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Megjelent a Musica
Hungarica Kiadó 
legújabb CD-je 
„Kell a jószándék...”
címmel, amelynek
teljes bevételét a dé-
vai árvaházban nevel-
kedõ gyerekek javára
ajánlják fel. A lemez
megvásárolható a 
kiadóban: 1053 Bp.
Kossuth Lajos u.
14-16. Tel: 486-0336

email: musicahungarica@axelero.hu „Határ a csillagos ég!”

Evangélium Színház
Friedrich Dürrenmatt: A FIZIKUSOK

Komédia két felvonásban. Rendezõ: Udvaros Béla – Elõadások:
nov. 14, 20, 28, 27, dec. 3, 6 Jegyek: 250-5338 telefonon és hétfõ-

szerda-péntek 14-18 között DUNA PALOTA portáján, 235-5500

Recski rabok, a kövek árnyékában

Ez a címe annak a négy részes dokumentum-
filmnek, amelyet a Recski Szövetség készített,
Sághy Gyula rendezésében.
A filmeket hivatott bemutatni ezen album, amely
szinte a teljes szövegüket is tartalmazza, és az
összegyûjtött dokumentumok, képek, visszaem-
lékezések teszik még átélhetõbbé mindazon
szenvedést, amelyet a foglyok itt átéltek, egé-
szen 1953-ig, a tábor feloszlatásáig.

A könyv megvásárolható: Recski Szövetség
1051. Budapest, Nádor utca 36.
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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

Magazinunk mostanra már kiforrt, sõt az is nyilvánvaló lett –
a sok-sok kedves visszajelzésbõl –, hogy az embereknek szük-
ségük van egy olyan lapra, amely erõt ad nekik keresztjük hor-
dozásában. „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg ma-
gát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Aki meg akarja
menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét,
megtalálja azt.” (Máté 16, 24-25) 

Újságunk segíteni kíván abban is, hogy a hit erejével
meglássuk egymásban azokat az értékeket, amelyekkel már itt, szûkebb földi hazánk-
ban, a Kárpát-medencében, felépíthetjük Isten országát az emberek szívében. Ezért ne
felejtkezzünk el szenvedõ testvéreinkrõl sem, akiknek szükségük van a mi segítsé-
günkre. Nem elég az adomány, az együttérzés – tegyünk is értük. 

Legközelebb jövõ év január elején jelentkezünk, addig is az adventi várakozás örö-
me töltse el szívünket. A következõ esztendõben még erõsebben merjünk remélni és
hinni Istenben, hogy boldogabb jövõnk legyen! A szerkesztõség kegyelemteljes és
áldott Karácsonyt kíván a magazin minden kedves olvasójának. 

Szívélyes üdvözlettel:

lapalapító

Kedves Olvasó!
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A
rózsa-
f ü z é r
imád -

ság az Egy-
ház egyik
legkedvesebb
imája. Szent
D o m o n k o s
kora óta
(XIII. sz.) a

hívõknek mindennapi „zsolozsmája” lett.
Úgy is nevezték el: „a Boldogságos Szûz
zsoltároskönyve”. A rózsafüzér a válsá-
gos idõk imádsága. XIII. Leó pápa így ír
róla: „A Szentolvasót az Isten rendelte a
Szent Szûz oltalmának kiesdésére. Na-
gyon sokat segített a Szentolvasó az Egy-
ház helyzetén.” XI. Piusz pápa és utódai is
egyre sürgették a Szentolvasó imádságot
a mai tévedések és veszedelmek ellen,
melyek annyira hasonlítanak a régi eret-
nekségekre. 1572-tõl ünnepli az Egyház a
Szûzanyát, mint a Rózsafüzér Királynõ-
jét. A lepantói gyõzelem (1571) emlékére
rendelte el ezt a pápa, mert a keresztény
hadsereg a rózsafüzér segítségével gyõzte
le a túlerõben lévõ török hajóhadat. XIII.
Leó pápa adta a Szûzanyának ezt a címet.
A Szûzanya sürgetése, hogy amikor na-
gyon megbántják az Urat, nagyon buzgón
engeszteljük – rózsafüzérrel. Elmélked-
jük is át a rózsafüzér titkait. 

A rózsafüzér eredete a középkorba
nyúlik vissza. A XII. sz. végén veszedel-
mes tévtanok és eretnekségek támadtak
és megzavarták a lelkeket. „Albi” néven
hatalmas népmozgalommá fejlõdtek.
(albigensek) Amerre megfordultak,
könny, vér, rombolás és pusztulás jelezte
útjukat. Az isteni Gondviselés Szent Do-
monkost küldte, aki szembe mert szállni a
tévtannal. Éveken át fáradozott, látszólag
eredménytelenül. Elkedvetlenedett, egy
kis kápolnába vonult vissza. Azt mondta a
Szûzanyának, hogy addig nem távozik,
míg kérését meg nem hallgatja. A legenda
szerint 3 napot töltött a kápolnában,
imádságban és böjtben. Harmadnap reg-
gel, nagy csoda történt. Amint a Mária
kép felé fordulva könyörgött, hirtelen va-
kító világosság vette körül és megpillan-
totta a Szent Szüzet, három másik király-
nõi alaktól körülvéve, akiknek kíséreté-
ben ötven-ötven szûz volt. Az elsõ király-
nõ kísérõivel együtt tiszta fehérbe, a má-
sodik bíborvörösbe volt öltözve, a harma-
dik pedig arannyal szõttes ruhát viselt.

Szent Domonkos ámulva szemlélte a cso-
dás látványt, de nem értette meg. Szûz Má-
ria megmagyarázta a látomás jelentését.

A három királynõ a Szent Szûz kísére-
tében a hármas rózsafüzért jelenti, a szü-
zek pedig az Üdvözlégy imádságokat. A
fehérszínû öltözet jelképezi az örvende-
tes, a vörös színû a fájdalmas és az arany-
sárga a dicsõséges rózsafüzért. „Menj és
segíts rajtuk!” Szent Domonkos hirdetni

kezdte a rózsafüzér imádságot, mint az
üdvösségnek és a hitnek erõs fegyverét. A
Szûzanya ígérete szerint, rövid idõ alatt,
több ezer eretnek tért meg. Ma is erre van
szükség! Õseink kardjuk markolatára fûz-
ték a rózsafüzért. Mi, fûzzük azt kezünk-
re, szeressük, és mindennap imádkozzuk!

A rózsafüzér 
Szûz Mária „fegyvere”

Fegyver a nagy bajokban, a kísértések-
ben, a lelkek megmentésében. A rózsafü-
zér imádság ereje: leleplezi a lélek ellen-
ségét, oltalmazza az Egyházat, nem hagy
el halálunk óráján, belsõ kapocs Máriá-
val. A Szûzanya minden kegyelem kiesz-
közlõje és közvetítõje. Minden segítség
általa jut el a lélekhez. Ezért mondhatjuk
róla, hogy általa jutunk el a lelki élet ma-
gaslatára, Mária által jutunk el Jézushoz,
Istenhez. XI. Piusz pápa így nyilatkozik a
Rózsafüzérrõl: 

„Szûz Mária rózsafüzére az erényeket a
lelkekbe plántálja.” A Rózsafüzér hitünk
megerõsítõje, reményünk megerõsítõje,
szeretetünk lángra gyújtója. A Szûzanya
elõtt a rózsafüzér a legkedvesebb ima. Ha
mosolyra akarjuk hangolni, ezzel az imá-
val közeledjünk hozzá! Benne Szûz Mária
iránti szeretetünk és gyengéd gyermeki ér-
zésünk szólal meg. Benne engesztelésünk
egyesül Szûz Mária engesztelésével. Mi-
nél jobban mélyére hatolunk a rózsafüzér
imádságnak, minél többet elmélkedünk
róla, annál jobban szerethetjük. 

A rózsafüzér csodálatos ereje
1. A bûnösöknek bûnbánatot eszközöl ki.
2. A bûnbánat szellemét szerzi meg. 3. A
szomjazóknak szomját oltja. 4. A megkö-
tözötteknek feloldozást eszközöl ki. 5. A
szomorúaknak vigaszt és örömet nyújt.
6. A kísértésben nyugalmat eszközöl. 7. A
sátán elleni küzdelemben segít. 8. A szû-
kölködõknek megszünteti a nélkülözését.
9. Visszaadja az eredeti buzgóság szelle-
mét. 10. A tudatlanoknak meghozza a
megértés kegyelmét. 11. Az élõknél legyõ-
zi az élet kevélységét. 12. A holtaknak
megkönnyebbülést hoz közbenjárásával.

Hogyan imádkozzuk 
a rózsafüzért?

Kellõ lelkülettel, bûnbánó lélekkel, szív-
bõl jövõ imával, áhítattal, határozott szán-
dékkal, ne hadarjunk, végezzük buzgón.
A buzgó imával fényes ruhát szövünk az
Isten Anyjának, örömet okozunk Szûz
Máriának. Imádkozzuk a Szentolvasót
úgy, hogy nekünk is megnyíljék az ég.
Bennünket is hívjanak a szentek seregei
abba a hazába, ahol az Isten és a Boldog-
ságos Szûz örökké tartó örömet tartogat
számunkra.  

„Égi szûz virág, áldjon a világ Téged, ó
Szûz Mária! Mert Te mihozzánk, mint édes-
anyánk, jó vagy, jó vagy Mária! 

Ó légy oltalom,
mert bûn súlya nyom
minket, ó, Szûz
Mária! Bûnben
elveszni, égbõl kiesni
ne hagyj, ne hagyj
Mária!

PÁLFFY MÁRIA

A Szent Kereszt üzenete

Rózsafüzér királynõje
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lok lelki veze-
tõjévé vált, és
38 évesen
már krakkói
segédpüspök
lett. 

A pápa így
emlékezik vissza
az 1958-as segéd-
püspökké való megvá-
lasztására, a róla most
megjelent, Keljetek fel címû új
könyvében.

„1958 nyarán a Mazuri-tavakhoz
indult kajaktúrára. Az indulás elõtt de -
rült ki, hogy Wyszynski bíboros épp erre az idõre magá-
hoz rendelte õt. Meg kellett szakítania a túrát, hogy
Varsóba menjen. Ekkor tudta meg, hogy a pápa krakkói
segédpüspökké nevezte õt ki. Karol Wojtyla úgy tartot-
ta illendõnek, hogy azonnal érsekénél jelentkezik. Mi-
kor Baziak érsek fogadta, a jelen lévõ papoknak így
mutatta be új segédpüspökét: ‘Habemus papam!’ Az új
segédpüspök kérte elöljáróját, hogy visszamehessen a
kajaktúrára, amelyet az érsek méltatlannak érzett, s
ezért ellenezte. Wojtyla egy napot imádkozott, majd
visszatért a püspökéhez, s megismételte kérését. Az ér-
sek engedélyezte a túra folytatását, s humorosan meg-
jegyezte: de a szentelés napjára, szeptember 28-ára ér-
kezzen vissza!”

VI. Pál pápa halála után, I. János Pál
hamar elhunyt. 1978. október 16-án
Wojtylát, Krakkó érsekét választották
meg a bíborosok pápának, aki a II. János
Pál nevet választotta.

II. János Pál ma 84 éves. Utazó pápá-
nak hívják, mert szinte a világ minden ré-
szét bejárta már.  Hazánkban már kétszer
járt, egy hosszabb látogatást tett 1991-

ben, és egy rövid 2 naposat
1996-ban.       PAPP NÓRA

II. János Pál pápa megnyitotta az
Eucharisztikus Évet 
II. János Pál pápa október 17-én ünnepi
szentmise keretében jelentette be a Szent
Péter Bazilikában, hogy ezen a napon
nyitja meg az Eucharisztikus Évet, amely
2005 októberéig tart majd. 

„Az Eucharisztia világosság! Isten állandóan szóló
szavában, a Krisztus testévé és vérévé változott kenyér-
ben és borban éppen Õ, a feltámadt Úr az, aki megnyit-
ja az értelmünket és szívünket, és hagyja, hogy felismer-
jük Õt a kenyértörésben, hasonlóan a két emmauszi ta-
nítványhoz. Ebben a mozzanatban átéljük Krisztus ke -
resztáldozatát, megtapasztaljuk Isten végtelen szerete-
tét. Krisztus fényét kell továbbadnunk embertársaink -
nak. Az élet titka! Ugyan mi lehet nagyobb az élet-
nél?”– tette fel a kérdést a Szentatya. Majd emlékezte-
tett arra: az életet ma rengeteg veszély fenyegeti, annak
minden stádiumában. A pápa megemlítette a veszélyek
közül a közönyt, az olyan tudományos kutatást, amely
olykor az egyre erõsödõ emberi önzés szolgálatában áll.
Észre kell vennünk a rászorulók segélykiáltásait, nem
elfelejtve, hogy nemcsak kenyéren él az ember, hanem
szükségünk van a mennybõl alászállott élõ kenyérre, Jé-
zusra. Belõle táplálkozni annyit tesz, mint elfogadni
magát az isteni életet, megnyitva szívünket a szeretet és
az önzetlenség elõtt – fogalmazott a Szentatya. 

Végül megismételte óhaját, hogy ez az
év az Eucharisztiának szentelt év legyen!
Mindennap, de különösképpen a vasárnap,
amely Krisztus feltámadásának a napja.

II. János Pál pápaságának 
26. esztendejébe lépett

1978. október 16-án a konklávé megvá-
lasztotta a lengyel Karol Wojtyla krakkói
bíboros, érsek személyében a 264. pápát,
aki a II. János Pál nevet vette fel. Annak el-
lenére, hogy egészsége napról napra gyen-
gül, mégis erõs akarattal és hittel kormá-
nyozza Krisztus egyházát.

Karol Jozef Wojtyla, becenevén Lolek,
1920-ban született Wadowicében. Korán
elvesztette édesanyját és testvérét. Fiatal
éveiben a színészet és a sport érdekelte. A
Krakkói Egyetem bölcsészkarán tanult. A
náci német uralom idején, mint egyszerû
munkás dolgozott egy gyárban, ahol társa-
it versekkel és imával erõsítette lelkileg.

1940-ben Sapisha krakkói hercegérsek
felvette a titkos papi szemináriumába.
1946-ban szentelték pappá. Elsõ kápláni
munkája Niegowic faluba szólította. 29
évesen Krakkó egyik plébániáján a fiata-

Római katolikus hírek
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Egyesületek

A
budapesti Központi Oltáregyesü-
let története 145 évvel ezelõtt in-
dult.  Alapítója Trautwein János

piarista tanár volt és gróf Cziráky Jánosné
elnöknõ, 1895-ben. A
püspöki városokban
sorra alakultak az
engesztelõ közös-
ségek. Lapot is
adtak ki – Örök-
imádás Értesítõ –
címmel, dr.
Glattfelder Gyula
csanádi püspök vezeté-
sével. 

Maga XIII. Leó pápa is igyekezett elõ-
mozdítani az Oltáriszentség fokozottabb
tiszteletét, ezért körlevelet adott ki, a ró-
zsafüzért ajánlva a hívek figyelmébe. Tá-
mogatta az Oltáregyesületek létrejöttét és

felismerte az engesztelés fontosságát.
1908-ban az Egyesület igazgatóját

Kánter Károlyt, X. Piusz pápa házi prelá-
tussá nevezte ki. 

Az Egyesület második elnöknõje
Pallavicini Edéné,
Mailáth Etelka volt.
Akkoriban kézi-
munkáztak az
asszonyok az
Egyesületben a
szegényebb temp-
lomok részére és
z a r á n d o k l a t o k a t

szerveztek. Szegény sorsú lányoknak var-
róiskolát létesítettek. Munkájuk a környe-
zõ országokra és Európára is kiterjedt. 

1989-ben Paskai László bíboros, prí-
más, érsek szervezte újjá az Egyesületet,
amely ma 90 tagot számlál. Az Egyesület
jogi személy, amely kinevezett 7 tagú
vezetõséggel végzi szolgálatát. 

Az újjászervezés 15. évfordulóját
2004. október 16-án ünnepelték. Az
Oltáregyesület jelenlegi megyés fõpász-
tora dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, érsek
celebrálta az évfordulón a szentmisét. 

Az egyesület elnö-
ke ma Bulcsú
Józsefné egyete-
mi hitoktató.
Munkáját  1989-
ben kezdte a bu-
dapesti Mûszaki
Egyetemen. Igény
mutatkozott a hall-
gatók közt a Szentírás
olvasására, egyháztörténelemmel való
megismerkedésre. Szolgálatában már volt
gyakorlata, hiszen 24 éven át az egri egy-
házmegyés Juhász Ferenc plébános mel-
lett dolgozott, aki testvérbátyja volt.    

Az Egyesületben karitatív munkát is
ellátnak. Ez abból áll, hogy az elesett be-
tegeket felkeresik a kórházban és ottho-

nukban
vagy az
Idõsek
O t t h o -
nában. A
g y e r m e-
k e i k e t
egyedül ne -
velõ édesanyák
részére lelkigyakor-
latokat szerveznek és
egyéb gondjaikban is igye-
keznek segíteni rajtuk.

Az  Örökimádás     
templom története

Az egész országban az egyetlen Örök-
imádás templom Budapesten található,
az Üllõi út 77. szám alatt. Az örökimá-
dás azt jelenti, hogy a Szentségi Jé-
zus állandóan látható és engesztel-
hetõ az Oltáriszentséget ért bántal-
mak miatt. A templom Erzsébet
királyné halálának 10 éves év-
fordulója emlékére épült, mint
Erzsébet Örökimádás temp-
lom, közadakozásból. A
templomot 1908-ban
szentelte fel dr. Kohl Me-
dárd püspök, a szentbe-
szédet Prohászka Otto-
kár mondta. Az avató
szentmisén részt vett
az elhunyt királyné
férje     Habsburg Fe-
renc József császár,
a hercegek, a császá-
ri udvar, a püspöki
kar. A temp-
lomépítõket,

A Budapesti Központi                   Oltáregyesület törté

A templomot 1908-ban szentelte fel 
dr. Kohl Medárd püspök

Cziráky Jánosné

Az Oltáregyesület fõvédnökei Habsburg
Regina, Dr.Munka Margit és Bulcsú
Józsefné az Oltáregyesület zászlószen-
telésén 1998.

Az ujjászervezés 15. évfordulóján a vezetõségi tagok

Az országos oltáregyesületi és
eucharisztikus zarándoklat Rómába,1900

Bulcsú Józsefné

Pallavicini Edéné
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Egyesületek

M i n t -
egy 70
család
b ú j t

már a
v é d õ -

szárnyuk
alá 130

gyermekke l .
Legutóbb zarán-

doklaton voltak Szent-
kúton, Fallóskúton, Gyön-
gyösön.                                

Kánter  Károly
„Úr Jézus, aki a Te szolgád Kánter Ká-

roly szívét eucharisztikus
szereteted tüzével láng-

ra gyújtottad, add
meg nekünk is azo-
kat a kegyelmeket,
amelyek a Te szol-
gádat Kánter Ká-
rolyt eucharisztikus

jelenléted apostolává
avatták.” 
1853-ban született Ta-

tán. Születésének 150. évfordulója volt
2003. június 7-én. Kedves imakönyve az
Oltáriszentségrõl szóló könyv volt élete
végéig. A bécsi Pázmáneumban tanult.
1876-ban szentelték pappá. A gyermek
hittanosokon keresztül próbált a szülõk
szívéhez eljutni. Õ szervezte a Rákó-
cziánum sorsát is. A polgárságnak Katoli-
kus Köröket alapított, a gimnazistáknak

és egyetemistáknak pedig Katolikus
Egyesületeket. A nyári szünetekben a val-
lás iránt elkötelezett diákokat igyekezett a
papi pálya felé irányítani, és papi
egyesületeket hozott létre. A Damjanich
utcai Regnum Marianum   közösséget is õ
alapította. Ferenc József császár szemé-
lyes érdeklõdésére nevezték ki a budavári
plébániára 1881-ben. 1894-ben Vaszary
Kolos új hercegprímás az Oltáregyesület
élére állította. 1908-ban koordinálta az
Örökimádás templom építését. 1909-ben
beszédet mondott az Eucharisztikus
Kongresszuson. 1913-ban Chernok János
hercegprímás segédpüspökké nevezte ki,
de   betegségére való tekintettel nem vál-
lalta. 1920-ban történt halála után,
közbenjárására, már csodás gyógyulások
történtek. Hamvai az Örökimádás temp-
lom bejáratánál található. Dr. Tiefenthaler
József az Örökimádás templom
plébánosa 1941-ban szorgalmazta Kánter
Károly kanonizációját.   BULCSÚ JÓZSEFNÉ

Aigner Sándort és az Oltáregyesület
másodigazgatóját a császár Erzsébet
Renddel tüntette ki. Az eseményre
X. Piusz pápa üdvözlõ táviratot küldött.
Az oltár Ferenc József ajándéka volt. Az
Örökimádás templom elsõ plébánosa
Thiefenthaler József volt, 1911-tõl. A

templom jobb szárnyába Belgiumból
telepítettek Reparatrix Örökimádó

nõvéreket. Az Örökimádás
Egyesület irodája a bal
szárnyban kapott helyet. Az
Örökimádás templomban,
a fõvárosban, minden
nap ki van téve az Oltári-
szentség imádásra. A

Klinika közelsége mi-
att sok gyógyulni vá-
gyó beteg járul itt a
Szentségi Jézus elé
kéréseivel, hálájával.

A Budapesti Központi                   Oltáregyesület története

Gyermeküket egyedül nevelõ anyák a családok
ünnepén Máriaremetén 2002

Békéscsabai Oltáregyesület tagjai 2004

Bulcsú Józsefné, Paszulyka György és
a Központi Oltáregyesület tagjai az augusztus 20-ai
Szent István napi körmeneten



Szerzetesrendek

A domonkos rend, azaz a Prédikátorok
Rendje 1216-ban született Dél-Francia-
országban. Magyar földre még maga az
alapító, Szent Domonkos küldte az elsõ
testvéreket. 1221-ben Magyar Pál és
társai megkezdték a kunok evangelizá-
lását. A rendtartomány központja a bu-
davári Szt. Miklós kolostorban volt
(amelynek maradványai ma a Hilton
Szállóba beépítve láthatók). 1254-ben
itt tartották a rend általános káptalanját,
1273-ban pedig Pesten a Szt. Antal re-
mete kolostorban. A rend virágzásának
a török hódoltság vetett véget. 1569-
ben megszûnt a magyar domonkos
rendtartomány. A török kiûzése után
Szombathelyen és Sopronban, majd
Pesten a Váci utcában (késõbbi Angol-
kisasszonyok temploma) nyitottak há-
zat. Itt a szerzetesrendek II. József álta-
li betiltásáig mûködhettek.

Zuglóban 1903 óta vannak jelen a
domonkosok, 2003-ban ünnepelték a
rend újbóli Budapestre telepedésének
100 éves évfordulóját. 1903. február
11-én Bécsben, Szabó Szádok tarto-
mányfõnök elnökletével megtartott ta-
nácskozáson határozták el az ismételt
letelepedést Budapesten. Tudomásukra
jutott, hogy Zuglóban nagy szükség
lenne papokra. Eleinte az Angol utca
29/a-ban laktak, majd 1904. május 30-
án sikerült megszerezniük a Thököly út
és Bálint utca (késõbb Szt. Domonkos
u., ma Cházár András u.) sarkán lévõ
telket. Ugyanebben az évben, október
10-én, már megkezdték az ideiglenes
kápolna építését, melyet 1905. április 7-
én áldott meg dr. Kohl Medárd püspök. 

A domonkos atyák fontosnak tar-
tották a hívek evangelizálása mellett a
Rózsafüzér-imádság terjesztését. Széles
körû pasztorációs munkát végeztek, lel -
kigyakorlatokat tartottak, az ifjúsággal
foglalkoztak, létrehozták a domonkos
harmadrendet, gondjuk volt a szegé-
nyekre. Mivel a kápolna kicsinek bizo-
nyult, hamarosan gyûjtés kezdõdött új,
nagyméretû templom és rendház építé-
sére. A templomba a budai és a margit-
szigeti kolostorból, a zárda falába pedig
a pesti klastromból kerültek kövek. A
szerzetesek 1913 júniusában költöztek
be a rendházba, az új templom felszen-

telése pedig 1915. október 3-án volt. A
szép neogót stílusú templom méretei:
hossza 46,97 m, legnagyobb szélessége
29,80 m, belsõ magassága 22 m, a to-
rony magassága 67 m. A bejárat mellet -
ti hatalmas feszület a napóleoni háború
emlékét idézi: ez az eredeti másolata,
amit a tiroliak 1930-ban a Szt. Imre év
alkalmával gyalog, a vállukon hoztak,
Magyarországra.

1919-ben a templom elsõ plébáno-
sa P. Badalik Bertalan OP lett. 1924-ben
elkészült a templom új orgonája is, ez-
után fellendült a templom zenei élete. A
nagyobb ünnepeket az énekkar és a ze-
nekar közremûködése tette ünnepélye-
sebbé. 1936-ban P. Badalik Bertalan
egy háromemeletes házat építtetett a
rendi fõiskola részére, ahol mindjárt
megkezdõdött a 3 éves kurzusokból ál -
ló filozófia- és teológia-oktatás. 1943-
ban fényes ünnepségek voltak IV. Béla
leányának, Margit domonkosrendi apá-
cának régóta húzódó hivatalos szentté
avatása alkalmából.

