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Kedves olvasóink!
Honlapunkon – www.szentkereszt.hu – elindítottuk a Keresztjeink nevû fotóalbumot, ahol a Kárpát-medence keresztjeit
szeretnénk bemutatni egy-két fotóval pár sor erejéig. Ehhez kérnénk az önök segítségét is, hogy az otthonuk közelében, az
útjaik során és egyéb helyeken látott keresztekrõl küldjenek nekünk fotókat megjelölve a pontos helyet. Ezenkívül, ha sze-
repel rajta leírás, hogy ki, és mikor, milyen céllal készítette, készült, akkor azt is írják meg. A képeket és leírásokat kizáró -
lag e-mailben: szentkereszt@szentkereszt.hu juttathatja el hozzánk.  A meg nem rendelt, postai úton küldött képeket, le-
veleket nem áll módunkban visszaküldeni. Várjuk a szebbnél szebb fotóikat! 
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A M ater Salvatoris Lelkigyakorlatos HázA M ater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
lelkigyakorlatai 2006lelkigyakorlatai 2006

2006. április 2-4. (vasárnap estétõl kedd ebédig): „Máriás lelkiség szép-
sége” – lelkigyakorlat minden korosztálynak – vezeti: Böjte Csaba atya
2006. április 13-15. (csütörtöktõl szombatig): „Imádunk Téged
Krisztus és áldunk Téged” – Szent Három Nap – vezeti: Gáspár Ist-
ván atya
2006. április 28-30. (péntek estétõl vasárnap délutánig): „Életed üze-
net” – lelkigyakorlat minden korosztály számára – vezeti: Simon And-
rás grafikus, író
2006. május 5-7. (péntek estétõl vasárnap délutánig): FÉRFIAK
LELKIGYAKORLATA – a Családok Jézusban Közösség szervezésé-
ben – vezeti: Dr. Gorove László
2006. május 26-28. (péntek estétõl vasárnap délutánig): „GYÖNYÖ-
RÛ VAGY ÉN URAM” – Lelkigyakorlat az Eukarisztiáról – vezeti:
Gáspár István atya
2006. május 26-28. (péntek estétõl vasárnap délutánig): „SZOMJAM
AZ ISTEN” – Lelkigyakorlat az minden korosztály számára  – veze-
ti: Kemenes Gábor atya
2006. június 2-4. (péntek estétõl vasárnap délutánig): „ÁRADJ
SZÉT LÉLEK, ÁRADJ SZÉT!” – Pünkösdi ifjúsági lelkigyakorlat –
vezeti: Gáspár István atya

Jelentkezés: M ater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
2100 Gödöllõ-M áriabesnyõ, Kapucinusok tere 3.
Tel: 28/420-176, 28/510-740, fax: 28/510-742,    

E-mail: matersal@invitel.hu
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A szeretetben élõk mélyre látnak  
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A hitben élõk mindent másképpen látnak
Hitben járunk, nem látásban  

(2Kor 5,7)

Húsvét legnagyobb üzenete számunkra az, hogy hiszünk-e Jézus
feltámadásában. Jézus is megkérdezte tanítványait: „Valóban hi-
szitek?” „Íme eljön az óra, amikor egyedül hagytok engem.”
(Ján. 16,30-31) Jézus válasza nemcsak a tanítványainak szólt.
Magunknak is feltehetjük a kérdést – hányszor hagytuk magára
Jézust saját szükségérzeteinktõl. Ennek oka az, hogy nincs ben-
nünk Jézus feltámadt élete. A lélek ilyenkor elveszíti bensõséges
kapcsolatát Istennel. Sokkal mélyebbre kellene leszállni önma-
gunkba, hogy Jézus feltámadott életére tudjunk építeni. Meg kel-

lene szoknunk, hogy mindent Õhozzá szabjunk. Ehelyett azonban „józan eszünk” sze-
rint döntünk, Istentõl pedig azt kérjük, hogy erre adja rá áldását. De az ilyen munkát Õ
nem áldhatja meg, ez kívüle esik. Sokszor mondjuk, hogy nekem ebben az ügyben ezt
vagy azt meg kell tennem! Így saját magunkat ültetjük trónra Jézus feltámadt élete he-
lyett, mert nem hagyatkozunk imádságainkban Õrá. Verejtékes küzdelmünk saját akara-
tunk makacsságának következménye, pedig Õ kész megtenni, ha kérjük. Ha valami le-
hetetlen, éppen azért kell kérnünk. Nekünk csak azzal kell törõdni, hogy eggyé váljunk
az Úrral és hinnünk kell a Mindenhatóban. 
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„ Ez az a nap, melyet
az Úr nekünk adot t ,
örvendezzünk, vigad-
junk rajta! ”

Így buzdít  a 117.
zsoltár szava.

Felértünk a hegyre,
a gyõzelem t el jes,
amire vágyt unk a
negyven napi böjt -
ben, ma megvalósult :
a világosság gyõzöt t  a
sötétség felet t . Az is-
teni kegyelem napja
most  sugárzik, mele-
gen és világít ón. Jézus
f ölt ámadt , Jézus él!
Jézus saját  erejébõl
t ámadt  f el  sír jából.
Soha nem hallot t  és
nem látot t  csoda ez.
Megcáfolhatat lan bi-
zonyíték ez: hatalma
volt  az életét  odaadni
és azt  visszavenni. Jé-
zus nem pusztán em -
ber vol t , hanem az
emberalakban megje-
lent  Isten. Tehát : igaz,
amit  tanítot t , igaz a
mi hitünk, hogy a bûn
hat almából  megsza-
badult unk. Innen a
t iszt a öröm, ami az
Anyaszentegyházat  és
a hívõ nép szívét  át -
járja. Az öröménekei-
ben nem csupán Krisztusnak halot-
t aiból való f elt ámadását  ünnepli a
liturgia, hanem a szíveknek és a
lelkeknek a feltámadását  is egy új,
egy jobb élet re.

Pál apostol így buzdít : „ Ahogy
Krisztus halot t aiból f elt ámadt , úgy
mi is új életet  éljünk. Ha ugyanis
halálának hasonlósága által egybe-
nõt tünk vele, akkor föltámadásá-
ban is úgy leszünk.”  Róm 6,4-5.

A húsvét i l it urgia lényege és tar-
talma: Krisztus dicsõséges feltáma-
dása és ezzel a bûn és a halál hatal -
mából való megváltásunk befeje-
zése. A mi f elt ámadásunk most  a
kegyelem élet ére és egykor az
örök boldogságra szól. 

Húsvét i öröm, amikor az Isten
háza és az oltár ünnepi díszbe öl-
tözve fénylenek és a boldog allelu-
ja szinte nem akar megszûnni.

Ez a húsvét i öröm egy teljes hé-
t ig t art . Az ünnepnek külön
sequent iája (dicsõítõének) és saját
pref ációja (hálaadó ének) van,
amelyek az Üdvözítõt  magasztal -
ják dicsõségben. A húsvét i sequen-
t ia fenséges párbeszéd az Úr feltá-
madásáról. 

Az õsegyházban ezt  az ünnepet
Solemnitas solemnitatum-nak, az
ünnepek ünnepének, vagy a leg-
fölségesebb ünnepnek hívták. A li-
t urgiában a neve: Dominica
Resurrect ionis, a mi Urunk, Jézus

Krisztus felt ámadásá-
nak napja. A magyar
neve abból  szárma-
zik, hogy húshagyó -
kedd óta ma vet t ek
elõször húst  maguk -
hoz buzgó õseink.

Húsvét i  szokások:
Ételszentelés (hús, to -
jás, kalács), misztéri-
um-ját ék, locsolás.
Húsvét  kegyelme: a
feltámadt  Jézus éle-
t ébe való bensõbb
b ek ap cso l ó d ásu n k .
Ezt  a kegyelmet  a l i-
t urgia imádságaiban
és szertartásaiban va-
ló tevékeny részvéte-
lünk szerzi meg. Ezért
zeng az Al leluja,
ezért  vesz fel az egy-
ház f ehér ruhát  ma-
gára, amely a világos-
ság, a mennyei bol-
dogság színe. Ezért
imádkozik a f el t á-
madt  Üdvözít õre
gondolva. Imádjuk mi
is feltámadt  Urunkat ,
és t ölt se el szívünket
a mélységes hála és
szent  öröm.

