hamarosan kedvezményes ház-
hozszállítást is tudunk vállalni az ország
egész területére. Partnereink jelentkezését
természetesen nemcsak Interneten várjuk,
hanem a Classica Hungarica címén is:
1053 Kossuth Lajos utca 14–16. II. em. 6.
telefon: 486-03-36, vagy 06-30-921-09-
28.” S van még egy terület, amelyrõl elhi-
vatottan beszél: Meggyõzõdése, hogy
azért ilyen nagy a munkabírása immáron
hat esztendeje, mert megfelelõen alkal-
mazza a szervezetünk számára létfontos-
ságú anyagokat tartalmazó növénybõl, az
aloe veraból készült termékeket és táplá-
lék-kiegészítõket. Errõl keddenként 18.40-
kor a Zenit TV-ben ismertetõ elõadásokat
tart, s adatai szerint több ezer emberen si-
került már segítenie, még orvosokon is.
Kell is az állóképesség: tervezi, hogy újra-
indítja a Musica Hungarica gálamûsort –
most már valóban hosszú távra. Ezért
most kitartóan keresi a helyszínt, ahol
nagyszerû mûvésztársaik közremûködésé-
vel ismét rendszeresen fölcsendülhetnek a
magyar zenekultúra gyöngyszemei. Ter-
mészetesen addig is sokat szerepelnek. S
alkalmanként kislányuk, Antónia is erõsíti
a mûvészi elõadást. Ifjú kora ellenére már
bõven van színházi tapasztalata: az Erkel
Ferenc általános iskola és gimnázium ope-
ra-osztályának tanulója, az Operaház gyer-
mekkórusának tagja. Régóta fölszabadul-
tan énekel, táncol a színpadon, s ha lehet,
boldogan erõsíti szülei produkcióját.

A 2000. év tavaszán a Magyar Vitézi
Rend Éliás Tibort és Szalkai Zitát a ma-
gyarságért és a magyar kultúráért tett
szolgálatukért lovaggá ütötte. 

2004. év májusában Siófok, a világhírû
operettszerzõ szülõvárosa Kálmán Imre-
díjjal ismerte el Éliás Tibor énekmûvész
pályafutását, és a magyar operett népsze-
rûsítéséért végzett kiadói tevékenységét.     

PATONAI ADRIENNE

ÉliásTibor, Bánk Bán Erkel Színház

Szalkai Zita, 2000

A család



Mi késztette arra, hogy színházának az
„Evangélium” nevet adja?

Ezt a színházat én találtam ki, mely ma-
gyar, és ökumenikus jellegû. A reformá-
tus, evangélikus és az unitárius egyház tá-
mogatásával mûködik. Mellettem álltak,
atyai barátaim Szentágothai János és ifj.
Bartók Béla. Elõször a LOGOSZ névre gon-
doltam, a János evangélium így kezdõdik:
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az
Istennél, és Isten vala az Ige.” Logos filo-
zófiai és teológiai fogalmat Igével fordíta-
nak, dinamikus értelmi elvet jelent, mely
áthatja a világot, és eszközül szolgál Isten
és ember közti kapcsolathoz. A névvel
szemben az az ellenvetés támadt, hogy a
LOGOSZ könnyen összetéveszthetõ a ló-
góssal, ezért elvetettük. Végül Török Ta-
más, a rádió rendezõje az Evangélium ne-

vet ajánlotta, melynek eredeti je-
lentése az „örömhír” és a mi szín-
házpolitikánk, tisztaság, szépség
és az ige hirdetésével, örömöt
adni az embereknek. 

Kezdetben Antall József kor-
mányzása alatt kaptunk támoga-
tást, de utána 1994-98 közötti
négy évben a kultuszminiszter
nem fogadott. „Evangélium,”
sok éven át, elég sok hátrá-
nyunk volt a név miatt. Mint ör-
dög a tömjénfüstre, úgy rea-

gáltak, azt hitték, passió vagy misztérium-
játékokat, vagy dramatizált szentmisét
adunk elõ. A lelkesedés tartotta össze a
társulatot, és a Katona József színház ki-
mustrált díszletelemeibõl tákoltuk össze a
díszleteket. Szerencsére most már nívós
elõadásokkal, kitûnõ színészgárdával, és
mûvészi színpadképekkel fogadhatjuk a
közönséget.

Milyen darabokat játszanak?
Magyar, fõként a XX. századi dráma-

irodalom legjelesebb mûveibõl válogatok,
sokszor figyelembe veszem az aktuális év-
fordulókat is. Három Tamási Áron dara-
bot, köztük õsbemutató volt a „Hegyi pa-
tak”. A két Németh László darab egyikére,
a „Galilei”-re kapta Bánffy György a Kos-
suth díjat. Illyés Gyula két darabja közül az

Keresztény mûvészek

Egy szó lassan fogalommá válhat, egy
fogalom, idõvel nevet takarhat. Amíg a
név, vagy a cím mögötti valós tartalom-
ról alaposan nem gyõzõdünk meg, félre-
értések áldozatai lehetünk. Ez különö-
sen jellemzõ felgyorsult életünkre. Errõl
beszélgetünk a tizenkét éve mûködõ
Evangélium Színház megalapítójával,
Udvaros Béla
rendezõvel.
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Bitskey Tibor

Forgács Szilvia és O.Szabó István, a
Becket c.darabban

Udvaros Béla

Forgács SZilvia, a Szent Johanna szerepben



Keresztény mûvészek
egyikkel csak mi ünnepeltük születésének
századik évfordulóját, hazai színház nem
játszott akkor Illyés darabot. Márai Sán-
dor, Herczeg Ferenc drámái mellett, Sík
Sándor „István királyát” pedig hatvanszor
adtunk elõ, Bitskey Tibor ekkor kapott
Kossuth-díjat.

Hogyan válogatta a színészeket?
Egy-egy fõszerepre jeles ismert szí-

nészt választottam, de felmértem, hogy ha
ezt a  missziós vállalkozást végig akarom
csinálni, és hogy a színészekkel idõponto-
kat tudjak egyeztetni, ki kell nevelnem a
saját játékosaimat. Társulatom zömét fia-
talokból válogattam. Forgács Szilvia több-
ször próbálkozott a Színmûvészeti Fõisko-
lára bejutni, és nem vették fel, ott azonnal
megláttam benne a tehetséget. Elõször a
„Hegyi patak”-ban egy székely góbé 16

éves lányát játszotta, és tíz év alatt olyan
fejlõdésen ment át, hogy a „Szent Johan-
na” címszerepéért a Szövetségtõl meg-
kapta a szakmai minõsítését. Ugyanez tör-
tént Lénárt Lászlóval, öt éve került hoz-
zám, elõször nyolcmondatos szerepet ka-
pott, majd a „Mózes” darabban Jozsuét
alakította a címszereplõ Koncz Gábor mel-
lett. A most tavasszal bemutatott Jean
Anouilh: „Becket vagy Isten becsülete” cí-
mû drámában abszolút fõszereplõ a II.
Henrik angol király megformálásával. 

Arra nem gondolt, hogy leányát, Udvaros
Dorottyát is szerepeltesse?

Elsõ években tudatosan nem vettem
igénybe, késõbb már Õ is szeretett volna
nálam játszani, de nem tudtunk idõt
egyeztetni, a színházi és filmforgatási kö-
telezettségei miatt.

Hogyan zajlanak a próbák, a felkészülés
az új elõadásra?

Évente kétszer lépünk színre, tavasszal
Virágvasárnaptól Pünkösdig, és õsszel a
Reformáció ünnepétõl Ádventig. A színé-
szek hat hétig próbálnak, nemcsak szere-
pet kapnak, hanem emberi magatartási is-
kola is a mienk. Thália templomát építjük,
mert a görögök óta a színház templom
volt, és mi az Evangélium színházzal sze-
retnénk újra templommá alakítani. Nincs
trágár beszéd, öncélú meztelenkedés.
Még a próbákon sem hangzik el csúnya
szó, érzik a színészek, hogy nálunk más
világ van. Sokan szeretnének társulatunk-
ban szerepelni.

Nemcsak Budapesten, a Duna Palotában
léptek fel, jártak az ország több nagyvárosá-
ban és határon kívül Erdélyben, Kárpátalján
és a Felvidéken. Mi a nyárra a programjuk?

Pünkösdkor zártuk a Becket sorozatot,
és õsszel még vidéken fogjuk játszani. Au-
gusztusban felújítjuk Sík Sándor „István
király” elõadását. A katolikus Eger városa
augusztus 14-én ünnepli püspökségének
1000 éves évfordulóját. (A Pápa 1004-ben
felavatta a püspökséget, és 1804-ben ér-
seki rangra emelte a várost.) Egész napos
ünnepség záró akkordja lesz az esti szín-
házi elõadás a Líceum udvarában, pont
abban az órában fejezzük be az elõadást,
amikor István király felajánlotta a Szent
koronát a Szûz Anyának, és meghalt az ol-
tár elõtt. 

Kiskõrös evangélikus város, az embe-
rek úgy köszönnek egymásnak az utcán,
hogy „Erõs vár a mi Istenünk.” Itt még
nem járt a társulat. István király ünnepén
este ott fogjuk bemutatni a darabot. Né-
hány napra rá a református Sárospatakon
játsszuk el, immár hatvanharmadszor.   

A bemutatók nagy élményt nyújtottak
számomra, kívánom, hogy a további elõ-
adások is sikeresek legyenek, és a közön-
ségnek lelki feltöltõdést adjanak.

Eredményes és jó munkát kívánunk az
Evangélium Színház társulatának, hogy
híven „bétöltsék reménységgel a világot!”

NÉMETH ANDREA

Szent Kereszt 15
ium Színház 

Lénárt László és O.Szabó István,
a Becket c.darabban

Szabó Péter és O.Szabó István, a Becket
c.darabban

O.Szabó István, a Becket c.darabban

Forgács Szilvia, a Szent Johanna szerepben
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Szerzetesek

A
magyarországi rendek közül ke-
vesen ismerik a Depault Szent
Vince alapítású Lazarista Misszi-

óstársaságot, amely mai hányatott sorsá-
nak okát talán az elmúlt 40 év kommu-
nista papüldözéseiben kell keresni. Ri-
portunkban idõs lazarista atyákat kérdez-
tünk a század eleji szobi virágkorról, az
50-es évek borzalmairól és a rendszervál-
tozás utáni iskolaalapítási reményekrõl, a
rend jövõjérõl. Elõször a Vincés Nõvérek
(Irgalmas nõvérek) otthonában kerestük
fel Sebestyén Imre c.m. szerzetest, akit
éppen litánia elõtt kérdeztünk.

Imre atya, meséljen arról, hogyan in-
dult a Lazarista rend Magyarországon.

1898-ban kaptuk az elsõ házunkat
Piliscsabán, ott volt a fõhadiszállás, de
amikor Magyarország külön provincia
lett – mert elõtte Bécshez tartoztunk – a
Monarchia idejében, nagyon megugrott a
létszám. Ekkor kellett terjeszkedni Szob
felé. A szobi kastély Luczenbacher tulaj-
donban volt, 150 ezer pengõért lett meg-
véve. Piliscsabán ezután felszámoltuk a
teológiát és Szobon lett megalapítva a ta-
nulmányi ház. Ott voltunk egészen 1950-
ig, míg fel nem oszlattak bennünket.
1950. augusztus 1-jén vitték el a lazaris-
tákat Jászberénybe. Én nem voltam egé-
szen benne, mert akkor még 21 éves volt
a nagykorú és mi csak 20 évesek voltunk,
így bennünket nem internáltak. 6-an nem
voltunk felszentelve, így mi a Székesfe-
hérvári Egyházmegyében kaptunk elhe-
lyezést. Én a székesfehérvári teológián
kaptam lehetõséget.

Akkor nem a renden belül lettek
pappá szentelve?

Az Egyházmegye titulusára lettünk
felszentelve, tehát, hogy az Egyházme-

gye gondoskodik rólunk, de nem sokat
tett. Egy nagyon gyatra fizetésért tevé-
kenykedtünk és most se kapok nyugdíjat.

Hogyan emlékszik vissza a rend-
szerváltozás utáni szobi kezdetekre?

A szobi kastély, amiben most a kollé-
gium van, nevelõház volt és a házakat ar-
ra a célra adták vissza, az egyházak kár-
pótlásakor, amit ezelõtt is betöltöttek.
Nevelõház volt, tehát csak nevelésre ad-
ták vissza. Kispapunk nem volt, nem tud-
tunk volna nevelni, éppen ezért kellett
nevelõház címén egy iskolát, gimnáziu-
mot fölállítani. Így indítottuk 1993-ban a
szobi Szent László Gimnáziumot. Akkor
még, az elsõ évben, nem kaptuk vissza a
Luczenbacher kastélyt, így a diákok a
község szélérõl jártak be iskolába. Ez az
áldatlan állapot szerencsére csak egy évig
tartott és 1994-ben visszakaptuk a csodá-
latos helyen fekvõ, volt rendházunkat.
Velünk volt Szász Gyula rendtársunk is,
akivel sok nehézség közepette indítottuk
az iskolát civil tanárokkal és egyre több
kollégistával és diákkal. A célunk az volt,
hogy elsõsorban olyan gyerekeket tanít-
sunk és neveljünk, akiknek kevésbé vol-
tak adottak a lehetõségeik otthon, vagyis
inkább szegényebb sorsúakat, természe-
tesen mindenkit szívesen fogadtunk, az
se volt gond, ha esetleg még nem volt el-
sõáldozó, vagy ismeretlen volt elõtte a
római katolikus hit. Hitre, ugyanakkor
emberségre neveltük õket.

A papi hivatástudattal szimpatizáló
diákokkal külön is foglalkoztunk, így ad-
va nekik lehetõséget a késõbbi papi, eset-
leg szerzetesi, talán lazarista szolgálatra.
Voltak, akik úgy döntöttek, emberek ha-
lászai lesznek. Azonban mióta nem va-
gyok Szobon, sajnos nem tudom, mi lett

A Lazarista Misszióstársaság alapí-
tója Depault Szent Vince, aki 1581.
április 24-én látta meg a napvilágot,
a franciaországi Pouy faluban, egy
szegény parasztcsalád harmadik fi-
aként. A ferenceseknél tanult, majd
1600-ban szentelték pappá, elõbb
Párizsban lett plébános, majd a De
Gondi család házi káplánja és a
gyerekek nevelõje. Hosszú kalan-
dos utat jár be, míg a szegények se-
gítõje lesz. 1605-ben Bordeauxba
tart, majd Marseille-be utazik, itt
Narbone felé hajózva útjában elfog-
ják tuniszi kalózok és eladják egy
halásznak. Gautier Vilmos hiteha-
gyotthoz kerül, akit megtérít, majd
együtt egy csónakban elmenekül-
nek Tuniszból. Ekkor életében egy
nagy fordulat következett, találkozott
a szegényekkel és a szegényekben
magával Jézus Krisztussal. Ezért
szeretet egyesületeket hozott létre a
szegények szolgálatára. Szent Luj-
zával megalapították a Szeretet Le-
ányai (Irgalmas-nõvérek) Társula-
tát, majd néhány lelkes paptársá-
val megalapítja a Lazarista
M i s s z i ó s t á r s a s á g o t
(Congregatio Missionis C.M.)