A háború évei alatt a templom és a
rendház szerencsére nem sérült meg sú-
lyosan. A háború után egy ideig iskola is
mûködött a rend épületében. 1950. au-
gusztus 21-én a többi szerzetesrenddel
együtt a domonkos rend mûködését is
betiltották, a rendház és a rendi fõiskola
épületét elvették. Ekkor egyházmegyés
papok vették át a templom irányítását.

1951. szeptemberében, a közeli Dó-
zsa György úton álló, a 30-as években
épült Regnum Marianum templomot a
politikai hatalom felrobbantotta. Ennek
kapcsán a Rózsafüzér Királynéja plébá-
nia vette át a Regnum plébánia területé-
nek lelkipásztori ellátását is. A hitélet
1951 és 1974 között csendes és vissza-
fogott volt, a felnõtt ifjúság és a dolgo-
zó korú lakosság egyre kevésbé járt
templomba. A hittanos gyerekek össz-
létszáma 80–100 körül volt. 

Mozgalmasabb élet 1974–75-ben
indult, dr. Sík Zoltán plébános és Ko-
vács László káplán idehelyezésével. A
plébános atya a gyerekeket és a felnõtt
híveket, a káplán az ifjúságot karolta
fel. Rövid idõn belül megpezsdült az
élet, a fiatalok elkezdtek ismét temp-
lomba járni, nagy ifjúsági centrummá

A közösség ereje egy életen át elkísér
A Budapest-Thököly úti   Domonkos templom története

Szétszóratás elõtti idõk
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Szerzetesrendek

vált a „Domi” (ahogy az idejáró fiatalok
nevezték a templomot). Szívesen és so -
kan jöttek, nemcsak Budapest különbö-
zõ kerületeibõl, de még vidékrõl is.
Minden korosztály megtalálta a neki
megfelelõ közösséget, mert nagyon
sokrétû tevékenység folyt.

A legnagyobb hatásúak a vasárnap
esti 6 órai gitáros misék voltak. László
atya radikálisan evangéliumi szellemû,
életátalakításra ösztönzõ beszédei, vala-
mint a fiatalok részvételével kialakuló
különbözõ csoportok és közösségek,
szintén vonzották a fiatalokat. Közel
100 fõ végzett rendszeres karitász-
munkát. Sok addig vallástalan fiatal is
bekapcsolódott a Domi közösségébe.
Az õ megkeresztelésük és elsõáldozá-
suk a húsvéti vigília-szertartás kereté-
ben történt. Nagy közönséget vonzottak
minden évben karácsonykor és húsvét-
kor a fiatalok által rendezett és elõadott
színdarabok is. A káplán atya tevékeny-
ségét a hatóságok nem jó szemmel néz-
ték. 1981-ben egyházi törvényszék elé
idézték, amely fél évre felfüggesztette
minden papi tevékenység alól és
kényszerlakhelyet jelölt ki számára a
márianosztrai plébánián. 

Az 1981 utáni idõszak lelkésze
Diószegi László volt. Õ is arra töreke-
dett, hogy a fiatalságot bevonja az egy-
ház közösségének életébe, nagy hang-
súlyt fektetett a különbözõ korosztály -
ok hittancsoportokba szervezésére. Az
õ nevéhez fûzõdik a Budapest-szerte is-
mert, hétfõ esti egyetemista hittan beve-
zetése. Ezekben az években kezdõdtek
– elõször még csak titokban – az ifjúsá-
gi gyalogos zarándoklatok, majd a nyá-
ri ifjúsági táborok, továbbá Húsvéthétfõ
hajnalán az „Öröm útja” a budaörsi ifjú -
sággal az ottani hegyekben. A fiatalok
egy része továbbra is végzett karitász-
munkát, segítette az idõseket, betege-
ket, szegényeket, mozgássérülteket. Eb-
ben az idõben indult be a legendássá
vált ovis hittan is, ahová Budapest más
részeibõl is sokan jöttek kisgyerekes
családok.

Zoli bácsi és Diószegi atya felvált-
va tartották a gyerekmiséket, ahol mind
a gyerekek, mind a szülõk körében
nagy tetszést aratott a népszerû Teri és

Feri családtörténetei, amely késõbb
könyv formájában is napvilágot látott.

A szerzetesrendek mûködésének
újbóli engedélyezésével a Domiba 39
év után visszatértek a domonkos szer-
zetesek. 1989. szeptember 4-én Sík Zo-
li bácsi átadta a plébánia vezetését dr.
Dóczy L. Zsigmond domonkos atyá-
nak. A közösségi és ifjúsági élet folyt
tovább, de bizonyos dolgokban hagyo-
mányosabb mederben, mint azelõtt. A
rendi élet igen nehezen szervezõdött új-
já, mindent elölrõl kellett kezdeni. A ré-
gi rendházat nem sikerült visszaszerez-
ni, ezért 1994-ben a plébánia épületé-
nek tetõterében alakítottak ki „mini”
rendházat. Újraalakult a harmadrend,
amelynek azóta egyre bõvül a taglétszá-
ma és jelentõs munkát vállalnak a
templom életében. 

Nagy kárt okozott a templomban az
1997. július 1-jén kiütött tûz, amitõl az
orgona teljesen leégett. A bejárat fölötti
nagy rózsaablakon csaptak ki a lángok,
a templom belsõ falfelületei, mennye-
zete is megsérült és bekormozódott. Et-
tõl kezdve a szentmiséket nagyobb ün-
nepek kivételével az oratóriumban tart-
ják. A templom renoválása azóta is fo-
lyamatosan tart, a tetõszerkezet javítása
után a belsõ tér újjáépítése kezdõdött el.
Az ifjúsági élet sajnos egyre csökken,
kevés a hívõ, jobbára öregek. A mosta-
ni plébános atya, Dióssi Géza Kornél
OP mindent megpróbál, hogy az élet
még jobban fellendüljön. Népszerû lett
a néhány éve indult „Domonkos esték”
címû sorozat, ahová neves elõadómûvé-
szeket hívnak meg.

Visszatekintve a Domi elmúlt évti-
zedeire, megállapíthatjuk, hogy sokan
azok közül, akik idejártak, az ország kü-
lönbözõ részein ma is felelõs módon
részt vesznek az egyház életében, és az
egykori fiatalok közül többen a szerzete-
si vagy papi hivatást választották. Ezen
is lemérhetjük, hogy
az egykori magvetés
és áldozatvállalás
nem volt hiábavaló. 
K u b á n y i  E n d r é n é :  M o-
za ikképek  c .  munká já -
ból  összeál l í to t ta

RÓZSÁS CSABÁNÉ KUBÁNYI ANDREA

A közösség ereje egy életen át elkísér
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„2000. január elsején még én konferáltam az újévi koncer -
tet a Magyar Televízióban, s azután azt mondtam, elég
volt. Tíz évig voltam bemondó, nem tartom elfecsérelt idõ-
szaknak, de nem építette az életemet, nem is szerettem iga-
zán. Végleg eljöttem, akkor még nem ismerve, mi lesz a kö-
vetkezõ feladatom." Mint mondja, ma már úgy látja: az
idáig vezetõ éveket azért kapta, hogy fölkészítsék mostani
életére. Így néz vissza a szép s a nehéz esztendõkre is. Bu-
rokban nevelkedett, csodálatos, melegszívû szüleinek
egyedüli gyermekeként, mindennap a nagymamák védõ-
szárnyai alatt. „Dédmamámmal jártunk templomba. S
nagymamám, akivel együtt éltünk, sokszor emlegette, hogy
ötéves lehettem, amikor eléje álltam s minden elõzmény
nélkül megkérdeztem: "Nagymama, tudod, hogy hol lakik
az Isten?" Látta, hogy nagy mondatra készülök: "Hol, ki -
csim, mondd meg?" „Mindenkinek a szívében." Emlék-
szem, ezt senki sem mondta nekem, magam jöttem rá. Meg-
gyõzõdésem, hogy Istenrõl mindannyian kész tudással ér -
kezünk, s más lenne a világ, ha ez a tudás meggyõzõdé-
sünkké válhatna.  Az iskolában azonban módszeresen ki -
söprik belõlünk, s megtöltik fejünket sok fölöslegessel." A
töprengésre hajlamos kislány a változatosságot, a nyüzs-
gést is mindig nagyon szerette maga körül. És a mûvésze-
teket. Minden szép érdekelte. Ének szakos általános isko-
lába járt, közgazdasági szakközépiskolát végzett. Aztán
nagy fordulattal utaskísérõ akart lenni a Malévnál, de
édesanyja elsírta magát, így inkább vágóasszisztens lett a
Filmgyárban. Közben, az érettségit követõ esztendõben
férjhez ment, s egy év múlva megszülte kislányát. „Húsz
éves voltam, amikor nagy boldogságomra Linda megszüle-
tett, s akkor nagy csapás is ért. Egy esztendõ leforgása
alatt veszítettem el a szüleimet. Házasságom is hamarosan
tönkrement. Kegyetlenül kemény idõszak volt, de ma már
tudom, az életemhez tartozott, hogy megérleljen." A ma-
gánélet nehézségei mellett a tanulás a Színmûvészeti Fõis -
kola vágó tanszakán, s közben a sok-sok szép mûvészi
munka segítette a talpon maradást. Meghatottan beszél a
Filmgyár már akkor elismert mûvészérõl, Sellõ Hajnalról,
aki mellett asszisztenskedett, és aki az emberileg legnehe-
zebb pillanatokban megpróbált édesanyja helyett édesany-
ja lenni. És Sára Sándorról, akinek dokumentumfilmjeit
vágta, s a Tüske a köröm alatt címû játékfilmjét. 

Aztán a fõiskolás évek vége felé a tévében is dolgo-
zott. Például a Különös házasság tévéfilmsorozatban

Zsurzs Éva asszisztenseként, majd
vágta a Queen koncertfilmet és
Gál Istvánnal az Orfeusz és
Euridike operafilmet. S amikor
Sára Sándorral közös munkájuk
végetért, s a rendezõ a Duna Tele-
vízió elnöke lett, Mariann kíván-
csiságból jelentkezett tévébemon-
dónak az akkor hirdetett váloga-
tásra. Fölvették, s ez a háttérben
végzett elmélyült mûvészi munka
után egy egészen más tempójú
munka kezdetét jelentette. Ekkor ismerkedett meg rende-
zõ-producer férjével, Damian Tiborral. „Tizennégy éve va-
gyunk együtt, s fantasztikus a találkozásunkban, hogy egy -
irányú az érdeklõdésünk, s az új dolgok felé is egyformán
vagyunk nyitottak. Minden munkánkat együtt készítjük.
Nagyon szerettem például az évekig sikeres Kismamaklub
sorozatunkat a Duna Televízióban. Külön élmény, hogy
minden filmet, amelyikben szerepelek, magam montíroz-
hattam. Ezt áthoztam filmes múltamból." S miközben a ro-
hanással járó rivaldafényes életet élték, hirtelen különös
könyv állította meg, s indította el õket a ma is tartó fölfe-
dezõ úton. „Badinyi-Joós Ferenc: Jézus király – párthus
herceg címû könyve, tudom, sokak által több szempontból
vitatott mû, de alapmondanivalóját senki sem vonhatja
kétségbe. Igaz fölvértezést ad minden magyar ember szá-
mára, ha szívével és tudatával egyszerre meri olvasni és

átgondolni." Egyetemi tanárok, tudósok elõadásaira kezd-
tek járni, s egy addig ismeretlen világ kezdett kitárulkozni
mindkettõjük elõtt. „Hat esztendeje hangzott el egy meg-
határozó mondat az életemben. Molnár V. József
néplélekkutató idézte: ‘A rossz a jó hiánya.’ Nagyon fontos
mondat. Filozófia van mögötte. Olyan értékrend, amely ta-
gadja a rossz teremtõ erejét, amit a mai világ harsogva bi-
zonygat. Tagadja azt a fajta duális egységet, amely szerint
eleve nélkülözhetetlen is a rossz, hiszen a jó-rossz együtte -
sen alkotja világunk ‘egységét’. Ez a fölismerés csodálato-
san  fölszabadított, rájöttem, hogy ha a rossz a jónak hiá-
nya, akkor meg is szüntethetõ. Magán kezdi az ember. És
elkezdtem. És engem azóta semmi más nem érdekel, csak
ennek a dolognak a mûködése és mûködtetése. Tisztán kell
állnunk az Úr elõtt és egymás elõtt. Mindennap tisztábban
és egyre tisztábban. S persze ezért minden percben meg is

A Napkapu fényébenA Napkapu fényében
Tuba Mariann mosolygós lényét sokan

megszerettük a televízió képernyõjérõl.
Személyes találkozásunkkor pedig jól
látszik: a képernyõn is belülrõl fakadt

mosolya. Õszinte odafordulása kellemes
többletet ad az akkori közvetlenség
mellé. Vajon mit csinál most, miért 

tûnt el a képernyõrõl?

Magyarság
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Tuba Mariann és leánya, Linda



kell harcolnunk." A Teremtõ hatalmas ajándékának tartja,
hogy négy évvel ezelõtt eldönthették: kiállnak a rohanás -
ból és két éven át minden percüket a tanulásnak szentelik.
„Miskolcra jártunk, a Nagy Lajos király Magánegyetem
Magyarságtudományi Szakára. Tanárunk volt például Pap
Gábor, Bakay Kornél, Gyárfás Ágnes, Szelestey László, Kis
Dénes költõ, és akit már idéztem és mesteremnek érzek:
Molnár V. József. Jól emlékszem, mûvészettörténet óra volt
a legelsõ óra, elõadó: Pap Gábor. Azt hittem, nem fog újat
mondani nekem, hiszen szigorlatoztam mûvészettörténet -
bõl a Színmûvészetin, papírom van róla.  Aztán már az el -
sõ percekben ragyogó, csodálatos világot nyitott meg szá-
munkra. Nem értettem, hogy ezekrõl a dolgokról miért is
nem hallottam eddig. Sõt miért hallottam sokszor az ellen-
kezõjét. Minden témából a legújabb kutatások szédítõen új
és csodálatos eredményeit ismerhettük meg, olyan ténye-
ket, amelyek lélekerõsítõ biztonságot adtak mindannyiunk -
nak." Múltunk ismerete más fénybe állította mindennap-
jait is. „Azt szabad csak akarni birtokolni, amire szüksé -
gem van. Hiszen semmi sem a mi tulajdonunk, mi legföl-
jebb felelõs gazdái lehetünk. Ugyanakkor Isten-adta  fele -
lõsségünk gondoskodni a ránkbízottakról. Családunkról,
hazánkról, emberekrõl, állatokról, tárgyakról. Tessék le -

egyszerûsíteni az ember életét! S ez nem silányítást jelent,
hanem lényeglátást. Régen az ‘egy’ szó ‘Isten’-t jelentette.
S az ‘egyszerû’ azt jelentette: isteni. Egyszerûen, istensze-
rûen élni. Ha ezt az emberek tudnák, minden nyûgtõl meg-
szabadulna az életük. Kislányom – aki ma már hu-
szonötéves önálló ember – ötévesen óriási bölcsességet
mondott, mikor barátnõjétõl hazaérkezett: ‘Mami, hogy a

Dóriék milyen gazdagok!’
‘Honnan gondolod?’ ‘Mert
Dórinak annyi fölösleges dol-
ga van.’ Hamvas Béla ezt így
mondja: ‘A rossz vágyak bete-
gítik meg az embert.’ A soha-
nem-elég anyagi javak utáni
vágyakozás. S a legtöbb be-
tegség lelki eredetû. Hat éve –
mert ezek a dolgok összefüg-
genek – egyszercsak rádöb-
bentem, ki vagyok én, hogy to -
vább akarom rombolni a vilá-
got. Azóta nincs autóm. Amire

nincs szükségünk, azt el kell ereszteni. Fölszabadultam,
pedig elõtte három évenként új autó kellett, s bármit meg-
tettem érte, hogy meg is legyen. Az én lényeglátásom akkor
kezdõdött." A Napkapu gondolata az Egyetem végeztével
jutott eszükbe. Nevét Tibortól kapta, kettõjük szellemi
gyermeke, s ugyanolyan fontos, mint bármelyik közös
filmjük volt. „Azt gondoltuk, hogy ezekkel az ismeretekkel,
amelyekkel mi most már rendelkezünk, minden magyar
embernek tisztában kell lennie. És a párommal elkezdtünk
dolgozni azon, hogy találjunk egy helyet, ami nemcsak egy-
szerûen könyvesbolt, hanem elõadóterem is. A könyvesbolt
nagyon fontos, mert a gondolatkörrel kapcsolatos könyvek
kaphatók itt, de a kínálat mégis a mindenkori elõadás.
Mindenkit más-más érzés, mondat terel a nemzete iránti
szeretetre, s nekünk ezeket a mondatokat kell hozzájuk el-
juttatnunk. Nem véletlenül születtünk ide, s az sem vélet-
len, hogy éppen most élünk itt. Tanulmányaim döbbentet-
tek rá, hogy az Istentõl kapott hazánk szeretete összefonó-
dik az Isten iránt érzett szeretetünkkel. Ez a két dolog egy-
mástól elválaszthatatlan." Az elõadásokra belépõjegy
nincs, mindenki betérhet, hogy megérezze: nemcsak törté-
nelmünket kell jól ismernünk, hanem abból fakadó köte-
lességünket, felelõsségünket is. Ma már állandó segítõjük

is van, a kiváló Pap Gábor-tanítvány: Hervai Tamás szemé-
lyében. 

Az érdeklõdõket mostanáig havonta tíz-tizenöt elõ-
adás várta a Vigadó épületében. „Májusban voltunk két
évesek, s ez idõ alatt, szerénytelenség nélkül mondhatom,
szinte országosan megismerték a Napkapu Könyvesboltot.
A neve jelzi, mindenki számára nyitva áll, belépõ a fényre.

A lelki föltöltõdés tökéle -
tes helye ez, lehet jönni,
lehet beszívni a tudást, a
tisztaságot. Az elõadók
mindannyian szeretetszol-
gálatban jöttek hozzánk, s
úgy éreztem, mindig szíve -
sen." A Vigadóból hama-
rosan új helyszínre költö-
zik a Napkapu. Itt már kü-
lön elõadóterem várja az
érkezõket. Mariann és Ti-
bor pedig újabb nagy ter -
veket szövögetnek. „Heti
egy alkalommal szeret-
nénk megindítani az Egye-
tem Magyarságismereti

Szakának budapesti tagozatát, mert úgy látjuk, nagy az
igény rá. Szeretnénk megindítani a Magor Szellemi Kört is
az idén, hogy a Magor ne csak fizikai termék legyen, ha-
nem lelki-szellemi találkozásokat is jelentsen nálunk. S van
egy tévés filmtermünk is, ha itt már otthon leszünk. Szeret -
nénk föltérképezni Magyarország út menti keresztjeit. Ve-
szélyeztetett, gyönyörû emlékek, számuk tízezer lehet a
csonka hazában. Kis filmetüdöt szeretnénk komponálni
mindegyik köré." A kérdésre, hogy vajon nem fog-e visz -
szavágyni a „Tuba Mariann tévébemondó” szerepkörre,
azt válaszolja: csak egy okból tartja fontosnak, hogy azt is
megpróbálta. „Hatalmas megtiszteltetésként 2003 kará-
csonyán, a Hõsök terén, én szólíthattam a Fénykorona
Szertartás és Fogadalomtétel résztvevõit az emelvényre.
Ennek kapcsán ragyogó embereket ismerhettem meg. Pél -
dául Kiss Lászlót, aki létrehozta az Emberfia Alapítványt,
és Hargitay Andrást. Mindketten teljes szabadidejüket föl-
áldozva dolgoznak önzetlenül, fizetséget, köszönetet nem
várva, azért, hogy a Szent Korona köré vonzzák lélekben
azokat, akik jobbá, nemesebbé szeretnének válni. Szüksé-
günk van erre a fogadalomtételre, mert az emberek életé -
bõl többnyire hiányoznak a világos döntések, amelyektõl
tartása, célja lehetne az életüknek, haladnának és nem
sodródnának a mindennapokban. Ez a felnõtt fogadalom
azt jelenti, hogy felelõsek vagyunk egymásért, közös ha-
zánkért, egymáshoz tar-
tozunk, nagy családként
egyet akarunk. S a Szent
Korona ‘mûködik’. Cso-
dálatos, misztikus való-
ság ez. Aki odafigyel,
m e g t a p a s z t a l h a t j a .
Nagy erõforrás volt
mindkettõnk számára az
ünnepség. Azóta meg-
újult erõvel folytatjuk
életünket." PATONAI ADRIENNE

fényébenfényében
Magyarság
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Makovecz Imre és Tuba Mariann

Tuba Mariann és férje Damian Tibor

Tuba Mariann és férje Damian Tibor
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N
em messze Gyöngyöstõl, a Mátra
lábánál fekszik Abasár, a mátraal-
jai szõlõtermelés híres központja.

A falu bencés apátságát Aba Sámuel kirá-
lyunk alapította 1042-ben. A szõlõmûve-
lés mindenkor meghatározta az itteniek
életét, azonban van még egy, Európában
is egyedülálló nevezetessége: Lakatos
Mihály ózdi szobrászmûvész alkotása,
amelyet Paskai László bíboros úr avatott
föl 1991. október 23-án az 1956 és 1990
között meg nem születhetett ötmillió
magzat emlékére. 

Az emlékmû elején a márványtábla
így tanúskodik errõl: „Az 5 millió meg

nem született magyarnak állíttatott 1991-
ben, õszentsége II. János Pál pápa lelki-
pásztori látogatásának esztendejében,
melyre engesztelõ nemzetünk kilenc hóna-
pon át készült könyörögve a magzati élet
védelméért.”

Mégis, a cím hat millióról szól. Bi-
zony, azóta eltelt több mint 14 kemény év.
Sajnos ez az idõ ismét „elegendõ” volt ar-
ra, hogy egy millió magyar magzat, gyer-
mek váljon áldozattá. Sok kicsi szent, ap-
rószent. Talán nem véletlenül december
28-án, a betlehemi gyermekgyilkosság ál-
dozatául esett kisdedek emléknapján za-
rándokolnak ide az emberek az ország
legtávolabbi pontjairól, hogy összegyûlve
együtt emlékezhessenek saját tragédiánk-
ra, a magyar magzatelhajtásokra.

Az emlékmû létrejötte, Papp Géza,
volt plébános úr kezdeményezésének kö-
szönhetõ, és fõként az akkori önkormány-
zatnak, amelynek az adományaiból fel-
épülhetett. Sokan voltak azok is, akik az
ügy mellé álltak, az egyik ilyen a Magzat-
védõ Társaság, amely 1988. novemberé-
ben alakult, célul tûzve ki azt, hogy te-
gyen valamit a magzati élet védelmében.
Tevékenységükkel fõleg kiegészíteni sze-
retnék a már meglévõ és mûködõ szolgá-
latokat, és együttmûködnek minden olyan
szervezettel, amely az emberi életet érték-
nek tartja és szolgálja.

A mozgalom két alapítójának dr.Ko-
vács Istvánnak (gyermekorvos és pap),
dr.Vass Miklós (gyermekorvos), valamint
dr.Gaizler Gyulának az érdemeire és mun-
kásságára emlékeztet mindenkit az emlék-
mû hátoldalán lévõ 1998-ban felhelyezett
tábla, amely szerint: „Hivatásuk minden
megfogant emberélet szolgálata volt.”

Dr. Kováts Zoltán 1985-ben készített
prognózisa alapján 2005-ben 9,6 millió
lesz az ország népessége. Egyelõre még
mindig túlhaladjuk a tíz milliót. Igaz, alig
több mint 103 ezerrel. A terhesség-meg-
szakítások száma hiába csökken évrõl év-
re (1990-ben 90394 volt), idén július vé-
géig 32089 történt (Forrás: KSH), és szin-
te biztos, hogy az év végére meghaladja
az 50 ezret! Ehhez képest ebben az idõ-
szakban 54467 gyermek született. Az ará-
nyok elképesztõk.  Tíz születésre közel
hat abortusz jut. Tágabb idõtartam-
ban vizsgálva, 1990. és 2004. jú-
lius vége között 1557428 gyer-
mek született, míg 1037829
volt a terhesség-megszakítás.
Az arány így 10:6,6-hoz. De
hagyjuk a számokat. Hiszen
azok csak a tényközlésre jók,
bár abban segítenek, hogy rá-
döbbenjünk, valóban cseleked-
nünk kell. A magzati élet védel-
me fontos feladatunk, nemcsak
azért, mert az emberi életet védenünk
kell, hanem azért is, mert nemzetünk léte,
fennmaradása a tét!

