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Ta r t a l o m

Elnézést kérek a magazin késõi megjelenése miatt. A lap
kimaradásának – sajnos – magán jellegû okai voltak. Ez év
májusában szeretett Édesanyám váratlanul elhunyt. Elvesztése
miatt képtelen voltam dolgozni. Sokára tudtam feldolgozni azt
a tényt, hogy Õ már nincs többé velem, mert az anyai szeretetet
nem pótolja semmi.

Üdvözítõnk ezt jól tudta és a kereszten haldokolva, Éde-
sanyját nekünk adta. Így szólt a kereszt alatt álló szeretett
tanítványhoz, Jánoshoz: „Nézd, õ a te anyád!” Jn 19,27

Azaz: szeresd helyettem is és viseld gondját! Mária – a Jézus-i végrendelet óta –
mindnyájunk égi édesanyja. Aggódó szeretettel vigyáz ránk, és vezet Szent Fiához.
Kérjük bátran segítségét. 

Köszönjük Urunk ezt a jó Anyát Neked!

Szívélyes üdvözlettel:                       

lapalapító

Kedves Olvasó!
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É g b õ l
szállott szent

kenyér, értünk on-
tott drága vér. Hittel ál-

dunk és imádunk, bár az
elme föl nem ér  Ho.114.

Már Aranyszájú Szent János fel-
ismerte, hogy
Krisztus áldo-
zata csak az
esetben lehet
a mi áldoza-
tunk, ha mind-
kettõben azo-
nos az áldozati
adomány és az
áldozat bemu-
tatója. Mivel
pedig a ke-

resztfán önmagát áldozta fel Jézus,
azért nemcsak kegyelme révén, ha-
nem testi-lelki mivoltában, azaz  szo-
matikusan is jelen kell lennie Jézus-
nak a keresztáldozat megjelenítésén,
az eukarisztia
ünneplésén.

A nyolcadik
században a lan-
cianói Szent
Legontianus és
D o m i t i a n u s
templomban egy
bazilita szerzetes
a latin rítus sze-
rint  – tehát ko-
vásztalan ke-
nyérbõl készült
ostyával – misé-
zett. (Lanciano
közép-olaszor -
szági kis város, Pescarától 25 km-re,
délkeleti irányban.) Az átváltoztatás
után egyszerre kétely támadt benne
Krisztusnak a szentségben való
tényleges jelenlétét illetõen. Talán
nem is volt hibás ebben a csábító kí-
sértésben.

És ekkor az ostya hússá, a bor pe-
dig vérré vált. Majd a vér megalvadt
és öt különbözõ alakú és nagyságú
szabálytalan csomóra oszlott. A meg-
döbbent szerzetes elõször el akarta
titkolni a történteket. De mivel nem
tudott úrrá lenni izgatottságán, föltár-
ta annak okát a hívek elõtt, akik így

közvetlenül szemtanúi lettek, és az
esemény hírét elterjesztették a vá-
rosban. A szent relikviák a csoda el-
telte óta, gyakorlatilag változatlanul,
mind a mai napig megmaradtak.

A szent relikviákat számos egyhá-
zi és tudományos vizsgálatnak vetet-
ték alá. 1971. március 4-én fejezõdött
be a tudományos vizsgálatok máso-
dik szakasza, amelyet Dr. Odoardo
Linoli professzor végzett és ismertet-
te elemzéseit. Eszerint:

1. Az eucharisztikus csoda vére
valódi vér, és annak húsa valódi hús.

2. A hús: szívizomszövet.

3. A vér és
a hús humán eredetû.

4. A vércsoport azonos a
húsban és a vérben, ami arra
utal, hogy a relikviák egy és ugyan-
azon személytõl származnak.

5. A vérben megtaláltuk a normá-
lis mértékû proteineket, olyan száza-
lékos arányban, amilyenben azok a
normális friss vérben elõfordulnak.

6. A vérben – csökkent mértékben
– ugyancsak megtaláltunk számos
ásványi anyagot: kloridokat, foszfort,
magnéziumot, káliumot és nátriumot.
Ugyanakkor a vér kálciumtartalma je-
lentõsen megnövekedett.

1981-ben újabb vizsgálatokat vé-
geztek, az eredmény változatlan.

Jézus így bátorít: „Én vagyok a
mennybõl alászállott élõ kenyér.

Aki e kenyérbõl eszik, örökké él. A
testem ugyanis valóságos étel, s a
vérem valóságos ital.” Jn 6,32

Tanítványai közül, akik ezeket hal-
lották, többen azt
mondták: „Ke-
mény beszéd ez.
Ki hallgatja?” Jé-
zus válasza: „Ha
szavaimnak nem
hisztek, legalább
a tetteimért higy-
gyetek!” Jn 14,11

Lanciano az
utóbbi néhány év-
tizedben Európa
egyik leglátoga-
tottabb kegyhe-
lyévé vált. A za-
rándokok száma

megháromszorozódott.
II. János Pál pápa krakkói bíboros

érsek korában szintén járt e szent he-
lyen, így fejezte ki hódolatát a szent
relikviák elõtt:
„Add, hogy mindig
jobban higgyünk
Neked, bízzunk
Benned, szeres-
sünk Téged.”

Bruno Sam-
maciccia könyve
alapján leje-
gyezte:

PÁLFFY MÁRIA

Teológia

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora
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S
zent Istvánt kerek ezer év alatt
sokszor és sokan méltatták.
Csodálatos, karizmatikus

egyéniségérõl újat aligha tudnék
mondani, élete, munkássága nyitott
könyv minden érzõ szívû, gondolko-
dó magyar elõtt. Én inkább azon töp-
rengek: mit üzen ma a határokon in-
nen és túli magyarságnak?

Világszerte nehéz idõket élünk
gazdasági-, politikai-, hitéleti-, szociá-
lis téren egyaránt. A multinacionális
tõkekoncentráció egyre keményebb,
gyártják a fegyvereket, folyik a harc
az olajért, terror és ellenterror, lap-
pangó háborúk ölnek ártatlanokat,
földönfutók között arat a betegség és

az éhhalál, a segélyszervezetek áldo-
zatos munkája sokszor kevésnek bi-
zonyul. És mindezek reánk is árnyé-
kot vetnek. Nem tudjuk felszámolni a
munkanélküliséget, a parasztság
helyzete szorongató, nõ a leszakadó-
ban lévõk, a szegények száma és a
kisnyugdíjasok helyzete is elszomorí-
tó. Nem akarok ünneprontó lenni,
ezért ezúttal nem beszélek a közbiz-
tonságról, a lakásmaffiáról, az egész-
ségügy és az oktatás helyzetérõl, az
elnéptelenedõ falvakról s a villany-
fényt nélkülözõ tanyákról.

Vajon mi, hívõ, hitvalló kereszté-
nyek belenyugodhatunk-e mindeb-
be? Aligha. Isten parancsa, Szent Ist-

ván üzenete azt várja tõlünk,
hogy fogjunk össze, tegyük
félre az ellentéteket s minden
törvényes eszközzel – imáink-
kal is – szálljunk harcba. Fia-
taljainkkal együtt kezdjünk
építeni egy jobb világot,
amelyben ne legyen túlhala-
dott nézet az, hogy az Egye-
sült Európa alkotmányában
szerepelnie kell Európa ke-
resztény gyökereinek.

Igyekezzünk megõrizni
nemzeti függetlenségünk ma-
radványait, szép magyar nyel-
vünket. Tanuljunk meg béké-
ben együtt élni a másként
gondolkodókkal, a más nem-
zetiségûekkel, de életünkkel,
hitünk megvallásával mutas-
sunk példát és a Szeretet pa-
rancsát nem feledve, sohase
adjuk fel elveinket.

Szomorú tény, hogy népes-
ségünk fogy – ahogyan hal-
lom, talán a csángómagyarok
képeznek egyedül kivételt.
Próbáljunk jó szóval, példa-
mutatással ezen is változtatni,
hiszen Szent Királyunk aggó-
dó tekintete bizonyosan figyeli
a magyar családokat s min-
den meg nem született gyer-
mek tõrdöfés a szívébe…

Naív ember lenne az újság-
író, ha azt hinné: mi magyarok meg-
változtathatjuk a világot. De abban hi-
szek, hogy az ENSZ-ben, a NATO-
ban, az EU-ban s idehaza mindent
meg kell tennünk, ami tõlünk telik.

Ünneplünk. Szentmiséken, Isten-
tiszteleteken s az ünnepi asztalnál
hajtsunk alázattal
fejet Isten kiválasz-
tottja, e csodálatos,
nagyszerû ember
emléke elõtt. A min-
dennapokban pe-
dig mély hittel,
emelt fõvel tegyük
a dolgunkat…

BAYER EMIL

Gondolatok elsõ, 
szent ki rályunk ünnepén

Ünnepeink



menziót. Nemcsak ebben a
darabjában, hanem több má-
sik mûvében is benne van az,
hogy megérezhette az idõn
kívüliséget a mester, mert hi-
hetetlen motívumok vannak
benne, egyszerûen kiléphe-
tünk az idõbõl amikor játssza
azt az ember. Bár tényleg idõ-
ben és térben behatárolt a mû,
mert nyolc és fél perc telik el
a kezdettõl a befejezésig, de
közben úgy érzem megszûnik
az idõkorlát és egy másik di-
menzióba kerülök. Nyilván-
valóvá vált számomra, hogy
lehetetlen három dimenzió-
ban gondolkodni egy ilyen
zenemûvel kapcsolatban.

Akkor valójában nap
mint nap át élte ezt!

Igen, de nem mindegyik-
nél. Sok olyan darab van,
amely inkább a  virtuozitásról
szól, és nem éri el ezt a hatást.

Engem viszont fõleg azok a
zenemûvek érdekelnek, amik
eljuttatnak ezekbe a mélysé-
gekbe.

Sokfelé tanult a világ-
ban, volt honvágya ebben
az idõszakban?

Tulajdonképpen nem, mert
rövid ideig voltam mindenhol,
a finnországi néhány évet le-
számítva, de ott a családdal
együtt voltam. Fiatalon nem
tûnt hosszúnak egy, kettõ
vagy akár három hónap sem,
most viszont már a két-három
hét is az. Valahogy úgy hozta
az élet, a sok utazgatás, hogy
megerõsödött bennem az az
érzés, hogy minél többet kell
itthon lennem. Nemcsak azért
mert szeretek itthon lenni, ha-
nem mert elsõsorban a ma-
gyar embereknek szeretnék
zenei élményt nyújtani.

Mit és mennyit jelentett a
zenetanulás?

Nem nagyon tanultam ze-
nét, a darabokat sem, hanem
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Szülei zenetanárok, gon-
dolom ez motiválta a zenei
érdeklõdését.

Igen, meghatározó volt az,
hogy beleszülettem a zenébe a
testvéreimmel együtt. Ez a
legszerencsésebb „véletlen”,
ha ilyen módon dõl el az,
hogy kibõl mi lesz.

Vallásos légkörben
nevelték fel?

Természetesen igen, na-
gyon vallásos légkörben nõt-
tünk fel. Ez alapvetõen megha-
tározta számomra, hogy a zene
összekapcsolódik a  hittel.

Úgy tudom, a zongora-
mûvek többsége általában
nem vallásos témájú.

Olyan értelemben, mint
Bach János-passiója a zongo-
ramûvek általában nem szól-
nak a vallásról, de átvitt érte-
lemben annál inkább. Olyan
zsenik, mint például Chopin,
Liszt, Bach és a többiek, biz-
tos, hogy a zene által is átél-
ték a hitüket. Tehát olyan tisz-

ta, õszinte és igaz dolgokat
fejeztek ki zenéjükkel, hogy
hit nélkül nem is lehet ilyen
mûveket alkotni, mint amiket
õk szereztek.

Úgy gondolja, hogy csak
hittel lehet megérteni a mû-
veiket?

Csakis hittel! Ha ezt ki-
hagyjuk, akkor elveszítjük a
zene legfontosabb dimenzió-
ját. Ezért nem lehet tõle elvo-
natkoztatni, illetve lehet, csak
akkor az olyan lesz, mintha
egy négy dimenziós zeneda-
rabból csak két és felet játsza-
nánk el. Hiába tarjuk be az
utasításokat, tempókat, igazo-
dunk a stílushoz, attól még
egy váz marad, nem tudunk
azonosulni a mû mondaniva-
lójával. Nemrég Schubert
Gesz-dur impromptu-jét ját-
szottam. Gyakorlása közben
fedeztem fel a negyedik di-

Napjaink egyik legra-
gyogóbb zongoramû-
vésze 1974-ben szü-
letett. Négy éves ko-
rában kezdett zongo-
rázni szülõvárosában
Vácott. Tanulmányait

Magyarországon,
Finnországban és az

Amerikai Egyesült Ál-
lamokban végezte.

Számos zenei verseny
díjazottja, az 1996-os

Nemzetközi Liszt Zon-
goraverseny gyõztese.

Repertoárján több
mint harminc zongo-

raverseny szerepel.
2001-ben tízkoncertes

sorozat keretében
Chopin valamennyi
szólózongorára írt 

Keresztény mûvészek

A zene köt össze a hittel

mûvét bemutatta,
amellyel elnyerte a
Gramofon-díjat, mint
az év legjobb hang-
versenysorozata.
Bogányi Gergely
1996-tól Vác díszpol-
gára, 2000-tõl pedig
a Magyar Köztársaság
Liszt-díjas zongora-
mûvésze. 2002-ben a
finn miniszterelnök a
Fehér Rózsa Lovag-
rend Érdemkeresztjét
adományozta neki.
Mûvészetének elis-
meréseképp az elmúlt
évben a legrangosabb
állami díjjal, Kossuth-
díjjal tüntette ki Mádl
Ferenc a Magyar Köz-
társaság volt elnöke.

Bogányi Gergely



Keresztény mûvészek

egyszerûen el-eljátszottam és
tudtam õket. Ilyen értelemben
a tanulás, mint olyan most
már tudom, teljesen rendha-
gyó volt esetemben. Egyéb-
ként pedig rengeteget tanul-
tam és dolgoztam, de az in-
kább az interpretációra és a
darabok mélységének a meg-
értésére összpontosult.

A Bogányi család meghí-
vásra ment ki Finnországba
1987-ben. Itthon már ismert
volt a nagyközönség számá-
ra. Kint hogyan fogadták?

Odakint nem ismertek, de
nagyon gyorsan ismertté vál-
tam. Szüleim mindenképpen
el akartak menni, mert akkori-
ban még nem lehetett tudni mi
lesz idehaza.
S z e r e t t e k
volna gye-
reke iknek

valami pluszt adni az életben.
Finnország nem csak a nyelv-
tanulást és a lehetõségeket,
hanem a nyugatot is jelentette.

A testvérei most is kint
élnek?

Az egyik testvérem jelen-
leg a berlini rádiózenekar
szóló fagottosa, a másik pe-
dig Turku város zenekarának
fõigazgatója és karmestere.
Így van még kötõdése Finnor-
szághoz, de õ is egyre többet
van itthon.

A sok-sok elismerés és
díj láttán felvetõdik a kér-
dés, hogyan sikerült elke-
rülni a „sztárcsinálókat”?
Volt benne valami tudatos-
ság?

„Ösztönösen” volt „tuda-
tos”. Távol tartottam magam
minden ilyenfajta színvonal-
talan sztárolástól. Voltak
olyan idõk, amelyekben meg-
érdemelten ünnepeltek vala-
kit, nem pedig úgy, ahogyan

manapság teszik a kö-
zépszerû „mûvészem-
berekkel”. Liszt pél-
dául a maga korában

óriási mûvész volt,
de az még „ideá-
lis” kor volt, ak-

koriban meg-
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kérdõjelezhetetlen volt a tu-
dás. Mágikus ereje kellett
hogy legyen.

Külföldi koncertjei alkal-
mával próbált valami pluszt
adni közönségének a ma-
gyarságából?

Természetesen a magyar
darabok állandóan repertoá-
romon vannak, másrészt a
gyönyörû díszmagyar ruha,
óriási sikert jelent bárhol a vi-
lágon.

Pár évvel ezelõtt költö-
zött haza Finnországból. A
honvágy hozta haza?

Nem, annál azért több,
ösztönösen érzem, hogy lehe-
tetlen máshol élnem. Kis-
gyermekként még nem volt
teljesen világos számomra,
hogy itthon milyen nehéz az
élet, de késõbb ezt is észre
kellett vennem – ez is hazahí-
vott. Néhány év óta rendsze-
resen járok Erdélybe is, ahol
még súlyosabb a helyzet. Vi-
szont annál erõsebben érzem,
hogy többször is el kell men-
nem segíteni. Erdélyben leg-
alább annyira otthon érzem
magam, mint Zebegényben.

A határon túl élõ ma-
gyarság sorsát a szívügyé-
nek tekinti?

Igen, ezt egyre fonto-
sabbnak és valóban a szív-

ügyemnek érzem.
Emiatt is vállaltam
az évi egy-két kon-
cert helyett né -
gyet. Tavasszal
egy  Chopin soro-
zatot tartottam Er-
délyben. 

Mikor volt elõször Er-
délyben?

Elõször 2003-ban voltam,
egy hat vagy hét koncertbõl ál-
ló jótékonysági turnét csinál-
tam, azóta minden évben el-
megyek. Boldog vagyok, ha
mint zongorista örömet tudok
nyújtani a játékommal. Ezen-
felül pedig a koncertek bevé-
telét azoknak adhatom, akik-
nek erre a legnagyobb szüksé-
gük van. Az elsõ koncertembõl
befolyó összeget ezért is aján-
lottam fel a dévai árváknak,
amely néhány millió lej volt
csupán, mégis nagyon örültem,
hogy segíthettem. A nagyvára-
di koncertem bevételét is Böjte
Csaba árvái kapták. 

Mi a legfontosabb érték
az életében?

Az elsõ a kislányom! Ha a
munkámra gondolok, akkor a
zene jelenti számomra a má-
sodik legnagyobb értéket. Na-
gyon fontosnak érzem, hogy a
közönségen kívül azokhoz is
megpróbáljam eljuttatni a ze-
ne adta örömet, akik nem biz-
tos, hogy elmennének egy
koncertre. Ezért szívesen fel-
lépek kisebb helyeken, példá-
ul iskolákban is. Ugyanolyan
értékes számomra például a
Szobon élõ emberek elõtt ját-
szani, mint New Yorkban fel-
lépni.

Reméljük
egyre többet
halljuk cso-
dálatos zon-
gorajátékát
idehaza.

Rácz Kristóf László
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szobrot hozott, s én mint tol-
mács és a nehéz szobor vivõje
„szerepeltem”. A Pápa hozzám
is fordult, és elmondhattam
olaszul, hogy magyar diák va-
gyok, és milyen nagy öröm
számomra, hogy személyesen
is itt lehetek. Akkor 1979-et ír-
tunk, és kommunizmus volt. A
képen látni, a Pápa kicsit rán-
colja a homlokát, becsukja a
szemét, és elgondolkodik,
ugyanabból a kommunista vi-
lágból jött Õ is, és én is, amit a
saját bõrén tapasztalt. Kedve-
sen vállamra tette kezét, és mo-
solyogva mondta: „Megáldalak
Téged, meg az otthon maradt
magyar szeminaristákat. Küldd
el! Van feladatod!” Örömmel
írtam haza a pápai áldásról.

A merénylet elõtt a Pápa
csupa erõ, egészség, figyelmes-
ség volt, sokkal személyesebb
volt a kapcsolat a környezeté-
vel, mivel nem vette körül a ké-
sõbb megszokottá váló nagy
rendõri készenlét. A vasárnapi
szentmiséken és a Szent Péter
téren a dolgozószobájának ab-
lakából tartott Úrangyala imád-
ság során mondott szavaival
fordult a téren levõkhöz. Mint
egy nagy család, egy a szíve,
amikor ebben a közösségben
voltam, úgy éreztem, a Pápa az
egész közösséggel kommuni-
kál, de külön-külön is megszó-
lítja a híveket. Egyik ember
vagy csoport hite erõsítette a
másikat. Megrendített az az al-
kalom is, amikor egy szent-
téavatási szentmisén idõs kato-
likus amerikai turistákat lát-

A Pápával való találkozásaim
olyan ajándékok voltak, ame-
lyeket meg kell osztanom
azokkal, akik nem lehettek
ilyen közel a Szentatyához.
1996 és 2002 között hat és fél
évig büszke lehettem, hogy a

Vatikáni rádió munkatársaként
kenyéradó gazdám II. János
Pál pápa volt.

1978-ban II. János Pál pápa
a megválasztásakor az ismeret-
lenségbõl bukkant elõ szá-
momra is, de mert lengyel volt,
és tudtam, hogy Wyszynski bí-
boros lelki neveltje, ujjongó
öröm fogott el. 1979. augusz-
tus végén kerültem, évtizedek
után, elsõ magyar diákként Ró-
mába, a Német–Magyar Pápai
Kollégiumba, és a pápai Ger-
gely egyetemen tanulhattam.