A Lazarista A Lazarista rend

Sebestyén Imre atya
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Szerzetesek

ezekkel a célokkal, magával a nevelés-
sel. Rendtársam, Tóth István atya is részt
vett az iskola alapjainak lefektetésében,
bár õ idõs kora miatt már nem vállalt
szobi tanítást. Az õ nevéhez fûzõdik a
csodálatos neobarokk kápolna és a Duna
partjára nézõ termek felújítása, melyet
mind önzetlenül tett meg, hogy a fiatalok
szebb környezetben gyakorolhassák hi-
tüket és szellemi gyarapodásuk is köny-
nyebb legyen.

Köszönjük a beszélgetést.
Ezután átsétáltunk a lazarista szeminári-
um épületébe, hogy Tóth István atyát is
megkérdezzük.

Atya hogyan ismerkedett meg a
renddel?

Egyik barátom említette, hogy van-
nak ezek a lazaristák, és hogy menjünk
fel Budapestre, harmadikos gimnazista
voltam akkor. Fölmentünk, engem fel-
vettek, õt viszont nem, mert én jobb ta-
nuló voltam, mint õ. Valahogy így kezdõ-
dött.

Beszéljen elõször a feloszlatásról,
majd az iskoláról.

1950. augusztus 1-jén volt a feloszla-
tás, akkor került ránk a sor. Akkor az
volt, hogy Oroszországba visznek ki ben-
nünket, csak nem volt elég vagon, így
Jászberénybe vittek. Szeptember 9-én
eresztettek el onnan minket, mindenkit a
szülõfalujába internáltak, de nem végez-
hette azt a munkát, amit eddig végzett.
Az elején persze engem is elvittek az
ávósok, összesen hétszer. Be akartak
szervezni és kiküldeni Párizsba, hogy
menjek oda, és besúgóként informáljam
õket. De én nyíltan beszéltem velük,
megmondtam nekik, hogy nem vállalom.
Nem volt könnyû, de kemény akarattal

meg lehetett tenni. A renden belül egyi-
künk se lett soha megalkuvó.

A szobi iskola ötlete részben
Remiczky Zoltánnak, a szobi polgármes-
ternek köszönhetõ, aki rendszerváltozás
után mondta nekünk, hogy iskolát kelle-
ne a rendnek alapítani. Határ menti köz-
ség, jöhetnének a fiatalok a határon túl-
ról is, ide a Dunakanyarba tanulni. Ez
meg is valósult különféle nehézségek
árán, és még a határon túlról is jöttek a
magyar diákok. Remek tanárokat sike-
rült megnyernünk kezdetben, akikkel el-
kezdõdhetett a vallásos, katolikus neve-
lés. Nélkülük nehéz lett volna. Én vi-
szont nem vállaltam részt a tanításban a
korom miatt, az ottani dolgokról Imre
atya többet tudna mesélni.

Milyennek látja István atya a rend
jövõjét?

Sok hit és annál is több bizalom kell,
és persze a hivatásszeretet, nagyon hiá-
nyoznak a fiatalok, sajnos a rendszervál-
tás elõtti idõkben nem mûködhettünk hi-
vatalosan, bár mi rendtársak, azért min-
dig tartottuk a kapcsolatot egymással, a
legnehezebb idõkben is összejöttünk és
együtt ünnepeltünk. Az összetartás az,
ami megmentett bennünket, ennek kö-
szönhetjük, hogy képesek voltunk talpra
állni és létrehozni a gimnáziumot is. A
magyar lazarista rend jövõje továbbra
csak akkor biztosított, ha a fiatalok is
megtanulnak összetartani. Szerencsére,
látom, ez nem lesz gond náluk. A legé-
nyeken múlik minden, akik itt készül-
nek, minden reményem megvan. Mond-
tam is nekik, hogy kutya magyar módon
tartsatok össze, mert a mai világban már
csak az összetartás segíthet.

SZTANKÓ BENEDEK

Misszióspapokat nevel és küld Tu-
niszba, Algírba, Madagaszkárba,
Írhonba, Lengyelországba és
Olaszországba.  Egész életét a sze-
gények megsegítésére és a keresz-
tény hit terjesztésére áldozta, 1660.
szeptember 27-én lelkét visszaadta
Teremtõjének. Halála után 52 évvel
holttestét sértetlenül találják meg
sírjában. 1729-ben boldoggá, majd
1737-ben XII. Kelemen pápa szent-
té avatja. Szent Vince halála után a
társaság papjai 622-en voltak, majd
egyre erõsödött a rend. Jolly gene-
rális alatt 40 új missziósházzal bõ-
vült a rend. 1677-ben léptek az elsõ
lazaristák Kína földjére. 1704-ben
alakul a Spanyol, 1714-ben pedig a
Portugál tartomány. 1761-ben
Migazzi érsek, a bécsi papi szemi-
nárium vezetését bízta rájuk. 1762-
ben léptek elõször hazánk területé-
re és átvették a váci, majd a nagy-
szombati szeminárium vezetését.

Lengyelországból jöttek. De
a magyarországi tarto-
mány története nem ek-

kor kezdõdött, hanem a
19. század végén.

Lazarista rendA Lazarista rend

Tóth István atya



Pedagógusportré

szebb legyen,
„Azért vagyunk a világon, hogy az velünk 

szebb legyen,
K

állai Eszter tanárnõ éppen húsz esztendeje indította
el „Szépen magyarul, szépen emberül” mozgalmát
egy budapesti lakótelep általános iskolájában. Mint

mondja: „Igyekeztem ráébreszteni tanítványaimat édes
anyanyelvünk iránti felelõsségükre, s elérni, hogy tudato-
san készüljenek boldog, és hazájuk, nemzetük számára
hasznos felnõtt életükre.” Az azóta határainkon túlra is el-
jutott mozgalom ifjú és kevésbé ifjú résztvevõinek tapasz-
talataiból mostanra tizenkét pontos „Szépen emberül” élet-
javaslat született. Aki vállalja, az egyben elfogadja az öreg
székely szavát: „Azért vagyunk a világon, hogy az velünk
szebb legyen, mint nélkülünk.”

Tehát a Tanárnõ szerint is szebb lehet a vi-
lág, mert mi is itt vagyunk?

Igen, ha tiszta szóval, tiszta lekiismerettel, kitartóan
munkálkodunk azért, hogy életünk takarékosan tehetõs
élet legyen, s fiataljaink egészséges testtel, egészséges lé-
lekkel nõjenek föl, ki-ki a maga nemzeti mivoltában. Hi-
szen sokfélék vagyunk errefelé: ruszinok, románok, szlo-

vákok, szerbek, hor-

vátok, szlovének, németek, romák, zsidók, magyarok és
akik még idetévedtek. A Kárpátok által átölelt térséget az
Isten egybeszerkesztette, ember nem választhatja szét. Kö-
zös szülõföldet, egymáséba fonódó történelmet kaptunk, s
ezt alázattal, egymás iránti elnézõ szeretettel kell elfogad-
nunk. Egymást tisztelve, támogatva kell élnünk. Tudnunk
kell, hogy például ha fönt a hegyekben megmérgezik a vi-
zet, az a szolnokiak számára is katasztrófa. S hogyha a
szolnokiak valamiért rosszul érzik magukat, az bizony a
kassaiakat is érinti valamilyen formában, függetlenül attól,
hogy magyarok vagy nem magyarok. Úgy kell élnünk,
hogy békességben érhessük meg együtt a már megkezdett
huszonegyedik századot.

Amikor a Tanárnõt iskolákba hívják, a
gyermekek számára hogyan hozza közelebb
ezt az átfogó gondolatot?

Az életlátásukat próbálom tudatossá tenni, s eddig
még mindig vevõk voltak rá. Azt mondom, képzeld el az
életedet, mint egyetlen napot, reggel hattól este hatig, s így
nyolcvan földi esztendõre számíthatsz! Tehát reggel ki-

lenckor vagy húsz esztendõs! – Zárójelben jegyzem
meg: eddig nem tudtam, csak mostanában hallottam,

hogy ezt a hasonlatot a harmincas években Jung már
leírta, habár a napot nem bontotta órákra. – Nagy

élmény látni, ahogyan belegondolnak, mennyire
elõttük még az egész élet, s talán délután há-
romkor, hatvan évesen sem lesznek annyira

öregek, ahogyan azt eddig gondolták. S hogy
hogyan érezzük magunkat a nyolcvan év

alatt? Az rajtad múlik és rajtam. Tes-
tünkkel a teremtett világhoz tarto-

zunk, de hogy milyen a világ, annak alakításában mind-
annyian minden nap, személyesen, mint környezõ világunk
megteremtõi veszünk részt. A magunk gyarlóságában, de
beleszólhatunk a világ alakulásába, megteremtésébe. S ez
bizony a „teremtõ ” felelõsségének a vállalását jelenti.

Milyen szép lenne, ha mindannyian tuda-
tosan vállalnánk ezt a felelõsséget!

Komoly feladat és csodálatos. Aki keresztény hitben
nõtt föl, az pontosan tudja,
hogy Isten szemében õ pó-
tolhatatlan és lecserélhetet-
len személyiség, akit rásza-
bott feladattal teremtett meg.
S ez a feladat valamilyen
formában mindig a mások
szolgálata. S van-e gyönyö-
rûbb, mint az Isten-adta
munkát elvégezni, adottsá-
gainkhoz mérten a legmeg-
felelõbb módon. Ez az em-
ber természetesen azt is tud-
ja, hogy a többiek pontosan
ugyanolyan fontosak, mint
õ, tehát komolyan kell ven-
nie mindenkit, s életével,

tetteivel velük közösen kell „teremtenie” a világot. Ez az a
csodálatos, igazán „szépen emberül” érzés, amely az em-
ber és ember közötti gyakorlati életre lefordítva, kicsiben
megélhettem  K. Nagy József tanár úr jóvoltából a hajdú-
nánási iskolában, ahol a tízévestõl tizennégy éves koromig
az osztályfõnököm volt. Megadta nekem azt az érzetet,
hogy fontos vagyok neki, hogy a szívében egy kisszék ott
van a számomra, amelyre bármikor leülhetek. És az engem
egyáltalán nem zavart, hogy a többieknek is ott van a szé-
kük, mert tudtam, hogy amelyik az enyém, arra senki se
ülhet, ahogyan én se ülhettem volna máséra. Ezzel a jó ér-
telemben vett fontossági tudattal már boldogan vállalja az
ember a további feladatokat. 

Tehát az is fölismerheti feladatát, akinek
még nem adatott meg a hit kegyelme.

Igen, mert megközelíthetjük észérvekkel is az egész-
séges lelkû felnõtté fejlõdés szakaszait. Az egyébként mé-
lyen hívõ Karácsony Sándor foglalkozik ezzel, csak – saj-
nos – õt még mindig nem juttatták el a magyar pedagó-
gustársadalomhoz. Õ fejti ki, hogy az óvodában a gyer-
meknek játszótársra van szüksége. Az alsótagozatosnak
vezetõre, aki jó felé irányítja. Nagy tévedés, ha azt gon-
doljuk, a kisiskolás is játszani akar, hiszen õ már halálo-
san komolyan veszi magát, s azt, hogy iskolába jár. Tíz és
tizennégy év között példakép, a felnõttségbe átvezetõ idõ-
ben pedig küzdõtárs kell a fiatalnak. Tudat alatt tanárától,
szüleitõl is ezt a szerepet várja. Így tizennyolc-húszéves
korára már nagyjából pontosan tudhatja, hogy õ kicsoda,
s milyen világ veszi körül. Mindig eldicsekszem azzal,
hogy egyik tanítványom azt mondta: „Nekem nagyon meg
kell válogatnom a barátaimat, mert én olyan befolyásolha-
tó vagyok!” Ugye milyen csodálatos? Már ismerte saját
gyöngéit, amelyek miatt vigyáznia kell. Egyszóval, ha
megfelelõ mennyiségû szeretetet és okos irányítást kapott
a fiatal, erre a korára már van eszmerendszere, amely vé-
gigvezeti majd az életen. S fontos, hogy némileg tanítsuk
meg úszni is, kezdje elsajátítani mellettünk az önérdek-ér-mint nélkülünk”mint nélkülünk”
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Csollány István és családja a „Szépen emberül, a boldog családo-
kért” oklevél V. kerületi kitüntetettjei. (2003. augusztus 15. Buda-
pest, Magyarok Háza.) 
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vényesítés mûvészetét, hogy hasznosan, önmagának és
másoknak is örömet adva munkálkodjon és sohase trap-
poljon át mások életén. Ekkorra már tudnia kell, hogy az
ember nem egyszerûen csak a „teste”, vagy csak a „lelke”,
hanem valójában azokat az eszméket jelenti, azokból áll,
amelyek vezérlik, a minõségét pedig az adja, hogy milye-
nek az õt vezérlõ eszmék.

De vajon élhet-e ezek szerint az eszmék
szerint mai világunkban?

Igen, ha nem is könnyen. Most tessék megkapaszkod-
ni! Vállalom, hogy a „Szépen emberül” mozgalom, szán-
déka szerint, önzõ embereket nevel! Olyan embereket,
akiknek az ad örömet, hogyha másoknak örömet okoznak.
A nagyok közül például Széchenyi volt ilyen. A haza érde-
ke annyira az õ személyes érdeke volt, hogy saját élete és
a haza sorsa számára teljesen elválaszthatatlan volt egy-
mástól. Manapság is élnek emberek, akiknek a legszemé-
lyesebb ügyük a közösség ügye, ugye mi is ismerünk ilyen
embereket? Tehát azt mondom, az ilyen fajta ember – de
csakis õ – igenis legyen önzõ, ne mondjon le arról, ami ne-
ki örömet okoz! A legeslegfontosabb pedig, hogy azzal a
bizonyos hármassággal mindig összhangban legyünk: mit
súg a szívem, mint mond az eszem,  s – amirõl nem beszé-
lünk eleget – mit súg a hatodik érzékem, vagyis mi a „meg-
érzésem”. A hívõ ember imádságban kéri ennek a bizo-

nyosságát Istentõl. Akinek pedig még nem adatott meg a
hit ereje, az figyeljen a „belsõ hang”-ra, amelynek igazsá-
gában akkor lehetünk biztosak, ha engedelmeskedve neki,
békességet, megnyugvást kap a lelkünk.

Tudom, hogy az „életjavaslat” ismerteté-
sére újabb és újabb közösségek hívják, s
emellett kerülnek megrendezésre – immár ha-
gyományosan – a „Szépen emberül” ünnepek.