Vállaljunk felelõsséget felebarátain-
kért, mégha oly kicsinyek is és nem ké-
pesek megvédeni önmagukat. Mondjuk el
ismerõseinknek, hogy a magzatok meg-
mentése nem hiábavaló feladat.
Tudniuk kell az embereknek,
hogy mi a következménye az
abortusznak. Nemcsak a ma-
gyarok létszámának a csökke-
nése, hanem az anyák egész-
ségét is veszélyezteti.
Aki egyszer vagy
többször is vállalja a
mûvi beavatkozást, vég-
leg elveszítheti az élet
legfontosabb ajándékát, a
gyermekáldást! Szeren-
csére van sok cselekvõ
ember, aki nem nézi tétle-
nül tovább az önpusztí-
tást.  Összefogtak an-
nak érdekében, hogy
a terhességüket meg-
szakítani akaró anyá-
kat lebeszéljék elha-
tározásukról. Ilyen
eredményes csapat

Mindenkit várunk december 28-án,
de. 10-re az Abasári templomba.
Emlékezzünk együtt meggyilkolt

testvéreinkre, hogy felhívjuk a fiatalok
és az anyák figyelmét arra, hogy

felelõsek gyermekükért, már a magzati
kortól kezdve!

Magzatvédõ Társaság
Postacím: 1385 Budapest, Pf. 801

Tel.: 06-1-275-7500, fax: 06-1-397-4485
E-mail: mvt@communio.hu

Honlap: http://meh.communio.hu
Adószám: 19017042-1-43

Forintszámlája: 11706016-20463447
(A zarándoklatról bõvebben honla-

punkon olvashat.)

Rekviem 6 millió magyar gyermekért
„Igazán mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyerek, nem jut be oda.”

Magyarság

Abasári emlékmû

Az emlékmûvön két szimbolikus fohászkodó kéz
tartja az élet õsi jelképének tekinthetõ Napkoron-
got, amelynek közepén egy magzati életkorú gyer-
mek látható.
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az Alfa Szövetség is, akiknek a szimbólu-
mában nem véletlenül látható a görög abc
elsõ betûje. A kezdethez valóban közük
van. Alapelvük szerint: „A szövetség tag-
jai a megfogant és megszületett gyerme-
kek védelme érdekében önkéntesen tevé-
kenykednek.” Ennek a tevékenységnek,
pedig nagyon sok szép eredménye van. 

1996 és 2003 között: 24656 esetet ke-
zeltek, ebbõl 237 esetben meg tudták aka-
dályozni, hogy abortuszra kerüljön sor;

332 titkolt terhességet viselõ nõ sor-
sán segítettek, gyermeküket

egészségügyi intézményekben
elhelyezve; 1362 válságter-

hes és kisgyermekes szülõt
(köztük 69 apát) helyeztek
el az ország különbözõ, ál-
lami vagy egyházi anya-
gyermek otthonaiban;
1508 szegény család szá-

mára tudtak – támogatóik jó-
voltából – a kelengye-prog-

rammal segíteni; 313 esetben
vettek részt az un. nyílt örökbe-

(fog)adásnak az elõkészítésében; az
ANYA-ORSZÁG címû, ingyenes terjesz-
tésû élet- és családvédelmi folyóiratukkal
is harcolnak az egészséges, boldog anya-
ság társadalmi méretû kultuszáért; 2003
decemberében Konyár-Sóstón meg-
vásárolt Zichy-kastélyból 2004 decembe-
réig ki szeretnék alakítani az ország elsõ,
40 krízishelyzetbe került anyaközösségi
terhesgondozóját; 1999-tõl minden évben
megrendezik az Országos Babatalálko-
zót, amelyeken örökbefogadó szüleikkel
együtt több száz olyan kisgyermeket lát-
nak vendégül, akik abortusztól, újszülött-

gyilkosságtól megmenekülve
szeretõ családhoz kerültek. Tár-
sult tagszervezetükkel, a Pax
Család- és Gyermekvédõ Egye-

sület életvédõ zarándoklataival
13 városban sikerült három na-

pot a megfogant élet és az õt
hordó szülõ ünnepnapjává
változtatniuk! Az egri kór-

ház, a pécsi szülészeti
klinika, a budapesti
Szent Rókus, a

Schöpf-Merei Ágost és
a Szent Imre Kórház, a

bajai Városi Kór-

ház, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Oktató Kórház, a soproni Erzsébet Kór-
ház, a csornai Margit Kórház, a moson-
magyaróvári Karolina Kórház, az eszter-
gomi Vaszary Kolos Kórház és a Kapos-
vári Kaposi Mór Kórház felelõs vezetõi
az országos sajtó és a felvonuló zarándo-
kok nyilvánossága elõtt kijelentették,
hogy március 25-én, a Magzatgyermek
Napján, június 1-jén, az ENSZ nemzet-
közi Élet Napján és december 28-án, Ap-
rószentek emléknapján ezentúl nem vé-
geznek sem kémiai, sem sebészi eszkö-
zökkel végrehajtott abortuszt. A legköze-
lebbi életvédõ zarándoklat 2004. decem-
ber 28-án lesz.

„Célunk elõsegíteni a válsághelyzet-
ben lévõ várandós nõk magzatainak biz-
tonságos kihordását és megszületését, va-
lamint azt, hogy minden gyermek család-
ban, illetve család típusú kisközösségben
nevelkedjék.  A fõként nõi önkéntesekbõl
álló, ún. ‘Alfa-hangok’ segítségével szoci-
ális, családsegítõ, gyermek- és ifjúságvé-
delmi, bûnmegelõzõ és ismeretterjesztõ
szolgáltatásokat nyújtunk a nap 24 órájá-
ban az ingyenesen hívható ügyeleti tele-
fonszámunkon (lásd. a kerek képen), bele-
értve a válságügyeletet, terhességi teszte-
ket, szülésre való felkészítést, anyaotthoni
elhelyezést, örökbeadó/örökbefogadó elõ-

készítését, jogi tanácsadást, kiadványok
megjelentetését, konferenciák tartását.”

Alfa Magzat-, Csecsemõ-, Gyermek-
és Családvédelmi Szövetség levelezési cí-
me: 1537 Bp. Pf. 453/370. Telefonszáma:
06-30-9-226-774 – Varnyú Ildikó elnök,

06-30-9-226-775 – Dr. Téglásy Imre fõ-
titkár. Az örökbefogadást elõkészítõ bi-
zottság: 06-30-9-226-774. Honlapcím:
http://www.alfaszovetseg.hu. E-mail:
teglasyi@eharlequin.hu.

Az 1998 januárjától kiemelten köz-
hasznú fokozatú Alfa Szövetség számla-
száma: OTP Rt. 11702036-20642239-
00000000. (Adószám: 18229570-1-41)

A Szövetség társadalmi munkában
fontos állami és önkormányzati feladato-
kat lát el, illetve ezen feladatok ellátását
egészíti ki, olyan határterületen, amely a
hivatalos szervek számára elérhetetlen. E
munka folytatásához kérik felelõs magyar
á l l ampolgá rok ,
köztük az Ön tá-
mogató bizalmát,
együttmûködõ se-
gítségét, anyagi
támogatását is! 

„Együtt a ter-
mékeny és gon-
doskodó Magyar-
országért!”

RÁCZ KRISTÓF LÁSZLÓ

Magyarság

Rekviem 6 millió magyar gyermekért
„Igazán mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyerek, nem jut be oda.”

Balról Gyócsi János, mellette Balás Béla látható.
(XIII. Életvédõ Zarándoklaton, 2004. június 1-jén.) 

Balra Jenei Istvánné, az Alfa Szövetség kaposvá-
ri munkatársa, mellette Gyócsi János kaposvári
szülész-nõgyógyász, aki a hippokratészi eskü
szelleméhez hûen nem végez magzatelhajtást, il-
letve Balás Béla megyéspüspök. 

Az V. Országos Babatalálkozó. A szövetség munka-
társai és gondozottai, háttérben a Magzatkorú
Gyermek lélekharangjával, amelyet minden évben
egy alkalommal, anyák napján kondítanak meg a
legsúlyosabb családon belüli erõszak, az abortusz
áldozatai emlékére, és az ennek veszélyétõl meg-
menekült kisbabák megérkezésének örömére.



14 Szent Kereszt 

Nagy Imrével, a Bosnyák téri Szent Antal
plébánia plébánosával beszélgetek a békepa-
pi mozgalomról. Arra kérem az atyát, hogy
elõször nemzetközi kitekintést adjon a moz-
galomról.

Ne keverjük össze a papi békemozgal-
mat a Moszkva által mindvégig irányított
nemzetközi békemozgalommal, nem mint-
ha el lehetne õket szakítani, de nem lehet
azonosítani sem. 

Mi volt ennek a lényege? 
1949-ben Karlovy Variban szigorúan

konspirált körülmények között, Moszkva
összehívta a népi demokráciák párt- és
belügyi szerveit és meghatározták azt a
programot, amelyet a katolikus egyházzal
szemben követni kell. Egyfelõl Moszkva
nyíltan kijelölte a célt: az egyházakat és val-
lásokat el kell sorvasztani. Másfelõl azért
hívta össze a csatlós államok magas szin-
tû vezetõit, hogy ezt a célt, hogyan valósít-
sák meg. Ez nem annyit jelent, hogy ké-
sõbb Moszkva ne tartotta volna kezét min-
denen, ne irányított volna, ne kért volna
számon, de a végrehajtás a magyar, ro-
mán, lengyel, NDK, jugoszláv, csehszlovák
államok saját stratégiájától függött, hogy
miként tegyék. A taktika hetekre, hónapok-
ra, évekre elõre megvolt. A lényeg az volt,
hogy minden eszközzel sorvasztani a kato-
likus egyházat. Természetesen a fõ ellen-
ség a pápa volt, és az egyház hierarchikus
szervezetének élén a püspökök. Ellenség
volt a pap, mert egyetemi mûveltségével a
legkisebb faluban is az egyházat képvisel-
te. Ellenség volt mindenki aki vallásos volt,
az öreg anyókától a ministránsig, az éne-
kestõl a templomtakarítóig. Mindenki, aki a
katolikus egyházzal kapcsolatban volt, fõ-
leg ha még dolgozott is érte, az hosszú tá-
von kiiktatandó volt. 

Hogyan történt ez az egyes országokban?
Csehszlovákiában a beépült ügynökök

sikeresebben sorvasztották el az egyházat,
mint nálunk. Nálunk többszörös hálót fon-
tak az egyház köré. Ezek a belügyi szervek,

az ÁVH és a tanácsrendszer. A megyei- és
járási- tanácsoknál megvolt az egyházi elõ-
adó, aki rajta tartotta a kezét mindenkin. Ez
a többszörösen összefont háló magyar
specialitás volt. Lassan de biztosan, az
egyház mûködési területét a templomra és
a családi körre korlátozták. Ami ezen kívül
történt, azt megfojtották, elsorvasztották,
konspiratív módon ellenõrizték, mindenrõl
tudtak. Amikor megszûnt az egyház pártál-
lami elnyomása, akkor született meg a ma-
gyar demokrácia. Ez történelmi tény. 

Kiket tudtak beszervezni a mozgalomba?
A békemozgalom számára mindenütt,

nemzetközi szinten is, azokat pécézték ki,
akik erkölcsileg elbukott, pénzügyi nehéz-
ségekkel küszködõ papok voltak, õk voltak
az elsõ (renegát) áldozatok, akiktõl kicsi-
kartak mindent. Összeugrasztották a püs-
pököt a pappal, papot pappal, a nemzeti
egyházat a Vatikánnal. Bizalmatlanságot
hintettek el a papok és hívõk közt. Ez a tel-
jes szétziláltság, dezorganizáltság kerek 40
évig tartott. XII. Piusz pápa idején tombolt
a legjobban, õ 1958-ban halt meg. XXIII.
János pápa csodálatos karizmatikus, világ-
történelmi, politikai személyiség volt, az õ
pápasága alatt dühöngve, de valami eny-
hülés érzõdött a kommunisták részérõl. 

Mikor volt az elsõ komolyabb változás?
A 68-as prágai tavasz óriási törést oko-

zott a békepapi mozgalmon belül. Azt a
terrort, ami 1968-ig uralkodott, még
Csehszlovákiában sem tudták visszaállíta-
ni soha többet. Az NDK-ban is érzõdött a
bomlás. Lengyelországban még Sztá-
linéknak is volt annyi eszük, nemhogy az
utódaiknak, hogy a megtizedelt katolikus
egyházat nem lehetett úgy üldözni, mint
Hitler alatt, enyhülést kellett produkálni. A
lengyel egyház helyzete hasonlíthatatlanul
jobb és könnyebb volt, mint a magyar
egyházé. Nem mintha ott nem lettek volna
külsõ és belsõ problémák. Romániában
súlyosabbá tette az üldözést a nacionalis-
ta gyûlölethullám, aminek célpontja a ma-
gyarság volt. Szlovákiában is kijátszották
a nacionalista kártyát. Az NDK-ban egy ér-
dekes helyzet alakult ki, mert a katoliku-
sok olyan csekély hányadát alkották az
összlakosságnak, hogy nevetséges lett
volna ágyúval lõni verébre. 1956-ig tûrhe-
tõ viszony uralkodott az NDK-ban a többi-
hez képest, de 56 megijesztette õket is po-
litikailag és eszmeileg, amit megerõsített a

68-as prágai tavasz. Németországban
csak akkor lehetett érezni, hogy a
békepap-halózat összeomlik, amikor a
jelképes fal is leomlott.

Békepapok
Keresztünk

Czapik Gyula egri érsek üdvözli az Elnöki Tanács
tagjait

A róm. kat. püspöki kar  hûségesküje a 
népköztársaságra és az alkotmányra

Nagy Imre plébános 

A püspökök

Vezetõ békepapok

A képeket Sághy Gyula, filmrendezõ bocsátotta 
rendelkezésünkre.
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Milyen itthon a
helyzet?

Magyarországon
1948-ig tûrhetõ volt
az egyház helyzete,
48-tól 53-ig borzal-
mas, majd 53-tól   56-
ig kis enyhülés volt
tapasztalható. 56 le-
verését használták fel
arra, hogy újból meg-
szigorítsák az egyház

elleni intézkedéseket. Ahogy múltak az
évek és átrendezõdött a világpolitika, kény-
telenek voltak beletörõdni, hogy új idõk jár-
nak. Ebben nagy szerepet játszott a 68-as
prágai tavasz. Ekkor enyhülés volt érezhetõ
69-tõl 71-ig az egyházzal szemben. 71-tõl
75-ig újból szigorodás. 75-ben a Helsinki
Egyezmény után, amelyet Magyarország is
aláírt, kénytelenek voltak tudomásul venni,
hogy újból lesz hittan, egyre több számban
mennek ki papok tanulni nyugatra, hogy
kapcsolat teremtõdik nyugat és kelet közt.
Ezt õk az eszmék szabad áramlásának ne-
vezték. Persze ez minden volt, csak nem
szabad áramlás. Mindszenty 1975-ben be-
következett halála és Lékai prímási kineve-
zése 76-ban, majd az õ amerikai útja 77-
ben, ezek az történések mind azt jelezték,
hogyha a pártállam nem akar eszmei ká-
oszt, rendezni kell a kapcsolatát az egyhá-
zakkal. Adtak egy bizonyos intézkedési sza-
badságot a püspöki karnak, visszaszorítot-
ták a prominens békepapok szabad garáz-
dálkodását és hazudozásait. Azért vigyáz-
tak, hogy ne legyen semmiféle reneszánsz,
csak pici enyhülés, semmi több.

Kik voltak személy szerint a békepapok?
Az elsõ Balogh páter (Balogh István)

volt, aki túlontúl ismert a magyar történe-
lembõl, közéletbõl, a másik Horváth Ric-
hárd ciszterci szerzetes volt, aki a múltbeli
állítólagos félreállítását bosszulta meg ez-
zel. A harmadik pedig Beresztóczy Miklós,
akit embertelenül megkínoztak, összetört,
vállalt mindent. Õ, mint az esztergomi káp-
talan helynöke, egy presszóból irányította
az egész gyûlést. Szó szerint vegyük, cé-
dulákkal, üzenetekkel, azután inspirált köz-
beszólásokkal, a lényeg, hogy a papi béke-
mozgalom létrejött, és ez lett a motorja
balról az államnak, hogy megkössék az ún.
megállapodást.

Mirõl szólt ez a megállapodás?
Ez a megállapodás egyházjogilag ab-

szurd és teljesen semmis, mert a katolikus
egyház alkotmánya szerint erre csak a
Szentszék illetékes és senki más. Azt a
Szentszék nagyon jól tudta, hogy milyen
rettenetes erkölcsi és fizikai nyomás alatt
van a magyar püspöki kar. Az állam ezzel
nem törõdött. Õ azt mondta, kérem, én a
magyar püspökökkel megegyeztem, és et-
tõl fogva ez lesz. Hogy nyugat felé lehessen
valamire hivatkozni, csináltak egy álsajtót,
minimális példányszámmal: Új Ember, Ka-
tolikus Szó, A Kereszt, Vigília stb.

Minden egyházmegyének volt egy kine-
vezett – gúnynevén „bajszos” püspöke  –,
aki élet-halál ura volt, a vécépapír kiutalás-
tól, a helynök kinevezéséig, minden a ha-
táskörébe tartozott. Aláírni, pecsételni,
csak az õ jelenlétében és tudtával lehetett,

és ugyanakkor ezzel teljesen parallel, egy
megyei szervezet is létezett, amelynek
szintén megvolt a hivatali vezetõje és ezek
ketten, békésen együttmûködtek. Ezenfelül
volt még egy gonoszabb összefonódás,
amirõl most már nyugodtan lehet, sõt kell
is beszélni. Nem azok voltak a fõbb béke-
papok, akik a világ felé vállaltak közéleti
szereplést, – hogy miképpen egyeztették
össze a lelkiismeretükkel ezen most ne rá-
gódjunk –, hanem az a néhány kb. tíz pap,
akik sehol nem tûntek föl, sehol nem sze-
repeltek, de a belügynek dolgoztak. Ezért
az ÁEH kifejezetten haragudott rájuk, de
nem tehettek ellenük semmit, tehetetlenül
dühöngtek, õk voltak tulajdonképpen a na-
gyon veszélyes nagyhalak, a véres cápák,
akiktõl függött sokszor, most szó szerint
mondom, egy papnak a léte vagy nemléte.
Tehát az Állami Egyházügyi Hivatal, ha így
rangsorolunk lefelé, akkor kb. a harmadik
helyen állt. Elsõ volt a Központi Bizottság,
második a Belügy és harmadik az Állami
Egyházügyi Hivatal.

Menjünk fölülrõl lefelé, az ÁEH térd-
rekényszerítési logikájában. Az elsõ, hogy
az esztergomi érseki szék minél tovább be-
töltetlen maradjon, a második, minél több
olyan püspököt beerõltetni, akiket tökéle-
tesen tud irányítani, a harmadik, a püspö-
köket körülvenni olyan felsõ vezetéssel,
akik gátlástalanul és nem is leplezve szol-
gálják az állam céljait. A negyedik lefelé az
esperes, tehát az egyház vezetése mindvé-
gig az ÁEH markában volt. Ez az igazság.

Hol jöttek össze a békepapok?
A Dezsõ utca 3. nem gittegylet volt. Ott

találkoztak a vezetõ békepapok, kártyapar-
ti, nagy beszélgetések, vacsorák közepette.
Gyakorlatilag az volt a papság elosztásának
a hivatalos helye, 1951-tõl 1980-ig, tehát a
Lékaiig. Ide akárki nem mehetett, csak a
hivatalosan meghívottak. Végeredmény-
ben Horváth Richárd volt a fõmufti.
Beresztóczy szintén bejárt oda, és Mag Bé-
la is. Õk hárman határozták meg gyakorla-
tilag az egész mozgalmat. De voltak vidéki
tagok is. Az egyik ilyen hírhedt alak példá-
ul Száva János, miskolci plébános volt,
akitõl úgy féltek, mint a tûztõl. A másik
nagyágyú, Várkonyi Imre volt, aki késõbb
mindenki fölé nõtt és a végén, szó szerint,
élet-halál ura lett azzal, hogy az egész or-
szágra kinyújtotta csápjait. Szomorú di-
csõségünk, hogy a kommunista rendszer
utolsó foga akkor tört ki, amikor az ÁEH-t
megszûntették jogutód nélkül, vagyis a bé-
kepapi mozgalomnak, az ÁVÓ III/III-as
ügyosztályának a megszûnésével, 1990.
február 15-én lett vége. Ezzel a magyar ka-
tolikus egyház teljes jogú, alkotmányos,
törvényes egyházzá vált. KURUCZLEKY ILONA

papok
Keresztünk

Vezetõ békepapok 
a Dezsõ utcában

Dezsõ u. 3.

VI. Pál Pápa és Kádár János

Beresztóczi Miklós             Balogh páter

Horváth Richárd 



Amikor II. János Pál pápa
meghallotta Popieluszko atya halál-

hírét, így kiáltott fel: „Ebbõl a halálból nagy
élet fakad!” Mintha az ókori Tertullianus-t idézte

volna: „A vértanúk vére a keresztények magva!” E
pápai prófécia teljesedett az elsõ percektõl kezdve,
hiszen Jerzy atya sírjánál a vértanú-kultusz olyan
gyors és nagyszabású méreteket öltött, hogy szinte
nem is lehet nyomon követni. Sírja Varsóban, a
Zoliborz-i Kosztka Szent Szaniszló plébánia temp-
lomának kertjében van, ahol egykor káplán volt.
Minden év október 19-én, halálának évfordulóján,
kb. 50000 ember gyûlik itt össze transzparensekkel
és csodálatos virágkoszorúkkal, hogy sok imádság-
gal és szentmisével emlékezzenek meg róla.  A ko-
hászok sárga csuklyás overalljukban, a sziléziai
bányászok kakastollas csákós díszegyenruhájuk-
ban, a góralok (hegyi pásztorok) népviseletükben,
a papok a vértanúság piros stólájával és

casulájában, a Szolidaritás-vezetõk szalagos virág-
csokraikkal, s a lengyel társadalom minden rétegé-
nek képviselõi, és természetesen Jerzy atya szülei,
testvérei, rokonai,  baráti köre:  barátja és végzetes
útjukon sofõrje Chrestowski; Valesa a Szolidaritás
egykori vezetõje, késõbbi államelnök; Jankowski
prelátus a Gdansk-i hajógyár melletti Szt. Brigitta
templom plébánosa. Nemcsak lengyel, hanem ne-
ves külföldi személyiségek is eljönnek sírjához. Lo-
bogó mécsesek ezrei világítják meg az este 19 óra-
kor kezdõdõ szentmisére a teret. Leírhatatlan
együttünneplés egy fiatal, szentéletû vértanú-pap
sírjánál. Sírját Lengyelország körvonalát utánzó ha-
talmas „kõrózsafüzér” veszi körül, amelynek ke-
resztje Varsó helyén áll. Ez alatt nyugszik a vértanú,
szenvedésektõl megroncsolt teste, amely sokezres
tömegeket vonz a Lélek erejében, hogy a jézusi irá-

nyítás valóra váljon bennünk: „A jóval gyõzzétek
le a gonoszt!”

De ki is volt Jerzy Popieluszko atya?
– A kommunista terror

egyház- és vallásüldözésének sokat szenvedett vérta-
núja, az ateista diktatúra végnapjainak hõse: a jónak,
a gonosz felett aratott gyõzelmének megvalósítója!

Jerzy Popieluszko egy Okopy nevû faluban szü-
letett 1947. szeptember 14-én (a Szent Kereszt fel-
magasztalása ünnepén) egyszerû földmûves szülõk
gyermekeként. A gyenge fizikumú újszülöttet mé-
lyen hívõ édesanyja Istennek és  a Szûzanyának
ajánlotta fel. 1954 és 1965 között járt az általános
iskolába és gimnáziumba Suchowoldába. Kisgyer-
mek korától egyedül ment a 4 km-es úton. Miköz-
ben a társai tereferéltek, õ imádkozott és elmélke-
dett az élet kérdésein. 1965. június 14-én jelentke-
zett a varsói Keresztelõ Szt. János fõegyházmegyei
szemináriumba, ahol 7 éven át készült a papságra.
– Közben két év katonai szolgálatát is le kellett töl-
tenie. Itt már komolyan kiállt hitéért, amiért zaklatá-
sokat kellett elszenvednie. A szemináriumba vissza-
térve pajzsmirigymûtéten esett át és a szívével is ke-
zelésre szorult. 1972. május 28-án a varsói Székes-
egyházban Stefan Wyszynski bíboros, prímás szen-
telte pappá. Ezután a fõváros három különbözõ plé-
bániáján szolgált, 3-3 évig.  Ezt követte Zoliborz-
ban a Gyermek Szt. Anna egyetemi templom, ahol a
fiatalok, fõleg az orvostanhallgatók és az ápolónõk
lelki gondozását látta el. Utolsó állomás- és lakóhe-
lye a Zoliborz-i Kosztka Szt. Szaniszló plébánián
volt, 1980-tól. 

Amikor 1980 augusztusában sor került a varsói
öntöde szolidaritási sztrájkjára, munkásküldöttség
ment a Prímáshoz káplánt kérni, aki misét tart a
gyárat õrzõ munkásoknak vasárnaponként.
Popieluszko atyát kérte fel a fõpásztor, aki ezt elvál-
lalva teljes erõvel elkötelezte magát a társadalmi
igazságosság és emberi jogokért való harc mellett
az Evangélium szellemében.

