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A szeretetben élõk mélyre látnak  
A reménységben élõk messze látnak 
A hitben élõk mindent másképpen látnak
„Hitben járunk, nem látásban” (2Kor5,7)

Ta r t a l o m

Felértünk a hegyre, a gyõzelem teljes. Amire vágytunk a 40
napi böjtben, ma megvalósult: a világosság gyõzött a sötétség
felett. Jézus feltámadt! Jézus él! Jézus nem pusztán ember
volt, hanem az emberalakban megjelent Isten. Igaz amit taní-
tott.

Pál apostol így buzdít: „Ahogy Krisztus halottaiból feltá-
madt, úgy mi is új életet éljünk." Róm 6,4

Az új élet – a bûntelen élet, ehhez pedig el kell végezni a
húsvéti nagytakarítást: a gyónást. Akkor boldog szívvel
zenghetjük a húsvéti Alleluját. A húsvéti öröm igazi oka: Jézus megnyitotta elõttünk
Isten országát. Nemcsak húsvéti sírja nyílt meg, hanem az örök élet kapuja is.

Tõlünk függ, követjük-e Jézus hívását és elindulunk-e az Atya országa felé.
Allelujás, boldog Húsvétot kívánok minden kedves olvasónak!

Szívélyes üdvözlettel:                       
lapalapító

Kedves Olvasó!

Támogassa  adójának  1  %-áva l a  magyar egyházakat :

Magyar Katolikus Egyház                  Technikai szám:  0011
Magyarországi Református Egyház    Technikai szám:  0066
Magyarországi Evangélikus Egyház   Technikai szám:  0035
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M
egdöbbentõ húsvéti esemé-
nyek: Jézus üres sírja, a sírt
õrzõ katonák hiányos magya-

rázata, az asszonyok megijedtek, az
apostolok is tanácstalanok voltak. Va-
lami rendkívüli dolog történt. Jézus fel-
támad, Jézus él, Jézus legyõzte a ha-
lált! A rendkívüli dolog fokozódik azzal,
hogy a feltámadás estéjén megjelenik
apostolainak. Rájuk köszön:

„Békesség nektek! Én vagyok, ne
féljetek!” Õk bizony féltek, azt hitték,
hogy szellemet látnak. Jézus tovább
bátorítja õket: „Nézzétek kezemet és
lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg
és lássátok! A szellemnek nincs húsa
és csontja, mint nekem.” Õk örömük-
ben még mindig nem hittek.

Jézus tovább segít: „Van itt valami
ennivalótok?” Adtak neki egy darab
sült halat és lépes mézet. Fogta, sze-
mük láttára evett belõle. Milyen nehéz
hinni annak, aki nem akar. Aki csak
azt hiszi el, amit megtapasztal. Olyan
tapasztalattal még nem rendelkeztek
az apostolok, hogy egy halott zárt aj-
tók, ablakok ellenében bejön, beszél
és enni kér. Ez meghaladta eddigi is-
mereteiket. Jézus minden bátorítása
ellenére nehezen oldódik merevsé-
gük. Pedig megmutatta nekik kezét
és oldalát. Sõt még ajándékot is adott
nekik: „Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek titeket. Vegyétek a

Szentlelket. Akinek megbocsátjátok
bûneit, bocsánatot nyer, akinek pedig
megtartjátok, az bûnben marad.”

Az apostolok meggyõzõdtek arról,
hogy akit látnak, az maga Jézus, nem
pedig látomás. Megértették azt is,
hogy Jézus sokkal több, mint ameny-
nyit róla közvetlenül megtapasztalhat-
nak. János apostol így ír levelében:
„Amit saját szemünkkel láttunk, amit
szemléltünk és kezünk tapintott: az
élet Igéjét hirdetjük nektek.”

Tamás apostol kimaradt a húsvéti
örömbõl, de õk elújságolták neki:
„Láttuk az Urat!” Õ kételkedett: „Ha-
csak nem látom kezén a szegek nyo-
mát, és ujjammal a szegek helyét
nem érintem, nem hiszem!”

Jézus kisegítette Tamást ebbõl a
krízisbõl, igaz nyolc nap múlva.

„Tamás, tedd ide ujjadat és nézd a
kezemet. Nyújtsd ki kezedet s tedd
az oldalamba. És ne légy hitetlen, ha-
nem hívõ.”

Tamás csak ennyit tudott monda-
ni: „Én Uram! Én Istenem!”

Jézus válasza: „Azért hiszel, mert
látsz engem? Boldog, aki nem lát és
mégis hisz.” Vajon mi különbözõek
vagyunk-e, mint Tamás?

Számtalanszor megtapasztaljuk
az Úr szeretetét, és hitetlenséggel
válaszolunk. Pedig ekkora szeretet
láttán csak örökös IGEN lehetne a
válaszunk! Mária Magdolna hitéért
kapta a megtiszteltetést, hogy elõ -
ször neki jelent meg az Úr. Bár nagy
bûnös volt, akibõl hét ördögöt ûzött ki
Jézus. A kenetet vivõ asszonyok is
hitükkel érdemelték ki, hogy Jézus
megjelent nekik. A hit mindig elnyeri
jutalmát!

Jézus feltámadása a legfontosabb
esemény, ami a beléje vetett hitünket
tökéletesen igazolja.

Egyszer Napóleon császárnak je -
lentették, hogy egy különös ember
járkál és prédikál a városban. Nem
kevesebb a szándéka, mint hogy új
vallást alapítson, amelynek a császár
lenne a feje.

Napóleon hiúságát legyezte volna
ez, mégis azt üzente a vallásalapító-
nak: „Mielõtt tanítani kezdené az új
vallást, elõször feszíttesse magát ke-
resztre, haljon meg a fán azért, amit
tanít, végül támadjon fel halottaiból.
Akkor majd alapíthat új vallást, és mi
hiszünk neki.”

Jézusnak minden szava éppen
azért érdemel hitelt, mert feltámadá-
sával megmutatta istenségét.

Szent Ilona szigetén, számûzetés-
ben, így vallott Napóleon Bertrand tá-
bornoknak: „Úgy tûnik, hogy Jézus
meghalt, én pedig élek. A fordítottja
az igazság. Krisztus él, mert õérette
még évszázadok múlva is harcolnak
emberek életüket feláldozva. Én pe-
dig halott vagyok, mert már senki
sem áldozza fel magát értem. Ezért
hiszek Jézus istenségében.” Jézus
valóban él, nekünk ez azért fontos,
mert általa, benne és vele mi is örök-
ké élünk.

„Örvendjetek
angyalok! Jézu-
sunk feltámadott,
és a lelkünk
meglelé ösvényét
a menny felé! Al-
leluja, Alleluja!”
(Hozsanna 85.)

PÁLFFY MÁRIA

Val óban fel támadott  
az Úr !

Teológia
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Ön szerint apokaliptikus idõket élünk?
Abszolút! Én ezen érési folyamatot,

kiteljesedést értek mind egyéni, mind tör-
ténelmi szempontból. Jézus tájékoztatott
minket arról, hogy el fog jönni ennek a
világnak a megdicsõülése. Látni bizo-
nyos eseményeket, amelyek végidõket je-
lezhetnek, ám több Szentírási prófécia
beteljesülése várat még magára. Gondo-
lok itt az Antikrisztus fellépésére, a zsidó
nép megtérésére.

Félnünk kellene?
Semmiképpen! Ugyan, miért féljünk?

A világ Istené, és Neki esze ágában sincs
lemondani rólunk. Vele szemben a sátán
végül veszít, nagyon „kisfiúként” távozik
majd a történelem porondjáról, ezért a vi-
lág gyönyörû, reményteljes végkifejlet
felé tart. Persze szenvedéssel teli út visz
odáig, a „Mennyek országa erõszakot
szenved”. De a diplomaszerzés, az olim-

piai aranyérem szintén sok küzdelembe
kerül, nem? Isten Országa ugyanígy küz-
delemmel jár, szerencsére Jézus zsák-
mányként felvitt minket a keresztre,
ahonnan mindeneket Magához vonz.
Hozzá tartozunk, a gyõztes az Úr lesz, ez
biztos. Tehát nyilván az övéire is gyõze-
lem vár.

Misztikusan hangzik ez a ma emberének,
akit a tudomány vezet.

Van ebben tudomány, higgye el! Sok-
szor jöttek már oda hozzám nagyokosok,
hogy ugyan, atya, maga olyan maradi!
Hallott már esetleg az evolúcióról? Ó, fe-
leltem nekik, hogyne hallottam volna, az
viszi elõre a világot. Hiszen mi annak a
lényege? A fejlõdés. Mit tanított nekünk
Jézus? „Legyetek tökéletesek, amint a ti
Mennyei Atyátok is tökéletes.” Ha ezt
komolyan élni akarjuk, az nyilván hala-
dást követel, egyfajta lelki evolúciót. Ez

Hit

az egyéni szint. Globálisan nézve pedig
azt látni, hogy a Szentlélek hatékony
munkája folytán világszerte terjed az
Evangélium. Az elõzõ évszázadokhoz
mérve talán többet értünk Isten velünk
kapcsolatos terveibõl is, sok minden ke-
rül a helyére. Most beszéltünk az apoka-
lipszisrõl, aminek végsõ soron alappillé-
re a folyamatos fejlõdés, változás.

Irigylem az optimizmusát! Nekem úgy tû-
nik,  mi inkább degenerálódunk.

Nézze, tudatosítanunk kell, hogy a sá-
tán létezõ személy, aki minden jónak el-
lene van. Nála nagyon színes a kirakat,
csak üres a raktár. Az Úr figyelmeztetett
minket arra, hogy a gonosz erõk hatnak
ránk, irányítani tudnak minket, s olyany-
nyira támadnak, hogy teljesen tévútra vi-
hetnek. Több pokolfajzat csak böjt és ima
együttes hatásával ûzhetõ ki belõlünk.
Ezek tények.

Ön a Jóisten teremtett
csodája, ne degradálja
le magát! – szólt hívei-
hez a pap Budapesten
az Ecseri úti templom
miséjén. Erre azok is
felébredtek, akik –
vasárnap délelõtt lévén
– épp szenderegtek az
utolsó padban, vagy fa-
lat támasztva vizslatták
a kegytárgyárus üvegen
túli, bõséges kínálatát.
Nem mintha a ceremó-
nia unalmas lett volna,
csak mi – sajnos – fá-
radt, elfásult népek va-
gyunk. Nehéz nekünk
olyat mondani, amire
még odakapjuk a fejün-
ket. Nos, csodának vég-
képp senki sem tekint
bennünket! Ám Dr.
Kerényi Lajos atya, a
budapesti Ecseri úti
templom plébánosa
mindenkit annak lát,
eszerint bánik az embe-
rekkel. Az 1927-ben

Szõnyön született Tisz-
telendõ úrnak magával
ragadó, sodró a lendü-
lete, utánozhatatlan a
stílusa. Pedig sok oka
lett volna az összeom-
lásra! Fiatalon frontot
járt, majd hadifogság
jött Oroszhonban. Az-
tán hazatérve folyton
kihallgatták, mert ak-
koriban az Isten szolgái
gyanús alakoknak szá-
mítottak. Napjainkban
ugyan enyhült a politi-
kai nyomás, viszont a
fejekben dúló zavaros
káosszal szüntelenül
harcolniuk kell. Lajos
atya a „frontvonalon”
küzd, rendíthetetlenül
járja a kórházakat,
könyveket ír, fiatalokat
oktat s nagy hévvel bá-
torít. Õ az Úr mosolya,
ha a szemébe nézel el-
hiszed, hogy a Minden-
ható jóságos.

Beszélgetés Dr. Kerényi Lajos 
piarista teológussal

„ Higgyék el, meg vagyunk váltva! ”
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Mély tapasztalatai lehetnek.
Az Úr akaratából tíz kórház tartozik a

„felségterületemhez”. Rengeteg tönkre-
ment sorsot látok, tulajdonképpen feltá-
rul elõttem a társadalom keresztmetszete.
Alkoholistákkal, depressziósokkal, kény-
szerképzetes, tudathasadásos betegekkel
beszélgetek úgy heti huszonöt órában.
Fiatal, szép lányok, kisportolt testû fiúk
vannak köztük, akik öngyilkosok szeret-

tek volna lenni, mert az élet legkisebb
terhelését sem bírják ki. Ezek mögött sú-
lyos nevelési hiányosságok vannak. Em-
lékszem, az õ korukban mi sokan hadifo-
golytáborba kerültünk. De eszünkbe nem
jutott, hogy végezzünk magunkkal, sõt,
az járt a fejünkben, hogy majd mi megté-
rítjük Oroszországot! Viccesen szoktam
tõlük kérdezni, hogy „ugyan már, hát mit
lekvárkodunk?! Jön valami kis nehézség
aztán rögtön föladjuk?” Ez a hozzáállás
tetszik nekik. Tudja, van valami ezeknek
az embereknek a szemében.

Mégis babonás,  misztikus hóbortnak
gondolja sok hívõ az ördögûzést.

Pedig mekkora szükség van rá, rend-
kívül hatékony erõ az! Én a tévé elõtt
régóta csinálom, Ceaucescunál kezdtem,
folytattam Milosevicsnél, aztán a magyar
„nagyoknál”. No, és hol tartunk most?
Persze sosem azt kértem, hogy törje ki a

frász az illetõket, esetleg lõje
le valaki, hanem a megtérésü-
kért imádkoztam. Válaszul jó
pár szörnyetegnek kikiáltott
„nagyvad” pálfordulását en-
gedte látnom az Isten, ami
rendkívül szép ajándék, alázat-
tal mondok érte köszönetet.
Nem értem igazán a sátán le-
hetõségeit, sokat töprengek
azon, miként értsük azt, hogy
„kikér bennünket az Úrtól”
rostálásra, viszont azt tudom,
hogy a gonosz valóban legyõz-
hetõ Jézus nevében!

Újra az ima fontosságánál tar-
tunk.

Elmesélek magának vala-
mit. Valahol a Dunántúlon élt
egy pap, akinél nagyon jól

mentek a dolgok a faluban. Engem érde-
kelt, mi lehet ennek az oka. Aztán el-
hunyt az atya, és a vetkõztetésnél vezek-
lõinget találtak rajta! Bár összevérezte
vele a testét, alázattal hordta haláláig.
Na, errõl van szó! Valójában minden hí-
võ életében lennie kellene olyan titok-
nak, amirõl csak Isten tud és õ. Valami
rejtett vezeklés, áldozat, amit akár vére
verejtékével önként vállal másokért. Ez
igazi gyógyírt jelentene. 

Sok katolikus hisz a lélekvándorlásban,
ezért feleslegesnek tartja az ilyesmit,  mivel
a következõ életében még lesz mód tisztulni.
Ez igaz?

Miért lenne igaz, amikor Jézus a jobb
latornak azt mondta, hogy még ma velem
leszel a Paradicsomban?! Véletlenül sem
azt, hogy te disznó gazember, loptál, öl-
tél, paráználkodtál, ezért büntetésként
legalább három életet élsz még. Termé-
szetesen adva van a további lelki tisztulás

lehetõsége, hiszen a tisztítótûz létezõ
hely. De errõl a keleti vallások nem kap-
tak kinyilatkoztatást, õk a „nagy egész-
bõl” részleteket ismernek, amiben két-
ségtelenül ott vannak a mi hitünk elemei
is. A transzcendens irányzatokban sok
közös gondolat van. Errõl VI. Pál pápa
úgy nyilatkozott, hogy a Szentlélek min-
denütt mûködik, viszont a Lélek teljessé-
ge a katolikus Egyház Péteri-vonulatában
található meg.

Felfoghatatlan  irgalom tartja fent a vi-
lágmindenséget,  tehát kárhozatra jutni „elég
nehéz”.

Isten hiteles képviselõi mind errõl
tesznek tanúbizonyságot. Jártam
Medjugorjéban s a látnok Vickától rákér-
deztem arra, hogy ez a kegyhely Isten fé-
nyébõl a büntetést, vagy az irgalmat köz-
vetíti nekünk. Ó,  messzemenõen az ir-
galmat – válaszolta! A Mennyek Orszá-
gában három dolgon biztosan nagyon fo-
gunk majd csodálkozni. Elõször azon,
hogy sokan nem lesznek ott, akikrõl úgy
gondoltuk, õk biztosan… Másodszor
azon, hogy sokan ott lesznek, akikrõl úgy
véltük, esélyük sincs. Harmadszor azon,
hogy mi magunk bejutottunk… Az a cso-
dálatos Hely a Nyolc Boldogság embere-
ire vár.

Fél a haláltól?
Jézus is félt! Igen, tartok a betegség-

tõl, az itthagyástól. Nehéz ezt szavakba
önteni. Bátorít, hogy a haldoklókat láto-
gatva tanúja lehetek sok lelki beérésnek,
felemelõ, megható pillanatnak. Például
az onkológián feküdt egy asszonyka, aki-
nek a fején körbe nedvedzõ daganatok
nõttek. „Látja, Tisztelendõ úr – mondta
nekem – töviskoronát kaptam az Úrtól.”
No, s mit tud vele kezdeni? – kérdeztem
vissza. Õ pár percig gondolkodott, majd
ezt felelte: „Kiegészítem Jézus szenvedé-
sét a magaméval a családom, nemzetem
javára!” Mekkora érettség van ebben, mi-
lyen közel járt már a Mindenható átölelé-
séhez! Mélyen értette az Evangélium
üzenetét, miszerint Jézus kínlódását „ki-
pótolva” közremûködhetünk a lelkek üd-
vözülésében. Lenyûgözõ koncepciója ez
az Istennek velünk kapcsolatban, Aki
életét adta értünk. Tehát mindig lesz biz-
tos kapaszkodónk a
Megfeszített Jézus-
ban, ahogy azt zseniá-
lis egyetemi tanárom,
Takács József is foly-
ton hangoztatta: „Ura-
im, fogják föl, meg
vagyunk váltva!”

FAJKUSZ MÁRIA

Hit 



Medveczky Ádám Budapesten szüle-
tett 1941. július 15-én. Kórodi And-
rás tanítványa. 1960–1969 között az
Állami Hangversenyzenekar üstdo-
bosa, 1969–1974 az Operaház ve-
zénylõ korrepetitora, 1974-tõl kar-
mestere, 1991–1994 között zeneigaz-
gató. 1974-tõl a Zenemûvészeti Fõis-
kola adjunktusa. 1987-tõl a Postás
Szimfonikus zenekar mûvészeti ve-
zetõje. 1974-ben a nemzetközi kar-
mesterverseny második díját szerzi
meg. Jelenleg az Operaház karmes-
tere, a Gyõri Filharmonikus Zene-
kar mûvészeti vezetõje, valamint a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem docense. 1976-ban Liszt Ferenc
díjat kap, 1989-ben érdemes mûvész
díj kitüntetésben részesül. 2002-ben
lett az Operaház Örökös tagja, majd
ugyanebben az évben Terézváros
díszpolgára címet kap. Komolyzenei
életünk sokoldalú karmester-egyéni-
sége 2003. márciusban a Bartók
Béla-Pásztori Ditta-díjat vehette át.

Kérem, meséljen gyermekkoráról, szüleirõl, test-

véreirõl!

Muzsikus család voltunk, fõleg édesanyám
révén, aki az Operaháznak volt a korrepetitora.
Zeneszerzés és karmester végzettséget kapott a
Zeneakadémián. Nagymamám Basil ides Mária,
a század kiváló magyar énekesnõje, az Operaház
örökös tagja. Talán a Basil ides név hozta meg az
egész család számára a mûvészetre való igényt.
Édesapám ügyvéd volt, sajnos tragikusan korán
halt meg, 38 éves korában. 1945 februárjában
az oroszok elvitték „málenkij robot” - ra. Önként
jelentkezõket kértek azzal, hogy aki vállalja, az
kap lisztet, cukrot. Jelentkezett. Aknátlanítást
kellett végezni. Gödöllõ környékén felrobbant. 

Növelte a család muzsikus hozzáállását az,
hogy édesanyámnak a következõ házasságában
Katona Lajos operaénekes volt a férje. Bátyám,
húgom és én is zenészek lettünk. Mind a hárman
az Operaházban dolgoztunk. Bátyám már nyug-
díjas, kürtös. Húgom, Katona Anikó az Operaház
karigazgatója, én meg karmestere vagyok. Né-
gyen voltunk testvérek. A negyedik testvér, Ba-
lázs, sajnos, korán elment, gyógyíthatatlan rák-
betegségben halt meg 43 éves korában.

Életünket a zene és a játék határozta meg. Na-
gyon szép gyermekkorom volt, a Rákosi-éra min-
den nehézsége ellenére. Esténként sokszor volt
köménymagleves, pirítós, ebben semmi kivetni-
valót nem találtunk. Most lett az ember annyira
igényes, hogy a húsfélékben is válogat. Édes-
anyám, ha néha hozott az 50-es évek közepén pár
szelet párizsit, az már nagy csodának számított.

A középiskola elsõ két osztályát Pesten, a

Madách Gimnáziumban jártam, a III. és IV. osz-
tályt a zenegimnáziumban végeztem.

M ilyen hangszereken tanult? Úgy tudom, hogy

ifjú korában ütõhangszereken is játszott.

Zongoratanulással kezdtem. Édesanyám öt-
lete volt az ütõhangszer tanulás, amely közel vitt
a zenekarhoz. Nagyon sokan ismertek egy fi lm-
kocka révén. 15 éven keresztül szilveszter éjsza-
káján, éjfélkor, az üstdob mellett én jelentem
meg a himnuszban. A televízió 1964-ben vette
föl. Fiatal, 23 éves voltam, sima arccal és ko-
romfekete hajjal. Zenekarban 9 évig játszottam,
1960 és 1969 között.

A családból hozta magával a zene szeretetét?

A szeretet nem is fejezi ki hûen a zenéhez
való kapcsolatomat. A zene volt a mindenünk. A
zene volt a tea és a pirítós mellett a mindennapi
kenyerünk. Életünket az opera, az opera élmé-

nye, a zenehallgatás töltötte be. Az volt a termé-
szetes, hogy minket ez foglalkoztat.

M ikor jött rá, hogy karmester szeretne lenni? M i-

ért akart karmester lenni?

Az nem úgy megy, hogy pl. 1955. január 27-
én elhatároztam, karmester leszek. Lassanként, és
a zenekari játék hozta magával. Zenekarban ját-
szottam, mint ütõhangszeres. Bolondultam a ze-
nekari hangzás lehetõségéért és a zene irányítá-
sáért, szuggesztív vagy kevésbé szuggesztív ere-
jéért. A karmesteri tevékenység nem lehet fantom,
nem lehet mozgások tömkelege. Nem a közönsé-
get kell szórakoztatni tetszetõs pózokkal, hanem a
zenét kell szolgálni, a zenészek számára érhetõ
mozdulatokkal segíteni a zenekart.

Attól kezdve, hogy karmesternek készült, tudato-

san figyelte a karmestereket?

Nem, inkább hagytam magam. Aki megfo-

Keresztény mûvészek

Beszélgetés Medveczky Ádám karmesterrel
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gott, azt figyeltem. Nem azért figyeltem, hogy
utánozzam, hogy el lessem a ti tkát, inkább
hagytam magamra hatni. Késõbb, évtizedek
után jött ki egy-egy megoldás vagy egy-egy ta-
nulság.

A fõiskolán meg lehet tanítani a karmesterséget?

Sehol nem lehet igazából jó tanácsokat,
technikai tanácsokat adni. A mozdulatok egyér-
telmûségére, ritmikus beosztására, jelzésekre
lehet felhívni a figyelmet. De mivel ez nem egy
konkrét hangszer, mint ahogy a zeneszerzés, ezt
sem lehet szerintem igazából megtanulni. A ze-
neszerzés tanításánál lehet arányokra felhívni a
figyelmet, hangszerelésbeli fogásokra, tapasz-
talatokra, hogy mi hogyan szól. A stílustanul-
mányok szabályaira lehet tanítani. De, hogy va-
lakibõl milyen muzsika buggyan ki, ezt tanítani
nem lehet.

Partitúrával, vagy a nélkül dirigál?

Mikor hogy, teljesen változó. Elég sokat ve-
zényeltem azt partitúra nélkül, amit gyakran csi-
nálok, amit annak idején nagyon jól megtanul-
tam. Akkor vezényelek kotta nélkül, amikor sok
idõm van megtanulni, memorizálni. Egyébként
sem értékmérõ, egyre jobban meggyõzõdésem.
Csak egy átlagon felüli memória kell hozzá.
Egyik kollégám híres volt arról, hogy jó memó-
riája volt. Csak úgy fogadásból, fél nap alatt a
menetrendbõl 20 oldalt megtanult. Fantaszti-
kus, ez egy készség. Lehet parti túrából jól vezé-
nyelni és lehet parti túra nélkül rosszul vezé-
nyelni.

Hol dirigál?

A Magyar Állami Operaházban vagyok kar-
mester és a Gyõri Filharmonikus Zenekarnak
vagyok mûvészeti vezetõje, elsõ karmestere.
Emellett a Zeneakadémián tanítok énekeseket.
Ott veszem hasznát zongoratudásomnak, hiszen
zongora mellett tanítom meg az operairodalmat.
Tanítom az operai szerepgyakorlatokat, ami nem
más, mint megismertetni az énekesekkel az
opera stílusát, a különbözõ stílusban való ének-
lést, egy-egy nagy szerep elsajátítását, kis sze-
repeket, közép szerepeket. Évente 4-5 nagy sze-
repet megtanulnak, tehát a fõiskola befejezése
után úgy indulnak a pályán, hogy már 12-15
szerepet tudnak.