A március–április–május a fiataloké, így a fiatalság-
emberség-tiszta beszéd napjait mindig március 15-tõl 21-
ig tartjuk. Az idén a nyolc órás fölolvasó ünnepünkön, a
Magyarok Házában, Bessenyei Györgytõl Berzsenyi Dáni-
elig ívelt az irodalmi szemelvények sora. Itt Magyarorszá-
gon, ahol minden második ember költõ és szinte mindenki
költõi érzelmû lény, nem volt meglepetés, hogy sokan
egész napos „kirándulásként” töltötték velünk a napot. Aki
akart, közénk állt, hozhatott fölolvasnivalót, vagy az álta-
lunk elõkészített anyagból választott, Édes Gergelytõl
Faludi Ferencen át Virág Benedekig, a csodálatos magyar
irodalom szemelvényeit, verseket, prózarészleteket. Moz-
galmunk aktív tagjai közül például részt vettek a fölolva-
sásban szép kiejtéssel, tiszta értelmezéssel, a negyedik ke-
rületi nevelõotthon diákjai, Ottó Rezsõ igazgató úr bátorí-
tására. S nagy élményem volt még a Cibakházáról szárma-
zó nyugdíjas vasutas, Szirom Sándor szavalata is, aki Cso-

Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az adja meg, hogy már a XV. században virágzik a
Boldogságos Szûz Mária tisztelete a székely nép körében. A környék népe Mária ünnepe-
ken, Somlyón gyûlt össze.

IV. Jenõ pápa 1444. évi körlevelében arra buzdítja a népet, hogy segítségére legyen
a ferenceseknek a teplomépítésben. Viszonzásul, a végzett munkáért búcsút engedélye-
zett, mert „a híveknek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából, és gyakor-
ta nem szûnik odagyûlni” Máriát tisztelni. Azóta is megszakítás nélkül tart a zarándoklat
Csíksomlyóra Szûz Mária tiszteletére. 1567-ben újabb fordulat következik be a Búcsújá-
rásban. A hitújítás korában János Zsigmond, erdélyi fejedelem, haddal akarta a színtisz-
ta katolikus Csíkot, Gyergyót és Kászont kényszeríteni az unitárius vallás felvételére.
Csík, Gyergyó és Kászon népe, István, gyergyófalvi plébános vezetésével, fegyverrel
védte meg hitét. A gyülekezõ pünkösd szombatján, Csíksomlyón volt. Isten kegyelmébe
ajánlották magukat és Szûz Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak a Hargitára
szembeszállni a hitújítók hadával. Azalatt az idõsek, az asszonyok és a gyermekek Som-
lyón maradtak, és gyõzelemért imádkoztak. A csata diadallal végzõdött. A gyõztesek
nyírfaággal ékesítették fel lobogóikat, és úgy vonultak le a Hargitáról. A templomban
maradt nép elébük ment és együtt jöttek vissza hálát adni Istennek a gyõzelemért, és
megköszönni a Szent Szûz segítségét.

Ennek a történelmi eseménynek az emlékére, minden évben, pünkösd szombatján
Csíksomlyóra zarándokol Mária népe és a Kissomlyó hegyén körmenetet tart. Visszatérõ-
ben ugyancsak zöld nyírfaággal díszíti zászlóit. Csíksomlyó most is a katolikus székely-
ség hírneves búcsújáró helye. A Szûzanya iránti tiszteletében buzgósága az idõ múlásával
sem lankad. Évközben is szüntelenül özönlik a nép Somlyóra Máriát köszönteni, tisztele-
tét nyilvánítani, elõtte imádkozni. 1990 óta minden évben több mint százezer ember za-
rándokolt Somlyóra és vett részt a nagy körmeneten.

A templom és a búcsú értékes tárgyai közé tartozik a fõoltár bal oldalán található
labarum, amit a nép labóriumnak nevez. A labarum az ókorban, Nagy Konstantin (306-
337) római császár idején hadizászló, a gyõzelem jelképe volt. Ezt a labarumot bizonyára
az 1567-es hargitai csata gyõzelmének emlékére készítették, és a pünkösdszombati kör-
menet középpontjában viszik, a körmenetet vezetõ püspök vagy papság elõtt. Amikor a
papság ezen jelvénnyel az élén felér a Kissomlyó hegyén lévõ Salvator-kápolna elé, el-

éneklik az „Egészen szép vagy Mária” éneket, és azután folytatódik tovább a körmenet.
Régi hagyomány szerint a katolikus gimnázium legjobb végzõs diákja viszi végig a kör-
meneten a labarumot. Igen nagy teljesítmény, mert súlya 30 kg.

A kegyszobortemplom legértékesebb tárgya a Szûz Mária kegyszobra. A XVI.
század elején (1510–1515) reneszánsz stílusban készült, hársfából. Alkotója ismeretlen.
Magassága 2,27 m. A világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A napba öltözött
Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a tizenkét csillagból álló koszorú
egyben királynõként is ábrázolja Szûz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal kar-
ján ül Szent Fia, Jézus, a világ Megváltója. 1798-ban, Batthányi Ignác erdélyi püspök ide-
jén az egyház csodatevõnek ismeri el és a „Csodálatos és az eretnekek ellenében megse-
gítõ Anya” feliratot kapta. A Kegyszobor a Mária-zarándoklatok középpontjában áll. Ré-
gi szokás hogy a zarándokok, miután a Kegyszobor elõtt Máriához, Isten anyjához könyö-
rögtek, megsimogatják a Kegyszobor lábát, hozzáérintik ruhájukat és kegytárgyaikat. Így
vélik kiesdeni a maguk számára az Istenanya áldását. A századok folyamán a Kegyszobor-
ral sok csoda történt, sok ima meghallgatásra talált. Többször olyan fényben ragyogott a
szobor, hogy világossága betöltötte a templomot. Nagy katasztrófák elõtt szomorúnak lát-
szott. Az 1661-es török-tatár dúlás alkalmával, amikor a templomot felgyújtották, a Kegy-
szobor sértetlen maradt. A hagyomány szerint az egyik tatár vezér, látva, hogy a Kegyszo-
bor nagyon értékes tárgy, el akarta szállíttatni, de az olyan súlyossá vált, hogy a befogott
nyolc pár ökör sem bírta elhúzni a szekeret. A tatár vezér ledobatta a szobrot a szekérrõl,
kardjával hozzá vágott, megsebezve a Kegyszobor arcát és nyakát. Ezek a sérülések ma is
láthatók. A tatár karja bénán hanyatlott alá. Az idõk folyamán a hívõknek a Kegyszobor
elõtt elmondott imája a Boldogságos Szûz Mária közbenjárásáért, igen sokszor meghall-
gatásra talált. Ennek emlékét õrzik a Kegyszobor két oldalán kifüggesztett fémtárgyak, az-
az fogadalmi tárgyak. Imameghallgatás esetén ilyen fogadalmi tárgyakat készítettek és
adományoztak hálából a Szûzanyának. Van köztük kéz, láb, szív, tolókocsi stb. alakú tárgy.
Ezek a fogadalmi tárgyak a XVIII. században készültek. Volt közöttük sok aranyból és
ezüstbõl készült tárgy is, de azokat eladták, és az árát felhasználták a mostani barokk
templom építésekor. Az 1940-es évektõl napjainkig márványból készült hálatáblák tanús-
kodnak arról, hogy a Szûzanya most is meghallgatja tisztelõinek imáját.                         

RÁCZ KRISTÓF LÁSZLÓ

konai: Reményhez címû versét mondta el csodálatosan.
Ültem gyönyörködve, és azt mondtam, nem is lehetne
másképpen mondani, csakis így. A június-július-augusztus
a húsz és a hatvan év közöttieké, s velük rendezzük a
család-nemzet-haza napokat. Reméljük, idén is a Magya-
rok Házában lesz központi rendezvényünk, s a fiatalok ja-
vaslatai alapján ott osztjuk ki a „Szépen, emberül a csalá-
dokért" okleveleket. A szeptember-október-november a
hatvan éven túliak idõszaka, s az október 23-tól 29-ig tar-
tó helytállás-köszöntés-tiszteletadás napok, emlékezéseink
mellett, a fölolvasó napot is magukba foglalják, amikor
majd Berzsenyi Dánieltõl Arany Jánosig terjed irodalmi
óriásaink névsora. Az esztendõ vége pedig ismét a
rokonkodás-barátkozás-megújulás jegyében telik el. Ta-
valy a kárpátaljai Visken jártunk, ahol Íjgyártó János, a
Gazdaszövetség helyi elnöke és barátai már több éve vál-
lalták a „Szépen, emberül" gondolat támogatását...

S az idén?
Még nem tudom, hol töltjük az évvégét. Azt remélem,

hogy mozgalmunk nyomán, ünnepeinket lassacskán egyre
több helyszínen, mindig az ottaniak kedve, tervei szerint
élik-éljük meg szépen magyarul és szépen emberül. S
egyszercsak ünnepeinket túl –   mindennapjainkat is.           

PATONAI ADRIENNE

Pedagógusportré

Pünkösdi búcsú 2004. május

Csíksomlyói fotók: dr.Szederkényi Károly és Sztankó Benedek
Poszter: dr.Szederkényi Károly
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A napokban emlékez-
tünk a Trianoni béke-

szerzõdés 84. évforduló-
jára. Magyarország szét-

darabolásával gomba
módra kezdtek szaporod-
ni a revizionista célkitû-
zések és ezekkel párhu-

zamosan, az elcsatolt te-
rületeken viszont a ma-

gyarellenes kirohanások.
Már csak idõs emberek
emlékeznek arra a moz-
galomra, amely fõleg a
II. világháborúban, de

már elõtte is tevékenyke-
dett hazánkban, amely-
nek tagjai között neves

politikusok, katonai ve-
zetõk és egyszerû állam-
polgárok is voltak. Még

kevesebben tudják, hogy
mivel foglalkozott és mi-

vel foglalkozik mind a
mai napig, néha teljesen

titokban, néha felfedve
célkitûzéseit. Soroza-

tunkban a máig mûködõ
és újraéledõ Kopjás moz-

galomról lesz szó. 

AKopjás mozgalom kezdetei má-
ig is sûrû ködfátyolba vesznek.

Az egészen bizonyos, hogy nem
1945 kezdetétõl alakult meg, mint
azt a késõbb Kanadába emigrált
Kopjások tudják. Az itthoni Kopjások
szerint 1922-ben Esztergomban a
Katolikus Egyház fiatal radikális pap-
jai szervezték meg, azzal a céllal,
hogy a magyarság kulturális értékeit
és tudását átmentsék egy jobb kor
idejére. Elsõsorban azért, mert az ek-
kor már véglegessé váló Trianoni dik-
tátumok egyértelmûvé tették, hogy az
elcsatolt területek visszaszerzésére
egyelõre reális esély nincs. A Ma-

gyarországra özönlõ menekültek vi-
szont az amúgy is kirabolt országot
gyakorlatilag tönkretették, hiszen
sem a lakásukat, sem az ellátásukat
nem lehetett biztosítani. Céljaik kö-
zött volt, hogy segítsék az elcsatolt
területekrõl átmenekült, és késõbb
áttelepített magyarokat anyagilag, és
erkölcsileg is. Az alapítók között
Csernoch János bíboros-hercegprí-
mást, Serédi Jusztiniánt, Zadravecz
Istvánt, Schvoy Ferencet, Schvoy
Kálmánt és a legfiatalabb papnöven-
dékek közül Mindszenthy Józsefet és
Krista Menyhértet sejtik sokan. Az bi-
zonyos, hogy a Kopjások szervezeti

Múlt – jelen

Történelmi KopjásTörténelmi Kopjás

Serédi Jusztinián

22 Szent Kereszt 



Múlt – jelen

A Kopjások
mindig is a pil-
lanatnyi reali-
tásokból in-
dultak ki, és
sohasem fog-
lalkoztak el-
méletek gyár-
tásával. A vi-
lágnézetük a
tiszta magyar

konzervatív világnézet volt, és az is
maradt. Ez nem baloldali és nem
jobboldali világnézet, hanem kizáró-
lag csakis a magyarság éppen soron
következõ problémáinak lehetõleg
minél gyorsabb és fájdalommente-
sebb megoldása. E munka közben
sokszor elõfordult, hogy fájdalmas
igazságokat kellett kimondani, és ke-
gyetlen realitásokat kellett elfogadtat-
ni az aktivistákkal is, de az érdeklõ-
dõkkel, vagy segélyezettekkel is. A
Kopjások élete sohasem volt diadal-
menet, mert sokszor szótlanul kellett
tûrniük a személyükre szóló gyalázá-

sokat is. Azt ugyanis egy kívülálló so-
hasem tudhatta, hogy egy Kopjás ép-
pen mit miért tesz. Az elnyomó, dikta-
tórikus hatalommal, vagy annak ki-
szolgálóival viszont csakis belülrõl,
vagy annak közelébõl lehet eredmé-
nyes harcot folytatni.

Pontos számokat, a taglétszámra
vonatkozóan, a Kopjás szervezet
rendkívül tagolt felépítése miatt so-
hasem fogunk megtudni már. Vannak
olyan teljes Kopjás sejtek, akik kap-
csolat nélkül maradtak, és a háború
alatt teljesen elvesztek. A Kor-
pona–Zákó-féle katonai szárny ezek
romjain építkezett fel késõbb.

A mai Kopjások közül itthon ter-
mészetesen senkinek a nevét nem
szabad említeni – ha õ maga meg
nem teszi azt, mert ma már nem tilos.
Ám a nyugaton élõk közt azt hiszem,
elég csak egyet, Hamvas Józsefét
említeni, aki szinte egyedül tartotta el
anyagiakkal egy idõben a Rákóczi
Alapítványt. Azt hogy végül is mi volt
a Kopjások eredeti célja, és még ma
is él ez a cél, azt a Kanadai csopor-
tok egy kezdeményezésébõl idézem
szó szerint. A Kanadai csoport 1979-
ben igen jelentõs anyagi ráfordítással
megalkotta a „Magyarság Kéziköny-
vét”. Hungarian Heritage Handbook –,
ennek egy passzusa így szólt 1980-
ban: 

„Változatlanul a magyar emigráció
az egyetlen a közép-európai népek
között, amelyre az orosz megszállá-
son és a magyar néplélektõl idegen
világnézeti harcon kívül – egy jelen-
tõségében és követelményeiben még
ennél is súlyosabb feladat szakadt: -
AZ ELSZAKÍTOTT TERÜLETEKEN
ÉLÕ 4 MILLIÓS MAGYARSÁG BIO-
LÓGIAI ÁTMENTÉSE. Meggyõzõdé-
sünk, hogy ezt a történelmi feladatot
a külföldön felnõtt magyar származá-
sú korosztályok közremûködése nél-
kül eredményesen szolgálni nem le-
het. Sajnos ezeket a legértékesebb
korosztályokat, különbözõ okoknál
fogva elvesztettük, sokszor saját hi-
bánkból. Megoldást kell hát keres-
nünk, egyrészt, hogy a sajnálatos fo-
lyamatot megállítsuk, másrészt, hogy
az elvesztett korosztályok érdeklõdé-
sét a magyar ügynek megnyerjük, ha
nem akarjuk, hogy a világ legárvább
népe ismét fiainak támogatása nélkül
maradjon, talán éppen akkor, amikor
a legnagyobb szüksége lenne rá.”

KOPJÁSOK (folytatjuk)

Kopjás Szövetség 1.részKopjás Szövetség 1.rész

Lavitrano Alajos, Piffl Gusztáv és Faulhaber Mihály bíborosok a Vérmezõre érkeznek

Schvoy Kálmán

Kopjások

Mindszenthy József bíboros hercegprímás

felépítése teljesen a Katolikus Egy-
ház szervezeti egységére, és egy-
személyi irányítására hasonlít ma is.