Már 1979-ben és 1983-ban a pápa látogatásai
alkalmával több százfõs zarándoklatokat

szervezett a fiatalok és munkások
számára Czesz-
tochowa-ba és

járta velük a
kereszt-

Legújabbkori vértanúk

„Ebbõl a halálból nagy élet fakad!” 

Kegyeletes megemlékezés 
Jerzy Popieluszko lengyel 
pap-vértanúról, halálának 

20. évfordulója alkalmából.
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Jankovski prelátus, Popieluszko és Valesa

II. János Pál pápa Popieluszko sírjánál

Valesa és Popieluszko 



utat, elmélkedve a rózsafüzér titkairól. Egyre jobban
megértette, hogy minden nép, amely szenved a jog-
talanságok miatt, Krisztus szenvedésében részese-
dik és csak ezáltal juthat el a feltámadás dicsõségé-
be. Ezt hirdette szavával is. Aktívan bekapcsolódott
a Szolidaritás tevékenységébe.

1981-ben kihirdették a szükségállapotot. A jo-
gaikért küzdõ lengyeleket rengeteg szenvedés,
megalázás, megpróbáltatás érte a kommunista dik-
tatúra hatalmi visszaélései miatt (perek, bebörtön-
zések, fenyegetettség, félelem…)            

A fiatal atya, 1982 januárjától, minden hónap
utolsó vasárnapján szentmisét tartott „a lengyel ha-
záért”, vigasztalást és bátorítást adva ezzel a nép-
nek, amelyre egyre többen és már az
egész országból jöttek, hogy egységet
alkossanak. Az utolsó alkalom-
mal már 25000-en voltak. Pré-
dikációi az emberi jogokról, a
szabadságról, a társadalmi
igazságosságról, és az em-
beri méltóságról szóltak.
Bátran hirdette Jézus szavát,
amely jelmondattá vált: A jó-
val gyõzzétek le a gonosz! –
Miközben felvették õt is a nemkívána-
tos papok listájára és erõsödött az egy-
házellenes harc, meggyilkoltak egy
püspököt és több papot is – autóbal-
esetet színlelve. A tömegkommuniká-
ció eszközein keresztül elindult a rága-
lomhadjárat Popieluszko atya ellen.
Többször fenyegették meg halállal, laká-
sát megpróbálták felgyújtani, merényletet követ-
tek el ellene, bombát dobva lakásába az ablakon ke-
resztül, ezért a munkások õrséget szervezve próbál-
ták õt megvédeni. 1983. december 12-én letartóz-
tatták koholt vádak alapján, de a Püspöki Kar kéré-
sére szabadon engedték. Az ellene folytatott hadjá-
rat azonban egyre erõsödött. A hatóságok felhasz-
nálták az egyházüldözés minden lehetséges eszkö-
zét és módját ellene. Õ pedig nem tért ki sorsa elõl,
hanem egyre mélyült szeretete a szenvedõ emberek,
és ellenségei iránt is. Mindenkit a megbocsátásra,
szelídségre, megbékélésre hívott. Sok ember  tért

meg lelkipásztori tevékenysége nyomán. Hír-
neve, megbecsülése, s az iránta való szere-

tet is egyre nõtt. A
hatóságok is-

mét perbefogták „ál-
lamellenes tevékenység” címén, de 1984
júniusában, a lengyel kommunista állam
megalakulásának 40. évfordulója alkalmából
kiadott általános politikai amnesztia miatt, két
éves eltiltással, feltételesen ejtették ellene a vádat.
A Lengyel Kat. Egyház közben elõkészítette Rómába
menekítését, ám õ még nem döntött. Véglegesen
nem akart kinnmaradni, „elmenekülni” sorsa elõl –
tudta, hogy itthon van rá szükség.

1984. október 13-án hazafelé tartva kocsijával a
gdanski fõúton az erdõben hatalmas követ akart va-
laki a szélvédõre dobni, de Waldemar Chrostowski,
barátja és sofõrje, a Szolidaritás egyik vezetõje
lélekjelenlétének köszönhetõen megúszták a „közle-
kedési balesetet” sértetlenül.

Egy héttel késõbb, 1984. október 19-én
azonban, amikor  Bydgoszcze váro-

sában szentmisét mutatott be es-
te és a rózsafüzér ájtatosságot

vezette, a híveihez intézett
utolsó szavai ezek voltak:
„Imádkozzunk, hogy mente-
sek maradhassunk a féle-
lemtõl és a megfélemlítés-
tõl, mindenekelõtt pedig
azért, hogy mentesek ma-
radjunk az erõszaktól és a

bosszúvágytól!”
Az estét a plébánián töltötte,

óvatosságból marasztalták, de õ
még a felkínált kíséretet sem fogad-
ta el. Hazaindulva kb. 15 km után
egyenruhás rendõrök „igazoltatták”
õket egy erdõben: ekkor kezdõdött a
vértanúság drámája: Chrostowskit a

rendõrautóhoz híva megkötözték, be-
dobták a hátsó ülésre. Popieluszko atyát – aki reve-
rendában volt – a gyilkosságot önként felvállaló
Grzegerz Pietrowski durván megragadva a rendõr-
autó csomagtartójába zárva rabolta el. Két társával
– Leszek Pekala-val és Waldemar Chmielowski-vel
– egy másik erdõrészen aztán ököllel, bunkósbo-
tokkal összeverték, bezúzva arcát és koponyáját.
Miután Jerzy atyának sikerült kiszabadulnia a cso-
magtartóból, újra leütötték, száját betömték, össze-
kötözött kezére, lábára követ kötve zárták be újra, a
csomagtartóba, hogy a Visztula Wloolawek-i víztá-
rozójába süllyesszék. Chrostowski nyakára kötelet
tekertek és halállal fenyegették. Õ azonban egy la-
kott területen egy Polski Fiat reflektorfényében
megbilincselt kezekkel kiugrott a száguldó kocsiból
és miután kórházba vitték, értesítette a Prímást,
hogy elrabolták Jerzy Popieluszko atyát. A hatósá-

gok a nyomozást kénytelenek voltak  a
rendõrség soraiban lefolytatni. Az atya el-

rablása óriási visszhangot váltott ki a
lengyel nép körében országszerte.

Több ezren imádkoztak és mentek a
Jerzy atya megmeneküléséért

felajánlott
szentmisékre.
Éppen a „hazáért
tartott szentmise”
idején érkezett az atya
halálhíre a Kosztka Szt.
Szaniszló templomba,
ahol 50000 ember gyûlt
össze. A hírre hangos
zokogásban tört ki a nép,
majd énekkel és imával
csendesedett a gyász.

Temetésére, novem-
ber 3-án, 300000 ember
gyûlt össze. A szertartást
Józef Glemp lengyel bí-
boros prímás végezte a
varsói Szt. Szaniszló plébá-
niatemplom kertjében. Sírja
hatalmas méretû kegyhely-
lyé nõtt, évente többszáz-
ezren zarándokolnak
oda, hogy hitet és erõt
merítsenek életáldo-
zatából. – Jerzy
Popieluszko atya pél-
daképe Szent Maxi-
milián Kolbe minorita
pap volt, aki a feleba-
ráti szeretet vértanúja
volt. Õ maga is követ-
te példaképét, és Eu-
rópa újraevangelizá-
ciójának vértanúját
tisztelhetjük benne.      
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„Ebbõl a halálból nagy élet fakad!” 
Legújabbkori vértanúk

A lengyel püspöki kar a 2005-ik évet Jerzy Popieluszkó 
évének nyilvánította, halálának 20. évfordulója alkalmából.

Bydgoscz-ban utolsó miséjén

Temetése a templom kertjében

Zoliborz-i Kosztka Szent Szaniszló templom
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H
a Magyaror-
szágon az õsi,
imádságosan

dolgos szerzetesi
közösséget, a Ben-
cés Rendet 1950-
ben nem is oszlatták
fel, mûködésüknek
szigorú kereteket
szabtak. A Magyar
Bencés Kongregáció
számos apátságát
államosították, így a
Bakonybéli Apátsá-
got is. A diktatúra
törvénytelen paran-
csolói olyan szerze-
tesi közösséget kor-
látoztak, melynek a magyarság is sokat
köszönhet. Keresztény voltunk, a ma sokat
emlegetett európaiságunk jórészt általuk,
velük indult. Az elsõ iskolákat is õk alapí-
tották a monostorokban.

Az 1998-ban újraalapított monostor, ha
most nem is mûködik benne fõiskola,
mint a 18–19. században kétszer is, most
is iskola, éspedig a krisztuskövetés iskolá-
ja. A négytagú bencés közösségben a per-
jel Domonkos és testvérei Adalbert, Izsák
és Anzelm. Az istentisztelet, a lectio divina
mellett kétkezi munkát is végeznek:
gyógynövényeket termesztenek, mûhelye-
ikben gyertyát öntenek, középkori keresz -
tek, kisplasztikák nemes másolatait készí-
tik és õk a falu lelkipásztorai. Izsák testvér,
aki 2001-ben lett novícius, 2003 óta teoló-
giai tanulmányait a római bencés Szent
Anzelm Egyetemen végzi. 

Az elmúlt években  a monostor rég-
múltját kutatva lefordították Szent Günter,
elsõ apátjuk legendáit, védõszentjük Szent
Mauríciusz vértanúságának történetét, to-

vábbá néhány  társszerzõvel együttmû-
ködve megjelentettek egy kis tanulmány-
kötetet, melynek címe A Béli  Szent
Mauríciusz Monostor 1018 és 1998. Ez a
könyv ugyanolyan gondos munka, mint a
szépen csomagolt gyógynövények, ízletes
lekvárok vagy a mívesen cizellált, nemes
másolatok.  

Szerzetesek

„...minden jámboran keresõnek”

A Bakony belsejében, erdõkoszorúzta hegyek
ölén, elsõ Árpádházi királyunk ideje óta áll, min-
den korban más külsõvel, a tornyos istenháza
és a benne szolgáló szerzetesek otthona, a ba-
rátságos monostor. A cellákra osztott házban
hol több, hol kevesebb a lakó. Most éppen csak
páran élnek, imádkoznak és dolgoznak itt. Ben-
cések. Õsi jelszavuk „Pax”, ami magyarul azt je-
lenti: Béke, biztos iránytû.

A bakonybéli krisztushordozó, mo-
nasztikus közösség imának és munkának
élõ visszavonultságát paphiányos vilá-
gunkban nem mindenki érti, de mindenki,
aki együtt imádkozik és dolgozik a testvé-
rekkel, az megsejthet abból a misztérium-
ból valamit, ami õket egy õsi, megszentelt
életforma fölfedezésére vezette. 

Az idén nyáron a monostor Mátyássy
László szobrászmûvész Szent Günter éle-
tét ábrázoló fém ikonjával gazdagodott.

A zarándokudvarban
elhelyezett ikont au-
gusztus 6-án, Urunk
színeváltozása ünne-
pén szentelték fel. A
thüringiai származá-
sú apát, Szent Gün-
ter Boldog Gizella ro-

kona volt. A maga nemében páratlan iko-
non a jeles alapító bencés a bal kezében
zarándokbotot tart, jobbjában pedig temp-
lomépületet mutat fel. A szent életébõl – a
fõ alak körül – tizenegy eseményt elevení-
tett fel a mûvész, alul pedig ez a felirat ol-
vasható: „Ez a hely rejti ugyanis Isten kin-
csestárát,/aki igen kedves az Õ szemében,/
s aki most és a jövõben igen kívánatos
minden jámboran keresõnek.”

A Monostori Ajándékboltban a
Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány
szerkesztésében megjelent „Vendégfoga-
dás Bakonybélben” címmel tájékoztató
kiadványt is kínálnak, továbbá itt kaphatók
a monostori termékek is. Ebben a füzet-
ben találhatók Kiss Domonkos bencés
perjel sorai: „Szent Benedek írja Regulájá-
ban, hogy minden
érkezõ vendéget
úgy fogadjanak a
testvérek, mint ma-
gát Krisztust, mert
Õ maga mondja
majd egyszer: ‘Ide-
gen voltam és befo-
gadtatok engem.’”

KOVÁCS JÁNOS

Anzelm

Oltár

Bolt

Gyertyaöntés
Szt.Gübter

Kemence
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1887. május 25-én
született Itáliá-
ban, Pietrelcine
faluban, Ferenc
néven. Szülei sze-
rény jövedelmû
k i s p a r a s z t o k .
Gyermekkorában
már a rózsafüzért
imádkozta, 5 éves
kora óta voltak lá-

tomásai, beszélgetett az õrangyalával. Vá-
gyott arra, hogy Jézusért szenvedjen. Sa-
nyargatta magát, a földön aludt, párnája
egy kõ volt. Szülei támogatták abban,
hogy tanuljon és szerzetes legyen. Édes-
apja emiatt Amerikában vállalt munkát.
1903. január 22-én vonult be a kapucinus
rendbe, Morconeban, 15 éves korában.
Szenvedéseit és önmagát az emberiségért
ajánlotta fel. Mivel vezeklései miatt
egészsége megrendült, egy idõre haza-
küldték a szerzetbõl. 1910-ben szentelték
pappá. Az ördög ez idõben látható alak-
ban gyötörte, a stigmákat is ekkor kapta
meg, de még láthatatlan formában. 1912-
ben tapasztalhatta meg Jézus Szívének
fájdalmát. Az õrangyala csodás módon ta-
nította idegen nyelvekre pl. görögre és
franciára. Súlyos betegsége miatt a pápa
megengedte számára 1915-ben, hogy tar-
tósan a kolostoron kívül éljen szülõfalujá-
ban. Odahaza gyóntatott, a hitoktatást vé-
gezte, ájtatosságot vezetett. 1915-ben ka-
tonának hívták be, de mivel tüdõbajosnak
bizonyult, nem küldték a csatatérre. 1916-
ban került San Giovanni Rotondoba, ahol
élete végéig lakott ezután.  A láthatatlan
sebekkel Isten elõkészítette Pio atyát
Krisztus látható sebeinek fogadására. Is-

tennek Pio atyával különös szándéka volt;
egész világra kiterjedõ küldetést akart rá-
bízni. Erre a rendkívüli misszióra isteni
hitelesítésre volt szüksége. Ezért adta meg
neki Jézus látható sebeit. Ezek hasonlóvá
tették õt a megfeszített Krisztushoz, és
egyben hitelesítették életét, amely hatásos
prédikáció volt a megfeszített Jézusról.
1918-tól váltak láthatóvá a stigmái, a
folyton vérzõ öt nyílt seb. Jézus lándzsá-
val átütött Szívének fájdalmát is átélhette.

1918. szeptember 20-án nem jelent
meg az ebéden. Paolino atya, a kolostor
házfõnöke az imakarban földön fekve esz-
méletlenül találta. Kezébõl, lábából és ol -
dalából erõsen szivárgott a vér. Amikor
fejét felemelték, tekintete a megdöbbentõ
látvány felett függõ nagy feszületre esett.
Ebbõl megértették, hogy mi történt.

„Mit mondjak, amikor kérdeznek, hogy
mi történt – írta lelkiatyjának. – A szentmi-
se után az imakarban hálaadásom végez-
tem. Édes álomhoz hasonló nyugalom le-
pett el. Külsõ, belsõ érzékeimet és szellemi
képességeimet leírhatatlan nyugalom
szállta meg. Tökéletes csend honolt körü-
löttem. Majd hirtelen nagy béke árasztott
el és áldozatkészség az önátadásra...
Azután minden villámgyorsan történt.

Amíg lezajlott, titokzatos égi jelenést
láttam, hasonlót, mint aug. 5-én este. Egy

különbséggel: ennek kezébõl, lábából és
oldalából vér folyt ... Amikor megpillan-
tottam, megijedtem és úgy éreztem, hogy
ebben a pillanatban semmit nem tudnék
mondani neki. Úgy éreztem, hogy megha-
lok. Meg is haltam volna, ha az Úr közbe
nem lép: Õ tartotta szívemet, mert az volt
az érzésem, kiugrik mellkasomból. A jele-
nés eltûnt, én pedig éreztem, hogy kezem,
lábam szívem átszúrták és a sebekbõl vér
ömlik.”

A Pio atyával történt csodákat az egy-
ház vizsgálni kezdte, de elõször nem te-
kintették természetfelettinek, sõt, ördögtõl
megszállottnak kiáltották ki. Emiatt 1924-
ben eltiltották a misézéstõl, és nem fogad-
hatta a hozzá érkezõ zarándokokat. A tiltó
rendelkezést 1933-ban XI. Piusz pápa
visszavonta. Dr. Festa igazolta, hogy a se-
beket nem okozta sem külsõ forrásból ere-
dõ lelki megrázkódtatás, sem erõsen izga-
tó kémiai hatás. Nem hasonlítottak sem-
miféle zúzódáshoz, mert hiányzott a sebek
sajátos tulajdonsága: a vörösség, duzzadás
és gyulladás.

Az oldalsebbõl folyt a legtöbb vér. Na-
ponta egy csészényi. A sebre vászon dara-
bot illesztettek, amit keresztkötéssel erõsí-

tettek meg. Az elhasznált kötést a helyet-
tes házfõnök gondosan elzárta. Tõle tud-
juk, hogy Pio atya naponta kétszer, há-
romszor váltotta a kötést. Dr. Festa két
mûtétet végzett Pio atyán. 1925-ben sérv
és 1927-ben tályogmûtétet. Mindkét eset-
ben sebe szépen és gyorsan gyógyult. De
az öt seb: kezén, lábán és oldalán ötven év
alatt nem gyógyult be, csak halála után.
Akik õt ravatalán látták, meggyõzõdhettek
róla, hogy az eddig vérzõ, nyílt sebeket
vékony hártya vonta be.

A sebek Pio atyának állandó szenve-
dést jelentettek. Errõl tanúskodott nehéz-
kes járása és állandó mosolyát beárnyéko-
ló fájdalmas arcvonása. A sebek se éjjel,
se nappal nem hagyták nyugodni. Az elöl-
járók lehetõleg felmentették õt a szerzete-
si élet közös gyakorlatai alól. Késõbb ró-
mai utasításra nyilvánosan nem misézhe-
tett, levelet nem írhatott senkinek és láto-
gatókat sem fogadhatott. A kivizsgálások
befejeztével 1933-ban ismét folytathatta

Korunk titokzatos   
szentje

PIO ATYA

Szentjeink

Pio atya gyóntatószéke

Pio atya temploma
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Szentjeink

rendkívüli lelkipásztori szolgálatát. Ez a
szolgálat a „Megfeszített helyettesévé" és
sokaknak, a bûn és a szenvedés terheltjei-
nek „Megfeszítettjévé” avatta, ahogyan a
híres író, Calbucci nevezte õt.

Leírhatatlanul szépen mutatta be szent-
miséjét. Lelkiatyjának írt levelében ezt ol-
vassuk: „Amikor oltárhoz lépek, egész lé-
nyem oly tûzben ég, hogy nem tudom leír-
ni. Fõleg azt érzem, hogy arcom, tekinte-
tem egészen áttüzesedik.”

Amikor az oltár lépcsõjénél keresztet
vetett, arca megváltozott. Egész lényén
Jézus szenvedése tükrözõdött. Arcán az
Úr fájdalma. Teste megroppant a szenve-
dés súlya alatt. A térdelésbõl csak rendkí-
vüli fáradsággal tudott felegyenesedni.
Véres kezével az oltárra támaszkodott,
mintha vállán a nehéz keresztet cipelné.
Ez a sebekkel ékes kapucinus egész papi
életében szemléletessé tudta tenni a Gol-
gota drámáját a hívek számára. Hiszen
minden szentmiséjében titokzatosan élte
át Jézus szenvedését, kereszthalálát.

Teste gyakran fájdalmasan megvonag-
lott. Sápadt arcán patakokban ömlött a
könny. Önként osztozott annak szenvedé-
sében, akit Isten a bûn hordozójává tett ér-
tünk (2 Kor.5,21). Együtt szenvedett az Úr
Jézus Krisztussal a bûn miatt. Szívét mély
szomorúság töltötte el, ha arra gondolt,
milyen kevesen viszonozzák az Úr Jézus
szeretetét. Rendalapítójával együtt keser-
vesen sírt: „Nem szeretik a Szeretetet és
irgalmasságának nagy tetteire csak leki-
csinyléssel, hálátlansággal és közömbös-
séggel válaszolnak.”

Pio atya szentmiséjének hatására so-
kan megtértek. Papok is így nyilatkoztak:
Ilyen szentmise után többé nem tudunk fe-
lületesen, elkapkodva misézni. Pio atyá-
nak számos lelki gyermeke volt. Nem
csak Olaszországból mentek hozzá testi-
lelki bajaikkal orvoslást keresni, hanem
más országokból és világrészekbõl is. So-
kan, akik a távolság miatt nem tudták õt
felkeresni, írásban fordultak hozzá. Na-
ponta több száz levél érkezett címére, a
zarándokok pedig több ezer levelet is ad-
tak át neki. Ezeket a leveleket az atya nem
olvasta el –, ha akarta sem bírta volna. De
nem is volt rá szüksége, mert olvasatlanul

is ismerte a levelek tartalmát, hiszen
majdnem mindig kegyelmi megvilágoso-
dásban volt. Még kevésbé lett volna ideje
személyesen válaszolni rájuk. Titkárai tet-
ték ezt az õ utasítására. Isten különös ke-
gyelmével egyszerre látta az összes hoz-
záforduló kérését, és bensõségesen imád-
kozott és vezekelt értük. Azokon is segí-
tett, akik gondolatban terjesztették eléje
kéréseiket. Minden hozzáfordulót atyai
oltalmába fogadott. 

Pio atya igen szerette lelki gyermeke-
it, azokat is, akik a nagy távolság miatt
sohasem láthatták, de hozzá fordultak.
Megható az erre vonatkozó kijelentése:
„Távol levõ lelki
g y e r m e k e i m e t
még jobban szere-
tem, mint azokat,
akik a közelemben
vannak, mint ven-
dégek, mert azok-
nak nagyobb
szükségük van az
o l t a l m a m r a . ”
Sokszor elõfordult, hogy az atya biloká-
ciós képességénél fogva megjelent lelki
gyermekeinek, ha lelki üdvük úgy kíván-
ta, hogy a jóra buzdítsa, vagy a rossztól
visszatartsa õket. Sokaknak csodálatos jó
illatot küldött: rózsa- ibolya- vagy liliom -
illatot, amellyel láthatatlan jelenlétét tud-
tul adta. Pio atya felelõsséget is érzett lel-
ki gyermekei iránt. Egyik lelki gyermeké-
nek ezt a megható kijelentést tette: „Nem
szeretnék addig a mennyországba jutni,
amíg összes gyermekem számára nem biz -
tosítottam az üdvösséget.” Más alkalom -
mal pedig: „Lelki gyermekeim, akik velem
imádkoznak, szenvednek és vezekelnek,
részesülnek majd örök boldogságomból.”
Pio atya nem kényeztette el lelki gyerme-
keit. Azt kívánta tõlük, hogy vegyék fel
keresztjüket és örömmel hordozzák
Krisztus Urunk tanítása szerint. 

Valaki megkérdezte, hogyan lehetsé-
ges az, hogy minden lelki gyermekét kü-
lön-külön lássa és mindegyikért imádkoz-
zék, holott az atya kijelentése szerint lelki
gyermekeinek száma meghaladta a tizen-
két milliót. Az atya szerényen ezt vála-
szolta: „A jó Isten megengedte, hogy ré-
szesedjem mindentudásából.”

1925-ben kórházat nyitott. Idõvel bõ-
vítették az intézményt, adakozásból. A
pénzt Kisvárday Károly magyar patikus
kezelte. 1959-ben a Fatimai Szûzanya
vándorszobra Rotondoba érkezett, ekkor
a nagybeteg Pio atya meggyógyult. Pio
atya rendkívüli egyénisége, a csodás jelek
és események, amelyek állandóan kísér-
ték életét, még inkább életszentsége
egészben véve azt eredményezték, hogy
már élete folyamán különleges megbecsü-
lésben részesítették õt a hívek, és szent-
nek tartották. 

Pio atyánál szabadkõmûvesek, kom-
munisták, hitetlenek és egyéb nagy bûnö-
sök nyerték vissza hitüket és nem egyszer
egészségüket is. Sokszor egy-egy megté-
résbõl egész láncreakció bontakozott ki:
egyik „nagy hal” után a másik úszott be
Krisztus Urunk hálójába, amelyet San
Giovanni Rotondoban megsebzett kezû
papja által vetett ki az Úr.

1968-ban halt meg, ekkor sebei eltûn-
tek; temetésén 100 ezer hívõ vett részt.
Több csodás gyógyulás következett be a
közbenjárására, így 2002-ben szentté
avatták. 

Pio ATYA kedvelt imája: „Ó, Uram!
Múltamat irgalmasságodra,  Jelenemet
szeretetedre, Jövõmet gondviselésedre
bízom!” Gyakori mondása: „A szenve-
dést, a fájdalmat, az ínséget, sõt magát a
halált is a feltámadott Krisztus fénye ra-
gyogja át. Utolsó célunk nem a halál, ha-
nem a feltámadás. Azért halunk meg,
hogy halhatatlanok legyünk. Ezért ne
csak húsvétkor ünnepeljük a feltámadt
Üdvözítõt, hanem életünk minden nap-
ján.” „Feltámadt Üdvözítõnk, könyörülj
rajtunk és az egész emberiségen! Amen.”