Az akadémiai év megnyitása-
kor októberben az összes Ró-
mában tanuló diákot szentmi-
sén fogadta a Szentatya, és
ezen én is részt vehettem. Az
elsõ adandó alkalommal el-
mentem pápai kihallgatásra,
késõbb nagyon sokszor voltam
jelen a szerdai kihallgatáson,
családomat, hét testvéremet, is-
merõseimet is elkísértem. A fe-
kete-fehér fénykép akkor ké-
szült, amikor Till Aran vásár-
helyi autodidakta szobrászmû-
vész a Szentatyának egy bronz

Emlékezünk

Az elmúlt hónapokban majdnem minden újság megemlékezett II. János Pál pápa élet-
útjáról és haláláról. A hivatalos sorokon túl mi Vértesaljai László jezsuita pap szemé-
lyes élményeirõl szeretnénk beszámolni. László atya elõször nehezen állt kötélnek,
hogy nyilatkozzon, de végül így kezdte vizszaemlékezését:

Haszont alan szolgák vagyunk!Haszont alan szolgák vagyunk!
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tam, eljöttek a világ másik vé-
gébõl, hogy köszöntsék a
Szentatyát. Mint egy tükörben,
bennük is láttam a Pápa fontos-
ságát. 

1981. május 13-án, a me-
rénylet idejében egy teológiai
könyv vásárlása után, az utcán
ért a fülsiketítõ szirénázás, ami
betöltötte az egész várost, meg-
állt a forgalom, kitódultak az
emberek az utcákra. Elõször a
halálhírre, majd a merénylet
részletesebb tudósítására isme-
retlen emberek is egymás vál-
lán sírtak. A fájdalom testvéri
közösséget szült. Pásztor nél-
kül maradt a nyáj, hallgattuk a
híreket, és éjszakára vissza-
mentünk a Szent Péter térre, ott
imádkoztunk a Pápa felgyó-
gyulásáért.

A Német–Magyar Kollégi-
um diákjai számára mindez kü-
lönösen is gyász volt, mivel a
szerdai merényletet követõ va-
sárnapra vártuk a pápai látoga-
tást. Ünnepi szentmise után be-
szélgetés lett volna, ahol kér-
dezhettünk volna a Pápától, és
végül közös vacsora lett volna.
Erõs szervezete végül segítette
a felépülésben, és 1981 októbe-
rében magához kérette kollégi-
umunk rektorát, Theo Beirle
jezsuita atyát, hogy látogassa
meg Castel Gandolfoban, ahol
lábadozott. Ekkor már diakó-
nus voltam, és rektorunk kitün-
tetésként maga mellé vett, részt
vehettem a Pápával magánká-
polnájában tartott közös misén,
ministrálhattam, ami rendkívü-
li élmény volt. A közös reggeli

alkalmával értesültünk, hogy
II. János Pál pápa ugyanazzal a
napirenddel kezdi meg tevé-
kenységét, amiben a merénylet
megakadályozta, amely fél
évet kimetszett életébõl, de
most mégis ellátogat kollégiu-
munkba. Óriási örömmel vit-
tük a hírt, hogy jön a pápa.

1982 vízkereszt ünnepén a
Szentatya tíz papot püspökké
szentelt. Azt az ajándékot és
megtiszteltetést kaptam, hogy
diakónusként a szentmisén
részt vehettem. Miután a Pápa
megszentelte a kenyeret és a
bort, a diakónusa, vagyis felém
nyújtotta a kelyhet és együtt
emeltük fel Krisztus testét és
vérét. Felejthetetlen élmény
volt vele együtt lenni. Közelrõl
láthattam összeszedettségét,
ahogy figyelt és kommunikált a
hívekkel, ugyanakkor volt ben-

Emlékezünk

II.  János Pál pápa 
és Vértesaljai László

ne intimitás és befelé fordulás
is. Amikor azt mondta, „könyö-
rögjünk”, soha sem folytatta
azonnal, hanem tartott egy fél-
perces szünetet, becsukta a sze-
mét, picikét magába mélyedt.
Figyelt embertársaira, és egész
kiváltságos módon tudott fi-
gyelni Jézusra is, akit szolgált.
Soha sem tett gyors mozdula-
tot. Sokat tanultam tõle, törek-
szem, hogy méltósággal mi-
sézzek.

Egy személyes kapcsolat a
szentmise végéhez kötõdik. A
kis oldalkápolnában, miután át-
öltözött, megköszönte a szol-
gálatot. Mosolyogva rám né-
zett, szokásos gesztusával
megfogta a kezemet, és aprán-
ként megveregette a vállamat,
és a következõt mondta: „Ha-
szontalan szolgák vagyunk.”
Ebben benne volt annak tudata,

bár tíz papot püspökké szen-
telt, de Istenhez képest bármit
csinálunk csak „haszontalan
szolgák lehetünk”. Nagysága,
másrészt az alázata, ez a kettõ
tartotta egységben az Õ egyé-
niségét.

Párszor személyesen is ta-
lálkozhattam Joseph Ratzinger
bíborossal. A kommunikáció
könnyû volt, mert a hivatalos
nyelv a német volt a kollégi-
umban, ahova több alkalom-
mal meghívták, és a szentmi-
sén mellette is szolgálhattam.
A nyolcvanas évek elején olasz
pap barátaim egyhetes lel-
kigyakorlatra hívtak. Ratzinger
bíboros olasz nyelven, hatszáz
papnak tartotta a gyakorlatot.
Esténként kötetlen beszélgeté-
sen vettünk részt, és mivel én
voltam az egyetlen idegen, aki
a vasfüggönyön túlról jött, fel-
kértek, hogy beszéljek a ma-
gyarországi egyházi életrõl.
Beszámolómat a magyar kato-
likus hívek helytállásából taps-
sal köszönték meg, és a végén
Ratzinger bíboros megvárt, Õ
is megköszönte a magyar hí-
vek és papok ragaszkodását a
pápához.

Amikor a Vatikáni rádióban
dolgoztam, esténként kis kité-
rõvel gyakran mentem a Szent
Péter téren át, sokszor láttam
egyszerûen öltözve fekete ka-
bátban, fekete aktatáskával.
Soha sem használta a bíborosi
ruhát. Amikor odaköszöntem,
mosolyogva figyelmesen vi-
szonozta. Ezeken az estéken ta-
lálkozott a Szentatyával. Mint
már XVI. Benedek pápa ígérte,
hogy folytatni fogja II. János
Pál pápa útját. Nyilvánvalóan
az út belsõ
logikája fon-
tos, a stílus a
k o m m u n i -
káció már
r a t z i n g e r i
módra fog
menni.            

NÉMETH ANDREA

Haszont alan szolgák vagyunk!Haszont alan szolgák vagyunk!

II.  János Pál pápa 

1979-ben a Pápával XVI.  Benedek  pápa 



Szerzetesek

Erzsébet nõvért arról kérdezem, hogy mikor érez-

te elõször az elhivatást?

Elõször négy éves koromban hívta fel az Úr a
figyelmemet a szerzetesi életre. 1950-ben a
szerzetesek szétszóratásakor megérkezett hoz-
zánk édesapám két apáca húga, akiket én addig
azért nem ismertem, mert éppen más városok-
ban éltek és teljesítették iskolanõvéri hivatásu-
kat. Megkérdeztem, kik õk, és mondták, hogy a
nagynénéim és apácák. Világosan emlékszem a
jelenetre. Erre én rögtön mondtam, hogy akkor
én is az leszek. Pedig igazában semmit sem tud-
tam róluk, csak azt sejtettem, hogy nagyon sze-
retik a Jóistent, és én is ezt akarom. De ki veszi
komolyan négy éves korban az ilyen kijelentést?
Ez a vágy azonban egyre erõsödött bennem. Kér-
tem, hadd lehessek már iskola elõtt elsõáldozó,
mert én nagyon szeretem Jézust. Meg is enged-
ték. Aztán az általános és középiskolában is egy-
re jobban erõsödött bennem az elhivatottság.

Könnyû elhatározás volt önmagát vég-

leg Krisztusnak ajánlani?

Az elhatározás elég
könnyû volt, mert vi-
lágos volt szá-
momra, hogy ez
az utam. A
megval ósu-
lás során
azo n b an

– mint mindenkinek – , nekem is meg kellett
küzdenem a sajátos és egyéni nehézségeimmel.

M iért éppen az iskolanõvérek közösségét válasz-

totta?

Mert két nagynéném is iskolanõvér volt, és
10-18 éves koromig a debreceni Svetitsbe jár-
tam minden nap. Elõször csak zenét tanulni,
azután a gimnáziumba, és mivel  más nõi szer-
zetesrend akkor nem is mûködött Magyarorszá-
gon, teljesen egyértelmû volt, hogy iskolanõvér
lettem. Egyik nõvérem szintén tanár, és az egyik
nagymamám dédapja volt az elsõ magyar tanító
Pesten. 

A kommunista rendszer hogyan szólt bele az éle-

tébe?

A kommunista rendszer direkte nem szólt
bele az életembe, csak közvetve, amennyiben a
vallási életet, például a hittan tanulást nehezítet-
te, akadályozta, de ezt a családi és az egyházi
iskolai  környezet számomra el lensúlyozta.
Szerzetes tanárként viszont sokszor közvetlenül

is megtapasztaltam a kommunista rend-
szer tendenciáit, módszereit. A szer-

zetbe lépésemkor még a lelkiatyám
is vissza akart tartani, hogy ne in-
duljak el ezen a nagyon is bi-
zonytalan úton. De én elég el-
szánt voltam, és azt mondtam:
ha csak egy hónapig leszek
szerzetes, akkor is megyek. Az
élet minden területén láthat-
juk, hogy az Isten útjai embe-
ri leg kiszámíthatatlanok.

Kegyelemnek érzi, hogy a

kommunista kormány a nyolc

katolikus gimnázium közt ép-

pen azt hagyta mûködni, ahol a

nõvér dolgozott?

Isten külön kegyelme,
hogy adott egy kis lehetõsé-

get itthon a katolikus oktatás-
ra-nevelésre. Ezt Isten akaratá-

nak tekintem, amire nekem
‘igen'-nel kellett és kell válaszol-

nom minden nap.
A rend beleszólt abba, hogy a

nõvérek milyen szakon ta-

nuljanak a fõiskolán?

A vezetõk
általában

össze-

egyeztetik a rendi szempontokat a jelentkezõ el-
képzeléseivel. Így a latin szakot én választottam,
a magyart pedig a rend.

Hogyan indult az énekkarvezetõi munkája?

Énekkarvezetõi  munkám Debrecenben
Forrai M. Gregória nõvér nyugdíjba vonulása
után indult. Bajzák M. Eszter nõvérrel együtt ve-
zettük a gyerekek éneklését. Késõbb Eszter nõ-
vért Budapestre helyezték, Gregória nõvér pedig
hirtelen meghalt, s így egyedül maradtam na-
gyon hiányos zenei képzettségemmel. Ezért a

debreceni Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakis-
kola vendéghallgatójaként próbáltam pótolni
hiányzó zeneelméleti ismereteimet és készsége-
imet 35-40 évesen.

M ilyen eredményeket ért el az énekkarral?

Énekkari munkám eredményének nem a
kézzel fogható sikert tekintem. Igazában még azt
sem, hogy Rómában a Szent Péter Bazil ikában,
a Szent Ignác templomban és sok helyen éne-
kelhettünk. Hanem hogy a jobb vagy kevésbé jó
zenei adottságú gyerekeket sok szép közösségi
és lelki élménnyel gazdagítottam, sok szép
énekre tanítottam, amit õk továbbadtak. Késõbb
olyanokat tanítottam meg a legalapvetõbb éne-
kekre, akik azt állították magukról, hogy egyál-
talán nem tudnak énekelni. Ezt azért tartottam
nagyon fontosnak, mert Istent együtt kell di-
csérnünk, és mivel lányokat tanítottam minden
édesanyának tudni kell énekelni, hiszen a gyer-
meke õt fogja hallani elõször. Az éneklés a lelki-
szellemi nevelés nélkülözhetetlen eszköze.

Sikeresnek érzi-e a munkáját? Kap-e errõl visz-

szajelzést.

Szerzetestanári tevékenységem nem szorít-
kozott csupán az énektanításra. A többi terület-
rõl most nem szólok, de erre a kérdésre adott
válaszom minden tevékenységemre vonatkozik.
Nem sikeresnek nevezném a munkámat, mert
nem szeretem ezt a szót, még az eredményt is
egyedül Isten adja, és fõleg a nevelésben egye-
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Ha százszor születnék is,  

ezt  választanám

Géczy Erzsébet nõvér

Patrona Hungariae
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dül Õ látja: „Végül majd hozzád érkezem, Uram,
mert a te nevedben szántottam-vetettem. Tied
tehát a vetés. Én öntöttem ezt a viaszgyertyát. A
te dolgod, hogy meggyújtsad. Én felépítettem
ezt a templomot. A te dolgod, hogy csendjében
lakozzál. És embert építettem a te erõvonalaid
szerint. A te dolgod, hogy eszközödül használd,
ha ez dicsõségedet szolgálja.”  (Exupery: Cita-
della) Azonban az évek és évtizedek múlásával,
ahogy öregszem, egyre jobban érzem, hogy
azon az úton vagyok, amelyre Isten hívott. Ta-
pasztalataimmal, munkámmal segítem a fiatalo-
kat, hogy megtalálják Isten felé vezetõ útjukat,
és hogy kitartsanak ezen az úton. Ezért nagyon
szeretem a nõvér-  és tanártársaimat, akikkel
együtt fáradozunk az ifjúságért, és akkor is, ha

szigorú vagyok, sõt éppen ezért vagyok szigorú,
mert szeretem a tanítványaimat és szüleiket. És
a szeretetre, törõdésre mindenki pozitívan rea-
gál, ezért szépen fejlõdnek a tanítványaim. En-
gem is sok szeretet vesz körül. Ez a legnagyobb
visszajelzés.

A rendszerváltás után milyen intézeteket kapott

vissza az Iskolanõvérek rendje? Tanított-e ezek közül

valamelyikben.

A rendszerváltás után visszakaptuk a volt
szegedi anyaházunkat és iskolánkat, és így 12
évfolyamossá bõvülhetett a budapesti és debre-
ceni gimnáziumunk. Emellett Pesten zeneisko-
lát, Szegeden mûvészeti oktatást és óvodát,
Debrecenben óvodát és egyetemi kollégiumot
indítottunk. Makón is iskolanõvérek vezetik a 12
évfolyamos iskolát és kollégiumot. Én csak
Debrecenben és Budapesten tanítottam.

Nem érzi úgy, hogy túl sok intézményt igényelt

vissza az egyház, amelynek ellátására nem volt elég

ember? A felekezeti iskolákban fõleg civil tanárok

vannak, így pont a lényeg vész el.
Erre a kérdésre csak a saját iskoláinkkal

kapcsolatban tudok válaszolni. Nem érzem úgy,
hogy túl sok intézményt igényeltünk volna visz-
sza, mert bár sok civi l  tanárral  dolgozunk
együtt, de õk nagyon jó keresztények. Az isko-
lanõvérek vezetésével közösen tudjuk ellátni azt

a feladatot, amire
vál lalkoztunk. Én
például  a tíz évi
debreceni igazga-
tóságom idején
nagyon sokat fog-
lalkoztam a diákok
mellett tanárokkal
és szülõkkel. Így
nem gondolom,
hogy pont a lé-
nyeg veszne el!

Nyugdíjba me-

netele után még most is sok feladatot vállal. Nem fá-

radt bele a munkába?

Egyáltalán nem fáradtam bele a munkába,
mert azt teszem, amire Isten hívott és vezet. Sõt
örülök, hogy még nyugdíjasként is foglalkozha-
tok a fiatalokkal. Szeretném ezt addig csinálni,
ameddig Isten engedi és akarja.

Végezetül egy nagyon személyes kérdés. Nem

bánta meg, hogy életét Jézusnak ajándékozta és

nincs saját családja, világi karrierje?

Egyáltalán nem bántam meg, hogy Isten hí-
vására ‘igen’- t mondtam. A vi lági karrier és a
család egyáltalán nem hiányzik, hiszen az Úr
‘százannyit’ ígért, és meg is adja azoknak, akik
érte mindent elhagynak.                    PAPP NÓRA

Ha százszor születnék is,  

A
Zala megyei község a Dunántúl egyik
legnagyobb búcsújáró helye a göcseji
dombok ölén, a Veszprémi egyházmegyé -

ben. Egyetlen kegyhelyünk, amely nevében is
viseli a „búcsú" megjelölést.

A hely elsõ kápolnája valószínûleg még
Szent László király idejében épült búcsújárása,
maga a kegyszobor azonban késõbbi. A Mária-
szobor a XVIII. századi provinciális barokk al -
kotása.

A török a XVI. században elfoglalta a vidé -
ket. A legenda szerint foglyaikat Bucsuszentlász-
lóra hajtották, ahová vigasztalásukra az angya-
lok egy kis kápolnát hoztak. Amerre elhaladtak a
kápolnával, a fák és a füvek is meghajoltak. A le-
gendára utalva a kegykápolnát a nép Angyalok
kápolnája, ritkábban Paradicsom néven említi. A
középkorban remeték éltek ezen a helyen. A
XVII. század végén Széchenyi Pál veszprémi
püspök a ferences szerzeteseknek adta, akik a
XVIII. század elején építették meg templomukat
és kolostorukat. A kegytemplomot 1734-ben
Acsády Ignác veszprémi püspök szentelte fel.
Jelentõs búcsújárás csak a ferences atyák letele-
pedése óta van. Az elsõ csodás esemény a fel -
jegyzések szerint egy komáromi asszony gyó-

gyulása volt. Ezt köve-
tõen azonban több száz
csodás imameghallga-
tást jegyeztek fel. Ezért
a betegek elõszeretettel
zarándokoltak Bucsu-
szentlászlóra, ahogyan
ezt például a Zala me-
gyei boszorkányperek

aktái is jelzik (1740). A temp-
lomban õrzött emléktárgyak,
ezüst offerek mind a csodás
gyógyulások emlékei. Érdekes
történet beszéli el annak az em-
bernek az esetét, akibe belemá-
szott egy kígyó, s csak a kegyhe-
lyen tudott tõle megszabadulni.
Hálából a kígyó csontvázát a
templomban hagyta. A templom

mögött van a Szentkút, Szent László kútja,
amelynek vizével az elõször Bucsuszentlászlóra
zarándoklókat idõsebb társaik beavatják az ún.
búcsúkeresztséggel. A kegyhely sajátossága a
középkori eredetû Szent Vince áldás, a gyerme-
kek és a felnõttek megáldása. Hogy ebben része-
süljenek, sokan elhozzák gyermekeik, vagy ágy-
ban fekvõ, mozgásképtelen beteg hozzátartozóik
ruháját. A ferences kegytemplom jellegzetes kül-
sõ képét a bal oldalon álló homlokzati torony ha-
tározza meg. A szentély mögötti, eredetileg ro-
mán kápolna a XII. századból származik. A

nagyméretû, oszlopos fõoltár és a mellékoltárok XVIII.
századi ferences segítõ testvérek alkotásai. A kegytemp-
lomhoz csatlakozó ferences kolostort jelenleg szociális
otthonnak használják. A fõoltár Szent László képe helyi
legendát beszél el, ebbõl fakad a Fogolykiváltó Boldog-
asszony tisztelete. A kegytemplom fölötti Kálvária kápol-
na a XVIII. század közepén épült, mögötte a keresztút
stációi. (Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek

Magyarországon)           P. N.

Magyar kegyhelyek 4.rész
Bucsuszentlászló

Patrona Hungariae

Gerhardinger Karolina

Szerzetesek
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A rendkívüli esemény a csík-
somlyói búcsút követõ Pünkösd
vasárnapján Gyimesfelsõlokon,
Berszán Lajos atyánál  ünnepi
szentmisével kezdõdött. Ezt köve-
tõen a több száz hívõ és ünneplõ
autóba ülve az építkezés helyszíné-
re, a Bákóból Bukarest felé vezetõ
fõút melletti Rekecsin község hatá-
rához sietett, ahol lerakták és meg-

szentel ték az új  magyar iskola
alapkövét.

Csaba testvér kérése szerint
mindenki hozott magával egy-egy
követ az épülõ iskola alapjaihoz,
így Mádl Dalma asszony, Magyar-
ország köztársasági elnökének hit-
vese Esztergomból vitte az „élõ kö-
vet” . Ünnepi beszédében hangsú-
lyozta: „Köveinkkel, figyelmünkkel,

adományainkkal , szeretetünkkel
mindannyian hozzájárulhatunk az
új iskola felépüléséhez. Ifjúságot
és jövõt csak közös erõvel és ösz-
szefogással építhetünk. Köveink
beépülnek az új iskolaközpontba,
és szeretetünk jeleiként itt marad-
nak.” Dalma asszony, aki elõzõ nap
részt vett a Csíksomlyói búcsún,
majd meglátogatta Csaba testvér

„Úgy érzem,  jelenleg a
csángó testvéreink folytat-
nak legelkeseredettebb
harcot a megmaradásu-
kért.  Álljunk melléjük,  vál -
laljunk szolidaritást velük!
Osszuk meg velük mindazt
a szellemi,  anyagi értéket,
amelyet Isten nekünk
adott,  de ugyanakkor alá -
zatos szívvel tanuljunk is
tõlük,  hisz csendes elzárt -
ságukban,  a megmaradá-
sért vívott névtelen har-
cukban olyan értékeket
birtokolnak,  amely az
egész magyar nép újjászü-
letésének alapja” – e gon-
dolatokkal hívott minden
jóakaratú embert Böjte
Csaba ferencrendi szerze-
tes,  sokak Csaba testvére
a Béke Királynõje moldvai
csángómagyar iskolaköz-
pont ünnepélyes alapkõle-
tételére 2005.  május 15-
én,  Rekecsin határába.