Krista Menyhért atya
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rményország történelme csaknem 6 ezer éves,
kezdete az õsidõkbe nyúlik vissza, összefonódott
a Bibliával. Sok hívõ ember sem tudja, hogy a ré-

gi Örményországban található az Ararát hegy, ahol Noé a
vízözön után kikötött bárkájával. 70 éve a hegy Törökor-
szághoz tartozik. Noé Isten parancsára szállt be a bárká-
ba feleségével, fiaival, s azok családjával. Noé ükunokája
Hájk, a legenda szerint, az örmények õsatyja. Hájk (Kr.e.
2107–2027) és fia, Armenak, és a  többi gyermek és 300
unoka az Ararát hegy lábánál telepedett le. Hájk népével
Hájkasen nevû várost építette fel, majd a Van tó közelé-
ben hadával legyõzte és megölte Hám dédunokáját. Hám
Noé egyik fia volt a három közül. Hám leszármazottja
volt Bel király. Bel király, el akarta ûzni Hájkot, a roko-
nát. Szt. Jeromos és Szt. Ágoston szerint  Bel azonos  volt
Nimróddal, aki szintén szerepel a Bibliában. 

Noé leszármazottja Arám király, legyõzte a médeket,
asszírokat, meghódította Kappadókiát. Kimagasló
hõsiessége miatt az ókori görögök Ármenosznak
nevezték el õt, országát pedig Árméniának, amely
név a mai napig a világ legtöbb nyelvén Örményor-
szág neve, amíg az ország örmény neve Hájktól és a
háj törzstõl Hájásztán. Arám fia volt Ara, (Kr.e.
1770–1744) akinek az Ararát hegy köszönheti nevét. 

Hájk utolsó egyeneságú leszármazottja Vágé
király (Kr. e. 352–329) volt, aki elesett a Nagy Sán-
dor (Kr .e. 336–323) elleni háborúban. Örményor-
szág az ezt követõ idõkben a Pártus Birodalom és a
Római Birodalom befolyása alatt élt.

Jézus idejében, a hatalmas római császárnak és
légiójának egyetlen politikai és katonai ellenfele
volt, a Pártus Birodalom. Örményország fele része pedig
a rómaiakhoz, másik fele a pártusokhoz tartozott. A pár-
tus fennhatóságú országrészben általában a pártus királyi
család oldalági rokonai uralkodtak, akik összeházasodtak
az örményekkel. 

Tudja-e az olvasó, ki volt a világ elsõ keresztény ki-
rálya? A Pártus Birodalom egy örmény városállamának,
Urfának, görög nevén Edesszának a királya, Abgár király.
A legenda szerint, amelyet egy apokrif evangélium is
megörökített, az uralkodó, Jézusnak írt egy levelet, mely-
ben meghívja a palotájába, hogy gyógyítsa õt meg. Rész-
let Addai apostol tanítása apokrif iratból:

Abgár helybeli fejedelem, Ouchamas fia, Jézusnak, a
Jeruzsálem vidékén megjelent jóságos üdvözítõnek üd-
vözletét küldi. Hallottam a veled kapcsolatos dolgokról
meg gyógyításaidról, amelyeket orvosságok és gyógyfü-
vek nélkül vittél végbe. Mert az a hír járja, hogy a vako-
kat látókká teszed, a sántákat járókká, a leprásokat is
megtisztítod, a tisztátalan lelkeket és démonokat pedig ki-
ûzöd, a hosszú betegségtõl szenvedõket meggyógyítod, és
föltámasztod a halottakat. Amikor mindezeket rólad hal-
lottam, arra a következtetésre jutottam, hogy csak e két
lehetõség egyikérõl lehet szó: vagy Isten vagy, és az ég-

bõl leszállva cselekedted ezeket, vagy az Isten Fia vagy,
aki ezeket teszed. Hát ezért írok most neked, hiszen arra
van szükségem, hogy fáradj el hozzám, és gyógyítsd meg
a szenvedésemet. Mert hallottam, hogy a zsidók morgo-
lódnak ellened, és ártani akarnak neked. A városom igen
kicsiny, de tiszteletre méltó, amely mindkettõnknek elég. 

A Jézus által írt válasz így hangzik:  „Boldog vagy,
mert bár nem láttál engem, mégis hittél bennem. Mert
meg van írva rólam, hogy akik láttak engem, azok nem
fognak hinni bennem azért, hogy akik nem láttak engem,
azok higgyenek bennem és éljenek. Azzal kapcsolatban
pedig, amit írtál nekem, hogy menjek el hozzád: szüksé-
ges mindazt betöltenem, amikért ideküldettem, és miután
betöltöttem, szükséges, hogy felemeltessem ahhoz, aki
elküldött engem. De azután, hogy felemeltettem, el fogok
küldeni hozzád valakit a tanítványaim közül, hogy gyó-
gyítsa meg szenvedésedet, és életet adjon neked azokkal
együtt, akik veled vannak.” 

A megígért apostol pedig Addai, más néven Taddeus,
vagyis Tádé tanítvány volt, aki Edesszába érkezvén, meg-
gyógyította a királyt, s számos más beteget, s hirdette Is-
ten Igéjét, megalapította a helyi egyházat. 

Az egyik apokrif irat szerint Tádé kézrátétellel gyó-

gyította meg Abgár királyt, másik variáció alapján Krisz-
tus Halotti Leplével, amit ma Torinói Lepelként isme-
rünk, a harmadik változatban Hanon írnok, Abgár követe
megfestette Jézus arcképét, ami csodás erejû volt, s a pa-
lotában õrizték. Abgár király miután meggyõzõdött róla,
hogy Jézus volt a Messiás, új hitérõl tanúbizonyságot is
tett a Római Birodalom császára elõtt. Részlet az apokrif
iratból.

Abgár király, mivel nem haladhatott át római terüle-
teken, hogy elmenjen Palesztinába, és megölje a zsidókat,
amiért keresztre feszítették a Messiást, levelet írt, és el-
küldte Tiberius császárnak. A levél így szólt: Abgár király
üdvözli Tiberius császárt. Mivel tudom, hogy felséged
elõtt semmi sincs rejtve, tudatom erõs és nagy hatalmad-
dal, hogy az uralmad alatt álló zsidók, akik Palesztina te-
rületén élnek, keresztre feszítették a Messiást anélkül,
hogy halált érdemlõ bûnt követett volna el, miután jeleket

és csodákat tett elõttük, és hatalmas csodatetteket
és jeleket mutatott nekik, így még holtakat is élet-
re keltett elõttük. Amikor keresztre feszítették, a
Nap elsötétült, a föld pedig megrendült, és minden
teremtmény reszketett, mintegy magától emiatt az
esemény miatt, megdermedt az egész teremtett vi-
lág és minden lakója. Felséged tehát tudja, milyen
parancsot kell adnia a zsidó népet illetõen, amiért
ezt tette.

Tiberius császár válasza: Megkaptam a leve-
let tõled, hûseges hívemtõl, és felolvasták elõttem
azzal kapcsolatban, amit a zsidók tettek a kereszt-
tel. Pilátus helytartó is tudatta Aulbinosszal, a kor-
mányzómmal ezeket a dolgokat, melyekrõl írtál

nekem. A háború miatt azonban, mely ebben az idõben az
ellenem fellázadt hispánokkal folyik, nem tudtam vizsgá-
latot tartani ebben az ügyben. De amint nyugalomhoz ju-
tok, kész vagyok törvényesen ítélkezni a zsidók fölött,
akik törvénytelenül jártak el. Ezért Pilátus helyére is, akit
korábban ott helytartómmá tettem, másvalakit küldtem,
õt pedig kegyvesztettként bocsátottam el, amiért eltért a
törvénytõl, és a zsidók akaratát teljesítette, amikor a ked-
vükért keresztre feszítette a Messiást. 

Ezeket az apokrif iratokat az edesszai levéltárból a
vértanúságot szenvedett Eusebius püspök, mentette ki az
utókor számára. 

Krisztus Halotti Leple, a VI. századtól kezdõdõen,
vagy már jóval korábban, a Mandylion fontos ereklye lett
Edessában. Úgy hitték, amíg a kendõ a városban marad,
addig Edessa nem esik ellenségei áldozatául. 

A szent hagyomány szerint Tádé apostol mellett Ber-
talan apostol is örmény földön hirdette a Szent Evangéli-
umot. Ezekben az idõkben alakultak az elsõ örmény ke-
resztény közösségek, amelyek a II. és a III. századokban
folyamatosan továbbfejlõdtek, bár ugyanakkor gyakran
voltak kitéve véres üldözéseknek. 

ROLAND VON BAGRATUNI

Örmény katolikus hírek

Örményország a civilizáció bölcsõje 
Az örmény kereszténység 2000 éve 1. rész
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NÉVTELENEK…
A NAGYTISZTELETÛ ASSZONY 

Vasárnap délelõtt. A kisvárosi református templom padsorai tömöttek. A távol levõ lelkész he-
lyett az Istentiszteletet más tartja. A szószéken a nagytiszteletû asszony áll. Kint borús az idõ
– õsz haján mégis megcsillan a fény. Harmónium hangján száll a ének, szárnyal az ima és
csengõ nõi hang hirdeti az Igét. Õ, nem szebben, jobban, mint a hívek kiváló papja, csak ta-
lán másként. Õ a szívek húrján játszik… Hogy egy helyettes prédikál? Ebben mi a különös?
– Bármennyire is meglepõ, a hetven felett járó igehirdetõ életében elõször áll a szószéken. A
Rákosi rendszerben fejezte be a teológiát és kapta meg lelkészi képesítését, de ezt a remény-
séggel teli életutat a kommunizmus polipkarjai csírájában fojtották meg. Tartott ugyan gyer-
mek Istentiszteleteket, vezetett asszonyköröket, de kereset után kellett néznie, az évek során
közgazdásszá képezte magát – pénzügyi vezetõként ment nyugdíjba. Az egyházzal való kap-
csolata természetesen mindvégig szoros és segítõ volt. Ez a mai nap, számára, Isten kegyel-
mes ajándéka. Vége az Istentiszteletnek. A Nagytiszteletû asszony áll az ajtóban és a szoká-
sos kézfogással búcsúzik a hívektõl, kiknek szemében csillog az elismerõ szeretet. Én utolsó-
nak maradok. Õ ugyanis az én párom. Isten adta harminc éve. Nekem adta. BAYER EMIL

„…ideje egy kicsit visszapillan-
tani, mint ideálra Petõfire”

(Jánosy István)

Hazánkban Kossuth után aligha-
nem Petõfinek állították a legtöbb
szobrot, emlékjelet. Az alkut nem
ismerõ nagy egyéniséget, északi és
déli szláv vérbõl származó legna-
gyobb költõnket, eszményítve,
szépnek, jól fésültnek ábrázolták az
alkotók. Szent István városában
Székely János Jenõ egy igazán mé-
lyen átélt jó szobrot hívott életre
bronzból és fehér márványból. A
szobrász valamennyi megközelítése
új – ne kerülgessük a szót – forra-
dalmi, hõséhez méltó. Petõfi kokár-
da, azaz nemzeti szalagon áll. A há-
rom színbõl a remény zöldje a leg-
szélesebb, ezzel is elõretekintést, bizakodást sugall az alkotó. A
fehér márványinges szoboralak szablyáját védekezõn üti másik
tenyerébe. A bal kéz szélesre rándult ujjai, minden korok aggó-
dói helyett is, azt „mondják”: mindenünk oda, segítsetek. A köl-
tõ lángelme koponyáján – a szobor egésze sugallja ezt – glóriát
látunk. Mennyivel többet ér ez, hisz fénye van, mint majd idõn-
ként a hervadozó koszorú halmok lábai elõtt. Egyszer egy másik
igaz mûvész, Assisi szentjét, az Isten szegénykéjét, Ferencet lát-
ta olyannak, mint amilyennek a Marosvásárhelyrõl indult, tehát
nemcsak nevében Székely szobrászmûvész mutatja a lánglelkû
poétát. Róla írta egyik rangos méltatója, Jánosy István:
„…Petõfi mélyvilága…egy darab örökkévalóság”. Ebbõl sej-
tünk meg valamit a székesfehérvári új Petõfi szobrot szemlélve.

„A tisztább sötétbõl fel a
fényre szállva...” 

(Vas István)

1956 januárjában Vas
István „Teleki Pál emléke-
zete” címmel verset írt. Eb-
bõl valók ezek a sorok: „A
tisztább sötétbõl fel a fényre
szállva, /A reményen túli re-
mény magasába, / S hiába
takarják hazug feledésbe, /
Megnõ minden évvel éltetõ
emléke.”

Széki gróf Teleki Pál (1879–1941) hamvai a máriabesnyõi te-
metõkertben  nyugszanak. Szobrot is kapott már Gödöllõn. A sír
városában ez az emlékjel, ahová a cserkészek rendszeresen tisz-
telegni járnak méltó emlékhely, de Riegel Tibor elkészített egy
másik szobrot is, ám azt a fõváros méltatlan vezetõi – ilyenek mi-
att nem térhetett haza Wass Albert – „számûzték” a szobor Tele-
kit, és most a balatonboglári templomkertben „töpreng” a szobor
államférfi, ölében a Kárpát-medence térképével a jövõrõl s arról
is talán, hogy mikor telepedhet le végül valahol a miniszterel-
nökség egykori székhelye, a Sándor palota közelében. Ahogy ál-
lunk a csendben „töprengõ” Teleki, a tudós politikus szobormá-
sa elõtt, arra gondolunk, hogy a térképet nemcsak azért „szem-
léli”, mert kiváló, nemzetközileg is számontartott földrajztudós
is volt, hanem azért, mert érzékeltetni szeretné velünk a nagy
gondot, avatatlan és felelõtlen politikus kezek feldarabolhatják
Szûz Mária Országát, de ha Teleki szellemében, mi több, azt tet-
tekre váltva merünk magyarok lenni, az õsi juss, végleg nem
veszhet el, miénk marad, pontosabban a Magyar Szent Koronáé.

KOVÁCS JÁNOS

Magyarság

Petõfi Teleki

emzeti  idézõ  rok Nemzeti hõsöket idézõ új szobrok 
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„Nem futni a világtól, hanem benne élve
megszentelni azt.” (P. Bíró Ferenc SJ)

Bujdosó Gabriellával, a Jézus Szíve
Népleányai Társaság általános elöljáró-
jával beszélgetek a társaság történeté-
rõl és a tervekrõl. A Jézus Szíve Népleá-
nyai Társaságot P. Bíró Xavér Ferenc je-
zsuita alapította. Ki volt õ? Mikor és ho-
gyan került sor a Társaság alapítására?

Bíró Ferenc atya 1915-ben a világ-
háború idején alapította meg A Szív új-
ságot. Az alapító célja az volt, hogy kö-
zérthetõ nyelven adjon információkat
az egyházról, lehetõleg fedje le az
egész magyar nyelvterületet, és olcsó
legyen a lap. A Szív újság ma is él, el-
jut Kanadába, Ausztriába, Romániába,
Szlovákiába. Az újság alapításának
évében, 1915-ben ajánlották fel Ma-
gyarországot Jézus Szívének. A lap in-
dításának az is célja volt, hogy ezt a

felajánlást ébren tartsák. Szükség volt
olyan emberekre, akik hivatásszerûen
a terjesztéssel foglalkoztak. Így szüle-
tett meg a magja a Jézus Szíve Néple-
ányai Társaságnak. A jezsuita lelkiség
lett a Társaság lelki életének az alapja.  