Jézus feltámadása:
meghozta a világnak
a bûnbocsánat  lehe-
tõségét , a bûnbocsá-

nat  lehetõvé tet te az örök haláltól
való megmenekülést , Jézus feltá-
madása az élet  gyõzelmét  hirdet i a
halál f ölöt t .

„ Kr iszt us vi rágunk, szép t er -
m õágunk , f el t ám ad t  Kr i szt us,
vigad junk !  A  bûnbõ l  mink  i s t á -
madjunk !

Ki  f ek ü d t
sírban, f elkele
vígan , f el t á-
madt  Kr iszt us,
vigad junk!

A  b û n b õ l
m ink  i s t á-
m a d j u n k ! ”
Hozsanna 89.

PÁLFFY MÁRIA

Az ünnepek  ünnepe
Teológia
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Húsvét ünnepe – kiál tás felénk!

Igen: ismét ünnepelünk népszokások
felelevenítésével, talán szentmise és
Istentisztelet hallgatásával, esetleg
gondolunk más vallásokat követõ
testvéreinkre is, ha tehetjük, jó ételek
és italok kerülnek asztalunkra, locsol-
kodunk és talán öntudatlanul kipipál-
juk elménkben ezeket a napokat is.

Igen, a böjt. Gondolunk-e arra,
hogy lehet évközben is böjtölni nem-
csak az evés-ivás, hanem szavak fe-
csérlésének, hazugságoknak, csúszta-
tásoknak a visszafogásával – és imá-
val.  Ráébredünk-e arra, hogy Krisz-
tus érettünk áldozta fel földi életét,
hogy adósai vagyunk és hogy az adós-
ságot törleszteni illik és kell. Mivel
is? Mélységes hittel, cselekvõ, valós
szeretettel és alázattal Isten és ember-
társaink iránt. Az a szó, az a fogalom,
hogy alázat, valahogyan kezd kivesz-
ni lelki szótárunkból. És gondoljunk
arra is: mi minden növeli adósságun-
kat: a tudatos hazugság, a gyûlölet és
még sorolhatnám tovább.

Húsvét van. Minden ünnep fordu-
lópont, amikor egy kicsit hátrané-
zünk: mit tettünk és mit mulasztot-
tunk, de gondolunk arra is, hogy mit
kell tennünk a jövõben, mit diktál a
szívünk, a lelkiismeretünk…

Nem vagyok természettudós, poli-
tológus, hittudós sem. De azt tisztán
látom: világunk válságban van. Éhség,
háborúk, természeti katasztrófák pusz-
títanak, és a vezetésre hivatottak nem
elhanyagolható hányada diktál, álszent
ígéreteket tesz, a pénz hatalma pedig
egyre erõsebb, miközben a csendes,
mindent eltûrõ tömegekben nõ a sze-
génység és a segélyezések ellenére tíz-
ezrek halnak éhen, pusztulnak el új és
újabb, ismeretlen betegségekben.

Lehet-e ilyen körülmények között
örülnünk? Igen! Hitünk végtelenül
nagy erõt és nyugalmat tud adni, fel-
vértez bennünket mindennemû sére-
lem, fájdalom elviselésére. És közben
példát kell mutatnunk, meg kell valla-
nunk hitünket, segítenünk kell az öre-

geket, a gyengéket, az elesetteket. És
érezzük a megbocsátás örömét is…

Miközben ifjúságunk jelentõs ré-
sze keresi Istent és ismeri hazánk, a
tizenöt millió magyar múltját, sokan
nagyon tájékozatlanok. Csak két kira-
gadott példa: Karácsony táján beszél-
getek egy kedves fiatalasszonnyal. Is-
merem csecsemõkora óta. Jólelkû,
nem bánt senkit. Kérdezem: Mondd,
mit is ünneplünk? A válasz: Azt hi-
szem, hogy valaki született. Vagy
meghalt? – Más. A médiákból értesü-
lünk arról, hogy egy diák dolgozatá-
ban Petõfit, Kossuthot ötvenhatos hõ-
sökként emlegette. – Ugye, van mit
tennünk?

Manapság nem sokat beszélünk
Árpád-házi Szent Királyainkról, akik
védték a hitet és terjesztették, óvták a
szegényt, és keményen torolták a gaz-
ságot. Ma viszont az Igazság szó elsõ
betûje, az „I” mintha egyre halvá-
nyabb lenne… Csorbát szenved lép-
ten-nyomon a nemzetközi jog szabá-
lyainak betartása is. És akik ezt te-
szik, a jelek szerint megtehetik. De
aligha az Idõk végtelenjéig, mert Jé-
zus eljön másodszor is, mélyen hi-
szem, hogy eljövetele várható és ak-
kor ítélni fog – élõket és holtakat.
Megfellebbezhetetlenül…

Kedves olvasó! Ha egyetértesz ve-
lem, akkor ne feledd: a mi erõnk az,
hogy hiszünk Isten országában, az
Örökkévalóságban… 

Végezetül leírnám napi imádsá-
gom egyik mondatát: „Uram! Adj
nemzeteinknek igaz, rátermett, be-
csületes világi és lelki vezetõket és
munkatársakat.”

Tavasz van. A világ minden baja,
bánata ellenére is egyszer majd apad-
nak a folyók, szikkadnak a belvizek, a
rétek ezernyi virága bont szõnyeget,
lombosodnak a fák, az erdõk, szelíd
felhõk úsznak át az égen és újra ked-
ves, kis énekesmadarak dicsérik az
örökkévaló Istent. Áldott ünnepeket
kíván.                            BAYER EMIL

Nem mondok újat azzal, hogy az Idõ valahogyan felgyorsult és rohan
velünk. Nem is olyan régen Ádvent kettõs jelentésén töprengtünk,
majd Jézus csodálatos születését ünnepeltük s máris böjti idõszakban
vagyunk, s jönnek a Virágvasárnap nagyszerû órái, végül Nagypéntek,
a fájdalmas kereszthalál és a gyõzedelmes Feltámadás.
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Kedves Anikó, nagyon köszönöm,
hogy elfogadta a meghívásomat, rég-
óta szeretnék interjút készíteni Önnel,
hiszen Ön több szempontból is példa-
mutató, nem mindennapi személyiség:
ötgyermekes édesanya, fontos hivatá-
sokat betöltõ nõ, jószolgálati nagykö-
vet és az ország egyik meghatározó
emberének a felesége. Mindennek elle-
nére keveset látom a sajtóban, a médi-
ában. Mi az oka a visszahúzódásnak?

Az elmúlt években is csak a férjem
mellett vagy karitatív munkámmal kap-
csolatban szerepeltem a médiában.

Mostanában valóban nem szerepelek
túl sokat, de az elõzõ évekhez képest
több is az elfoglaltságom. Legkisebb
gyermekünk 21 hónapos, és szeretném a
lehetõ legtöbb idõt vele tölteni. Csányi
Vilmos egyik tanulmányában olvastam,
hogy a gyerekember az elsõ két évében a
legfogékonyabb, akkor szerzi meg az
úgynevezett õsbizalmat, ami az egész
életére, személyiségfejlõdésére kihat.
Szükséges a törõdés, hogy megfelelõ sze-
retet alakuljon ki benne, hogy ne legyen
késõbb bizalmatlan, csalódásra, depresz-
szióra hajlamos.