Szeretetbõl  épül  magyar iskola Moldvában
Lerakták a moldvai csángómagyar iskolaközpont alapjait Rekecsinben

Csaba testvér a szeretet
erejével épít iskolát

Dalma asszony Esztergomból hozta az „élõ követ”

Dalma asszony Szovátán

A rekecsini moldvai csángó-
magyar iskola alapkõletételén
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árváit Szovátán , hangsúlyozta:
„M úl tunk nélkül  nincs jövõnk.
Minden építkezéshez szükségünk
van szilárd alapokra, elõdeink ta-
pasztalatára, hitére, s szükségünk
van a jelenkor embereinek erejére,
bizakodására és felelõsségtel jes
áldozatvállalására.” A „középkori
téglát”  Esztergom városából hozta,
a Szent István király által alapított

Szent Adalbert székesegyházból. A
templom elsõ épülete egyidõs le-
hetett az érsekség alapításával, az-
az ezer esztendõs. Mádl Dalma
hangsúlyozta: „Szent István király
Szûz Mária oltalmába ajánlotta a
magyarokat. Kívánom, hogy a
Szûzanya tiszteletére nevezett
újonnan épülõ iskolaközpontba
hozott kövek „élõ kövekké”  válja-
nak, s ne csak egy épületet épít-
sünk fel belõle, hanem valódi kö-

zösség alakulhasson és növeked-
hessen.”

Dalma asszony rámutatott: a
csángómagyar iskola épülésével
egy értékes, szeretettel és hittel õr -
zött kultúra, egy kis magyar közös-
ség kap lehetõséget arra, hogy
nyelvét, hagyományait, kultúráját
megtartva nevelhesse gyermekeit.
Mert tanulni, tudóssá lenni min-

den nemzet a maga nyelvén tudott,
s ahogy Kölcsey Ferenc írta uno-
kaöccsének szánt intelmeiben és
buzdításában: „… idegen nyelve-
ket tudni  szép, a hazai t pedig
lehetségig mívelni kötelesség.”   

Az ünnepi eseményen beszédet
mondott Benke Pál, a M oldvai
Csángómagyarok Szövetségének
alelnöke, Ichim Vasile, Rekecsin
község polgármestere, Takács
Csaba, a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség ügyvezetõ el-
nöke, Berca Gabriel , Bákó megye
prefektusa, valamint Böjte Csaba ,
a Szent Ferenc Alapítvány elnöke.
Továbbá felolvasták a csángóma-
gyarok ügyéért sokat tevõ Tytti
Isohookana-Asunmaa, volt európa
tanácsi képviselõ levelét.

Csaba testvér elképzelése sze-
rint 2005 folyamán szerzik be az
építkezési engedélyeket, majd ma-
ga az építkezés 2006 tavaszán kez-
dõdne meg. Böjte Csaba atya hisz
az összefogás erejében. Közadako-
zásból kívánja felépíteni az iskolát.
Ennek érdekében nemzeti összefo-
gásra szólított fel minden jóakara-

tú embert. Tervérõl oly könnyedén
beszél, mintha a vi lág legtermésze-
tesebb eseményérõl szólna. Az Õ
esetében persze már többször
megtapasztalhattuk: Isten közre -
mûködésével minden lehetséges.
„Arra gondoltam, hogy amíg az
építkezés tart, minden õsszel egy-
egy autóbusznyi csángó gyermek
néhány pedagógussal meglátogat-

ná azokat a közösségeket, városo-
kat, településeket, amelyek elvál-
lalták egy-egy osztályterem meg-
építésének köl tségei t. Egy-egy
ilyen alkalommal szentmisét tarta-
nánk, a gyermekek szerepelnének,
beszámolnánk az addig elért ered-
ményekrõl… S így nemcsak az is-
kola épülne fel, hanem valamilyen
módon a csángómagyar közösség
is beépülne az összmagyarság tu-
datába, érzelmi világába.”  

Csaba testvér val l ja: Csán-
gómagyar testvéreink nem üres
kézzel kopognak szívünk, nemze-
tünk ajtaján, hanem a maguk mér-
hetetlen gazdag népi kultúrájával,
életerejével, vitalitásával mindany-
nyiunkat gazdagíthatnak…  Hiszi: a
szeretetbõl fakadó szolidaritás az
egyetlen út, amely nemcsak a mi
népünket, hanem világunkat is elõ-
rébb mozdíthatja. A szeretet nem-
csak az egyént, hanem a nemzetet
és az emberiséget is megszenteli,
erkölcsi tartást, önbecsülést, kö-
zösségi érzést ad, s így többszö-
rösen igaz: moldvai csángó test-
véreinken segítve, önmagunkon
segítünk.

Az ünnepi eseményen részt vett
Németh Zsolt, a Magyar Országgyû-
lés Külügyi Bizottságának elnöke,
Dávid Ibolya, az MDF elnöke, vala-
mint Vízi E. Szilveszter, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke.

A moldvai csángómagyar gyer-
mekek jelenleg csak a román isko-
lai tanítás után, magánházaknál ta-
nulhatnak magyar nyelvet. Ez a le-
hetõség csak négy éve adott. A
moldvai csángók földjén 13 falu-
ban 800 gyermek tanul i lyen körül-
mények között. 2002- tõl néhány
településen hivatalosan is bevezet-
ték választható tantárgyként a ma-
gyar nyelvet heti két órában a ro-
mán állami iskolában. Ez azonban
kevés a magyar nyelv és kultúra
megõrzésére. Ha felépül a rekecsi-
ni  új  iskola, jelentõsen javul  a
csángók magyar nyelvû oktatása.

A M oldvai  Csángómagyarok
Szövetsége és a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány közösen álmodta meg a
moldvai csángómagyar iskolaköz-
pont tervét Moldvában, ahol az
óvodától az általános, majd a szak-
középiskoláig magyarul tanulhat-
nak a csángómagyar fiatalok.

A „Köszönöm Istenem május
15-ét”  címû levelében Csaba atya
így ír: „Szívem csordul tig van
örömmel, jókedvvel. Úgy érzem, a
Szentlélek Moldvában kiáradt, és
megismétlõdött a nyelvek csodája:
románul, magyarul dicsõítettük a
szeretet Istenét. Moldvaiak, erdé-
lyiek, magyarországiak, különféle
pártokhoz, világnézetekhez tartozó
emberek szeretettel egyetértettek,
és ugyanarról beszéltek: Iskolát
akarunk építeni a csángómagyar
testvéreinknek, mert szeretjük õket.
Együtt voltunk, és a segíteni akarás
elmosott minden szakadékot, ha-
tárt. Van elõttünk egy szép nagy
cél, amelyet meg kell valósítanunk.
Minél többen tesszük oda a vállun-
kat, annál hamarább épülhet meg,
és annál szebb lesz a Béke Király-
nõjének moldvai otthona. 

A Béke Királynõje moldvai csángóma-
gyar iskolaközpont támogatható az

alábbi számlaszámon:
10300002-20145639-70213285

Milyen jó, szép lenne, ha Ro-
mánia 2007-es Európai  Uniós
csatlakozásának egyik ünnepi állo-
mását a reke-
cseni csán-
gómagyar is-
ko l aközpon t
fel szentel ése
j e l en t en é! ”
Úgy legyen!

FRIGYESY ÁGNES

Szeretetbõl  épül  magyar iskola Moldvában

Értük épül a moldvai csángómagyar iskolaközpont

Petrás Mária a Béke Királynõje
címû alkotásával



F
addy Othmár 1909-ben született Já-
noshalmán. Állapotos édesanyja bete-
gen zarándokolt el a máriagyüdi kegy-

helyre. A kilencedik gyermekkel, Ágoston-
nal volt viselõs. Rokonai azt javasolták ne-
ki, menjen abortuszra, ne haljon bele a szü -
lésbe, és ne hagyja árván a nyolc kicsit. Te-
réz, az édesanya Szûz Máriának ajánlotta
m agzatát. Így születet t  m eg Ágoston.
Kilenc éves korában megsérült a lába ka-
szálás közben. Több apáca rokona ekkor
azt mondta, nem lesz jó ez a kisfiú paraszt-
nak, taníttassuk inkább. Kalocsán járt gim -
náziumba a jezsuitákhoz, talán azért, mert
az egyik nõvére kalocsai apáca volt. 1929-
ben, am ikor belépett a ferences rendbe, az
Othmár fogadalm i nevet kapta. A szerzete-
si novícius-
ság letöl-
tése után

hat évvel ment elõször haza a csa-
ládjához. 1936-ban szentelték pap-
pá. Filozófiát, teológiát, pedagógiát
is tanult, többek közt Rómában.

Papként mûködött Nyíregyhá-
zán, Esztergomban, Szentendrén. 1938-
ban hatszáz hívõt vezetett az Euchariszti -
kus Kongresszusra Pasarétrõl. Harminc-
egy évesen már a ferences rendház fõnöke
volt Nyíregyházán. 1944-ben az ostromlott
Debrecenben, az óvóhelyeken m isézett,
élelmet hordott a háborús sérülteknek.
1947-ben a reformátusok is szívesen hall-
gatták õt Debrecenben a Szent Anna kato-
likus plébánián. 

A rendszer ellen beszélt. Az ÁVH-sok
jegyzeteltek a padokban, a szószékrõl egy -
bõl a bíróságra vitték. A debreceni Svetits
katol ikus iskolában tanítot ta hit tanra
Othmár atya Fényes – zsidó ügyvéd – két
lányát. A kislányok kérésére az ügyvéd el-
vállalta az atya védelmét a bíróságon. A
kommunisták nem merték elítélni, mert az
utcán ötezer ember térden állva, imádkoz-
va várta vissza a szabad Faddy Othmárt!  

Debrecenben, az Arany Bika szállo-
dában és étteremben beszédeket mon-

dott a Kisgazda Párt ülésein, de fel-
szólalt 1950-ben a Pázmány Egyete-
men, a békepapok összejövetelén

is. 1951-ben, december 21-én,
Sztálin születésnapján úgy fejezte
be prédikációját, hogy „ ez a legsö-

tétebb nap” . Rákosi jelenlétében is
szónokolt egyszer. Debrecenben

fél évig a Magyar Demokratikus If-
júsági Szövetség elnöke is volt.

1954-ben is börtönbe került, az
állam rend m egdöntésére irányuló
szervezkedés képtelen vádjával.

Életfogytiglani ítéletet kapott. Összesen
mintegy kilenc évet töltött rácsok mö-

gött. Vádpont volt ellene, hogy létre
akarta hozni a Nemzeti Keresz-

tény Népi Szövetséget
és a Nemzeti Aka-

rat  Pár t ját .
Megta-

l á l t

iratai szerint a kommunistákat felelõsségre
akarta vonni az elherdált nemzeti vagyon
miatt. Vádolták továbbá azzal is, hogy a
Horthy-államapparátus tagjait szervezi ma-
ga köré, és tárgyalt a segédpüspök Kisber-
ki Imrével is. A tárgyaláson kijelentette,
hogy csak õ bûnös, a társait engedjék el.
Elõször a budapesti Fõ utcai börtönbe ke-
rült, ahol éheztették. A gyûjtõfogházban,
ahová az ítélet után vitték, negyven pap
raboskodott. Titokban m isézgettek.

A börtönben gomböntödé-
ben dolgozott, szõnyeg -
szövõ is volt, majd
kendert tilolt.
Ez utób-
bit nem

nagyon
tudta csinál-

ni, Obersovszky Gyula
híres költõ, a cellatársa
csinálta meg helyette a
napi normát. 1956. októ-
ber 24-én a börtönõrök
feltûnõen kedvesek vol -
tak a rabokkal. Nem kel-
lett dolgozni, sõt, ciga-
rettát kínáltak. Az õrök
levették a sapkájukról a
vörös csillagot. A rabok
kinéztek a cella ablakán
és látták, hogy az utcán

Hit – Magyarság – Érték
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nemzeti lobogós autók járnak. Erre eléne-
kelték a Himnuszt, a Szózatot, elszavalták a
Nemzeti Dalt. Am ikor a refrénhez értek a
versben, „ rabok tovább nem leszünk” , ki-
törtek a cellából. Az õrök meg voltak ijedve,
attól féltek, hogy most meglincselik õket.
Faddy atya beszélt a börtönigazgatóval, m i-
re az elengedte a foglyokat. 

1956-ban Vácról szabadult. Ausztr iába
akart szökni, de a határon elfogták és is-

mét börtönbe zárták. Szabad hónapjai
alatt 1956-ban új Nemzeti Dalt

és M agyar tíz parancsot
írt vers formájá-

ban, m ely-
ben utalt

a r r a ,
h o g y

fogunk m ég
magyar királyt koronáz-
ni. A börtönben az a tu -
dat adott neki erõt, hogy
a m ásodik isteni sze-
mély is azért testesült
meg Jézus emberi for -
májában, hogy szenved-
jen a világért. Így szerez-
ve vissza jogunkat  a
mennyországra.

1963-ban szabadult
amnesztiával, de prédi-
kálni nem engedték. Be-
ment erre Faddy atya az

ÁEH-ra, és azt mondta, inkább önként visz-
szamegy a börtönbe, nem él az amnesztiá-
val, de õ beszélni akar a nemzethez, mert a
prédikálás hozzátartozik a miséhez. Arany-
miséjére írta az „Út a végtelen felé”  címû
könyvet. 1989-ben alapította újra a Szent Ko -
rona Társaságot, amely érvényre kívánta jut -
tatni a Szent Korona Tant, a Szent István-i
örökséget. Szent István király Intelmei alap-
ján kívánta megírni az új magyar alkotmányt,
az ország javainak igazságos elosztására tö -
rekedett. Nagy vágya volt, ami teljesedett is,
hogy a Szent Korona a múzeumból a Parla-
mentbe kerüljön. Faddy atya a rendszervál-
tás után kétkamarás parlamentet képzelt el,
olyan köztársasági elnökkel, akinek a man-
dátuma hat évre szól, és visszahívható, ha cí-
mére méltatlannak bizonyul. A Szent Korona
Társaság programjában szerepeltek Othmár
páter meggyõzõdései, amelyek a következõk
voltak: – Faddy atya a Szûzanyát különös-
képpen tisztelte, minden magyar Királynõjé-
nek és Édesanyjának tartotta. Az új évezredet
és az ezredfordulós 2001-es évet az oltalmá-
ba ajánlotta. A Szent Szûz magyar búcsújáró
helyeinek, így Máriapócsnak és Mátrave-
rebély-Szentkútnak is nagy jelentõséget tu -
lajdonított. A magyar és külföldi búcsús
kegyhelyek között szövetséget kívánt létre
hozni. 

Páter Othmár egy olyan jövõt látott,
ahol a m isszionáriusoknak nem kell távoli
vidékre utazniuk, hogy hirdessék az Igét,
hanem idegen kultúrájú népek gyermekei
m int bevándorlók érkeznek Európába, ahol
m inden embernek fel kell mutatnia szá-
mukra a keresztény élet gyümölcseit a jó-
cselekedetekben. 

Az atya hitt Magyarország igazságtalan
tr ianoni határainak m egváltoztatásában,
hogy újra a Szent István-i nagy Magyaror -
szág legyünk Jézus Szentséges Szíve által.
Elképzelése szerint a köztársasági elnököt
nádornak is nevezhetnénk, a király helyet-
tesének, ebbõl következik, hogy hazánk ál-
lamformája királyság lehetne. 

Aggasztotta a magyar népességfogyás
és az abortuszok csaknem hat m illiós szá-
ma. Bízott az ENSZ befolyásában a kom -
munista bûnösök elszámoltatását illetõen.
Fel akarta számolni a munkanélküliséget,
és kivizsgálni a spekulációs privatizációt.

1993-ban megalapította a Szent Korona
Néppártot, amelynek jelszava a következõ
volt: „ Istennel m indenki javára, senki kárá-
ra.”  Az atya és a Szent Korona Társaság

részt vett M indszenty hercegprímás újrate-
metésén, II. János Pál pápa látogatásán.
Helyeselte, hogy Magyarország 1996-ban
világkiállítást rendezzen. 1999-ben meg-
kapta a „ Szabad Magyarországért Emlékla-
pot”  Orbán Viktor miniszterelnöktõl. Hitte
az új régészeti felfedezési eredményeket,
hogy a Magyar Szent Koronát a IV. század-
ban készítették, a VIII. században került a
magyarok õseitõl, az avaroktól háború útján
a frankokhoz. A frank király, Nagy Károly
ezzel temettette el magát. A sírt III. Ottó né-
met–római császár nyitotta fel 200 év múl-
va, és adta a koronát Szilveszter pápának,
aki pedig Szent István királyunknak ajándé-
kozta. Így került vissza hozzánk a Magyar
Szent Korona. (Forrás: „Hajnali Fények” címû
könyve alapján). KURUCZLEKY ILONA

Hit – Magyarság – Érték
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A
Szent Korona Tan a következõ: „ A Ma-
gyar Szent Korona tulajdona az egész
haza, m inden ember, m inden föld és

vagyontárgy. A Szent Korona nevében hoz-
ták a bírósági ítéleteket és arra esküdtek,
mert a Szent Korona volt a törvény és hata-
lom – meséli Gábossy Lajos – , aki együtt
alapította újjá Faddy Othmár ferences szer -
zetessel 1989-ben a Szent Korona Társasá-
got. Gábossy Lajos, Debrecenbõl ismerte
páter Othmárt. 

A Nyilastelep munkásnegyedben alapí-
totta meg Othmár atya Debrecenben a II. vi-
lágháború elõtt a ferences kolostort és

templomot épített. Az ostrom idején, a II. vi-
lágháborúban, az utolsó kenetet osztotta az
amerikai bombazuhogás közben. A legna-
gyobb Rákosi idõben könyörgõ körmenete-
ket tartott az országért. Az ÁVH-sok felje-
gyezték a prédikációit, népbíróság elé állí-
tották, alighogy lejött a szószékrõl. Börtön -
be került, a legalantasabb munkákat bízták
rá, pl. küblihordást. Hogy bosszantsa a
smasszereket, megkérdezte a küblihordás
után, hogy van-e m ég valam i m unka?
Kilencvenhat éves lenne most páter Othmár.
A kommunista rendszer szétzilálta a régi er-
kölcsi világot azzal, hogy még a családokban
sem bíztak meg egymásban az emberek!
Nem mertek õszintén beszélni, féltek egy -
mástól, még a kisfiú is feljelenthette az ap -
ját!  A magyar állam vagyona sajnos oda van.
Szégyen, hogy Magyarországon 130 egyház
van bejegyezve és a történelmi egyházak
háttérbe szorulnak.

Kõszegen Othmár atyával megnézte, hol
rejtették el egykor hordóban a Magyar Szent
Koronát a koronaõrök. A páter felvetette,
hogy a koronaõrök ruháját meg kellene csi-
náltatni, a régi m inta szerint. Pénzt is gyûj-
tött erre a célra, Szabó kanonok 100 ezer
forinttal járult hozzá, továbbá plébánosok is
adományoztak, és a többi hiányzó összeget
a Szent Korona Társaság állta. A kócsagtol-

lakat a kalaphoz, Bécsbõl hozatta Othmár
atya. Ma is ezeket az egyenruhákat hordja a
hét koronaõr!  Koronaõr csak az lehet, aki
vallását gyakorló, erkölcsös, példamutató
ember, és van még egy feltétel, 180 cm ma-
gas kell legyen legalább. 

Az eredeti Szent Korona Társaság 1920-
ban alakult – mondja Páli Imre – a Szent
Korona Társaság kom m unikációs alelnöke,
akinek tanára volt Szentendrén az 50-es

években Othmár atya. 
A Társaság újjáalapí-

tása 1989-ben történt. A
m indenkori alelnök állít-
ja össze a Szent Korona
Társaság éves program-
ját, szervezi az esem é-
nyeken való részvételt.
Ott voltak  a Horthy
em lékm isén is, egy-
házi ünnepeken.
1994-ben a Kisgaz-
dapárt nagy -
g y û l é s é n
b e s z é l t
O t h m á r
atya a li-

berális kom m unisták ellen.
Ebbe az akkori sajtó belekö-
tött. Várnai Jakab tartomány -
fõnök, az 50 évvel fiatalabb
pap, elhatárolódott a beszéd-
tõl. Eltiltotta a cikkírástól, nyil-
vános szerepléstõl az idõs
Othmár atyát.

Pénzes József – azzal egé-
szíti ki a Társaság történetét, hogy
az eredeti 1920-as Szent Korona Tár -
saságot Rákosi szüntette meg 1946-
ban. Tagja lehetett a Társaságnak
minden becsületes magyar ember,
például cserkész vezetõk stb. Amikor
a rendszerváltás után Faddy atya újra
alapította a Társaságot, akkor renge-
teg tagja lett is-
mét, még kül -
földön is,
Amerikában . 

Dr. Kállay
István szét-
szakítot ta a
Társaságot
– sajnos.
P é n z e s
Józsefet
Ot h m ár
atya ke-

resztelte meg felnõtt korában, mert eredeti -
leg református vallású volt. M iután comb-
nyaktörése volt a páternek, õ tolta ke-
rekesszékben m indenhová, a pápalátoga-
tásra is. 

V.  Gáspár Károly – a Szent Korona Tár-
saság budapesti régiójának elnöke, hozzáte-
szi az eddig elhangzottakhoz, hogy a Szent
Korona Társaság feladata, hogy a Szent Ko-
rona Tant érvényre juttassa és a Regnum
Marianum eszményt felújítsa. Hazánk, Szûz
Mária országa, ezzel egyetértenek a Társa-
ság református tagjai is. Az ökumenikus m i-
séken szépen megférnek a Társaság tagjai
egymás mellett, csupán annyi a különbség,
hogy az egyikük vet keresztet a szertartá -
son, a másikuk pedig nem.