Melyek voltak a Társaság fõ céljai?
A fõ cél volt a sajtóapostolság, a hit-

oktatás, a szegények segítése. Például
szegénykonyhát nyitottak az elsõ világ-
háború után. 1919-ben nyílt meg
a Korda kiadó elsõ üzlete. Párhu-
zamosan folyt a sajtóterjesztés, a
hitoktatás, óvodák nyitása,  lelki-
gyakorlatokat vezettek. 1938-ban
Pécelen megnyitották az elsõ,
nõk számára szervezett lelkigya-
korlatos házat. Gazdasszonykép-
zõ iskolát is mûködtettek, amely
szakközépiskolává fejlõdött. 

A Társaság tagjai nem kolosto-
rokban élnek. Milyen formában
tudják megélni a hivatásukat?

A Társaság
tagjai nemcsak
közösségben
élnek, hanem
az un. otthon-
lakó státusz is
elfogadott volt,
vagyis valaki
teljes jogú tag-
ja a Társaság-
nak, de megél-
heti a hivatását
a családjában
vagy egyedül. Ez a mai napig is létezik.

Az egész ország területén mûködött
a Társaság?

Révész püspök kérése az volt, hogy
a testvérek a tanyavilágba vigyék el a
hitoktatást. Ezt úgy valósították meg,
hogy különbözõ idõpontokban meg-
szervezték a tanyaközpontokban a

szentmise bemutatását, adventi idõ-
szakban pásztorjátékokat tanítottak
be. Az alapító 1938-ig, haláláig kísérte
a Társaság munkáját. 

Hány tagja volt ekkor a Társaságnak?
271 tagja volt a feloszlatáskor a Tár-

saságnak. Kezdettõl civil munkatársak-
kal dolgoztunk.   

Úgy tûnik, hogy a Társaság nagy súlyt
helyezett a családok támogatására.

Páter Bíró nagy súlyt helyezett a
családok összetartására. Akkor szokás
volt, hogy a fiú az egyik egyházi szer-
vezethez, a kislány a másikhoz, a szü-
lõk is különbözõ kongregációhoz tar-
toztak. Ez nem kedvezett a család egy-
ségének. Páter Bíró célja az volt, hogy
lehetõleg az édesanya teljesen egyen-
értékû tagja legyen a család fenntartá-
sában az édesapának. Ma is égetõ
probléma a családok erõsítése, ez ma
is központi programunkhoz tartozik.

Jézus Szíve Népleányai Társasága
Római katolikus hírek

Szegedi Korda Rt. fiókja

Újsomogy telepi Szívgárdisták

Könyvkereskedés

Kegytárgybolt

Leányfalu 1985. Kern Margit szétszóratásban az általános elöljáró 1945-1977
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Szegeden fõiskola is mûködött?
Igen. Ez hozzátartozott a Társaság

apostoli munkájához. A testvérek foglal-
koztak az óvodáskorúakkal, az elemi is-
kolákban a hitoktatással, középiskolát
alapítottak, az iskolából kikerültek kép-
zése is, az un. felnõttképzés is területe
volt a Társaságnak. A kiemelkedõ ké-
pességû leányok, akik a hitismeretben
és a szakmai ismeretben magas szin-
ten meg tudták állni a helyüket, azok a
Társaság felsõ szintû intézményében
tanulhassanak tovább. Ezért hozták lét-
re Szegeden a Xavériánum elnevezésû
hittudományi fõiskolát. Kétéves volt, az
elsõ két évfolyam ki is futott. Szeged
környékén hitoktatónõként helyezked-
tek el a végzettek. 

A Társaság csak Magyarországon
mûködött?

Magyar alapítású rend volt, a ma-
gyarság lelki-szellemi erõsítése Tria-
non után eléggé központi helyet foglalt
el a közvéleményben. Páter Bíró hozta
létre Budapesten az Angolkisasszony-
ok fõnöknõjével a Ward Mária Hitokta-
tóképzõt. 

1950-ben feloszlatták a Társaságot?
Mi lett a tagok sorsa? 

Megpróbáltak a testvérek, amit
csak tudtak átmenteni. A többi rendnél
mozgékonyabb Társaság voltunk, hi-
szen otthonlakó tagjaink is voltak, na-
gyon sokan õhozzájuk költöztek. A ve-
zetés igen rövid idõn belül börtönbe
vagy rendõrségi megfigyelés alá ke-
rült. 1949-ben 3 testvér nyugatra
ment, majd az 1956-os események
után többen követték õket.  Érezték a
testvérek, hogy a nyugatra menekült
magyarság pasztorációjában részt
kell venni. A szétszakított családok lel-

ki támaszai voltak. Ausztriában, majd
Kanadában, Torontóban és Hamilton-
ban, késõbb Courtlandon telepedtek le.  

1989 az  újraindulás  éve. Mi történt
ezután?

A testvérek ekkor elõször közös ta-
lálkozásra hazajöttek külföldrõl. 1983-
ban a Leányfalun megnyílt lelkigyakor-
latos házban is vállaltak feladatot, a
jezsuita atyák pedig lelki vezetést. Ta-
hiban 1992-tõl a Jézus Szíve Népleá-
nyai Társaságnak a lelkiségi központ-
ja mûködik. Itt lelkivezetést vállalunk,
és különbözõ továbbképzéseket tar-
tunk. 1990-ben Kecskeméten megnyílt
a Korda könyv- és kegytárgykereske-
dés. 1993-ban Kõszegen is megindí-

tottuk a könyvszolgálatot. Budán
1996-ban létrehoztuk a tanulmányi
házat.  

A könyvterjesztés mellett más terü-
leten dolgoznak-e?

Mindenhol feladatunk, hogy a hitok-
tatásban és az apostoli munkában részt
vegyünk. Jelenleg 86 tagunk van, eb-
ben benne vannak az örökesküsök, az
ideiglenes esküsök, a próbaidõsek, az
újoncok is. Körülbelül húszan csatla-
koztak a Társasághoz 1990 óta. Élnek
testvérek Szatmárnémetiben 4-en, Ko-
lozsváron egy, Gyulafehérváron ketten,
Nagyváradon egy testvér apostolkodik.
Mariazellben két testvér zarándokházat
vezet. Kanadából hazatértek a testvé-
rek, az ottani ingatlanok eladásának
árából tudtuk újjáépíteni a Horánszky
utcai anyaházunkat, amelyben 25
egyetemi hallgató számára szakkollégi-
umot is mûködtetünk.

A jövõben milyen terveik vannak?

Pécelen volt az elsõ lelkigyakorlatos
házunk, most szociális otthonként mû-
ködtetjük.  Visszakaptuk az iskola épü-
letét is, egy otthoni ápolásra, szociális
gondozásra felkészítõ szakközépisko-
lát kellene nyitni. 

Mennyire biztató a mai helyzet, hi-
szen a világban óriási a liberális hatás?

Jézus is az árral ment szembe,
mégis hirdette, hogy elérkezett az Is-
ten országa. A keresztény embernek is
ezt kell teljes meggyõzõdéssel hirdet-
nie. A világ hamis csillogása és hazug
anyagiassága kiüresíti az embereket.
A hívõ ember tudja, hogy az értékekre
szüksége van a magyar társadalom-
nak. Mi azon dolgozunk, hogy a hitis-
meret terjesztésével és a hitélet elmé-
lyítésével hitükhöz ragaszkodó, ke-
resztény és egyetemes emberi értéke-
ket elfogadó és a szerint élõ, hazáju-
kat, családjukat szeretõ édesanyákat
neveljünk, a sajtóapostolsággal pedig
a magyar családokat és a társadalmat
szolgáljuk. HAIDER MÁRTA

Tanulmányi Ház XII.kerület 1997

A Korda kiadó dolgozói

Tahi, Szív Lelkiségi Központ 1992-ben

A szegedi lakás és családok közössége 
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Hortus Musicus
Talán bizarr gondolatnak tûnik párhu-

zamot vonni egy litánia elimádkozása
és a dzsessz-muzsika között. Pedig való-
jában mindkettõ parttalan lélekáradást,
egyfajta eksztázist jelent. A világ válto-
zik: csak a lényeg kell hogy érintetlen ma-
radjon. A lényeg pedig Isten országa. 

2000-ben, a Loretoi Egyházzenei
Fesztiválon Magyarországot a váci piaris-
ta templom énekkarából kinõtt Hortus
Musicus képviselte. (A fesztivál után az
Új Emberben cikk jelent meg a váci kórus
szereplésérõl a Mária-litánia földjén.) Az-
óta négy év telt el. Az együttes életében
nagy változások történtek: egyfajta kultúr-
missziót teljesítve a „dzsessz nyelvére for-
dították” Vivaldi és Bach mûveit. Páratlan
vállalkozásuknak, „szentségtörésüknek”
van egy „szent” indítéka: értékes zene
hallgatására szoktatni a techno rideg hang-
zásvilágán nevelkedõ fiatalokat.

Az Európát bejárt Hortus Musicus re-
pertoárja hallatlanul sokszínû: az éneke-
sek és az õket kísérõ hangszeresek fiata-
los lendülete magával ragadja a közönsé-
get, akár mottetákat, akár Bach-parafrá-
zist, vagy éppen örökzöld könnyûzenei
slágert adnak elõ. Munkájuk egyfajta „lo-
vagi szolgálat”: mecénások híján idejüket
és pénzüket áldozzák hazánk zenei életé-
nek külföldi képviseletére és itthoni fellé-
péseik megszervezésére. Koncertjeik al-
kalmával újból és újból bebizonyítják,
hogy nem létezik könnyû- és komolyze-
ne: csak jó zene. A barokk dinamizmusa
lüktet Vivaldi muzsikájában, Bach mûveit
hallgatva pedig megsejthetünk valamit a
menny harmóniájából. Az isteni harmónia
nem unalmas „lötyögés”: a teremtõ erõ
szüntelen pezsgése hatja át. A gospeleket
és a spirituálékat, vagy Bach egyházi mû-
veinek dzsessz-improvizációkkal átszõtt
parafrázisait nem tekinthetjük alacso-
nyabb rendû egyházi zenének. A Hortus
elõadásában az afroamerikaik vallásos
énekei éppolyan áhítatot keltenek, mint a
Loretoi litánia elimádkozása.

Találó egyik CD-jük címe:
„Sometimes I feel like a motherless
child.” Az „anyátlan gyermek” életérzése
nem idegen sok tisztességes magyar mû-
vész számára. De a szülõföldjükön meg
nem értett próféták igazságát mindig iga-
zolja az idõ. Errõl így vall a nyolctagú
együttes vezetõje, Bogár Imre (aki nem-
csak kiváló zenész, hanem építészmérnö-
ki és hittanári diplomával is rendelkezik):
„Úgy érzem, hogy együttesem tagjaival
mindig nemes eszközökkel küzdöttünk egy
jó ügy érdekében. A Mátyás-templom fõol-
tára elõtt állva és az Etna lábánál épített
szabadtéri színpadon is ugyanazt az érték-
rendet képviselve, az egyetlen Istennek
énekeltünk. Soha nem támadtunk, de nem
is alkudtunk meg. A rangos európai feszti-
válokra a zenénket értõ és becsülõ külföl-
di barátaink hívtak meg. Idén júliusban a
trotzbergi dzsesszfesztiválon Vivaldi G-dúr
concerto-jának és Bach H-moll szvitjének
átiratát adjuk elõ. Nyári terveink között
szerepel még egy bécsi fellépés is. Remél-
jük, hogy az elõadásaink ugyanolyan nagy
lelki élményt jelentenek majd a jelenlévõk
számára, mint a loretoi vagy a strassburgi
fellépéseink. Ez utóbbival kapcsolatban
meg kell, hogy említsem: 1989-ben
Strassburgban magyarnak lenni óriási ki-
váltságot jelentett. A ‘vasfüggönyt döntö-
getõ’, kis kelet-európai nemzet fiait külön-
leges szeretettel vették körül." 

Kodály sokat idézett mondása, hogy
„legyen a zene mindenkié”. De a barokk
zene ízére csak úgy érezhet rá egy mai ti-
zenéves, ha általa emészthetõ formában
tálaljuk neki azt. Ne legyenek a mûvész-
emberek evangéliumi értelemben vett
„írástudókká”: merjenek találkozni a mai
élettel, merjenek lehajolni azokért, akik
szellemi pocsolyákban fetrengenek. Ko-
dály gondolatának megvalósítása lenne
minden hívõ és „másként hívõ” zenemû-
vész feladata. 

MÁCSIK MÁRIA

Amagyar kereszténység millenniuma
ösztönzést adott arra, hogy az Eszter-

gom-Budapesti Érsekség Egyháztörténeti
Bizottsága összeállítsa az ez ideig megje-
lent az érsekek életrajzának legteljesebb
monográfiáját. Simor János érsek szerint:
“... múltjában él a nemzet . . . azok, kik
ennek fátyolát fellebbentik, a hazának
legelismerésreméltóbb napszámosai”.

A kötetet szerkesztõ Beke Margit
fõlevéltáros (aki egyébként az életrajzok
közül a legtöbbet is írta) igazán kiváló
munkát végzett, hiszen a legjelesebb egy-
háztörténészeket, az egyes korok talán
legjobb ismerõit kérte fel a portrék össze-
állítására.

Több mint ezer éve, – írja a kötethez
fûzött ajánlásában az elmúlt év Szent Ist-
ván ünnepén Erdõ Péter Magyarország
prímása – hogy Szent István király egy-
házszervezõi koncepciójának és Apostoli
Szentszék egyetértésének köszönhetõen
hazánk akkori fõvárosa, Esztergom lett a
„magyarok érsekének” székhelye. Így az
Esztergomi Egyházat méltán nevezték
„Magyarország minden egyháza anyjának
és fejének”. Az esztergomi érsekek élet-
pályájának áttekintése bepillantást enged
hazánk és egyházunk igen viszontagsá-
gos, fordulatokban gazdag, szenvedésben,
de apostoli és kulturális eredményekben
is bõvelkedõ történetébe.

Az Esztergomi Érsekség alapítása
Szent István koronázása után történt és
1001. április 4-éhez fûzõdik, amikor II.
Szilveszter pápa a Ravennai Zsinaton jó-
váhagyta az érsekség létrehozását. Az
esztergomi érsek lett Magyarország feje –
amelyet elõsegített székhelye adottsága
is, hiszen Esztergom nemcsak érseki, ha-
nem királyi székhely is volt – ezért a ki-
rály tanácsosaként indult széles politikai,
társadalmi befolyása is. Az érsek külön-
bözõ egyházi és világi tisztségeket viselt,
így Báncsa Istvántól kezdve (1251.) a pá-
pa többeket bíborosi ranggal ruházott fel,
a magyar királytól 1714. óta birodalmi
hercegi címet kapott, ettõl az idõtõl kezd-
ve hercegprímás, aki egyben Esztergom-
vármegye örökös fõispánjai nemesi cí-
mek adományozója, a helytartó tanács
tagja, a hétszemélyes tábla bírája (hogy
csak néhányat emeljünk ki a címek és
méltóságok közül), a mindenkori eszter-
gomi érseki szék birtokosa egyúttal Ma-
gyarország prímása.