Ön dobogós helyezést ért el a nemzetközi kar-

mesterversenyen. M ikor volt?

A Magyar Televízió által 1974-ben rendezett
elsõ nemzetközi karmesterversenyen értem el
második helyezést. A versenyt Kobajasi Ken-
icsiró nyerte meg. Pályám egyik fordulópontja
volt. Szakmailag ugyan nem sokat jelentett, in-
kább ismertségi és foglalkoztatási szempont-
ból. Nagy megmérettetés volt számomra, bizo -
nyos fokú ismertséget eredményezett a mû-
vésztársadalomban és a közönség egyes réte-
geiben is, amelyek zenével foglalkoztak, és fi-
gyelemmel kísérték a hazai zenei eseményeket.
Kobajasi két évtizedig volt ál landó vendége a

magyar zenei életnek. Nemcsak koncerteket, ha-
nem operákat is vezényelt. Vidéken is fellépett.
Vezényelte a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, a
Rádió Zenekarát és szinte az összes nagy zene-
kart.

Kobajasival milyen volt a kapcsolata?

Kobajasival  nem vol t sok kapcsolatom.
Amikor találkoztunk, nagyon udvariasan elbe-
szélgettünk. Igazából állandó emberi-mûvészi
kapcsolat nem volt köztünk. Sokat dolgozott, ha
itt volt, rohant állandóan, mill ió dolga volt. Kö-
telezõ mûvészi társalgással nem nagyon fárasz-
tottuk egymást. 

Hány gyermeke van, mekkorák?

Öt gyermekem van. Attila 30 éves, Rita 28,
Szabolcs 25, Zoltán 24, és van egy 12 éves kis-
fiam, Balázska. Az életcélt tekintve elsõ helyen
állnak gyermekeim. Az élet alapértelmét jelentik
számomra.

Unokája van?

Van egy hároméves unokám Rita lányomnál,
Leventének hívják.

Gyermekeinek van kapcsolata a zenével?

Szabolcs a Zeneakadémia gyõri fõiskoláját
végezte el. Õ az egyedüli profi zenész, ütõhang-
szeres. Nagyon jól zongorázik, operai érdeklõ-
désû. Korrepetitori teendõket lát el, és zeneisko-
lákban tanít. 

M indegyik gyermekem meg van
kínálva zenei lehetõséggel. Szeretik,
érdekli is õket. Azonban a fanatikus
zeneszeretet csak a Szabolcsnál van
meg. Õ leül reggel a zongora mellé
9-kor, elkezdi a Parsifalt, és amíg
nem ér a végére, legyen az délután
2 óra, fel sem kel.

Balázs a Táncmûvészeti Egye-
tem II. éves hallgatója. A Diótörõ -
ben szerepet kapott az Operaház
elõadásában, emellett ütõhangsze-
reken is tanul. 

M i a véleménye a Kodály-módszerrõl?

Nehéz olyanról hitelesen véleményt monda-
ni, amit igazából nem ismerek. Megmondom
õszintén, kicsit szégyellem, hogy valójában a
mélységébe nem látok bele. Egy tény, rossz
nem lehet. Az egész szolmizációs és kottaolva-
sói, intonáló rendszernek csak a szele érintett
meg engem a tanításban. Nagyon sokat segített
nekem a belsõ hallás elérésében, kotta- , zene-

Feleségével és hat
hónapos Levente
unokájával Dömösön.

Fekete Gyula íróval Kiskunlacházán.  

A Nemzeti Társaskör
ajándékát veszi át a
Magyarok Házában.

8 Szent Kereszt 



Keresztény mûvészek

olvasás terén, és a memo-
rizálásban is. Logikára
épül , logikára tanító a
módszer. Sajnos, külföld
felé elüzletesiesedett.  Jó,
hogy az egész vi lágot
megtanítottuk így énekel-

ni. A világ többi országában
a zenei elméleti képzés sok-
kal kezdetlegesebb, mint ná-
lunk.

Amíg Kodály élt, a ma-
gyar zene nem fordulhatott
semmilyen i rányba. Vala-
hogy kordában volt tartva. A
magyar zene késõn kapcso-
lódott bele az effektus zené-
be, ami sokszor nélkülözi a
ritmust, a metrumot, az into-
nációt, a hangnemet, a me-
lódiát. Kizárólag zenei ötle-

teken, effektusokon alapszik. Sokáig nem is áll-
ta meg a helyét. Most már ismét melodikus és
ritmuscentrikus zenéket írnak a komponisták.

A zenetörténetben kik állnak Önhöz legközelebb?

Nehéz felsorolni. Ami hozzám a legközelebb
áll, az az olasz romantikus operazene: Verdi,
majd Puccini vi lága. Aztán sok minden más. El-
sõsorban Bartók, Kodály, a magyar zene. A bé-
csi klasszicizmus, Mozart, Haydn, Schubert,
Beethoven. Nehéz rangsorolni, nagyon sok irá-
nyultság van.

Együtt voltunk Kiskunlacházán egy ünnepségen,

ahol az Antall-kormány földmûvelésügyi minisztere

tárogatón játszott. Amikor megszólalt a hangszer,

Wagner jutott eszébe és egy történetet mesélt. M eg-

osztaná az olvasóval is?

A tárogató tipikus magyar hangszer, jelleg-
zetes nosztalgikus, bús, lemondó hangszínével.
A kuruc zenének a szimbóluma volt. Ami fájdal-

mas is, hiszen vesztett szabadságharc volt.
Amikor Wagner -  már idõs korában -  Magyar-
országon járt, megszállt egy fogadóban, ahol
egy cigánybandát hallott játszani. Meghallotta a
tárogatót, egészen a hatása alá került, sokáig
hallgatta, majd felkiáltott: Ha ismertem volna ezt
a hangszert, akkor ezt írtam volna be a Trisztán
3. felvonásába! Tudniil l ik, ott az agonizáló, hal-
dokló és életére visszaemlékezõ zenei részben
az egész fáradt álmodozást egy angolkürt jelzi.
Az angolkürt az oboa családjához tartozó fúvós
hangszer. Szintén van egy kis lírai, fájdalmas,
szorongó megszólalása, ami nem teljesen nyílt.
Igazából a tárogató felelt volna meg Wagnernek.

Nyugdíjba megy egy karmester?

Szerencsés pálya olyan értelemben, hogy
olyasfajta veszély, hogy valamilyen módon a
szervezet felmondja a szolgálatot, mint például
egy balettosnak nem mozognak már annyira az
ízületei, vagy egy fúvósnak már az arcizma nem
mûködik annyira, hogy jól tudjon fújni, nincs.
A hegedûsnek elkezd remegni a keze, az éne-
kesnek elkopik a hangja. Karmesternél i lyenek
nem állnak fenn. Ez nagy szerencse. A pálca
nem szólal meg, de ezzel nem szabad visszaél-
ni. A magyarországi karmesterek mind halálu-
kig vezényeltek, Ferencsik, Erdélyi , Lukács
Miklós, Vaszy Viktor, Borbély Gyula. Kezükbõl
esett ki a pálca.

M ilyen karmesteri pálcája van?

Egyfajta pálcát használok. Az Operaházzal
szemben egy hangszerüzletben árusítják. Jóval
olcsóbb, mint egy hangszer, nem olyan bonyo-
lult. Akár koncert, opera, próba vagy elõadás
van, ugyanazokat használom.

M ennyire veszi igénybe egy hangverseny? A Ze-

neakadémia 125 éves évfordulójára rendezett hang-

versenyen láttam Önt vezényelni. Kívülrõl úgy tûnik,

hogy kimerítõ tevékenység a vezénylés, gondolom,

több kilót lead ilyenkor.

Több kilót talán nem, de kiszedi az embert.
Nagy a koncentrálásból eredõ fáradtság. Nem
fizikai, inkább lelki, szellemi fáradtságot érzek.

M it jelent Önnek a hit?

A hit számomra az egész életet jelenti, csak
hitben tudok élni, nagyon köszönöm az Isten-
nek, hogy a hitet megadta nekem. Ahogy öreg-
szem, egyre jobban érzem ennek valódiságát,
mélységét és realitását. Azt a csodálatos köze-
get, amiben az embert akár jó éri, akár rossz,
nem lehet nem észre venni, hogy a Jóisten irá-
nyítja az életét.

Számomra olyan ez
a közeg, amely nyugal-
mat, erõt ad. Amit i fjabb
koromban csak sej tet-
tem, azt most felnõtt fej-
jel  érzem, hogy megta-
lál tam.

SZILÁGYI FERENC

Hûség-díj átvételekor Dömösön és fogadáson feleségével
(a háttérben Ferencz Éva mûvésznõ).

A Nemzeti Társaskör összejövetelén a 
Kis Olimpia étteremben, a szerzõ családja 
Takács Mónika és    Szilágyi Katalin körében.  

A Hazatérés Református templomban.
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AA
rendszerváltás utáni tizenha-
todik évben anyanyelvünk és
nemzettudatunk romlása oly
mértékû lett, hogy már nem
elég jelszavakat hangoztatni:

cselekedni kell. A hivatalos nyelvmûvelés
feladatát nem tölti be, mert egyfelõl nem
is vesz tudomást nyelvünk napról napra
fokozódó szennyezõdésérõl a gáttalanul
beáradó angolszász nyelvi szeméttömeg
által, másfelõl puha és hatástalan eszközö-
ket alkalmaz, tevékenysége nyelvhelyes-
ségi és stilisztikai javítgatásokban merül
ki, végül leválasztja a nyelvmûvelést a
nemzettudatról, vagyis „világnézetileg
semleges” nyelvápolást folytat, melybõl
többé nem kérünk. Nyilván nem számítha-
tunk sem a politikai vezetésre, sem a hír-
közlõ szervekre, hiszen ezek (kevés kivé-
tellel) szinte vállvetve rombolják tovább a
kommunista uralom alatt súlyosan meg-
rongált nemzettudatunkat, családi életün-
ket és istenhitünket, önbecsülésünket és
népi mûveltségünket. Ezennel megszólít-
juk mindazokat, akik ezekkel a jelensé-
gekkel nem tudnak és nem akarnak meg-
békélni, akik hisznek abban, hogy gátat
vethetünk nekik.

Elsõsorban azzal kell tisztába jönnünk,
hogy pontosan mit akarunk védeni. Sajá-
tos (és sajnálatos) történelmi, világnézeti
okok miatt sem az oktatás, sem a kutatás
nem képes felmutatni a magyar nyelv (és
népi mûveltség) különleges sajátosságait
és értékeit, melyek õt a környezõ, teljesen
más rendszerû és kötõdésû indoeurópai
nyelvektõl élesen megkülönböztetik. Eze-
ket az értékeket még magyar nyelv és iro-
dalom szakos nevelõk, egyetemi hallgatók
sem ismerik, ezért hát másokban tudatosí-
tani, mellettük érvelni sem képesek. Ezen
értékeket csak az akadémián és egyeteme-

ken kívül folyó, mintegy harminc éve el-
kezdett, ún. szerves mûveltségi kutatások
révén lehetett és lehet föltárni, szerény ke-
retek között ismertetni.  Tudatosításuk na-
gyon fontos az igazi nyelvvédelem elsõ
lépéseként. Melyek ezek az értékek?

Mindenekelõtt ki kell emelni nyelvünk
rendkívül rugalmas szórendjét, mely lehe-
tõvé teszi, hogy mondanivalónkat igen ár-
nyaltan, az angol, német stb. nyelvekben
szükségképp kialakult merevség, kötött
szórend, számszerûség, formalizmus, ki-
emelõ szerkezetek stb. nélkül fejezhessük
ki. Szorosan idetartozik nyelvünk és ész-
járásunk mellérendelõ-rokonító jellege,
mely párhuzamok alkotása révén képes a
valóság közvetlen megragadására – min-
denféle elvonatkoztatás és „definiálás”
nélkül, melyeket annak hiányában a tõ-
lünk nyugatra és keletre élõknek ki kellett
találniuk. Ennek tudatosításával állíthat-
juk meg a köznyelvünkben járványként
terjedõ angolszász mondatfûzést, melyre
a vonatkozó névmások és kiemelõ szerke-
zetek, valamint a névelõk túlzó használata
jellemzõ. Bár külsõ erõk és belsõ csügge-
dés sokat torzítottak rajta, ez a melléren-
delõ-rokonító jelleg uralta-uralja ereden-
dõen történelmünket, közigazgatásunkat,
tájhoz és más népekhez való viszonyun-
kat, viseletünket és viselkedésünket. Ez a
szabadság és mellérendelõ elv érvényesül
Istennel való kapcsolatunkban, igen gaz-
dag és Európában páratlan népmûvésze-
tünkben, táncainkban, Szent Koronánk
képi rendjében, de még gazdálkodásunk
eredeti módozataiban is. Ezt a jellegzetes-
ségünket csodálatos aranytárgyakat létre-
hozó, igen magas szellemi-erkölcsi szin-
ten álló, határtalan térben és korlátlan idõ-
ben élõ pusztai õseink alkották meg és
hagyták reánk elsõ számú megõrzendõ
örökségként. Nem dobhatjuk sutba ezt az
örökséget! 

Ugyanez a mellérendelõ-rokonító ész-
járás nyilvánul meg egyalakú szavaink-
ban, pl. méh, szûr, fog, nyúl, ég, sír, nõ stb.,
melyek jelentései között – szótáraink állí-
tásával ellentétben – nem véletlenszerû,
hanem nagyon is szoros, szerves össze-
függés mutatkozik: ezek a jelentések egy-
mást magyarázzák. Ugyanez a helyzet
szócsaládjainkkal is, melyek nyelvünk
szókincsét – más nyelvektõl lényegileg el-

térõ módon – egységes, szerves rendbe
szervezik, s amelyekrõl a tudomány és az
oktatás (talán épp ezért) egyáltalán nem
vesz tudomást. A rohamosan leépülõ köz-
nyelvben és a szaknyelvekben fölöslege-
sen használt idegen szavak – a sok szép
magyar szó kiszorításával – szócsaládjain-
kat is rombolják. E szócsaládok eredendõ-
en a világegyetem mûködését s benne a
Teremtõ munkáját képletezik.

A nyelvvédelem ügyéhez természetes
módon hozzátartozik még a fõvárosi ejtés
egyeduralmának megszüntetése, vissza-
szorítása nemcsak a hírközlõ szervekben,
hanem a színpadon és filmvásznon is. Tá-
mogatni kell nyelvjárási sajátosságok
nyilvános és mindennapi rendszerességgel
történõ megjelenését, mindenekelõtt az
egykor általánosan használt és különleges
értéket képviselõ zárt ë ejtésének elter-
jesztését; el kell érni, hogy az emberek
büszkék legyenek nyelvjárási beszédmód-
jukra. Ezzel párhuzamosan vissza kell ál-
lítani a magyarság alaposan megcsappant
önbecsülését, istenhitét, az anyaság és a
tiszta családi élet rangját. Az édes anya-
nyelv becsülete ugyanis nem választható
el a nemzet és a család önbecsülésétõl.

Végül szorgalmazzuk az Országgyûlés
által elejtett nyelvtörvény meghozatalát;
legalább a lengyel törvényhez hasonló szi-
gorúságú intézkedésre van szükség, hogy
megállíthassuk a külsõ nyelvi szennye-
zést, a belsõ csüggedést, a hagyománya-
inkkal, igen gazdag népi mûveltségünkkel
és édes anyanyelvünkkel nem törõdõ, jö-
võ- és családellenes, nemzetvesztõ maga-
tartás terjedését. A magyarság nem „infor-
mációhiánytól” szenved, hanem attól,
hogy az utóbbi 200–300 év alatt fokozato-
san megvonták tõle õsi mûveltségét, mely
õt évezredeken át védte és táplálta. Fenn-
maradásunkat nem az Európai Unió vagy
holmi szedett-vedett „globalizációs” folya-
matok, hanem a szkíta-magyar népi ha-
gyományainkhoz és a magyarok Istenébe
vetett hithez való visszatérés szavatolhatja. 

DR. VÉGVÁRI JÓZSEF, NYELVTANÁR ÉS

DR. MÁTHÉ LAJOS, NAPVILÁG ALAPÍTVÁNY

Védjük meg 
a magyar nyelvet! 

Védjük meg 
a magyar nyelvet! 

Érték



Déli harangszó
Könyvajánló
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Déli harangszó
„Hogy az egész nép, fajra, nemre való te-
kintet nélkül, ezeknek az imáknak és bú-
csúknak részese lehessen, megparancsol-
juk és elrendeljük, hogy az összes váro-
sok, területek és helyek minden egyes
templomában a három órai és az esti ima
között … egy vagy több zengõ haranggal,
hogy jól hallhatók legyenek, félórás idõ-
közönként háromszor harangozzanak
minden egyes nap...” – olvashatjuk III.
Calixtus pápa 1456. június 29-én kiadott
bullájában. 

A harang szava egykor végigkísérte
az emberek életét, rendbe fogta hétköz-
napjaikat, ünnepeiket. Elvilágiasodott
korunkban már veszített hajdani fontos-
ságából, de talán még most is joggal
idézhetjük a régi latin mondást: viros
voco, mortuos plango, fulgura frango –
azaz: az élõket hívom, a halottakat elsira-
tom, a villámokat megtöröm. A harang-
szó hívás, figyelmeztetés, intés, emléke-
zés és emlékeztetés, és ugyanolyan jel-
lemzõje egy településnek, egy tájnak,
mint a népdalok vagy a népviselet. Maga
a harang szavunk az egyik legkorábbi tö-
rök eredetû átvételeink közé tartozik.
Amikor a X–XI. század for-
dulóján a magyarság felvet-
te a kereszténységet, akkor
már mind keleten, mind pe-
dig nyugaton jó ideje hasz-
náltak harangot, és nem-
csak a Kárpát-medencében,
hanem egész Európában a
mindennapok része lett. 

A haranghasználat rend-
je évszázadok során alakult
ki. Nagypénteken a haran-
gok régi szokás szerint
„Rómába mentek”, azaz
nem szólnak. Csak nagy-
szombaton, a mise Glóriája
alatt kondulnak meg ismét.
Ez azt jelenti, hogy a ke-
resztények minden szomo-
rúsága elmúlt, Krisztus sír-
jából feltámadt, az igaz Jó-
nás legyõzte a halált, és el-
érkezett az örvendetes Hús-
vét ünnepe. 

Egy-egy közösség sokat áldozott arra,
hogy szépen csengõ, hírüket messzire vi-
võ harangjuk legyen. De vajon tudjuk-e
mindannyian, hogy miért szólnak minden
délben a harangok? A XV. század köze-
pén Mehmed szultán félelmetes serege
Magyarország ellen indult, III. Calixtus

pápa keresztes hadjá-
ratot hirdetett, és el-

rendelte, hogy a kereszténység védelmé-
ben a harangszó szólítson imára minden
hívõt. Sokan a harangszó nyomán elmon-
dott ima erejének tulajdonították, hogy a
Hunyadi János hadvezér és Kapisztrán
János ferences barát által vezetett keresz-
tes had Nándorfehérvár falainál gyõzel-
met aratott az Oszmán birodalom seregei

felett. Ez a figyelmeztetõ és küzdelemre
felhívó harangszó évtizedekig megállí-
totta a törökök elõrenyomulását. 54 évvel
késõbb, 1500. augusztus 9-én – a jubile-
umi Szentév alatt – az akkori pápa, VI.
Sándor elõdje korábbi rendelkezése alap-
ján akként határozott, hogy a harangszó
ezentúl minden délben szólaljon meg,
emlékezetünkbe vésve azt, hogy a ke-
reszténység védelme, az összetartás min-
den idõben és minden helyen fontos kö-
telesség. 

Ennek a történelmi ténynek állított
méltó emléket a Visy Zsolt szerkesztésé-
ben Déli harangszó címen megjelent ün-
nepi kiadvány, melynek egyes írásai – je-
les tudósok közremûködésével – felele-
venítik a harangozás szokásának kialaku-
lását és európai történetét (Benkõ Elek ré-
gész); a magyarországi harangkészítés
több évszázados útját (Patay Pál régész);
a harangozás liturgiai hátterét (Török Jó-
zsef egyháztörténész); a harangozás szo-
kásához kapcsolódó rendkívül gazdag
népéleti megnyilvánulásokat (Barna Gá-
bor néprajzkutató). A már hivatkozott pá-
pai bullákat ismerteti Érszegi Géza le-
véltáros; az oszmán terjeszkedésérõl ad
hiteles képet Ágoston Gábor turkológus;
Kulcsár Péter történész és Di Virgilio

atya pedig Kapisztrán Szent
János világszerte élõ és
ápolt kultuszát tárja elénk
gazdag adatok kíséretében. 

„A harangszó ünnepe hív
és életet búcsúztat. Abból –
írja bevezetõjében Orbán
Viktor volt miniszterelnök –,
hogy mikor és hogyan szól,
egy falu apraja-nagyja pon-
tosan tudja, mit jelez: ünne-
pet, veszélyt vagy végsõ bú-
csút. Õseink hite szerint a
harangok elriasztják a rosz-
szat, elûzik a veszélyt. Még
ma is vannak falvak, ahol az
idõsebbek azt mondogatják,
a harangszó a viharfellege-
ket is elhajtja. Szóljanak hát
a harangok, erõsítsék hitün-
ket, összetartozásunk tuda-

tát. Ûzzék el az ösz-
szes viharfelhõt Euró-
pa fölött. Emlékeztes-
senek arra, hogy lehet
hivatása nemcsak az
egyes embernek, nem-
csak a nemzedékek-
nek, hanem egy egész
országnak is."

DR. UDVARHELYI OLIVÉR

Kapisztrán Szent János (ismeretlen
18.  századi festõ alkotása,

Esztergomi Keresztény Múzeum)
Csengettyûábrázolás az ulmi

Wengenkirche fõoltárán
(1495–1498)

Szent Antal-ábrázolás csengõvel
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A pápa, aki személyesen is jelen akar lenni
közöttünk, a következõ mottót választotta
ki az eseménynek Máté evangéliumából:
„ Eljöttünk, hogy imádjuk Õt.”  (2,1) E rövid
szentírási idézet utal a napkeleti bölcsek
gyermeki hódolatára, amely gyönyörû ve-
zérgondolatot sugall az Eucharisztia évé-
ben találkozni, lelkileg töltekezni kívánó fia-
tal nemzedék számára. Nem véletlen a
szentírási idézet kiválasztása sem, hiszen a
hagyomány szerint évszázadok óta a kölni
dómban tiszteli a keresztény világ a gyer-
mek Jézust imádó mágusok ereklyéit.

Hónapok óta folynak az elõkészületek a
kölni érsekség területén és minden más né-
met egyházközségben, hogy kellõ körültekin-
téssel sikerüljön megszervezni a nagy ese-
ményt, amelyre kb. egymillió fiatalt várnak.

A nyár elején nagy port kavart fel az a
vita, amely a záróesemény színhelyének ki-
választása körül alakult ki. A szervezõk
elõbb egy régi, nem mûködõ katonai repü-
lõteret és környékét szemelték ki erre a cél-
ra Sankt Augustin Hangelar városrészében.
A természetvédõk szervezete megvétózta a
helyszínt és jogi eljárást helyezett kilátásba,
ha a szervezõk nem keresnek más helyet.
Így tovább folyt a találgatás afelõl, hogy
melyik az a Kölnhöz közel esõ szabad tér,
amelyen több százezer fiatal tud majd
gondmentesen összegyûlni a pápával?

„ Aztán, ahogy a napkeleti bölcsek el-
mentek...”  (Mt 2,13) De végre, hosszas ke-
resgélés után meglett a hely: Boldog Adolf
Kolping szülõvárosának közelében,
Marienfelden (Kerpen). M indaz, ami az ille-
tékeseknek hónapokig bosszúságot oko-
zott, gondviselésszerû fordulatot hozott.
Mert itt még több ember elfér, m int Sankt
Augustinban. És fõleg, mert a Marienfeld
területe „ szent hely” . Nemcsak azóta, hogy
a szervezõk 2004. október közepén, tehát
tíz hónappal az esemény elõtt egy ünnepé-

lyes szentmisével lelki értelemben „ elfog-
lalták” . E hely már nagyon régóta az, am ivé
a világifjúsági találkozó kíván válni: isten-
tiszteleti hellyé. Itt a ciszter szerzetesek egy
romos kápolnában õriztek valamikor egy
nagyon régi kõbõl készült szenvedõ Mária
szobrot. S ez a Pieta, amely 1420-ban ké-
szült, azóta sok száz zarándoklat célpontjá-
vá vált. De még korábbi idõpontra is visz -
szavezethetõ ez az imádságos hely: 1231-
ben ciszterci apácák alapítottak itt elõször
kolostort Brottenbroich névvel. 1448-tól a
ciszterci rend férfi ága vette át az idõköz-
ben már apátsággá nõtt kolostort, s töltöt-
te meg vallásos élettel a helyet egészen a
szekularizációig (1803), am ikor megszün-
tették a rendeket.

Így, sok évszázaddal késõbb, most újra
lelki zarándoktemplom épül itt a világifjúsági
találkozó alkalmával, ahol hajdanán szerzete-
sek nõi és férfi ága oly hosszú idõn keresztül
liturgiára gyûlt össze és imádta Istent. 