Hit – Magyarság – Érték

Felsõ sor: lov.v.  Keserû József,  v.  Jász Tóth László,  Bõsz Péter,  v.  Sothy Lajos,  v.  Gáspár Károly,  v.  Pál Imre,  v.  Kormányos József
Középsõ sor: Pénzes József,  Sipos Éva,  Révteleki Imre.  Alsó sor: Gábossy Lajos,   lov.  v.  Lõrinczy Ferenc Gábor atya,  Bõsz Miklós
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Hit – Magyarság – Érték

A Társaság tagsága úgy döntött, hogy az
elnök m indig egyházi személyiség legyen.
M inden egyházi ünnepen dem onstrál a Tár-
saság. Nyilvános elõadásokat tartanak a
Szent Koronáról. A határon túli magyarokat
segítik ruhákkal, pénzzel.

A Társaság tagjai vitézek, lovagok. Ke-
ményen fellépnek a kábítószer használat el-
len. V.  Gáspár Károly saját fia is, sajnos, hét
évvel ezelõtt kábítószerhalált halt. Akkor vé-
gezte el levelezõn a Pázmány Péter Egyete-
men a teológiát.

Dr. Kállay M iklós, a hajdani m iniszterel-
nök fia kezdeményezte a Szent Korona Tár-
saság párttá alakulását. V.  Jász Tóth László,
a Szent Korona Társaság általános alelnöke
elmondta, hogy a Társaság szervezetei a
diósdi, ferencvárosi, budavár i, takta-

harkányi csoport, és Sárospatakon egy
református lelkész tagjuk is van, Kis Endre
József személyében. A Társaság m indig je-
len van a Karmelita Boldogasszony ünne-
pén, az augusztus 20-ai körm eneten és a
Szent László körmeneten Kõbányán, díszru -
hában, palástba beöltözve. Búcsújáróhe-
lyekre is elmennek. Márianosztrára har -
madik éve visszajárnak, terveznek Saint
Simont-ba, Franciaországba is egy utat és
Szlovákiába Ipolybalogra
zarándoklatot, ahol egy-
kor néhány napig a Szent
Koronát õr izték. Faddy
atya legit im ista beállí-
tottságú volt, tehát ki-
rálypárti. Ezért m indig fi-
gyelték a kommunisták.

A m ostani elnökük,
lovag vitéz Lõrinczy Fe -
renc Gábor atya , akit
Othm ár  atya tanítot t
Szentendrén az ötvenes
években. Nemcsak elnö -

ke a társaságnak, ha-
nem lelkivezetõje is.
Két  p lébániát  vezet
Pestszenterzsébeten, a Szent Lajost és a
Szent Antal egyházközséget, ahol nagy
tiszteletnek örvend. 

Faddy Othmár atya felhívása

A Szent Korona Társaság vezetõsége,
m inden tagja hisz aban, hogy m inden

gondolkodó magyar ember aggódva fi -
gyeli az emberiség jobbik részének küzdel-
mét, amellyel meg akarja menteni Földün -
ket, csodálatos növény- és állatvilágát, fõ -
leg a teremtés koronáját: az EMBERT. A
sokirányú rom lás, amely fenyegeti nem -
csak fejlõdésünket, hanem létünket is, f i -

gyelmeztet, hogy tennünk kell valam it. Meg-
gyõzõdésünk, hogy nekünk is, elsõsorban

magunk, de m inden ember érdekében fel-
adatunk van.

Az em be-
riség eddigi
tör ténelm ét
legtöbbször
a Tacitus
ál tal  m eg-
f o g a l m a -
zott életelv
f o r m ál t a,
amely elv

m é g
most is

lov.v.  Keserû József,  v.  Jász Tóth László,  Bõsz Péter,  v.  Sothy Lajos,  v.  Gáspár Károly,  v.  Pál Imre,  v.  Kormányos József
Gábossy Lajos,   lov.  v.  Lõrinczy Ferenc Gábor atya,  Bõsz Miklós

uralkodik. „ Corrum pere et  cor rum pi:
saeculum est”  (rombolni és rom lani: ez a vi-
lág). A legnagyobb veszély: Isten nélkül
akarnak élni. Sokan most se akarják megér -
teni, hogy Isten m inden dimenzióban, a sze-
retetben is végtelen, aki m int személyes
Törvény, m indig m indenben, m indenhol,
m indenkinek a legjobbat akarja. Számomra
és m inden ember számára ez jelenti a teljes
békét és az örökké tartó teljes boldogságot.

A mostani világ a fegyveres erõszak és a
gonosz banki erõszak eredménye. Ezt a vilá-
got ez a kettõ rontotta el. Akarják ugyan ma-
gukat megnyugtatni, hogy csodálatos tech-

nikát és civilizációt hoztak létre. Azt azonban
nem akarják belátni, hogy ezekért az ered-
ményekért mennyi ember biztonságát, a
m indennapi élethez szükségeseket, az egész
világ békéjét, sokaknak boldogságát rabol-
ták el. Még most se akarja az emberiség
nagy része tudomásul venni, hogy kétezer
évvel ezelõtt az ember világába belépett Jé-
zus Krisztus, aki valóságos történelm i sze-
mély, valóságos Istenember, aki az „ Út, Igaz-
ság, Élet” . Még ma is nagyon sokan nem
tudnak róla, akik pedig megismerték, mégis
nap m int nap júdásokká válnak, nem gon -
dolva arra, hogy végsõ sorsuk is júdási lesz.
Pedig ezt a történelem és a mindennapi ta-
pasztalat döbbenetesen igazolja. M ilyen egy -
szerû lenne a bajok nagy részének elhárítá-
sa, ha az emberiség nagyobb része betarta-
ná a tízparancsolatot. De nemcsak az egy -
szerû emberektõl várjuk el ezeknek a paran -
csoknak a betartását, hanem a fegyvergyá-
rosoktól, a bankároktól és a bûnösen gazda-
goktól is. Ha még hozzá a fõparancsot is be-
tartanánk, hogy Istent m indennél és m in -
denkinél jobban kell szeretni, embertársain -
kat pedig úgy, mint saját magunkat, kis
mennyországgá tehetnénk földi életünket.
De ha Nap nem lehetünk az égen, legalább
világító mécses legyünk otthonunkban, ha-
zánkban. FOTÓ ÉS SZÖVEG: KURUCZLEKY ILONA
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Legújabbkori vértanúk

H orváth Emerencia szûz vértanú élete:
1937–1954. „De szép a tiszta nemzedék,

amint dicsõségesen vonul fel az örökkévalóság-
ban… ” Már az Ószövetségi Szentírás is így látja
a szüzek, vértanúk megdicsõült seregét. De még
inkább a Jelenések Könyve írja le ragyogó ké-
pekben, látomásokban a szentek dicsõséges, ha-
talmas méretû, apokaliptikus mennyei felvo-
nulását, „akik a nagy üldözésbõl jöttek és tisz-
tára mosták ruhájukat a Bárány vérében” . Õk
„a fehér ruhás sereg pálmaágat lengetve, di-
csõítõ éneket énekelve Isten és a Bárány oltá-
ra elõtt...”  Az elsõ három század legendákba
öltözött híres szûz vértanúi (Lucia, Ágnes, Ce-
cíl ia, Filoména, Ágota) mellett megvoltak min-
den kornak az életüket is feláldozni kész ifjak
és lányok. Jézus nevének a segítségül hívásá-
val és a Szentlélek erejében voltak képesek
erre a hõsiességre, amely világít évszázad-
okon, évezredeken át, mert örök értékek, ma-
radandó érdemek szülõi ezek. Az euchariszti-
ában a „szüzeket termõ vér”  a „vértanúk erõs-
sége szerette”  Emerenciát, amelyet Jézus a
keresztfán ontott ki  értünk, tette õket alkal-
massá erre. „A mi korunkban is, magyar földön
is éltek i lyen hõslelkû magyar szentek… ” –, de
ezekrõl alig beszélnek. Ilyen mostoha nálunk a
szentek ügye. 

Ismerjük meg hát egy egyszerû dunántúli
lány életét és hõsies vértanúságát, aki 17 éves
korában áldozta életét Jézus iránti szeretetbõl.
Horváth Emerencia, a Veszprém-megyei Kis-
csõsz pusztán született 1937. január 10-én. Egy-
szerû parasztlányka volt, Rencinek becézték.
Szülei földmûvesek voltak. Sokat nélkülöztek,
megszenvedtek a mindennapi kenyérért. 

Kiscsõszön csak egy kis templomocska volt,
és Iszkázról járt át a pap a plébániáról, misézni,
hitoktatni. Renci minden vasárnap járt szentmi-
sére, és rendszeresen áldozott is. Kis templomuk
oltárképe Szent Imrét ábrázolta. Gyakran elnézte
és védõszentje példájából merítette a motivációt
a lelki- testi tisztaság és a szeretet erényének kö-
vetésére. Innen eredt jelmondata, amely életté
vált számára és beteljesedett: „ Inkább meghalni,
mint Istent megbántani.” Renci szerette a hittant,
és életre is váltotta, amit tanult. Plébánosa sok-
szor dicsérte és példaként állította a többiek elé. 

Iskolái végeztével megtanulta a gyors- , és
gépírást, hogy megkeresse kenyerét és segítse
öregedõ szüleit. A szomszédos Kari községben, a
Tanácsházán kapott állást. Minden nap gyalog
ment át a 3 km-es erdei úton, amelyet fasor sze-
gélyezett. Az úton hazafelé, sokszor már sötét-
ben, a rózsafüzért imádkozta. 

Odaadóan tisztelte a Szûzanyát. Gyakran za-
rándokolt a közeli celldömölki kegyhelyre, ahol
életét a Szûzanya oltalmába ajánlotta. Egyik este

félve mondta el édesanyjának: „Édesanyám, úgy
félek, valaki állandóan utánam jön, úgy érzem,
mintha üldözne az erdei úton és meg akarna
fogni. Egész úton sietve futottam. Más alkalom-
mal már elõmbe is állt és rosszra akart csábí-
tani… ” Édesanyja vigasztalta, bátorította. Õ pe-
dig még többet imádkozott. A kegyelemmel erõ -
sítette magát a hõsiességre a küzdelemre, amely
egyre közeledett, érezte... Naponta Istenben bízva
ismételgette lelki fohászát: „ Inkább meghalni,
mint Istent megbántani.” És elérkezett a vértanú-
ság ideje: 1954. június 2-án. 

Renci üldözõje, Konc István egy pusztai fiú, a
kocsmában arról beszélt társaival, hogy Rencit
mindenképpen megszerzi magának, mert halálo-
san szerelmes belé. Fogadtak, és már indult is it-
tasan, gonosz tervével az erdei útra. Elrejtõzött az
erdei bozótban. Amikor Renci odaér, váratlanul
elébeugrik és paráznaságra kéri áldozatát. Meg
akarja ölelni, de az visszautasítja. Nagy vereke-
dés támad, dulakodás köztük. Renci erõsebbnek
bizonyul az ittas fiúnál és a földre löki, próbál
futva menekülni, de a fiú utoléri. Renci sikítva ki-
abál segítségért, de nem hall ja senki. A fiú a
csizmaszárból elõrántva kését, huszonhét kés-
szúrással kegyetlenül éli ki dühét az ártatlan, de
õt mélyen megalázó lányon, aki erõsebbnek bi-
zonyult nála. A sok sebbõl vérzõ, síró áldozatát

még bevonszolja az útról a sûrûbe a gonosz
gyilkos, és elmenekül. Renci, utolsó erejével,
félholtan még az útra vonszolta magát és egy ha-

zatérõ gazda talált rá. Szekerén azonnal a köze-
l i celldömölki kórházba viszi, de már nem

tudták megmenteni , a sok sebbõl
elvérzett. De még el tudta mondani a

szörnyû gyilkosság történetét. Nem en-
gedte magát bûnre vinni a fiú erõszakos

követelésére. És elmondta, hogy nézett ki a
fiú. Még aznap éjjel a 22 ugandai néger fiatal
vértanú késõbbi ünnepén Renci lelke meg-

született az örökkévalóság boldogságára
mint szûz-vértanú. Így tett tanúságot ar-
ról, hogy a mi korunk gyermekei is tud-
ják szívbõl szeretni Istent mindenek fe-
lett és elutasítják az alattomos kegyetlen
erkölcstelenséget. Temetésén plébá-
nosa, aki nagyon tisztelte és szerette
buzgó tanítványát, a megilletõdöttség-

tõl nem tudott szólni, mert tudta-hitte, hogy
vértanú szentet temet.

Gyilkosa megjelent a temetésén. Egy piros
szegfût dobott a sírba, utolsó búcsúként. Letar-
tóztatták. Eleinte tagadott, majd a börtönben be-
vallott mindent. Öt év után kiszabadulva igen
messzire költözött, késõbb pedig megnõsült. Re-
méljük, megbánta tettét. Renci pedig imádkozott
gyilkosáért, annak megtéréséért, mint azt a ha-
sonló sorsú, 1950-ben szentté avatott olasz lány
tette, Goretti Mária, akinek gyilkosa megtérve
szerzetes lett és XII. Piusz pápa meghívta tanú-
ként a szentté avatásra. Renci sírja a Kiscsõszi te-
metõben van, eleinte sokan jártak ide imádkozni.
A márványtáblán ez olvasható: Horváth Emeren-
cia 1937–1954. A fejfánál fotója látható, abban a
kockás ruhában, amelyben vértanúságot szenve-
dett. Néhányan így vélekedtek: Miért ellenkezett
Renci, most is élhetne. Õ azonban hitét és a ke-
resztény erkölcsi értékrendet vallotta meg élete
teljes odaadásával, beteljesítve azt vértanúsága
„pászkájával” . Plébánosuk így vigasztalta édes-
anyját: „Szent hitünk tanúsága szerint, aki vérta-
núhalált halt hitéért vagy az erényekért életét ad-
ja Krisztusnak, az vértanúságakor, minden bûné-
tõl megszabadul, a lelke a mennybe jut.”  

Renci példája ma is hat. A templom búcsú-
napján, november 5-én, fekete ruhába öltözött
legények égõ gyertyával ve-
szik körül  az ol tárt Renci
iránti tiszteletbõl és bûnös
gyi lkosa engeszteléséül .
Imádkozzunk boldoggá és
szentté avatásáért, de fõként
tiszteljük, mert szent, a lelke
a mennyben van és imádko-
zik értünk.           BAJCSY LAJOS ESPERES PLÉBÁNOS

„I nkább meghalni, mint I stent megbántani”
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1935-ben állították fel Sátoraljaújhelyen a 100.
országzászlót. Ekkor született meg a gondolat,
hogy az oda vezetõ úton, 14 stáción megörökítsék
a trianoni békediktátum révén elszakított 38 város
nevét emléktáblákkal, idézetekkel, címerekkel.

1936. október 4-én ünnepélyes keretek kö-
zött adták át az országos közadakozásból az
egyetlen nyáron megépült M agyar Kálváriát. A
Kis- Szárhegyre vezetõ úton elkészült 14 „állo-
más” a maga nemében egyedülálló a Kárpát-me-
dencében: hogy „legyen zarándokhelye minden
magyarnak , …  legyen hol imádkozniok hazánk
sorsának jobbrafordulásáért… ” (Ismertetõ füzet
1936. Szepesi Bódog piarista) 

1938- ban az Országzászlóval átel lenben a
Kis-Szárhegyen kialakítottak egy „szabadtéri dó-
mot”  (90 x 30 m). E teret lezárja a Szent Korona
alakú Szent István Emlékkápolna. A három rész-
bõl álló páratlan emlékmûegyüttes a II. vi lághá-
ború és az azt követõ ránk nehezedõ elnyomás,
pusztítás, elhallgatás miatt nem tudta betölteni
rendeltetését: a táblák, címerek eltûntek, a stáci-
ók romossá lettek.

A rendszerváltozás élesztette új já a Magyar
Kálvária gondolatát, és kezdõdött el annak hely-
reállítása a Városszépítõ Egyesület és néhány lel-
kes lokálpatrióta önfeláldozó munkájának kö-
szönhetõen.

A Millenniumra a helyreállítás jelentõsen elõ-
rehaladt. A Piarista Kol légium diákjai  és a
Csepellény György cserkészcsapat állította hely-
re az Anyák terét. Közadakozásból valamennyi hi-
ányzó tábla és címer (egy-két helyen csekély el-
téréssel) eredeti ál lapotában a helyére került. A
Szent István-kápolna oltárkép-dombormûve is
visszakerült a helyére. (Szent István fölajánlja a
koronát… ) 

A Mil lennium óta szervezõdik évente a „Ma-
gyar diákok és tanárok találkozója a Magyar Kál-
várián”  c. rendezvény a Rákóczi Szövetség támo-
gatásával. Hatnapos programra hívjuk a 38 el-
szakadt város, az anyaország és a nyugati ma-
gyarság diákjait és tanárait (1 tanár és 1–9 diák).

A „hasonlíthatatlan szépségû Sátor-hegyek”
(Petõfi Sándor szavai) ölelésében az emlékmû lá-
togatottsága igen megnõtt. A városba látogatók-
nak egyik kedvelt kiránduló programja lett. A vá-
ros központjából negyven perc alatt kényelmesen
föl lehet sétálni.

„ M agyar Kálváriát létesítettünk, az elsõt ha-
zánkban, hogy ide, mint nemzeti búcsújáróhelyre
elzarándokolhasson minden igaz magyar, aki
erõt, biztatást, vigaszt és hazánk szebb és jobb
jövõjének eIõkészítésére és megteremtésére irá-
nyuló önzetlen, nemzeti munkához kitartást akar
meríteni.”    

VARGA ZOLTÁN

Hit – Magyarság  – Érték

M a gya r  Ká lv á r iaM a gya r  Ká lv á r ia

Magyar Kálváriára
A megemlékezés és találkozó augusztus

21-én, vasárnap 12.00 órakor lesz a
Kis-Szárhegyen, a Szent István Emlékkápolna
elõtt. Egyéni programhoz, szálláshoz ajánlatot
kérésre küldünk. (Augusztus 20-án du. a XVII.
Nemzetközi Néptánc Fesztivál szabadtéri záró

gálája lesz utána tûzijáték.) Jelentkezés:
Turinform Sátoraljaújhely,  tel.: 47-321-458

ill. www.satoraljaujhely.hu/turizmus
www.zemplen.net/kalvaria

„És most, testvérek, boruljunk le imára,
Kérjük Istent, nézzen le szegény hazánkra,

Óvja, védje az elszakadt magyarságot, 
vegye le rólunk a trianoni átkot.”     

(Az utolsó tábla fölirata – 

az Országzászló talapzatán) 
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A
z 1992-ben alakult Nemzeti Társas Kör
kulturális egyesületnek 226 tagja van,
mûvészek,  írók,  akadémikusok,  zene-

szerzõk,  közgazdászok,  újságírók és azok,
akik tevékenységüket a legnemesebb emberi
és nemzeti hagyományokra építették.  Célul
tûzték ki a nemzeti önbecsülés zavarainak
megszüntetésére irányuló hazaszeretet és
nemzettudat erõsítését.

Dr. Drippeyné Szûcs Katalin az egyesület
alapítója így vall a Társas Kör létrejöttérõl:
A II. világháború és az azt követõ terméket-
len évtizedek betiltották, elsorvasztották a
korábban nagyon is létezõ egyleteket,
egyesületeket, klubokat, kaszinókat, baráti
és asztaltársaságokat. A társadalom egye-
deire hullott szét. A rendszerváltozás esélyt
adott alulról építkezõ egyesületek szerve-
zõdéséhez. A lehetõség és a társadalom
egyedeiben erõsen munkáló igény találko-
zott, amikor számtalan egyesület született.
Egy voltam azok közül, akik éltek a lehetõ-
séggel, s egyesületet alapítottak. A Nemze-
ti Társas Kört tisztelt és nagyra becsült ba-
rátaimmal 1992. február 14-én alapítottam.

A Nemzeti Társas Kör a legnemesebb
emberi, s nemzeti hagyományból Széche-
nyi István eszméibõl, emberi tartásából és
alkotó példájából kíván építkezni. A legna-
gyobb magyarral vallják, hogy az emberi-
ség létezésének egyetlen módja a Nemzet.
Az egyének erkölcsi erejébõl s hitébõl, ál-
dozatkészségébõl táplálkozó nemzeti lélek
az, amely a felemelkedés záloga lehet, s
m inden egyéb gazdasági, szellemi alkotá-
sok, társadalm i, politikai berendezkedés
csakis ennek következménye. 

Középpontba állítva a hit és erkölcs meg-
erõsítését,  alapítványt hoztak létre és abból
kezdõ mûvészeket támogattak.

1996-ban kezdtük el Dr. Murányi László
ötlete alapján – címeres nemzeti zászlók
templomok részére történõ adományozá-
sát. Napjainkig 67 tem plom ban hirdeti
zászlónk, hogy Isten után az elsõ a Haza. A
zászló megtalálható a teljesség igénye nél-
kül a Budapesti Szent István Bazilikában,
Debrecen Református Nagytemplomában,
A Tihanyi Apátságban, a Szegedi Dómban,
Vizsoly Reform átus tem plom ában, úgy
mint Rákospalota Evangélikus templomá-
ban, vagy legutóbb ahol átadásra került Ba-
lassagyarmat Szalézi templomában.