A fõegyházmegye területi változáso-
kon ment keresztül, és valóban elmondha-
tó, hogy a magyar egyház anyjaként életet

adott új egyházmegyék kialakítása révén.
A legnagyobb kiterjedése a középkorban
volt, amikor felölelte Bars, Hont, Gömör,
Torna, Szepes, Liptó, Zólyom, Pozsony,
Esztergom, Ko-
márom, Nyitra,
Nógrád várme-
gyék egészét,
vagy azoknak egy
részét. Nagyjaink-
ban, 1993-ban II.
János Pál pápa
módosította min-
den magyar püs-
pöki megye hatá-
rát, köztük az esztergomit, amely kiterjedt
Csepel kivételével Budapestre és Eszter-
gom környékére, illetve a Dunakanyar ál-
tal bezárt térségre.

Az érsekség székhelyének sorsa is
rendkívüli változatosságot mutat. Az õsi
Esztergom sokáig töltötte be a székváros
szerepét, azonban 1543-ban kénytelen
volt a törökök elõl menekülni, a védettebb
Nagyszombat vá-
rosába, de maguk
az érsekek – poli-
tikai szerepük kö-
vetkeztében– in-
kább Pozsonyban,
az akkori fõváros-
ban tartózkodtak.
Mivel a török iga
alóli felszabadu-
lás után (1683.) a
visszaköltözés elé számtalan természetes
és jogi akadály tornyosult, s tény az is,
hogy az elpusztult Esztergom, mint város
sem volt túl vonzó számukra, így az érsek-
ség csak 1820-ban tért vissza Esztergom-
ba és kezdte újra kiépíteni központtá.
1993. után pedig az érsekség – nagyobb
számú hívei közelében – elsõsorban Bu-
dapesten tartózkodik, megtartva természe-
tesen esztergomi székhelyét.

Az egyes érsekek életrajza többnyire
egységes formához igazodó összefoglalá-
sa annak, amit személyiségükrõl, életük-
rõl, munkásságukról, lelkipásztori és köz-
életi szerepükrõl korábbi kutatások már
tisztáztak. Az egyes életrajzokat szaksze-
rû jegyzetek és precíz irodalomjegyzék
követ. A kötet két melléklete, azaz a kép-
mások és aláírások, a pecsétek és címerek
és mindezek színes táblán való közzététe-
le dicséretreméltó, amit külön kiegészít
az ábrázolások jegyzéke és egy nélkülöz-
hetetlen rövidítési jegyzék. Hiányoljuk
viszont azt, hogy az egyes fõpásztori kép-
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mások és aláírások mellé nem kerültek
bele az érsekek jelmondatai. Ez a kötetet
tartalmában különösen emelte volna és
nagyon is hozzátartozik egy fõpásztori
élet bemutatásához.

Azt hiszem mindnyájan egyet kell ér-
tenünk lokálpatrióta Meggyes Tamás esz-
tergomi polgármester az elõszóban tett
megállapításaival:

„Esztergom szeretetet, türelmet és
bölcsességet tanult a kereszténységtõl, s
mint az érsekség ezeréves otthona, együtt
élt és lélegzett a hívekkel, fõpapokkal, s
együtt él és lélegzik ma is.

Bizakodunk,
mert a nagy érse-
ki elõdök példái
is megerõsítenek
bennünket, akik
nagyot mertek ál-
modni és csele-
kedni Esztergom-
ban. Világvi-
szonylatban pá-
ratlan öröksé-

günk az egyház és a város közös kincse és
büszkesége a bazilika impozáns épülete,
a Keresztény Múzeum, a Kincstár, a Sze-
minárium, vagy a Bibliotheka. A gazdag
kultúrkincsek, egy-egy olyan remekmû,
mint a Mátyás Kálvária, M. S. mester ké-
pei és a Bakócz-graduálé mellett felbe-
csülhetetlen érték az a szellemi örökség,
hagyomány, amely a történelmi város fa-

lai között a vihar-
vert századok so-
rán keletkezett, s
a dúlások, romlá-
sok és rontások
dacára mindmáig
fennmaradt. Épí-
tett és szellemi ja-
vaink közösséget
teremtenek a vá-
rosban s a város

falain túl is, szerte a Kárpát-medencében.
Esztergom érsekeinek az egész ma-

gyarság lelki és testi oltalmazása mellett
maradt erejük és elhatározásuk, hogy a
várost istápolják, gyarapítsák. Rudnay
Sándor nélkül nem állna a bazilika,
Vaszary Kolos nélkül ma nem gyógyítana
a kórház, Kopácsy József és Vaszary Ko-
los nélkül nem ívelne át híd a Duna felett,
és nem mondhatnánk büszkén: Eszter-
gom iskolaváros. Simor János nélkül nem
létezne a messze földön híres Keresztény
Múzeum, sem a bazilika Kincstára.”

UDVARHELYI OLIVÉR

Már öt éve, hogy 1999 novemberében
az égi hazába távozott Maklári Jó-

zsef tanár úr a magyar kórusmozgalom
iránymutató egyénisége, a váci VOX
Humana  kórus karnagya. 

„Nincs már hová lennem, kegyelmes
Istenem – Mert körülvett engem szörnyû
veszedelem – Segedelmem, légy mellet-
tem, ne hagyj megszégyenednem.” 

Hányszor szólt Kodály Zoltán, Balas-
si Bálint versére írt „Szép könyörgés” cí-
mû mûve a Vox Humana kórus hangjain
Maklári tanár úr irányításával. Az elmúlt
évtizedekben oly aktuális mû, mintha ve-
zérmotívum lett volna a kóruszene mûve-
lõi számára. De minden nehézség ellenére
a magyar kóruskultúra a legnagyobb ma-
gasságokig emelkedett.

A váci Vox Humana kórus mindig je-
lentõs szerepet játszott a hazai énekkarok
között. Mindig a fülünkbe csengenek
azok a csodálatos dallamok, amelyekre
Maklári tanár úr okított bennünket. Sok
száz váci diákot, tanárt, mérnököt, orvost,
kétkezi munkást és családanyát vezetett
be évtizedek alatt a zene gyönyörûségei-
be. Sthütz, Bach, Jannequin, Monteverdi,
Brahms, Verdi, Bartók és még sok kiváló
szerzõ kompozíciói emelték mind maga-
sabbra az együttes éneklési színvonalat. S
jöttek a nemzetközi sikerek. Elsõ helyezés
az 1961-es debreceni kórusversenyen,
majd az olaszországi Alezzoban 1963-ban
és 1976-ban. 1980-ban a BBC által
meghírdett „Énekeljenek a népek” címû
rádiós vetélkedésen is elsõ helyezést ért el
a Vox Humana kórus, s megkapta a ver-

seny fõdíját az Ezüst
Rózsa serleget.

Közben Maklári tanár úr szervezõ és
mûvészi munkájának eredményeként a
kórus bekapcsolódott a legnagyobb euró-
pai kórusfesztivál, az Európa Cantat
programjaiba. Mindnyájunk nagy büszke-
ségére, a tanár urat 1983-ban az Európai
Kórusszövetség – EFJC – alelnökének
választották. Utazásaink közben megláto-
gattuk a híres európai zarándokközponto-
kat. Mindig emlékezetes marad a híres
olasz zarándokközpontban, Loretóban
tartott egyházzenei fesztiválon való rész-
vétel 1979 áprilisában. Kevés magyar
énekesnek adatik meg, hogy Szûz Mária
názáreti házának, a Szent Háznak – Casa
Santa – a közelében énekelhessen. Egy
másik alkalommal felkerestük a Katalán
hegység csodálatos homokkõoszlopainál
a II. században alapított bencés kolostort,
Montserrát zarándokhelyét. Itt együtt
énekelhettünk a monostor híres fiúkóru-
sával. De jártunk Assisiben, Mariazell-
ben, Lourdesban is.

A tanár úr sokrétû karvezetõi tevé-
kenysége mellett, a Zeneakadémia fõállá-
sú tanáraként, nemzedékek egész sorát ta-
nította kórusvezénylésre.  

Munkásságáért 1967-ben Liszt-díjat
kapott, majd 1975-ben Vác város fennál-
lásának 900 éves évfordulóján elnyerte a
város PRO URBE kitüntetését. A rend-
szerváltozás után a magyar köztársasági
Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

Maklári tanár úr halála után 2000-
ben a Vox Humana kórus vezetését, a ta-
nítványa Ménesi Gergely vette át. Új mû-
vek, új zenei élmények, új mûvészi kalan-
dok várnak az énekkar tagjaira. A fiatal
karmester felkészültsége és zeneszeretete

garanciát jelent
számunkra, a
Maklári tanár úr
által megterem-
tett tiszta harmó-
niák, igaz emberi
hangok fennma-
radásához.             

PINKE JÓZSEF

KIS FILOKÁLIA
Ez a furcsa nevû könyv, a magyar gö-

rög katolikusok kiadásában, egy ima-
gyûjteményt takar. A Filokália szó jelen-
tése szó szerinti fordításban annyit tesz, a
szépség szeretete. Az elsõ ilyen címû
könyvet, 1782-ben adták ki Velencében,
görög nyelven. A kötetben a keleti szerze-
tes atyák fohászai olvashatóak. A Kis-
Ázsiában és Egyiptomban élõ szerzetesek
kivonultak az ókorban a sivatagba, és csa-
ládjuktól, a világtól elszakadva, csak az
imának akartak élni. A Filokália mondá-
sokat õrzött meg, az aszkéta atyák tanítá-
saiból, melyet azok, elsõsorban tanítvá-
nyaiknak szántak, azonban a gyûjtemény
igen népszerû lett a világi hívõk körében
is. Az Égei-tegerben található az Athosz-
hegy, ahol a keleti remeték egy újabb cso-
portja gyakorolta és gyakorolja a mai na-
pig az aszkézist. Az Athosz-hegyi szerze-
tesség a VIII. század után, a XIV. és

XVIII. században élte virágkorát. A
Filokáliát az Athosz-hegyen fordították
orosz nyelvre. Az eredeti könyvben 38
egyházatya elmélkedése olvasható. A KIS
Filokáliában csak 14 tanító tanácsai talál-
hatóak. Köztük a legismertebb Evagriosz
Pontikosz. A Kappadókiai Pontuszban
született Kis-Ázsiában. Nagy Szent Vazul
és Nazianszi Szent Gergely tanításán ne-
velkedett, majd egyiptomi remete lett. Õ
volt a tanítók közül az elsõ, aki rövid lel-
ki okításait írásba foglalta. Igen termé-
keny írónak számított. Íme egy rövid idé-
zet tõle: – Elõször kérd a könnyek ado-
mányát, hogy a bánat föloldja szíved ke-
ménységét. Valld meg magadnak Urad el-
len elkövetett bûneidet, hogy bocsánatot
nyerjél tõle. Légy türelmes, és imádkoz-
zál buzgón. Távolítsd el képzeletvilágod-
ból a zavaró gondolatokat, és tegyél félre
minden földi gondot, mert zavarnak, és
gyöngítik erõdet. - A világtól elvonulni
vágyó híveknek bátran ajánlható ez a
gyûjtemény, mely mély gondolataival, jó
tanácsokkal szolgálhat egy-egy lelkigya-
korlatra.                                  PAPP NÓRA

Csernoch XI. János

Mindszenty III.József

Maklári József
emlékezete

Maklári tanár úr kórustagjaitól körülvéve 1996. Dánia

Kóruskoncert Finnországban 1992
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Evangélikus hírek – Keresztény iskolák

„Ne hagyjátok a templomot,
a templomot s az iskolát”   

(Reményik Sándor)

A
Városligeti Fasor (egy ideig Vil-
ma királynõ út, majd Gorkij fasor,
most újra Városligeti Fasor) ár-

nyas fái alatt áll a legendás „Budapesti
Evangélikus Gimnázium „Fasor”, vala-
mikor a Deák téri Leánygimnázium fiú-
testvére (ma már mindkettõ koedukált),
gyönyörû templomával. Az iskola volt ta-
nulóinak és a templom létrehozóinak
névlistája ma már egy-egy Ki Kicsodával
ér fel.

A Pecz Samu (volt növendék!) tervez-
te iskolát 1904. szeptember 26-án, a
templomot a következõ év õszén adták át.
Az üvegfestõ munkákat Róth Miksa, a
fajanszburkolatokat a Zsolnay gyár vé-
gezte. A tanárok sokszor 30-40 évig is itt
tanítottak, nemzedékeket neveltek, meg-
határozóan alakították az iskola arculatát.
Egyesületek, Önképzõkörök, Diák Sport-
kör, Sakk-kör, Cserkészet, Dal- és Zene-
egylet foglalkoztatta a diákokat szabad
idejükben. Az Arany János önképzõkör-
ben Bókay János késõbb európai hírû író,
Wigner Jenõ késõbb Nobel-díjas fizikus
is szerepelt.

Az elsõ világháborúban az iskola 58
tanulója halt hõsi halált, emléktáblájuk az
I. emeleten látható. A háború után az is-
kola katasztrofális helyzetbe került, en-
nek ellenére az elsõ országos középisko-
lai tudományos (tanulmányi) versenyben
diákjai harmadik helyet értek el, majd
1923 és 1943 között hat alkalommal elsõ
helyen végeztek. 

Jelentõs hírnévre szert tett diákjai kö-
zött volt (a már említetteken kívül) töb-
bek között Moravcsik Gyula, Riedl Fri-
gyes egyetemi tanár, Kandó Kálmán mér-
nök, feltaláló, Lukács György filozófus,
Falk Miksa (Erzsébet királynõ magyar ta-
nára), Goldberger Sámuel és Leo gyáros,
Stein Aurél Ázsia-kutaó, Glatz Oszkár
festõmûvész, Pulszky Károly mûvészet-
történeti író, Neumann János matemati-
kus, feltaláló, a számítógép atyja, Doráti
Antal karmester, Tátrai Vilmos hegedû-
mûvész.

A Budapesti Evangélikus Gimnázium 

A FasorA Fasor
1944-ben a német megszál-

lás után a tanítás megszûnt az
iskolában, az épületet kórház
céljára használták. A Vörös
hadsereg 1945 januárjában vo-
nult be néhány hétre. Az iskola
rendbetételét az altisztek, taná-
rok, diákok végezték, így 9 te-
remben megindulhatott a taní-
tás. A II. világháború 158 hõsi
halottját megörökítõ táblát
1991-ben helyezték el.