Idén augusztusban tehát Marienfelden –
Isten segítségével – sok százezer fiatal a
nagyvilágból a Szentatyával együtt tovább -
folytatja e lelki cselekedetet az éjszakai
szentségimádás és az azt követõ ünnepi
szentmise világában. A látszat szerint a XIX.
század elején a szerzetesek igyekezete ku-
darccal járt, mert – bár külsõ nyomásra –,
de el kellett hagyniuk a kolostort. Viszont a
lelkek mélyén körvonalazódni látszik, hogy
mégis volt ereje imájuknak!  Én bízom ab-
ban, hogy imádságuk hatása meg fog mu -

tatkozni most, évszázadokkal késõbb a világ
fiataljainak együttlétében. S így újra bebizo -
nyosodik, hogy semmi sem vész el örökre
azok igyekezetébõl, akik õszinte, tiszta szán-
dékkal Isten dicsõségét és a lelkek javát
szolgálják. Mert ma is vannak sokan, akik-
nek minden nemes igyekezete elsõ rálátásra
hiábavalónak tûnik. Sok szülõ küzd ma is
gyerekei egészséges körülmények közötti
keresztény nevelkedéséért, hitoktatók igye-
keznek mindent megtenni, hogy a felnövek-
võ nemzedék Istenre találjon, s m intha
mindez hiába való volna. Az elsõáldozás és
a bérmálkozás után az iskolások nagy része
egy csapásra elmarad a közösség liturgikus
ünnepeibõl s a lelkészek évekig nem talál-
koznak már velük. A sikertelenség sokakat
jobban felõröl, mint a befektetett energia. És
mégis, minden igyekezetünk, amit Istennek
ajánlunk, nem fölösleges. Néha olyankor
mutatkozik meg mindezek hatása és olyan
formában, ahol és ahogy még csak álmodni
sem mertük. Ki tudja, mennyi hitbeli erõsö-
dést fog majd eredményezni a ciszter szer -
zetesek évszázados imája 2005-ben a világ-
ifjúsági találkozón. Bizonyára õk sem mer -
tek álmodni arról, hogy egy ilyen esemény-
re fog sor kerülni apátságuk színhelyén.

A Marienfeld területének egyik oldalán
áll egy nagy kõ, amelybe Adolf Kolping egy
mondata van belevésve. A boldoggá ava-
tott kerpeni Kolping ezeket a szavakat
mondta hajdani szülõfaluja káplánjának,
aki életútján mély benyomást tett rá: „ Igye-
kezeted nem lesz fölösleges.”

Az Egyház hivatalos megnyilatkozása
alapján tudjuk, hogy Kolping életében való-
ban nem volt hiábavaló mások igyekezete.
De imádkozzunk és dolgozzunk közösen re-
ménykedve azért, hogy a 2005-ös világifjú-
sági találkozó Kölnben is sok lelki gyümöl-
csöt érleljen fiataljaink és mindannyiunk éle-
tében. LUKÁCS JÓZSEF,  KÖLNI PLÉBÁNOS

Kis hírek a nagyvilágból

„I gyekezeted nem lesz fölösleges! ”„I gyekezeted nem lesz fölösleges! ”

Idén augusztusban nagyszabású egyházi esemény elé néz Köln vá-
rosa a 20. világifjúsági találkozó alkalmával. A Szentatya ugyanis az
augusztus 16-21. közötti idõre a Rajna menti városba hívta meg a
világ fiatalságát, hogy õk ott „ egymást jobban megismerjék és az
Úr Lelkét kérve a keresztények egységéért fáradozzanak” .



K
i gondolná, hogy Is-
tenben hívõ dicsõ
elõdeink még akkor

is Bibliát nyomtattak, ami-
kor gyûlni kezdtek a komor
fellegek a fejük felett. A for-
ró szurokkal, égõ szalma-
karikákkal harcoló egri
asszonyok méltán kaptak
az utókortól tisztes emlé -
ket, és becsületet, de va-
jon hányan tudnak arról,
hogy más csuda dolgok is
megestek a háromfelé
szakadt ország egykori tör-
ténetében, az ádáz tö-
rök–magyar várharcok ide-
jén? Pedig majd száz évvel
Eger viadala után, Vára-
don is igencsak érdekesen
alakult a vár viadala, még
akkor is, ha ez a vár végül
is a török kezére került.

1660. július 11-ét irt a
naptár, amikor a váradi ka-
pitánynak úgy kellett dön-
teni, hogy felgyújtja a saját
városát, mert a várból
másképpen nem lett volna
kilövése az ostromra ké-
szülõ török felé, és az ép
házak között a török igen-
csak könnyen megközelít-
hette volna a vár falait. A
város tehát égett, mert a
kapitány hiába várta
Souces Lajos Rattuit kapi-
tány császári felmentõ se-
regeit, akik mint ekkoriban
rendesen máskor is, most
is elkéstek a csatából. Pe-
dig Rattuit gróf nem akárki
volt, hanem Montecuccoli
tanítványa. Mégsem ért
idõben a csatába, amit a
Habsburg gazdái talán
nem is bántak annyira. El-
végre – szerintük – a legol-
csóbb csata a meg nem ví-
vott csata, különösen más
ország területén.

Június 14-én meg is ér-
kezett a roppant török se-
reg és körbefogta a várost.
Nagyon kevés – mindösz-
sze néhány száz – katona
maradt a várban, és alig
néhány száz polgár szorult
be, akik nem vették észak
felé a menekülés irányát.
Harmincöt deák azonban

úgy döntött, hogy elsõsor-
ban nem élelmiszert visz
magával, hanem nyomda-
mûhelyük minden felszere-
lését, hiszen éppen a Bib-
lia legújabb példányait
nyomtatták, amikor a török-
nek híre jött. Ez volt az elsõ
magyar magyarázatos
szentírás, amit Köleséri
Sámuel tiszteletes látott el
magyarázó szövegekkel. A

magyar hon ekkoriban sem
volt híres könyvolvasói eré-
nyeirõl, de a sors fura finto-
ra úgy hozta, hogy ezt a ki-
adványt már elõre kifizet-
ték sokan, és – ahogy ma
mondanánk – tiszántúli
nagyurak személyében
szponzorai is akadtak. A
huszonöt íródeák, és
nyomdászdeák, három ide
menekült prédikátor,
Kovásznai Péter, Kállai
András, Igaz Kálmán veze-
tésével, nem törõdve a
vésszel, folytatni kezdték a
munkát ott, ahol abba-
hagyták. Segítségükre volt
ebben a váradi oskola ki-
váló tanára Mártonfalvy
András is, aki késõbb a
csatát túlélt diákokkal Deb-
recenbe menekült, és élet-
re keltette a magyar vallá-
sos oktatást. A vár kaza-

matájában könyvnyomtató
mûhelyt rendeztek be, és
szinte végkimerülésig dol-
goztak a nyomtatással.
Még az sem törte meg eltö-
kélt hitüket, hogy augusz-
tus 14-én felrobbant a vár
puskaporos tornya, ami ép-
pen a kazamatába menekí-
tett nyomdára szakadt rá.

Augusztus 24-én már
csak egy rakás rom volt a

vár miután a török akná-
szok sikerrel robbantottak
fel egyszerre két bástyát is.
Negyvenhat napja tartott
az ostrom, amikor a kapi-
tánynak tovább már nem
volt semmiféle tartaléka, és
tárgyalni kényszerült. A tö-
rök el is fogadta a tárgyalá-
si ajánlatot. A magyar tár-
gyalóküldöttség kialkudta,
hogy nemcsak a fegyverei-
ket vihessék magukkal, ha-
nem a kész Bibliákat is. A
tárgyalás olyan sikeres
volt, hogy Ali basa meg-
ígérte, 200 szekeret ad a
kivonuló magyaroknak a
kész Bibliák elszállítására.

Augusztus 28-án meg-
kezdõdött a kivonulás. A tö-
rök ígéret is csak részben
teljesítõdött, hiszen a két-
száz szekér idõközben alig
százra olvadt, sok Bibliát a

magyarok a kezükben vit-
tek magukkal. Így össze-
sen a tízezer kinyomtatott
Bibliából mintegy hatezer
megmenekült, és kikerült a
várból. A törökök a kaza-
matában maradt majd
négyezer Bibliára tüzes
fáklyákat dobtak. Azonban
a törökök is sokat meg-
mentettek a kinyomtatott
Szent Könyvekbõl, így le-
hetséges, hogy a váradi
„Magyarázatos Bibliából”
ma a Topkapi Múzeumban
is található jó néhány pél-
dány. Igaz a kivonulás után
volt olyan török topcsi (tü-
zér) is, aki a tevéjének kí-
nálgatta, és a kiéhezett jó-
szág meg is ette a frissen
nyomott lapokat. Szegény
pára nem az igétõl, hanem
a bõvel ólmozott festéktõl
pusztult el késõbb.

Így történt Várad híres
1660-as ostroma, amirõl
érdemtelenül elfeledkezett
a magyar irodalom és tör-
ténetírás. Pedig Debrecen
és Nyíregyháza kivételével
ekkor került a török uralma
alá az egész Tiszántúl.
Igaz ezzel az eseménnyel
kezdõdött a magyarság hí-
res és rettegett ellenállási
módszere a „passzív re-
zisztencia”, amivel késõbb
a Habsburgok napjait is
olyannyira megkeserítet -
ték. A magyarság képes
volt nem foglalkozni az el-
nyomóival, és akkor is
könyvet nyomtatott, amikor
az elnyomók ágyúval, tûz-
zel, kartáccsal akarták
megtörni õket. Sohasem
sikerült sem töröknek, sem
osztráknak. A Váradon
1660-ban az ostrom alatt
nyomtatott „magyarázatos
Biblia” ki-
m e n t e t t
h a t e z e r
példányá-
ból leg-
alább ezer
még ma is
megvan.

RÁCZ KRISTÓF LÁSZLÓ

Érdekességek a
Biblianyomtatás történetébõl

Biblianyomtatás ágyúdörgés közepette
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B
uda visszafoglalása után, 1686-
ban – ahol Majthényi László atya
is harcolt  – a Rend próbálta visz-

szaszerezni ingatlanjaikat, ám a minden-
kori városvezetés ezt nem támogatta.
Felépült a pesti kolostor, mely rövid ide-
ig a Rend központja is lett. Ám 1786-ban
II. József eltörölte a Pálos Rendet is, így
újabb 150 év szünet következett… A csá-
szár „lelkülete telve volt az
Encyklopaedia íróinak gondolattömegé-
vel és racionalizmusával”; ez a raciona-
lizmus, a materializmus õsképe 1789-ben
már templomokat rombolt.

Miért szüntették meg a Rendet? A
Rend tiszta vagyona ekkor több mint 4,5
millió rénusforint volt. A pálos gazdasá-
gok jó mûködéséhez hozzájárult financi-
ális rátermettségük és szociális érzékeny-
ségük is; például másoknál alacsonyabb
kamatra adtak pénzt – gondoljunk itt a
templomosok bankárokat megszégyenítõ
tevékenységére –, sõt, szegények és rá-
szorulók kamatmentes kölcsönt is kap-
hattak. A pálosoknak iskoláik voltak, fi-
lozófiájuk Arisztotelész és Aquinói Szent
Tamás tanaira épült, és nem utolsósorban
a Rendet mindenkor jellemzõ erõsen ma-
gyar szellemiségre. A feloszlatás idején a
Rend könyvtáraiban több mint tízezer
kötet maradt gazdátlanul.

1864-ben történt az elsõ érdemi kísér-
let a pálosok visszatelepítésére, ami ak-
kor a lengyeleknek is fontos volt, ugyan-
is II. Sándor cár abban az évben oszlatta
fel a Rend maradványait; valami újrain-
dulhatott volna, ám ez akkor még nem
adatott meg. 1902-ben Nagylévárdon ad-
tak házat a visszatelepülõ szerzetesek ré-
szére, ám ismét visszahívták a testvére-
ket. 1903-ban még egy újabb kísérlet vált
sikertelenné.

1934-ben végre újjáalakulhatott a ma-
gyar tartomány. Birtokba vehették a Gel-
lért-hegyi sziklakápolnát, ez lett a MA-
GYAROK NAGYASSZONYA SZIKLA-
KOLOSTORA. Másfél évtizedük lett e
szolgálatra…

Minden nagyon szépen indult. Sorra
szervezõdtek Pécsett,  Pálosszentkúton, és
Jakab-hegyen is újrakezdték; P. Gyéressy
Béla Ágoston egyidejûleg negyedéves

rendi értesítõt is szerkesztett, Kisbán
Emillel egyetemben; utóbbi megírta
csaknem ezer oldalas, ma is haszonnal
forgatható rendtörténetét, mely 1940-ben
jelent meg.

A német megszállást követte a nyila-
sok, a szovjetek, az ávósok rémuralma.
Újabb rombolások, internálások, majd a
Rend eltörlése – megalapításának 700.
évfordulóján.  Az 1951-ben kivégzett P.
Vezér Ferenc pálosszentkúti perjelt a
rend a vértanúi között tartja számon. Le-
tartóztatása után hónapokon át kegyetle-
nül kínozták, végül a Gyûjtõfogház udva-
rán akasztották fel. 37 éves volt.

1951  Húsvéthétfõn az ÁVH betört a
Sziklatemplomba, és begyûjtötte a pálo-
sokat. Amit lehetett, magukkal vittek, be-
olvasztották, a többit összetörték. A bar-
lang bejáratát két méter vastag betonfal-
lal torlaszolták el és zárták le. P. Ács Fe-

Szerzetesek

„Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal
fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz
hanyatlani.”    (középkori jövendölés)

Özséb, az elsõ pálos atya, a Magyar Pálos Rend ala-
pítójának története az 1200-as évek derekán kezdõ-
dik, ám a pálosok történetének gyökerei sokkal mé-
lyebbre nyúlnak vissza. A Rend az egyiptomi puszta-
ságban ezer évvel  korábban él t Thébai Remete Szent
Pált (228–341), az elsõ ismert remetét választja vé-
dõszentjének. Ünnepe: január 15.

Czêstochowai pálos kolostor kerengõje.

P.  Marián magyarul tudó lengyel pálos atya.

A Pálosok 750 esztendeje 2. részA Pálosok 750 esztendeje 2. rész

A Pálos Rend új kolostorának felszentelése
Petõfiszállás-Szentkúton lesz 2005
Pünkösdjén.
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Szerzetesek

renc István a pécsi kolostor ökonómusa
volt, menekülni próbált, agyonlõtték,
majd holttestét a vonat kerekei alá lökték.
'56 után P. Kováts Ferencet, aki titokban
lett rendtag, az ávósok úgy összeverték,
hogy belehalt sérüléseibe.

Akik túlélték, összesen több mint 150
év börtönbüntetést kaptak, köztük
Gyéressy atya; õ aztán budafoki remete-
ségében, már szembetegségével küsz-
ködve készíti el hiánypótló mûvét, amely
Documenta Artis Paulinorum címmel
1976-ban jelent meg. P. Bolváry Pált
1961-ben tartóztatták le másodszor, hat
év börtönbüntetést kapott; ebbõl két évet
töltött le Márianosztrán. Késõbb õ is el-
hagyta az országot.

A feloszlatás után csupán öt atya és
egy laikus testvér ma-
radt hazánkban. Hoz-
zájuk csatlakozott
még tizenegy „titkos
atya”, akik a szétszó-
ratás alatt illegalitás-
ban végezték el a no-
viciátust, s tettek fo-
gadalmat; mint pálo-
sokat szentelték õket
pappá, bár a püspökö-
ket ebbe nem avatták be…

P. Borsos J. József, a mostani magyar
tartományfõnök így emlékszik vissza er-
re a korszakra: „Mindannyian, akik az
úgynevezett idõsebb nemzedékhez tarto-
zunk, klandesztin (‘földalatti’) szerzete-
sek vagyunk. Az 1960-as évektõl Árva
Vince atya 26 évig rendfõnöki megbízott-
ként titokban vezette a közösséget. Így
ment ez 1989-ig.” P. Árva Vince titokban,
állami szempontból illegálisan lett a ma-
gyar pálosok vezetõje. Márianosztrán
fordította magyarra Gyöngyösi Gergely
eladdig rejtõzõ középkori rendtörténetét.
A rendszerváltozás idején õ terjesztette

fel az Apostoli Szentszék megfelelõ hiva-
talához az 1950 után belépett rendtagok
névsorát törvényesítés céljából.

A hazai változások után ismét újjáala-
kulhatott a magyar tartomány, napvilágra
került a Sziklakápolna. Visszakapták
egykori pálosszentkúti (Petõfiszállás) há-
zukat, a márianosztrai templomot. A köz-
pont Pécs lett, növendékképzésre is szol-
gáló rendházzal.

1991-ben már Nemzetközi Pálos Szim-
póziumot rendeztek Budapesten, melynek
elõadásai a Varia Paulina sorozat keretében
meg is jelentek; ezt követte Gyöngyösi
könyvének új kiadása, majd Fráter György
életrajzának megjelentetése.

Vörös Gyõzõ, fiatal egyiptológusunk
Thébában, ásatások közben rábukkant
egy sziklabarlangra, ahol olyan
Pantokrátor Krisztus-ábrázolást fedeztek
fel, amilyen Szent Koronánkon is van; az

eredeti falfestmény kopt keresztények
mûve a IV. századból. Ennek  másolatát a
gellérthegyi Sziklakápolnában helyezték
el. Vörös Gyõzõ vallomása: „Krisztus
felhívta a figyelmemet arra, hogy egysze-
rû magyar kutató voltam, aki azért kap-
hatta meg ezt az ajándékot mint égi ke-
gyelmet, hogy a Thot-hegyi kápolnát
megtalálhassam, mert egy olyan nemzet
fia vagyok, amely Thébai Remete Szent
Pál szellemének egyetlen legitim utódja.”

„Thébai Szent Pál kolostorához, va-
gyis Dair Anba Bulához a Qualialah hegy
északi oldalának legkanyargósabb útja
vezet. Ezt a barlangot választotta ki a fia-
tal, gazdag ember, Pál, hogy a teljes Isten-
hez tartozásról tegyen tanúságot. A szer-
zetesek beszélnek a hollókról is, amelyek

gyakran megjelen-
nek, és amelyek a
környezõ sziklás he-
gyekben fészkelnek.”
– írta a helyszínrõl P.
Andrew J. Dembicki,
aki ma perjel Auszt-
ráliában.

Hely hiányában
sok mindenrõl nem
szólhattam. Kima-

radtak a kolostoralapítások fordulatos
történetei, a középkori pálos vértanúk
szomorú sorsa, a pálos reform külön kö-
tetnyi anyaga, a barokk-kori pálos költõk
és iskoladrámáik, valamint a nagy kér-
dés: hogy miért is van Lengyelországban
egy magyar alapítású rend központja; és
még sok minden más. Ezek egy készülõ
könyvben követelnek maguknak helyet.

Zárszóként és iránymutatóként kap-
csolódjon össze múlt és jelen. 

A középkorban Erdélyben épült a
Szent István kolostor, a Nagyvárad köze-
lében lévõ Szentjobbon, melynek aktua-
litását egy 2004. tavaszi hír adja: „A tele-
pülés arról nevezetes, hogy a Szent Lász-
ló király alapította bencés apátságban
õrizték István király jobbját, innen is
kapta a falu a nevét. E sorok írásakor egy
oszlopkõ került elõ a korai klastromból.
A régészeti és forrástani kutatások alap-
ján még az sem kizárt, hogy a szentjobbi
kolostor tatárjárás utáni építkezései is
ugyanezen a területen vannak.” Ezt csak
annyiban egészíteném ki, hogy
Szentjobbon a volt bencés kolostort
1498-ban a pálosok kapták meg; ez volt
az utolsó, magyar király által adományo-
zott pálos kolostor. Ami most napvilágra
kerülhet. Ez adjon a Rendnek és híveinek
bíztatást.                         

JUHÁSZ JÓZSEF

Pálosszentkúti Kisboldogasszony napi
búcsú ünnepi körmenete.

A márianosztrai kegytemplomban misén.

Krakkó,  Skalka pálos templom.

Remete Szent Pál a Pálos Rend névadója
(lengyelországi oltárkép).

A Szûzanya pálosszentkúti kegyszobra.
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Legújabbkori vértanúk

A
hazánkat „ felszabadító dicsõséges szovjet
hadsereg” , leitatva, alkoholgõzösen, elõ-
õrseiben jól elõkészítette az ateista szovjet

kommunista diktatúra közel félévszázados ural-
mát. Ennek az Istent, embert és bármilyen érté-
ket nem kímélõ pusztításnak esett áldozatául
Bódi Mária Magdolna, az életét Istennek, Jézus-
nak szentelt egyszerû, pusztai sorban élõ gyári
munkáslány.

Bódi Magdi, a „magyar Goretti Mária" 1921.
VIII. 8-án Szigligeten született. Apja, Bódi János
felvidékrõl jött lovász, anyja Nika Mária, Bada-
csonyból idekerült cselédlány volt. Nagybol-
dogasszony ünnepén keresztel ték meg a
nemestördemici  templomban. A kistermetû,
talpraesett, bátor kislány kitûnt szelídségével,
vidámságával is. Jól tanult, remekül szerepelt az
iskolai ünnepélyeken, színdarabokban szavalt,
énekelt. Gyula bátyja mellé ekkor született öcs-
cse, János. Szülei nem jártak templomba, de
õket elküldték. Szívesen járt át Jánossal a vasár-
napi misékre. Harmadikos korában lett elsõál-
dozó, és bensõséges barátságot kötött Jézussal.
Rész vett „katolikus- református”  gyermeki hitvi-
tákban is, melyek akkor még csatákká élesedtek
közöttük, és megkergették egymást…

Szeretett olvasni, iskolai jutalomkönyveket,
barátnõk kölcsönkönyveit. 1934 januárjában át-
költöztek egy Balatonkenese melletti tanyára.
Sokat segített édesanyjának a házimunkákban,
édesapjának a mezei munkákban és az állatok
körül. A puszta csendes elzártságában egyre
többet imádkozott a meglehetõsen vallástalan,
eldurvult környezetben, de megcsodálta a ter-
mészet szépségét is a kenesei magaspartról.

Otthon sokszor térden ál lva imádkozott
hosszan, a vendégektõl sem zavartatva magát. A
lelke mélyén titokzatosan egyre jobban munkált
az isteni hívás, kegyelem…  A húszas évek de-
rekán papír-  és robbanóanyaggyár létesül t
Balatonfûzfõ közelében. A vallási élet felvirágoz-
tatására dr. Androsits István veszprémi teológiai
tanár vállalta az önálló lelkészség megszervezé-
sét. Magdi eleinte egyedül, majd a pusztai gye-
rekekkel bejárt Fûzfõre a templomba, hittanra,
misére, és az Oltáregylet egyik vezetõje, Bíró
Sándorné keze alatt buzgó és hozzáértõ segítõ-
vé vált. A plébános lelki irányítása és könyvei
tanulmányozása ál tal  egyre inkább kezdett
apostollá válni: mindenféle plébániai, templomi
és tanyai munkát elvállalt, beszélt Istenrõl, Jé-
zusról kisgyerekeknek és felnõtteknek egyaránt.
1937- tõl lelkiélete egyre határozottabban bonta-
kozott ki. 1939. november 6-án belépett gyári
munkásnak a Nitrokémia Rt. üzemébe. Kiváló
munkás lett. A gyári vi lág egyre romló erkölcsi-
ségével szemben õ töretlenül tiszta maradt hívõ
világában, és hamarosan jel lé lett. Gúnyolták is
érte, de õ határozottan és szellemesen utasított
el minden rosszat. A jó szándékkal közeledõ,
udvarló fiút szeretettel, de azért határozottan in-

tette le, mert életét Istennek készült szentelni.
Komoly apostoli munkát végzett a gyárban az
elzüllés veszélyének kitett fiatal lányok körében,
és a hitéletbe is igyekezett bevezetni õket. A há-
borús küszködõkön szociális-karitatív munkájá-
val igyekezett segíteni társaival együtt. 1941 au-
gusztusában elõször vett részt zárt lelkigyakor -
laton, majd ennek nyomán október 26-án Krisz-
tus Király ünnepén örök szüzességi fogadalmat
tett a balatonfûzfõi plébánia- templomban, mivel

szegénységük miatt szerzetbe nem léphetett. A
front közeledtével náluk is megjelentek az oro -
szok. A többhónapos várakozás rettegéssel pá-
rosult. Magdi teljes tudatossággal fogadta el Is-
ten akaratát. Sorsát egyre jobban sejtette, majd
ki is mondta aggódó leánytársainak, akiket szin-
tén igyekezett felkészíteni az oroszok érkezésére.
Sokan elmenekültek. Õ helyt akart ál lni, és ma-
radt. Lelki atyjával megbeszélt mindent, a vérta-
núság vonatkozásaiban is. Lelkileg és fizikailag
felkészülve mentek édesanyjával és a helybeli-
ekkel a pincébe. Ott talált rá az áldozatát kisze-
melt orosz katona, aki betuszkolta a pince bel-
sejébe, ahol õ önvédelembõl egy kis ollóval ar-
cába vágott, s a felbõszült katona lövése után
még jártányi erõvel kijõve elbúcsúzott édesany-
jától, menekülésre szólítva õket, majd az udvar-
ra ment, ahol meglátva õt a másik ki járaton fel-
jött katona, újabb lövést adott le rá. „Uram Kirá-
lyom, végy magadhoz!" – kiáltotta a lövés után,
majd egy egész sorozatot kapott, s az utolsó go-
lyó a szívét járta át, így bukott arcra és halt meg
1945. március 23-án. Magdit különösen érde-
kelte a szentek élete, fõleg az, hogyan küzdöttek

és harcol tak megszentelõdésükért. Különösen
nagy hatással vol t rá Loyolai  Szent Ignác és a
lelkigyakorlatos könyve. Az aggódó lányokat
bátorította, buzdította helytál lásra, és félelem
nélkül  beszélt a halálról , biztosan tudva vérta-
núságát.