(Forrás: P. Radnai Tibor:  Pio Atya
korunk titokzatos kiválasztottja)

Rotondo

Sírja
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1968. szeptember 23-án hunyt el a szent-
életû páter Pio. Elsõs gimnazista volt ak-
kor a leendõ pap, Horváth János, az Esz-
tergomi Ferences Gimnáziumban. Termé-
szetesen a kapucinus – a ferences rend
egyik ága – Pio atyáról sokat beszéltek a
ferences gimnáziumi tanárok. Tiszalökön
Szent Ferenc tiszteletére épített 1989-ben
templomot a már plébános Horváth János.
A hívek papjukkal gyakorta kérték az
építkezés során Pio atya támogatását.
1989. október 7-én készült el a templom,
a kommunista rendszer összeomlásának
napján. Ez sem lehet véletlen! Nyolc vas-
kos kötet tartalmazza a jelentõs imameg-
hallgatásokat,  amelyeket Pio atya köz-
benjárásának tulajdonítanak. 

János atya, nyírbátori híveivel, 1995-
ben csoportosan elzarándokolt San
Giovanni Rotondo-ba, páter Pio sírjához,
ekkor még boldoggá sem volt avatva. Em-
lékkövet hozott a sírtól, de nem gondolt
arra maga sem, hogy ez a magán-emlék-
nek szánt kõ, késõbb egy templom alap-
köve lesz, amelyet Boldog Pionak ajánla-
nak majd. 1998 decemberben jelentette be
a pápa, hogy boldoggá fogja avatni páter
Piot. Két hét múlva jelezték a nyírcsászári
római katolikus hívek – kb. 300-an vannak
–, hogy templomot szeretnének építeni sa-
ját részükre, mert nem volt templomuk.
János atya megbeszélte Kaszap Béla espe-
ressel, pápai prelátussal (+1999. IV. 3.),
hogy a leendõ templomot Boldog Pionak
ajánlják majd. Sándor Dezsõ nyírbátori
tervezõ álmodta meg a 100 nm-es templo-
mot, amely 70 férõhelyes, és a templom
homlokzata szándékosan idézi a mediter-
rán hangulatot, építészeti formáiban. A
nyírcsászári önkormányzat ingyen adta a
telket. 1999. május 2-án történt meg az
alapkõletétel, amikor páter Piot boldoggá
avatták. Nagy László Tamás kapucinus

tartományfõnök áldását küldte az ünnep-
ségre, az alapkövet pedig Pásztor Károly
pápai prelátus tette le. A szertartás zuhogó
esõben kezdõdött, de hamarosan jó idõ
lett, kisütött a Nap, valaki meg is jegyezte
a jelenlévõk közül, hogy „ez volt itt Pio
atya elsõ csodája.” János atya azt a biza-
kodó kijelentést tette a szertartáson, hogy
4 hónap múlva, Boldog Pio elsõ emlék-
napján, állni fog a templom! Gondoljunk
bele, azon a telken, ami még nem is volt
az egyház nevén, még készen sem voltak a
templom végleges tervei, és még a pénz
sem volt meg az építkezéshez …

1999. szeptember 23-án, Pio atya elsõ
liturgikus emléknapján, valóban állt a
templom. Az új templomba az elsõ napok-
tól kezdve az ország minden részébõl ér-
keznek látogatók. A Vatikáni Rádió ma-
gyar és olasz nyelvû mûsora is hírt adott
Boldog Pio elsõ templomáról. Maga a pá-
pa is értesült a templomról, sõt, jókívánsá-
gait és áldását küldte! Giovanni Battista
Re érsek, államtitkári helyettes közvetíté-
sével jutott el II. János Pál pápa levele
Nyírcsászáriba, a Boldog Pio atya tisztele-
tére épített templom avatására. Õ írta alá a
köszöntõ levelet, amit a nunciatúrára kül-

dött a pápa. A nunciatúráról került a Deb-
receni püspökségre, ahonnan a püspök
hozta el Nyírcsászáriba. A templom aján-
dékot is kapott, abból a kendõbõl, amely-
lyel páter Pio felfogta szent stigmáinak
vérét! 

Megtekinthetõ, a hitelesítõ okirattal
együtt. Ezzel egyidõben, 1999. december
11-ére Piricsén is felépült egy templom
János atya szervezésében. A hívek támo-
gató imája és Boldog Pio közbenjárása
adott ehhez a megfeszített szervezõ mun-
kához lelkierõt. A Makrovilág Zarándok
Iroda címtemploma lett a nyírcsászári
Boldog Pio templom. Azóta már Indiában,
és máshol is épül Szent Pio tiszteletére
templom. Pio atya sírja mellett július 1-én
szentelték fel a szent nevére templomát.

A nyírcsászári templom oltárképén
középen az Irgalmas Jézus látható, abban
az alakban, ahogy a lengyel Szent
Fausztina nõvérnek megjelent. Jézus bal-
ján Nyírcsászári szülötte, Boldog Bátho-
ry László pálos bibliafordító látható – a
Normafánál található a szerzetes barlang-
ja, ahol remetéskedett – jobbján pedig
Pio atya. A hármasképet Küzmös Enikõ
festette.

Boldog Pio atya szentté avatásának li-
turgiáján, tíz fõs zarándokcsoport vett
részt János az atya vezetésével Rómában.
Ugyanazon a napon délután, Pásztor Ká-
roly, Pócspetri plébánosa, már Szent
Pionak celebrált misét. A templom falán
márványtáblán olvasható, hogy Boldog
Pio atya tiszteletére épült, akit 2002.
június 16-án már szentként tisztelhettünk.
2002-ben a kis zarándokcsoport köny-
nyezve adott hálát Rotondoban Szent
Pionak a segítségéért. Azóta több ima-
meghallgatás történt Nyírcsászáriban.
Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen ezt Jé-
zus megígérte nekünk. A templomszente-
lésen részt vettek olyanok is, akik még
életében találkoztak Pio atyával.  Számo-
san jelentek meg lelki gyermekei közül is.

Minden hónap 23-án 11 órakor a temp-
lom építõiért, látogatóiért, Szent Pio tisz-
teletére misét mond János atya. Idén volt a
nyírcsászári templom szentelésének
ötéves évfordulója, amelyen a kárpátaljai
püspök mondott homíliát.           PAPP NÓRA

Szent Pio elsõ templomaSzent Pio elsõ temploma
Európában elsõként Horváth János
nyírbátori plébános, címzetes kanonok
épített templomot munkatársaival
Nyírcsászáriban, az akkor még Boldog,

azóta Szent Páter Pió tiszteletére. 

Triptichon, festette Küzmös EnikõMajnek Ferenc püspök atya az ötéves
évfordulón misét celebrál
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Ottília az elzászi Athich herceg leá-
nya volt. Apja fiú örököst szeretett
volna, s amikor megtudta, hogy leá-
nya született (662) és vak, meg akar-
ta ölni. Anyja azonban elhelyezte egy
kolostorban, ahol 12 éves koráig ne-
velkedett. Ekkor Erhardt regensburgi

püspök látomását követve, felkereste õt a kolostorban és
megkeresztelte, Ottília ezután rögtön látott. Amikor az apa
errõl értesült, érte ment és hazavitte Hochenburgba, a kas-
télyba. Ottília örök szüzességet fogadott és csak addig
maradt otthon, amíg apja férjhez akarta adni. Ekkor éjnek
idején elmenekült a szülõi házból. Apja üldözõbe vette, de
Ottília elõtt megnyílt egy szikla, a barlangban elrejtõzött
és ott gyógyforrást fakasztott. Az apa megígérte, hogy
többé nem akarja férjhez adni. Most újra megnyílt a szik-
la és Ottília kijött a barlangból. Apja neki adta várkasté-
lyát, amit kolostorrá alakított. Néhány év múlva egy má-
sikat is  alapított, amelynek apátnõje lett. Késõbb róla ne-
vezték el Odilinenbergnek, ahol szegény betegeket ápol-
tak, és õ is itt hunyt el 720-ban. 

Német nyelvterületen nagy tiszteletnek örvendett és
Elzász patrónája lett. Sokféle módon ábrázolták: hercegi
származása miatt fõúri öltözetben és koronával, késõbb
már csak szerzetesi ruhában, kezében a rendi regula, raj -
ta két szem, a perjelséget jelentõ pásztorbot, de más jel -
képei is láthatók. 

Egy ritka ábrázolást is ismerünk róla. Bad-Aussee-
ben található a sóbányászattal foglalkozó város egykori
ispotályának Szentlélek templomában. A XIV. századi
gótikus szárnyas oltár becsukott külsõ táblájának a bal al -
só részében van a képe, fején korona és körülötte dics -
fény. Bal kezében a könyvön van a két szem, jobb kezé-
ben egy hatalmas rákolló. Ebben a korban a szárított rák-
szemet és fõleg a rák ollóját (oculi cancrorum) sok beteg-
ség gyógyítására használták. Ezzel eltávolították a szem-
be került idegen testet, ami ezen a bányavidéken gyakran
elõfordult. 

Szobrot is állítottak Ottília tisz-
teletére. Ez a két színes szobor már a
barokk korból származik. Mindket -
tõn szerzetesi ruhában látható, egyi-
ken fején korona, kezében a pásztor-
bot, a nyitott könyv lapjain két szem
képe látható. A másik ehhez hasonló,

feje körül glória van és a könyvön a
két szem.

Ottília jelképei közé tartozik
még a kakas is, ami az éberséget fe-
jezi ki, ez látható a képen. Németor-
szágban most is nagy tisztelet veszi
körül, amit bizonyít, hogy még
1995-ben is egy szemészeti kong-

resszus programfüzetét díszíti a kép. 
Ottília tisztelete hazánkba is el -

jutott, de nem vált általánossá.
Egyetlen templom van a tiszteletére
szenteltetve. Ezt Parádon 1769-ben
a helység birtokosa gr. Grassalkovich
Antal építette. Ennek az a magyará-
zata, hogy családjában több szembe-

teg volt: felesége Klobusitzky Krisztina is, tõle született
fia II. Antal örökölte a betegséget, s az õ leányának az
Ottília nevet választották. Klobusitzky Terézia pedig öreg
korában megvakult. A templom egyik harangját is Ottíli-
áról nevezték el. 

A régi oltárképet 1841-ben újra cserélték, de ezen is
Ottília képe maradt. Balkay Pál egri festõmûvész készí -
tette az eddig megszokott ábrázolási módtól eltérõen.
Nem hercegi vagy szerzetesi öltözetben, hanem korabeli
világi ruhában festette meg és az is szokatlan, hogy nem
Ottília fogja a könyvet és a szemeket, hanem egy angyal

nyújtja felé. Parádon ma is nagy tisz-
telet veszi körül és december 13-án,
névünnepén, a búcsúkor, rengetegen
keresik fel. 

Egy másik képe a váci Hétkápol-
nában található: falba erõsített fekete
betétes márvány táblakép. Arany ke-
retbe foglalva

látható Ottília szerzetesi ruhában, bal
kezében a pásztorbot, tálcán a két
szem, jobbjában az imakönyv. A kép
alatt a psalmus szövegének egyik
változata olvasható: AVERTI OCU -
LOS MEOS NE VIODEAM VANI-
TATEM UT SERVEM COR MEUM
DEUS SANCTA OTTÍLIA

A zsoltárnak több magyar fordítását is kiadták, ezek
egyikébõl megismerhetjük Ottília életszemléletét: For-
dítsd el szemeimet, Hogy ne lássam a hiúságot, a Te utadon en-
gedje élnem.

A kép elhelyezését az indokolta, hogy a Hétkápolna
mögött lévõ kútnál sok csodás gyógyulás történt, ezek
legtöbbje szembeteg volt. A szeptemberi Mária-napi bú-
csúra érkezõk közül ma is sokan megmossák a szemüket
a forrásvízzel és visznek is belõle. 

Végül láthatunk még egy képet Ottíliáról,  a keretbe
foglalt képen bal kezében egy pálmaágat tart, ami a

mártíromság jelképe, jobb kezében
tálcán a két szem. A kép alatt a felirat:
Heilige Ottilie hilf für uns. 1909. Sír-
kõre nem szokás szent képet tenni, de
a pilisvörösvári sírkõ azt bizonyítja,
hogy a német házaspár mindvégig
megõrizte Elzász patrónájának tiszte-
letét.                 DR.JANTSITS GABRIELLA

Ottília a szembetegek védõszentje

ANDOCS
Somogy me-
gyében talál-
ható, a Vesz-
prémi Püspök-
séghez tarto-
zik. A legenda

szerint 1520 táján egy éjszaka, nagy fé-
nyesség közepette leszállt a Szûzanya az
angyalaival és a falu fõterén megjelent
egy tornyos kápolna. Gróf Fokra János
veszprémi püspök beszéli el ezt a hagyo-
mányt a templom alapító levelében. A le-
gendát a törökök is ismerték a megszállás
alatt, ezért nem bántották a templomot.
Jezsuiták látták el itt a híveket, akik a
csodatévõ Angyalok Királynéja, Mária

Magyar kegyhelyek 1.rész
szobrához za-
rándokoltak. A
ferencesek új
kolostort építet-
tek Andocson
1725-ben. A fõ-
búcsút augusz-
tus 15-én
tartják.

ALSÓSZENTIVÁN
A Székesfehérvári Püspökséghez tartozik,
határában állt Zedreg falu, Mária templo-
mával, amely a török megszállás  150 éve
alatt elpusztult. Alsószentivánon ferences
lelkészek mûködtek. 1946-ban a kastély-
ban rendezték be a Világ Királynõjének
kápolnáját, a kegyhely 1963-ban kapott
plébániai rangot. A fatimai jelenések nap-
jain, vagyis minden hó 13-án a leglátoga-
tottabb a kegyhely. PAPP NÓRA
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A
z Új Ember Kiadó jóvoltából a boldoggá avatás
napjával (2004. október 3.) egyidejûleg került
kiadásra IV. Károly magyar király hitvalló éle-

tének a vallásos irodalom mûfajába illeszthetõ elsõ át -
fogó életrajza. Szerzõje Kovács Gergely történész,
posztulátor, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar-
országi Mindszenty Alapítvány munkatársa.

A kötet bemutatja Magyarország apostoli királyá-
nak gyermekéveit, neveltetését, tanulmányait, uralko-
dói szemléletét – bepillanthatunk házasságába, családi
életébe –, tengernyi szenvedését, végleges
számûzetését, végül kegyes halálát.

Bár az édesanyja – Maria Jozefa hercegnõ
– nem beszélt magyarul, mégis különös gondot
fordított arra, hogy a figyelmességen, a lelkiis-
meretességen, és a baráti szereteten kívül a kis
herceg elsõ élményeihez tartozzon a vallásos-
ság és a magyar nyelv is.

A család több mint másfél évet töltött Sop-
ronban. Magyar tanárai – a Nyitra megyei ne-
mesi származású Tormássy János iskolaigazga-
tó volt, és Artúr fia (aki késõbb pap lett, és
mély benyomást tett lelki életére) – feladatai
közé tartoztak, hogy rendszeresen magyar
könyvekkel lássák el az ifjú fõherceget. Így Jó-
kai Mór, Kazinczy, Vörösmarty, munkái mellett
korán elolvasta a Bánk bánt, rajongott Petõfi
verseiért, sõt szívesen szavalta is õket, de ol-
vasta Kemény Zsigmond, Jósika Miklós és Rá-
kosi Viktor munkáit is, emiatt Károly éppoly
jól beszélt, és ami ennél is fontosabb éppoly jól
értett magyarul, mint németül.

Gimnáziumi tanulmányait bécsi „skót ben-
cések” nyilvános iskolájában végezte, ahol
nyíltsága, szelídsége, tiszteletet parancsoló val -
lásos jámborsága miatt hamar megtalálta helyét
az iskolában. A középiskolai évek után állam és
közjogi, valamint egyházjogi tanulmányokat folyta-
tott, s egyetemi oktatói két évre sûrítették számára
azokat a gyakorlati ismereteket, amelyekre egy leendõ
uralkodónak szüksége volt. Ekkor sajátította el a ma-
gyar közjog alapjait, és a Szent István-i állameszme
tételeit nemcsak megtanulta, de gondolkodásának
szerves részévé is tette, mely visszatükrözõdött rövid
magyarországi uralkodásának idején.

Károly családi élete is messzemenõen példamuta-
tó volt. A korábbi udvari szokásokat figyelmen kívül
hagyva vasárnaponként együtt mentek a szentmisére,
vidéken többnyire gyalog, rendõri kíséret nélkül. Es-
ténként a család közösen imádkozott, a nagyobbak na-
ponta együtt mondták a rózsafüzért. A számûzetésben
aztán többször elõfordult, hogy Károly együtt minist-
rált gyermekeivel. Szociális érzékenységére jellemzõ,
hogy õ hozott létre a világon elõször közjóléti és köz-
egészségügyi minisztériumot, s egy sor olyan új intéz-
ményt, amely foglalkozott a fiatalok problémáival, a
hadirokkantakkal, a háborús özvegyekkel és árvákkal,
a társadalombiztosítási ügyekkel, munkaügyekkel,
munkahelyteremtéssel, a munkanélküliek segélyezé-
sével, a kétkezi munkások jogainak biztosításával,
menekültek elszállásolásával.

Az Osztrák-Magyar Monarchia végzetesen tragi-
kus sorsú uralkodóját boldoggá avatta a pápa. Nem
politikai nézeteit, államfõi cselekedeteit, sikereit és
kudarcait magasztalja fel az egyház, hanem hitvalló
személyiségét, hõsies kegyelmi életét és erénygyakor-
latát.

Folyamatos imádságban élte le életét, azt kérte az
Istentõl, hogy minden szavát, cselekedetét is ekként
fogadja. Élete utolsó éveiben naponta járult szentáldo-
záshoz, a mise végén pedig elõször a világháborút le-

záró igazságos béke, aztán ennek híján a rossz útra té-
vedt emberiség érdekében a „Veni Creator”-t imád-
kozta. Naponta végezte a rózsafüzér ájtatosságot, és a
kilencvenedik zsoltár fohászaival tartott lelkiismeret-
vizsgálatot. Rendszeresen imádkozta a litániákat, Jé-
zus Szentséges Szívérõl, a Szûzanyáról és Szent Jó-
zsefrõl. Tagja volt a Miasszonyunk Testvéri Közösség-
nek és élete végéig viselte a skapulárét. Mindenütt
megtalálta az elmélyült imádság lehetõségét: otthon, a
hivatalban, még a csatatéren is. Imára hívta bajtársait,
és gyakran kérte családtagjait, munkatársait, hogy kö-
zösen végezzenek el egy-egy ájtatosságot.

Gyakorta fohászkodott országai patrónusaihoz,
Szent Lipót osztrák herceg és Szent Vencel cseh király
mellett a mi Szent Istvánunkhoz és Szent László kirá-
lyunkhoz. Nagyobb utazásai közben mindig útba ejtet -
te az ismert és kevésbé ismert szentek emlékhelyeit, és
imádkozott ereklyéik elõtt. Budán Szent István, Nagy-
váradon, Kassán Szent László ereklyéi elõtt tisztelgett.

Az erényes és példamutató családi élet elõzménye-
irõl is érdemes említést tenni: Károly Máriacellben, a
közép-európai kegyhelyen kérte meg Zita kezét. A
Szûzanyára bízták magukat, jegygyûrûjükbe ezeket a
szavakat vésették: „Sub tuum praesidium confugimus,

Sancta Dei Genitrix.” („Oltalmad alá futunk Istennek
Szent Szülõje”). Szent X. Piusz pápa menyegzõi áldá-
sa mellé nászajándékot küldött az ifjú párnak. A Rómá-
ból érkezett ajándékcsomagban volt többek között az a
rózsafüzér, amit Károly élete végéig magánál tartott, (s
ezzel is temették el), s amit mindennap elimádkozott.

Mint hûséges uralkodó minden gyalázatot és nél-
külözést magára vállalt mintsem, hogy hûtlenné vál-
jon koronázási esküjéhez. Szilárdan hitte és vallotta,
hogy egy magyar király soha nem mondhat le, mert az

egyház közvetítésével ugyan, de Isten kegyel-
mébõl kapta a Koronát. Svájci számûzetésében
lelkiatyja, a bencés szerzetes Maurus Carnot
hallotta tõle: „Soha nem fogom megtagadni ko-
ronázási eskümet. Szent István koronáját az én
fejemre helyezték. Mindent elvehetnek tõlem,
az életemet is, de soha nem vehetik el tõlem a
Szent Korona fényét és a vele járó szent eskü-
véssel fogadott uralkodói hivatásomat.”

Élete végén minden ellene vétõnek megbo-
csátott, de már korábban hõsies fokon gyakorol-
ta ezt az egyik legnehezebb emberi tulajdonsá-
got. Életcélját így fogalmazta meg: „Imádkozni,
böjtölni, gyakorolni az irgalmasság testi és lelki
cselekedeteit, hogy az Úr Jézus minél inkább a
kedvét lelje bennünk.”

Halálos ágyán megáldotta nyolcadik gyer -
mekét is, akinek születését itt a Földön már nem
érhette meg, és mondta szeretett feleségének:
„Hogyan lehetnénk dühösek, hogyan panasz-
kodhatnánk akkor, amikor minden vágyunk Isten
akaratának teljesítése, és abban, ami velünk
történik, nem lehet nem felismerni Isten jó szán-
dékát és a mi földies gondolkodásunkon túlmu-
tató terveit! Ha felismerjük az Õ szent akaratát,
akkor minden úgy van jól, ahogy van! Add
Uram, hogy soha ne panaszkodjunk!”

Sírfelirata – amelyet Károlyi József ékes latin
nyelven fogalmazott – nemes egyszerûséggel ezt hir-
deti: „I. Károly, Isten kegyelmébõl Ausztria császára,
Csehország királya ..., Magyarország e néven IV.
apostoli királya, született Persenbeugban 1887. au-
gusztus 17-én, meghalt Madeirán 1922. április 1-jén a
jelenlevõ legfölségesebb Oltáriszentség imádatában
ajkán e szavakkal: Fiat voluntas tua!”

A Szent István Akadémián így búcsúzott Apponyi
Albert: „Egy jóságos király meghalt. Az az ember, az a
keresztény, akinek fejét Nagy-Magyarország királyi ko-
ronája díszítette, megérdemli, hogy õt sirassuk. Négy-
száz esztendõ óta az elsõ igazán nemzeti király, kortár-
sai közt a legszociálisabb szellemû uralkodó, Istent és
Istenben embert szeretõ lélek
a trónon, a megpróbáltatás
tüzében színaranynak bizo-
nyult hõs: ez az amit elvesz-
tettünk, ez az ami nekünk a
Gondviselés kifürkészhetetlen
végzésébõl akkor született,
amikor reánkomlott a világ-
végzet romhalmaza.”

DR.UDVARHELYI OLIVÉR

Kovács Gergely

Fogadd a Koronát! 
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Hogyan találtál rá Istenre?
Szüleim vallásos emberek, a kitartá-

suk Isten mellett megingathatatlan volt.
Engem is vittek minden vasárnap a toló-
kocsiban a templomba. 

Családodban okozott-e lelki válsá-
got, hogy beteg lettél és nem tanultál
meg járni?

Tizennégy hónaposan kaptam  meg a
betegséget, soha nem éreztették velem,
hogy más vagyok. Így én errõl nem is
tudtam, nem érzékeltem, addig, amíg egy
kisgyerek meg nem jegyezte, hogy:
„Olyan nagy lány, miért nem jár?” Édes-
anyám gyerek-nyelven elmagyarázta,
hogy beteg vagyok ugyan, de egy fantasz-
tikus kislány, akit õk nagyon szeretnek. 

Gyermekkorodban már elfogadtad,
hogy beteg vagy?

Mai napig is berzenkedem ellene né-
ha. Kollár Ferenc jezsuita atya segített
azzal, hogy rám bízta a miséjén az olvas-
mány felolvasását. Így a közösség is elfo-

gadott. Tizennégy éves korban általában
az ember lebontja a gyerekes Isten-képet,
és egy felnõtteset épít fel. Nálam ez a vál-
tás nem volt egyszerû, a lelkemben nihilt
éreztem. De továbbra is imádkoztam, jár-
tam a misékre. 

Problémáddal fordultál-e valaki-
hez?

Kerényi Lajos atya azt a feladatot ta-
lálta ki nekem, hogy gépeljem le az elsõ-
áldozók kérdéseit, így én is tanultam hit-

tant. Bérmálkozásom után tudato-
san lettem hívõ. Azt akartam,
hogy Jézus rám ismerjen arról,
hogy szeretem az embertársaimat.

Az is segítségemre volt, hogy egy
kéthetente összejövõ ifjúsági cso-

portban olvastuk a Bibliát.

Hogyan jutottál arra az elhatározás-
ra, hogy a Pázmány Egyetemen elvé-
gezd a hitoktatói képzést, levelezõ sza-
kon?