Újabb csapás az államosításkor rész-
legesen 1948-ban, majd teljes egészében
1952-ben érte az iskolát. „A Budapesti
Evangélikus Fiúgimnázium és a Buda-
pesti Evangélikus Leánygimnázium átvé-
tele folyamatban van” írta az Evangéli-
kus Élet 1952. július 27-én. Az iskola fel-
szerelése ellenszolgáltatás nélkül ment át
az állam tulajdonába, tanárai, tanulói
szétszóródtak. Hihetetlen anyagi és szel-
lemi értékek mentek veszendõbe…

Harminckét évvel késõbb Dr. Gyapay
Gábor történész, író, tanár, késõbb igaz-
gató kezdeményezésére 1984-ben meg-
alakult a Fasori Öregdiákok Baráti Köre
és 1988-ban megindult az iskola újászer-
vezése. Hosszas, kitartó harcok, kimerítõ
munka, helybeli és külföldi támogatással
majd toborzás után (ötszörös túljelentke-
zéssel) bekövetkezett a csoda: 1989 szep-
temberében Glatz Ferenc mûvelõdési mi-
niszter a gimnázium épületébõl intézte
tanévnyitó beszédét az ország pedagógu-
saihoz és diákjaihoz.  A tanítás újra meg-
indult …
(Források: Gyapay Gábor: A Budapesti
Evangélikus Gimnázium, Tankönyvkiadó,
1989. Zomboryné Bazsó Rozália: A pesti
evangélikus oktatás krónikája: 1788-1823-
1998. - Bp.: 2000. (A szerzõ magánkiadása.)

A földszinti elõcsarnok

A háborúk áldozatainak emlékmûve
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Evangélikus hírek – Templomaink

A Fasori evangélikus templom

A
Pesti Evangélikus
Egyházközség Pres-
bitériuma 1901-ben

határozta el, hogy a szûknek
bizonyuló Deák téri fõgim-
názium mellé a  városnak
ezen, a  Millenniumi ünnep-
ségekre kiépült részén új is-
kolát és templomot emel. A
végleges tervet Pecz Samu,
a  többek között a mûemlék-
ké nyilvánított Szilágyi De-

zsõ téri református templom építésze ké-
szítette. Az iskola 1904-ben  nyílt meg, a
templomot 1905-ben szentelték fel.

Budapest legdíszesebb protestáns
temploma neogótikus stílusban épült, az
egyetlen, amelynek külsején figurális dí-
szítés is van: a kapu fölött Róth Miksa
mozaikja, Krisztus és a gyermekek. Érde-

kessége, hogy kereszthajó nél-
küli, kéthajós. A fõhajó arányai-
ban és stílusjegyeiben a párizsi
St Chapelle mintájára készült.
Sudár tornya 55 méter magas.

Gazdag belseje is Pecz Sa-
mu tervezése, a  francia gótika
ihlette. A  két hajót monu-
mentális oszlop választja el
egymástól, az oldalfalakhoz
pillérek és vékony oszlopok
simulnak, melyeket dús, na-
turalisztikus bibliai növényi
motívumok díszítenek. A
padfõk díszítése is szõlõ-
fürtökbõl, levelekbõl álló
faragás. A szószék lép-
csõkorlátja és az oltárt
körülvevõ korlát carra-
rai márvány.

A templom különle-
ges értéke Benczúr

Gyula utolsó
vallásos tár-

gyú festmé-

A templomA templom

nye: A napkeleti bölcsek hódolata. Tü-
zes, ragyogó színek, a  ruhákon magyar
népi motívumok, Mária protestáns Ma-
donna,  glória nélkül. 1913-ban készült
el, dús építészeti keretbe helyezték, csú-
csán kõbõl faragott angyalalakkal. A
gazdag oltár, a szószék és a  keresztelõ-
medence faragásai Kauser kõfaragó, a
medence vörösréz, stilizált levelekkel
borított fedõje Jancsurák Gusztáv réz-
mûves híres mûve.

Legnagyobb ablaka, a  kapu fölötti 5
m átmérõjû rózsaablak a  szecesszió ki-
magasló magyar üvegmûvészének, Róth
Miksának alkotása. Az õ mûvei a szen-
tély II. világháborúban megsemmisült
ólomüveg ablakai is. A Krisztust és négy
evangélistát ábrázoló 21 négyzetméteres
három tábla 53 év után, 1997-tôl újra a
helyén áll. Ezeket a restauráció során vá-
ratlanul megtalált eredeti képek és tervek
alapján, korabeli festékekkel, ecsetekkel,
tizennégy havi munkával Kiss Miklós
marosvásárhelyi származású üvegterve-
zõ iparmûvész alkotta újjá. Azóta a többi
négy tábla is elkészült.

Az orgonát 1906-ban, a kor legjobb
orgonakészítõi, a híres pécsi Angster di-
nasztia mestere készítette. Felújítva, bõ-
vítve 2004 májusában szentelték fel.
2003-ban elkészült az életbevágó fontos-
ságú falszigetelés is. 

A templomot teljes belsõ díszítõ fes-
téssel 1973-74-ben az egyház költségén
Kovács Géza mester restaurálta.

KOVÁCS MÁRIA
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A
Deák téri evangélikus templom
csarnokában május 15-én reggel
szokatlan  a hangulat. Izgatott jö-

vés-menés, rég nem látott ismerõsök üd-
vözlik egymást, nyugdíjas és új püspö-
kök, Szokolay Sándor és más neves ven-
dégek jelennek meg, a padsorokban pe-
dig szoprán, basszus feliratok foglalják
a helyeket. Az oltár mellett az MTV
stábja világít a szemünkbe.

A megnyitót Dr. Kamp Salamon or-
szágos egyházzenei igazgató, a kórus kar-
nagya mondja el, majd megszólal a gyö-
nyörû „Sicut locutus est” (Magnificat).

Gáncs Péter püspök úr, valamikori
kórustag, áhítatában 1904-et idézi, ami-
kor hosszú fejlõdés gyümölcseként vala-
mi megnyílt, elkezdõdött: a rendszeres,
szervezett egyházi ének és zene. Több
mint ezren szolgáltak az énekkarban.

Sokszor fáradtan, szomorúan érkezett a
próbákra, de soha nem úgy ment el. Min-
dig kapott valamit. Megújult a lelke. Há-
lás volt – és nemcsak azért, mert az altban
megtalálta élete párját… Zarándok úton

vagyunk, mondta, sokan elõrementek és
már a mennyei kórusban énekelnek.
Újabb és újabb nemzedékek jönnek he-
lyettük. A Lutheránia az eltelt 100 év leg-
hatékonyabb missziói szolgálatát végezte
el. Mert egy-egy egyházi találkozót éve-
kig szerveznek, amíg megfelelõ számban
összegyûlnek a jelentkezõk, de amikor
zenélnek, a templom zsúfolásig megtelik.
Ez így volt már az 1970-es években is:
még a szószék lábánál is ültek a fiatalok.
A határokat pedig a Lutheránia nem most
lépte át, régen megnyitotta a vasfüggönyt,
letörte a politikai korlátokat: védett már-
kaneve lett a magyar szellemi életnek.
Jer, dicsérjük Istent… énekli a kórus. 

Zászkaliczky Péter ny. lelkész idézi:
„Boldog népnek nincs történelme". A mi
népünknek bõven jutott a véres esemé-
nyekbõl, háborúkból. De boldog ének-

karnak van történelme. Az éneklés örö-
mét jelenti. Szolgálat. Keken András, a
Deák tér igazgató lelkésze mondta „Az

Evangélikus hírek

100 éves100 éves

a Lutheránia énekkar



Bár a kórus fiatal tagjainak egyen-
ként kellett engedélyt kérniük munka-
helyüktõl, egyetemtõl és a katonai kiegé-
szítõ parancsnokságtól, nagy sikerrel jár-
ták Európát. A kórus nemcsak õrzi és to-

vábbadja örökségét, de kortárs zenét is be-
mutat. Az 1970-es évektõl Szokolay Sán-
dor több mûvet írt a Lutheránia részére.
Kimagasló jelentõségû esemény volt az

ének áldása mindenekfelett, hogy Isten
felé száll, felemeli azt, aki énekel és azt
is, aki hallgatja.” A Lutheránia száz évét,
kezdettõl fogva, összes eseményeivel,
szereplõivel az ünnepre kiadott Emlék-
könyv örökíti meg. Ki dolgát csak Isten-
re hagyja… (kórus)

A könyv ismertetése után üdvözlé-
sek, visszaemlékezések hangzanak el.
Dr. Harmati Béla ny. püspök beszél híres
karnagyainkról, Kapi-Králik Jenõrõl,
Zalánfy Aladárról és külön hangsúllyal
Weltler Jenõrõl, aki „az  erõltetett ateiz-
mus” évtizedei alatt hatalmas lelkesedé-
sével, kitartásával tartotta a lelket az
énekkarban. Az õ nevéhez fûzõdik Bach
életmûvének megszólaltatása. 1952-ben
a Deák téren az akkor 200 évvel azelõtt
elhunyt legnagyobb evangélikus egyházi
zeneszerzõ halála után elõször hangzott

fel a teljes János passió, Jézus szenve-
déstörténete Magyarországon, evangéli-
kus templomban. 
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1980-ban Augsburgban az Ágostai Hit-
vallás nemzetközi és ökumenikus évfor-
dulóján külön erre az alkalomra írt kantá-
tájának bemutatása, latin szöveggel, amit
a szerzõ maga vezényelt. Frankfurtban
pedig a város elöljárói a híres császárte-
remben fogadták az énekkart, ahol a falon
a német-római császárok képei sorakoz-
nak, közöttük a magyar király Zsigmond
császárral. Budapesten a Lutheránia révén
a Deák tér a musica sacra, az egyházi ze-
ne egyik meghatározó központjává vált.

Gryllus Vilmos egyházközségi fel-
ügyelõ mondja: õ az elmúlt hatvan év ta-
núja, résztvevõje. Weisz Jenõ ny. lelkész
(a külföldi kapcsolat) pedig több, mint
30 éves németországi tartózkodás után
jött el a jubileumi ünnepségre.

Szokolay Sándor hangsúlyozza,
hogy egy magyar egyházzenei kórus 100
éve nem kisebb jelentõségû, mint másutt
300 – annyi véres eseményt, elnyomást
kellett túlélnie. A szovjet korszak politi-
kai torzulásai idején egyházi zene szolgá-
lata egzisztenciális kockázatot jelentett
mindenkinek, aki résztvett benne.
(„…reakciós központtá és az egyházi el-
lenállás fészkévé lett a Deák tér…”)
Weltler Jenõ volt az a vonzerõ, akiért
mindenki vállalta ezt a kockázatot. 1967-
ben Szokolay Sándor maga is a kockázta-
tók közé került. Évekig komponált a
Lutherániának és vezényelte a kórust.

Sok felejthetetlen órát töltött velük itt, a
Deák téren, de vidéken és külföldön is.
Áldja meg a jó Isten a Lutherániát…

E szavak után elõször tört ki a taps a
templomban és az énekkar állva énekel-
te el a zeneszerzõ Locarnoi motettáját.

Az emlékkönyv 
Lutheránia: a Pesti Evangélikus Egy-
ház száz éves énekkarának története,
1904-2004. A dokumentumok képeivel
és fényképekkel gazdagon illusztrált,
217 oldalas gyönyörû könyv összefog-
lalja a gyülekezetnek a Lutheránia meg-
alakulása elõtti zenei életét, az énekkar
történetében pedig a karnagyok által
meghatározott korszakokat és eseménye-
ket (köztük „Külföldi utakon”),  amit kó-
rus- és zenekari tagok írásai, mûvészek
emlékezései, és a Lutherániával kapcso-
latos vallomások és levelek egészítenek
ki. Bevallom, ezeket nem sikerült elérzé-
kenyülés, könnyek nélkül olvasni.

A  64 oldalas Függelék értékes do-
kumentum. „Énekkari szolgálatok a pesti
gyülekezetben, 1787-1838|”, „Oratórikus
Bach-mûvek elõadása Zalánfy Aladár ve-
zetésével és munkássága nyomán”,
„Bach kantáták a Lutheránia elõadásá-
ban” (Zalánfy, Weltler és Kamp Salamon
vezetése alatt, napjainkig). Vendégszol-
gálatok evangélikus templomokban, in-
tézményekben, Ökumenikus helyszíne-
ken. Ezt követi „A Lutherániában énekel-
tek” névsora, amennyire ezt utólag össze-
állítani sikerült. (22 fényképpel illuszt-
rálva.) „A zenekarban játszottak” névso-
ra (5 képpel), „Közremûködõ mûvészek
a Lutheránia hangversenyein” (az 1950-
es évektõl Trajtler Gábor és Kamp Sala-
mon feljegyzései, plakátok és mûsorfü-
zetek alapján) és „A Lutheránia Dalegy-
let ismert tisztségviselõi”, 1904-tõl
1938-ig. A Képjegyzéket Jegyzetek, Iro-
dalom és Tartalomjegyzék zárja le.

(Kiadó: Huszár Gál Papír- és Könyves-
bolt, 1054 Bp., Deák tér 4. – Ára: 2000.- Ft.)

KOVÁCS MÁRIA
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A
magyar cserkészmozgalom szép
múltra tekint vissza, melynek so-
rán a cserkészetet vállaló fiúk és

lányok hazafiságra, munkaszeretetre és Is-
ten tiszteletére lettek nevelve. Az a moz-
galom, amelyet Angliából Lord Baden
Powell indított el a szegény-sorsúak felé
végzendõ szolgálat keretében, a XIX. szá-
zad derekán világméretet öltött és ma már
világszervezetként mûködik. Magyaror-
szágon 1912-ben alakult meg a szövetség.
Ma Magyarországon cca. 25 000 fõre te-
hetõ a cserkészek száma. A négy évenként
megrendezendõ „jamboree” – a világ
cserkészeinek közös találkozója –, amely
jelentõs lelki biztatást ad mindazoknak a
cserkészeknek, akik különös körülmé-
nyek között végzik munkájukat. Legköze-
lebb 2007-ben lesz jamboree Angliában a
világszervezet megalakulásának 100. év-
fordulója alkalmából.

A magyar cserkészmozgalomról el le-
het mindazokat a pozitívumokat mondani,
amelyek a világ többi szervezetére is iga-
zak. Itt azonban meg kell említenünk még,
hogy különös jelentõsége volt a cserkész
szövetségnek abban, hogy 1936-ban a ma-
gyarországi népfõiskola létrejöhetett. Hi-
szen a KALOT-on és KIE-n kívül a cser-
készet volt az az ifjúsági tömörülés,
amelyre nem hiába építettek a népfõisko-
lai szervezetek.

A második világháborút követõen nem
véletlenül szüntették meg a cserkész moz-
galmat. A rendszerváltás után azonban új-
jászervezõdött, melynek alapja a régi
szervezeti tagozódás volt. Ezt a munkát a

háború elõtti cserkészvezetõk, tisztek vál-
lalták el és végezték nagy lelkesedéssel.
Az õ tevékenységükhöz csatlakoztak a fia-
talabb generáció tagjai, akik tudták, miért
fontos a cserkész munka. 

Azonban a cserkészetet sem kerülte el
a rendszerváltást követõen újjáalakult
szervezetek sorsa, ma is van nagy feladat
a szervezet építésében, de mindemellett a
fejlõdés nyomon követhetõ és bíztató a jö-
võt tekintve.

Napjainkban a cserkészet fõ feladata
bibliai, evangéliumi alapokon nyugszik,
fokozott szociális érzékenységgel bír,
szükségesnek tartja a fizikai-lelki próbák
elviselését. Különös fogékonyságot mutat
a magyar népi kultúra irányába, az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozás pedig meg-
nyitotta azt a lehetõséget, hogy még szo-
rosabbra fûzõdjön a kapcsolat a többi
cserkészszövetséggel a világban.