Az, hogy öt gyereket nevelünk, ko-
moly napi feladatmennyiséget, napi ru-
tint jelent, amit akár egy interjú elfogadá-
sa is felboríthat. Ráhel most 17 éves,
Gáspár 14, Sára 12, Róza 5 és fél éves,
Flóra pedig 21 hónapos. Más nagycsalá-
dos is tudja, hogy ez egy nagyüzem, és
akármennyire olajozottan is mûködik a
gépezet, az ehhez szükséges idõt nem le-
het megspórolni. A gyerekek különórák-
ra járnak, zenélnek, sportolnak. A na-
gyobbak ugyan önállóak, egyedül közle-
kednek, de sokszor értük megyek, hogy
ezzel is több idejük  maradjon  játékra,
olvasásra, együttlétre.

És persze a családi ügyeket is szüksé-
ges olykor megbeszélni, vagy csak egy
kicsit beszélgetni a gyerekek édesapjá-
val, aki naponta több hivatalos meghívás-
nak tesz eleget, és az én szempontomból
ez napi több vasalt igent jelent. A családi
élet mellett a Gödöllõi Egyetemen taní-
tok, pénzügyi jogot és az agráriumhoz
kapcsolódó földjogot, környezetvédelmi
jogot, amelyek az Európai Unióba való
csatlakozásunk után még szerteágazób-
bak lettek.  Agrárszakemberek lesznek a
hallgatók, de szükséges, hogy a jogsza-
bályok tengerében is eligazodjanak.

Sok karitatív feladatot is vállal. Be-
szélne az ezzel kapcsolatos tapaszta-
latairól, élményeirõl? 

1991-ben alapítottuk a Nemzetközi

Gyerekmentõ Szolgálatot, amelynek
munkájában tevékenyen részt veszek.  

A másik karitatív szervezettel, az
Ökumenikus Szeretetszolgálattal a nagy
tiszai árvizek idején kezdtük az együtt-
mûködést. Profi segélyszervezetrõl van
szó, amelynek segítõ tevékenysége az
egész Kárpát-medencére kiterjed.

Mi is hírt adtunk akkoriban, hogy
Jószolgálati nagykövetként részt vett
a segélyakcióban. Mit jelent az elneve-
zés: Jószolgálati nagykövet?

Mindenki az, aki ismert személyiség-
ként részt vesz karitatív feladatokban.
Egy ismert, közéleti ember könnyebben
irányíthatja a figyelmet a megoldásra vá-
ró problémákra. Akár a személyével is
képviselni tud egy ügyet. Kovács „Kokó”
Istvánnal (aki ugyancsak Jószolgálati
nagykövet) mégis úgy szoktunk fogal-
mazni, hogy egyszerû önkéntesek va-
gyunk. Tesszük a dolgunkat, mikor mi a
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feladat. Csomagot pakolunk, osztunk, ha
kell. Nyáron például úgy alakult, hogy
egy idõre teherautósofõr is voltam. 

Komoly szervezõmunkát is igénylõ
feladatok ezek. A székelyföldi, temeskö-
zi árvíz idején a csapat egyik része elõre-
ment felmérni a károkat, a segítségnyúj-
tás lehetõségeit, s így a többiek már az
adott problémára koncentrálva hatéko-
nyan segíthettek. Épületek, templomok

helyreállítása is lehet
ilyenkor a feladat. Iz-
galmas, fontos mun-
kában veszünk részt,
és ez valóban olyan
tevékenység, aminek
van értelme. Olykor a
legapróbb gesztus is
sokat ér. Székely-
udvarhelyen egy asz-
szony a vállamon zo-
kogva mesélte el, ho-
gyan ragadta el a

féréjét az ár… Neki abban a pillanatban
az volt fontos, hogy valaki meghallgassa,
vigasztalja. Nem mindig materiális a se-
gítség, a lélek ápolása legalább olyan
fontos. 

Azt is sokszor megtapasztaltam, hogy
a Jóisten a jó ügyek, a jó szándék mellé
áll, és segít. Amikor úgy tûnik, elakad-
tunk, sokszor a legváratlanabb helyrõl ér-
kezik a segítség, akár egy elejtett szóból,

ami aztán valahogy a megoldáshoz vezet.
Ezek azok a véletlennek tûnõ nem vélet-
lenek, amelyeket hívhatunk csodának. 

Milyen érzésekkel fogadná, ha újra
Orbán Viktor lenne a miniszterelnök?

Nem foglalkozom ezzel a kérdéssel,
majd ha aktuális lesz. Most kampány
van; nehéz elképzelni, de ilyenkor úgy
kell élni, mint egy edzõtáborban, az elõt-
tünk lévõ feladatra koncentrálva, fegyel-
mezetten. 

Szívesen látná el mellette újra a
first lady feladatait?

Magyarországon nem létezik a „first
lady”, azaz „elsõ asszony” kifejezés, de
ha létezne, akkor leginkább a Köztársasá-
gi Elnök feleségét illethetné. A miniszter-
elnök feleségével kapcsolatban nincs
ilyen jellegû társadalmi elvárás. Eddig
mindenki belátása, habitusa szerint tevé-
kenykedett ebben a szerepkörben. A fér-
jem miniszterelnöksége alatt is azzal fog-
lalkoztam, amivel annak elõtte. Persze
adódtak protokoll feladatok, kormányfõi
látogatások alkalmával az idelátogató mi-
niszterelnök feleségével közös progra-
mon részt venni és egy-két rendezvényen
a férjemmel megjelenni  itthon vagy kül-
földön.

A gyerekek büszkék az Édesapjuk-
ra? Tisztában vannak vele, hogy milyen
nagy szerepet vállalt a jelenkori Magyar-
országunk sorsának alakulásában?

Egy gyerek alapvetõen büszke az
édesapjára, és nem is elsõsorban a foglal-
kozása miatt. Gáspár fiam például akkor
a legbüszkébb, ha az apjának a 16-os vo-
naláról sikerül a bal felsõ sarokba helyez-
nie a labdát. A nagyobbak, akik már saját
közösségben élnek, híradót néznek, újsá-
got olvasnak, olykor kritikusak is az
édesapjuk munkájával kapcsolatban. De
õ természetesen nem történelmi szemé-
lyiségként él a gyerekek tudatában; ha
más foglalkozást ûzne, és azt is ilyen
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tisztességgel és odaadással tenné, akkor
arra is büszkék lennének. Ráadásul ott-
hon, családi körben alig esik szó a politi-
káról. Róza 2000-ben született, most 5 és
fél éves, egyre inkább érti a körülötte zaj-
ló világot. Egyik este szalad ki hozzám a
konyhába, és izgatottan kérdezi: anya, te
tudtad, hogy apa miniszterelnök volt?
Mondom, persze Rózikám, tudtam.

A családi események, például a
születésnapi ünnepségek hogyan zaj-
lanak Önöknél?

Összetartó család a mienk, amelyben
fontos szerepet kapnak a születésnapok.
De sokan is vagyunk, és a nagyszülõk is
máshol élnek, ezért úgy oldjuk meg,
hogy összevonjuk a majdnem egy idõben
lévõket. Egyetlen privilégium, hogy
ilyenkor mindenki saját tortát kap.

Ön megmaradt-e annak az Anikó-
nak, aki volt huszonéves korában,
vagy sokat változott az elmúlt évek-
ben? Mit lát másként, hogyan alakult a
gondolkodásmódja?

1986-ban, 23 éves koromban mentem
férjhez. Ez alatt a húsz év alatt nagyon
sok minden történt velem. Született öt
gyerekem; az õ életükrõl, nevelésükrõl,
jövõjükrõl kell gondoskodnom és gon-
dolkodnom. Ez a legfontosabb számom-
ra. Emellett a munkámat is  komolyan

veszem. Hat évig ügyvédként, négy évig
egy magánbank jogászaként dolgoztam,
oktattam és ma is oktatok az egyetemen.
Más szempontból is nagyon sok tapasz-
talattal gazdagodtam. A férjem révén,
azaz közel a politikához olyan tapaszta-
latokra tettem szert, amelyek szerintem
minimum felérnek egy frontszolgálattal,
amely, mint tudjuk, duplán számít. És
természetesen az országban is hatalmas
változások történtek. A magyar alkot-
mány ezt jól érzékelteti: az alaptörvény-
ben (amely 400 mondat és 600 sor) né-
hány év leforgása alatt mindössze egyet-
len mondat maradt ugyanaz, mégpedig:
Magyarország fõvárosa Budapest.