1945-ben, még M indszenty József veszpré -
mi megyéspüspök idején összegyûjtötték a
boldoggá avatáshoz szükséges anyagot, de az
oroszok miatt szó se lehetett az ügyrõl.

Elsõ életrajza 1955-ben jelent meg, ahol két
barátnõje szerkesztett róla egy kis füzetet, párhu-
zamba állítva életét az 1950-ben szentté avatott
Goretti M áriáéval, majd egy következõ 56-ban.

P. Temesi József S.J., az egyik fûzfõi lelki-
pásztor mások emlékezésével is kiegészítve is-
mételten kiadta a „Tanulságtétel liliommal, vér-
rel –  egy gyári munkáslány élete és vértanúsá-
ga" címû gyûjteményt 1990-ben.

E cikk írója tanúsítja: 1944 nyarán Káptalan-
füredre mentünk le átvészelni a frontot. Négy és
fél éves voltam, amikor utolért bennünket Bódi
Mária halálhíre. Ezután Fûzfõn és környékén
egyetlen lánynak vagy asszonynak sem esett
bántódása. Hozzánk 1945. Virágvasárnap haj-
nalban érkeztek az elsõ oroszok, hattagú lovas
kozákcsapat. Ennivalót kértek, majd elmentek.
Délután egy nagyobb társaság, akik a kertben
telepedtek le, megkérték édesanyámat, forralja
meg a borukat. Aztán egy fiatal kapitány az élet-
társával 3 napra betelepedtek hozzánk, majd ér-
tékeinket elvive váratlanul hajnalban távoztak.
Már megjött a megszállócsapat, amikor egy
magányos részeg katona jött pisztollyal a kezé-
ben. A két nagyapám, a bátyám és én elébe
mentünk, édesanyám bezárkózott a fürdõszobá-
ba. Sorra járta a szobákat, persze édesanyánkat
kereste, s mikor nem tudta kinyitni a fürdõszo-
bát, visszatért az elõszobába, ahol nagyapáim
körbe vették és szóval tartották addig, amikor is
Bajcsy Lajos nagyapám egy hirtelen mozdulat-
tal hátracsavarta a kezét és a másik, Jakab nagy-
apámmal együtt kituszkolta a házból és vala-
hogy elzavarta. Másnap megint jött, de akkor
már egyszerû jó szóval el tudták küldeni. 60 év
távlatából már biztos vagyok benne, hogy Bódi
Magdi hõsies vértanúságának része volt abban,
hogy édesanyám is, mi is megúsztuk a „ felsza-
badult felszabadító" testvér ilyen látogatását.

A mi esetünk is bizo-
nyítja, hogy az akkori
„ rémtörténetek" nem kita-
láltak, sajnos nagyon is
valósak voltak, és ahhoz,
hogy okul junk belõlük,
szükség van arra, hogy
megismerjük õket, hogy
merítsünk belõlük!

BAJCSY LAJOS ESPERES- PLÉBÁNOS

60 éve történt…

(1945-2005)
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Kezdjük a beszélgetést a gyerekkorról, 56-ban

születtél, egy jelentõs esemény évében. Azt olvastam

rólad, hogy szegény családból származol, nyaranta

elmentél dolgozni, hogy pénzt keressél.

Szegények voltunk abban a tekintetben,
hogy nagy család voltunk, öten vagyunk testvé-
rek, öt fiú. Édesapám magas rangú katonatiszt
volt, nem keresett rosszul. De a kapcsolatait so-
ha sem fordította arra az elmúlt rendszerben,
hogy mi olyan körülmények között éljünk, ame-
lyek az õ pozíciójának megfeleltek volna. Két és
fél szobás lakásban éltünk heten. Ez azt jelentet-
te, hogy az egykori cselédszobában lakott a min-
denkori legnagyobb gyermek, és négyen pedig
az egyik nagyszobában, a szüleim pedig a má-
sikban. Nem dúskáltunk a javakban, nem éltünk
luxus körülmények között, viszont arra sem em-
lékszem, hogy bármikor nélkülöztünk volna.
Szüleink mindig elõteremtették azt, amire szük-
ségünk volt, mindig volt tiszta ruhánk. Emlék-
szem, az elsõ farmernadrágomat az elsõ kerese-
tembõl vettem. Amíg a többiek aludtak, én reg-
gel hatra dolgozni mentem a Budafoki útra. Volt
ott egy gyár, ahová tisztítómunkásnak jelentkez-
tem nyári munkára. Abból a keresetembõl vettem
meg az elsõ farmeromat, és az elsõ biciklimet. 

Én úgy emlékszem vissza az iskoláskorra, hogy

nem nagyon nevelték belénk a magyarságtudatot. A

magyarságképünk abból állt, hogy megtanították ne-

künk a Nemzeti Dalt, a Himnuszt, a Szózatot és a

Kossuth nótát. A november 7- i ünnepségek, a május

1- jei felvonulások, az Internacionálé és a szovjet

himnusz sokkal erõteljesebben élnek bennem. Ben-

ned hogyan alakult ki az a magyarságtudat, amit ma

hirdetsz?

Ami a magyarságtudatot i l leti, nyilván ott-
honról valamennyit hoznom kellett, habár édes-
apám akkortájt politikai tisztségben volt.

Tehát a fiait ebben a szellemben nevelte?

Így van, de a családon belül, még a roko-

nokkal is, komoly politikai viták voltak a hithû
kommunista eszméi miatt. M i még gyermekfej-
jel is jobban láttuk, mint õ, hogy az a rendszer
mennyire elhibázott. Édesapám a rendszerváltás
óta 180 fokos fordulatot vett, és meggyõzõdés-
bõl tette, nem ráhatásból. Kinyílt a szeme, és
nem lehetett könnyû dolog neki átértékelni az
életét. Ami a vallásos hátteret i l leti, édesanyám
viszont mélyen vallásos ember volt. Ez szintén
konfl iktust jelentett a családban, hiszen anyám
esténként titokban jött be a szobába és tette ösz-

sze a kezünket, hogy imádkozzunk vele együtt.
Titokban jártunk a templomba is, talán ennek a
kettõs nevelésnek köszönhetõ az, hogy az én
vallási vi lágom egy kicsit felemás. Ez azt jelen-
ti , hogy nem vagyok gyakorta templomba járó
ember.

M ég lehetsz, soha sem késõ.

Ezt mondja az az atya is, akihez körzeti leg
tartozom. Néha összefutunk, és akkor mindig
megfedd: „Már megint nem láttam a templom-
ban.”  Én a val lást a legbelsõbb magánügyem-
nek tekintem. Az Istennel való kapcsolatom na-
gyon közeli, legalábbis én annak érzem. Na-
gyon fontos része Õ az életemnek, a nehézsé-
geken sokszor átsegített, ezért Isten jelenlétét
közvetlennek érzem. Tudom, sokakat irri tál,
amikor azt mondom, hogy nincs szükségem
evilági segítségre, hogy a krisztusi tanítás szel-
lemében él jek.

Szóval, a szentségekhez való járulás nálad még

hiányos.

Hát... az nálam meglehetõsen hiányos. A
mûvészvilágban is sok olyan embert ismerek,
akik már meglett korukban lettek templomba
járók, és fedezték fel az egyház szükségességét. 

A magyarságtudatra visszatérve, még el-
mondanám, hogy otthon sem kaptunk olyan
szellemi nevelést, hogy a magyarságkép nagyon

mélyen gyökerezett volna bennünk. Az ember
természetesnek tartotta, hogy magyar. Csak ak-
kor éreztem valamiféle büszkeséget a szívem-
ben, hogy magyar vagyok, amikor külföldre
utaztam. Emlékszem, olyankor mindig honvá-
gyat éreztem, haza akartam jönni, mert tudtam,
hogy Magyarország az a hely, ahova én tarto-
zom. Valószínûleg már a génjeimben benne volt
az a magyarságérzet, amelyet a honlapom is su-
gall –  ahogy említetted. Ez a tudat késõbb a sze-
repeim által vált tel jessé. Kezdve Szörényiék Ist-

ván, a királyától a Koltay- testvérek
alkotásaiig, és még hosszan so-
rolhatnám azokat a szerzõket,
akiknek köszönhetõen egyre erõ-
sebbé vált a magyarságtudatom.
Az igazi áttörést azok a szerepek
jelentették, amelyek megnyitották
számomra a magyar történelem-
nek ezeket a szegmenseit. Így
óhatatlanul is el kellett merülnöm
azokban az idõszakokban, ame -
lyek önmagukban is erõsítették
bennem azt az egészséges ma -
gyarságtudatot, amelyet a negy -

ven év alatt megpróbáltak kiölni belõlünk.
Feltûnõ ez a medál a nyakláncodon.

Ezt 1987 óta hordom. Akkor játszottam a
Szegedi Nemzeti Színházban a Jézus Krisztus
Szupersztár címszerepét, és egy szegedi ékszer-
boltban láttam meg a kis-Magyarország térké-
pét ezüst medál formájában. Bementem, és
megkérdeztem az ékszerésztõl , hogy
elkészítené-e nekem a nagy-Magyarország tér-
képet. Körülnézett, 87-et írtunk akkor, és közel
hajolva a fülembe súgta, hogy magának meg-
csinálom.

Az iskoláid befejezése után hogyan alakult az éle-

ted? M ikor gondoltál elõször az énekesi pályára?

Hát, kalandos volt az életutam. Geológiai
szakközépiskolát végeztem, amihez soha sem
volt túl sok affinitásom. De tizennégy évesen az
ember nem nagyon tudja eldönteni, hogy mi
akar lenni. Az egyik bátyám végzett geológiai
szakközépiskolát, és így jött az ötlet, hogy én is
oda jelentkezzek. Elvégeztem, utána a szüleim
unszolására, hogy rendes, diplomás, magyar
ember legyek, különféle fõiskolákra jelentkez-
tem. Így kerül tem a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Fõiskolára, ahol kereskedelmi
üzemgazdászként diplomáztam, de egy napot
sem dolgoztam a szakmában, mert a fõiskolai
évek alatt elkezdtem zenélni. 

Mûvészetemmel hirdetem azt az igét, 
amit a Jóisten rám szabott

Mûvészetemmel hirdetem azt az igét, 
amit a Jóisten rám szabott

Hit – Magyarság  – Érték

Részlet az István a királyból, Makray Pállal

Interjú Varga Miklóssal 
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Sok együttessel dolgoztál, õszintén megmon-

dom, én már nem igazán emlékszem rájuk.

Az elsõ jelentõs amatõr együttes, az eszter-
gomi Grog volt, majd az elsõ igazi profi, akivel
már lemezek is jelentek meg, az a Pandora's
Box nevû zenekar volt. Ezt követõen még egy-
két zenekarban játszottam, de hangszer nélkül
csak énekeltem. Szólista pályafutásomat a saját
zenekarommal, a VM Banddel kezdtem. 

A hangodat magad képezted, vagy tanárhoz

jártál?

Egy hónapig jártam egy jazzkonzervatóriu-
mot végzett fiatal lányhoz, de nem sok sikerrel.
A zongora mellett a memememe, mimimimi-nél
tovább nem jutottunk. Ezek után felesleges idõ-
töltésnek tartottam az ottani mekegést, úgyhogy
eljöttem. Az egykori zenekarom gitárosának,
Szekeres Tamásnak az édesapját, aki akkoriban
a klasszikus konzervatórium igazgatója volt,
kérdeztem meg, kihez érdemes menni továbbké-
pezni magamat. Amit ekkor mondott, az mély
nyomokat hagyott bennem. Magyarországon
eszedbe ne jusson elmenni senkihez, mert csak
elrontanák azt az õstehetséget, amit a Jóisten
adott neked. Én kizárólag jó énekesektõl tanul-
tam, például a Dee Purple énekesétõl, és aki a
legnagyobb hatással volt rám, az a Jurny nevû
zenekarból, egy Steve Perry nevezetû fiatalem-
ber, alig 150 centis, de félelmetes hangterjedel-
mû és énektechnikájú énekes. Én amit tudok, azt
60-70 %-ban tõle tanultam és tõle lestem el, te-
hát abszolút autodidakta módon.

Kik segítenek a felkészülésben, amikor a rock-

operákat elõadod?

Most egy picit nagyképû leszek. Minden
rockopera betanításánál, valójában közremûkö-
dik egy korrepetitor, aki nagyon jó fülû, jó hal-
lású zenészember. Õszinte leszek, remélem nem
orrolnak meg rám emiatt, de engem egy kicsit
idegesíteni is szoktak ezek a korrepetálások. Tu -
dom, nagyon sok színésznek, akinek nincs iga-
zán ri tmusérzéke, nincs benne a mûfajban, an-
nak valóban óriási segítséget jelent. Én viszont
sokszor tehernek érzem a korrepetálásokat, mert

sokkal jobban el tudom sajátítani a szerepet
egymagam. A kötelezõ köröket azért lefutjuk,
mert össze kell hangolni a dallamokat.

Érdekelne, hogy melyek azok a zenei darabok,

amelyek elõsegítették a vallásos érzület kibontakozá-

sát benned. 

Elsõként kell említenem a Jézus Krisztus
Szupersztárt, amely életem nagy szerepe. Ehhez
egy rövid történet is tartozik. 1986-ban mutatták
be elõször Magyarországon. 1985-ben, amikor
a Szegedi Szabadtéri Játékokon a János a vitéz-
ben játszottam, a záró banketten úgy váltunk el
a játékok akkori igazgatójától és Koltay Gábor -
tól, a rendezõtõl, hogy viszontlátásra jövõre, a
Jézus Krisztus Szupersztár õsbemutatóján. Ki
volt tûzve a szereposztás, én kaptam Jézus sze-
repét. Soha sem fogom elfelejteni azt a tavaszi
napot, amikor Koltay Gáborra vártam a Gerbaud
nevû cukrászdában, aki elment az akkori kultu-
rális minisztériumba, hogy megkérje a szerzõi
jogokat az elõadáshoz. Közölték vele, hogy
Koltay Gábor ezt nem rendezheti meg, és Varga
Miklós nem játszhatja el. Ez volt 86 tavaszán.
Késõbb hallottuk, hogy az akkori bimbódzó
rockszínház kapta meg a lehetõséget és valóban
be is mutatták. Õrájuk akkor a KISZ KB tette rá a
kezét, félreértés ne essék, semmiféle szakmai
féltékenység nem volt bennünk, hiszen minden-
ki próbálta a maga pecsenyéjét sütögetni. Õk
közelebb álltak a tûzhöz. Viszont 87-ben, milyen
érdekes, szintén Szegeden, de akkor már a
Nemzeti Színházban, Sándor János fõrendezõ
meghívására játszhattam és énekelhettem el a
Jézus Krisztus Szupersztárt, és ezzel megvaló-
sult az egyik nagy szerepálmom. Jézust eljátsza-
ni, az õ szenvedéstörténetét színpadon megjele-
níteni, az egy különleges életre szóló élmény.

Hogyan érezted át Jézus szenvedését?

Én, a Passió címû Mel Gibson- fi lm megné-
zése után jöttem rá, hogy meg lehet próbálni el-
játszani, minél hitelesebben megformálni, de
nem lehet átérezni azt a fájdalmat, amelyet Jézus
Krisztus érzett. Földi ember azt nem volna képes

elviselni. Késõbbi szerepeimben is visszakö-
szönt Jézus személye. Pályafutásom egyik leg-
jelentõsebb darabjaként éltem meg a Megfeszí-
tett címû rockoperát, ahol ugyan a fõszereplõt
nem Jézusnak, hanem Mesternek hívták, de
nem véletlenül nem lett nevén nevezve. Ugyan-
arról a Krisztusi golgota- történetrõl szól, csak
egy kicsit a magyarság történetével átszõve. Eb-
ben a darabban ismét hatalmukba kerítettek
azok az érzések, amelyeket a Jézus Krisztus
Szupersztár elõadásakor éreztem.

Azt gondolom, ezek fantasztikus élmények voltak

az életedben.

Ezzel kapcsolatban elmesélnék egy különle-
ges élményt. A Rockoperaház fantomja címû
CD-ém és kazettám felvételekor, amely váloga-
tott musicaleket és rockoperákat tartalmaz,
Koltay Gergely minden dalomból kl ippet készí-
tett. Ezen a lemezen hallható a Jézus-ária, a
Szupersztárból, amikor Jézus a getsemani kert-
ben imádkozik az Atyához. Ezt a részt a Sitke
környéki Sárvár melletti kõfejtõben forgattuk. A
hat perces dal csúcspontja az, amikor Jézus
számon kéri az Istentõl, hogy miért kell meghal-
nia. Gyönyörû dramaturgiája van a dalnak. Ami-
kor elkezdtük forgatni a klippet, még verõfényes
napsütés volt. És ahogy haladtunk elõre a forga-
tásban, egyre jobban borult be az ég. Még most
is fut a hátamon a l ibabõr, ha rá gondolok. Ami-
kor Jézus felsikolt a szenvedéstõl, akkor nagy
jégesõ pattogott az arcomon. A mai napig jól
látni a felvételen, ahogy utána megnyugszik a
természet és újra kisüt a nap. Ez valami olyan
élmény volt, amit nehéz megmagyarázni. Ilyen
véletlenek nincsenek az életben.

Egy jelet kaptatok, felismerte ezt mindenki?

Egész biztos vagyok benne, bár érdekes
módon akkor nem beszéltünk errõl. Csak ké-
sõbb vettük észre, amikor összevágtuk a kl ip-
pet, hogy a hat perces dal alatt, amelyet körül-
belül három órán keresztül forgattunk, látni le-
het a vihar ívét. Képrõl képre borult be az ég, és
a legdrámaibb ponton látszik, amint kopog a
jég a homlokomon.

Hit – Magyarság  – Érték
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M ilyen hónapban készült a felvétel?

Valamikor késõ õsszel.
M egerõsített téged ez a hitedben?

Igen, de kevés lenne, ha csak i lyen jelek
erõsítenék a hitemet.

Sok ember örülne, ha fizikailag is megtapasztal-

hatná az Istent.

A hitnek nem arról kell szólnia, hogy hiszek,
hogyha látom. A keresztény ember hite nem
ezen alapszik. Talán Einstein mondta, hogy: „hi-
szem, mert ésszel fel nem foghatom”. Tehát mi-
nél többet tud az ember, annál inkább kezd hin-
ni, mert látja, hogy emberi ésszel, ezt a világot
nem lehet fölfogni. 

M iért nem látunk téged mostanában többet sze-

repelni?

Az egyik ok az, hogy néhány évvel ezelõtt
Koltay Gábort félreállították. Ahogy végignézel a
darabokon, amiben szerepeltem, látható, hogy a
legnagyobb részét Koltay Gábor rendezte. Gábor-
ral a munkakapcsolatom 83 óta nagyon szoros és
töretlen. Az általa színpadra állított zenés mûvek-
nek a 70-80%-ában fõszerepeket kaptam. Mivel
Gábor lehetõségei beszûkültek, azok az emberek
is színház nélkül maradtak, akiket õ foglalkozta-
tott. Ennek ellenére azért vannak más felkérések
is. Hogy egy konkrétumot mondjak, április végén
fogjuk a Mûvészetek Palotájában felújítani az Eg-
ri csillagokat, amelyben Jumurdzsákot játszom.
Színházi szerep is van, de nem olyan gyakoriság-
gal, mint az elmúlt években. Ettõl függetlenül az
életem mindig is kettõs sínen futott, az egyik a
zenés színház, a másik pedig a hagyományos
rockszínpad. Tavaly decemberben jelent meg egy
új szólóalbumom, amely vadonatúj dalokat tar-
talmaz, Csemetekert a címe, és ezzel az album-
mal járom az országot.

A választások közötti rendszerváltás rád is kiha-

tott, nemcsak a Gáborra.

Ez tökéletesen igaz, hiszen azóta nyilván jó-
val kevesebbet hívnak. Nem is emlékszem, mi-
kor jártam utoljára például a királyi televízióban.
Bár most, az új lemezem kapcsán, van egy na-

gyon profi médiaszervezõnk, aki el intézte, hogy
a kereskedelmi TV-k reggeli mûsoraiban, vagy
a királyi televízió Hol-mi mûsorában beszélhes-
sek, de egy délelõtti  magazinba már nem hív-
nak be. Nemcsak engem, hanem az úgynevezett
nemzeti oldalnak jó néhány prominens szemé-
lyiségét sem.

Háttérbe szorítanak, amennyire csak lehet.

Igen, folyamatos kultúrharc folyik ebben az
országban, aminek mi is áldozatai vagyunk.
Ilyenkor szembesítenek azzal a ténnyel, hogy
úgy kell nekünk, mert miért kellett 2002 ápril i-
sában kiállni a Kossuth- téri nagygyûlésen, és
ezáltal elkötelezettnek lenni egy politikai oldal
mellett. Én erre mindig azt válaszolom, hogy én
nem egy politikai oldal és fõleg nem egy politi-
kai párt mellett vagyok elkötelezett, hanem egy
értékrend mellett. Ha egy politikai párt felvállal-
ja azt az értékrendet, amelyet én is képviselek,
akkor természetes dolog, hogy én mellé állok. 

M ennyire folysz bele a napi politikába?

Hát, csak annyiban, mint bármelyik más
ember ma. Azt hiszem, elég erõsen túlpolitizál-
tak vagyunk. Politizálok a mindennapokban is,
hiszen a barátaimmal megbeszéljük az esemé-
nyeket, viszont a közvetlen napi politikai csatá-
rozásokba én nem kívánok beszállni. Ennek volt
betudható az is, hogy vérzõ szívvel, de nemrég
egy nagy politikai demonstrációban való közre-
mûködést utasítottam vissza. Az én értékren-
demmel mindenki tisztában van, a szerepeim, a
munkásságom teljesen tiszta könyv, tehát pon-
tosan tudják, hogy én hol ál lok. Ezért is nem
léptem be, bár invitáltak, egy pártba sem. Sze-
retném megtartani a magam függetlenségét.
Úgy tudom segíteni az általam jobbnak tartott ol-
dalt, ha nem pártkatonának állok, hanem a ma-
gam eszközeivel, független mûvészemberként
hirdetem azt az igét, amit a Jóisten rám szabott.

Tudom, a családról nem nagyon szeretsz be-

szélni, de azért –  gondolom –  a gyerekeidet hitben

neveled.

Két gyermekem van, ikrek, Vivien és Sza-
bolcs, négy évesek. Sok olyan mûvészházaspárt

ismerünk, akik még a szülõszobába is beenged-
ték a fotóriportereket. Én ezt nem tartom egész-
séges dolognak, és nem kívánom semmilyen
formában felhasználni  a gyermekeimet az
elõbbre jutásban a pályámon. Fõleg a bulvárla-
pokra jellemzõ, hogy vájkálnak a közszereplõk
magánéletében, ezért is próbáljuk meg távol tar-
tani õket a médiától. Így is óhatatlan, hogy egy-
egy esemény kapcsán lencsevégre kapjanak
bennünket. 

M i képviseli az életedben a legnagyobb értéket?

A családom a legnagyobb érték számomra.
Az elmúlt években különféle l iberális csoportok
megpróbálták elbagatell izálni a család jelentõ-
ségét. Rendkívül kártékony dolognak tartom, hi-
szen a család az emberi társadalom már évezre-
dek óta fennálló legalapvetõbb modell je. Ha
szétszedik és természetel lenes formációkba
próbálják meg belekényszeríteni, az a társada-
lomra nézve rendkívül veszélyes. Nem véletlen,
hogy a férfi a nõhöz, a nõ a férfihez tartozik, és
a gyermekükkel együtt alkotnak egy családot,
ami a társadalom alapsejtje. Engem boldogság-
gal töl t el  az a tudat, hogy otthon vár rám a két
gyermekem, és a nyakamba ugranak, amikor
megjövök. A feleségem is ugyanolyan szeretet-
tel vár, amikor egy fellépésbõl hazajövök. Jó ha-
zamenni a családi fészekbe.

És ki tanítja õket imádkozni? 

Õk már tudják, hogy ki  az a Jézuska, habár
még a nevéhez a karácsony és az ajándék fû-
zõdik. A karácsonyról  szóló meséken keresz-
tül  próbálom megvi lágítani  nekik az ünnep lé-
nyegét.

Gondolom, járnak majd hittanra is.

Hála Istennek, vannak jó felekezeti iskolák,
és a hittanoktatás a megfelelõ helyére visszake-
rült. Így nemcsak a család oldaláról kapják majd

meg azt a fajta irányultságot és nevelést, amely-
re szükségük van, hanem már az iskolában is.

Köszönöm, hogy személyes élményeidet meg-

osztottad a kedves olvasókkal.