Csákváron 12 évvel ezelõtt alakult meg
a 494. számú Kovács László Pál cserkész-
csapat, mely a magyarországi cserkészszö-
vetség IV. kerületébe tartozik. A csapat
fenntartója a Református Egyházközség,
ami elsõsorban anyagi terheket jelent a
tagdíjak, cserkészegyenruhák beszerzése
miatt. A fenntartó egyházközség elnöksé-
ge a cserkészmozgalom alapvetõ céljai mi-
att különösen is fontosnak tartja ezt a moz-
galmat, aminek során legutóbb 19 új cser-
kész tett fogadalmat a templomban, mely-
re szentháromság vasárnapján került sor.

Különösen is öröm volt ez az alkalom
hiszen, a több mint 10 éves cserkész mun-
ka során ezen a vasárnapon újabb 19 fiatal

tett fogadalmat a 494. sz. Kovács László
Pál cserkészcsapatnál arra, hogy bizony-
ságtevõ életet élnek. Az ünnepi alkalomra
eljött Hada Tibor, a Magyar Cserkészszö-
vetség IV. kerületének elnöke, aki
Pallanik István megbízott csákvári csapat-
parancsnok jelentése után vette ki a foga-
dalmat a fiúkból és lányokból. Az ünnep-
ség hangulatát emelte, hogy a cserkészek
virággal díszítették fel erre az ünnepre a
templomot. 

A helyi lelkész áldást kérõ imádságát
követõen a Jakus Gábor testvér cserkész-
csapat vezetõje, Vikár Béla csapatparancs-
nok mondott köszöntõt, melynek alapigé-
jét a Lukács evangéliuma 2. fejezetébõl
vette. Köszöntõjében elmondta, hogy
örömmel jött erre a szép ünnepségre, hi-
szen tudja, hogy Csákváron immár több
mint 10 éve folyik a cserkész munka, mely
az ifjúság nevelésében különösen is fontos
Karácsony Sándor tanításainak megfelelõ-
en, akinek a jelszava ez volt: „Jézus Krisz-
tus a cserkészeknek is ura.” A csapatpa-
rancsnok kiemelte, szükséges, hogy minél
több református cserkészcsapat jöjjön lét-
re, hiszen a szivárvány is akkor szép és
igazi, ha minél több színbõl tevõdik össze.
A református cserkészetet egy ilyen szi-
várványszínhez hasonlította, amelynek je-
len kell lenni a honi cserkészetben. 

Ezt jelképezve hozták be a cserkészek
azt a gyönyörû, vadonatúj zászlót, amely a
Magyarországi Református Egyház címe-
rével van díszítve. A fogadalomtétel a
Himnusz eléneklésével és áldásmondásá-
val ért véget. DR. KIS BOÁZ

Cserkészfogadalom Cs kv roCserkészfogadalom Csákváron
Református hírek



K
ülönösen is
sok látogató
volt pün-

kösdkor a Ráday ut-
cában Böszörményi
Gergely által szer-
vezett kulturális
fesztiválnak, amely-
nek középpontjában
a zenei programok
álltak ugyan, de va-
lójában egy szép ke-
resztmetszetet kap-
hatott az idelátogató

napjaink református kultúrájáról. A feszti-
vál szervezõje alapos gondossággal járta
körül az adott témaköröket, s a kórusokon,
zenekarokon kívül a kultúra különbözõ
ágaival találkozhattak a résztvevõk, akik
mintegy 7-8 ezren voltak ezen az alkalmon.

A Ráday utca Református Teológia
elõtti szakaszán jól megépített sátrakban,
népmûvészek, kiadók, újságok, iskolák,
mûvészek, református intézmények mutat-
koztak be, de rajtuk kívül sok kézmûves is

jelen volt. A Köztelek utca sarkán felállí-
tott alkalmi színpadon délelõtt 11-tõl este
6-ig kórusok, zenekarok, énekkarok adtak
mûsorokat. Külön érdekesség volt a Refor-
mátusok Lapjának sátra, ahol a lap által ki-
adott könyvek, forgalmazott kiadványok is
megtalálhatók voltak. A fesztivál alkalmá-

val a jelenlevõk díj-
mentesen juthattak
hozzá az ünnepi
számhoz ezen az
alkalmon. Az alkal-
mon a Ráday Galé-
riában Sz. Berecz
Katalin festõmû-
vész szép elgondo-
lású képeiben gyö-
nyörködhettek a lá-
togatók. A Ráday
Könyvtárban és a
Biblia Múzeumban
ez alkalommal kü-

lön vezetéseket kérhettek az érdeklõdõk.
A fesztivál külön figyelemreméltó

programja volt a fõváros különbözõ terüle-
tein megrendezett koncertprogramok, me-
lyek közül kiemelkedik a Zeneakadémia
nagytermében tartott egyesített kórustalál-
kozó, ahol Alföldy-Borús Csilla orgonajá-
tékával több mint 200 kórustag énekelt. 

Többször elhangzott az ismert szlogen:
„Jövõre veled ugyanitt.”

DR. KIS BOÁZ

Reformátusok a Ráday utcában
Pünkösdi kulturális seregszemle

Reformátusok a Ráday utcában
Pünkösdi kulturális seregszemle

Református hírek
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A
szülõi nevelés egy életre meghatá-
rozó jellemformáló, útravaló,
melybõl a generációk építkezhet-

nek, és a jó hagyományokat tovább vihe-
tik. A nevelés hiánya a társadalom fella-
zulásához vezethet.

Bér Rudolf festõmûvész idén tölti be
a 80. életévét, és az õ gyermekkorában
még hangsúlyos volt a fegyelmezett neve-
lés. Édesanyja szigorú kálvinista elveket
vallott, miszerint az embernek saját ma-
gának kell a problémáit megoldani, és
azokért a felelõséget vállalni. Ez a gon-
dolkodás a festõmûvész életét többször
jelentõsen befolyásolta. Apai ágról har-

madik generációs festõ. A mûvészek itt
Európában a katolikus vallás képi világán
nevelkednek, mivel évszázadokon át az
egyház töltötte be a mecénás szerepét. E
két útravaló között éli életét, és alkotja
festményeit. A Képzõmûvészeti Fõisko-
lán Rudnay Gyula és Bernáth Aurél  nö-
vendéke volt. Elsõ párizsi tanulmányútja,
és Olaszországban kapott mély hatások
után, megtalálta saját, õszinte kifejezés-
módját, és állandóságra törekedett alkotá-
saival. Pályázatokon részt vett, középüle-
tek számára freskókat és faintarziákat ter-
vezett. De leginkább olajfestményeket
fest, melynek témaválasztásában senki
sem befolyásolhatja. A táj, amerre járt, és
az emberábrázolás mellett, idõrõl-idõre
visszatérõen a vallási témák is foglalkoz-
tatják. Szent Andrást, Szent Lukácsot,
Ádám és Éva kiûzetését a Paradicsomból,
Golgotát és több variációban a Pietát is
megfestette.  

1997-ben Szardínia szigetére Suniba,
egy szimpozionra hívták. A téma a fres-

kófestészet felélesztése volt, és õ képvi-
selte a kelet európai országokat. Minden-

ki kapott két négyzetméter falfelületet, és
arra három hét alatt kellett egy témát
megfesteni. Kozma és Dámján alakjait
örökítette meg, mivel az ottani templom
védõszentjei. A munka végeztével a püs-

pök megszentelte az alkotásokat. Egy bul-
gáriai utazás kapcsán, gyönyörû ikonokat

látott, melyeknek hatására a Szent György
motívumot többször megfestette. A lendü-
letesen ágaskodó ló és harcosa, a földön
tekergõ sárkánnyal, szimbolikusan kifeje-
zi a jó küzdelmét a gonosszal szemben.

Fájdalmas tragédia átélését és feldol-
gozását a festõmûvész vizuálisan mondja
el. Ez történt 1989 elsõ felében Bér Ru-
dolffal. Megfestett egy korpuszt, mely
egyszerûségével is nagy fájdalmat áraszt.
A szokatlan kompozíció a levágott karok-
kal, az ernyedten lehajtott fejû Krisztus,
hegyes töviskoszorúval, kifejezik a Fiú
/fia/ halálát. Templomba való alkotás. A
mûvészt érzelmi szálak fûzik Olaszor-
szághoz, és több évtizedes barátságok kö-
tik Bolognához. A kapcsolat eredménye-
ként, még abban az évben Don Marino lá-
togatást tett nála, és mivel a kép nagy ha-
tást tett a papra, elvitte a Szent Eugén
temploma számára. Megható ünnepség

keretében felszentelték, és most a modern
templom fõhajójából nyíló kápolnában
látható a festmény, barokk szobrok  és ré-
gi képek társaságában.

A nyilvánosság mindig fontos egy
festõmûvész számára, ezt Bér Rudolf
mindig figyelembe veszi, és szerepel cso-
portos és egyéni kiállításokon itthon és
külföldön egyaránt. Ez évben is négy
egyéni tárlatot rendeznek számára. A
templom áhítata sokkal magasztosabb
hely a festménynek, mint bármelyik kö-
zönséges kiállítóhelység, így azok a fes-
tõk lehetnek igazán boldogok, akiknek al-
kotásaiban hívõk százai gyönyörködhet-
nek. Szerencsére ez megadatott a június-
ban születésnapját ünneplõ mûvésznek.

NÉMETH ANDREA

Bér Rudolf

A  szellemi  függetlenségre törekvõ festõmûvész
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K
amaszkorom legnagyobb filmél-
ménye a Napfivér, Holdnõvér
volt, Zeffirelli alkotása. A film ha-

tására vettem kezembe nagyanyám egyik
imafüzetét, melyet a váci Barátok temp-
lomának legendás ferences papjától, An-
zelm atyától kapott. A szerény füzetecs-
kében olvastam elõször a Naphimnuszt.

A Váci Tavaszi Fesztivál egyik legran-
gosabb eseményén, Cs. Nagy András és
Csillag Nagy Balázs festõmûvészek tár-
latának megnyitóján újból hatalmába ke-
rített a szelíd varázslat, az a kamaszkori,
tiszta életöröm.

„Mit látol a fényõs Napon? Ahun van
a fényõs Jézus.” – Idézte az õsi népi rig-
must Köpöczi Rózsa mûvészettörténész a
2004-es Naptánc címû kiállítás kísérõfü-
zetében.

A Nap köti össze az eget és a Földet.
Az égen tündököl, de sugarai a föld élõ-
lényeit éltetik. Így válhat a Nap Jézus
szimbólumává: a Megváltó az ég és a
Föld fia is, õ a „közvetítõ” Isten és az em-
ber között. Cs. Nagy András, az apa ké-
pein a falusi emberek természetközeli
élete jelenik meg, míg a fiú, Csillag Nagy
Balázs absztrakt kompozícióin a termé-
szetfölötti világ titkait kutató ember által
alkotott szimbólumok ismerhetõk fel –
így tehát ég és Föld találkozott közös tár-
latukon.

A rendkívül termékeny, számtalan dí-
jat nyert mûvészek soha nem váltak
nagyvárosi „giccsgyárosokká”. Nem tép-
ték el gyökereiket: életük része a szabad-
ban végzett kétkezi munka. Mûtermük
mennyezete csupán a freskó-kék nyári
égbolt. A csodálatos természeti környe-
zetben lévõ Naszály hegyi és nõtincsi há-
zaik kertjébõl figyelhetik az évszakok
változásait. Képeik fogva tartják a tekin-
tetet: kiszakítják lelkünket a tér és az idõ
fogságából. Minden kompozíciójuk idõ-
utazásra csábít: a teremtéstõl az apoka-
lipszisig utazhatunk általuk. Alkotásaik
közül néhány szinte néma imádság, mo-
dern Naphimnusz, templomok falaira kí-
vánkozó, 21. századi ikon. Az Élet iránti
szenvedélyes szerelem lüktet bennük,
mint Assisi Szent Ferenc imádságaiban.

A Föld anyaméh, a Nap pedig az élet-
adó Szentlélek. Nem véletlen, hogy a
csíksomlyói búcsúra zarándoklók a kelõ
Napban a galamb alakjában megjelenõ
Szentlelket vélik felismerni. A Lélektõl
foganta a Szent Szûz Jézust. Mária teste
„termékeny talaj” volt „benne virágzott
váltságunk aranya”. Így válhat az Angya-
li Üdvözlet „lábjegyzetévé” Szent Ferenc
Naphimnusza, a teremtõ Isten dicsõítése.

MÁCSIK MÁRIA
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Naphimnusz, 2004
„Áldott légy Uram s minden alkotásod, 
Legfõképpen urunk-bátyánk a nap...”

Csillag Nagy András és                                                           Csillag Nagy Balázs
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Lelki mozgalmak

„A világnak az evangéliumra van szüksége. 
Egyetlen igéje is meg tudná változtatni a világot. 

Ezért éljük az életigét. 
Mindenki élheti, mert Jézus minden ember számára fény.”

Chiara Lubich

C
hiara Lubich  40-es évek elején
alig több, mint húsz éves tanítónõ
volt szülõvárosában, Trentóban.

Tombolt a II. világháború, és õ az igazsá-
got keresve beiratkozott filozófia szakra,
a velencei egyetemre. A háború gyûlöle-
tében jött rá, hogy Isten a szeretet, õ tud-
ja megváltoztatni az emberek életét. Elsõ
társnõivel újra fölfedezték az Evangéliu-
mot, és elkezdték együtt megvalósítani. 

Életük nemsokára jelentõsen megvál-
tozott. Csoportjukból hamarosan mozga-
lom lett,  ami elterjedt elõször Olaszor-
szágban, aztán Európában, majd az egész
világon. 

Egy új lelkiségi irányzat indult útnak,
mely az evangéliumi szeretetet állítja
középpontjába. Ebbõl született meg egy
lelkiségi és társadalmi megújulási
mozgalom. Az egység lelkisége néven
emlegetik, mely kifejezetten közösségi
lelkiség. Evangéliumi értékeken alapul,
de a más vallásokban és más kultúrákban
fellelhetõ hasonló értékekre is figyel.
Fontosnak tartja az élet minden területén
az egységet. Igyekszik kielégíteni a lelki-
ek iránt tapasztalható egyre nagyobb
szomjúságot.

Chiara Lubich egyedül volt, amikor
örökre igent mondott Istennek. Akkor
még álmodni sem merte volna, hogy mil-
liók követik majd az egész világon, és
182 országban munkálkodnak a testvéri-
ség megvalósításán, az emberiség család-
jának egységén. 

Az életige mindig az adott hónap li-
turgiája szerint felolvasott szentírási
részletbõl származik, és Chiara Lubich
fûz hozzá magyarázatot.

86 nyelvre fordítják le, és kb. 14 mil-
lió emberhez jut el a sajtó, a rádió, a tele-
vízió és az internet segítségével. 

A Szentszék 1962-ben hagyta jóvá,
majd 1990-ben ezt megerõsítette. A
Mozgalom a 60-as évek végén érkezett el
Magyarországra. Ma 900 tagot számlál
és mintegy 10.000-en kapcsolódnak hoz-
zá különbözõ formában. 

RÓZSÁSNÉ KUBÁNYI ANDREA

Fokoláre mozgalom

Fotók: Sólyom László
Máriaremete 2004.
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