Ilyen mértékben változott minden kö-
rülöttünk. Persze, hogy változunk mi is.
Az ember különbözõ élethelyzetekbe ke-
rül, tapasztalatokra tesz szert, amelyek-
bõl nem biztos, hogy rögtön tudás lesz,
csak rakódik, aztán  szép lassan kialakul
és élettapasztalattá válik. 

Köztudott, hogy a családtagok ve-
gyes felekezetûek. Okoz ez bármiféle
problémát?

Viktor és Gáspár református. Mi, lá-
nyok katolikusak vagyunk. Ez semmi-
lyen problémát nem jelent, elfogadás,
szervezés és együttmûködés kérdése ez
is. Vasárnaponként a kicsikkel gyerekmi-

sére megyünk reggel 9-re, a fiúk 10-re Is-
tentiszteletre, utána õk mennek tovább a
meccsre. Nagyobb ünnepeken vagy pél-
dául keresztelõknél természetesen együtt
van az egész család.

Mennyire van idejük a közös pihe-
nésre, kikapcsolódásra?

Sajnos kevesebb, mint szeretnénk;
óriási szervezõmunkát igényelne, fõleg a
gyerekek külön elfoglaltságai miatt. Nya-
ralni sem voltunk mindannyian együtt
évek óta; majd ha a kicsi nagyobb lesz.
Természetesen egy-egy hétvégére elme-
gyünk a nagymamákhoz, illetve ha Vik-
tort meghívják egy konferenciára, néha
elkísérem. Persze az sem jelent többnapi
együttlétet; amíg õ a munkáját végzi, ad-
dig én várost nézek, múzeumokat látoga-
tok, de a délután vagy az este már kettõn-
ké. Így sikerül egy kis idõt elcsippenteni
magunknak. De azt az idõt is nagyra érté-
kelem, ha egy kicsit egyedül maradhatok
a gondolataimmal. 

Anikó, köszönöm, hogy idõt szakí-
tott az interjúra, és gondolataival meg-
örvendezteti a Szent Kereszt Magazin
olvasóit. 

Én is köszönöm a beszélgetést, és bé-
kés, reményteljes Húsvéti Ünnepeket kí-
vánok mindnyájuknak.

KURUCZLEKY ILONA
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Mikor és kik alapították a rádiót?
Miért pont Mária Rádió lett a neve?

A Mária Rádió jelenség a 80-as évek
közepén Olaszországban keletkezett,
Medjugorje élményének hatására. A Má-
ria Rádió, Mária ajándéka a világnak. A
kilencvenes évek elejétõl más országok-
ban is megszólalt a Mária Rádió. A ma-
gyar Mária Rádió a 46. ország, ahol létre
hozták. Ezek együtt alkotják a Mária Rá-
dió világcsaládot.

Mi a legfõbb üzenete, célkitûzése,
programja a rádiónak?

A Mária Rádió, amely az FM 94,2
frekvencián ad, missziós rádió. Missziója
az, hogy Jézus Krisztust megismertesse
az emberekkel. Nemzedékeknek nem
volt módja megismerni a kereszténység
lényegét hazánkban. Amit megismertek
az egy olyan torz kép a kereszténységrõl,
amit Krisztus ellenségei alakítottak ki.
Csak ezzel találkozhattak. Nem volt al-
kalmuk Istennel találkozni. A Mária Rá-
dió arról tesz tanúságot, hogy Isten orszá-
ga közöttünk van.

Kiket kíván elsõsorban megszólí-
tani?

Istenre mindenkinek szüksége van. A
Mária Rádió imádkozik, az adásokban az
emberek életükkel tesznek tanúbizonysá-
got arról, hogy Krisztus él és hatása ép-
pen olyan erõs, mint az evangéliumi
idõkben. A Mária Rádió nem korlátozza
önmagát, hogy kikhez akar szólni és kik-
hez nem. Mária segítségével Krisztus
szeretné megmutatni, így küldetése min-
denkihez szól.

Miben különbözik a Mária Rádió a
már meglevõ vallásos rádióktól? 

A Mária Rádió az imádkozás és a ta-
núságtétel rádiója. Naponta a teljes ró-
zsafûzért imádkozzák a hallgatók a stúdi-
óban, naponta elhangzik a zsolozsma, na-

ponta van szentmise, katekézis, naponta
olvassuk a Bibliát, külön az Ószövetséget
és külön az Újszövetséget. Ugyanakkor a
tanítás rádiója is. Most éppen a ferences
Barsi Balázs és a verbita Gaál Jenõ el-
mélkedéseit hallhatják a mai mindenna-
pok kérdéseirõl, s a keresztény válaszok-
ról. Zenei mûsorai is lélekemelõk. A Má-
ria Rádió az imádság rádiója. A Mária
Rádió a vallásos rádiók között a Karmel.

Kikkel kíván együttmûködni?
A Vatikáni Zsinat 1964-ben az egy-

házat úgy határozta meg, hogy az nem
más, mint
az Istent

keresõk és
követõk közössége. Azt is mondhatom,
mi vagyunk az egyház. Ugyanígy a Má-
ria Rádió a mi rádiónk. A hallgatóké, a
hívõké, a keresõké, az Istentõl távol élõ-
ké, akiknek szíve éppúgy sóvárog a szép
és az igaz iránt. A Mária Rádióban az
imádkozást a hallgatók végzik és Õk ké-
szítik a mûsorokat is. Ez a rádió a mi rá-
diónk, a hívõké és nem hívõké, akik el-
indultak Isten felé. Ezért a Mária Rádió
mindenkivel együtt tud mûködni az
evangélium, Krisztus örömhí- rének ter-
jesztésében. A Mária Rádió szélesre tár-
ja kaput a nem hívõk, a kételkedõk, a
„maguk módján vallásosak” elõtt. Akik
nem mennek be a templomba, az autó-
jukban és a konyhában, vagy munka
közben figyelhetnek fel az örök igazsá-
gok mai üzenetére.

Kik a munkatársak és hány fõbõl áll
a gárda?

A Mária Rádió mûsorigazgatója Sze-
derkényi Károly esperes úr, aki Farkasrét

plébánosa is. Mindenki önkéntes a rádió-
ban. Közös jellemzõjük, hogy missziós
elkötelezettségük erõs és életük központ-
jában van. Minden munkatárs részt vett
olyan kurzuson, amelyik az evangelizá-
cióval foglalkozik. Ilyen a Fülöp kurzus
és ilyen a cursilló is. Minden munkatárs-
nak erõsen ajánljuk ezek valamelyikének
elvégzését. A rádióban csak öt alkalma-
zott van, akik egész életüket a rádiónak
szentelik. 

Kik a fenntartói, milyen költségve-
tésbõl üzemel?

A Mária Rádiót a hallgatók tartják
fenn az egész világon. Nálunk is így lesz.
A Mária Rádió nem sugároz reklámot és
nem ad el egy percet sem imádkozásnak
szánt idejébõl. A Mária Rádió világcsa-

lád átmenetileg segít a rádió mûködte-
tésének anyagi terheinek fedezésében.

Engedjen meg egy személyes
kérdést: egykori miniszterként és
országgyûlési képviselõként ho-
gyan vélekedik a keresztény politi-
kus felelõsségérõl és feladatáról a

mai közéletben?
A tisztesség, egymás megbecsülése

és megértése, a partnerek elfogadása a
keresztény szemlélet nélkül nem lehetsé-
ges. A nemzetnek pedig most arra van
szüksége, hogy a legfontosabb kérdések-
ben az egymással versengõ, vagy egy-
másnak feszülõ erõk közös megoldásokat
alakítsanak ki. Nem folytatható a másik
erkölcsi megsemmisítésének módszere,
mert ez nem vezet sehova. Az együttmû-
ködés a gyõzelem. A kereszténység az
ember, így a másik ember méltóságának
elkötelezettje is. S ezért a jövõnek csak
keresztény megoldása van.