A zászlóátadások ünnepélyes keretek
között történnek, amelyeken a Nemzeti Tár-
sas Kör küldöttséggel vesz részt. A zászló
nívós mûsorral kerül átadásra, amelyet az
egyesület mûvésztagjai adnak elõ. Az át-
adási ceremónia a Himnusz eléneklésével
kezdõdik és a Szózat elhangzásával zárul.

Õszinte köszönet illeti azokat az egyházi
közösségeket és azok vezetõit, akik szere-
tettel fogadtak bennünket. Hálás tekintetü-
ket, meleg, szívbõl jövõ szavaikat szívünk -
be zárva õrizzük, s abból merítjük erõnket

1. Budai Ilona népdalénekes és Szilágyi Ferenc a Nemzeti Társas Kör zászlójával a Rákospalotai Evangélikus Templomban.
2001.11.11. – 2 . Zászlóátadás 2004. október 10-én Dejtáron. A képen a Nemzeti Társas Kör küldöttsége, köztük Ferenc
Éva énekmûvésszel. –  3. Magyarok Háza 2000.09.28. - Hûség-díj a „Vasárnapi Újságnak” -nak. A díjat átveszi Lakatos Pál
fõszerkesztõ. A háttérben Murányi László és Kelecsényi Erzsébet. – 4. Magyar Mûvészeti Akadémia 2002.09.21. Balassa
Sándor zeneszerzõ, Sunyovszky Szilvia színmûvész, Fekete György akadémikus, Drippeyné Szûcs Katalin a NTK örökös
elnökasszonya – 5. Magyar Mûvészeti Akadémia 2002.09.21. Fekete György akadémikus Hûség-díjban részesül –  6.
Tõkés László püspök és Tempfly László püspök Hûség-díj átadáson Kiskunlacházán. 2001.09.30. –  7.  Zászlóadományozó,
Soroksár-Újtelep Római Katolikus templomban. 2003.03.16. Csúthy György és felesége Szolnoki Klára – 8. Szalay Sándor
zeneszerzõ veszi át a Hûség-díjat a Fészek Klubban Drippeyné Szûcs Katalintól a NTK elnökasszonyától 2000.01.22-én.
Háttérben Szörényi Levente az NTK tagja. – 9. Legtóbb Orbán Viktor kapott Hûség-díjat. A képen Sunyovszky Szilvia szin-
mûvész és Wittner Mária társaságában látható.

terveink megvalósításához. 1996-ban ala-
pítottuk a „ Hûség 896–1956–1996”  díjat,
amelyet eddig 23 köztiszteletnek örvendõ
személy vett át, rangot adva ezzel magának
a díjnak. Ismét a teljesség igénye nélkül a
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Doktorok

kintették a karok
kutatási eszköze-
it, könyvtárait a
labor látogatások
során, így példá-
ul az Orvostudo -
mányi Kar sejt-
terápiás kezelé-
sétõl a folyóvizes
laboron át a cik-
lotron osztályig.
(4.kép) A szak-
mai rész a Debreceni Egyetem aulájában a
Pro Doctorandus díj átadásával folytató-
dott, majd a felsõoktatási fórum követke-
zett, ahol a magyar felsõoktatás vezetõ
szereplõi képviseltették magukat. (5.kép)

A szekcióülésekre a konferencia har-
madik napján került sor, amelyen a ma-
gyar tudományos nyelv ápolása érdeké-
ben magyarul hangzottak el a doktoran-
duszok és a fiatal kutatók elõadásai az
egyetem különbözõ karain. A búcsúesten
a helyi hagyományokról a Református
Kollégium  Barát i  Körének vezetõje,
Lenkey Béla tar tot t  rövid ism er tetést .
(6.kép)

Elmondhatjuk, hogy a jó hangulatú ta-
lálkozó keretében számos új baráti és
szakmai kapcsolat alakult ki, amely elõse-
gíti és fejleszti a doktoranduszok tudomá-
nyos elõrehaladását, egyben a magyar ku-
tatást is. A DOSz következõ rendezvényé-
re a doktorandusz táborra – csakúgy, m int
a konferenciára – egy nagy történelm i
múlttal rendelkezõ helyszínt választ ki, ez -
zel is összekötve a kutatást a magyar kul-
túrával.                      MANKOVITS TAMÁS

Elsõ nap a résztvevõk megismerkedhettek
Debrecen nevezetességeivel. Gaál Botond
– az 1538-ban épült Református Kollégi-
umban mûködõ Debreceni Református
Hittudományi Egyetem doktori iskolájá-
nak vezetõje (2.kép) – exkluzív idegenve-
zetésével betekintést nyerhettek az egykor
a magyar országgyûlésnek is helyt adó
kollégium gazdag történetébe. A Debrece-
ni Akadémiai Bizottság székházában Nagy
János rektor megnyitotta a konferenciát.
Az este folyamán kiosztásra kerültek a
Publikációs Pályázat díjai, amellyel a kü-
lönbözõ tudományágak kiemelkedõ dok-
toranduszait jutalm azták. A változatos
programokban bõvelkedõ nap Somogyi
Péter (3.kép) – a University of Oxford pro -
fesszora – „ Feltételek és állomások a fel-
fedezéshez vezetõ úton”  címû tanulságos
elõadásával zárult.

A következõ nap betekintést nyerhet-
tek a helyi egyetem kutatásaiba, megte-

Egy konferencia margójáraEgy konferencia margójára

A
Doktoranduszok Országos
Szövetsége 2005. május
5–8. között  immár nyolca-

dik alkalommal rendezte meg a
nagy multú Debreceni Egyetemen
a fiatal magyar tudósok világta-
lálkozóját. A négynapos rendez-
vény fõbb programpontjai között
a hagyományoknak megfelelõen
doktoranduszok lektorált tudomá-
nyos elõadásai, felsõoktatási fó-
rum, szakmai plenáris elõadások
és közösségépítõ programok sze-
repeltek. (1.kép)

. Budai Ilona népdalénekes és Szilágyi Ferenc a Nemzeti Társas Kör zászlójával a Rákospalotai Evangélikus Templomban.
. Zászlóátadás 2004. október 10-én Dejtáron. A képen a Nemzeti Társas Kör küldöttsége, köztük Ferenc

. Magyarok Háza 2000.09.28. - Hûség-díj a „Vasárnapi Újságnak” -nak. A díjat átveszi Lakatos Pál
. Magyar Mûvészeti Akadémia 2002.09.21. Balassa

Sándor zeneszerzõ, Sunyovszky Szilvia színmûvész, Fekete György akadémikus, Drippeyné Szûcs Katalin a NTK örökös
6.

Zászlóadományozó,
Szalay Sándor

zeneszerzõ veszi át a Hûség-díjat a Fészek Klubban Drippeyné Szûcs Katalintól a NTK elnökasszonyától 2000.01.22-én.
Legtóbb Orbán Viktor kapott Hûség-díjat. A képen Sunyovszky Szilvia szin-

díjat megkapta Tõkés László, Duray M iklós,
Tem pfly József, Nem eskür ty István,
Szokolay Sándor, Medveczky Ádám, Erdõs
László vagy legutóbb Orbán Viktor.   

Mi kell,  hogy eszünkbe jusson,  ha ráné-
zünk a címeres nemzeti zászlóra,  lobogóra?

Kiss Endre József könyvtáros–lelkipász-
tor „ Magyarságtudat”  címû írásából idézek:
„ S a zászlón ott a magyar címer. A Szent
Korona hirdeti, hogy a magyarság adott el-
sõként a Kárpát-medence népeinek alkot-
mányt, törvényt és jogot. Az apostoli ke-
reszt a magyar kereszténység küldésére
utal, amelynek értelmében védõbástyaként
oltalmazta a keresztény Európát a pusztító
keleti inváziók között. A zöld halom, amely-
bõl a kereszt kiemelkedik, sokak szerint a
magyar Golgota: amely eszünkbe juttatja,
hogy történelmünk folyamán az annyiszor
keresztre szegezett, nemzethalálba taszított
magyarságot nem földi erõ, világi hatalom,
hanem az egyedül élõ Isten nagy kegyelme
tartotta meg és emelte föl.”

Prédikálnak a lobogó színei is. A piros
szól a magyar évszázadok szabadságáért
kiontott véráldozatáról, az önfeláldozó sze-
retetrõl. A fehér szól a fájdalmasan szenve-
délyes hitrõl, a magyar ember nemes, er-
kölcsi tisztaságáról. A zöld pedig a megúju-
lás örök, Isten áldotta reménységrõl. A sze-
retet, a hit és a remény házassága olyan
m élyen vert gyökeret népünk lelkében,
hogy azt az ateista diktatúra m inden üldözé-
se, megpróbáltatása sem volt képes onnan
kitaszítani.

Magyarnak lenni sohasem elsõsorban vér és
származás kérdése volt,  hanem mindig erkölcsi
döntést,  vállalást követelt és követel ma is.

Bennünket az Úr Isten magyarnak ren-
delt ezen a világon és m i Benne bízva te-
szünk vallást hazaszeretetünkrõl, azzal a re-
ménységgel, amit a költõ Reményik Sándor
fogalmazott meg: „ Aki ide áll, az, halálig hû.
– Aki megáll e szûz zászló alatt: – Isten
gyermeke – És magyar marad.”

Az elmúlt egy évben három helyen volt
részem abban, hogy a Nemzeti Társas Kör
zászlóátadási ünnepségén részt vehettem.
Felejthetetlen élményben volt részem min-
den alkalommal. Nagy élmény volt Csurka
László versm ondása, Budai I lona és
Ferencz Éva gyönyörû éneke, Kelecsényi
Erzsébet és Fekete György zászlóméltatása
és a Társas Kör bemutatása, Dinnyés Jó-
zsef gitárkísérettel elõadott
zsoltárok és nem utolsósor-
ban a Nemzeti Társas Kör
elnökének Erdõs László ny.
ezredes m agas hõfokú
megszívlelendõ ünnepi be-
szédei.

GRÉCZI LÁSZLÓ
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segítséget nyújt a természettudományi tárgyak és a
számítástechnika oktatásában. A számítástechnika
szaktantermet 16+1 új számítógéppel szerelték fel.

Alsó tagozatban negyediktõl van nyelvtanulás, és el-
indítottak egy németbarát osztályt. Tervbe vették, hogy
2006-tól lehetõséget biztosítanak két nyelv tanulására is.

Szívesen látják nem csak a katolikus, hanem a hi-
tüket õrzõ és gyakorló keresztyén családok gyermekeit
is. Az elsõs tanító néni adventtõl húsvétig, minden
szombat délelõtt az iskolában „iskolai elõkészítõt” tart.

Szoros kapcsolatuk van a kerületi Aelia Sabina
Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolával. Alsó tagozatban
heti 2 néptáncórájuk van a gyerekeknek. Hatodik osztá-
lyig emelt szintû énekoktatásban részesülnek a növen-
dékek, mely a szolfézsórákat is magában foglalja. Dél-
utánonként hangszert tanulhatnak, agyag-kerámia szak-
körön, vagy bõrmûves foglalkozáson vehetnek részt. A

legjobbak mûveit a kerületi kiállításokon is bemutatják.
Az Óbudai Társaskörben minden évben január végén
tartják Don Bosco ünnepét. Ekkor délelõtt az iskola ta-
nulói egymásnak elõadják a gálamûsort, majd este fel-
lépnek a szavalóverseny és a mesemondó verseny
gyõztesei, az Éneklõ Ifjúság kerületi versenyén arany-
diplomát kapott kórusuk, és a legjobb hangszeresek.
Ezalatt az elõcsarnokban a legsikeresebb képzõmûvé -
szeti alkotásokat mutatják be. Itt kerül sor ünnepélyes
keretek között a Péter-Pál Díj átadásra is.

Március 15-én, október 6-án és 23-án évrõl évre
méltó módon emlékeznek meg azokról, akik életüket ál -
dozták a hazáért, a szabadságáért, a jobb életért. Min-
denszentek ünnepe táján ellátogatnak a Kerepesi teme-
tõbe, ahol felkeresik ismert magyarok sírjait, akik a kul-
túra, a mûvészet, a politika terén tettek sokat hazánkért. 

Nagyon népszerûek a nyaranta megrendezésre ke -
rülõ napközis és egyéb táboraik a dömösi plébánián. Itt
a Duna közelében, a hegyek tövében nagyszerû lehetõ-
ség nyílik kirándulásra, fürdésre, játékra. Júliusban ki-
lenc napra birtokba vehetik a Balatonszabadi-sóstói tá-
bort a gyerekek. Nem véletlen, hogy ez a táborozás a
legnépszerûbb a diákok körében. A napi fürdések mel-
lett értékes munka is folyik itt, zenélés, éneklés, kéz -
mûves foglalkozás, focizás, stb. Ide minden korosztály
szívesen jön. A mintegy száz fiatal mindegyike talál
magának társat, barátot. Természetesen mód van lelki
elmélyedésre is, amelynek vezetõje Vilmos atya.

A tanulás és tudás szeretetét az iskolának kell bele -
ültetnie a tanuló szívébe. Ha ez az elsõ években sikerül,
akkor egy életre jó alapokat kapó kisdiák könnyebben
veszi az akadályokat a felsõbb is -
kolákban, az egyetemen. Ennek
megvalósításához nagyban hoz-
zájárul az a mûvészeti képzés,
ami itt Óbudán immár közel egy
évtizede folyik, és amint a felvé-
teli adatok mutatják sikerrel.

Rózsásné Kubányi Andrea

1996-ban a Vincés Nõvérek felajánlására nyílt lehetõség
arra, hogy Dr. Kirer Vilmos, az Óbudai Szent Péter és
Pál Plébániatemplom plébánosa segítségével és
Kenessey László igazgatása alatt – akkor még a jelenle -
gi iskola mellett lévõ épületben – elindulhatott az Óbu-
dai Szent Péter és Pál Katolikus Általános Iskola. Ter-
vüket az egyházmegye is támogatta. Idõközben a Vincés
nõvérek a Szentlélek téri Szent Lujza Intézet kárpótlá -
saként a Fényes Adolf u. 10-ben található épületet visz -

szakapták, de nem tudták volna mûködtetni, ezért átad-
ták az iskola számára. Ekkor az iskola fenntartását a
Szalézi rend vállalta. 2001 szeptemberétõl a gyönyörû-
en felújított falak között folytatódhatott a tanítás.

Kezdetben felmenõ rendszerben csak egy-egy év-
folyammal bõvült az iskola. Harmadik éve, hogy már
két párhuzamos osztályt indítanak minden évfolyamon.
Az iskolába járó gyermekek nagy része a lakóteleprõl
jár ide, de vannak messzebbrõl jövõ diákok is. A neve -
lésben a keresztény erkölcsi értékrendet kívánják to-
vábbadni a gyerekeknek. Ebben segít az órarendbe il-
lesztett heti két hittanóra is. A tanév során hat alkalom-
mal kötelezõ eljönni az iskolamisére, ilyen az évnyitó,
az évzáró, és még még négy alkalom a tanév során.

Az iskola nevelési célja, hogy tanítványaik képes-
ségeit a legnagyobb mértékben feltárják és kibonta-
koztassák. Ehhez járul hozzá az osztálytermekben lévõ
videó és televízió, valamint egy projektor, amely a
szemléltetésben – a kivetített képméretei miatt – óriási

Zene és mûvészet kincseivel a tanulás szeretetéért

Bemutatjuk az óbudai Szent Péter és
Pál Szalézi Általános Iskolát

Tíz emeletes betontömbök és régi
óbudai házak között megbújva
egy új iskolaépület található. Be-
lépve a kapun, végighaladva a
folyosókon, csak az ódon lépcsõk
árulkodnak arról, hogy itt egy
több, mint száz éves épületben
jár-kel az ide betérõ. A falak hó-
fehérre festve, új lambéria bur-
kolat, és korszerû világítás, a fa-
liújságot vidám gyermekrajzok
díszítik. Nem is csoda, hiszen itt
Óbuda szívében egy mûvészeti
irányultságú általános iskola
várja a kisdiákokat. Az iskola
múltjáról és jelenérõl kérdeztem
Kenessey László igazgató urat.

Keresztény iskolák
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A
komáromi Magyar Kultúra és Duna
Menti Múzeum adott otthont 2005.
május 30-án az elsõ felvidéki Páz-

mány-napnak, amelynek fõ szervezõi a Páz-
mány Péter Alapítvány felvidéki szervezete
és a Szüllõ Géza Polgári Társulás volt.

A Szent András templomban bemutatott
szentmise után a megjelentek átvonultak a
szemben lévõ Múzeumba, ahol ThDr. Karaffa
János, az Alapítvány felvidéki alelnöke és
Fehér Csaba, a múzeum igazgatója köszöntötték
az egybegyûlteket.

Az elsõ elõadást ThDr. Bolberitz Pál apát, a
Pázmány Péter Katolikus  Egyetem professzora
tartotta „M it adott az Egyház Európának?”  cím-
mel. Hangsúlyozta, hogy a kereszténység volt
az, ami évezredeken át megtartotta és megszi-
lárdította Európát. Tíz fontos erényt emelt ki,
amik közrejátszódtak a keresztény Európa meg-
szilárdításában. Ezek pedig: a görög- római mû-
veltség, teremtõ Isten és teremtett vi lág megkü-
lönböztetése, kultúra és civi l izáció, emberi mél-
tóság, megváltás, felszabadítás, szabadság,
megtestesülés, hátrányos helyzetûek felkarolá-
sa, misszió, szó és tett egysége, keresztény er-
kölcs.

Ezután ThDr. Török József egyháztörténész,
egyetemi professzor tartott elõadást Pázmány

Péter életérõl. A török idõben élõ hercegprímás
mûveltsége és képességei nyomot hagytak a
Magyar Katolikus Egyházban. Az ellenreformá-
ció legnagyobb alakja, mint jó pásztor meghall-
gatta mindenki véleményét és papjaival a nem-
zeti és egyházmegyei zsinatokon is találkozott.
Fõ mûve „Az Isteni igazságra vezérlõ kalauz”
magában foglalja a katolikus egyház tanítását és
figyelmeztet a protestáns tévedésekre. Magyar
nyelven adta ki, így sokan megértették és halá-
lakor a magyar arisztokrácia többsége visszatért
õsei hitére. Pázmány Péter gazdag volt eszkö-
zökben és az eredmények terén is. A barokk ka-
tolicizmus legmeghatározóbb alakjává vált –  fe-
jezte be elõadását a professzor úr.

A harmadik elõadást ThDr. Vida Tivadar,
máriaremetei lelkipásztor tartotta „Pázmány és a
papnevelés”  címmel. Szólt a szemináriumok

életérõl, Pázmány papnevelési munkájáról.
Ezek után Karaffa János beszámolt az Alapít-
vány eddigi munkásságáról. Elmondta, 80
plébániára küldtek ki meghívót, de csak 15
plébános érezte úgy, hogy el kell jönnie.
„Sokan voltak a meghívottak, de kevesen a
választottak!”  Még az Alapítvány által támo-
gatott személyek közül is al ig jelentek meg,
ami szomorúságra ad okot. Pozitívum vi-
szont, hogy sok érdeklõdõ világi hívõ fon-

tosnak tartotta, hogy részt vegyen a megemléke-
zésen. A Pozsony-nagyszombati egyházmegye
érseke már egy ideje nem engedélyezi felvidéki
magyar kispapok továbbtanulását Budapesten.
Pedig az Alapítvány áll ja a tandíjat, tankönyve-
ket és az el látást is. Végül a jelenlévõk egy Üd-
vözlõ Nyilatkozatot írtak alá, amit XVI. Benedek
pápának küldenek majd el magyar, német és la-
tin nyelven. A nyilatkozatot a Pázmány Péter
Alapítvány Információs Központja szívesen el-
küldi minden jó szándékú embernek, aki csatla-
kozni szeretne hozzá. A színvonalas elõadások
sorozatával zárult az elsõ révkomáromi Páz-
mány-nap. A jelenlévõk óhajukat fejezték ki a
folytatásra, így a következõ hasonló jellegû
megemlékezésre remélhetõleg már nagyobb
számban érkeznek majd az érdeklõdõk a Felvi-
dék minden részérõl.                   KARAFFA ATTILA

Pázmány-nap 
Komáromban

Dr.  Török József  Dr.  Bolberitz Pál Dr.  Karaffa János

Ápri l is 30-án, a
Csallóközben fek-

võ Felbár községben
helyezték el  azt a
csaknem 4 méteres
emlékkeresztet, amelyet Mindszenty József bí-
boros halálának 30. évfordulója alkalmából és a
Felbáron elhunyt két lelkiatya, Mészáros Gyula
és ThDr. Szõcs Béla emlékére állítottak. 

Az ünnepi szentmisét Bíró László Kalocsa-
kecskeméti püspök, a Központi Papnevelõ Inté-
zet rektora ThDr. Karaffa János felbári lelkiatyá-

val, és a környezõ papokkal mutatta be. Az ün-
nepségen jelent volt a Központi Szeminárium
Felvidéken kiránduló mintegy 30 papnövendéke
is Budapestrõl. A pozsonyi Magyar Nagykövet-
ségrõl Szesztay Ádám elsõ titkár, valamint a
Szüllõ Géza Polgári Társulástól Fehér Csaba el-
nök és Sárközi János alelnök vettek részt a meg-
emlékezésen.