Hajnal György atyához jártam hittan-
ra, aki feladatul kapta az akkori püspök-
tõl a 70-es évek végén, hogy „pasztorálja
a mozgássérülteket". A hittanosok közül
egy páran vállaltuk, hogy levelezõn ta-
nuljuk a hittanárit, hogy a Mexikói úti
Mozgásjavító Általános Iskolában, a gye-
rekeknek hittant tartsunk. 

Hitoktató lettél itt az általános isko-
lában?

Hat évig tanítottam a gyerekeket.
Nyolcadikig kísértem végig õket. Közö-
sen jártunk misére, megültük az ünnepe-
ket. Életformát szerettem volna átadni
nekik, nemcsak a száraz tananyagot.

Hogyan tudod átadni a hitedet a ki-
csiknek, akik  tágra nyílt szemekkel, ár-
tatlanul kérdezik, hogy: „Ha szeret en-
gem Isten, miért csinálta ezt velem?”

Nem én válaszoltam erre a kérdésre
hanem hagytam, hogy õk feleljen. Ráta-
pintottak a lényegre, hogy: MEGPRÓ-
BÁL engem az Isten, valami miatt MEG-
ENGEDTE, hogy betegség sújtson, de
ERÕT AD az ELVISELÉSÉRE, és így
megtalálom a KIUTAT. 

Kórházakba is kilátogatsz, hogy a
friss sérülteket átsegítsd a kezdeti tra-
umán. Ezt a tevékenységet, „révész-
nek” hívja a közösséged. Ebben a
munkádban szóba hozod-e Istent a be-
teg elõtt?

Csak ha õ kéri. Manapság se látják
szívesen a kórházban a papot. Egyszer
kérdeztem rá egy idõsebb betegtõl arra,
hogy mit gondol, az õ keresztje nehe-
zebb-e, mint Krisztusé? Nagy hallgatás
volt a válasz. 

Amikor a betegekkel beszélgetsz és
Istent nem lehet szóba hozni, egyálta-
lán mivel tudod vigasztalni õket?

Koponyasérültekhez járok, sokszor
még nincsenek is teljesen tudatuknál az
ilyen sérültek. Ilyenkor a hozzátartozóval
kommunikálok. Sokszor egy évbe is be-
letelik, amíg eljut egy beteg odáig, hogy
feltegye magának a kérdést „most már
mindig ilyen leszek”? 

Hogy tudod ezeket az eseteket fel-
dolgozni, amikor elég neked a magad
baja?

Hazatérésem után igyekszem misén
részt venni, vagy csak a templomba eljut-
ni. Ilyenkor az oltárra teszem jelképesen
ezeket az embereket. Kérem az Urat, hogy
jó tanácsokat tudjak adni a látogatásokon.
Nem  egyedül viszem a terhet, az Isten az,
aki befejezi a munkát.

A ti „révész-munkátok” apostolko-
dás, akkor is, ha szóba sem kerül a val-
lás. Megtaláltad a helyedet az életben?

A mostani közösségemben, Tomka
Ferenc atya azt tanította, hogy attól válik
gyülekezetté egy
emberhalmaz, ha
mindenki megta-
lálja benne a ne-
ki való feladatot.
Egy hajóban
evezünk, min-
denkinek meg-
van a húznivaló-
ja. Én is találtam
magamnak.                 PAPP NÓRA

Hitvalló életek
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Ép testben ép lélek – szoktuk
mondani. De azt is tudjuk, egy
nem ép testben egy mozgás-
sérült 
testében is lakhat ép 
lélek. Errõl beszélgetek 
Klárival, 
aki tolószékes 
hittanta-
nár.

„Aki utánam akar jönni,
vegye fel keresz jét...”

„Aki utánam akar jönni,
vegye fel keresz jét...”



A
Magyar Ökume-
nikus Szeretet-
szolgálat tizenhat

hazai szociális intéz -
ményt mûködtet. A haj-
léktalanokon, szenve-
délybetegeken segítõ
központok mellett idõ-
sek otthonát és roma
régiós programot mû-
ködtet, Miskolcon,
Orosházán és Szolno-
kon pedig családok át-
meneti otthonait tartja
fenn a Segélyszervezet.

A Szolnoki Családok Átmeneti Otthona
2001 júliusa óta fogadja a lakókat az egész or-
szág területérõl. Kilenc lakrészben negyven
fõnek biztosít lakhatási lehetõséget, ahol a be-
rendezett szobák mellett komplett fürdõszoba
is található. Emellett három közös konyha áll a
gyermeküket nevelõ szülõk rendelkezésére.
Saját lakókörnyezetét mindenki maga tartja

rendben, s ez a cso-
portszobára és a fog-
lalkoztatóra is vonat-
kozik. Utóbbiban TV,
videó, CD-lejátszó
várja a pihenni, szó-
rakozni vágyó lakó-
kat, akik szívesen ve-
szik igénybe a
könyvtárat, melyet
adománykönyvekbõl
sikerült összeállítani.
Lehetõség van a ru-
hák megjavítására,
aki tud, varrhat a

szintén adományba kapott varrógéppel is. Az
évszaknak megfelelõ öltözködést az adomány-
ba kapott készletek segítenek biztosítani. Az itt
lakó szülõk egy része el tudott helyezkedni,
így a gyerekek után járó pénzösszegek mellett
a munkából származó jövedelem is növeli a
havi bevételét a családnak. Ennek köszönhetõ-
en néhányan takarékoskodni tudnak, s az egy-
másfél éves benntartózkodás után kedvezõbb
kikerülési lehetõségük van. Mivel munkavi-
szonnyal rendelkeznek, és önerõre is szert
tesznek, így hitelképessé válnak, ez a saját la-
kás megvásárlásának lehetõségéhez az elsõ
lépést.

Az önállóságot nehéz újra elérni
Vannak, akik egy idõ után képesek fenntar-

tani egy albérletet, ám az önállósulás sokszor
magában rejti a túlköltekezés, a fizetésképte-
lenné válás veszélyét. Többen visszamennek a
konfliktusok miatt otthagyott családjukhoz, s
újra megpróbálnak együtt élni. Késõbb hal-
lunk róluk, hogy továbbra sem rendezõdnek a
konfliktusok, a családi problémák. Ekkor újra

átmeneti elhelyezést kérnek, esetleg egy má-
sik otthonba költöznek. A tapasztalatok sze-
rint az országban mûködõ 89 otthon nem tud-
ja kielégíteni a felmerülõ igényeket. A legna-
gyobb nehézséget a krízisbe került családok
azonnali elhelyezése jelenti. A Szeretetszol-
gálat átmeneti otthona aktív kapcsolatban áll
a szervezet által fenntartott orosházi és mis-
kolci átmeneti otthonokkal, de az országban
mûködõ számos hasonló intézménnyel is. Így
próbál segíteni a jelentkezõk elhelyezésében.

A közös programok az összetartást
erõsítik

A Szeretetszolgálat szolnoki átmeneti ott-
honában élõ mintegy harminc, különbözõ
életkorú gyermek, a nekik megfelelõ oktatási
nevelési intézménybe jár. Különbözõ képessé-
gû, szorgalmú gyerekek, akiknek a szabadide-
jét a szülõkkel közösen szervezik meg a mun-
katársak. Alkalmanként például kellemes, jó
hangulatú bográcsolás varázsol egy nagy csa-
ládot az otthon lakóiból. Mindenkinek van fel-
adata, a gyerekek is együtt szorgoskodnak a
szülõkkel, dolgozókkal, akik folyamatos mun-
karendben, a nap 24 órájában nyújtanak segít-
séget, biztonságot a lakóknak.

Napközben a családgondozók a szociális
munka eszközeivel, jogász és pszichológus
segítségével támogatják a lakók életvitelét,
testi-lelki-mentális megerõsödését. Ezzel na-
gyobb biztonságot teremtve a gyermekek

egészséges szociali-
zációjához. A napi
elfoglaltságok szín-
vonalasabbá tételé-
hez, a pályázatokon
elnyert összegekbõl
szerveznek kirándu-
lásokat, kézmûves
programokat a Sze-
retetszolgálat mun-
katársai. 

Havi rendszeres-
séggel zsebpénzt
kapnak a gyerekek az
intézménytõl, amibõl
megvásárolják az

utazási bérletüket, befizetik az iskolai, óvodai
programokra szánt pénzeket, és a megmaradt
összegbõl a kirándulásokon fagyizhatnak,
vagy mozi-, és színházjegyet vásárolnak, aho-
vá a családgondozók és szülõk közösen kísé-
rik el õket.

Karácsonyra a régi lakók is visszalá-
togatnak

Immár ha-
g y o m á n n y á
vált, hogy ka-
rácsonyonként
ünnepi szere-
tetvendégsé-
gen látja ven-
dégül az intéz-
mény azokat a
családokat is,
akik korábban az otthonban éltek. Ebéddel,
süteménnyel, üdítõvel várja õket, amit egy
vállalkozó ajánl fel rendszeres támogatásként
ezen alkalmakra. Ilyenkor sokan eljönnek, és
újra találkoznak egymással. Néhány tartós ba-
rátság is kialakult a felnõttek és a gyerekek kö-
zött egyaránt. 

A karácsony a Szeretetszolgálat tevékeny-
ségében is kiemelt helyet foglal el. Minden év-
ben kampányindító sajtótájékoztatóval veszi
kezdetét az Országos Adventi Adománygyûjtõ
Kampány. A megnyitó résztvevõi mézeskalács
szívet kapnak ajándékba, aminek az elkészíté-
sét a Szolnokon lévõ Családok Átmeneti Ott-
honában élõk sütik, díszítik, csomagolják, kö-
zös program keretében. Az átmeneti otthonok
mûködésének az a célja, hogy lehetõséget
nyújtson a különbözõ problémák miatt otthon
nélküli szülõknek, csonka családoknak, arra,
hogy gyermekeiket – a kialakult krízis, nehéz
szociális helyzet ellenére – megfelelõ körül-
mények között, biztonságban tudják nevelni.
Ezen idõszakban a gondoskodás a Szeretet-
szolgálat munkatársainak a feladata, hogy a
biztonság megteremtése mellett segítsék a rá-
szorulók társadalmi közösségbe való visszail-
leszkedését.                 SINKÁNÉ BÁRTFAI KATALIN

INTÉZMÉNYVEZETÕ

Biztonság és szeretetközösség
az átmeneti krízis idejében

Biztonság és szeretetközösség
az átmeneti krízis idejében

Menedék az Ökumenikus Szeretetszolgálat 
családok átmeneti otthonaiban

Ökumenikus hírek
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Az egyik szoba
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„A szabadság felemel!
A Teremtõ szabad aka-
ratot adott az ember-
nek, ez a legistenibb
vonásunk és legnehe-
zebben megvalósítható
életfeladatunk, mert
felelõsséggel jár. A
szabadság fele-
lõsség nélkül fá-
ból vaskarika.
Nem a valamitõl
való szabadság a
fontos, hanem a
valamire önként
adott szabadság.
Legyetek a világ sója!
Ebbõl nem kell sok, de
a világnak ‘ízletesnek’
kell lennie!” 

Ezeket tartja többek
között legfontosabb ne-
velési programjának
Kõrösiné dr. Merkl Hil-
da, a budakeszi Prohászka Ottokár Gim-
názium igazgatója. 

Az iskola múltja az 1800-as évek vé-
gére nyúlik vissza, amikor az Isteni
Megváltóról Nevezett Nõvérek elkezd-
ték az oktató-nevelõ munkát a települé-
sen. Nehéz körülmények között indult az
itteni élet, de Prohászka püspök és
Müller plébános atya közbenjárására, va-
lamint Klebersberg Kúnó komoly pénz-
beli támogatása nyomán 1929-ben egy 6
osztályos leányiskola és rendház nyithat-
ta meg kapuit. Egészen az 1950-es szét-
szóratásig végezték áldásos mûködésü-
ket a nõvérek, majd ezután a többi egy-
házi ingatlanhoz hasonlóan államosítot-
ták az iskolát.

Merkl Hilda még egyetemista korá-
ban álmodott egy iskoláról, amely a rend-
szerváltozás után megvalósíthatónak
tûnt. Több száz közreadott kérdõív alap-
ján világossá vált, igény van egy 8 osztá-
lyos egyházi gimnáziumra. Így 1991.
szept. 1-jén nyithatta meg kapuit újra az
egyházi fenntartású budakeszi iskola,
elõször 176 tanulóval. Az elsõ évben 6
évfolyam indult el, de tisztában voltak
vele, hogy az épületet bõvíteni kell, ezért
nagy erõkkel kezdtek a munkához. Dr.
Németh László akkori plébános anyagi
hozzájárulása, valamint a külföldrõl ka-

pott jelentõs összegek tették lehetõvé,
hogy felépülhetett a patinás régi épület-
hez külsejében jól illeszkedõ új épület-
szárny. Mivel Prohászka püspök sokat se-
gített a régi iskolának, valamint ennek az
egyházmegyének a lángelméjû vezetõje
is volt, ezért lett az iskola névadója.

Prohászka abban volt nagy, hogy a hi-
tet és a tudományt összeegyeztethetõnek
tartotta. Nevelési elveiket is az õ példa-
mutató élete irányítja. Fontosnak tartják,
hogy a gyermekek megtanuljanak felelõ-

sen dönteni. Ha meg-
ismerik a vallásos vi-
lágnézetet, ez nem
lesz számukra kény-
szer, késõbb joguk
lesz akár nemet is
mondani erre. De a ta-
nulók 80 % – a tuda-

tos keresztény
életre törekszik
és ennek gyü-
mölcsei már
láthatóak, hi-
szen tanítvá-
nyaik rendsze-
resen visszajár-

nak, hozzák gyerme-
keiket is az iskolába. 

Veszélyes dolog-
nak tartják az ideoló-
giai semlegességet.
Arra nevelik tanítvá-
nyaikat, hogy eszméik
szerint alakítsák életü-

ket és ne fordítva. Törekednek arra, hogy
az ide járó gyerekek elsajátítsák a jól ne-
velt viselkedést.

„Az a keresztény, aki nem jó szakem-
ber, az rossz keresztény. A teremtett világ
iránti tisztelet csak minõségi munkával
érhetõ el.” – hangsúlyozza az igazgató-
nõ. A jó alapokon nyugvó igényes kö-
zépiskola után, felsõfokú képzésre készí-
tenek föl mindenkit, és ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy az idén érettsé-
gizett tanulóik 85 %-a bekerült elsõre a
legjobb egyetemekre és fõiskolákra.

Minden szaktárgyra nagy hangsúlyt
fektetnek, a hittan és a történelem mel-
lett a nyelvoktatás és a számítógépes is -
meretek megszerzése nagyon fontos szá-
mukra. A latin mellé még két másik
nyelvet is választhatnak a tanulók. A
mûvészeti tárgyaknak is nagy jelentõsé-
ge van, zenébõl, mûvészettörténetbõl is
lehet érettségizni.

Elsõsorban a katolikus családok gyer-
mekeit várják, de nem zárják ki a más fe-
lekezetû, vagy nem hívõ családokat sem,
ha vállalják az iskola által közvetített ér-
tékek elsajátítását. Az az elképzelésük,
hogy keresztény értelmiségieket nevel-
nek. Tisztában vannak azzal, hogy ennek
a rétegnek komoly feladata van a társa-
dalomban.

Keresztény iskolák

Bemutatjuk a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumot

A szent életû püspök nyomdokain

Kõrösiné dr. Merkl Hilda
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Minden év ápri-
lis elején, névadó-
juk halála évfordu-
lóján Prohászka-
napokat tartanak.
A három napos
rendezvénysorozat
keretén belül neves
elõadókat hívnak

és komoly témákról tartanak elõadást.
Kirándulást, sportnapot szerveznek, gá-
lamûsorral készülnek. Ezekbe bevonják a
szülõket is. Több külföldi iskolával van
testvérkapcsolatuk és nemzetközi projek-
tekben is részt vesznek. 

Az iskola tanári karának több domon-
kos nõvér is tagja, így a magas szintû ok-
tatás mellett a gyermekek mindennapi
kapcsolatba kerülnek hiteles életet élõ
szerzetestanárokkal.

Terveik között szerepel az iskolán be-
lül egy mozi létrehozása, ahol a fiatalok-
nak megfizethetõ áron, értékes mondani-
valójú filmeket fognak vetíteni, amirõl
azután lehet beszélgetni. Így biztosítani
akarják a szabadidõ hasznos eltöltését. 

„Jézus nem lett Cézár, sem tudós,
sem mûvész, sem munkás. Programja
sem a hatalom, sem a tudomány, sem a
munka révén nem ígér boldogságot az
emberiségnek. Mi lett tehát ez a Jézus?
Megmondom: ember, ki az Isten országát
hordozza magában.”

Prohászka Ottokár gondolatai vezetik
mindenkor az itt tanító tanárokat és az
idejáró diákokat. Hiszem, hogy a püspök
Odaátról mindenkor közbenjár értük, ér-
tünk, és egész Magyarországért.

RÓZSÁSNÉ KUBÁNYI ANDREA

E
gy külföldi tanulmányúton
lévõ ifjú jogásszal, beszél-
getve merült fel bennem a kérdés: mi tart-

ja össze a szülõföldjüktõl távol élõ magyaro-
kat? Az akkor éppen Luxemburgban tartózkodó
fiatalember válasza az volt, hogy a nyelv és a
templomi kisközösségek, vagyis „a civilek
egyháza”. Nem az intézményesített formákra és
a látványos megmozdulásokra helyezte a
hangsúlyt, hanem a hétköznapok hitéletére,
vagyis – betûrímmel élve – a világiak világban
tett tanúságtételére.

„Nincs tehát két kereszténység, ahogy
nincs két cél, ahogy nincs kétféle Krisztus;
nincs két egyház, melyek közül az egyik a klé-
rusé, a másik a laikusé…”

Prohászka csaknem száz évvel ezelõtt írta
le a fenti sorokat. Sokunk meggyõzõdése,
hogy az általa nevelt modern világlátású papi
nemzedék évtizedekig tartó hatása nélkül még
több veszteséggel élte volna túl egyházunk a
kommunizmus negyven évét. Az esztergomi
szeminárium spirituálisaként növendékeit szo-
katlanul új, családias szellemben nevelte, és
még szentelésük után is egy édesapa szerete-
tével segítette át õket életük nehéz pillanatain.
Prohászka már a 19. század végén megalkotta
a 21. század katolikus egyházának és papne-
velésének modelljét! Tudta és hirdette, hogy
csak egy puritán életvitelû papság képes hite-
lesen képviselni Krisztus ügyét. 1895-ben, a
boldog, „ferencjóskás” békeidõben írta ezeket
„a jaj nektek farizeusok” felkiáltására rímelõ
mondatokat: „Az emberek fogcsikorgatva
nyögnek a szegénység jármában; átok, károm-

Magyar apostolok

lás, erkölcsi s anyagi elzüllés bélyegzi nyom-
dokait; kín s szerencsétlenség tölti el vigaszta-
lan áldozatait… No hát, tisztelendõ testvéreim,
most menjenek fel a szószékre s hirdessék,
hogy ez a szegénység Isten akarata!”

Ma is aktuális, krisztusian radikális nézetei
félelmet váltottak ki a papság bizonyos körei-
ben. A Prohászkával szembenálló egyházi ve-
zetõk elérték Rómában, hogy Székesfehérvár
püspökének, Magyarország szociális aposto-
lának három korszakalkotó írása is indexre,
vagyis a tiltott olvasmányok listájára kerüljön.
Természettudományos érdeklõdése miatt is
sok támadás érte a klérus ókonzervatív körei-

bõl. Döbbenetes zsenialitása nem-
csak teológiai és filozófiai munkái-
ban nyilvánult meg: komoly isme-
retekre tett szert a pszichológia te-
rén is. 1919-ben írta a naplójába
„A lelket önállónak kell vennem s
tartanom minden viszonyaiban,
minden körülményben, még a ba-
rátságban és a házasságban is. Azt
birtokba venni, kisajátítani nem
szabad…” Soha senkit és semmit

nem birtokolt. Ezért lehetett övé a Szent
Ferenc-i boldogság. 

Politikai tevékenysége és az Egyetemi
templomban mondott híres konferenciabeszé-
dei sok vitát váltottak ki: a jobboldaliak balol-
dalinak, a baloldaliak jobboldalinak tartották. 

Valójában azonban nem a politika érdekelte
õt, hanem egyedül Isten országa. Bátran ki kell
mondanunk, amit évtizedeken át még suttogni
sem mertek a Magyar Katolikus Egyházban:
Prohászka szent. Szent, mert a sírja zarándok-
hely. Szent, mert imádkoznak hozzá és az imák
meghallgattatásra találnak. Szent akkor is, ha
ezt még Róma nem nyilvánította ki. 

Sok könyv és tanulmány jelenik meg mos-
tanában róla és tõle: de a kincs még mindig
rejtve van. Tény, hogy az általa használt gyö-
nyörû, barokkosan túldíszített kifejezések ko-
runk embere számára nem eléggé „fogyasztás-
ra készek”. Mégis érdemes megtanulni „pro-
hászkául”: hihetetlen nyelvi, szellemi és lelki
kaland.

Imádkozzunk azért, hogy Ottokár atya kor-
szerû, követhetõ élet-
szentsége minél több hí-
võt – elsõsorban fiatalt
– megérintsen. Kérjük a
Szentlélek segítségét,
hogy Prohászkát egy-
szer majd a boldogok
vagy a szentek közössé-
gében tisztelhessük.

MÁCSIK MÁRIA

Prohászka, a 21. század szentje 
Prohászka szobra 
a teplom melletti 
parkban

A székesfehér-
vári Prohászka-
emléktemplom,

ahol a püspök 
sírja van.
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Keresztény mûvészek

Régen, egy kiállításon láttam, szürke tónu-
sokkal megfestett téli Balatont ábrázoló ké-
pet, amely nagyon tetszett, és akkor meg-
jegyeztem Csavlek András, Munkácsi díjas
festõmûvész nevét. Azóta jártam mûter-
mében, és megtudtam róla, hogy 1968-
ban fejezte be a Képzõmûvészeti Fõiskolát,
ahol Kádár György tanítványa volt. Állandó
résztvevõje hazai és külföldi kiállításoknak.
A festészet mellett, köztérre kerámia, zo-
mánc, és ötvös kompozíciókat is tervezett
és kivitelezett. Ez évben, Móricz Zsigmond
születésének 125. évfordulójára kiírt pályá-
zaton, munkáját kitüntették. Néhány éve a
Korpusz témája foglalkoztatja, és errõl kér-

deztem a mûvészt. Milyen
gyökerekbõl indult, és

ahogy mesélt, sze-
mét a könny el-

homályo-
sította.

– Édesanyám egy
Sopron környéki faluból szár-
mazik, és csodálatos rendben
és összetartásban éltek ott az
emberek, amiben a vallásnak
nagy szerepe volt. Vasárnap
délelõtt elmentek az istentiszte-
letre, ott a zene, ének, prédikáci-
óban a filozófiai gondolatok,
rendkívüli lelki feltöltõdést adtak,
amit újragondolhattak, a heti
munkavégzés közben. A gyönyö-
rû környezetben, a természettel
és állatokkal való kapcsolatban,
szegény, de nagyon humánus éle-
tet éltek. Ezeket az értékeket elve-
szítjük. Festészetemben ezt próbá-
lom megfogalmazni, és ennek az
útnak a segítségével szeretnék a vi-
lággal kapcsolatot teremteni.

Amint módomban állt, vettem
egy telket házzal a Balaton partján,
és saját kezûleg próbáltam  õsi ha-
gyományok alapján, mindent megcsi-
nálni. Diófát ültettem, és szemem
elõtt nõtt hatalmas fává. Esti sötétben,
egy kis kovácsoltvas edénybe tüzet
gyújtok, csend van, és  csodálatos
kapcsolatot érzek a természettel.

Elkezdtem a történelemmel foglal-
kozni, magyarság története, õskeresz-
tény vallás, és hatása a társadalomra
nagyon érdekel. Nehéz idõszakom volt
1998-99-es években és egy máltai uta-
zás kapcsán, úgy éreztem, hogy szá-
momra a korpusz rendkívül tömör, mély
formai kifejezési lehetõséget ad az embe-

ri élet és
társadalom

kapcsolatára.
Most döbbenetes

emberi tragédiák zajlanak
le, amit egy humánusabb vi-
lágban ki lehetne küszöbölni.
Minden korpusz egy-egy em-
beri életút kiteljesedése, le-
gyen az milliárdos, vagy haj-
léktalan. Én is egy korpusz va-
gyok, aki eljutott egy állapotra,
megvannak a problémáim.

Ezeket a képeket a diófapác
természetes anyagával és a vö-
rösbor szakrális valóságával
festem. A korpuszok a két anyag
természetes megjelenésével ala-
kulnak, lendületes flottsággal,
mert ez felel meg legjobban a je-
lenlegi gondolkodásomnak. A kö-
zelmúltban egy színesebb diffe-
renciáltabb tematikával formálom
képeimet. 