Milyen üzenetet fogalmazna meg la-
punk olvasóinknak a Nagyböjt küszö-
bén?

Nincs, akinek ne lenne szüksége bol-
dogságra. Nyissuk ki a szívünket és en-
gedjük, hogy átjárja lelkünket Krisztus
igazsága. Ha ezt megengedjük, Isten be-
lülrõl, a lelkünkbõl elindít egy új élet fe-
lé bennünket. Ez nem egyszerre történik,
hanem egy hosszú fokozatos változás
lesz. Örömteli, békés idõszak következ-
het. A Mária Rádió segíteni fog az elsõ
lépések megtételében.

KURUCZLEKY ILONA

Mária ajándéka a világnak
Beszélgetés Dr. Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével
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Keresztény orvosok

Dr. Antun Lisec, horvát orvost kérem, hogy mu-

tassa be magát a magazin olvasóinak, beszéljen hi-

vatásáról és hitvallásáról.

Nevem Antun Lisec. Katolikus vagyok, orvos, se-
bész. 1957-ben születtem. Anyám magyar, most 81 éves.
Egy horváthoz ment férjhez, nem gyakorolja a magyar
nyelvet, de szívesen hallgatja a budapesti rádiót. Nagy-
anyám még õrzi a magyar imakönyvét.

Amikor orvos lettem és az elsõ nõt, aki fogamzás-
gátló tablettát kért tõlem, elutasítottam, mire õ nagyon
goromba lett, idegesen támadt rám. A második, aki
ugyanezt kérte, békésebb volt, ismertem régebbrõl. Ka-
tolikus volt, templomban esküdött. Amikor elmondtam
neki, hogy bûnt akar elkövetni és ebben én nem akarok
részt venni, megkérdezte: „Jó, de mit ajánl helyette?”
Azt feleltem: ha komoly indokai vannak, hogy a fogam-
zást elkerülje, tanulja meg a természetes, Billings metó-
dust és a termékeny periódusban férjének és Önnek tar-
tózkodniuk kell az együttléttõl. „Jó, tanítson meg” –
mondta. De nem tudtam hogyan, mi ezt nem tanultuk.
Ezért azt mondtam neki, hogy túl sok páciens vár rám,
jöjjön legközelebb és akkor elmondom. Aznap megláto-
gattam egy katolikus papot a legközelebbi városban és
megkérdeztem, megvan-e neki a természetes Billings
módszerrõl szóló könyvecske? Azt mondta nincs meg,
de megadta Mons. Majstorovic címét, akit meglátogat-
tam, és nagyon örült, hogy én a katolikus egyház tanítá-
sa szerint akarok élni és dolgozni. Neki még volt egy fü-
zete a természetes Billings módszerrõl, és azt odaadtam
páciensemnek. Ekkor, 1983-ban, a kommunista diktatú-
ra idején egyes orvosok kerülték a templomokat. 

Ugyanennek az évnek õszén Horvátországba láto-
gatott az a két professzor, John és Evelyn Billings
Ausztráliából, akik ezt a természetes módot feltalálták.
Az én kórházam volt az egyetlen, amelyik fogadta õket
és ahol elõadást tarthattak. Két héttel késõbb az a pap,
akitõl a könyvecskét kaptam, meghívott, hogy tartsak
elõadást a gyülekezetnek az emberi élet és az erkölcsi
értékek tiszteletben tartásáról, és különösen a fogam -
zásgátlás, a sterilizálás és az abortusz ellen. Az elõ-
adással annyira meg voltak elégedve, hogy nemsokára
olyan sok meghívást kaptam, hogy a diktatúra megszû-
néséig több mint száz plébánián tartottam elõadást.

Hogyan tudta összeegyeztetni a kórházi
munkáját a sok elõadással?

Amikor Horvátország független lett, sokkal több
lett a szabadság is. Így kezdetben még kombinálni tud-
tam a kórházi munkát az utazásokkal. Nemcsak plébá -
niákra hívtak, hanem sok iskolában is hallani akarták
az elõadásaimat az életrõl, az egészségrõl és az erkölcsi
értékekrõl katolikus szempontból. Közben befejeztem a
sebészeti szakképzést, s láttam, hogy mindkét felada -
tom olyan fontos és annyi idõt vesz igénybe, hogy nem
tudom mindkettõt csinálni. Eszembe jutott, hogy azért
kezdtem orvostudományt tanulni, hogy emberi életeket
mentsek. Megértettem, hogy az emberek élete nagyobb
veszélyben van születésük elõtt, mint utána. Ha a még
meg nem született gyermekek életét akarom megmente -
ni, akkor erre a célra elég idõt kell áldoznom. Így hatá -
roztam el 1991-ben a Human Life International (HLI)
segítségével, hogy a kórházi munkámat abbahagyom és
teljes idõben az életért fogok dolgozni. 

A HLI elnöke egy bencés katolikus pap volt, fr.
Paul Marx. Már 1984-ben találkoztam vele, amikor elõ-
ször látogatott Horvátországba. Most már visszavonult
és a kolostorában él, helyette fr. Thomas J. Euteneuer az
elnök, aki szintén katolikus pap. Magyarországon az
Egyesült Államokbeli Joseph Meaney-val voltam, õ is
HLI munkatársa.

M ikor jöttek elõször M agyarországra?

Magyarországra még a rendszerváltás elõtt jöttünk
Mons. Majstoroviccsal, és próbáltuk terjeszteni mun-
kánkat az életért. Hallottuk, országuk mennyire szen-
ved. Miután nem beszélünk magyarul, meglátogattunk
egy horvát katolikus papot, aki itt született. Az õ segít-
ségével ismerkedtünk meg Marko Zagoraccsal és más
pécsi orvosokkal. Felesége, Mrs. Mark nõvér, felismer -
ve a probléma fontosságát, nyolc évvel ezelõtt összeho-
zott Bíró László püspökkel, aki akkor Pécsett volt. Az -

Az életért fogok dolgozni
Azért akartam orvos
lenni, hogy életeket
mentsek – de tanulás
közben rájöttem: ke-
resztény elvek ellen ta-
nítanak minket. Mie-
lõtt befejeztem volna
tanulmányaimat, már
tudtam, hogy nem
akarok részt venni fo-
gamzásgátlásban,
magzatelhajtásban,
mesterséges megter-
mékenyítésben, euta-
náziában. Katolikus
dokumentumokat ke-
restem ezekrõl a té-
mákról. 

A még meg nem született gyermekek életét akarom megmenteni

Az RU–486 abortusztabletta
méreg. Akkor öli meg a magzat-
gyermeket, amikor már dobog a
szíve. Eddig 11 terhes haláláról
tudunk. Ki következik?
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Keresztény orvosok

óta, idõnként eljövök Magyarországra és részt veszek
különbözõ konferenciákon. Vannak horvátországi ta-
pasztalataink, amelyek itt Magyarországon is haszno-
sak lehetnek. Más a nyelvünk, de történelmünk, menta-
litásunk és problémáink igen hasonlóak és – azt hiszem –
tanulhatunk egymástól. 

Csak Európában, fõleg a szláv területeken,

Szlovákiában, Ukrajnában és Oroszországban telje-

sítenek missziót?

Nem, nemcsak szláv területeken, hanem a világ va-
lamennyi országában. Paul Marx atya, aki létrehozta a
Human Life Internationalt, több mint 80 országban járt.
A jelenlegi elnök most Sri Lankában van, tehát nem -
csak Európa a célterület. Én 1992 óta Lengyelország-
ban, Belorussziában, Ukrajnában, Oroszországban,
Moldvában, Albániában, Bulgáriában, Romániában,
Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Macedó-
niában, Montenegróban, Szerbiában, Szlovéniában jár-
tam. Most Magyarországot, Ausztriát és Szlovákiát lá-
togatjuk meg. 