KURUCZLEKY ILONA

Hit – Magyarság  – Érték
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Ötven évvel ezelõtt Sztehlo Gábor, élete
állandó kockáztatásával, kétezer világ-
mindenséget mentett meg. A világhábo-
rúban, és utána folytatva egy újabb,
másféle poklon át vezette gyermekeit a
biztonságba – amíg hagyták. Amikor
mindent elvettek tõle, továbblépett. Ész-
re sem vette, hogy hõs volt.

1902-ben született, jómódú, 6 gyerme-
kes család harmadik gyermekeként. Elõdei
három évszázadon át szolgálták az evan-
gélikus egyházat. Õ hatodik gimnázium -
ban döntötte el, hogy lelkészi pályára lép.
1931-ben, jeles szigorlat után („ Tiszta
szív, csupa megértés, empatikus készség,
m indig segíteni kész szeretet jellemezte” )
egy tanulmányévre Finnországba utazott.
Ez az év egész életére döntõvé vált: finn
kapcsolatai végigkísérték és itt tanulmá-
nyozta a népfõiskolák rendszerét, szerve-
zetét, tanmenetét, am inek eredményekép-
pen Nagytarcsán (ahol õ volt a gyülekezet
elsõ önálló lelkésze) 1938-ban folyamatos
finn támogatással létrehozta Tessedik Sá-
muel Evangélikus Ifjúsági M issziói Intézet
néven az elsõ bentlakásos népfõiskolát
M agyarországon. Az elõadók szakm ai
szintje igen magas volt és a népi írók kö-
zül egyre többen álltak a növekvõ mozga-
lom mögé. 1945-ig mûködött, akkor meg-
szüntették. (Hogy m iért? Csak.)

Sztehlo Gábor Budapestre került és a
fõváros kórházainak lelkésze lett. Nehéz

munka volt: a betegek 90%-a
sárga csillagos öngyilkos zsidók-
ból állt. De itt találkozott elõször
mentéssel is: a kórház lengyel,
am erikai, francia m enekülteket
rejtegetett.

És akkor jött a hívás. 1944:
megindult a „ Jó Pásztor”  közös
protestáns szolgálat„  a keresz-
tyén vallású, zsidó származású
gyerm ekekér t . Sokan vannak,
sem otthonuk, sem gondozójuk.
Össze kellene gyûjteni õket és
valamilyen menedéket teremte-
ni.”  Püspöke e célra az egyházi
munkából „ emberségre szabad-
ságolta” .

Irodájukat a nyilasok zaklatá-
sai m iatt hamarosan be kellett

zárni. Megkezdõdött a rejtett otthonszer-
zés. Néhány hónap alatt 30 elhagyott la-
kást vettek igénybe. Ahol lakókat találtak,
ott tartotta õket gondozóként, nevelõként.
M indenki nevét megváltoztatta. Nagy ré-
szük svájci vagy svéd követségi védelem
alá került. Élelemrõl Friedrich von Born, a
Nemzetközi Vöröskereszt képviselõje gon-
doskodott, amennyire lehetett. A szaporo-
dó otthonokban élõ gyermekek bizony so-
kat éheztek. 1944 októberétõl naponta 2-3
új otthon, új menekülteknek új papírok
kellettek. A gettóból csomagtartóba rejtve
hoztak ki gyermekeket. Decemberre a bu-
dai otthonok létszáma elérte az 1000 fõt…
Kapcsolatot tar tani köztük, nevelõkrõl,
gondozókról, élelemrõl, papírokról gon-
doskodni, a gyermekeket elfoglalni csak
egy ilyen zseniális szervezõ lehetett képes.

Budapest ostroma idején, január elején
egy éjszaka nagy dörömbölésre ébredtek.
Az ajtóban Stiasznyi Éva, a Bogár utcai
otthon vezetõje állt. Tûzvonalba kerültek -
két napja nem ettek, a kazánházban kupo-
rognak, menekülniük kell!  De hová? Azon-
nal befogadták õket. Így elindulhattak a
Bogár utcából, végig az égõ Margit kör-
úton, két óra hosszat, halottak és lótete-
mek között botorkálva, csikorgó hideg-
ben, házfalak m entén – de csendben,
egyetlen pisszenés nélkül…  Sztehlo Gá-
bor ír ja naplójában: Az elsõ csoportban
egy „ német katona nyakában az erõsen
szemita jelleget viselõ apróság, am int fá-

zós kezét a katona nyakán melengeti…
Mit meg nem tesz Isten, hogy megõrizze
ezeket a gyermekeket! ”  

A pincébe most már 40-en zsúfolódtak
be. Itt, beszélgetések közben született
meg a  Gaudiopolis (Örömváros) ötlete.

A háború végére 32 otthonban 1600
gyermek és 400 felnõtt menekült meg.
Most azok a gyermekek jöttek, akiknek
nem maradt senkije. Már régesrég nem -
csak zsidók: erdélyi dzsentri, kommunis-
ta, lelkészgyermek – együtt munkás, pa-
raszt, értelm iségi. Heterogén, gyülevész
had. Éhezõ nincstelenek. Emberek. Egy
éven át ellátja õket az új élelmezési kor-
mánybiztosság (egy megmentett kislány
édesanyjának köszönhetõen). De a sok át-
élt borzalom után most új feladat: a lelkek
mentése következik. 

Március 17.: ismét honfoglalás. Ke-
mény, de lelkes, közös munkával, a Weiss
Manfréd birodalom hatalmas parkjának 7
villájába költöznek. Ez nyár végére 200
gyermek és 50 felnõtt otthona lesz, csalá-
di, nem árvaházi légkörben. És itt, 1945
szeptem berében szület ik m eg a
Gaudiopolis If júsági Állam , a gyermekek
köztársasága, parlamenttel, m iniszterek-
kel. Megindul az iskola, nívós tanári gár-
dával (köztük Deme László), és a mûhe-
lyek tevékenysége: asztalos-, lakatos-, sza-
bó-, cipészmûhelyek. A gyerekek szakmát
választhatnak. Akik szellemi téren nem lel-
tek örömet, itt ragyogó sikereket érnek el.

1946-ban Sztehlo Gábort súlyos lelki
megrázkódtatások érik. M iután a gyer-
mektelep nem áll teljes egészében a zsidó
misszió szolgálatába, hanem vallási, faji,
nemzeti és egyéb különbségekre való te-
kintet nélkül mûködik („ ez már nem misz-
szió, hanem  társadalm i gyerm ekm en-
tés” ), a Jó Pásztor Bizottság különválik.

Evangélikus hírek

Sztehlo Gábor fiatal lelkész korában

Isten kezében: 

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész
„Aki egy életet megment,  egy világmindenséget ment meg”
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Ekkor hozzák létre a Pax Magyar Szociális
Alapítványt. Ugyanakkor, hasonló okok -
ból, a Fébé visszarendeli az 1945 óta az
otthonban dolgozó 16 diakonisszáját ,
mert Sztehlo nem hajlandó az intézményt
átadni és kizárólag evangélikus gyerme-
kek otthonává tenni. Ez már komoly válsá-
got okoz – de ekkor közbelép a Svájci Se-
gély, 1946 májusától 1949-ig, amikor a
nemzetközi segélyszervezeteknek el kell
hagyniuk az országot, addig a Svájci Vö-
röskereszt úgyszólván teljesen átveszi a
„ Pax gyermekotthonok”  eltartási terhét.
Ekkor válik a hevenyészett menekülttábor
igazi otthonná. 1947-ben új épületeket
hoznak létre. Az alapítvány fénykora, a ne-
hézségek ellenére, 1946 májusától 1949
tavaszáig tart. Összesen 110 lányt és 180
fiút nevelnek.  Sztehlo Gábor álmai meg-
valósultak…  Sokat tanult. „ A keresztyén-
ség nem a dogmák, hanem a szeretet vilá-
ga. Az élõ, eleven, cselekvõ szereteté”  –
mondja. 1950. február 7. Az otthont és
annak m inden leltárát átveszik a fõvárosi
küldöttek. Felajánlják, bizonyos feltételek
mellett vezesse tovább az otthont. Tudva,
hogy módszerét nem folytatnák, az ajánla-
tot elutasítja. Nem makacs, csak követke-
zetes, akár a Jó Pásztorral történt szakí-
tásban, vagy a diakonisszák visszahívása-
kor, úgy ad át m indent 1950-ben is. „ Vet-
te a kalapját, s utoljára ballagott le a Buda-
keszi úton” . Álma végetért. De 5 év alatt
emberré nevelõdtek sokan, akik nélküle el-
kallódtak, elpusztultak volna. A
Gaudiopolis pedig nem sokkal késõbb

végleg megszûnt – eltávozott be-
lõle a lélek. Az elvetett mag mégis
beérett. Évtizedek múlva. De ezt
már nem érte meg. Az elmúlt éve-
kért dicséretet, elismerést senkitõl
nem  kapott. Nem  is igényelte.
Nem érezte megalázónak azt sem,
amikor ennyi év kockázatos, áldo-
zatos, csodába illõ mentõ, nevelõ
szolgálata után egyháza a temp-
lomépítõ, népfõiskolát szervezõ,
gyermekmentõ lelkészt negyven-
egynehány éves korában segédlel-
készként helyezte el Budavárba,
Kelenföldre, végül Kõbányára. 

1951. A kitelepítettek istápoló-
ja, a diakónia papja lett. „ Sajátos ’szak-
területe’ a pártállam idején a rászorultak,
kisemmizettek, mellõzöttek felkarolása” .
Pár hónapon belül 3 aggok házát, 2 fogya-
tékosgyermekotthont hozott létre, mely-
nek lakói „ fürtökben lógtak rajta” . 

1956-ban felesége két gyermekükkel
Svájcba távozott. Csak 1961-ben találkoz-
tak újra, de Sztehlo Gábor súlyos infarktu-
sa m iatt többé nem térhetett haza. Svájc-
ban dolgozott tovább. Finn segítséggel
nyaranta tucatnyi m agyar  evangélikus
egyházi embert láttak vendégül, csendes,
szép környezetben, erdõ szélén, tiszta, jó
levegõn. 

Régi mentettjei szétszóródtak a világ-
ban, velük levelezett. A hazaiakkal nem
volt kapcsolata. Elfelejtették. Egyház és
társadalom egyaránt. Tetteirõl itthon nem
esett szó. De 1973-ban, egy évvel halála
elõtt, a genfi izraeli nagykövetségen meg-
kapta a Yad Vashem „ Igazak érme” kitün-
tetést. Ugyanabban az évben Nobel béke-
díjra is felterjesztették. Itthon m indezt ész-
re sem vették, hírül sem adták.  

1974. május 28-án, lelkésszé szentelé-
sének 42. évfordulóján Interlakenben, egy
padon ülve olvasgatta leveleit. Itt találtak
rá délután, kezében egy levéllel. Már nem
élt. Csendben elment. Örökre. – Felesége
9 évvel élte túl. Együtt nyugszanak a Far-
kasréti temetõ 6-os parcellájában.

Fáját a Jeruzsálemi „ Igazak Ligeté-
ben” , halála 10. évfordulóján fia ültette el.
Fóti Pál (Londonból) képviselte az 1600
megmentett gyermeket.

Források: Sztehlo Gábor:
Isten kezében. – Koren
Emil: Sztehlo Gábor élete
és szolgálata. – Merényi
Zsuzsanna: Sztehlo Gábor
a gyermeknevelõ. – Mind-
három mû kapható a Deák
téri Evangélikus Országos
Múzeumban. – Petõfi Rá-
dió, 2005. január 26. 

Kovács Mária

Evangélikus hírek

1981-ben Bozóky Éva fedezte fel naplóját
az Evangélikus Levéltárban. Írni kezdett
róla, majd felkérésre sajtó alá rendezte.
Hetek alatt elfogyott. Felfigyelt rá a Ma-
gyar Televízió és a Gaudiopolis volt lakói
segítségével dokumentumfilmet készített
„ A gyermekmentõ”  címmel. A lavina elin-
dult. Cikkek tucatjait írták róla. Nyilatkoz-
tak megmentettjei. Bûnbánat, önvád szó -
lalt meg. A film  diadalútján „ Izraeltõl
Amerikáig egyre jelentkeztek az egykori
’Sztehlo-gyerekek’: ma írók, költõk, orvo-
sok, tudósok”  (köztük Oláh György,
1994-es Nobel díjas, a Bogár utca volt
lakója… ). Rendszeres találkozók alakul-
tak ki. A közösség újra összekovácsoló-
dott. Egykori mentettje, Rác András ne-
ves festõ- és mozaik-mûvész PAX felira-
tú m ozaikképet készített em lékére, a
Bécsikapu téri templom szószéke fölé. A
déli falat Vígh Tamás mûvészi reliefje dí-
szíti Sztehlo Gábor arcmásával és a jeru -
zsálem i olajfácskával (1986). Iskolák,
otthonok vették fel nevét, em léktáblák
jelzik munkásságát. 

2005. január 26-án a Petõfi Rádió
emlékezett meg róla. Megszólaltak a volt
mentettek. Horváth Ádám (Gaudiopolisz
„ legstabilabb kultuszminisztere” ) mond-
ta róla: „ Amit csinált, azt csak azok sze-
rették, akik benne voltak, és azok is fele-
dékennyé váltak. Egyik legnagyobb em -
bere volt a XX. századnak, anélkül, hogy
akár egy utcát elneveztek volna róla. Né-
hány könyvtõl eltekintve nem köztudott,
hogy itt volt egy olyan lappangó nagy
ember, akinek ezrek köszönhették életü-
ket, és aki ezért semmit nem kért cseré-
be, mert az volt a mániája, hogy segíteni,
nevelni, menteni és m indig menteni és
újra menteni…  Az, hogy õ veszélybe ke-
rülhet, nem érdekelte… ”

Sztehlo Gábor 1972-ben,  az izraeli kormánytól
kapott kitüntetésével

A tanulás pillanatai                         Cipészmûhely                                 Épül az otthon                                 Munka közben
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„Gyerekkoromban, amikor elmentem a
nagymamámhoz, és segítettem neki fel-
mosni a gangot, utána odaültünk a rá-
dió mellé, és a nagymamám elkezdte te-
kergetni a rádió keresõjét. A Szabad Eu-
rópa Rádióhoz hasonlóan hamarosan
bejött a nyugatról sugárzott magyar
nyelvû evangélikus rádiómûsor.” – így
emlékszik vissza a 70-es évekre
Szeverényi János, a Magyarországi
Evangélikus Egyház Missziói Központ-
jának vezetõje.

A Missziói Központ 1997-ben kezd-
te meg újra mûködését Cinkotán. (1164
Budapest, Batthyány Ilona u. 38-40. Tel.:
06/1/ 400 3057) Közel 50 évnyi szünet
után külföldi pénzekbõl sikerült átalakí-
taniuk az ottani egyházközség volt isko-
láját, ami most önálló jogi személyként
mûködik.

Munkájuk igen sokrétû. Megpróbál-
ják a társadalom minden rétegét felölelni
úgy, hogy különbözõ szolgáltatásokkal
segítik a körülöttük élõket.

A háború után Finnországból és
Svédországból sugározták rendszeresen
a mûsorokat. Gáncs Péter püspök, a
missziós központ elõzõ vezetõje már a
90-es évek elején kialakított Nagytarcsán
egy rádióstúdiót, ahol már készültek mû-
sorok. Ezek a rendszerváltással meg-
szûntek, így a Rádiómisszió lett egyik
legfõbb mûködési területe a központnak. 

Minden héten szombaton reggel hét
órától egy órás élõ adást sugároznak a
Rádió C FM 88,8-as hullámhosszán. Élõ
adásban jelentkeznek minden páros hét
szerdáján, este 10 órakor a Civil Rádió
FM 98,0-án. Mindkét rádió adását fõvá-
rosunkban és annak vonzáskörzetében
hallgathatják, valamint lehetõség van
online hallgatásra is, ehhez az „online
hallgatás” menüpontra kell kattintani.

Hetente hét regionális rádióállomás-
nak (Békés, Hódmezõvásárhely, Szom-
bathely, Siklós, Esztergom, Székesfehér-
vár, Mohács) készítjük el stúdiónkban az
evangélikus félórát, amelyet aztán vasár-
nap felvételrõl sugároznak, valamint két-
hetente az egri Katolikus Rádióban is van
félórás mûsoruk. A cinkotai stúdióban
készítik a Kossuth Rádió Evangélikus
félóra címû kéthetente hallható mûsorát
és a „Missziói perceket” is.

A rádióadások mellett kazetták, CD-
felvételek is itt készülnek. A legkülönbö-
zõbb korú, élethelyzetû, érdeklõdési körû
embereket kívánják megszólítani az
örömhírrel ilyen módon is. Vannak ka-
zettáik gyermekeknek, fiataloknak, autó-
vezetõknek, gyászolóknak, akik értékes

gondolatokat, lelki vigaszt, verses össze-
állításokat hallhatnak neves elõadómûvé-
szek tolmácsolásában. Ezek a kazetták
megrendelhetõek a (1) 400-3057 telefon-
számon. A kazettákért csak adományokat
fogadnak el. 

Említésre méltó kezdeményezés a
Zakeus Média Centrum, ahol keresz-
tény filmeket, stúdióbeszélgetéseket ké-
szítenek, amelyek a Pax Tv-ben kerülnek
adásba.

Az épület ad otthont a Misszió Ma-
gazin szerkesztõi munkájának is. A
2005-tõl negyedévenként megjelenõ szí-
nes folyóirat közel 10 esztendeje van je-
len az egyházi sajtóban. Célja a missziói
felelõsség ébresztése, ébrentartása, erõ-
sítése. Mindig valamilyen aktuális, min-
denkit érdeklõ témát igyekeznek körbe-
járni, a legújabb szám az újrakezdés té-
máját öleli fel. Ezen kívül missziói hí-
rek, interjúk is helyet kapnak a lapban. A
megújult magazin 7000 példányszámban
jelenik meg évente négy alkalommal!
Ezzel a „nem aktív” gyülekezeti tagokat
is meg kívánják szólítani. Az evangéli-
kus hetilapba helyezve, mindenki kézhez
kapja, aki elõfizetõ, eljuttatják a határon
túliak részére is. A lap utcai árusoknál
nem kapható. 

Szeverényi János, a központ igaz-
gatója egyben országos evangelizációs
és missziói lelkész is. Rendszeresen
szerveznek lelki napokat, csendes napo-
kat, konferenciákat határainkon belül és
kívül.

Kórházlelkészeik bejárnak kórházak-
ba, ahol önkéntesek is segítik az ottani
emberek lelki gondozását. Istentisztele-
tekkel, lelki beszélgetésekkel próbálják
enyhíteni a betegek testi és lelki szenve-
désit. 

Fontosnak tartják a börtönben levõk-
kel való kapcsolattartást, ahol szintén tar-
tanak istentiszteletet és megpróbálnak
személyes kapcsolatot kialakítani a fogva
tartottakkal. 

Évek óta jól mûködik Gödöllõn a
Tessedik Sámuel Anyaotthon, ahol me-
nedéket nyújtanak olyan leányanyáknak,
akiket családjuk nem tud befogadni. 

Sokat tesznek azért, hogy a cigány
misszió minél jobban fellendüljön. En-
nek egyik példaértékû kezdeményezése
volt a sárszentlõrinci roma–magyar kon-
ferencia, ahol terveik szerint a falu szélén
egy tábort szerveznek majd.

Lelkek szolgálatában a média nyelvén 

Börtönmisszió.

Roma–Magyar Konferencia,  Sopron 2004.

Evangélikus Missziói Központ.

Gáncs Péter püspök beszámolója
Piliscsabán Missziós Konferencián.

Piliscsabai
Evangélikus

Missziós
Konferencia.
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S
zeptember utolsó hétvégéjén indultunk Rozsnyóra,
Szlovákiába, a helyi magyar és szlovák nyelvû
evangélikus gyülekezet missziói hétvégéjére, ame-

lyet az Evangélikus Missziói Központtal közösen szer-
vezett meg. Népes csapat kelt útra Magyarországról,
köztük lelkészek, ifisek, egy teológus, zenészek, éneke-
sek, összesen 18-an. 

Már maga az odavezetõ út is gyönyörû volt. Útköz-
ben lenyûgözött a táj szépsége, és megcsodálhattuk tör-
ténelmi magyar városok szépen felújított fõtereit. Rozs -
nyót hatalmas hegyek koszorúzzák. Az esti program
elõtt még volt lehetõségünk, hogy megtekintsük a város
közelében fekvõ Krasznahorka lenyûgözõ várát. 

A missziói hétvége programjainak legfontosabb
helyszíne a belül gyönyörûen felújított evangélikus
templom volt. Nagyon jólesett az a meleg szeretet,
ahogy a gyülekezetben fogadtak bennünket.

A program szombaton este koncerttel kezdõdött.
Elõször az óbudai ifi lelkes képviselõi adtak elõ ifjúsági
énekeket. Utána a Kossuth-díjas Gryllus testvérek mu-
tatták be dalaikat, köztük számos zsoltárfeldolgozást.
Végül a Tandem együttes a fiatalos zenei stílus segítsé-
gével vallott Jézus Krisztusnak életükben végzett mun-
kájáról. Az esti programot követõen a környékbeli hívõ
családok nyújtottak nekünk szállást, akiknél finom va-
csora és beszélgetés után tértünk nyugovóra. 

Vasárnap délelõtt került sor a missziói nap istentisz-
teletére. Mintegy háromszázan töltötték meg a templo-
mot. A többi Gömör megyei gyülekezet is kapott meghí-
vást a missziói napokra, így számos Rozsnyó környéki
településrõl érkeztek gyülekezeti tagok, mint például
Berzéte, Csucson, Gömörpanyi, Hosszúszó, Jólész, Kõ-
rös, Kuntaploca, Lekenye, Rudna, Sajógömör, Tornalja,
Várhosszúrét. Nemcsak evangélikusok, hanem katoliku-
sok és reformátusok is jöttek. Jelen volt a helybéli kato-
likus plébános, református lelkész, és a polgármester is,
valamint a gödöllõi evangélikus gyülekezet képviseleté-
ben is érkeztek vendégek, akik a testvérgyülekezeti kap-
csolat kiépítésén fáradoztak. 

A hétvége mottója „Valaki keres minket” volt, ami-
nek a gondolata újból és újból elõkerült az alkalmakon.
A liturgiát a helyi lelkészek tartották szlovák, illetve ma-
gyar nyelven. Igehirdetést szlovák nyelven Lehoczky

Külön foglalkoznak a férfiakkal, ro-
vatot indítottak õket érintõ témában a
magazinjukban és  terveznek egy konfe-
renciákat számukra. 

Györköny nevû faluban a Szõlõtõ
Alapítvány által mûködtetett rehabilitá-
ciós központ szenvedélybetegeknek
nyújt segítséget. Piliscsabán is szervez-
nek alkoholmentõ missziós heteket.
Megpróbálnak minél élõbb és közvetle-
nebb kapcsolatot kialakítani a határon tú-
li magyar közösségekkel is. A háború
elõtt Kínában, Indiában, Japánban is volt
külmissziójuk, de manapság az a sajná-
latos tény, hogy amíg keleten növekszik a
keresztények száma, addig Európában
hetente megszûnik egy keresztény gyüle-
kezet. Lassan oda jutunk – mondja
Szeverényi János –, hogy hozzánk fog-
nak érkezni a déli féltekérõl missziósok,

hiszen Dél-Amerikában, Afrikában nagy
az egyházi ébredés. Jelenleg egy lelkész-
házaspár él Indiában, ahol zenét és angolt
tanítanak. 

A mai civilizált ember kizárta Istent az
életébõl, és nem vette észre, hogy közben
ûr keletkezett a lelkében. Ezt különbözõ
pótcselekvésekkel igyekszik kitölteni, és
így jut el az italhoz, a droghoz, házassága
válságba jut, és élete értelmetlenné válik.
Ezt ismerték föl a – többi egyházhoz ha-
sonlóan – az evangéliku-
sok is, és próbálnak segí-
teni a bajbajutottakon –
immár a mai ember
nyelvén, segítségül véve
a média különbözõ for-
máját. Isten áldása kísér-
je munkájukat!

RÓZSÁSNÉ KUBÁNYI ANDREA

Endre lelkész tartott, aki a Nógrád megyei Sámsonháza
kétnyelvû gyülekezetében szolgál. Utalt a hazai szlovák-
ság történetére, ráirányította figyelmünket a Megváltónk
követésére és embertársaink szeretetére. 

Utána Szeverényi János missziós lelkész hirdetett
igét magyar nyelven. Igehirdetésében átadta azt az üze -
netet, hogy Jézus keres minket, és megosztotta velünk
személyes bizonyságtételét, hogy õt hogyan kereste és
találta meg.  

Az istentiszteleten a gyülekezeti énekek egy részét
magyar nyelven énekeltük, a másik felét szlovákul. Gyö-
nyörködhettünk a Berzétérõl érkezõ dalkör elragadó
énekében. A végén közösen, ki-ki a maga nyelvén, el-
énekeltük az „Erõs vár a mi Istenünk”-et. 

Az istentisztelettel párhuzamosan külön gyermek-
istentisztelet folyt a Magyarországról érkezõ ifjúsági se-
gítõk vezetésével, amelyen szlovák nyelvû fordítás biz-
tosította a részvételt azok számára is, akik nem értenek
magyarul. Ezen mintegy 24 gyerek vett részt.