Még sokáig beszélgettünk, a
mûvész húgáról, Csavlek Etelka
világszerte ismert szoprán ének-
mûvészrõl, aki a kerámia terén is
alkot, és számára is bensõséges
kapcsolat, amikor otthon édesany-
jával együtt énekelhet. A témánk
mindig visszatért arra, hogy az em-
beriség figyelmét fel kell hívni, ne
engedjük, hogy bizonyos rétegek a
többség fölé próbáljanak kerülni, ha-
mis idegen világot ránk erõltetve. A
jelenlegi út, amin járunk nem helyes,
mert egy humánusabb, harmoniku-
sabb és szeretetteljesebb társadalom-
ra lenne szükség. NÉMETH ANDREA

Csavlek András festõmûvész   

A  Korpusz iránymutatása 

a humanizmus felé
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Keresztény mûvészek

Németh Andrea
reklámgrafikus, fotómûvész

Már a szülõi házban, kislány korában megismer-
kedett a fényképezés és reklámtervezés izgal-
mas munkáival. Mivel jól rajzolt, a pályaválasz-
tás problémamentes volt számára. Felvételizett a
Képzõ és Iparmûvészeti Gimnáziumba, ahol
1965-ben jeles eredménnyel érettségizett. Utána
egy évig az Offset nyomdában, mint litográfus
gyakornok bõvíthette tudását

1970-ben a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola
grafika tanszakán diplomázott. Tanárai voltak:
Baska József festõmûvész, Ernyei Sándor és
Finta József grafikusmûvészek.

1971-tõl a M. Népközt. Mûvészeti Alapjának
(jelenlegi neve: M. Alkotómûvészek Országos
Egyesülete) és a M. Fotómûvészek Szövetségé-
nek, 1985-tõl M. Reklámszövetségnek a tagja.
2002-tõl MUOSZ tag.

Munkáival résztvett kiállításokon, többször
kapott nívódíjat.

Fõbb munkái: reklámfotók, plakátok, pros-
pektusok, emblémák tervezése. Megjelent köny-
vei: „Budapest fényei” (1988), „FÉSZEK Mûvé-
szek otthonok” (1988), „Félszáz mondat Buda-
pestrõl” (1999), „FÉNYÉNEK” (2004)

Minikönyvek: Hollóházi porcelán (1979),
Vasarely (1987), Zsolnay (1988), Herendi porce-
lán (1991)

Egyéni kiállításai: 1980 Budapest XII. ker. Ta -
nácsháza, 1982 Budapest Pataki István Mûvelõ-
dési Ház, 1986 Budapesti Mûvelõdési Központ,
1988 Budapest XII. ker. Tanácsháza, 1991 Buda-
pest Néprajzi Múzeum, 1993 Budapest Gaál Im-
re Galéria, 1993 Vác Madách Imre Mûvelõdési
Központ, 1993 Székesfehérvár Tóparti Gimnázi-
um, 1993 Eger Gárdonyi Géza Színház, 1995
Dunakeszi Állami Zeneiskola, 1999 Budapest
Gaál Imre Galéria,

Számos csoportos kiállításon, közülük nyol-
cadik éve a M.A.O.E. által szervezett „Fotósza-
lon” vett részt. A Pénz Piac, MOTESZ, Házépítés
és Artmozaik magazinok számára készített fotó-
kat és riportokat. Jelenleg szabadon választott
mûvészi tevékenységet végez.

FÉNYÉNEK 
– képben, költeményben

Különös portrésorozat. Pillanatképek az
Isten áldotta mûvészet biztos jeleivel. 

Gyurkovics Tibor gyönyörûen találó
sorai, Németh Andrea megragadó, szép-
séges fotói. Mintha egyszerre született
volna költemény és fénykép. Együtt egé-

szek a fekete-fehér papíron. Ötven nagy
mûvész eddig nem látott, érdekes arca.
Köztük a mindig csodált, sikeres fotómû-
vész-édesapáé. Megragadott, ihletett pil-
lanatok. Valami varázslat, valami lebegés
mindegyik fotó, mindegyik költemény. Fé-
nyesítik egymást a ragyogásban. Szép
kötet. Míves gyûjtemény.   Köszönet érte
az  alkotóknak!                             P.A.

Básti Júlia színmûvésznõ
Pleidell János festõmûvész

Németh József fotómûvészBessenyei Ferenc színmûvész

Melocco Miklós szobrászmûvész
Csákányi Eszter színmûvésznõ



Ünnepnapok

F
elépült Mendén az OTTHON, az egyházköz-
ség egységébõl, munkájából, a Széchenyi
Terv támogatásával. Szép nap volt, amikor

megkaptuk a levelet a Gazdasági Minisztertõl,
dr. Matolcsy György Úrtól: „Örömmel értesítem,
hogy a Széchenyi Terv pályázati rendszeréhez
benyújtott pályázatukat – a Bíráló Bizottság ja-
vaslata alapján – támogatásra érdemesnek íté-
lem. Köszönöm, hogy vállalták a pályázat elké-
szítésével járó feladatokat és olyan tervet nyúj-
tottak be, amely kreatív, lelkiismeretes munkát
tükröz. Az Önök tevékenysége és valóra váló ál-
maik túlmutatnak személyes sikereiken. Mind-
annyiunk sikeréhez, az ország boldogulásához
járulnak hozzá, hiszen a kormányprogramban és
a Széchenyi Tervben megfogalmazott gazdaság-
fejlesztési elképzelések az egyéni teljesítménye-
ken keresztül valósulnak meg és az összeadódó
eredmények biztosítják a magyar gazdaság tar-
tós, kiegyensúlyozott növekedését. Eredményes
pályázatukhoz gratulálok és terveik mielõbbi si-
keres megvalósításához jó munkát kívánok.”

Örültünk és ünnepeltünk. Aznap épp az
adonyi testvéreink voltak nálunk tanulmány-
úton, és kérték: segítsünk, mert õk is pályázni
szeretnének. Döbbenet, pont akkor jött meg a
levél: nyertünk. Már megint nyertünk.
Hányszor, de hányszor nyertünk már
az elmúlt idõszakban. Nyertünk
azzal, hogy csoportja-

inkból összeállt az egység. Közösség lett a segí-
tõkbõl. Nyertünk sok-sok idõt, amit odaadtunk a
pályázat megírásához. Nyertünk nagy-nagy sze-
retetet a közös imákban: „Uram segíts, úgy,
hogy legyen meg a Te akaratod”. Plébánosunk –
Mihály Atya – már a pályázat írásakor meghívott
minket az építésre, a közösség építésére: „A fon-
tos az, hogy mi épüljünk, a közösség épüljön,
Isten országa épüljön, és ha a ház is épül, az kü-
lön ajándék.” 

Az építkezés nagy kegyelem volt. Nem volt
itt hangos szó, durva beszéd. De volt béke, ba-
rátság, felajánlás, és az építõk sorozatos ünnep-
lése. Az építõké. A házat építõké, és a közössé-
get építõké. A házat építõk sajnálták, amikor el
kellett menniük, mert befejezõdött a munka. So-
kan azóta is visszajárnak. A közös-
ségépítõknek a nagy feladat to-
vábbra is megmaradt: az Otthon-
ban is építeni -az eddig csak a
Plébánián mûködõ- közössé-
get, közösségeket, és azok
egységét. A lakók meghívá-
sát, és a munkatársak ki-
választását. 

"Szép idõket éltek, ezért érdemes élnetek" ír -
ta egyik Atya, aki nem tudott eljönni az ünnepé-
lyes átadásra. Valóban szép idõket élünk. Isten
tenyerén hordoz minket. Minket: munkatársakat,
szolgálattevõket, és a lakókat. Akik szeptember
20-a óta folyamatosan költöznek az Otthonba.
Már kialakult az elsõ közösség a lakókból: a be-
fogadó közösség. Nagy izgalommal, szeretettel
várják a következõ lakót, ünnepi ruhába öltöz-
nek, és minden nap imádkoznak érte. Sütnek-
fõznek a saját teakonyhájukban, hátrakötött fõ-
vel, megfiatalodva, mint a menyecskék. 

„Új plébános van Mendén” mondta Mihály
Atya; mi ledermedtünk, de aztán folytatta: Jézus
Krisztus. Ebbe a közösségbe, erre a Plébániára,
az Otthonba várjuk a lakókat. A kényelmes össz-
komfortos lakrészeikbe, a társalgókba, a közös-
ségi terembe, a kápolnába. Ebbe az országba.
Isten Országába. Címünk: Mende Fõ út 15.
2235 Mende Pf. 6.  Telefon: 06 30 9337 116 

Schmauder Sándor

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy mindaz, aki Õbenne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” (án.3/16)

Ahogyan közeledtek az ünnepek, úgy költö-
zött életünkbe valami egyre fényesedõ, láthatat-
lan ragyogás. Csöndes esti imádkozásokra,
gyönyörû karácsonyi énekekre és beszélgeté-
sekre emlékezem: a betlehemi jászolról, Isten
ajándékáról Jézusról, akinek születésnapja kö-
zeledik. 

Az utolsó hetekben már naponta többször is
számolgattam, vajon mennyit alszunk még, mi-
kor hallhatom végre az ajtórésen át az angyal-
kák szöszmötölését...

Hatéves lehettem, amikor az utolsó tanítási
napon egyik osztálytársam félrehúzott és titok-
zatosan közölte, hogy az õ szülei már régen
megvették a fenyõfát és tegnap a szekrényben
az ajándékot is megtalálta. Tehát nem is a Jé-
zuska szokta hozni. Ezzel csak a buta gyerme-

keket ámítják. Elhûlten hallgattam, majd határo-
zottan közöltem vele, hogy ez nem igaz, mert
igenis a Jézuska hozza! 

Földúltan mentem haza. 
Édesanyám a levest tálalta, én pedig köny-

nyekkel küszködve elmondtam neki a szörnyû
hazugságot. Közben persze szorongva figyeltem
az arcát, mert a  gyanakvás azért befészkelte ma-
gát a szívembe. 

Anyukám leült mellém és átkarolt:
– Julcsi biztosan igazat mondott. Úgy lát-

szik, az õ szüleinek meg kellett venniük min-
dent, hogy az ünnepen a család ne maradjon
ajándékok nélkül. Még nem mondtam neked,
hogy aki nem hisz Benne és nem várja, ahhoz
valóban nem jön el a Jézuska. Az a hitetlenségé-
vel akadályozza meg, hogy õt is megajándékoz-
hassa. Csak az kap ajándékot Tõle, aki hiszi is,
hogy jönni fog.

Máig érzem a megkönnyebbülést. Hirtelen

kisütött a  Nap, s megláttam, hogy már a termé-
szet is karácsonyi ünneplõjében ragyog.

És hittem. 
És azóta is hiszem. 
S ezért hozzánk minden Szentestén a Jézus-

ka érkezik meg ajándékaival. Az angyalkák pe-
dig, égi szánkójukon, akadálytalanul röpíthetik
szobánkba gyönyörûséges karácsonyfájukat.  

Bizony így van ez. 
És most is így lesz.
Mert az Úr Jézusnak semmi sem lehetetlen.   

PATONAI ADRIENNE

OÁZIS Idõsek Otthona
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A
z elõzõ részben megismerkedhettünk
Abgár királlyal, aki a Párthus Birodalmon
belül, az örmény Edessza városállamot

irányította. Több apokrif iratban szerepel, hogy a
király és Jézus, levelet váltottak. A szent hagyo-
mány szerint, Tádé és Bertalan apostolok térítet-
tek párthus és örmény földön. Tádé tanítvány
vitte Edesszába Krisztus Halotti Leplét a
Mandyliont. Örményországban, a világon elsõ-
ként lett államvallás a kereszténység. Ez pedig
úgy történt, hogy Világosító Szent Gergely püs -
pök IV. Nagy Szent Tiridát örmény császárt
(298–330) az egész családjával együtt megke-
resztelte 301-ben. A császár dekrétumot adott ki,
melyben a kereszténységet államvallássá nyilvá-
nította, és Gergelyt katolikosz-pátriárkává tette.

Világosító Szent Gergely a kappadókiai
Caesareában szentelték  püspökké. Látomás-
ban kapott utasítást, hogy hol építsen szen-
télyt, melynek neve „Leszállt az Egyszülött” –
azaz: leszállt Jézus Krisztus. Világosító Szent
Gergely az Örmény Apostoli Egyház elsõ
(302–325) pátriárkája volt.

Az örmény egyház kiemelkedõ személyisé-
gei közé tartozik pl. I. Nagy Szent Nerszesz
katolikosz is (353–373). A korabeli irodalom
monostoralapítóként mutatja be. Nagy-Ör-
ményország délnyugati, Szíriával határos terü-
letén e század végén az anachoréták és ceno-
biták számát mintegy ötszáz fõre teszik. Veze-
tõjük Kinth apát-püspök volt. Azonban a hatal-
mára féltékeny Pap örmény császár (368–374)
megmérgezte Nagy Szent Nerszészt, s a szent
katolikosz szinte valamennyi alkotását lerom-
bolta, így a monostorokat is. Ennek következ-
tében Szent Kinth és a szerzetesei kénytelenek
voltak a bizánci birodalom fennhatósága alá
tartozó Kis-Örményországba menekülni.

Szent Meszrop katolikosz (361–440) Nagy
Szent Nerszesz mellett tanult, majd hosszabb
bizánci és kilíkiai-antiochiai tanulmányútját
követõen 385-ben hazatért. Katonaként és ta-
nácsadóként az örmény császári udvar szolgá-
latába lépett. Közben élénken tanulmányozta a
görög nyelvû Szentírást, a Septuagintát, ennek
hatására rövidesen megkeresztelkedett. Nagy
Szent Szahak katholikosz-pátriárka (388–89)
ösztönzésére hátat fordított a világi életnek,
hogy Jézus Krisztust és az Örmény Apostoli
Egyházat szolgálja. Szerzetes lett. Együtt dol-
goztak a Szentírás örmény újrafordításán.
Evangélizálták a még nagyrészt pogány lakos-
ságot. Gorjun az V. század elsõ felének volt hit-
tudósa, Szent Meszrop legjelesebb tanítványa.
431 körül több társával együtt Bizáncba küldték
görög egyházatyák mûveinek lefordítására.

Az örmény monostorokban a szerzetesi élet

igen szigorú volt, komoly aszkézissel, vasöv
használatával. A remeték mezítláb jártak, sze-
gényes öltözetben. A monostorok mellett ispo-
tály-kórház állt, amelyben maguk szolgálták ki
a szegényeket, betegeket és zarándokokat. Az
apostoli tevékenységükrõl szólva meg kell kü-
lönböztetni a közösségben élõket és az ana-
chorétákat. Az utóbbiak teljesen félrevonultan,
sivatagos helyen éltek, maguk építette egysze-
rû házacskában, esetleg arra alkalmas barlang-
ban, mindazonáltal valamelyik monostor körze-

tében. Szent elõdeik sírja fölé olykor kápolnát
is építettek. Semmiféle apostoli tevékenységet
nem folytattak, kizárólag az aszkézisnek, imá-
nak és a szemlélõdésnek szentelték idejüket.

Örményország területén az V. századtól
közel ezer monostor létesült. Csak az
Antiochia melletti Fekete-hegyen a történelem
mintegy hatvan monostort tart nyilván.

Örményország hitre térítésének híre
I. Nagy Szent Konstantin római császárhoz is
eljutott, aki meghívta Tiridátész császárt és Vi-
lágosító Szent Gergely pátriárkát. I. Nagy Szent
Konstantin és IV. Nagy Szent Tiridátész csá-
szárok, I. Nagy Szent Szilveszter (314–335)
római pápa és Világosító Szent Gergely
pátriárka-katolikosz, valamint a két ország fõ-
méltóságainak jelenlétében, örök barátságot
fogadtak, majd a császári koronáját Konstan-
tin, Tiridátész fejére tette, annak jelképeként,
hogy ezentúl az örmény és a római császárok
egyenrangú uralkodók. Ezentúl az örmény
pátriárka kizárólagos joga lett a georgiai és az
albániai katolikosz és püspökök felszentelése,
valamint császárok és királyok megkoronázá-
sa. Az örmény katolikosz-pátriárka tudta és
egyetértése nélkül, az alexandriai, antióchiai
és a jeruzsálemi pátriárkáknak nincs joguk
bárkit is pátriárkává felszentelni.

Világosító Szent Gergely nemcsak IV. Nagy
Szent Tiridátész örmény uralkodót tudta meg-
gyõzni a kereszténység bevezetésének szüksé-
gességérõl, hanem az ibériai-georgiai uralko-
dót is. Kolhisz és Abházia területén ekkor már
komoly vallási élet folyt. A Nicaeai Zsinat mun-
kájában már részt vett az abház Pitiunt városá-
nak  Trapezunt püspöke. Gergely pátriárka  III.
Szent Meribán (284–361) ibériai király, 337-
ben, másodikként a világon nyilvánította ál-
lamvallássá a kereszténységet. Meribán meg-
térítésével kapcsolatos az a legenda, amely a
Szent Nuniról szól. A szent szûz keresztényül-
dözés elõl menekült Ibériába és itt az Úrtól
nyert kegynek köszönhetõen számtalan beteget
gyógyított meg, köztük az ibériai király felesé-
gét. Amikor Meribán tudomására jutott Nuni te-
vékenysége és egyidejûleg Tiridát megtérése,
megígérte, hogy Nuni istenét fogja ezentúl
imádni. Nuni ezt követõen Világosító Szent Ger-
gelyhez menesztette megbízottjait, hogy az ibé-
riaiak is készek befogadni a Szent Evangélium
tanításait. Nuni pedig nemcsak Georgia
(Örményország) szerte, hanem a szomszédos
országokban, így az alánok, hunok és a magya-
rok között is hirdette az igét. Nuni bíztatására az
örmény császár az egyházalapító pátriárka uno-
káját, Szent Gergely püspököt Albániába és a
Kaukázuson túlra küldte, itt azonban  kudarcot
vallott és a próbálkozását az életével fizette meg.

A massageták vagy hunok királya akkori-
ban az Arszakida dinasztiából származó
Sanesan volt. Szent Gergely az összegyûlt se-
regnek hirdetni kezdte az Igét, amint azonban
a keresztényi életrõl, a békérõl, az önmegtar-
tóztatásról kezdett beszélni, a sereg mindjob-
ban felingerült és Gergelynek, mint az örmé-
nyek ügynökének, a fejét követelte. A mas-
sageta király a szentet feláldozta a tömeg dü-
hének. Lovak közé kötötte és a Kaspi-tó part-
ján levõ Vadnian síkságon széttépette.

Az örmény egyház szervezésébõl, kivette a
részét Világosító Szent Gergely és unokája
mellett a szent dédunokája is, vele a követke-
zõ részben ismerkedhetünk meg.

Az Örmény Apostoli Egyház jelenlegi feje II.
Garegin a katolikosz-pátriárka. 1995. április
elején – a 63 éves Karekin Sarkissian kilíkiai
katolikosz került megválasztásra, aki I. Garegin
1995–2001 néven az Örmény Apostoli Egyház
131-ik pátriárka-katolikosza. Beiktatása alkal-
mából II. János Pál pápa üzenetet intézett. A
római-katolikus egyházfõ jókívánságainak ki-
fejezése mellett, reménységének adott hangot,
hogy a két egyház szorosabb kapcsolatba kerül
egymással, ha a teljes egységet nem is lehet
egyelõre elérni. ROLAND VON BAGRADUNI

Az örmény kereszténység 2000 éve II. részAz örmény kereszténység 2000 éve II. rész
Örmény katolikusok 

I. Vazgen, örmény pártriárka és VI. Pál pápa
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„Kufstein igazában városnév. De halla-
tán nem a csinos tiroli település jut
eszünkbe. Kufstein a börtön tömény szim-
bóluma lett. Magyar ember képtelen csak
turistaszemmel nézni ezt a százméteres
iromba szikladudort. Kaisersturm: Csá-
szártorony – hat-nyolcméteres iszonyú fa-
lai közt fénytelen cellákban magyar poli-
tikai foglyok szenvedtek a 18–19. század-
ban. Nehézvasban, életpusztító megaláz-
tatásban. Részvétel a Martinovics-össze-
esküvésben vagy a 48-as szabadságharc-
ban – felségsértés, nemegyszer ennek
csupán gyanúja, juttatták ide hazánk fia-
it. Többen közülük itt lelték halálukat…”
– idézi D. Szabó József püspököt (az
1952-ben megszüntetett) Budapesti (De-
ák téri) Evangélikus Leánygimnázium
1937. július 10-én Kufstein várában elhe-
lyezett márvány Emléktáblájának nem
éppen zökkenõmentes felállításáról, és a
második világháború utáni agyonhallga-
tásáról szóló tavaly megjelent könyv,
Kufsteini Emléktáblánk címmel. A köny-
vet, mely valódi gyöngyszeme a minden
részletre kiterjedõ, képekkel és dokumen-
tummásolatokkal bõven illusztrált türel-
mes kutatásnak, dr. Martos Józsefné,
Sztrokay Piroska, az iskola volt tanára ál-
lította össze, két volt tanártársa emlékére,
akiktõl az Emléktábla felállításának gon-
dolata annak idején származott. Munkáját
elsõsorban azoknak a magyar és történe-
lem szakos tanároknak ajánlja, akik
ugyan jól ismerik a 18–19. századi ma-
gyar szabadságmozgalmakat s azok meg-
torlásának következményeit, de arról
még nem értesülhettek, hogy van Kuf-
stein Császártornyában egy örökségünk,
egy 220 x 165 cm nagyságú, 6.5 mázsa
súlyú, 94 nevet felsoroló vörösmárvány
Emléktáblánk, amely a magyar szabadsá-
gért küzdõ, súlyos várfogságra ítélt elõ-
deinknek állít emléket. Rajta Kölcsey
„négy szócskája”: A HAZA MINDEN
ELÕTT. Ez a tábla volt az elsõ, mert ed-
dig sem magyar, sem más nemzet nem ál-
lított emléket a Habsburg önkényuralom
áldozataiként Ausztria különbözõ börtö-
neibe hurcolt szabadsághõs fiainak. Jel-
lemzõ, hogy felállításához a magyar ha-
tóságok illetékeseinek vonakodásával el-
lentétben az osztrák helyi hatóságok min-
den támogatást megadtak…

A két tanár, Jeszenszky Ilona és
dr. Zelenka Margit 1936 nyarán kereste
fel Kufstein várát, ám az idõközben bör-
tönmúzeummá szelídült Császártorony-
ban csak a 13-as cella falán, Gruber
Stanislaus festõmûvész 1916-ban készí-
tett olajfestményén megörökített betyár,

Rózsa Sándor volt az egyedüli említésre
méltó bilincsbe vert magyar fogoly (ez a
kép azóta is idegenforgalmi csemege), és
a „lázadó grófnõ”: Teleki Blanka. 

A könyv beszámol a két tanár tapasz-
talatairól, ott kialakult elképzelésükrõl és
annak lelkes itthoni visszhangjáról. A
szervezésrõl, az elõkészületekrõl, és a
sajtóban megjelent, a kufsteini magyar
foglyok leszármazottaitól adatokat kérõ
felszólító soroktól kezdve a beérkezett
válaszokig. Ezekbõl az Evangélikus Or-
szágos Levéltár 45 dokumentumot õriz. 

Végül Lux Elek szobrászmûvész
megtervezte a táblát, s a kufsteini múze-
um igazgatójával, Carl Wagnerrel „az
egész ünnepség leglelkesebb rendezõjé”-
vel történt megbeszélés után kijelölték
helyét a cellák elõterében. Az itthon tar-
tott Kufstein-emlékünnepnek hatalmas
erkölcsi és anyagi sikere folytán a felül-
fizetésekkel, az adományokkal és a
Simonyi-alap segítségével a kiutazók kö-
zül 21 növendék és 11 kísérõ tanár költ-
ségét is fedezni tudták. A lelkes tanítvá-
nyok Glock Klára festõmûvész-tanár
közremûködésével három, eredeti ma-
gyar népmûvészeti motívumokkal díszí-
tett Emlékkönyvet is készítettek, me-
lyekbe az Emléktáblára kerülõk életrajzi
adatait írták fel, kézírással, magyar és né-
met nyelven.

Közben elkészült a tábla, melyen
aranybetûs magyar és német szöveg áll:

E SZIKLAVÁR FALAI KÖZT
SZENVEDTEK RABSÁGOT A HA-
ZÁÉRT, EGYENLÕSÉGÉRT, TEST-
VÉRISÉGÉRT, SZABADSÁGÉRT,
EGY EZREDÉVEN ÁT SZENVE-
DÉSHEZ SZOKOTT MAGYAR LÉ-
LEKKEL, TÖRHETETLEN HITTEL
VALLOTTÁK: A HAZA MINDEN
ELÕTT!

HÁLÁBÓL A BUDAPESTI EVAN-
GÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM IF-
JÚSÁGA 1937-BEN

Az emléktábla ünnepélyes leleplezése
után a „kis csapat” sorra járta a cellákat,
melyeket Kazinczy Ferenc „Fogságom
naplója”-ban oly ékesen írt le. Este ma-
gyar-tiroli mûsoros táncestet tartottak, s
„a két nemzet fiataljai éjfélig ropták a
magyar csárdást”.

Lingel Károly bútorgyáros fából elké-
szítette és az iskolának ajándékozta a
márványtábla mását. Ennek hányattatott
sorsa híven tükrözi a háborús és háború
utáni évek megpróbáltatásait – de az
1992-ben visszakapott Deák téri Evangé-
likus Gimnázium II. emeletének falán ma
már restaurálva, eredeti helyén látható. 