M ilyen hatékonysággal tudja felvenni a küzdel -

met a nem keresztény körökkel?

Azért dolgozom ebben az állásban, mert hiszek a
sikerben. Tudom, ha igazat mondunk, lesznek, akik el -
fogadják. Jézust is volt, aki elutasította, de mások elfo-
gadták. A mai világ fõ problémája – az önöké is – az el -
hallgatás bizonyos témákban, különösen egyházi veze-
tõk körében. Az egyik oldalon jól megszervezett életel -
lenes, családellenes programokat szponzorálnak, fõleg
külföldrõl, és az egyedüli ellenállásnak az egyházaktól
kellene jönnie. Amikor látja az ember, hogy mi történik

az egyházakban a világnak ezen a részén, még látja a
kommunista diktatúra sebeit. Az egyházaknak mindig
meg kell mondaniuk a mai világ problémáira a választ.
Mi, katolikusok, elõnyösebb helyzetben vagyunk, mert
a katolikus egyház hivatalos tanítását bírjuk ezekrõl a
kérdésekrõl. Mondhatjuk, csak a katolikus egyház ma-
radt lojális az összes erkölcsi elvekhez. Az ortodoxok -
kal problémák vannak, õk igen elkülönülnek és nincs
közös álláspontjuk bizonyos kérdésekben. És hogy mi
történt a protestánsokkal, azt Önök jobban tudják ná-
lam. Közülük néhányan nagyon liberálisak lettek, és
nem képesek semlegesíteni azokat az életellenes prog -
ramokat, amelyek elsõsorban az iskolákat, az egészség-
ügyet és az élethez való jogot támadják.

Hiányzik a közös álláspont. Bár a protestáns és ka-
tolikus egyház között ebben a dologban egyetértés van.
Nemrég adott ki az evangélikus egyház egy nyilatkoza-
tot ugyanilyen szellemben, ugyanerrõl. Vannak pozitív
jelenségek, de az általános összefogás még hiányzik.

Nem gondolja, hogy a média eszközeit kellene

jobban igénybe venni . 
Igen. Sokan nem tudnak eleget az egészség elleni

különbözõ módszerek rossz következményeirõl. Meg
kellene mondanunk nekik, hogy a bûn soha nem meg-
oldás, hogy minden bûn rossz következményeket hoz a
testnek. Az egyik füzetemet magyarul is kinyomtattuk,
abból idéznék:

A spirál megöli a gyermeket! A spirál mellett meg-
történik a fogamzás, de a gyermek leggyakrabban már
az elsõ napokban meghal, mert az eszköz megakadá-
lyozza, hogy beágyazódjon a méhbe. Ha a menstruáció
kimaradt, az azt jelenti, hogy a gyermek mégis túlélte a
beavatkozást. Meg kell õrizni az életét! A spirál az
egészséges nõt beteggé teszi (gyulladások, gennyesedé-
sek keletkeznek a méhen belül, a petefészkekben, a
hasüregben vérzések, fájdalmak, vérszegénység...). 

Minden fajta „fogamzásgátló” tabletta használata
mellett mégis gyakran létrejön az ovuláció és a fogam-
zás. Sajnos ilyenkor a gyermek éhen hal, mert a tablet-
ták kiszárítják a mirigyeket és lecsökkentik a tápanyag
– a glikogén – mennyiségét a méh nyálkahártyájában. A
havi vérzés kimaradása azt jelzi, hogy a gyermek ezt a
folyamatot mégis túlélte. Abortuszt ilyen esetben sem
szabad végezni.

Azok az asszonyok, akik „fogamzásgátló” tablettá-
kat szednek gyakrabban betegszenek meg emlõ-, bõr- és
méhrákban. Szervezetük hajlamosabb a szív- és agyin-
farktusokra, visszérgyulladásokra és embóliákra. Sérül a
májuk és a látóidegük, immunitásuk gyengül stb. A „fo-
gamzásátló” tabletták nem jelenthetnek megoldást még a
rendszertelen menstruációs ciklus szabályozására sem.

A más „fogamzásgátló” eszközök többsége szintén
automatikusan gyilkos hatású a magzatra nézve. Ahogy
Jézus mondta: „Bizony mondom nektek, amit e legki-
sebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”
(Mt 25,40) A mi legkisebb testvérünk az a pici megfo-
gant gyermek. Nem szabad megölni, bármilyen helyzet-
be kerülünk is! Bíznunk kell Istenben! Jézus szó szerint
ezt mondta: „Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok:
'Mit együnk?', vagy 'Mit igyunk?', vagy 'Mibe öltözköd-
jünk?', mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a

ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.
Ti keressétek elõször az Isten országát és annak igazsá-
gát, és mindezt megkapjátok hozzá.” (Mt 6,31–33)

Hitünk és erkölcsünk tanítója a katolikus egyház,
folyamatosan hirdeti a házasélet és a fogamzás közti fel-
bonthatatlan kapcsolatot, amely létrejöttekor az Isten
lelket ajándékoz az új embernek. Részletesebb magyará-
zat errõl a témáról a „Humanae Vitae” és a „Donum Vi-
tae” dokumentumokban található. Így halálos bûnnek
számítanak nem csak a meg nem született gyermekek
megölése, hanem a fogamzásgátlás, sterilizáció és a
mesterséges megtermékenyítés különbözõ formái is (pl.:
inszemináció, lombikbébi program stb.). Kevés lombik-
ban fogant gyermek marad életben. Azt halljuk, hogy
többségüket megölik vagy lefagyasztva tartják életben.

Ne engedjék meg és ne vegyenek részt korai
amniocentézis-vizsgálaton, (magzatvíz-vizsgálaton)
vagy más olyan születés elõtti diagnosztikai procedúrán
sem, amelynek célja a beteg gyermekekre való vadászat
és azok megölése. Nem szabad megölni a betegeket
sem! Senki sem lehet boldog attól, hogy megölt egy
embert, de boldog lehet, hogy egy beteg ember életét
szolgálja. Bûnt sohasem szabad elkövetni, a bûn soha
nem lehet megoldás!

XI. Piusz pápa a „Casti conubii” enciklikájának
56. paragrafusában a következõket írja a fogamzásgát-
lás és sterilizáció ellen: „A házasélet gyakorlásának
olyan módja, amikor a nemi aktus emberi beavatkozás
következtében meg van fosztva attól a lehetõségtõl,
hogy új élet közvetítõje, létrehozója legyen, ellenkezik
az isteni és természeti törvénnyel, ezért, aki így él, sú-
lyos bûnt követ el.”

Azok, akik gyártják, reklámozzák, vagy forgalmaz-
zák a fogamzásgátló szereket, nemcsak szemérmetlen-
ség, házasságtörés és a fogamzásgátlás bûnében segéd-
keznek, hanem a hamis biztonságérzet keltésében is bû-
nösök, hogy nem fertõzõdhet meg a terméküket vásárló
személy. Ugyanis bebizonyosodott, hogy az óvszerek
használata mellett is terjed az AIDS, a humán
Papilloma-vírus, amely méhrákot okoz, a Chlamydia
Trachomatis, a Hepatitis, a Herpes genitalis, Szifilisz és
más fertõzõ betegségek. A Család Pápai Tanácsa az
1995-ben kiadott „Az ember nemisége: az igazság és
jelentõsége” címû dokumentumban leszögezi: ”Ebben a
kontextusban a szülõk utasítsák vissza az ún. safe-sex
(biztonságos szex), vagy a safer-sex (biztonságosabb
szex) elõsegítését, amely veszélyes és erkölcstelen po-
litikán alapul és azt a hamis látszatot kelti, hogy az óv-
szer elegendõ védelmet nyújt az AIDS-el szemben.”