Az istentisztelet után átvonultunk a szomszédos is-
kolába, ahol finom ebéddel és sok-sok süteménnyel vár -
tak a helyi gyülekezet tagjai. A helyi evangélikus és re -
formátus fiatalok közös csoportja gitáros énekekkel di-
csõítette Istent. Ezután az óbudai ifisek folytatták éne -
kükkel Isten dicséretét, majd bemutattak egy pantomim
darabot, ami arra mutatott rá, hogy nekünk kell Krisztus-
hoz igazodnunk, nem pedig Krisztust magunk képére
formálni. Utána korcsoportok szerint szétvált a keresz-
tyén gyülekezet. A gyerekek játékos foglalkozáson, ének
tanuláson vettek részt. A fiatalokkal beszélgetés folyt az
hallottakkal kapcsolatosan. A felnõttek pedig fórumbe-
szélgetésen vettek részt a templomban. 

A záróalkalom gondolataiból azt a kívánságot emel -
ném ki, hogy megtérés nélkül ne menjünk haza, illetve
azt a reményt, bátorítást, hogy az Úr velünk marad. 

A kétnyelvû gyülekezet számos feszültség forrása
lehet, mégis Isten kezében jó lehetõség a keresztyén sze -
retet megmutatására, és minél több ember elérésére a Jé-
zus Urunkról szóló evangéliummal.                      SZ. J.

Szeverényi János missziós lelkész.

Evangélikus templom.

Közös étkezés és ima.

Krasznahorka.
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Keresztény iskolák

A
z Osztrák–M agyar Európaiskola
„De La Salle iskola” , azaz az egész
világon tevékenykedõ Keresztény Is-

kolatestvérek Rendjének katolikus általá-
nos iskolája. Nevüket ezek az iskolák a
rend alapítójáról, De La Salle Szent János-
ról (1651–1719) kapták, aki a szegények
és egyszerû emberek gyermekeinek okta-
tására hívta közösségébe a tanárokat és
nevelõket. A rendnek 1894-tõl Magyaror-
szágon is m ûködtek iskolái, egészen
1949-ig, am ikor is a szerzeteseknek el kel-
lett hagyniuk az országot, az iskolát pedig
államosították. 1993-ban „ rendeltetéssze-
rû használatra”  visszakapták a telket és az
épületet, a szükséges felújítások és elõké-
szítés után 1995. szeptember 4-én újra
megindult az iskolában a tanítás.

Ez a katol ikus oktatási intézm ény
egyúttal Európaiskola is, mert a nevelõ-
munka alapját egy szabad és egyesült Eu-
rópa értékei képezik. Világra nyitottan, de-
mokratikus szellemben tanulnak itt külön-
bözõ nemzetiségû és vallású gyerekek,
együtt, a közös jövõért. Ideológiai agitáci-
ónak, erõszakos befolyásolásnak, világné-
zeti megkülönböztetésnek nálunk nincs
helye.

Különös hangsúlyt fektetünk a nyelvek
elsajátítására, ezért az iskola tanulói a né-
met és magyar nyelv mellett még két ide-
gen nyelvet – angolt kötelezõen és spa-
nyolt fakultatív tárgyként – tanulnak. Az
Osztrák Intézettel együttmûködve lehetõ-
séget adunk tanulóinknak, hogy letehes-
sék német nyelvbõl a nemzetközileg elis-
mert, a magyar felsõfokú nyelvvizsgának
megfelelõ „ Österreichisches Sprachdiplom
Mittelstufe” vizsgát. Iskolánk a nyelvokta-
tás területén végzett kiemelkedõ, modern,
hatékony és innovációs tevékenységéért
megkapta az EU Bizottságának magas
rangú kitüntetését, az ún. „ Europasiegel” -t .
A nyelvek tanítása mellett nagyon fontos-

nak tarjuk az informatikát, ezért a követke-
zõ tanévben – hatodik osztály második fél-
évétõl a nyolcadik osztály második félévé-
ig – felkészítjük tanítványainkat a nemzet-
közileg elismert számító-gépfelhasználói
diploma, az ECDL (Európai Számítógépes
Jogosítvány) megszerzésére.

Az intézm ény fenntar tója az Oszt-
rák–Magyar Európaiskola Alapítvány. Az
iskola része egy osztrák-magyar képzési
központnak, am ely az Osztrák–M agyar
Óvodától az Európaiskolán és a Budapesti
Osztrák Iskolán át, az érettségiig vezeti el
a gyermekeket. Az intézményben osztrák
tanrend szerint osztrák tanárok, és ma-
gyar tanterv szerint – magyar nyelv és iro-
dalom, történelem, honismeret, hittan –
magyar tanárok tanítanak. M inden osztály
osztályfõnöke osztrák, az alsós osztályok-
kal egy-egy magyar tanító is foglalkozik. 

A nevelés gyermekközpontú, teljes kö-
rû, átfogja a tanulók minden valós jelen- és
jövõbeli szükségletét. Keresztény normák
szerinti értékrendet közvetít, morális és
szociális értékeket ad át – „ értékes”  ember-

ré neveli a rábízott 6–14 éves,
bármely nemzethez és vallási fe-
lekezethez tartozó fiatalokat.

Pedagógiai program unk
alapelve, hogy tanítani és nevel-
ni csak úgy lehet, ha elõfeltétel-
nek tekintjük a gyermek méltó-
ságát, ha komolyan vesszük és
par tnernek tekint jük õt . Nem
elég csupán tárgyi tudást átadni,
meg kell õket tanítani egy sor
olyan dologra, m int például a
csapatm unka, kom m unikációs

készség, kreativitás, kritikai érzék, rugal-
masság, döntési-, ítélõ-, beleérzõ-, problé-
mamegoldó képesség és még sok más,
amelyek nélkül elképzelhetetlen a személyi-
ségfejlesztés. Ahhoz, hogy a diákok képe-
sek legyenek a lehetõ legjobban teljesíteni,
személyre szabott tanulási folyamat kell.
Személyes fejlõdésüket, „ érdekeltségüket”
pedig úgy mozdíthatjuk elõre, ha tudatosít-
juk bennük, hogy a tanulás sikeréért õk is
felelõsek. 

Iskolánk kapcsolatban áll más intéz-
ményekkel, kulturális központokkal, m int
például az Osztrák Intézet, a Goethe Inté-
zet, egyetemekkel és európai intézmé-
nyekkel Ausztriában és Magyarországon
egyaránt.

Diákjaiknak biztosítani tudunk: étkezé-
si lehetõséget, napközi otthonos ellátást,
külön megegyezés alapján program lehe-
tõségeket (zene, sport, kézmûves foglal-
kozások stb.), ausztr iai osztálykirándulá-
sokat, partnerkapcsolatokat, közös ren-
dezvényeket. 

Beiratkozni nem csak az elsõ osztályba
– alsó tagozatba – lehet, hanem felsõ tago-
zatosként az ötödik osztályba is. Azok szá-
mára, akik még egyáltalán nem tanultak
német nyelvet, vagy csekélyek még idegen
nyelvi ismereteik, az adott iskolaév elõtt
márciustól júniusig nyelvi elõkészítõ tanfo-
lyamot tartunk, ahol a diákok korszerû,
kommunikatív oktatási módszerrel, vidám,
játékos formában elsajátíthatják a szüksé-
ges nyelvi alapokat. Alfred Brychta

igazgató
Osztrák–Magyar Európaiskola

1126 Budapest,  Istenhegyi út 32.  Tel: 3564647

Gyermekeink jövõje a nyelvtudástól is függ 

Bemutatkozik az Osztrák–M agyar   
Európaiskola
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Keresztény iskolák

H ívõ katolikus családban nõttem  fel,
mindkét szülõm a Római Katolikus Egy -

ház tagja, így természetes volt, hogy gyer -
mekeiket is vallásos szellemben neveljék.

Az általános iskola után bátyámat kato -
likus gimnáziumba íratták, majd késõbb en -
gem is. Mindketten az akkor még újdonság -
nak számító hatosztályos képzésben vettünk
részt, azzal a különbséggel, hogy én koedu -
kált intézményben kezdtem meg a tanulmá-
nyaimat. Írhatnám azt: „ régen volt, tán igaz
sem volt” . De nem szeretem a közhelyeket,
és különösen fájó ezekben az idõkben ilyet
leírni, amikor minden katolikus iskolának
naponta harcolnia kell a fennmaradásért.
Hazudnék, ha azt hitetném el az olvasókkal:
szerettem abban az iskolában. Mert nem
szerettem. Nem volt jó osztályközösség,
nem volt jó osztályfõnököm, nem voltak ki-
váló tanáraim. Sokszor éreztem úgy, nagyon
rossz döntés volt abba az intézménybe be-
adnom a jelentkezésem. Minden évben sze-
rettem volna elhagyni az iskolát, és máshol
folytatni a tanulást. De szüleim kitartóak vol-
tak: nem írattak át más középiskolában. Ta -
lán õk akkor már tudták azt, amire én csak
pár hónapja jöttem rá: nem az az elsõdleges,
hogy jól érezzük magunkat, hanem az, hogy
az adott intézmény mit tesz hozzá a szemé-
lyiségünk kialakulásához, illetve az élethez
való hozzáállásunkhoz. Ezt pedig csak akkor
fogjuk észlelni, ha elhagyjuk a gimnázium
kapuját. Amikor már minden döntésünknek
súlya van, és senki más nem felelõs értünk,
csak saját magunk. Eddig hála Istennek,
szépen megálltam a helyem a „ való világ -
ban” . Büszke voltam magamra, nagy mel-
lénnyel sétáltam: ezt mind magamnak kö -
szönhetem. Bizonyos értelemben igen, mert
amit a szorgalmammal és a kitartásommal
elértem, azt én vittem véghez. Azt hittem,
ehhez csak az segített hozzá, hogy szüleim
mellettem álltak, és szigorú, példás nevelés-
ben részesítettek. De amikor egyre több
olyan dologgal találkoztam, ami megrémí-
tett és amin elcsodálkoztam, rájöttem: nem-
csak az otthonról hozott értékek határozták
meg jelenlegi személyiségemet, hanem a
katolikus gimnáziumban eltöltött hat év is:
adott egyfajta keménységet és tartást, amire
nagyon nagy szükségem is van ebben a ro -
hanó és õrült világban. Ezen túlmenõen,
megtanultam becsülni a körülöttem lévõ tár -
gyakat. Elborzaszt az a látvány, ami sok álla-
mi iskolában – amelyekkel mostani életem
során találkozom – fogad: becsöngetés után
diáktömeg a folyosókon, bokáig szemét a
tantermekben, összefirkált és összetört mel-
lékhelyiségek. Nálunk ilyen elképzelhetetlen
volt. Becsöngetés után mindenki az osztály-
teremben várta a szaktanárt, megkövetelték

tõlünk, hogy a szemetet a kukába tegyük, ha
pedig nem így tettünk, addig nem kezdõdött
el a tanóra, amíg rendet nem tettünk a terem-
ben. A mosdók állapota pedig: lehet, hogy
nem a legmodernebb felszereltségû volt az
iskolánk, de tisztaság volt!  Azért, mert mi, di-
ákok nem romboltuk össze és nem törtük
össze a berendezést. Ha pedig egy-egy elve-
temült tanulótársunk megfelejtkezett magá-
ról, szigorú iskolavezetésünk gondoskodott
róla, hogy a barbarizmustól egy életre elve-
gye a kedvét. Az osztályokban nyugodtan ott-
hagyhattuk a kabátunkat – még akkor is, ha
más évfolyam jött órára –, mert tudtuk: nem
fognak focizni a sapkánkkal, táskánkkal. 

Sokan bizonyosan lenézõen legyintenek
írásom olvasása közben, és azt gondolják:
„Ezek válogatott tanulók voltak, naná, hogy
nem volt velük gond! ”  Dehogynem!  Renge-
teg gond volt velünk!  Mint minden fiatallal!
Nálunk is volt példa rosszaságra. A tanter-
mek ajtaján nem egyszer fedezhetett fel egy
táblát a belépõ tanár: „ Foglalt”  esetleg „ Zárt-
körû rendezvény” . Tehát nem voltunk szen-
tek!  De tudtuk, mikor mit engedhetünk meg
magunknak; és tudtuk, az elkövetett csínye-
kért felelõsségre vonnak.  

Ma már tudom: nálunk nem csak han-
goztatták, hogy az életre készítenek fel ben-

nünket, hanem ténylegesen tettek is ezért.
Persze nem minden oktatónk, hiszen akkor
nem is emberek, hanem angyalok tanítottak
volna minket. Nekem is volt kedvenc taná-
rom, és olyan is, akit ki nem állhattam, mert
„ leszólta”  a terveimet, az álmaimat. Ma
azonban, ha találkozom vele az utcán, csak
mosolygok magamban: „ Látja, tanár úr,
mégsem adtam fel, elkezdtem megvalósítani
a terveimet és jó helyre kerültem… ”  Persze
megmondani soha nem fogom neki…  De
most már tudom: ha nem „ gázol”  bele a lel-
kembe, lehet, hogy sehol nem lennék…   A
hat évvel, ami mögöttem van, emberileg
több lettem. Ha nincs egy radikális változás
az iskola vezetésében, lehet, hogy mégis
meghátráltam volna. De nem adtam fel!
Megtanítottak rá a gimiben, hogy soha nem
szabad elkeseredni, és soha nem szabad fel-
adni azokat az elveket, amiket magunkban
hordozunk, és amikre õk tanítottak minket.
Ezért is szomorít el az tudat, hogy sokan már
egész kicsi korukban feladják. Már az általá-
nos iskolát sem képesek végigcsinálni egy
katolikus intézményben. Ilyen esetben fõ -
ként a szülõk a hibásak, mert azt hiszik: „ Be-
adjuk a gyereket a papokhoz, majd õk meg -
nevelik helyettünk! ”  De ez nem lehetséges.
Ha az otthonról hozott alap nincs meg, akkor
a tanár nem tehet semmit, még abban az
esetben sem, ha éppenséggel pap az illetõ.
És ennek mi lesz a következménye? Hibáz-
tatjuk a katolikusokat, szidjuk a tanárt, az is-
kolavezetést, hogy nem értik meg a szegény
gyermekünket. Arra egy szülõ sem gondol,
hogy esetleg a gyereket otthon is kellene ne-
velni, és megvalósítani a családon belüli ka-
tolikus szellemet. Persze ez nem kötelezõ,
de akkor minek adtuk õket katolikus iskolá-
ba? Ha az elején feladjuk, a gyerek soha nem
fogja megtapasztalni azokat az értékeket,
amelyek egy-egy rosszabbul sikerült év után
mégis a felszínre fognak törni. Azért, mert a
szülõk kényelmes és rendezetlen életet élnek
(és nem csak vallásilag! ), attól még nem kel-
lene a gyermeket is elrontani és megfoszta-
ni egy lehetõségtõl. Néha a kemény szeretet
többet ér, mint a „ dédelgetõs”  kímélés. 

Lassan érõ gyümölcsrõl van szó, de ha
már a mag elültetése után néhány nappal
feladjuk, akkor soha nem fog erõs és sudár
fává fejlõdni a csemete… . 

(Példám az egyéb fe-
lekezeti iskolákra is vo -
natkozhat, azért katoli-
kus iskolákra éleztem ki,
mert jómagam egy ilyen
intézményben tanul -
tam… )             

HAVASSY ANNA KATALIN

Felnõtté válás: a gimnáziumi
évek meghatározóak

Sokan, sokféleképpen megfogal-
mazták már, hogy mit jelent a fel-
nõtté válás. Nem szeretném gya-
rapítani az errõl anekdotázók
számát, de a jelen politikai hely-
zet arra késztetett, hogy röviden
összefoglaljam: számomra mit je-
lentett az a hat év, amit katolikus
gimnáziumban töltöttem el. Fiatal
korom ellenére talán mégis pél-
dával szolgálhatok minden kétel-
kedõnek, illetve megtorpanónak. 
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A
z 1054-et követõ évszázadokban a
római egyház a keresztes hadjárata-
ival volt leginkább elfoglalva, nem az

egyházegyesítés, az unió kérdésével. 
Hogyan hatott ez a magyar egyházi

életre? Furcsa módon, az egyházszaka-
dást jó 100 évig nem érzékelték sehol a bi-
rodalomban. Szent István király maga is
alapított Veszprémvölgyben görög-orto-
dox apácazárdát. A Kijevbõl hazatérõ
I . András m agyar  király és felesége,
Anasztázia is bizonyosan a görög-ortodox
tanait követte. Uralkodásuk alatt Tihany-
ban és Visegrádon jött létre görög monos-
tor. Az egyetemes egyházban bekövetke-

zett szakadás eleinte csupán úgy éreztette
hatását, hogy újabb görög–ortodox temp-
lomok és kolostorok alapítására már nem
került sor. A görög egyházi intézmények a
XIII. sz. elejére szûntek meg, a keleti ke-
reszténység azonban ennek ellenére sem
tûnt el az országból: az ekkortájt beköltö-
zõ románok és szerbek ugyanis a görög
rítust követték. Külföldi példa, hogy a
X. sz. végén Olga orosz cárnõ azzal a ké-
réssel fordult Ottó német-római császár-
hoz, hogy küldjön latin papokat Kijevbe!
Ottó eleget tett a kérésnek, annak ellenére,
hogy a bizánci császárral háborúra ké-
szült!  A XIII. sz.-ban a latin domonkosok
sorra nyit ják kolostoraikat Kijevben,
Perejeszlávban, Szm olenszkben, Polo-
hiban, Novgorodban, Ladogában. A pápa
1320-ban katolikus püspököt nevez ki Ki-
jevbe; Jurij-Boleszlav halicsi herceg 1327-
ben áttér a katolikus hitre. 

Az 1054-es egyházszakadás után, ami-
kor különvált a latin nyelvû nyugati és a
görög nyelvû keleti, vagyis ortodox egy -
ház, Magyarországon a görög–ortodox
kolostorok bizánci utánpótlása elapadt.
Imre magyar király (1196–1204) jelentet-
te III. Ince pápának, hogy e kolostorok el-
néptelenedtek. Arra kéri a pápát, hogy e
kolostorokat a róm ai- lat in egyház fel-
ügyelje ezután. A tatárjárás során elpusz-
tult görög–ortodox kolostorokat már nem
építették újjá. Egyedül a szávaszentdeme-
teri kolostor élte túl a pusztulást, itt még

száz évig maradt fenn a keleti szertartás.
Késõbb ide bencés szerzetesek teleped-
tek. Mégsem maradt hazánk ortodox szer-
tartás nélkül, hiszen a magyar ortodoxok
mellé a tatárjárás után megkezdõdött a ro-
mánok, ruszinok, szerbek betelepedése
Erdélybe, Kárpátaljára, Vajdaságba. A hí-
vekkel papok és vándorszerzetesek is ér-
keztek hazánkba.

Az Anjou magyar királyok uralkodása
idején a havasalföldi – mai Románia – vaj-
dák egyházi vonalon próbáltak magyar te-
rületen is politikai zavart kelteni, ezért az
ortodox hívek helyzete nehezebbre for-
dult. 

Törökverõ Hunyadi János, a magyar
hadak fõvezére, az ország kormányzója
(1446–1453) maga is ortodox volt. A tö-
rök elleni küzdelemben a társa, Kapisztrán
Szent János ferencrendi szerzetes az er-
délyi ortodox románok megtérítésével is
foglalkozott. 

Az ‘igazságos’ Mátyás király az ortodoxo-
kat 1481-ben felmentette az egyházi adó
fizetése alól. II. Ulászló király megerõsítet-
te ezt a törvényt. Az ortodox szertartású
magyarok vagy áttértek római katolikus-
nak, vagy a bevándorolt ortodox nemzeti-
ségekhez csatlakoznak, hogy gyakorolni
tudják szertartásukat. Így az a fura helyzet
állt elõ, hogy a magyarországi magyarok
az itt élõ nemzetiségekbe olvadtak be a
vallásuk m iatt!  ( folytatjuk)

PAPP NÓRA

Egyházszakadás  

Dr. Keresztes Szilárd görög katolikus püspök atyának
nemrég, 2000-ben ünnepelte a görög katolikus egyház a

püspökké szentelésének 25. évfordulóját, most pedig pappá
szentelésének 50. évfordulójáért adhatnak hálát Istennek.

Dr. Keresztes Szilárd Nyíracsádon született, iskoláit Sátoraljaújhe-
lyen, Nyíregyházán, Budapesten, Rómában végezte. 1955-ben
szentelték pappá, a teológia doktora. Szolgált Kispesten, a nyír-
egyházi fõiskolán dogmatika tanárként és a paróchián vezetõ lel -
készként. 

1975-ben lett a Hajdúdorogi Egyházmegye segédpüspöke. A
görög katolikus szórványban az ország keleti részébõl elvándo-
rolt, munkát keresõ görög katolikus híveket igyekezett megtartani
õsi rítusukban. Jó kapcsolatot tartott a latin szertartású papokkal
és hívekkel, Sok római katolikus templomban tartott lelkigyakor-
latokat, elõadásokat, vetítéseket azzal a céllal, hogy ismertesse a
görög szertartású liturgiát.

Timkó Imre görög katolikus püspök úr 1988-ban bekövetke-
zett halála után az egyházmegye segédpüspökét Dr. Keresztes
Szilárdot nevezte II. János Pál pápa a Hajdúdorogi Görög Katoli-
kus Egyházmegye püspökévé.

Dr. Keresztes püspök atya fogadta 1991-ben II. János Pál pá-
pát amikor Õszentsége elzarándokolt Máriapócs kegyhelyre. Dr.
Keresztes püspök nevéhez fûzõdik a Görög Katolikus Papnevelõ
Intézet bõvítése, a Hajdúdorogi Görög Katolikus Gimnázium,
Szakközépiskola és Diákotthon és Általános Iskola és óvoda felál-
lítása Hajdúdorogon, a Szent M iklós Óvoda indítása M iskolcon,
majd Nyíregyházán is, a Görög Katolikus Általános Iskola megala-
pítása Nyíregyházán,  a Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarán-
dokház építése. Visszatelepítet te a bazil i ta szerzeteseket
Máriapócsra. Püspöksége alatt a Szent Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Fõiskola 1996-ban a Pápai Keleti Intézet affilált in-
tézménye lett, így elindult az önálló egyetemmé válás útján. 10 új
egyházközséget, szervezõ lelkészséget alapított, 22 templomot
épített.

Segíti a határon túli magyar görög katolikus híveket, Kárpátal-
járól, Szlovákiából, Romániából a nyíregyházi Görög Katolikus Fõ-
iskolán évente átlagosan húsz papnövendék tanulhatott és készül-
hetett a papi szolgálatra. Hodászon és Kántorjánosiban a cigá-
nyoknak külön templomot épített, öregek otthonával és közössé-
gi házzal együtt.

PAPP NÓRA

Görög katolikus hírek
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Egyházszakadás  

Aszabolcsi kis
falu, Hodász

szélén, a „ Kole-
rás”  gúnynevû
nyom or telepen
laknak a kitaszí-
tott cigányok,
szegénységben. Nélkülözik a civilizált lak-
hatási feltételeket, a folyó vizet, villanyt,
angol WC-t, gázt stb. 

Miklós atya amikor kisétált a cigányte-
lepre, azzal fogadta egy öregasszony, hogy
„ mit keres, m ilyen holmiját lopták el?” .
Lám csak, még a cigányok is ilyen sztere-
otípiákban gondolkodnak. Ha egy magyar
egy cigányembert keres, az csak azért le-
het, mert lopott holmi után kutakodik?
Amikor megtudta a néni, hogy Miklós pap,
azzal hárította el a közeledését, hogy nin-
csen most a közösségükben sem keresz-
telni való csecsemõ, sem házasulandó ifjú
pár, sem elhunyt, akit temetni kéne. Másra
ugye nem is jó a lelkész? 

Így hát M iklós atya a pocsolyában ját-
szó meztelen gyerekek felé fordult és sava-
nyú cukorkát kínált nekik. Azok örömmel is
fogadták. A Jézusról szóló példabeszéd
azonban nemigen érdekelte õket, még ha
gyermeknyelven, meseszerûen volt is elõ-
adva. „ Focid nincs?”  – érdeklõdtek inkább
a paptól. 

Ebbõl rájött az atya, hogy itt nem szó -
val kell prédikálni az Igét, hanem tettekre
kell váltani az evangéliumot. Vagyis jót kell
cselekedni. Ezt meglepõen könnyû volt
megtenni, m ivel szegénységük olyan nagy
mértékû volt, hogy m inden apró ajándék-
nak örültek, legyen az ruha, bútor, élelmi-
szer vagy taneszközök.  Az atya tehát nem
is annyira térítést végzett a cigány közös-
ségben Hodászon, hanem sokkal inkább a
szociális munkás feladatát látta el. A bizal-
matlanság a romák részérõl lassacskán el-
tûnt. Már kiáltozták a putrik közt, hogy
„ Ável o rásáj! ” , vagyis „ jön a pap” ,  amikor
messzirõl feltûnt Miklós atya. És már nem -
csak a gyerekek állták körül. Az adomá-
nyokért cserébe megajándékozták a papot
történeteikkel, amelyek a cigány történe-
lemrõl, a cigányok eredetérõl, vándorlásá-
ról szóltak. Szerettek cigány népdalokat
énekelni. 

A dalolás volt az, ami rávezette õket a
vallásos életre. Ismertek egy Szûz Mária-

éneket, de nem minden versszakát. A hi -
ányzó részeket a paptól tudakolták meg.
Miklós atya persze kisegítette õket és más,
Szûzanyáról szóló népénekeket is tanított
velük.  