Az ünnepi szentmise szónoka, Bíró László
püspök szentbeszédében szólt M indszenty bí-
boros életútjáról és kiemelte, hogy õ volt az, aki
a II. világháború után elindult magyar deportá-
lások ellen  bátran felemelte szavát a világi ha-
tóságoknál. Nem félt a kommunista terrortól,
nem vonult be a békepapok közé. A püspök atya
biztatta a jelenlévõket, hogy maradjanak meg
magyarnak és kereszténynek a Felvidéken. Bár-
ki támad is a magyar népre kívülrõl vagy belül-
rõl, egységesnek kell lennie. Nem szabad meg-
engedni a széthúzást sem a hívek, sem a papság
körében. Istenbe vetett hittel kell fáradozni a
Felvidéken a magyar katolikusok egységessé
kovácsolásán. Reményét fejezte ki, hogy el kell
érkezni az idõnek, amikor magyar püspök veze-
ti majd a csaknem 400 000-es katolikus nyájat
a Felvidéken. A papok nehéz sorsára jellemzõ,
hogy a Felbáron is mûködõ két lelkiatyát a kom-

munizmus idejében meghurcolták és börtönbe
is vetették.

A szentmise után a plébániakertben felállí-
tott emlékkereszthez vonult át a hívõ sereg a
papság vezetésével. Bíró László püspök úr fi-
gyelmeztette az egybegyûlteket, hogy a kereszt
nem az elmúlás, hanem a remény jele. Fel kel l
nézni a keresztre, hiszen Jézus szenvedései
megváltást jelentettek minden embernek. Ezer
sebbõl vérzõ népünk szenvedései is elõbb-
utóbb meghallgatásra találnak. Hittel és biza-
lommal kell fáradozni a nemzet jövõjén minden
magyarnak. Ezután megszentelte az emlékke-
resztet, amelyen az „Állok Istenért, Egyházért,
Hazáért”  felirat figyelmezteti majd az arra járót,
hogy a nemzet keresztjét mindenkinek a vállán
kell hordania, így vállalva a szenvedéseket a hi-
tért és a nemzetért.

A keresztnél beszédet mondott Fehér Csaba,
annak a polgári társulásnak az elnöke, amelynek
tagjai már több helyen is állíttattak
keresztet a magyarlakta plébániá-
kon az országban mindig más cél-
lal. A Magyar Hiszekegy sorai és
régi nemzeti himnuszunk, a Bol-
dogasszony Anyánk éneke zárta a
megemlékezést. KARAFFA ATTILA

Állok Istenért,  Egyházért,  HazáértÁllok Istenért,  Egyházért,  Hazáért
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A
z 1054-ben Konstantinápolyban,
Humbertus pápai követ miatt be-
következett egyházszakadás, még

jó 100 évig nem éreztette hatását Magyar-
országon. Az ortodox papok és kolosto-
rok zavartalanul mûködtek tovább. Az or-
szág- és egyházpusztító  tatárjárás és tö-
rök hódoltság után azonban az ortodox
templomok nem épültek újjá, a kolosto-
rok bizánci utánpótlása elapadt. A kolos-
torokat így átvette a Római Katolikus
Egyház. Az 1054-ben bekövetkezett egy-
házszakadás után, több mint 500 évet kel-
lett várni a Római Katolikus és Ortodox
Egyház egymásra találásához. 

Az uniót a Nagy-Magyarországon élõ
nemzeti kisebbségek pl. román, ruszin,
szerbek kezdeményezték. Az egyesülést
vagyis uniót legelõször Bresztben írták
alá. Báthory István erdélyi vajda és III.
Zsigmond lengyel király is rokonszenvvel
hallgatták az uniós törekvéseket, a
Bresztben aláírt unió létrejötte elõtt. Nem
bánták, ha a birtokukon élõ ortodoxok, a
római egyházhoz csatlakoznak. Lengyel-
országban Terlecky Cirill püspök támo-
gatta az uniót. 1590-ben a szinóduson
Bresztben aláírták az uniót, amit VIII. Ke-
lemen pápa szentesített. A Nagy-Magyar-
országon, Kárpátalján élõ ortodoxok püs-
pöke Munkácson élt. Bár Rákóczy
György erdélyi fejedelem protestáns volt,
mégis õ nevezte ki a munkácsi ortodox
püspököt. A Habsburg császár elleni fel-
kelésében elkobozta a kolostorok birtoka-
it is. Taraszovics Bazil és Ivan Grigorics
ortodox papok gondoltak elõször az unió-
ra, mert így nem függtek volna a magyar
kálvinista Rákóczy fejedelemtõl.

A munkácsi püspökségbõl az ungvári
unióval egyesültek Rómával. Az
uniót=egyesülést Parthén ortodox püspök
irányította. Ortodox részrõl a görög kato-
likusokat unitusoknak nevezik a mai na-
pig. A rutének szerették volna megtartani
önálló munkácsi, immár görög katolikus
püspökségüket. De Róma a magyarorszá-
gi rutén görög katolikusokat az egri püs-
pökség alá rendelte. Az egri püspök kine-
vezett számukra egy püspöki helynököt,
vagyis vikáriust, aki azonban felszentelt
püspök volt! Így hát a rutének Rómához
fordultak ismét csak 1718-ban, hogy tisz-
tázzák a munkácsi és az egri püspökség
jogviszonyát. A munkácsi görög katoli-
kus püspökség önállóvá válásához hozzá-
járult a Máriapócsi Szûz Mária ikonjának

1696-os csodás könnyezése. Az ikont
I. Lipót Habsburg császár és magyar ki-
rály parancsára Bécsbe szállították az ot-
tani Szent István dómba. Az ikonról ké-
szült másolat került vissza a máriapócsi
templomba, amely másolat 1715-ben
könnyezett! A görög katolikus püspök, a
fatemplom helyett kõtemplomot emelt és
a Máriapócsra költözõ görög katolikus
szerzetesek, a baziliták számára kolostort.
Sajnos szomorú tény, de igaz, hogy az eg-
ri római katolikus püspök tiltakozott az
építkezések ellen, pedig az õ egyházme-
gyéjét gyarapították volna vagyonban és
lélekben. A görög katolikusok, váratlan
helyrõl kaptak segítséget ebben a szorult
helyzetükben. A Habsburg császárné,
Eleonóra írt a pápának, hogy elõsegítse a
munkácsi görög katolikus püspökség elis -
merését, és így egyben a különálló görög
katolikus püspök elfogadását, aki nem
függne az egri római katolikus püspöktõl.

A pápa megtagadta a császárnõ és a görög
katolikusok kérését. Mária Terézia 1770-
ben megismételte a kérést és XIV. Kele-
men pápa teljesítette azt. Az elsõ görög
katolikus püspök Bradács János volt.  

Mária Terézia 1773-ban szinódusra
hívta meg a görög katolikus püspököket.
Megbeszélték, hogy milyen egyházi
könyveket nyomtassanak ki a hívek és pa-
pok számára. 

Hihetetlen, de igaz, hogy a 17 féle ki-
nyomtatott egyházi könyv nem volt ma-
gyar nyelvû ! Nem rendelkeztek a szentek
tiszteletérõl, az ünnepek számának csök-
kentésérõl és a naptárreformról. A görög
katolikusok ugyanis az ortodox naptár
szerint élték egyházi életüket, amely két
héttel le van maradva a római katolikus
ünnepnapokhoz képest. Oroszországban
ma is szilveszterkor ülik meg a kará-
csonyt.

A román görög katolikusok is szeret-
tek volna maguknak külön egyházme-
gyét. Kérésüket I. Ferenc József Habs-
burg császár és magyar király is támogat-
ta a pápa elõtt, mert az 1848-as magyar
forradalom és szabadságharcban a romá-
nok fegyvert fogtak az osztrákok és oro-
szok oldalán, a magyarok ellen! A Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar javasolta (!)
1850-ben, hogy az erdélyi fogarasi román
püspökséget emelje érsekség rangjára.
Hogy ezt meg lehessen tenni, két új erdé-
lyi román egyházmegyét is kialakítottak.
Tudniillik egy érsekség
alá körülbelül öt püs-
pökségnek kell tartozni.
A magyar esztergomi
érsek önként lemondott
ezekrõl a területekrõl! 

(A következõkben a ma-
gyarországi hajdúdorogi gö-
rög katolikus püspökséggel
foglalkozunk.) PAPP NÓRA
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Hodász
2005. május 16-án a Hodászi Görög
Katolikus Cigány Egyházközségben
17 gyermek lett elsõáldozó. A gyer-
mekeket a hitoktatójuk, Gelsei Gábor
készítette fel a nagy eseményre.
Hodászon régi hagyománya van a ci-
gány görög katolikus egyházközség-
nek, ugyanis 1930-ban alakult. A

mostani elsõáldozást  dr. Keresztes
Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök
vezette, aki a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia Migrációs Bizottsá-
gának az elnöke. A misét cigány nyel-
ven végezték. Ünnepi beszédében ki-
emelte a szülõk felelõsségét, melyet
gyermekeik nevelése során kell vál-
lalniuk. Püspök Úr arra is rámutatott,
hogy a szülõk és a közösség munká-
jának gyümölcse és dicsérete az,
hogy ezen az elsõáldozáson a gyer-

mekek itt állnak. Az agapén a püspök
cigány nyelvû Bibliát ajándékozott a
gyerekeknek. 

A cigányoknak nemcsak templo-
muk van Hodászon, hanem egyéb in-
tézmények: Idõsek Napközi Otthona;
Szent Illés Szeretetotthon; Családok
Átmeneti Otthona; Cigány Közösségi
Ház; Szociális Konyha. Megvannak a
tervek egy Cigány Óvoda létrehozá-
sára is.

PAPP NÓRA

N
yírbátor város a középkorban Báthory Ist-
ván erdélyi  fejedelem tulajdona vol t,
ahogy ezt a település neve is mutatja.

Nyírbátorban építette Báthory István azt a gyö-
nyörû gótikus templomot, amelyet hálaként aján-
lott fel az Úrnak, amiért legyõzte a török sereget.

Erdély teljhatalmú fejedelme Báthory István
volt, akinek hatalma a Tiszáig ért. Hunyadi János
és fia, Mátyás király vették fel a harcot a támadó
török, II. Mehmed szultán és Iszkander bég ellen. 

A Kenyérmezei csata 1479. október
13-án zajlott le Gyulafehérvárhoz közel.
Báthory mellett fõvezér volt még az a Ki -

nizsi Pál, akit Arany János költõ örökített meg a
Toldiban, ahogyan roppant erejével egy malom -
kövön kínálja Mátyás királyt egy pohár hûsítõ
vízzel a nyári rekkenõ hõségben.  

Báthory olyan nagy gyõzelmet aratott, hogy
a török 40 évig nem támadt újra. Nyírbátorban
két templom épült. A mai református – rene-
szánsz stílusú –  templomot Báthory fejedelem a
család magánkápolnájának és temetkezõ helyé-
nek emeltette. A másik, a mai római katol ikus

Angyalos Boldogasszony gótikus plébánia-
templom, amelynek a barokk faragott fõoltára
világhíresen szép kivitelezésû. A templom mel-
lett minorita ferences rendház áll. Híres lakója
volt az 1700-as évek elején Kelemen Didák mi-
norita ferences szerzetes, aki felújította az épü-
letet a kuruc–labanc háború pusztítása után.
Kelemen Didáknak emléktáblát állított a nyírbá-
tori templomban Horváth János plébános.

A templom híres oltára a Krucsay oltár.
Nádfõy Krucsay János nemes kivégeztet-
te Krucsayné Tolvay Borbálát, hûtlenség-
gel vádolva. A lefejezés után Krucsay el-
vette feleségül a nála 28 évvel fiatalabb
Pogány Borbálát. Késõbb, lelkiismere-
tüktõl hajtva, oltárt faragtattak egy eper-
jesi mûvésszel, Temporovics Zakariással
a lefejezett feleség emlékére engesztelé-
sül. Az oltár a passiót, vagyis Krisztus
szenvedéstörténetét ábrázolja. A regé-
nyes szerelmi történetet színdarabban is
feldolgozták az 1980-as évek végén, Bá-
thory Advent címmel.             PAPP NÓRA

A nyírbátori  Krucsay ol tárA nyírbátori  Krucsay ol tár

Hodász



28 Szent Kereszt 

A
z eddigi részekben megismerkedhettünk
az örmény ókeresztények életével. Abgár
király, a pártus fennhatóságú uralkodó, el-

sõ fejedelemként keresztelkedett meg Tádé
apostol által. Örményország a 300-as években
elsõként tette államvallássá a kereszténységet.
Az egyházat Világosító Szent Gergely, majd
unokája Szent Gergely, majd dédunokája I. Nagy
Szent Nerszész katolikosz-pátriárka szervezte
meg. Õ épített Szent Hripszimé és társai tiszte-
letére kolostort, amelynek szerzetesei nekifogtak
a Szentírás lefordításához örmény nyelvre. 

Az Örmény Apostoli Egyház sorsát a 430-as
évektõl nagymértékben döntõen befolyásolta az
a tény, hogy a perzsák meghódították az orszá-
got. Az örmény püspökök a támadásaik miatt
nem lehettek ott a Kalkedoni Zsinaton, aztán a
bizánci egyházzal a kapcsolatuk meg-
szakadt. Az örmény egyház a Kalkedoni
Zsinat tételeit nem mind fogadta el, így
Róma szemében „monofizita eretnek-
ségbe esett” . 

Az örmény egyház hitvallásának
alapjaként a Szentírást tekinti és az elsõ
három zsinati határozatokat: Níkeai 325,
Konstantinápolyi 381, Efezusi 431.

A skizma csak Hormisdas pápának
(514–523) köszönhetõen, 519-ben
szûnt meg. Bizánc és Róma között helyreállt a
kapcsolat, az örmény szakadást felszámolni
nem sikerült. A monofizita keresztények, jelen-
leg a kopt, az indiai-malabár, a szír-káldeus, az
etióp és az örmény-gregorián (más néven ör-
mény-keleti, örmény ortodox) egyházakba tö-
mörülnek. Mindegyik ókeresztény egyház részé-
rõl többször megkísérelték helyreállítani az egy-
séget a bizánci egyházzal is, de egyetlen kezde-
ményezés sem sikerült. 

Az örmény egyház elfogadja a keresztelés, a
békekenés, a bûnbánat, az áldozás, a koronázás,
a felszentelés, a házasság és a zsinatolás szent-
ségét. Nem ismeri el az egyéni gyónást, mely
intézmény a kereszténység elsõ évszázadaiban
nem létezett. A kereszteléskor a gyermeket há-
romszor merítik víz alá és ugyanennyiszer ré -
szesül a szent kenetben. Az áldozásnál kovászos
kenyeret és tiszta bort kap az áldozó. 

Valamennyi örmény felekezetnél a legna-
gyobb kultusza a Boldogságos Szûz Anyánknak
és a szenteknek van, a purgatórium létezését vi-
szont nem ismerik el. 

Böjt elõzi meg a nagyobb egyházi ünnepe-
ket. Az istentiszteletek celebrálása óörmény
nyelven folyik, a prédikációk viszont az adott ör-
mény közösség nyelvén hangzanak el. A l iturgia
szerint az a pap, aki vasárnap vagy ünnepnapon
celebrálja az istentiszteletet, az elõzõ éjszakát a

templomban tölti. Istentiszteletre csak egyszer:
tizenegy órakor kerül sor, általában két és fél
órás és több pap és szerzetes, valamint legalább
hat ministráns vesz részt benne. Közülük ketten
a tömjénfüst gerjesztésével foglalatoskodnak. A
ministránsok között a többséget felnõttek képe-
zik, sokan közöttük papi családok sarjai. 

Az örmény templomok mind jellegzetesek,
kizárólag a III– IV. századokban használt tervek
alapján, terméskõbõl  épülnek. Az Örmény
Apostoli Egyház és a tagjai, papsága számára
mindig is idegen volt a prozelitizmus szelleme.
Hitbeli szempontokon kívül, a katolikus egyház-
nak az õskeresztény keleti egyházaktól való el-
szakadását jelentõs mértékben elõsegítette a Bi -
zánci Birodalom hanyatlása és a térségben élõ
nemzeteknek a függetlenség iránti mind erõtel-
jesebb vágyódása. 

Az elszakadás legsúlyosabb következménye
az lett, hogy a katolikus egyház alig néhány év-

tized lefolyásával teljesen elvesztette a keresz-
ténység õsi területeit, születésének bölcsõjét és
ezzel mintegy négy-öt mil l ió keresztényt, ami az
akkori egyház tagjainak kb. egynegyede volt. 

Az iszlám elõretörésével, Örményország el-
zárt területté vált Európa számára. Majdhogy-
nem újra fel kellett fedezni, amit pl. a XIII. szá-
zadban, a híres világutazó Marco Polo tett meg,
aki így ír Örményországról:

Tudni kell azt, hogy két Örményország van:
Nagy és Kis. A Kis-t
nagyon igazságosan
király kormányozza.
(...) Bár kereszté-
nyek, nem tartották
meg az igaz hi tet
mint a rómaiak, en-
nek oka a tanítók hiá-
nya, akik valóban jó
keresztények lenné-

nek. Ennek az országnak sok vá-
rosa és erõdje van és mindene
bõven megvan. A föld termékeny
és paradicsom az állatokra és ma-
darakra vadászóknak. 

Több történész és kutató egy-
behangzóan felhívja a figyelmet
arra, hogy a Kárpát- medencei
magyar államalapítást követõen, a
Kaukázusban, a mai Csecsenföld,
Dagesztán területén, létezett egy

másik Magyarország, az ottmaradt magyar
nemzetbõl, akiknek kapcsolatuk volt az örmé-
nyekkel. XXII. János (1316–1334) pápa 1329-
ben bullát intézett Gyertyán magyar fejedelem-
hez és püspököt küldött hozzájuk. A Kuma folyó
partján fekvõ Magyar nevû fõvárosba Tamás
püspök 1330-ban érkezett meg, és elhozta szá-
mukra az elsõ katolikus püspöküket, Taddeus
ferences szerzetest. A kaukázusi magyarok utol-
só püspöke M iklós vol t, aki  Timur Lenk
(1366–1377) és a magyarságra súlyosan nehe-
zedõ mohamedán nyomás elõl volt kénytelen
elmenekülni. A pápai bullából az is kiderül,
hogy Gyertyán vérszerinti rokona a pannóniai
magyar királyoknak, õ is Árpád családjának sar-
ja! A IV. Béla (1235–1270) idején élõ Julianus
szerzetes két rendtársával nyilván Gyertyán or-
szágát akarta felkutatni, amelyrõl egyházi forrá -
sokból tudhatott. Köztudott, hogy a Volga mel-
lett is rátalált magyarokra, de hazatérése után
ismét útnak akart indulni, amit a tatár betörés
akadályozott meg. A Kaukázusi Magyarországot
Kunmagyariának hívták, fõvárosa Magyar volt,
lakossága körében a IV. sz.- tól mûködtek ör-
mény hittérítõk.

ROLAND VON BAGRATUNI

Az örmény kereszténység 2000 éve  III. rész
Örmény katolikus hírek

Befejezõ rész



Betekintõ
a keresztény

szellemiség fehérvári
otthonába A 19. század

utolsó évtizedében Steiner Fü-
löp volt a Székesfehérvári Egy-

házmegye fõpásztora. Fülöp püspök nemcsak azért ment el
szolgálata során négyszer is Rómába, hogy „lássa Pétert”,
az Egyház hajóját jó irányba fordító XIII. Leo pápát, ha -
nem azért is, hogy az egyház szívében az új dolgokat és
utakat keresõ Szentatyától közvetlenül tanulja meg, mi-
ként kell új szelet fogni a krisztusi hajó vitorlájába. Steiner
püspök a katolikus sajtó fontossága mellett szorgalmazta a
plébániai egyesületek életrehívását, mi több, 1894-ben
összehívta az egyházmegye történetének elsõ katolikus
gyûlését. A Zichy és az Eszterházy család elkötelezett tag-
jaiban erõs társakra talált az egyházpolitikai küzdelmek-
ben és sikerült meggátolniok a liberális eszmék terjedését.

A magvetés Steiner püspök érdeme, de aratni csak
utóda, Városy Gyula (1901–1905) alatt tudott az egyház-
megye egyebek között a katolikus egyesületi élet megpezs -
dítése által. Gyula püspök jóváhagyásával Házépítõ Bi-
zottság alakult, amely 100000 koronáért telket vásárolt és
ezzel megindult a Szent István Mûvelõdési Ház elõdjének
a létrehozása. Az egyszerû hívek a rövidebb katolikus kör
nevet használták, de hivatalosan így hívták az új intéz -
ményt: Székesfehérvári Egyházmegye Központi Katolikus
Egyesületi Ház. Fontos és tanulságos feladat lenne bemu-
tatni azt a nagy igyekezetet és jelentõs szellemi és anyagi
erõt, amely az intézményt létrehozta. A Szent István Mû-
velõdési Ház udvari szárnyának elõcsarnokában van egy
óriási márványtábla, amelyen kõbe vésve látható, hogy kik
és mennyivel járultak hozzá a keresztény szellemiség ott-
honának felépítéséhez. A listát Városy püspök vezeti 21
ezer koronával, de az adományozók között találjuk Kégl
György földbirtokost és Károly János kiváló egyháztörté -
nészt is 1000-1000 koronával.