Abban az esetben, ha komoly, méltányos ok van a
fogamzás elkerülésére a termékeny napok alatti megtar-
tóztatás fogadható el. A termékeny és terméketlen idõ-
szakok manapság már egyszerûen és biztonságosan álla-
píthatók meg, még a rendszertelen ciklusok esetén is a
Billings-féle és a szimptotermikus módszerek alkalma-
zásával. Szexuális életet nem szabad élni az Isten által
megáldott házasság létrejötte elõtt, vagy azon kívül,
mely házasság szétbonthatatlan a házastársak valame-
lyikének haláláig. (Folytatjuk a témát a túlnépesedéssel.)

Kuruczleky Ilona és 
Kovács Mária 

Az életért fogok dolgozni
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M i a véleménye Tanár úrnak az egyház által meg-

hirdetett engesztelõ imaévrõl? Tudjuk, hogy a

kommunizmus negyven éve alatt az egyháznak

nem volt lehetõsége beleszólni az ország sorsának

alakulásába. M ost mennyi lehet az egyház szerepe

abban, hogy a változásokat jó irányba terelje?

A keresztény egyházak, így a katolikus vallás is,
mindig eredményesen szólhat bele a mindenkori politi -
kába – a hívein keresztül. Tehát, ha a püspöki kar – bölcs
megfontolásból – nem nyilatkozik rendszeresen az éppen
hatalmon levõ kormányok kereszténygyalázó megnyilat -
kozásaira, akkor is a híveken keresztül, akik szavazók –
ha tud, és ha akar – sikerrel szólhat bele bármibe. 

Akkor jogos volt az ateisták félelme, hogy az

egyház ne szóljon bele a politikába, mert õk a lel-

keket uralják?

Ez egy hamis pogány fogás, ami természetes, hogy
ha vörös pártok uralkodnak, mert azokat választotta
meg a többség, akkor persze, hogy tiltakoznak és tilta -
ni akarják a keresztény hitet, ez szinte természetes. Az
nem természetes, hogy az ezer éve keresztény magyar-
ság, a magyar társadalom nagy része mégis tudomásul
veszi, sõt megválasztja a bevallottan istentelen politi-
kusokat. Ma az önmaga mindenhatóságáról meggyõzõ-
dött, önmagát Istenné tett ember olyan közvéleményt
teremt a világon, nem csak Magyarországon, az Ame -
rikai Egyesült Államokban éppúgy, hogy ez alól csak a
legritkább esetben sikerül valakinek kiszabadulnia a
hite segítségével! S ha már itt tartunk, szerintem az az
ember, aki ilyen vagy olyan okból õszintén hitt a szo-
cializmus eszméjében, azt hitte, hogy ha az megvaló-
sul, akkor a világ jobb lesz, tehát ha ebben õszintén
hitt, erõszakot pedig nem alkalmazott, nos, az ilyen
ember számomra és az emberiség történetében többet
ér, mint az, aki cinikusan, önmagát Istennek képzelve
mindent megenged magának és a társadalomnak. 

Az, hogy – talán jobb híján, de remélem nemcsak
jobb híján – most éppen egy ilyen imaakciót indított a
katolikus püspöki kar, az természetes és helyes, hiszen
magam is meg vagyok gyõzõdve az ima erejérõl, tehát
arról, hogy egy bensõséges ima realitásokká tud válni.
Ez tehát helyes, örvendetes, de nem ez az egyetlen.
Csak a vallás menthet meg bennünket, de hit nélkül az
egész nem ér semmit.

A Tanár úr említette egyik könyvében, hogy

nem tartja fontosnak az egyház átvilágítását. Pedig

ezzel maga az egyház is foglalkozik.

Errõl már négyszer-ötször is megnyilatkoztam.
Nem egészen így gondolom, hogy nem tartom fontos-
nak, hanem – amennyire emlékezem – engem az a gon-
dolat vezetett és vezet most is, hogy ha az 1949–50-ben
megkezdõdött brutális üldözések idején a keresztény
és/vagy katolikus papság a vértanúságot vállalja vagy
teljesen visszavonul, akkor valóban megszûnik a ke -
reszténység. Ha így történt volna, kérdezem én, 1951-
ben vagy 1952-ben ki keresztelte volna meg a gyerme -
kemet, kitõl kapott volna egyházi oktatást, hogy lehe -
tett volna elsõáldozó vagy bérmálkozó? Vagyis ezzel
azt akarom mondani, amit Graham Greene a „Hatalom
és dicsõség” címû regényében nagyszerûen kifejtett
már a harmincas években, amikor a nagy mexikói ke -

resztény üldözések voltak, amelyekrõl érdekes módon
általában szó sem esik, kifejtette, hogy ilyen szoros
helyzetben a bûnös papra is szükség van, mert felszen-
telt pap, és a hívõnek nem kell tudnia, hogy õ bûnös,
de megkapja a szentségeket. Errõl ez a véleményem.
Az más kérdés, hogy tisztázta-e ezt a katolikus klérus
egymás között vagy nem. Attól tartok, hogy nem. Ha
nem, ez bûn és zavaró tényezõ. Azokban az években
nagyon sok gondunk volt a feleségemmel a gyónással
kapcsolatban: nem kerülünk-e önmagunk veszedelem -
be azzal, hogy azt gyónjuk, ami a véleményünk, nem
csak a bûnünk. De úgy határoztunk, hogy ezzel nem
fogunk törõdni. Nem kell politizálni gyónás közben,
bár nagyon sok hívõ akkor is igényt tartott volna, hogy
a politikára panaszkodhasson. Egyébként észre lehetett
venni, hogy ki a rossz pap, majd azt is észre lehetett
venni, hogy ki a besúgó. Az 1990-ben hatalomra került
elsõ magyar kormánynak szerintem végzetes vétke,
hogy nem hozta nyilvánosságra az egész aktaanyagot,
mint Németországban, beleértve azokat is, akiknek je-
lentettek. Ez sajnos elmaradt. Antal kérdezte tõlem an-
nak idején, hogy el akarom-e olvasni a rólam írt felje-
lentéseket, akkor én egy filmstúdiót vezettem. Azt vá -
laszoltam, és most is az a véleményem, hogy nem ér -

dekel, miért zavarjam ezzel a saját lelki világomat.
Biztos vagyok benne, hogy a nemrégen napvilágra ke -
rült feljelentések között jelentõs köteget tesznek ki
azok, amelyek rólam írott szövegek.

M ilyennek értékeli a Tanár úr a milleneumi év

programját?

Ezt rám bízták, én voltam a kormánybiztos, Orbán
Viktor ezzel megtisztelt. Életem legszebb élménye volt.
Igyekeztem a lehetõ legjobban megszervezni. Ami az
én tervem volt, meg is valósult, de érdekes, hogy ez
nem tudatosult sokakban, bár lehet, hogy ez a jó. Ne-
kem az volt a kiindulópontom, hogy mivel ezer év alatt
– jó és rossz értelemben véve is – a mindenkori ünne-
pet a mindenkori hatalom rendelte el, még a napot is
meghatározták, ezért most egy olyan ünnepünk legyen,
amikor minden közösség, önkormányzat maga dönti el,
hogy akar-e ünnepelni, ha igen, mikor és hogyan. Még
azt sem szabtuk meg, hogy az általuk kiválasztott na-
pon ki jelenjen meg ott az állam képviseletében. Õk
hívhatták meg. Ezzel én az önkormányzatok mûködését
is szerettem volna kibontakoztatni, bár az nem vallási
kérdés, megmaradásunk egyik lehetõsége. Ez nagysze-
rûen mûködött. Polgármesterek, önkormányzatok kép-
viselõi megkerestek, hogy szabad-e ezt vagy azt tenni.
Azt feleltem, hogy természetesen, ne engem kérdezges -
senek, hanem tegyék a dolgukat. Ennek volt egyik –
szintén nem emlegetett – ritka példája, hogy az Alföld
nagy részein, ahol történelmi okokból kálvinista, más -
részt – ahol tótok települtek meg – evangélikus magya-
rok éltek, és azon az egészen környéken egy árva Szent
István-szobor sem volt, mert a szenteket nem tisztelték,
most legalább száz Szent István-szobrot készítettek ma-
guktól kálvinista önkormányzatok és községek, mert ez
az õ szentjük, a kereszténységet õ hozta. Ha kény-
szerítettük volna õket, akkor nem tették volna.