Aki Kufstein közelében jár, annak
szívbõl ajánljuk: menjen el és nézzen kö-
rül az „igazi” táblánál, látogassa meg a
cellákat, melyek egyikében videón is-
mertetik a börtönök és a tábla történetét.
Ne higgyék az osztrákok, hogy minket
már nem érdekel történelmünknek ez a
sötét korszaka!

A gimnázium még élõ tanárai és nö-
vendékei pedig most közös beadvánnyal
fordultak a Magyar Örökség és Európa
Egyesület-hez, az iskola két hajdani kivá-
ló tanára emlékének megörökítéséért,
posztumusz kitüntetésüket kérve a Ma-
gyar Örökség láthatatlan szellemi múze-
umában és Aranykönyvében. Ötven év
tiltás, ferdítés, hamisítás és hallgatás után
bárcsak minél többen rögzítenék emléke-
inket a mai és a jövõ nemzedék részére,
amíg még élnek a tanúk! 

KOVÁCS MÁRIA

Evangélikus hírek
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Kulturális hírek

A lassan 1956 szimbólumává növekvõ, fáradhatatlan Wittner Mária nyitotta meg a Deák téri Evan-
gélikus Országos Múzeum legújabb idõszaki kamara-kiállítását.

A képeket Kinczler Gyula készítette. Mint elmondja, 1956. október 23-án kinézett Múzeum körúti
munkahelyének ablakán és meglátva a diáktüntetést, azonnal filmre rögzítette az eseményeket. A kö-
vetkezõ napokban felkereste utólag a fegyveres összetûzések helyszíneit és mindenütt fényképezett. A
negatívokat még 56-ban elõhívta és elrejtette, egy szekrény aljára szegezve a csomagot. 1957 január-
jában a Nemzeti Múzeum újság- és rádióhirdetés útján felvételeket kért „archiválás” céljából. Azután
késõbb ezek alapján sokakat meghurcoltak. Kinczler Gyula nem jelentkezett. Egészen a mai napig rej-
tekhelyén tartotta a képeket.

Wittner Mária megköszönte óvatosságát: ki tudja hány emberrel többet akasztottak volna fel képei
alapján? Idézve Nagy Gáspár költõt, kinek két versét Mészáros Béla színmûvész adta elõ, ezeket mond-
ta:  „Igen, a halottakat el kell temetni, a gyilkosokat meg kell nevezni. A halottakat eltemettük, de a gyil-
kosokat még mindig nem neveztük meg! Õk ma már nem is akarnak emlékezni. 56-ot ki akarják sajá-
títani, sõt, 'a jövõben örömünneppé tenni'. Ünnepelni akarnak! Ugyan mit? A lerombolt Budapestet? A
kitett koporsókat? A terekre temetett barátainkat, halottainkat? Minket fegyveres rablóknak neveztek,
pedig szegények maradtunk, mint a templom egere. De egyszer még a gyilkosokat meg kell nevezni.” 

A megnyitóra sokan jöttek el, mondhatnám jóval többen, mint ahányan befértünk. De érdemes el-
jönni, mert mások ezek a képek, mint amelyeket eddig láthattunk. „Emberközeliek”, ahogy mondják. A
drámai képsorok közül: a Rókus templom torony nélkül, két hatalmas sebbel. Egy szétlõtt lakóház. Egy
akasztott ávós a Nyugati pályaudvarnál. Amerikai megfigyelõk egy csillagos zászlóval borított autóban.
Csaták nyomai az Üllõi úton. Táska az utcán, dugig pénzzel, ezzel a felirattal:
„Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyûjtsünk mártírjaink családjá-
nak”. A Sztálin szobor darabolása. A Horizont szovjet könyvüzlet elõtt  lángoló
könyvek és pártbrosúrák. „Ismerkedés a páncélossal”: fiatalok másznak fel és
vizsgálgatják a szovjet tankot. Temetetlen koporsók tucatjai az Új köztemetõ-
ben. Sírok a 32-esek terén. És még sok-sok egyéb, nemcsak a falon, hanem az
érintõ-képernyõn, ahol egyes képeket ki is lehet nagyítani (és megkeresni ön-
magunkat – ami sikerült is az egyik látogatónak!) Ugyanott korabeli újságok és
röplapok is láthatók. A kiállítás február közepéig tart nyitva!                             

KOVÁCS MÁRIA

Ismeretlen képek
a forradalomról

Sokan sokat írtak és beszéltek már bemu-
tatása elõtt Mészáros Márta új filmjérõl,
én mindehhez csak pár szót tennék hozzá
azután, hogy az óbudai Fidesz Filmklub
meghívására (telt házban!) a bemutató

napján megnéztük a Nagy Imrérõl és a
forradalomról szóló „nagyjátékfilmet”. 

A rendezõ, akárcsak Naplóival, ismét
missziót teljesített. Mindenki (különösen a
fiatalok) részére fogyasztható, megrendí-
tõen izgalmas történetet mond el, fõsze-
repben egy nagyszerû színésszel, aki bár
cseppet sem hasonlít arra, akit alakít, ezt
azonnal el tudja feledtetni és teljességgel
meggyõzõen, hitelesen játssza szerepét. A
"misszió" abban is megjelenik, hogy a for-
gatott részek közé csempészett dokumen-
tum-felvételek '56–'57 valamennyi fontos
eseményét bemutatják, rögzítik, kezdve
Rajk temetésével és az ott megjelent tö-

megekkel, az elhangzó „soha többet” fo-
gadalommal (amit semeddig be nem tar-
tottak), és befejezve a szégyenteljes 1957
május 1-jei felvonulás hatalmas, Haynau-
Kádárt lelkesen ünneplõ tömegével. A ket-
tõ között ott van az, ami ma már történe-
lem, amirõl tudnunk, amire örökre emlé-
keznünk kell. És amibõl  kimagaslik Nagy
Imre alakja, aki onnan, hogy a Parlament
elõtt az „Elvtársaim!” megszólítást bele-
fojtották és meglepõdésébõl ocsúdva rög-
tön „Barátaim!”-ra váltott, a világot meg-
rengetõ események sodrában igazi hõssé
emelkedett. Hogy hogyan, és min ment
keresztül, amíg (miután kegyelmet nem
kért), az akasztófa alá nem állították, azt
mutatja be ez a film, amit a fiatalok döb-
benten, mi pedig könnyek között emlékez-
ve néztünk végig. Az a jóslata, hogy egy
késõbbi korban szerepét világosan fogják
látni, beigazolódott. Az, hogy félelme
(„Csak attól félek, hogy azok fognak reha-
bilitálni, akik most meggyilkolnak”) is be-
igazolódott-e, talán felfogás dolga …         

KOVÁCS MÁRIA

A temetetlen halottA temetetlen halott
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M
ásodik alka-
lommal adott
otthont a refor-

mátus egyház történe-
tében jelentõs szerepet
betöltött Pápa városa a
Magyar Református Vi-
lágszövetség és a Ma-
gyar Református Egy-

ház Tanácskozó Zsinatának. Mindkét szer-
vezet a világon szerte szétszórtságban élõ
magyar reformátusokat összefogó felada-
tot tölt be. A Magyar Református Világ-
szövetség – továbbiakban: MRVSZ – az
egyházi szervezeteken kívül szervezi és
segíti a református civil szervezeteket is.
Ennek keretében nõi, presbiteri, pedagó-
gus és ifjúsági egyesületeket is magába
foglal. E legutóbbi ülést Márkus Mihály
püspök igehirdetése nyitotta meg, aki az
I.Kor.12:19 versek alapján hangsúlyozta,
hogy az emberek sokszor elfelejtik, hogy
mindig Isten színe elõtt állnak és mindig
Krisztussal beszélnek. Ennek óriási jelen-
tõsége és következménye van, hiszen
Krisztus a gazdája minden embernek,
minden családnak és minden háznak.

Az igehirdetés után Gulyás Kálmán ál-
lamtitkár szólt a jelenlevõkhöz, aki egyben
tiszteletbeli presbiter is a királyhágómellé-
ki Margitta gyülekezetében. Az államtitkár

arról a felelõsségrõl beszélt, amely szerint
az állam és az egyház között jó kapcsola-
tot kell munkálni. Hangsúlyozta, hogy az
egyháznak megadott autonómiát tisztelet-
ben kell tartani. Elmondta, hogy ebben az
évben növelte a kormány a határon túli
egyházaknak adott támogatást, s a jövõ-
ben szeretnének még inkább ezzel a lehe-
tõséggel élni. A kárpátaljai reformátusok-
nak azt ígérte, hogy a hozzáfordulókat se-
gíti az európai uniós problémák megoldá-
sában.

A köszöntések után Tõkés László az
MRVSZ elnöke széles kitekintésû jelenté-
sét mondta el, melyben sajnálatát fejezte
ki amiatt, hogy az MRE Zsinatának elnök-
sége elfordult az MRVSZ-tõl, s ez igen je-
lentõs gondokat okoz.

Takaró Mihály fõtitkár beszámolójában
szólt arról az áldozatos munkáról, amelyet
az anyagiak hiányában is végeztek az el-
múlt évben s megköszönte mindazoknak
a támogatását, akik segítették az MRVSZ
fennmaradását. A fõtitkár különösen is
fontosnak tartotta a Karcagon megrende-
zett Kárpát-medencei református pedagó-
gusok fórumát, amelynek jelentõségét
pontosan az adta meg, hogy az ifjúsággal
való foglalkozás fokozottabb felelõsséget

jelent társadalmunkban. Az
ülés megtette elõkészületeit
a 2006-ban megrendezendõ
Magyar Reformátusok Vi-
lágtalálkozójára.

A Magyar Református Egyházak Ta-
nácskozó Zsinata – továbbiakban: MRET-
ZS – a világban szerte élõ református egy-
háztesteket foglalja magába, a civil szer-
vezetek nélkül. Fõ tevékenysége a magyar
református egyházak segítése és tevé-
kenységük összefogása. Célja továbbá az
egységes liturgia, énekeskönyv, tanítási
rend elkészítése. Közelmúltban ilyen irá-
nyú kiadványokat jelentetett meg, legutol-
jára pedig 2003-ban a magyar reformátu-
sok világatlaszát, melyen feltüntették a vi-
lágban levõ református gyülekezeteket. A
pápai zsinati ülés megnyitóján Erdélyi Gé-
za felvidéki püspök az MRETZS elnöke a
Péld. 15:25 alapján adott hálát a megtett
útért és tett bizonyságot az alázatos lelkü-
let szükségességérõl, mivel a „gõgösök
házát összedönti az Úr”. Az emberben
nem új keletû a nagyravágyás – folytatta a
püspök-elnök – utalva Bábel tornyának
építõire és korunk büszke, önhitt, hiú em-
bereire.

Az igehirdetést követõen a köszöntõk
után Erdélyi Géza, Bodnár Ákos és Hege-
dûs Lóránt elnökök, illetve Czövek Olivér
titkár számolt be a központi feladatok vég-
zésérõl, majd a tagegyházak képviselõi
szóltak.                                 DR. KIS BOÁZ

A Magyar Református Világszövetség
és a Magyar Református Egyház

Tanácskozó Zsinatának ülése Pápán

Református hírek

Ez év szeptember 4-én Csopakon a Szent Ist-
ván róm.kat. templomban a Vitézi Rend

I.C.O.C. vitézavatást tartott, melyen vitéz Lota-
ringiai Habsburg József Árpád királyi fõherceg
fõkapitány legfõbb elöljáró többeket avatott vi-
tézzé. A szertartást megelõzõen Mons. és Fõ-
tisztelendõ Gyûrû Géza pp.prelátus, általános
érseki helynök, továbbá Fõtiszteletû Lukáts
András egyházkerületi fõjegyzõ, püspökhe-
lyettes és Fõtiszteletû Smidéliusz Zoltán evan-
gélikus püspökhelyettes szólt a jelenlevõkhöz a
Szentírás alapján.

A köszöntések elhangzása után vitéz Dr.
Semjén Zsoltné, Gabriella nemzetes asszony a

vitézi zászlóra felkötötte
az emlékszalagot. Ezt kö-
vetõen hangzottak el az
eskütételek, majd történt
meg a vitézzé avatás.

Ezek sorában a legidõsebb id. Kis Boáz 90 éves
ny. református lelkész volt, aki különösen is ne-
héz történelmi idõszakban végezte Isten igéjé-
nek a hirdetését, nem egyszer állandó rendõri
felügyelet alatt és az Állami Egyházügyi Hivatal
zaklatásai között. Ez oly mértékben is megvaló-

sult, hogy a szolgálati hely változá-
sát követõen a figyelõ rendõrt is át-
helyezték a lelkész falujába.

Istennek hála mindvégig meg-
volt az a kitartás és erõ, ami ehhez a
szép szolgálathoz szükséges volt. A
vitézavatás a Szózat eléneklésével
ért véget.                      DR. KIS BOÁZ

Vitézzé avatták id. Kis Boáz ny. református lelkészt

Vitézek között

Vizézzé avatva

Tõkés László püspök-elnök 
Takaró Mihály fõtitkár Csûri Kálmán államtitkár

Az MRETZS elnöksége: dr.Hegedûs Lóránd,
püspök- üv. elnök, dr.Erdélyi Géza, püspök-
lelkészi elnök, 

dr. Bodnár Ákos, világi elnök,
Szabó István, világi elnök-helyettes
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Református hírek

A tolnai dombok, erdõk, ka-
nyargós utak ölén bújik meg
egy kedves kis  falu, Gyönk.
Nem is akármilyen település:
közel 200 éves, egykori refor-
mátus, kéttannyelvû gimná-
ziumával büszkélkedhet. Ta-
nárt, orvost, lelkészt, jogászt
és másokat adott hazánknak
a patinás Alma Mater.

Az újságíró kíváncsi em-
ber: Gutermuth Henrik ny.
igazgatóhelyettesnek tesz fel
kérdéseket, akit Tanár Úrnak
szólít, mert az elõbb jelzett
poszt tiszteletreméltó ugyan,
de tanítani – az valahogy
még több.

És most jöjjön az interjú,
vagy inkább beszélgetés.

Tanár Úr, szóljon néhány
szót életútjáról!

1928-ban születtem, édes-
apám malomipari dolgozó
volt, de mezõgazdasági mun-
kát is vállalt, a család eltartá-
sa ezt minden évben megkí-
vánta. A szülõk a protestáns svábság zárt
etnikai és vallási elvei szerint nevelték a
három gyermeket. A református elemi is-
kola tanítói eleven kapcsolatot tartottak
szüleimmel is, õszinte tanácsadók, nyilt-
szívû jóakarói voltak az egyházi közös-
ség valamennyi tagjának. Javaslatukra
kerültem a gyönki református gimnázi-
umba, egykori tanáraim a múlt század
nagy protestáns pedagógus nemzedéké-
nek szellemiségét képviselték nyolc éven
keresztül az iskolában, s ez meghatározta
érzelmi és gondolatvilágunkat további
életünkben is. Osztálytársaimmal együtt
utolsó nap érettségiztünk 1948-ban, az
egyházi iskolában, vizsgáink után álla-
mosították a gimnáziumot.

Felvételt nyertem az ELTE-re, 1953-
ban kaptam kézhez a magyar-német sza-
kos diplomámat. Elõbb Komlón tanítot-
tam a középiskolában, majd egykori  is-
kolámban, a gyönki gimnáziumban vé-
geztem munkámat, amelynek közismert
jelmondata: „Légy jó mindhalálig, és né-
ked adom az életnek koronáját!” Nyugdí-
jaztatásom után egy évtizedig a 'verseny-
szférában' vállaltam meghatározó tevé-
kenységet, amelynek idegen nyelvi admi-
nisztrációját most is végzem.

Beszélne a gimnázium történeté-
rõl?

Az iskola 2006-ban ünnepli fennállá-
sának 200-dik évfordulóját. Történelmi
idõknek volt tanúja, történelmünk fényes

és tragikus alkalmainak szemtanúja. Az
iskola tanárai és tanulói a dicsõséges és
tragikus idõszakaiban mindig a Haza
szolgálatát tartották szem elõtt, ezt nem
csak az iskola fennmaradt emlékei iga-
zolják, de irodalmi alkotások is megörö-
kítik: Tolnai Lajos: „Sötét világ” c. regé-
nye, Rákosi Viktor: „Korhadt fakeresz-
tek” c. ifjúsági regénye. A református
szellem hatotta át a testületek pedagógiai
tevékenységét, a hazaszeretet mindenek
felett álló követelményeit alakították ki a
gyermekekben, hogy  képesek legyenek
magatartásukban az elvet gyakorlatban is
érvényre juttatni. A Szabadságharc utáni
nemzeti gyász éveiben figyelmeztetést is
kapott a testület, 48 eszméinek túlzott
képviselete miatt, a két világháború köz-
ti idõszakban pedig a feldarabolt ország
értékeinek megõrzésére és képviseletére
nevelte az iskola felnövekvõ nemzedékek
sorát. 1944-ben és 56-ban  a nemzeti füg-
getlenség sajátos módú követelésének
adtak jelzést a tanulók. Azért tartom
missziónak az iskola 200 éves munkáját,
mert vonzáskörzetében egyszerû, kétke-
zi, fõleg paraszti sorban élõ gyermekei-
nek adott életértelmet, világosságot, hitet
és kreativitást, pedig a tanulók a hátrá-
nyos helyzetû 'régió' minden negatívu-
mával érkeztek az iskola padjaiba. A
gimnázium megbízatásaihoz tartozott
mindig a területen élõ német nemzetiség-
hagyományainak õrzése, s ennek napja-

inkban igen jelesül tud a
középiskolai nemzetisé-
gi és kéttannyelvû okta-
tásával eleget tenni, s to-
vábbfejlesztésének lehe-
tõségei igen bíztatóak a
jövõt illetõen is.

Mi Tanár Úr vélemé-
nye az ökumenikus
mozgalomról?

Sohasem volt aktuáli-
sabb e mozgalom kiter-
jesztése, mint napjaink
globalizációs térhódítá-
sának idõszakában. Az
egyházak együttmûkö-
dése, az alapvetõ társa-
dalmi- és a hitélettel
kapcsolatos kérdések
megoldásában való
egyetértés koncepciója a
kisebb egyházi közössé-
gekben is rendkívül lé-
nyeges. Azért tartom
községünkben kialakult,
immár hagyományossá
vált ökumenikus rendez-

vényeket példaértékûnek mert az embe-
reket lélekben gazdagítja, és ennek kö-
vetkeztében mindennapi létük megítélé-
sében és megoldásában összefogja õket,
kialakítja felelõsségérzetüket. Meggyõzi
õket, hogy életük tartalmasabbá tételében
a felekezetek ezirányú folyamatos mun-
kája nélkülözhetetlen.

Milyennek látja az egyszerû embe-
rek, a nyugdíjasok helyzetét az EU-
ban?

A kérdés nemcsak az említetteket fog-
lalkoztatja, hanem országunk valamennyi
polgárát. Nehéz véleményt mondani
olyan kérdésekben, amelyekben nincs
konkrét élményanyagunk, az EU-tagor-
szágok ezirányú eredményeinek felhasz-
nálásában, pedig semmiféle összehason-
lítási alapunk nincs és nem is lehet. Kü-
lönösen zavarólag hat  az a tény, ha tájé-
kozódási törekvéseinkben ellenkezõ vé-
lemények látnak
napvilágot, ame-
lyek bizonytalan-
ná teszik az em-
berek értékítéle-
teinek reális ki-
alakítását, nem
beszélve arról,
hogy a nemzeti
összefogás kiala-
kítását is hátrál-
tatják.                   

BAYER EMIL

Kétszáz év távlatából
üzen  az Alma Mater

Gutermuth Henrik
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Kulturális hírek

80 évvel ezelõtt Klebelsberg Kuno gróf kezdeményez-
te a megalapítását. Magyarország az elsõ világhábo-
rú elvesztése után, a kultúra és a tudomány területe-
in offenzívát indított. Ennek értelmében az akkori val-
lás  és közoktatásügyi államtitkár, majd késõbb kul-
tuszminiszter, Klebelsberg gróf kezdeményezésére,
1923-ban Rómában, 1924-ben pedig Berlinben és
Bécsben, Collegium Hungaricum létesült. Ezeknek az
intézeteknek a legfõbb feladata, a magyar kultúra ter-
jesztése és megismertetése volt egy-egy országban.
A célok ma sem változtak. Az impozáns, állandóan
fejlõdõ, közel 4 millió lakosú 'új Berlini' keleti ré-
szén, az ismert Alexander platz szomszédságában ta-
lálható – Karl Liebknecht Strasse 9. – a Magyar Kul-
túra háza. A második világháború végén 1945-ben
elpusztult a Collegium Hungaricum épülete és csak
1973-ban nyílt meg újra. Itt beszélgettem Méhes
Márton igazgatóhelyetessel, nagykövetségi kultúrat-
taséval, aki kedvesen tájékoztatott minket az élénk
kulturális életû  intézmény tevékenységérõl.

Itt Berlinben a CH falai között már 1989-es
rendszerváltás elõtt is a kulturális élet nyitottabb
volt. Így van?

Valójában. Már abban az idõben is helyenként
megjelentek nálunk a 'másként gondolkodunk', és

mindez az akkori NDK hatóságainak idõnként fejfá-
jást okozott. Örömmel mondhatom, hogy 1989 után
a Magyar Házat új szellem hatotta át, a határok nél-
küli egyetemes kultúra légköre.

Azóta milyen az élet a berlini nyitott falak között?
A mai kor szellemének megfelelõ, élénk és vál-

tozatos: évente 80-100 programot, rendezvényt bo-
nyolítunk le a magyar kultúra terjesztése, jobb meg-
ismertetése céljából. Ezek a képzõmûvészet, az iro-
dalom, a társadalomtudományok, a kultúrtörténeti
és vallástörténeti témakörökre terjednek ki.

Sikeresek az irodalmi rendezvényeik is.
Felolvasó irodalmi programjainkon kortárs ma-

gyar írók olvasnak fel mûveikbõl a magyar irodalom
iránt érdeklõdõk számára. Így pl. Eszterházy,
Oravecz, Parti Nagy, Földényi, Darvasi többek között.

Tudomásom szerint zenei rendezvényeik közül
népszerûek az adventi koncertek is.

Tekintettel arra, hogy Bartók és Kodály mûveit,
munkásságát nemcsak Németországban, de egész
Európában ismerik, ezért a jövõben hangsúlyozot-
tan foglalkozunk  a fiatal magyar zeneszerzõ és ze-
nemûvész tehetségek bemutatásával. A jelek szerint
sikeresek az adventi koncert programjaink, a Viseg-
rádi Négyek zenészeinek közremûködésével.

A Magyar Ház a már említett rendezvények mellett
nagy súlyt helyez a fotó- és képzõmûvészeti kiállítások
megrendezésére is. E téren mirõl számolhatunk be?

Örömmel mondhatom, hogy rendszeres fotó- és
festmény-kiállításaink mindig figyelemre méltó érdek-
lõdést keltenek Berlinben. A Nagybányai Festõiskola
jeles mûvészeinek alkotásaiból rendeztünk kiállítást,
amelynek sikerén hasonlókat szeretnénk a jövõben is.

Milyen szerepe van a Magyar Ház tevékenységé-
ben a hazai film- és videó-vetítéseknek?

A Collegium Hungaricum archívumában sora-
koznak a magyar film elmúlt 30 évének legjobb al-
kotásai. Így van anyagunk bõven a hazai filmmûvé-
szet megismertetésére. Havonta egy vagy két alka-
lommal vetítünk filmeket.

Nem beszéltünk még, pedig fontos kérdés, mi a
helyzet a magyar nyelvi kurzusokkal?

A magyar nyelv hangzása kissé idegen és
mondhatjuk azt is, hogy egzotikus a német fül szá-
mára. Intézetünk nyelvi kurzusokat tart kezdõ és ha-
ladó fokon a jelenlegi és a leendõ német turisták
számára. Magyarország EU-hoz történõ csatlakozá-
sa kapcsán gondolunk azokra a német fiatalokra,
akik magyar egyetemeken szeretnék folytatni tanul-
mányaikat. Ugyanakkor magyar kereskedelmi inté-
zetekben óhajtanak majd dolgozni a határok nélküli
Európában. A Berlini CH nyelvvizsgái megfelelnek
az eu-i ECL vizsga követelményeinek. Könyvtárunk-
ban 9000 kötet könyv található, és a CD-készletünk
80 %-a magyar nyelven szól.

A jelenlegi Magyar Házat már kinõtték, szûknek
bizonyult az évek folyamán. Ez ügyben mi történik?

Már körvonalazódnak egy új, a harmadik évez-
red sokirányú követelményeinek megfelelõ Magyar
Kulturális Intézet gyakorlati kivitelezésének tervei.
Ennek helyszíne Berlinben a Dorotheen Str. 12. sz.
alatt lesz. Bízom benne, hogy néhány év múlva már
ebben az új Magyar Házban beszélgethetünk – fe-
jezte be tájékoztatását Berlinben, Méhes Márton
ig.helyettes.  

KARCZAG LÁSZLÓ
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