A múlt század 90-es éveiben a politikai megye visz -
szaadta jogos tulajdonát az egyházmegyének, és Takács J.
Nándor megyés püspök szolgálata idején Bobory Zoltán
igazgató, aki bár fogtechnikus képzettségû ember, de mint
elkötelezett fehérvári lokálpatrióta rögtön mozgalmas éle -
tet vitt az újra keresztény szellemû ház falai közé. Az 1972
óta mûködõ Látókör Irodalmi Kör azonnal pezsgõ életet
vitt a házba. Olyan versszínház mûködött a Szent István-
ban, hogy talán nincs is párja az országban. Eközben
Börcsök Enikõ és Sajgál Erika személyében színmûvésszé
iskolázott fiatalok bontogatták szárnyaikat. Azonban, hogy
a fehérvári ház ma a határon túli magyar költõk és írók
évente egyszer felkeresett otthona, alapvetõ szerepe volt a
ház irodalomszeretetének.

A Szent István Mûvelõdési Házban ma már se szeri,
se száma a jövõbe mutató kezdeményezéseknek. Amiként
a ház Szent Korona Galériájában rangot jelent kiállítási le -
hetõséghez jutni. (1.kép) A Hóman Bálint Népfõiskolára

m á r
szinte nem kell
keresni a jobbnál
jobb – „nem középiskolás
fokon” tanító – tanárokat. Itt
mûködik a Prohászka Ottokár
Könyvkiadó, Vár néven már folyóirat is indult a házban,
Prokop Péter képeibõl emlékszobát rendeztek be.

Tanácsoljuk közelieknek, távoliaknak egyaránt, hogy
tekintsenek be egyszer ebbe a sokágú szellemi mûhelybe,
ahol a mûvészetre, a keresztény nevelésre és a tudomány-
ra is érvényes az a Németh Lászlótól származó mondat: az
„írás: erkölcs”– „A szeretetre támaszkodva légy kegyes!”
A névadó elsõ magyar király intelmeinek a szavai ugyan a
szeretetet hangsúlyozzák, ám figyeljünk a mondatzáró
„kegyes” szóra is. A ház gyakorlatában ez a keresztény
emberi tulajdonság azért is érdemel nagy hangsúlyt, mert
az elmúlt században nagyon is sok kegyetlenségben volt
részünk. A Szent István Mûvelõdési Ház a kegyesség mun-
kálója kíván lenni.

Egy neves móri szobrászmûvész, Nagy Benedek Sop-
ron számára megalkotta Gyóni (Áchim) Géza
(1884–1917) szobrát. (2.kép) A tragikus sorsú, oroszhoni
fogolyként elhunyt költõ kezdetben a legnagyobb kegyet-
lenségre, a háborúra lelkesítõ verseket írt, de az átélt szen-
vedések hatására eljutott a háború, az öldöklés elutasításá-
ig, s vált õ is kegyetlenbõl kegyessé, a Szent István-i idé-
zet intelmét megszívlelve a szeretetre támaszkodván. Az
udvari fõbejárat felett Spányi Antal megyés püspök jel-
mondata olvasható: „Dícsértessék a Jézus Krisztus!”, ám
aki följebb is tekint, egy szoborfülkében Szent István fából
faragott szobrát, Koczog András alkotását láthatja. (3.kép)

A Szent István Mûvelõdési Ház mindenki elõtt nyitott
kapuja. A városon kívüli érdeklõdõk számára emeljük ki a
házszámot, tehát a bárkinek szellemi otthont kínáló ház a
Liszt Ferenc utca 1. szám alatt található. (4.kép) Az egyik
lépcsõfordulóban Hamvas Béla (1897–1968), az egyik leg-
nagyobb 20. századi gondolkodó képe látható, alatta egy
idézettel az igazi virágzásról, amelyet felesleges éltetni és
virágoztatni, mert az élet, a virágzó nem jelszavakon, nem
is beszédeken, hanem tetteken múlik. (5.kép)

A keresztény szellemiség otthonául szolgáló ház
Szent István terme gyakran telik meg zsúfolásig hallgatók-
kal. Képünkön a már hagyományos november 4-i ötvenha-
tos kerekasztal résztvevõi láthatók 2003-ban. (6.kép) A
Székesfehérvári Egyházmegye elsõ számú mûvelõdési in -
tézményét mind jobban szeretik a
legnépszerûbb hazai közéleti embe-
rek. Képünkön Jelenits István, a ne-
ves tudós professzor Móser Zoltán
fényképkiállítását nyitja meg. Tõle
balra a kiállító fotográfus és Bobory
Zoltán igazgató látható. (7.kép)          

dr. KOVÁCS JÁNOS
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háztól. Köszönjük!” – mondta Papp Gé-
za, az Erdélyi Egyházkerület püspöke.
Meghatottan fogalmazott Horkay László
kárpátaljai püspök is: „Hisszük, hogy az
eddigi összetartozásunkat immár a világ
felé is prezentálja e mostani, Küldetés
Törvény.” Erdélyi Géza püspök (Felvi-
dék) szintén Isten iránti hálaadással mon-
dott köszönetet – mint hangsúlyozta –,
nemcsak a reformátusok nevében: „Vala-
mi új kezdõdik! Adja Isten, hogy legyen
folytatása is!” Isten áldását kérte a ma-
gyar nép életére és munkájára Csete-
Szemesi István püspök is Délvidékrõl. 

Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi el-
nöke az elfogadott törvényhez kapcso-
lódva kijelentette: „Ez a rendelkezés
olyan jogi megalapozása és deklarációja
együvé tartozásunknak, amely kifejezi
azt a folyamatosságot, amit az anyaor-
szági egyház a határ túl oldalán élõ ma-
gyarok kérdésében képviselt a 2004. de-

A Zsinat több jelentõs határozatot hozott,
amelyek közül kiemelkedik a 2005. évi I.
törvény. Ez a törvény a trianoni politikai
szétszakítást célozta megszüntetni abból
a szempontból, hogy a törvény kimondta,
magyar reformátusnak tekintendõ min-
denki, aki magyarnak és reformátusnak
vallja magát, éljen a világ bármely pont-
ján is. 

Igen jelentõs ez a törvény, hiszen azt
az egységet állítja helyre, amelyet 85 év-
vel ezelõtt politikusok és fegyverek szab-
daltak szét tetszés szerint, a Kárpát-me-
dencei magyarság felosztásával. A Zsina-
tot ez avatta még ünnepélyesebbé, hiszen
történelmi törvényt fogadott el. Ezt azzal
is kifejezték a Zsinat tagjai, hogy az igen
szavazatot ez esetben nem kézfelnyújtás-
sal, hanem felállva jelezték. Majd fel-
csendült a magyar reformátusság több
évszázados himnusza, a 90. Zsoltár 1.
verse:

„Tebenned bíztunk, eleitõl fogva.
Uram, Téged tartottunk hajlékunknak.
Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva,
Te voltál és Te vagy erõs Isten,
És Te megmaradsz minden idõben!”

Az esemény jelentõségét növelte,
hogy a törvényhozáson jelen voltak az el-
szakított területek magyar református
püspökei is. „2004. december 5-én 500
lelkipásztor jött Erdélybõl a kérdéssel:
Hová tartozunk? Ma megkaptuk rá a vá-
laszt, a Magyarországi református Egy-

cember 5-i népszavazás elõtt és képvisel
azóta is.”

A Zsinat döntést hozott arról, hogy jú-
nius 4-én, du. fél 5-kor, a trianoni tragé-
dia 85. évfordulójára emlékezve, szólal-
janak meg a Kárpát-medence református
templomainak harangjai, amelyek egy-
másért szólnak, hogy meghalljuk mind-
nyájunk hívó harangjait. 

A Zsinat meghallgatta az Ifjúsági Bi-
zottság elõterjesztését, amely a Csillag-
pont Ifjúsági Találkozóról szólt, amelyre
július 19–23-ig kerül sor Debrecenben, a
Vekeri tónál – s mintegy 2000 fiatalt vár-
nak. A gyönyörû helyszín önmagában
véve is igen csalogató, melyhez hozzájá-
rul a kiválóan összeállított programterve-
zet. Jelen lesz a táborozáson az After
Crying, a Fugato és a Misztral, de szere-
pel a Kerekes és a Szeredás együttes is. 

A lelki feltöltõdés biztosítva van,
amelynek alapján a találkozó a Jézus
Krisztusban való szeretet megtapasztalá-
sát éri el. 

A Zsinat törvény-
módosításokkal is fog-
lalkozott, melyek so-
rán a Nyugdíj Tör-
vényt, a Választójogi
Törvényt módosította,
és új törvényként fo-
gadta el a Tájékoztatá-
si Jogszabályt.               

DR. KIS BOÁZ
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A
2004. december 5-i népszavazást
megelõzõen a magyar nemzetért
érzett erkölcsi felelõsség és elkö-

telezettség tudatában arra kérték a
keresztyén felekezetek híveiket és
minden magyar állampolgárt, hogy
a népszavazáson való részvé-
telével és igen szava-
zatával legyen részese
ennek a történelmi
összefogásnak, és
támogassa ezt az új
nemzetegyesítést. A
keresztény egyházak felhívását, körleve-
lét vasárnap felolvasták a templomok-
ban. A Magyarországi Reformá-
tus Egyház gyülekezetei 2004.
november 28-án és december 5-
én, vasárnap kb. 500 lelkészt fo-
gadtak a trianoni határokon túli
elszakított magyar területekrõl,
ezzel is kifejezve a magyar nem-
zet összetartozását. A vendég-
szolgálatra érkezõ lelkésztestvé-
reket nagy örömmel és szeretet-
tel fogadták a gyülekezetek. Sok
helyen így a hátrahagyott gyüle-
kezetek lelkipásztor nélkül ma-
radtak vasárnapra, de szólt az Is-
ten Igéje akár egy leírt és a gyü-
lekezet valamely tagja által fel-
olvasott prédikációból. Hálásak
voltunk, hogy még ezt az áldozatot is
meghozták a határon túli gyülekezetek
értünk.

Mind az anyaországi nemzet, mind a
határon túli magyarság tragédiaként élte
meg a népszavazás eredményét. Bár az
igen szavazatok többségben voltak, az
alacsony részvétel miatt nem sikerült a
népszavazás. Sajnos, így átélhettük mi
magunk is, hogy Magyarországon ki-
sebbségben vagyunk.

A Magyarországi Református Egy-

ház Zsinata Elnökségének a Kárpát-me-
dencei Magyar Református Egyházak va-
lamennyi gyülekezete részére 2005 nagy-

hetében küldött kör-
levelében olvasható:
„a Kárpát-medencei
reformátusság élõ kö-
zösségének megnyil-
vánulása, hogy 2005.
április 3-án és 10-én
közel 500 magyaror-
szági lelkipásztor
szolgál határon túli
református gyüleke-

zetekben.” Sok helyütt hangzott el a szó-
székekrõl, hogy együtt osztozhatunk a
húsvét örömében és reménységében, bíz-
va abban, hogy az elmúlt hónapokban
történtek dacára a húsvét ünnepe ne a
kétségbeesésre, hanem a reménységre
nyisson kaput. A körlevélben olvas-
ható: „...valljuk, hogy nekünk anya-
országiaknak szükségünk van a
határon túli magyar nemzettest-
nek... hûségére, helytállására,
bátorságára és szeretetére.” Így

indult útjára a határon túli magyar-
sághoz több mint 500 lelkész, és

hirdették a feltámadás örömhí-
rét és az új életet több mint

500 szószékrõl. A gyüle-
kezetek nagy szere-

tettel fogadtak
minket. Volt,
ahol ajándék-

ként egy Bibliát kapott a gyüle-
kezet, volt, ahova egy magyar zászlót

vittek. A szavazás óta még fontosabbá
vált az összetartozásunk. Az egyik gyü-
lekezetben most énekelték el elõször
2004. december 5-e óta a magyar Him-

nuszt. A magyarországi közvé-
lemény csak egy tragikus hír ál-
tal értesült elõször arról, hogy
500 magyarországi református
lelkész szolgált határon túli
gyülekezetekben. Zsoldos Gá-
bor esperes életével is megpe-
csételte összetartozásunkat: pár
perccel szolgálata elõtt megállt
a szíve. A régóta készülõ több
száz fõs marosludasi gyüleke-
zet istentisztelete gyászisten-
tiszteletté lett. Nem csak ott,
hanem Erdély-szerte. A temp-
lomokon fekete zászlók. Ha-
rangzúgás, telefonok, könnyek
ismeretlen emberek szemében,

a megrendülés, a lelkek találkozása.
Szolgálatunk nem volt hiábavaló. Foly-
tatnunk kell, még inkább meg kell fog-
nunk egymás kezét, még fontosabbá vált
a testvéri és hitbeli kapcsolatok ápolása,
hogy tudjuk és érezzük: nem maradtunk
magunkra. Eggyek vagyunk a hitben, re-
ménységben, szeretetben.

KOVÁCS CSONGOR SZALKSZENTMÁRTONI

REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

Szent Kereszt 31

Református hírek

Szováta – Pintér Gyula kunszentmiklósi lelkész

Néhai Zsoldos
Gábor esperes

Dányán – a templom kívülrõl

Ajándékba vitt magyar zászló Bereg-
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lelkipásztor
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Kábítószer. Ha van feleslegesen tra-
gikus döntés az életben, akkor ez az.
Nincs a világnak olyan baja amire
valódi gyógyírt hozna! Csak üti a se-
beket. Rabját önként nem engedi; kö-
nyörtelenül vonszolja  azt a megsem-
misülés fölkavaró stációin át. Mély
hálával tartoznak Istennek azok, aki-
ket sikerült kiragadni a mámoros ha-
lálölelésbõl. Szintén fõhajtás illeti az
Õ „földi katonáit”, akik
Nevében váltak
lélekhalásszá,
szembeszáll-
va a narkó
poklaival.

Ezért elfogultan beszélgetek Marcellel.
Õt hajléktalan drogosok  mentésére hívta
az Úr. Sosem bánta, hogy igent mondott
rá. 1970-ben született Gyõrben, ma két
gyermek édesapja és szociális munkás-
ként dolgozik. Megdöbbentõ hatékony-
sággal. 

Tényleg az ablak alatt elhúzó men-
tõautóval indult minden, vagy ez csak
afféle jól hangzó legenda unokáknak?

Tényleg azzal indult! Elõttem van ma
is az egész jelenet. Épp a  gyõri bencés
gimnázium ablakában lógtunk a have-
rommal arról beszélgetve, hogy vajon mi
az élet értelme? Akkor húzott el alattunk
az a bizonyos mentõ, amire rögtön rábök-
tem, hogy „na, ez az, ezt szeretném csi-
nálni!” Tehát érettségi után a Mentõszol-
gálatnál kezdtem dolgozni elõször orvos-
sal majd egyedül.

Kitöltött téged a mentõzés vagy
azért maradt benned némi hiányérzet?

Azt folyamatosan tudtam, hogy a ne-
héz sorsú emberek segítése lesz a dol-
gom, viszont az odavezetõ út még rejtve
volt. Aztán egy nap ott a kocsiban sors-
fordító találkozás történt. Idõs nénit szál-
lítottunk, akinek fogalmam sincs miért,
de végig fogtam a kezét. Õ úgy búcsúzott
tõlem, hogy „Áldja meg az Isten, velem
soha senki sem beszélt így!” Ez szíven
ütött. Kezdtem ráébredni, hogy a sebek

kötözésénél többre vagyok hivatott,
sokkal többre…

Ennek dacára külföldi
kallódás jött  dro-

gozással…
Bevallom az el-

sõ behívóm miatt
csomagol tam,
mivel bennem a
katonai dol-

gokkal szemben õstiltakozás él. Biztos,
hogy én nem az a fajta fickó vagyok, aki
uniformisba bújva, vezényszóra vonul
jobba-balra aztán fegyvert fog másokra!
A testvérem ismerõse viszont biztatott,
hogy menjek vele Hollandiába, õ majd
mindenben segít nekem. Mentem.
Elõször vidéken voltam, késõbb az-
tán Amszterdamba érve valaki fehér
port dugott az orrom alá. Persze fo-
galmam sem volt mi az, csak érez-
tem, hogy baj van, mert kést nyomtak
a torkomhoz… Hamarosan  olyan tár-

saságba keveredtem,
ahol a kábítószer a mindennapokhoz tar-
tozott. Már kipróbáltam pár dolgot, ami-
kor ismét sorsfordító találkozás jött.

Mégpedig?
Valamelyik barátom  kivitt a pályaud-

var mögé ahol „kemény-drogosok” vege-
táltak. Iszonyatos látvány fogadott! Kosz
és bûz…

Akadt, aki fekélyes lábbal feküdt ott,
míg más épp a saját nyakába szúrt bele.

Nos, a barátom azt mondta ha a „kön-
nyû drogok” után tût veszek a ke-

zembe, itt végzem én is!
Azt hiszem ennek
köszönhetem, hogy
sosem váltam „füg-
gõvé”. Fél év után
haza jöttem Hollan-
diából. A kinti isme-

Beszélgetés Miletics Marcellel 
a Baptista Szeretetszolgálat Utcafrontjának vezetõjével
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rõseim közül sokan már rég halottak a
kábítószer miatt…

Itthon mi várt rád?
A második behívóm! Ezért inkább

hajléktalan lettem Görögországban…
Tessék?!
Az volt életem legszebb idõszaka!

Teljesen szabaddá váltam, igaz, „csont
hajléktalanul”. Tudom, milyen az otthon-
talanság. Tudom, milyen amikor egész
nap cipeled magaddal a motyódat, köz-
ben nincs hol fürdened, nappal meleged
van, este pedig fázol.. sötétedéskor vilá-
gítanak az ablakok, de egyik sem
neked… A hajléktalan szó viszont pon-

tatlan, mert nézd a parkban azokat az
embereket! Látod, csinálnak õk ma-
guknak hajlékot ebbõl-abból, tehát az
van nekik csak otthonuk nincs. Nagy 

k ü -
lönbség!

E n g e m
r e n d k í v ü l

felkavar ami-
kor látok vala-

kit a földön fe-
küdni, képtelen

vagyok közömbö-
sen tovább menni…
Nyilván ez vitt afe-

lé, hogy szociális munkás-
nak menj…

Igazából anyukám talált cikket az újra
induló szociális munkás képzésrõl, mivel
nálunk olyan sokáig nem volt. Na, arra
megint rögtön ráböktem, hogy „ez az, ezt
akarom csinálni!” Ismét megvilágoso-
dásszerûen történt az egész. Két helyre
lehetett jelentkezni, az  ELTE-re és a
Bárczy Gusztáv Fõiskolára. Az ELTE-n
elszúrtam az írásbelit, szóbelin viszont
Ferge Zsuzsa azt mondta nekem, hogy
„fiatalember, maga mindenféleképpen le-
gyen szociális munkás!” Átirányított a
Bárczyra, mert oda elég lett a pontszá-
mom. Addigra persze tudtam, hogy haj-
léktalan drogosokkal szeretnék foglal-
kozni,  tejlesen tudatosan készültem rá.

Nemes dolog ez, viszont veszélyes
üzem a tied, hiszen a kábítószer renge-
teg pénzt hoz! Sokaknak szálka le-
hetsz a szemében. Félsz a haláltól?

Nem! Fõleg a motorbalesetem óta.
Emlékszem, esés közben ösztönösen tud-
tam, hova tegyem a kezem, kicsit leper-
gett elõttem az életem, sõt, akadt idõm
számot vetni is… Közben pedig nagy
nyugalmat éreztem! Ráadásul úgy gon-
dolom az elmúlt négy év alatt tulajdon-
képpen megtettem már a dolgom. Elége-
dett vagyok, bár tele új ötletekkel! Üzleti
érdekeket azért nem sértek, mert ha egy
valaki kezébõl kiveszem az „anyagot”
sajnos, azonnal kettõ lép a helyébe.

Katolikusként a miért a Baptista
Szeretetszolgálatnál dolgozol? Áttér-
tél?

Katolikusként nõttem fel és a Szere-
tetszolgálat nem kötelezett áttérésre! Vi-
szont a fõiskola után hét évig irányítot-
tam a hajléktalan szállót, ahova néha be-
járt a Szolgálat vezetõjének, Szenczy
Sándornak az öccse. Istvánnal beszélget-
tünk arról, milyen jó lenne itthon komp-
lex programot indítani a hajléktalan dro-
gosokért. Addigra túl voltam egy Holland
ösztöndíjon tehát láttam miként mûködik
külföldön a dolog. A szálló becsukása
körül pedig beszéltem Sándornak is az
álmomról, aki  azt mondta „hadd men-
jen!” Akkoriban tisztában voltam azzal,
hogy  most vagy kinyílik  szociális mun-
kásként a pályám vagy lezárul. Kinyílt…

Konkrétan mit jelentett ez az elmúlt
négy évben?

Elõször figyeltük, milyen sokan éhez-
nek az utcán. Vittünk nekik ennivalót.
Utána Sándor ingatlant bérelt a rászoru-
lóknak, hiszen lakni kell valahol. Majd
huszonöt férõhelyes pincét kaptunk, ide-
iglenes mûködési engedéllyel. Ennek
költségeihez késõbb minimális összeggel
hozzájárult az állam. A harmadik évben
pedig sikerült saját intézményt nyitnunk!
Ez anyagi okokból még nem mûködik
teljes gõzzel, de vannak pályázatok és se-
gít a Baptista Szeretetszolgálat is. Hat-
vanöt ember feje fölé tudunk fedelet biz-
tosítani naponta, sõt mûködik a „tûcsere-
programunk”, amivel több lakótelepet já-
runk.

Jó hallgatni téged  csak én szkepti-
kus vagyok. Szerintem, miután rászo-
kik valaki a narkóra,  már menthetetlen!