Felébredt a vágy a cigányokban egy
máriapócsi zarándoklatra. A zarándokló
magyarok pozitívan fogadták a Pócsra ér-
kezõ imádkozó cigányokat, akik gyalogo-
san tették meg az oda-vissza összesen 40
km-t. Ezután m inden évben megtették ezt
az utat és méltóképpen fel is akartak ké-
szülni. Tehát lelkiekben felkészülve gyó-
nással, áldozással.  

A szocializáció kezdete volt, hogy egy
magyar család eladta a telkét a cigánytelep
szomszédságában, ide épült fel a kápolna,
aminek még harangot is szenteltek a cigá-
nyok. Megható volt buzgóságuk, ahogy
énekkel, verssel készültek a szentelésre. 

A cigányok nyelve magától értetõdõen
cigány nyelv, így beszélnek otthon egymás
közt. A gyerekek magyarul csak késõbb ta-
nulnak meg, gyakran csak az iskolában,
ami traumát jelent. A m iseszöveget azon-
ban magyarul mondták. Amikor M iklós
atya már nagyjából megtanulta tõlük a ci -
gány nyelvet, lefordított két részletet a mi-
sébõl cigányra. Ez volt Sólya másik nagy
lépése a cigány közösség integrálására.

Az egyik ilyen lefordított miserész, a
legfontosabb imádság, a M iatyánk volt. Az
elsõ alkalommal, amikor a m isén cigányul
imádkozták a M iatyánkot, az Úr imáját,
nem bírták ki sírás nélkül. A cigányok el -
mondása szerint azért, mert eddig az õ
nyelvükön mindig csak csúnyát mondtak,
átkokat beszéltek, és az, hogy imádkozni is
lehet cigányul, meghatotta õket. A szósze-
gény cigány nyelvre azonban nagyon ne-
héz lefordítani az imákat, evangéliumot,

bonyolultabb kife-
jezéseket használó
Szent Pál leveleit.
Tehát ezeket a sza-
vakat és kifejezé-
seket meg kellett
alkotni a cigány
nyelv számára. Va-
lóságos nyelvújí-
tás volt ez. 

S zo c i o l ó g i a i
érdekességnek számít, hogy kultúrháznak
számított a templom a cigány hívek szá-
mára, nemcsak a m ise színterének. 

Több ezer kötetes könyvtár alakult ki a
templomban. Ehhez persze elõször az abc-t
kellett megtanulni. Felnõtt emberek tanul -
tak meg így olvasni, sajátították el az olva-
sás mûvészetét a templomban. 

Másban sem akartak lemaradni a ma-
gyaroktól, ezért a templomban tanultak
meg a cigánygyerekek késsel és villával
enni. Persze a gyakorlás alkalmával a húst
egy szelet kenyér helyettesítette, a köretet
pedig néhány szem mazsola. Így sikerült
beilleszkedni a többségi társadalomba a
pap szociális munkája által.

Modern elektronikus gitárokkal, dob-
felszereléssel kísérték a cigányok a görög
katolikus népénekeket a templomban. Ez a
merész újítás vonzotta a cigány fiatalság
színe javát. Hamarosan önmaguktól zene-
karrá kovácsolódtak össze. 

Olyannyira sikerük volt, hogy a magyar
kultúrházba is meghívták õket szerepelni.
Késõbb még külföldön is álmélkodtak raj-
tuk a tömegek. A külföldi zarándokok, akik
Máriapócsra érkeztek, átjöttek a cigány ká-
polnába is csodát látni, Párizsból, Rómá-
ból, Berlinbõl, Londonból, Prágából.

VI. Pál pápa 100 dollárt is küldött a ká-
polna részére. De megfordult a cigányoknál
egy oxfordi egyetemi tanár, ENSZ-nagykö-
vet, és egy amerikai forgatócsoport is,
amely filmre vette a hodászi cigány misét. 

Ilyen sikerek után a cigány fiatalok már
jól teljesítettek az iskolai sportban, színját-
szó társulatban, táncban, nyelvtanulásban. 

Ezt tudja elérni a szeretet, amellyel ez a
hodászi pap odafordult a kitaszított cigá-
nyok felé, elvégezve a szociális munkások
feladatát. Segített be-
illeszkedni a sajátos
szubkultúrájú cigá-
nyoknak a m agyar
társadalomba, amely
szokásaiban, nyelvé-
ben, hagyom ányai-
ban különbözik a ro -
máétól.

Papp Nóra

Cigányok közöt tCigányok közöt t
Sólya Miklós lelkipásztor a cigányok között

Cigánypasztoráció
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Római katolikus hírek

Dr. Tomka Ferenc egyházi és világi munka-
társaival közösséget, lelki és kõtemplomot
épített itt, Káposztásmegyeren. A neves te-
ológiaprofesszor és egyházszociológus így
vall a kezdetekrõl: „Ezt a 25–30 000 lelket
számláló lakótelepet az elmúlt rendszer lo -
gikájának megfelelõen templom és egyház
nélkül tervezték. A fordulathoz közeledve öt
itt élõ keresztény házaspár elmegy a püs -
pökhöz és kéri, küldjön ide papot, mert sze-
retnének lelki otthonra találni és esetleg
templomot is építeni. Többszöri kérlelésük -
re a püspök atya eleget tesz kérésüknek,
idejön két pap, akik tudatában vannak a
helyzet nem könnyû voltának. Nincsen
semmijük, még lakásuk sincs. Az a hit hoz-
za ide õket, hogy az evangélium éltet, tüzet
jelent: Nem véletlenül jönnek ketten. Mi-
ként Jézus mondja: ‘Ahol ketten vagy hár-
man összegyûlnek a nevemben, ott vagyok
közöttük’ (Mt 18,19), ezzel a programmal
érkeznek, hiszik, hogy ez valóság lehet, ezt
a titkot, ezt a hitet szeretnénk továbbadni az
itt lakóknak.”

Mi indította arra,  hogy teológiaprofesz-
szorként elvállalja ennek a közösségnek a
felépítését?

Nem esett messze egymástól az elmé-
let és gyakorlat. Teológiai szakterületem
pontosan a lelkipásztorkodás. Tankönyve-
imet az egész országban tanítják, sok ér-
dekeset írtam errõl a témából. Hadd te-
gyem hozzá, a nyolcvanas évek közepétõl
már lehetett látni, hogy fordulat határán
vagyunk, lehetett látni, hogy a holnap sok
kérdést vet fel, hogy az egyház szembesül
egy sor megoldásra váró problémával,
példának okán azzal, m i a teendõje a
negyven éven át templom nélkül létezõ vá-
rosrészekben, lakónegyedekben. Amikor a
püspökatya feltette a kérdést, ki vállalja a
káposztásmegyeri plébánia vezetését, úgy
éreztem, soha vissza nem térõ alkalom,
olyan kihívás, amelyre nem lehet és nem
szabad nemet mondani.

Könnyebb vagy nehezebb volt közösséget
építeni úgy,  hogy nem voltak hagyományok –
sem jók,  sem rosszak –,hogy mindent a leg-
elejérõl kellett kezdeni?

Nehéz erre röviden válaszolni. Utólag
visszatekintve és m indent egybevetve úgy
látom , hogy m indaz a nehézség, am it a
hagyományok, szokások kialakítása jelent
egy hagyom ány nélkül i  közösségben,
meghozza a maga gyümölcsét. Ma azt

gondolom, hogy akinek van ereje hozzá,
jobban jár, ha maga épít fel önmaga és ke-
reszténysége által egységesen pozitívnak
mondott hagyományokat, m intha átalakít,
megreformál egy már meglevõ, esetleg el-
torzult vagy más korban aktuális, de ma
már idejét múlt szokásrendszert. Az elsõ
öt esztendõben szociológusként is átéltem
a hagyománynélküliségnek a hihetetlen
fáradtságát, hogy m indent, m indig újra
kell mondani. A hagyomány egyik nagy ér-
téke az, hogy bizonyos dolgok automati-
kusan mûködnek. Most viszont hálát adok
érte, hogy kezdenek részben úgy mûköd-
ni, ahogyan azt hitünk szerint az evangéli-
um mondja. 

Feltételezem,  érdekes volt szociológus-
ként megfigyelni,  hogyan épül fel egy közös-
ség,  hogyan alakulnak ki a vezetõi?

Egyedülálló és egy kicsit félelmetes
volt megtapasztalni a szociológiai szakiro-
dalomban jól ismert jelenségeket és a sa-
ját magam által leír takat is. Ebbõl a témá-
ból ír tam doktori disszertációmat és habi-
litációmat is. Érzem az intézményesülési
problémát, nem is annyira a felnõtteknél,
hanem az új generáció esetében. A ná-

lunk, közöttünk felnõtt gyerekek már ha-
gyományt vesznek át. Míg az elsõgenerá-
ciós ifjúság érezte a kaland kihívását, a
mostaniakat már bíztatni, lelkesíteni kell. 

Mikor fogalmazódott meg hogy,  kõtemp-
lom építésébe kezdenek?

Elõre bocsátom, és becsülettel beval-
lom, noha én magam közösséget építõ va-
gyok, hiszen folyton születtek körülöttem
közösségek, de m indig sajnáltam a papi
idõt építkezésre vagy technikai dolgokra
fordítani, hiszen annyi sok szükséglete
van a léleknek. M indazonáltal eleve úgy
küldettünk ide, hogy építsünk templomot.
Azt mondtuk a közösségnek és saját ma-
gunknak is, hogy elsõdleges célunk, hogy

Krisztusban élõ 

közösség

Krisztusban élõ 

közösség

Budapest IV.  kerületében,  Káposztásmegyeren,  a fõváros egyik legnagyobb
szociális lakótelepén,  a három-négyszintes lakóházak között egy külsõ meg-
jelenésében egyszerû épület hívja fel magára a figyelmet.  
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Római katolikus hírek

megszülessék egy humánus, szeretetben
– és számunkra ez azt jelenti – Krisztus-
ban élõ közösség. Hitünkbõl fakadóan élt
bennünk a bizonyosság, ha van egy ilyen
közösség, a köré fog épülni a kõtemplom.
Ha nincsen közösség, akkor fölösleges
templomot építeni. 

Hogyan fogadták a formálódó közössé-
get,  a templomépítés tervét a lakónegyed
polgárai?

Meg kell mondjam, alapvetõen szere-
tettel fogadott bennünket a környezetünk;
az iskolák tantermeket bocsátottak rendel-
kezésünkre, mert nem volt semmilyen he-
lyiségünk a hitoktatáshoz, a Közösségi
Házban helyet kaptunk a szentmisék meg-
tartására. Oldódott az esetleges ellenér-
zés, am ikor látták, hogy foglalkozunk az if-
júsággal, mozgássérültekkel, hogy erõnk-
höz mérten megpróbálunk m inden társa-
dalm i szükségen segíteni. Nem tévedek,
ha úgy hiszem, ezt nagyon értékelte a he-
lyi közösség. A csatát azért keményen
meg kellett vívnunk, ugyanis eredetileg a
lakótelep peremén jelöltek ki területet a
templom számára. Nem fogadtuk, és nem
fogadhattuk el, mert olyan messze esett,
hogy sem a gyerekek, sem az idõsek nem
tudták volna megközelíteni, m i tehát a la-
kótelep közepén kértünk helyet. Erre hatá-
rozott nem volt a válasz, úgy a kerület,
m int a fõváros részérõl. Aláírásgyûjtõ ak-
cióba kezdtünk, bekopogtunk m inden la-
kóhoz. Kilencven százalékuk mellénk állt,
és azt mondta, egyetért a templom építé-
sével és helyeseli annak helyét. Ez a tulaj-
donképpeni reprezentatív fölmérés segí-
tett aztán, hogy a fõváros két-három év
huzavona után hozzájárult, hogy ott épül-
jön meg a templom, ahol ma áll.

Milyen forrásból fedezték a költségeket?
A telket a fõváros és a kerületi önkor-

m ányzat bocsátotta rendelkezésünkre,
anyagi segítséget külföldrõl, elsõsorban
osztrák, holland, német, olasz katoliku-
soktól, európai katolikus segélyszerveze-
tektõl, sok-sok külföldi és hazai adakozó-
tól, plébániánk híveitõl kaptunk. Az építke-
zés során megtapasztaltuk Isten csodála-
tos gondviselését: pénzünk nem volt, a hí-
vek nagy többsége anyagi gondokkal küz-
dõ nagycsaládos, és mégis, lépésrõl lé-
pésre megkaptunk m indent, am i az adott
fázisban éppen kellett. Néha, pénz híján,
már majdnem leálltunk a munkákkal, és
akkor m indig érkezett annyi, hogy folytat-
ni tudtuk. Egyhuzamban négy év alatt fel
tudtuk építeni a teljes épületet. 

Milyen igénnyel keresték meg a tervezõ-
ket?

Nagyon pontos tervvázlatot, funkcio-
nális elrendezés-változatot adtunk, majd-
nem megrajzoltuk a templom alaprajzát,
és erre írtunk ki tervpályázatot, amelyre
sok neves építész pályázott. B. Greskovics
Klára és Becker Gábor – már több templo-
mot megépített – építészházaspár pálya-
tervét fogadtuk el, mert valahogy õk érzé-
kelték legjobban azt, am it megadtunk.
Nem tagadom, ennek ellenére sokat csa-
táztunk, m ire megtaláltuk a közös nevezõt.

Mik voltak ezek a nagyon határozott el -
képzelések,  amelyeknek köszönhetõen
nemcsak templom,  hanem Templomház
született?

Az volt a vágyunk, hogy ne csupán
olyan templom legyen, ahová be- és kilép
az ember, hanem olyan HÁZ, ahol együtt
zajlik a közösség élete, amely belsõ tagjai
számára helyet tud biztosítani különbözõ
ünnepeknek, a farsangtól az esküvõig.
Fontosnak tartottuk, hogy a szentmise be-
fejeztével a távozó még mindig otthon ma-
radjon és ne rögtön az utcára lépjen.
Azért, hogy tudjon beszélgetni a másikkal,
két tágas hallba lép ki a templomtérbõl,
ahol a kezdetektõl fogva félóra, óra múlva
még m indig beszélgetnek emberek. Alap-
vetõ igényünk volt, hogy találkozások he-
lye legyen a ház. Továbbá, hogy például a
hittantermek olyan funkcionálisan kapcso-
lódjanak a nagyteremhez, hogy míg a m i-
se folyik, a kisgyerekekkel lehessen külön
foglalkozni. Vagy hogy a konyha is úgy
kapcsolódjon az egész rendszerhez, hogy
ellássa egyrészt az atyák lakását, másrészt
a különbözõ közösségi rendezvényeket is. 

Milyen rendezvényeknek ad helyet a
„többfunkciós” nagyterem?

A nagyteremben szakrális és világi fel-
adatokat is ellát, éppen ezért nincsenek

benne padok, hanem könnyen összecsuk -
ható és elmozdítható székek. A szentmi-
sén 400 embert tudunk leültetni, és körül -
belül ugyanennyi állóhely van. A székek
egy pillanat alatt eltolhatók és máris átala-
kult a terem. Húsvétkor vagy Szilveszter-
kor a szentmise után pár perc alatt össze-
toljuk a székeket, behozzuk az asztalokat,
és máris kezdõdhet az agapé, amelyre
mindenki elhozza a vacsoráját, am it aztán
jóízû beszélgetés közben közösen fo-
gyasztunk el. Ugyanilyen „ kétarcú”  ez a te-
rem egy ifjúsági ünnepen, farsangi bálon,
a csodálatosan családias hangulatú kö-
zösségi esküvõn. I lyenkor a közösség, a
nagycsalád, az esküvõi szertartás, szent-
m ise után köszönti családjának tagját, a fi -
atal párt, és együtt ünnepel velük.

Melyek a legfontosabb egységei a Ház-
nak?

A legelõször is természetesen a szak-
rális tér, a kápolna és a nagyterem, azután
az irodák, a beszélgetõszobák – gyónások,
egyéni és csoportbeszélgetések zajlanak
itt – az atyák lakásai, a hittantermek, ven-
dégszobák, belsõ tér, ahol a tanácskozá-
sok, képviselõtestületi ülések, papi talál-
kozók folynak. Az eddig említettek mellet
ugyancsak fontos szerep jut a közösség
életében a Ház alagsorának és tetõterének.
Ez utóbbiban vannak a vendégszobák, a
másik szárnyban szociális nõvérek laknak,
akik családterápiás és egyéb gondozási
feladatokat látnak el. Tõlünk teljesen füg-
getlenül és munkánkhoz közvetlenül kap-
csolódva is végzik tevékenységüket. Az
alagsor i részben Kar itász-helyiség,
Karitász-bolt, Antialkoholista Klub, Idõsek
klubja – nálunk „ korábban születetteknek”
nevezik az idõsebbeket – mûködik. A tor-
nateremben kismamatorna, mozgássérül -
tek tornái, idõsebbek tornája, gyerektorna
van heti rendszerességgel. Ne feledkez-
zünk meg a ház elõtti homokozóról sem. A
fiatal mamák néha 20-30-an is eljönnek a
gyermekeikkel, mert szeretik a légkört.
Sok fiatalasszony keresi az élete újabb,
mélyebb értelmét. A beszélgetésekbõl az-
tán gyakran barátság születik, a barátsá-
gon át a közösséghez és végül Isten meg-
találásához is vezet az út. Szívesen látjuk
õket a Baba-Mama
Klubban, ahol a
gyer m eknevelés ,
család, házasság
kérdéseivel is fog -
lalkozunk. Sokan
így lesznek a kö-
zösség tagjaivá
közülük. 

SZABÓ KATALIN
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Keresztény mûvészek

K
evés a nõi szobrász. A mûvészet
ezen mûvelõi közül is kevés a kitûnõ
nõi szobrász. Ezek egyike R. Törley

Mária szobrászmûvész, aki 1974–77-ig
Andrássy Kurta János szobrászmûvész
magántanítványa, majd 1977–81-ig a Bu -
dapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán Somo -
gyi József növendéke volt. Tagja a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesületének,
a Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövet-
ségének és a Molnár C. Pál Társaságnak.

1982-tõl napjainkig számos önálló ki-
állítása volt Magyarország sok városában
és a fõvárosban, valam int Bécsben, Mün-
chenben, Lyonban, Toursban, Krakkóban,

Berlinben, Luxemburgban. Csopor -
tos kiállításokon is részt vett,

többek között Párizsban, Ró-
mában. Ravennában 1985-
ben és 1996-ban a Nemzet-

közi Dante Biennálé díjjal is-
merték el mûvészetét.

Dr.  Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-
díjas néprajztudós írja róla:

„ Törley Mária szobrait hagyo-
mánytisztelet, belsõ rend jellemzi.

Természetelvû munkáinak jelentõs
része vallásos tárgyú, ösztönösen
érez rá arra, hogy ebben az ezred-
alkony világban, a jövõ nyomasztó

tudatában mit várunk a mûvészektõl,
m it az alkotóktól. Azt nyújtja, am ivel béke-
vesztett korunkban töltekezhetünk. S ezek
a szépség, a nyugalom, a derû, a játékos-
ság, a kecsesség, a humor, a zene, a har-
mónia, a szeretet.”

R.  Törley Mária így vall magáról:
Figurális szobrász vagyok. Ele-

mentáris erõvel, indulattal, gyorsan
dolgozom. Az élet teljessége, ezen
belül az ember érdekel a legjobban.

A nagy hõs, a szent, az esendõ, a bû-
nös, a hétköznapi, a szenvedõ, magá-
nyos és boldog ember. Kutatom, mi
benne a jó és a rossz. M iért lett olyan,

am ilyen? „ Sok m in-
den van a világon,
ami csodálatos, de

az embernél nincs
csodálatosabb.”

Kölcsey Ferenc,  1995-ben készült.  Sopronban a Deák
téren található.  Elsõ jelentõs köztéri szobrom.

Kicsi Madonna

Korpusz.  Mindenszentek plébániatemplom Budapest.  Az önként vállalt
szenvedés és áldozat erejét szerettem volna belesûríteni ebbe a szoborba.

Térdelõ angyal
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Keresztény mûvészek

Hogyan készülnek a portrék,  folytat-e
tanulmányokat a személyiségekrõl?

Szeretek portrét csinálni. Elõbb alapo-
san meg kell ismernem a kiválasztott em -
bert, rá kell éreznem személyiségének
fontos összetevõire. Akár élõ, akár holt
emberrõl van szó, m inden lehetségest
megpróbálok megtudni róla. Csak akkor
tudom belesûríteni a szoborba az egyéni-
séget, csak akkor születik meg a varázslat.

Nagy történelm i személyiség tisztele-
tére készülõ em lékmû megfogalmazása-
kor m indig a személy egyéniségét kell ki-
tapogatni, hogy a formák mögött megszó -
laljon az ember. Mûvésznél tanulmányozni
kell alkotásait, történelm i személyiségnél
a kort, amelyben élt. Amikor már eleget
olvastam, hallottam, egyszer csak össze-
áll a kép. Meg kell várnom, hogy magam -
ban belül úgy érezzem, hogy az enyém,
meg tudom csinálni. Utána már gyorsan
megy a munka.

Az országban járva-kelve sok helyen,
köztéren és templomokban találkozha-
tunk szobraival.  Sokat dolgozik? Tevé-
keny mûvész?

Igen. Sokat dolgozom. A mun -
kásságomat ismerõk mondják, hogy
ötvenöt éves koromra egy életmû -
nyi anyag tulajdonosa vagyok.

M unkásságának jelentõs, talán
legjelentõsebb ívét szakrális témájú
munkái jelentik.

A hitem megnyilatkozásai ezek.
Talán ezért van sikere a szakrális
mûfajban. Nehéz megtalálni a helyes
arányt értelem és érzelem között,
hogy a mû se túl hûvös, se túl ér-

zelgõs ne legyen. A szakrális mûtárgynak
küldetése van: Kapcsolatot kell teremtenie
az ég és föld között, hogy a szemlélõ elér-
je, megérinthesse a m indenséget. Nagy
kihívás és felelõsség 2000 év nagy mûvé-
szeinek nyomába lépni, versenyre kelni
velük. De én szeretem a kihívásokat. Aho-
gyan szeretem az életet és szeretem az
embereket is.

Törley Mária m it szeretne? M i-
re szeretné irányítani fi -
gyelm ünket, jó kedvet,
derût, szépséget, játékos-
ságot, történelmet és hi -
tet árasztó alkotásaival?

Igyekszem  m egm u -
tatni azt, amiért érdemes
élni, amit érdemes észre-
venni. A harmadik évez-
red elején úgy tûnik, hogy
felborult a rend, a mérték.
Szeretem az értékeket meg-
õrizni. Szeretném ellensú-
lyozni a csúfságot a szép-

séggel, a torzulást az
épséggel, a zord -

ságot a játé-
kossággal, a

pusztító in-

dulatot az alkotó lendü-
lettel. Békétlenség helyett
nyugalmat, gyûlölködés he-
lyett szeretetet, a jövõtõl
való félelem  helyett
az Istenbe ve-
tett bizalmat
s z e r e t n é m
közvetíteni. 
GRÉCZI LÁSZLÓ

Árpádházi Szent Erzsébet,
Budapest,  I.  ker.  Bem
rkp.28.  2002.

Háttérkép: Clervauxi
Szent Bernát  Pécs,  Nagy
Lajos Gimnázium 2000.  

Millenniumi Emlékmû,  középpontjában
Szent Istvánnal.  Budapest XVI.
kerületében került felállításra 2001-ben.

Szent Gellértrõl készült
alkotás.  2000-ben a
Millennium tiszteletére
állította Diósd község.

Patrona Hungariae 
(Madonna)
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Református hírek

A KDNP március 15-i ünnepsége
Nagyszámú résztvevõ elõtt a történelmi nevezetességû Pilvax
kávéházban tartotta a Keresztény Demokrata Néppárt fõvárosi
szervezete ez év március 14-én délután 4 órakor az ünnepi
megemlékezését. 

Az egybegyûlteket Molnár Béla, a
KDNP budapesti elnöke köszöntötte, aki
különösen is hangsúlyozta azt a szelle-
miséget, amelyet a márciusi ifjaktól a
KDNP örökölt és vall mind a mai napig.
Hangsúlyozta a család szerepét, hiszen a
forradalomban a férfiak harcoltak, az
asszonyok gyõzelemre varrták a zászló -
kat, kokárdákat, a gyermekek pedig lel-
kesedésükkel bátorították a forradalom
résztvevõit.

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke ünne-
pi gondolataiban arra hívta fel a figyel-
met, hogy nekünk két hazánk van, és
nem lehetünk hûtlenek sem az Örök ha-
zához, sem pedig Magyarországhoz.
Aki az egyikhez hûtlen, az hûtlen a má-
sikhoz is. Az elnök úr nyomatékosan
felhívta a jelenlevõk figyelmét, hogy
azokat a keresztyén értékeket, amelye-
ket a KDNP vall az ország, a haza, a
nemzet megmaradása érdekében, m in-
dentõl meg kell óvni és védeni. Kiemel-
ten szólt arról a tényrõl, amit 48 keresztyén értékei jelentettek a
harcba indulók és a ma keresztyén embere számára. 