Tévedsz! Azonnal abbahagynám a
munkámat, ha ez igaz lenne! Természete-
sen le lehet szokni az „anyagról”, a deb-
receni lakóotthonunkból például négyen
mentek ki úgy, hogy ma normálisan él-
nek. Laknak, dolgoznak. De mondok
mást neked. Épp ma jött be hozzám egy
édesanya, kezében az utcai „megkeresõ
szolgálatunk” önkéntesének névjegyével.

Maga, a kórházba került fiú küldte ide
azzal, hogy „anya, menj keresd fel õket,
mert tudnak segíteni nekem!” Nos, a be-
szélgetésünk alatt kiderült, hogy valóban
van remény, érted?! Engem ez megint na-
gyon mélyen érintett…

Értem…  Végezetül belekérdezhe-
tek a magánéletedbe?

Persze! A Tündér utcai hajléktalan
szállót vezettem még és tanítottam a
föiskolán is, amikor váratlanul belépett
oda Valaki...

Elsõ látásra egymásba szerettünk! Õ
szociális munkás hallgató volt, gyakor-
latra jött. Már három éves a kislányunk, a
fiunk pedig tíz hónapos lesz. Nagyon
szeretem õket! 

Aggódsz amiatt, hogy a gyerekeid
felnõve kábítószerezni kezdenek?

Igen, tartok attól, hogy esetleg kipró-
bálják, viszont tõlem bõséges informáci-
ót kapnak majd arról, mivel játszanak!
Nagy tévedés bûnügyként kezelni a dro-
gozást, mert onnantól titkolózás jön, vi-
szont nem tudom
kezelni a problémát,
ha láthatatlan! Ezért
hidd el, teszek róla,
hogy az én gyereke-
im tisztában legye-
nek majd minden-
nel! Tenni fogok
róla...                          FAJKUSZ MÁRIA
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„Én, … , õszinte szívvel megfogadom, hogy
drága evangélikus hitemben úgy, ahogy azt
szívembe véstem, híven megmaradok, sem
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejede-
lemségek, sem hatalmasságok, sem jelen
valók, sem következendõk, sem magasság,
sem mélység, sem semmi más teremtmény
nem szakaszthat el engem az Istennek sze-
relmétõl, mely vagyon az Uram Jézus
Krisztusban. Itt állok, másképp nem tehe-
tek, Isten engem úgy segéljen.  Ámen… ”

A konfirmandus diákok 1953-ban ezzel
– az abban a korszakban tulajdonképpen
forradalminak tekinthetõ – Luther Mártont
is idézõ szöveggel tettek fogadalmat. A fogadalmi
szöveg a századok folyamán változott, mint ahogy
változott a viselet is az ország különbözõ népszo-
kásainak megfelelõen, sõt még a fogadalomtevõk
kora sem volt azonos. Ami mindig megmaradt, az
a (latin megerõsítésbõl származó, a keresztségre
utaló) konfirmáció jelentése: a hit megvallása, az
elsõ úrvacsoravétel és a gyülekezet felnõtt tagjai
sorába való felvétel. (Ettõl kezdve keresztszülõk is
lehetnek.) A konfirmáció a pietizmus*  idején ho-
nosodott meg a 17–18. században. Kétszázötven
éves múltját ünnepelte az evangélikus egyház az
Insula Lutherana hármas eseménysorában: a
néprajzi munkacsoport kezdeményezésében és
szervezésével kétnapos szakmai konferenciával a
Deák téri gyülekezet nagytermében; egy új idõ-
szaki kiállítással az Evangélikus Múzeumban; és
ünnepi istentisztelettel a Deák téri templomban,
amelyen nemcsak az új konfirmálókat hívták az
oltárhoz, hanem bennünket, régieket is. A szim-
pózium elõadói történeti áttekintést nyújtottak a
hallgatóságnak: mikor és hogyan alakultak ki a
konfirmációt megelõzõ oktatás, vizsga és isten-

tisztelet szokásai, hogyan változtak az idõ múlá-
sával, hogyan és miben különböztek vidékenként
az országban – míg a 19–20. század fordulójára
meg nem jelent az igény az egységesítésre. Nép-
rajzkutatók és folklór-szakos hallgatók ismertet-
ték a népi jellegzetességeket. Többen kifejezték
aggodalmukat a kereszténység „elegyháziat-
lanodásával”  kapcsolatban, hogy áldatlan vilá-
gunk mindennapi életében a konfirmáció is kez-
di jelentõségét veszíteni. Ezért, hogy a „kikonfir-
málás”  réme ne fenyegessen, meg kell értetni a
konfirmandusokkal, milyen élmény az, amikor
egy gyülekezet nagy családjának – életük végéig
– tagjaivá válhatnak.

A Múzeum kiállítását (mely október közepéig
tekinthetõ meg, hétfõ kivételével naponta 10–18
óráig) Gáncs Péter püspök nyitotta meg, a zuglói
evangélikus gyülekezet kamarakórusa közremû-
ködésével. A kiállított tárgyak (melyek nagy része
raktárakban tárolva eddig nem volt látható): fény-
képek, ruhák, könyvek izgalmasan színes képet
nyújtanak az elmúlt 250 évrõl. Régi kátékat lá-
tunk (pl. az elsõ magyarországi konfirmációi ká-

tét 1736-ból, Nagy István Az Úr Vacsorá-
jához Elõször Készülõknek Való Tanítását
1870-bõl), konfirmációhoz viselt ruhada-
rabokat (pl. fekete konfirmációs blúzt az
1920-as évekbõl és népi magyarruhás
babákat), egyes konfirmandusok részére
készült színes, kézzel írt Emléklapokat
magyar és német nyelven, Meghívókat
konfirmációs ünnepségre az 1950-es(!)
évekbõl. Itt van a pesti német gyülekezet
elsõ konfi rmációi  anyakönyve
(1834–1943), Raffay Sándor püspök díj -
nyertes kátéja 1898-ból és annak 16. ki-
adása, valamint sok-sok fénykép, amely

a változó ruhákat, változó stílust a magyar ruhák-
tól a modern városi ruhákig mutatja. Majd az
újabban északi hatásra számos gyülekezetben
terjedõ fehér csuhát, az „alba” - t. S akinek ennyi
jó kevés, az odaállhat az érintõ képernyõs számí-
tógéphez és átnézheti a Konfirmáció története,
Néprajza, Fotók, Káték, Emléklapok, Agendák
címszók alatti ismertetéseket.

Vasárnap aztán elmentünk az istentiszteletre,
ahol elõször az új konfirmandusok jelentek meg,
fiúk- lányok egyforma hosszú fehér csuhában,
hogy magukhoz vegyék elsõ úrvacsorájukat. Utá-
nuk a lelkész minket hívott. Külön-külön (mind-
egy, hogy az ország melyik részének ki melyik
templomában konfirmált),
a tíz éve, a húsz, harminc,
negyven, ötven, hatvan éve
konfirmáltakat. De jöttek
70, sõt 80 éve konfirmáltak
is. Azután hirtelen elfogy-
tunk – 85-re nem jelentke-
zett senki. Õk már odaát
vannak…   KOVÁCS M ÁRIA

„Egy film, amelyet minden evangélikusnak látnia
kell!” – írja az Evangélikus Élet c. hetilap, hang-
súlyozva, hogy a Passio konfliktusos fogadtatá-
sával ellentétben, ez a film az egyházi közvéle-
ménynek is egyöntetû tetszését vívta ki. Én az
ajánlást kibõvíteném „minden protestáns”- ra, és
némi gondolkodás után az összes többi vallásra.
Sõt. Az ateistákra is. Mégpedig azért, mert min-
den egyéb érdemétõl függetlenül ez egy ritka
szép, jól sikerült fi lm. Látványos helyszínek,
gyönyörû korabeli kosztümök, ragyogó rende-
zés, kitûnõ színészek a legkisebb epizódszerep-
ben is, a fõszerepben pedig Joseph Fiennes ki-
magasló alakítása. M indez olyan izgalmas (törté-
nelmileg hiteles!) történetté áll össze (még a hu-
mornak sincs híjával), hogy azon kaptam magam
rajta, rémülten drukkolok, nehogy Luthert meg-
égesse az inkvizíció – holott tudom elemista ko-
rom óta, hogy nem tette…  Húsz év (1510–1530)
Luther életében. A fi lm azzal a hatalmas viharral

kezdõdik, amelyben a fiatalember menekülés
közben Istennek ajánlja életét. Belép az Ágoston
szerzetesrendbe. Erfurtban fi lozófiát és jogot ta-
nul, majd Bölcs Frigyes szász választófejedelem

(Peter Ustinov remek alakítása és egyben utolsó
szerepe) meghívására az új Wittenbergi egyete-
men tanár lesz. Elõadásai már ott igen népszerû -
ek, többek közt szellemességükért. A többit tud-
juk –  lázadása a búcsúlevelek, a pénzért árult üd-
vözülés és az ezzel kapcsolatos visszaélések el-
len, a wartburgi vártemplom falára kitûzött 95 té-
tel, a pápai kiátkozás, a tárgyalás Worms-ban –
a „Mégis mozog a Föld” hírességével  konkuráló
„ Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy
segéljen” kijelentése –, az árulás, a menekülés,
Wartburg várában való tartózkodása, ahol német-
re fordítja a Bibliát s ezzel megteremti az új né-
met irodalmi nyelvet. M indez csak dióhéjban a
történet, többet nem is mondok, mert mintha egy
krimi részleteit (és Isten ments, a végét) árulnám
el. Kalandos élet ez, ki hitte volna, hogy ennyire
filmvászonra való?

Érdemes érte egy estére elhagyni az otthoni
fotelt a televízió elõtt! KOVÁCS MÁRIA

250 éves a konfirmáció Magyarországon250 éves a konfirmáció Magyarországon
Evangélikus hírek

* Pietizmus: a merev hittételekhez való ragaszkodás helyett mély érzelmi alapokon nyugvó vallásosságot, szigo -
rú önmegtartóztatást és a felebaráti szeretet gyakorlását hirdetõ 17–18. századi evangélikus irányzat.
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N
agy ünnepe volt május 22-én vasárnap
délelõtt 11 órától a budapesti Nagy Ignác
utca 2-4. sz. alatti templomunkban a ma-

gyarországi Unitárius Egyházunknak. A kora ta-
vaszi zsinatainkon elfogadott Alaptörvény szelle-
mében megválasztott tisztségviselõknek a beik-

tatása és egy fiatal lelkésznek a felszentelése hív-
ta össze a zsinati tagokat és a nagy ünnepi
gyülekezetet. Rázmány Csaba régi-új püs-
pök, Balázsi László régi-új egyházi fõjegy-
zõ mellett az újonnan választott Elekes Botond
fõgondnok és Pállfy László fõgondnokhelyettes,
valamint Máté Ernõ, pécsi központú Dunántúli
egyházközségünk lelkészének ünnepi beiktatója
il l. felszentelése unitárius élni akarásunk sereg-
szemléje volt. Ott volt az ünnepségen a katolikus,
a református, a metodista testvéregyházak képvi-
selõje, elhozta üdvözletét a MAZSIHISZ is. El-
hangzott Mádl Ferenc köztársasági elnök levél-
beni üdvözlete, valamint a Vallásügyi Államtit-
kárság üzenete is. Az erdélyi hangot egy nyugal-
mazott egyházi fõtanácsos hallatta. Az anyaor -

szági, mintegy 25 ezer unitáriusát az ország min-
den részébõl érkezõ gondnokok, zsinati tagok,
hívek, szimpatizánsok képviselték.

Az unitárius vallás az erdélyi reformáció ra-
dikális irányzata. Az eszmék rendszerezése Dávid
Ferenc reformátor nevéhez fûzõdik. A XVI. század
második felének egy része, fõleg a 60-as 70-es
évek Erdélye, az unitárius reformációtól volt han-
gos. A viharos (Erdélyben halálos áldozatokat
nem követelõ, mint a királyi vagy hódolt Magyar-
ország területén!) hitviták, országgyûlési határo -

zatok meghozták a világtörténelem számunkra
legszentebb gyümölcsét, a lelki ismereti és val-
lásszabadság törvényét, az 1568-as vízkereszti
tordai országgyûlésen: „… a prédikátorok min-
den helyen hirdessék az evangéliumot, ki-ki az õ
értelme szerint, és a község, ha venni akarja, jó,
ha nem, senki rá ne kényszerítse, az õ lelke azon
meg nem nyugodván, de tarthasson olyan prédi-
kátort, akinek tanítása õneki tetszik. És ezért sen-
ki a superintendensek közül, se mások a prédi-
kátorokat meg ne bánthassák, a religióért senki
ne szidalmaztassék…  Nem engedtetik meg sen-
kinek, hogy a tanításért más bárkit is fogsággal
vagy helyétõl megfosztással fenyegessen, mert a
HIT, ISTENNEK AJÁNDÉKA… ” Ez a törvény pél-
da nélküli volt az addig ismert civil izált világban.
Aztán ez a nagyszerû örökségünk a hatalmi kény-
szerek, a katolikus és protestáns térhódítások
idején, jó magyar módra feledésbe merült, oly-
annyira, hogy az Unitárius Egyház csak nagy küz-
delem árán tudott megmenekülni a pusztulástól,
mert eszmerendszere, hitvallás, dogmák nélküli
tiszta hitvi lága, századokkal megelõzte korát. Ma
is ezernyi módon próbálják kiiktatni történel-
münkbõl, pedig unitarizmus nélkül sem Erdély,
sem Magyarország történelme nem írható meg
tárgyszerûen. Vagy nem emlegetnek könyvek-
ben, kiadványokban, vagy olyan színben tüntet-
nek fel ami felér a történelemhamisítással. (Lásd.
a „nemzetegyesítõ”  csíksomlyói búcsút egy soha
meg nem történt tolvajostetõi csatára visszaveze-
tõ hamis beállítás minden Pünkösd elõtti han-
goztatása, felemlegetése, amit történészek, amit
levéltári kutatók sem tudnak bizonyítani!)

De mindenek ellenére „vagyunk és akarunk
lenni” , mert egyházunk egyedül magyar földön
született magyar egyház. Ez pedig olyan örökség,
ami eleinket is megtartotta, és ebben a politikai,
társadalmi, vallási kesze-kusza világban, nekünk
is megtartó erõ kell legyen. Az, hogy számban
kevesen vagyunk, ez a közel félezer év bûne, de
mi Bõhm Károly fi lozófus óta tudjuk, hogy „a hí-

võk száma nem bizonyít a vallás magasabb foka
mellett.”  És szintén õ mondja: „A legnemesebb
vallásforma a legkevesebb hívõt számlálja.”  Va-
jon gondolkoznak-e vallásos testvéreink más fe-
lekezetekbõl, hogy csak jó lett volna a keresztény
Benjámin testvér kezét megfogni a rendszervál-

táskor és magukkal vinni a történelmi egyházak
családjába. M i nem tehetünk arról, hogy
Trianon itt kisebbségi sorba taszított. Fél-
évezredes eszméket nem lehet kisebbsé-

gi sorba tartani. M indez eszünkbe jut, amikor
ünnepelünk, és fáj egy kicsit az ünneplés. Ady
Endre szavait szeretném idézni, hiteles 'magyar
kálvinista' õ: az unitáriusok meginvitálnak min-
denkit összejöveteleikre „meginvitálják a protes-
tánsokat, de meginvitálják a zsidókat is, megin-
vitálnak minden eszme hirdetõt. Hát Dávid Fe-
renc azért pusztult el a dévai vár tömlöcében,
hogy pár száz év múlva, hogy felekezete megszé-
gyenítsen türelmével minden felekezetet?”  Száz
év távlatából ugyan ezt tesszük most, az újonnan
beiktatott egyházvezetés, és gyülekezeteink, hí-

veink, napról napra szaporodó szimpatizánsaink.
És nem magunkért fáradozunk hanem azért a
családért, amelynek mi is tagjai vagyunk i tt a
Kárpát-medencében. Küldjük a frigyládát, mert
„Bennünk nagyságos erõk várnak, hogy életre
ébredjenek.”  Kis Benjámin kezünket nyújtjuk,
tárjuk ki mindenki felé, hogy egymás terhét hor-
dozva töltsük be Krisztus törvényét Isten di-
csõségére minden gyermekének boldogulására.

BALÁZSI LÁSZLÓ

Unitárius hírek

Rázmány Csaba püspök

Máté Ernõ (középen) ünnepi beiktatása

Az egyházak képviselõi Dr.  Ladocsy Gáspár kat.  püspök
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A
bejárattal szembeni falat
betölti a Cserkeszõlõre
készülõ mozaik corpus

terve. Az utolsó évtizedben fõ-
leg szakrális témájú

munkákon dolgozik.
Munkácsy-díjas, a
Magyar Köztár-
saság Arany Ér-
demkereszt tulaj-
donosa, közel-
múltban kapta
meg a Pro
Cultura kitünte-
tést.  Honnan
ered a vallásos
témájú munkák
iránti érdeklõdés
és szeretet?

Anyai nagy-
apja és ükapja
református lel-
kész volt, gyer-

mekkorában, az ötvenes években,
nem volt ajánlatos templomba járni,
így szökve ment oda orgonát fújtatni.
Késõbb, a Képzõmûvészeti Fõisko-
lán Z. Gács György kiváló tanárának
köszönhetõen megszerette az üveg-
festészetet és a mozaikkészítést. Az
alapok adottak voltak, és jött a rend-
szerváltás, amely meghozta a lehetõ-
séget is.

Elsõ alkotását, bárányt a feltáma-
dási zászlóval, apja szülõfalujába, a
református templomba készítette. Az
elsõ, igazán komoly nagy feladatá-
nak az 1994-ben tervezett tisza-
újvárosi, római katolikus templom
üvegablak-munkáját tartja, amely

olyan jó referenciának bizonyult,
hogy a papok egymásnak adják

Bráda Tibor festõmûvész nevét.
Nem volt egyszerû feladat a

13x1 méteres ablak kompozí-
cióját a magyarországi
szentekkel és a Madonná-

val megtervezni. A sugárzó
színek, a tradicionális forma-
világból áradnak. Így vall
gondolatairól: „Akkor döb-
bentem rá, milyen felelõsé-
gem van, hiszen a templom-
ba járó kisgyerek ezt a Ma-
donnát látja, ezt szokja meg,

és generációk nõnek fel egy ilyen ké-
pen. Fontos volt számomra ez a felis-
merés, mert azóta így állok minden
tervezésemhez.”

Legnagyobb munkája az ékszer-
doboz szépségû, az európai örökség
részének nyilvánított kõbányai Szent
László templomban, a szentéjt kivé-
ve, az összes üvegablak megalkotá-
sa volt. A színes üvegeken beáradó
fény kiemeli a fehér porcelán díszíté-
seket.

A legnagyobb kihívást jelentõ fel-
adatnak a kõbányai idõsek otthoná-
nak imatermét tartja, mivel ökumeni-
kus szellemiségben kellett mindenki
számára szeretett és meghitt teret ki-
alakítani. A hívõk szerint munkája si-
keres volt.

Legjobban szívéhez nõtt a zugli-
geti szecessziós stílusú Szent Család
altemplomában, az urnatemetõben
készített szent út tizennégy stációja
és a kiemelt corpus mozaik, amely
alatt a távolban nyugvó halottakért is
lehet imádkozni.

Több mint negyven szakrális mun-
kája során bensõséges kapcsolatot
alakított ki a papokkal, a beszélgeté-
sek során kölcsönösen épültek a val-
lás-, és a mûvészettörténet terén. 

Csendes budai
utcában, fehér
falú kis ház
adja
Bráda Tibor
festõmûvésznek
a nyugodt
alkotáshoz a
mûtermet.

36 Szent Kereszt 
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Bráda Tibor a Képzõmûvészeti
Egyetem docense, a lát-
ványtervezõket és a
restaurátorokat tanítja
alakrajzra és festésre.
Kérdésemre, hogyan
látja a mai fiatalságot,
tömör választ adott.
„Idõs korban szidni
szokás a fiatalokat,
viszont az én véle-
ményem az, hogy na-
gyon sok a tehetséges,
vallásos fia tal. A restau-
rátor szakon vallástörté-
netet is tanulnak. Tudom,
minden változik, én nem
félek a változástól, mert
ha becsületesen, a te-
hetségéhez mérten a leg-
jobbat alkotja az ember,
akkor nem lehet gond.”   

NÉMETH ANDREA

Idén is megrende-
zésre  került  a
pünkösdi m ajális
Máriaremetén, az
Esztergom -Buda-
pest i  Fõegyház-
m egye családjai-
nak, híveinek, if jú-
ságának közös
ünnepe. Ez az ün-

nepség már
több éves
múltra tekint
vissza. A
szervezés a
f õ e g y h á z -
megye csa-
lád-, ifjúsági

és hitoktatási referensét, valamint a Kato-
likus Ifjúsági Mozgalmat dicséri. Plébáni -
ák, iskolák, lelkiségi mozgalmak állít ják fel
sátraikat különbözõ programokkal, mûso-
rokkal, versekkel, énekkel, és kiadványok -
kal mutatkoznak be. A színpadon folyama-
tosan zajlik a közösségek, iskolák bemu-
tatója, keresztény könnyûzenei koncertek.
A délutáni szentm isén Erdõ Péter bíboros
prímás tartotta a prédikációt.

PAPP NÓRA

Pünkösdi majális Máriaremetén
Sólyom László képriportja

Erdõ Péter bíboros prímás

Vizitációs nõvér
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Miaszonyunkról
Nevezett Szegény

Iskolanõvér

Isteni  Megváltóról
Nevezett Nõvérek 
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