Nagy Lenke újságíró ünnepi köszöntõjében arról beszélt, hogy
március idusa mindörökre elvehetetlen és kitörölhetetlen szellemi
erõforrása a népnek. Ahogy a Szent Írásban olvasható: „ A kövek

fognak beszélni akkor, ha Isten bizony-
ságtevõit elhallgattatják.”  Párhuzamba
vonva a március 15-i szabadságharc ki-
törését, szólt arról, hogy a forradalom
szikráit, amikor el akarták oltani, akkor
valóban a kövek pattintottak szikrát,
mégpedig olyat, amely a mába gyújtja
lángjait. 

A 12 pontról szólva hangsúlyozta a
szabad sajtónak és a cenzúra eltörlésé-
nek jelentõségét. Az elõadó úgy látja,
hogy újfajta cenzúra létezik, melynek
során a piac szabályozó tényezõi döntik
el, hogy m i jelenjen meg az újságokban.
Pilinszky Jánost idézve ezzel kapcsolat-
ban így szólt: „ Aki ugyanis a szavakkal
csal, nem az életét sikkasztja el, hanem
a változás lehetõségét.”

Végezetül utalt arra, hogy Petõfiék a
Pilvax Kávéházat a szabadság csarnoká-
nak nevezték és várták azt a jó hírt, ame-
lyet a jelenlevõk most együtt ünnepel-

nek. Feladatunk, hogy ki-ki csak
abban versenyezzen, melyikünk
szereti jobban nemzetét. Jókait
idézve így fejezte be ünnepi be-
szédét: 
„… Forró szerelme által egy leend
Minden magyar ki egy hazát imád: 
Te boldog Isten, ott, az égben fenn,
Sötét felleg borította ég után
Engedd virradni ezt a jobb napot! ”

Az ünnep hangulatát emelte Jeszenszky Lara énekmûvész elõadá-
sa, míg a Tamás Apostol Kolping Általános Iskola diákjai a forrada-
lom kitörésének legszebb pillanatait jelenítették meg. 

DR. KIS BOÁZ

A Magyar Kultúra Napja Szatmárcsekén
A Himnusz megírásának 182. évfordulóján régi hagyományként
tartották meg Szatmárcsekén a Magyar Kultúra Napját a reformá-
tus templomban. Az ökumenikus istentisztelet Bosák Nándor ró -
mai katolikus püspök szolgálatával kezdõdött, melyben arra muta-
tott rá, hogy nekünk Krisztusra, az élet forrására kell építeni éle-
tünket. A Himnusz erre hívta fel és hívja fel ma is m inden magyar
figyelmét. Bölcskei Gusztáv református püspök a 93. zsoltár alap-
ján mondta el gondolatait. Hangsúlyozta, hogy nekünk a halál kul-
túrája helyett az élet kultúráját kell választanunk, mely által meg-
tarthatjuk a bennünket összetartó erõt, és így szilárd alapon állha-

tunk. Az ünnepsé-
gen Taxner-Tóth
Ernõ egyetemi ta-
nár, a Kölcsey
Társaság elnöke
Kocsár M iklós
Kossuth-díjas ze-
neszerzõt köszön-
tötte és adta át a
Kölcsey Társaság
emlékérmét a ze-
neszerzõnek.  

DR. KIS BOÁZ

Ötven éves a berni magyar nyelvû 
protestáns gyülekezet

A magyarság szétszórattatásának következményeként a világban
sok helyen élnek magyar nyelvû protestáns gyülekezetek. A kö-
zelmúltban Bernben ünnepelték a jelenlevõk a gyülekezet fennál-
lásának 50. évfordulóját. A hálaadó istentiszteleten Samuel Lutz,
a Bern-Jura-Solothurni kantonális református egyház elnöke hir -
dette az Igét. A történelm i visszatekintést Fueter-Stauffer Erna
tartotta, hálát adván Istennek megtartó kegyelméért. Az ünnepi
eseményen a jelenlevõket Krüzsely Mária köszöntötte, Pröhle
Gergely nagykövet pedig levélben köszöntötte a jelenlevõket.

Molnár Béla

Nagy Lenke

Jeszenszky Lara

Kolping Iskola
Semjén Zsolt

Kocsár Miklós,  
Bölcskei Gusztáv 
és Bosák Nándor
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Új protestáns tábori püspök
Csuka Tamás dandártábornok nyugdíj-
ba vonulása után Lackner Pál, koráb-
ban gyõri igazgató lelkészt szentelték
fel a jelenlevõk erre a szép és nemes
szolgálatra. A beiktatást Szebik Imre
evangélikus elnök-püspök végezte. A
ünnepi istent iszteleten részt vett
Bölcskei Gusztáv püspök, a Reformá-
tus Zsinat lelkészi elnöke és Jákob Já-

nos ezredes, tábori
püspök helyettes.
Az ünnepség a tá-
bori lelkészek és a
tör ténelm i zászló
bevonulásával kez-
dõdött és az új tábo-
ri püspök eskütéte-
lével zárult.

DR. KI S BOÁZ

Lackner Pál tábori
püspök

Az új tábori püspök

Teológusnap Horvátországban
Csákai László szervezésében
horvátországi református gyü-
lekezeteket látogattak m eg a
Budapesti Református Teológia
Hittudományi Karának hallga-
tói. Ez alkalommal a magyaror-
szági reformáció fontos törté-
nelm i helyeit tekintették meg:
Hercegszõlõs, Laskó, Csúza és
Kopács. Kettõs János kopácsi
szuperintendens beszám olt a
küldöttségnek, hogy a közel-
m últ  háborújá-
ban m ilyen sok
anyagi és lelki
kár érte a hor-

vátországi magyar reformátusokat. A szuperin-
tendens hangsúlyozta, hogy a polgári kormány
segítsége nélkül ma is sok szenvedésnek lenné-
nek kitéve az itt élõ magyarok. 

DR.  KIS BOÁZ

Teológusok Hercegszõlõsön

Hercegszõlõs

Farkasné Márkus Éva 36 éves,
férje tevékeny segítségével a
Mátrában lévõ református lel-
készüdülõt vezeti, ott Isten-
tiszteleteken s más alkalmak-
kor rendszeresen kísér orgo-
nán. Három gyermekét neveli.
Hite sugárzik belõle.

Kedves Éva! Milyen lelki töl-
tést kapott szüleitõl,  hogyan ala-
kultak a „tizenévek”?

Kedvenc idézeteim egyiké-
vel kezdem: „ Otthon leszel, ha
kigyújtod a fényt, és ha re-
m énnyel táplálsz m ajd re-
m ényt. Egész vi lágot adjál,
hogyha adsz, apró darabkák
nem számítanak. Egész világot

adjál, hogyha adsz, félvilágod -
dal magadra maradsz.”  Hat-
gyermekes családban nõttem
fel, ahol a legfontosabb dolgok
voltak: Rend, Biblia, Apa = Fej,
Anya = Szív, Család, Zene, Pél-
daadás és Szeretet.

Hogyan látja a történelmi
egyházak kapcsolatrendszerének
alakulását?

„ Gondolom, gyújtok én itt
egy kicsike lángot, s ha Ti
m indannyian élesztgetitek, is-
tápoljátok, meglehet, akkora
tûz keletkezik belõle, hogy az
egész világot beragyogja a fé-
nye! ”  Ebben a fénytelen, kilá-
tástalan, sodró világban na-

gyon nagy szükség van a törté-
nelm i egyházak összefogására,
melynek igazán szép példája az
ökumenikus imahét. Kívánom,
hogy erõsödjön közöttünk a
Lélek, az Egymásra figyelés, az
Összefogás.

Mi a véleménye a trianoni
határon túl rekedt magyarság
helyzetérõl és jövõjérõl?

„ Tartsd magad, mert most
az a leggazdagabb, ki várni
érez, várni tud! ”  Szomorú pil-
lanatok voltak a döntés pillana-
tai, a „ zsebünk döntései” , és
nem a lélek döntése. Mégis hi-
szem, hogy amikor az egyik aj-
tó becsukódik, egy másik ki-
nyílik. Így legyen…

Új és új generációk nõnek fel.
Milyen irányt szabna nekik?

„ Egyetlen valam i, am ibõl
m indig több lesz, m inél többet
adnak belõle: a Szeretet.”  Azt

tapasztalom , családi körben,
munkatársak között egész éle-
temben, hogy létezik SZERE-
TETLÁNC. Mindig tovább kell
adni azt a láthatatlan fénysuga-
rat, amelyet másokon keresztül
kapunk, és ez kegyelem.

M i a véleménye arról  az
arab világról,  amely roppant
sokszínû?

„ Minden probléma megol-
dását a szeretetben és az egy-
más elfogadásában látom.”  Ki-
látástalannak tûnõ helyzetben
(háborúk, természeti kataszt-
rófák) mindig ez a gondolat jár a
szívemben. Az imádság az
egyetlen erõ, mely a világot
összekapcsolhatja, bármennyire
sokszínû is. Ahogy a Világmin-
denségben ott van az egység,
úgy keressük egymásban a bé-
két, most és mindenkor!

Mit üzen röviden a lap olva-
sóinak?

„ Menj az emberekhez, élj
közöttük, tanulj Tõlük, szeresd
Õket, szolgáld Õket, tervezz
velük, kezd azzal, am it tudnak,
építs arra,
amijük van! ”

Á l d á s s á
válik m inden,
ha hittel, re-
m énnyel, bé-
kével és sze-
retettel élsz. 

BAYER EMIL

Református hírek

Egy családanya önvallomása
N é v t e l e n  h i t v a l l ó k



Aportugáliai Fatimáról, a világ alighanem leg-
nagyobb és leghíresebb Mária kegyhelyérõl

lapunk 2003. évi 2. számában Bajcsy Lajos
atya, szerkesztõbizottságunk tagja hosszú fény-
képes cikket írt.

A közelmúltban érkezett a harmadik fatimai
látnok, Lúcia karmelita nõvér halálhíre. A Jézus-

ról és a Szeplõtelen Szívrõl nevezett Lúcia dos
Santost (1907–2005) tavaly a coimbrai karme-
lita zárdában meglátogatta az ugyancsak karme-
lita dr. Takács Jusztin Nándor nyugalmazott szé-
kesfehérvári püspök. Az õ szívességébõl képe-
ket közlünk kettejük 2004. május 13- i találkozá-
sáról.

A kiérdemesült fõpásztor figyelme a gyász-
hír kapcsán arra is kiterjedt, hogy az egyházme-
gye két fontos fatimai vonatkozására felhívja a
figyelmet. Az egyik az, hogy a püspöki székben

„Imádkozzátok mindennap a rózsafûzért!”
Rendhagyó búcsú Lúcia nõvértõl

Római katolikus hírek

Prohászka Ottokárt követõ Shvoy Lajos (1927)
kérésére a portugáliai Leiria püspöke a fatimai
vándorszobor másolatát 1950. december 22-én
Alsószentivánnak ajándékozta. A másik kevésbé
ismert fontos tény, hogy Kondor Lajos SVD, az
Isteni Ige Társasága missziós rend tagja, az
1943–1946-os években – a két korán elhunyt
látnok, Ferenc és Jácinta boldoggáavatási
ügyének posztulátora – a fehérvári Ciszterci
Szent István Gimnázium tanulója volt.

A rendhagyó gyászjelentés lezárásaként
ugyancsak Nándor püspök jóvoltából ide má-
soljuk a Szûzanya és Lúcia nõvér párbeszédét,
amely az elsõ fatimai jelenés során hangzott el
1917. május 13-án.

Szûzanya (vil lámlástól kísért fényben érke-
zik a három pásztor gyermek elé, akik a közelgõ
esõtõl félve siettetnék hazafelé a nyájat):

Ne féljetek, nem akarok nektek rosszat!
Lúcia: Honnan jött ön?
Szûzanya: Én az égbõl jöttem.
Lúcia (bátrabban): És mit akar ön tõlem?
Szûzanya: Én azért jöttem most, hogy arra

kérjelek benneteket, hogy a következõ hat hó-
napban, 13-án ugyanebben az idõben jöj jetek
ide. Késõbb majd megmondom, hogy ki va-
gyok és mit akarok. (Rövid szünet után így
folytatta.) Akarjátok e magatokat Istennek fel-
ajánlani és minden szenvedést elviselni, en-

gesztelésül az Istent sértõ bûnökért és a bûnö-
sök megtéréséért?

Lúcia: Igen, vállaljuk.
Szûzanya: Sokat fogtok szenvedni, de az Úr

kegyelme megerõsít benneteket. Imádkozzátok
mindennap a rózsafûzért, hogy vége legyen a
háborúnak és béke legyen!

Ezzel a párbeszéddel vette kezdetét az Ég és
Föld világtörténelmi jelen-
tõségû, titokzatos kapcso-
lata, melynek áldásaiban,
hisszük, nem hisszük, ré-
szünk van.

Lúcia nõvér, az áldott,
hosszú élet után örök men-
nyei boldogságot!           

DR. KOVÁCS JÁNOS

Beszélgetés Lúcia nõvérrel.  Mellette egy
vatikáni bíboros.  A kép jobb oldalán 
dr.  Takács Jusztin Nándor.

Nándor püspök és
Lúcia nõvér búcsú-
kézfogása.

Akorábbi szokások-
nak megfelelõen,

ez évben is január
harmadik hetében a
történelmi egyházak
ökumenikus imahetet
tartottak Fehérgyar-
maton.

Fehérgyarmat egy
majdnem 9000 lakosú
kisváros Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
közel az ukrán és román határhoz. A legutóbbi

népszámláláskor a lakosságból több mint 6000
vallotta magát reformátusnak, 1000 római és
500 görög katolikusnak. A városban két refor-
mátus, egy-egy római, i l letve görög katolikus
templom mûködik. A reformátusokat 3 lelkész, a
katol ikusokat egy-egy plébános, i l letve
parochus szolgálja. Az ökumenikus istentiszte-
leteken részt vevõk száma  évek óta egyre nõ, az
idén –  szerencsére –  már annyian voltak a
templomokban, hogy pótszékeket kellett beállí-
tani, de a késõn jövõknek így is csak állóhely
jutott.

Valamennyi istentiszteleten, szentmisén az
igehirdetõk az imahét jelmondatából „Jézus az
Egyház fundamentuma” bontották ki beszédü-
ket. Valamennyien egyetértettek azzal, hogy vá-
rosunkban jó a különbözõ felekezetek közötti
viszony, a papjaik, híveik barátságban, szere-
tetben élnek egymás mellet. A keresztény egy-
házat János Evangéliumából idézve  egy szõlõ-
tõhöz hasonlították, ahol „az Atya a gyümölcsöt
nem hozó szõlõvesszõt lemetszi, azt, amelyik
terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen.”

Abban is megerõsítettek minket, hogy ebben az
elanyagiasodott, kizárólag csak a mának élõ,

szórakozást keresõ
világban csak egyet-
len útmutató lehet
egy keresztény em-
ber számara, csak az
az út, amit Jézus je-
lölt ki számunkra.

Az imahét nagy
tanulsága, hogy egy
az Isten, életünk irá-
nyítója, cselekedete-

ink elbírálója csak Õ lehet.         Fotó és szöveg:
DR. SCHM ELZER JÁNOS

Ökumenikus imahét Fehérgyarmaton
Keresztiné Szemán
Szilvia

A Harmadik Évezred Temploma

Ruszki Gábor,
plébános

Némedi Gusztáv
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A
többnapos hó még csillogott a téli napfény -
ben, amikor a Szentendre egyik dombján
lakó Aknay János festõmûvészt felkeres-

tem. A nappaliban, ahol a búbos kemence
adta a családias meleget, a macskák szétreb-
bentek érkezésemre. Falakat sûrûn borították
a festmények, bekeretezett rajzok, és egyéb
látnivalók. Szemlélõdés helyett a mûterembe
kezdtük a munkát, én fotóztam, a városi tele-
vízió munkatársa riportfi lmet készített, miköz-

ben a mester egy templomot és
utcarészletet ábrázoló pasz-

tell képen kezdett dolgozni.
Számára természetes a
pergõ élet, ahogy mond-
ta magáról, „Aktív va-
gyok, és a mûvészet
mellett sok minden le-

terhel. Ügyeket intézek,
kurátor vagyok, barátok-

nak segítek.”  
Nyíregyházán született, és a Képzõ-  és

Iparmûvészeti Gimnázium elvégzése után a
katonaságnál kialakult barátság kapcsán,
1970-ben letelepedett és családot alapított
Szentendrén. 1972-ben a Vajda Lajos Stúdi-
ónak egyik alapító tagja lett, hasonlóképpen
késõbb az Art-éria Galériának és a Patak kép-
zõmûvészeti csoport-
nak, 1980- tól a szent-
endrei  Grafikai  M û-
helynek, 1995- tõl  a
nagycenki Horváth és
Lukács Galériának, és
számos hazai és kül-
földi  képzõmûvész
csoportnak tagja.
Több mint harminc év
óta, rendszeresen részt
vesz egyéni és csopor-
tos kiállításokon. Al -
kotásai köztéren és közgyûjteményekben is meg-
találhatók. Hosszú a sora a mûvészetérõl megje-
lent publikációknak és fi lmeknek. Munkássága
elismeréséül többek között, 1989-ben Neufeld
Anna emlékdíjat, 1996-ban Pro urbe Szentendre,
2000-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Lo-
vagkeresztje (polgári  tagozat), és 2002-ben
Munkácsi díjat kapott.

Karácsonykor megjelent, Angyalos könyv cí-
mû reprezentatív albumának elsõ oldalán olvas-
hatók Ries Zoltán sorai: „Néztem a falon angya-
laidat gyertyaláng- lobogásban, s a zene szár-
nyaival megüzent jelekkel kibékült egymással a
föld és az ég.”

E szép gondolat után a mestert arról faggattam, mi-

lyen indíttatásból és mióta festi angyalait.

M egfogott Szentendre szakrál is értéke,
templomaival, szerb ikonjaival, a mûvészelõdök
szellemiségével. Vallásos családból szárma-
zom, még a legnehezebb idõkben is rendes

templomlátogatók voltunk. Hagyo-
mányos fel fogású festõ vagyok,
képszerkesztésem tradicionál is, a

város, ahol lakom, adja a témát. 1972-ben festet-
tem az elsõ nagyméretû Szent család pasztell ké-
pemet. Festõ elõdeim munkásságából építkezett,
de már az én angyalommá vált, és többször pub-
likált emblematikus munkám lett. 1976-ban fes-
tettem a „Városvédõ angyalt” , közvetlenül nem
vallásos, amennyiben egy vi lági mûvész megen-
gedheti magának, hogy túlvi lági témával foglal-
kozzon. Kislányom nyolc éves korában meghalt

leukémiában, már nem teher, hanem inspirációt
jelent számomra, és egészséges ember mód-

jára beépült mûvészetembe. M indig érzem
jelenlétét, még az absztrakt képek mögött is
ott van.

M egrendelésre festi angyalokat ábrázoló

festményeit?

Nem, mert munkáim megtalálják a he-
lyüket. Nagyon örülök, hogy az 1999-ben

festett „Templom védõ angyal”  festményem
bekerült Budapesten a Magyar

Szentek Templomába. Vissza-
nyúltam õsi motívumokhoz,
régi mesterek munkáihoz,
mégis megfogalmazásában
egy mai kép lett. Közel-

múl tban a szentendrei
Skanzenben új épületet
építettek, konferenciate-
remmel, galériával. Külön
öröm volt számomra, az épí-
tész felkeresett, hogy a 2002-ben, a Mû-
csarnokban kiállított  „Szentendre városát
védõ angyalt”  ábrázoló nagy méretû tripti-
chonomat képzelte az elõtérbe. Összetalál-
koztak az igények, és munkám olyan helyre
került, ahol sokan láthatják. Képeim nyomat

szinten sok emberhez eljutnak.
M ilyen technikával,

és milyen rendszeres-

séggel dolgozik?

Vászonra, vagy
merített papírra akril-
lal festek, falemezre
pasztell krétával dol-
gozom, és jó idõtálló
festékkel  készülnek
számítógépes nyo -
mataim. Ez ma már
elfogadott technika a
képzõmûvészetben,

legsikeresebb munkáimról készítem számozott
példányban a nyomatokat, meghívók formájá-
ban, vagy rendezvények alkalmával barátaimnak
ismerõseimnek adhatok egy-egy „Aknay képet” .
Rendszeresen járok mûvésztelepekre, és ott sze-
retek festeni, mert nem zavar senki. Elõtte felké-
szülök, és mivel elég gyorsan dolgozom, három
hét alatt harminc képet is megfestek. Általában
mindig azt csinálom, amit akarok, és ahhoz ra -

gaszkodom is.
M int tudjuk, vannak jó angyalok, akik segí-

tenek, védenek, és rosszak,
akik megkísérl ik Isten
szándékát meghiúsítani .
Aknay János, a festészet
nyelvével  megteremtett
angyalait szemlélve, lel-
künknek boldogságot ad-
nak és megnyugvást a zak-
latott világban. NÉM ETH ANDREA

Keresztény mûvészek
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Gyepükaján (Veszprém)

Pesthidegkút

Letenye
– béci
kereszt

Kékkút (fõtér)

F
aluk szélén, utak mentén, templom-
kertekben, temetõkben, szõlõhegyek
lábánál, gabonaföldeken találkozha-

tunk kõbõl és fából faragott szobrokkal.
Az alkotók között tanult kõfaragó mes-

terek vagy ügyes ke-
zû parasztem -
berek egy -
a r á n t

Útmenti keresztekÚtmenti keresztek

voltak. Õk a névtelen mesterek, a magyar-
országi mûvészet nagy névtelenjei.

Megragadó az a hit, amellyel mûveiket
megalkották. Szinte érezni megindultsá-
gukat, ahogy az anyagot formálták, igye-
kezetüket, hogy pontosan azt az igazi
Krisztust ábrázolják, akit az evangéliumból
ismertek, akivel szenvedéseiben együtt-
éreztek, akit szeretnek és akit siratnak.

M intha az életem et jelképeznék
ezek a keresztek. Az emberi lét pó-

lusa között is ott állnak e keresz-
tek, egy-egy ház elõtt a

hit, a vágy, a szerelem,
a hûség, a rem ény, az

öröm és a fájdalom keresztjei –
életünk stációi.

Összekötik az eget és a földet, az idõ és
az örökkévalóság központjai. Álltunk ke-
resztjeink tövében és rádöbbentünk: 1100
éves ittlétünk tükrében nemcsak magunk -
kal, de Jézus kereszthalálával és föltáma-
dásával is szembesülnünk kell. Megmara-
dunk-e, m egm aradnak-e keresztjeink,
tesszük fel a kérdést kétségeink tövében és
imádkozunk, hogy ne vesszen el senki kö-
zülünk, hisz oly kevesen vagyunk.

Isten népe türelmes és vár. Hallja a gú-

nyolódók karát is, de látja az új Pálok egy -
re nagyobb táborát is, és látja, hogy aki
egykor üldözött m inket, most hirdeti azt a
hitet, amelyet valamikor pusztított

SZILÁGYI FERENC

Keresztjeink

Bodajk 
A legrégebbi magyar búcsújáró hely a Ba-
kony és a Vértes hegység találkozásánál
van. Szent István király kápolnát építtetett
a szentkút mellé, amelyet többször is meg-
látogatott a fiával, Szent Imrével, de járt itt

Szent Gellért püspök és Szent László
is. II. Géza király idején a keresztes
lovagok gondozták a kegyhelyet, de a
török megszállás sajnos tönkre tett itt
mindent, hiába küzdött ellenük gróf
Nádasdy, Thurzó, Berényi és Brindizi
Lõrinc, kapucinus szerzetes. 1697-tõl

a kapucinusok újjáépítették a búcsújáró helyet. A kegytemplo-
mot Kolonics Lipót hercegprímás szorgalmazta az 1750-es
években. A II. világháború idején az építkezés eredményei ismét
romba dõltek. 1989-ben, a kommunista éra bukása után, a kapu-
cinusok visszatértek a búcsújáró helyre. Csodás gyógyulások
mentek végbe a Segítõ Szûzanya kegyképe elõtt, amelyet a
passaui kép mintájára készítettek másolatként.

Budakeszi-Makkosmária
Taub János parasztlegénynek 1731-ben jelenése volt, miután ha-
lálos betegségébõl a Szûzanya meggyógyította. Hálából egy

tölgyfán helyezte el Szûz Mária
képét. A Fogolykiváltó Trinitárius
rend templomot épített a zarándo-
koknak, ahol 1762–1768 közt több
csodás imameghallgatás történt.
1783-ban, II. József a rendet fel-
oszlatta, a búcsújáróhely rommá
lett. 1950-ben a zarándokok építet-
ték újjá, akik a II. világháborúban
eltûnt szeretteikért könyörögtek az
itt dolgozó szervita atyákkal.  

PAPP NÓRA

Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztóm: 
Mária kegyhelyek Mária országában, 

Móczár Kiadó
Fotók: Az Internetrõl

Kedves Barátom! Ha élethivatásod keresése során felmerült benned, hogy szerzetestestvérként kövesd Jézus Krisztust, aki gyógyí-
totta a betegeket, vigasztalta a szenvedõket és lehajolt a szegényekhez, akkor tedd meg az elsõ lépést, és vedd fel a kapcsolatot a
Betegápoló Irgalmasrenddel!
Koncz Asztr ik testvér - Betegápoló Irgalmasrend Budai Háza -1023 Budapest, Frankel Leó út 54.- email: koncz.asztr ik@irgalmas.hu
Tel: 061/438 8627 vagy 061/438 8566 

Magyar kegyhelyek 3.rész
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