M i a véleménye az ökumenizmusról?

Nekem személy szerint az, hogy az ökumenizmus
idõnként közösen tartott istentiszteletekben nyilvánul
meg, nem tetszik és hamis is, mert vagy katolikus va -
laki, vagy református. De hogy egymást tiszteljék,
szeressék és tûrjék, az alapkérdés. S ez megint megva -
lósult a milleneum évében, mert voltam én olyan kis
Baranya megyei faluban, ahol egy templom van, és
abban délelõtt katolikus, délután református istentisz-
telet folyik a legnagyobb szeretetben.

Azt gondolom, hogy vezetõi szinten tudnak a

különbözõ felekezetek egymásról, de a templomba

járók nem tudják például, hogy milyen karitatív te-

vékenységet végeznek más egyházakban.

A keresztény és katolikus élet egyik nagyon sú-
lyos hibája és problémája, beleértem ebbe a papok és
lelkészek ténykedését is, hogy a mise vagy istentiszte -
let, az azon való összejövetel már-már egy hivatalnoki
tevékenység a pap részérõl. Igen sok katolikus pap lel -
ketlenül, hivatalnokszerûen darálja le a misét, nem
foglalkozik a híveivel. Például meg kellene látogatnia

Nemeskürty István Tanár úr gondolatai  2006-ban

Nemeskürty István korunk
polihisztorának munkássá-
ga nem szorul bemutatás-
ra, ez az interjú nem is ezt
a célt szolgálja. Gondola-
tait szeretnénk megosztani
az olvasókkal 2006 tava-
szán, a választások elõtt.
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egy plébánosnak elõbb-utóbb minden hívét, fõleg a
kis településeken. Nem tapasztalni már olyan paszto-
rációs tevékenységet a részükrõl, mint az elvárható
volna. Talán a paphiány az oka.

Tanár úr említette, hogy gyónási problémái

voltak a politikát illetõen. Nem gondolja, hogy

nemcsak az egyénnek, de egy nemzetnek is ideje

volna már tisztáznia a múltját?

A magyar nemzetnek önmagával is el kellene szá -
molnia, és nem számoltunk el önmagunkkal. Például
1941-ben az egész világgal háborúba kerültünk, ami
enyhén szólva furcsa: a Szovjetunió, az Amerikai
Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zé -
land, Kanada, India. Ez már-már eszelõs õrültség volt,
de errõl nem tehetünk, nem kérdeztek meg minket. De
arról tehetünk, hogy a mai napig, mint ártatlan áldoza -
tot szemléljük magunkat, kesergünk az orosz uralom
és annak folyományai miatt, holott mi támadtuk meg
õket, akkor viszont miért csodálkozunk, hogy védekez -
tek és visszaütöttek. Amellett folyton gyászünnepsége -
ket tartunk, mert mi elhitetjük magunkkal, hogy mi va -
gyunk az üldözöttek. Én mondhatom ezt, mert én írtam
meg „Rekviem egy hadseregért” címen (1972-ben je-
lent meg, de korábban írtam), hogy azóta semmi mást
nem ünneplünk, gyászolunk, mint a doni hadsereg
veszteségét, tragédiáját, elfelejtve bármi mást, ez szá -
nalmas. Vagy: Budapest hõsi védelme. Mi az, hogy vé -
delme? Budapestet nyílt várossá kellett volna nyilvání-
tania Szálasi Ferenc nemzetvezetõnek. Ehelyett hagy-
tuk, hogy tönkrelõjék, és sokan még ma is hencegnek,
hogy õk milyen hõs védõi voltak a fõvárosnak. Én hi-
vatásos katona voltam, én tudom, hogy mi a háború.
Azon sem gondolkodik el a nemzet, hogy a németek
megszállta Európa egyetlen fõvárosa Budapest, amely
hagyta magát rommá lõni. Párizs elpusztítására Hitler
parancsot adott, Choltitz tábornok kivonta a hadsere-
gét Párizsból. Kesseling Rómát nyílt várossá tette, de
Athén, Belgrád, Zágráb, Pozsony, Prága, Szófia, Buka -
rest, Amsterdam, Brüsszel, Oslo sértetlen maradt.
Hogy lehet ez? És mi még élvezzük ezt a mártír szere -
pet, nem nézünk szembe önmagunkkal, sem a hibáink-
kal, sem a vétkeinkkel. Ismétlem, a nemzet nem bûnös
a háborúban, a megkérdezése nélkül indították meg.
Még az országgyûlést sem szavaztatták meg, mert
Bárdossy László még napirend elõtti bejelentésben azt
közölte, hogy hadban állunk. De errõl nem beszélünk,
hanem boldogan élvezzük, hogy minket senki sem sze -
ret, meg hogy rugdos. De miért rugdosnak? Ki kezdte
ezt? Ezt csak azért mondom, hogy a nemzetben belül
nincsenek dolgok elrendezve, és ez az eredménye,
hogy mindenki csak arra szavaz, például politikai sza -
vazáson, akirõl azt hiszi, hogy nem bántja õt.

Kvázi a háborús bûnösségünket nem gyóntuk

még meg?

Nem, mert nem érezzük magunkat bûnösnek, ha -
nem azt érezzük, hogy minket lerohantak a csúnya oro-

szok, mert lerohantak. Azért volt egy hõsi pillanata a ma-
gyar történelemnek: 1956, de sajnos csak egy pillanat. 

Tanár úrnak egyik kedvenc témája Trianon. El

lehet azt képzelni, hogy valaha Nagy- M agyaror -

szág leszünk?
Elképzelhetetlen, mert ennek is mi vagyunk az okai. 
Az lehetséges, hogy egyszer Erdély önálló le-

gyen?

Erdély mindig különállt a magyar királyságtól. Az -
tán ez megpecsételõdött a török uralom alatt, amikor a
törökök egy kis államnak tekintették Erdélyt, még feje-
delmeket is neveztek ki. De mai napig is azt hiszik –
még történettudósok is úgy emlegetik –, hogy Erdély
választotta a fejedelmeket, holott a szultán nevezte ki.

Én reménykedem, hogy Erdély elnyeri még a

függetlenségét, és a többi elcsatolt országrész az

Európai Unión belül csatlakozik hozzánk.

Hogy mennyire nem vagyunk önmagunkkal tisztá-
ban, azt az az eset is mutatja, hogy csak az ún. Székely
himnuszt énekeljük patakzó könnyekkel a szemünk-
ben, és senkinek nem jut eszébe a Felvidék, Kárpátal-
ja, a Bácska, Horvátország. Tõlem már megkérdezték
bácskai magyarok, hogy õket miért nem siratjuk. És
igazuk van.

Lehet itt még akkora történelmi változás vagy

fordulat, hogy mégis… ?

Mindig minden lehet. De a nagyobb veszély nem
ez, hanem az, hogy a világ fog elpusztulni viszonylag
rövid idõ alatt. Megmérgeztük a vizeket, megmérgez -
tük a levegõt, megmérgeztük az élelmiszert. Ezzel a
szélhámossággal jönnek, hogy marhavész, birkavész,
madárvész, halvész, ijesztgetnek minket, de tény, hogy
pusztítjuk önmagunkat .

Sokan gondolják, hogy mai világunk az ókori

Róma végnapjaihoz hasonlatos. Az egoizmus, az

önzés, a szeretetlenség, a szerzés vágyának vagy a

pénz istenítésének bûne az égbe kiállt. M i követ-

kezhet ebbõl? Szodoma és Gomora, vagy eljön új-

ra a M essiás?

Az evangéliumban mindkét lehetõség benne van.
Az is, hogy eljön a kegyetlen büntetés. Bár Szodomá-
nak és Gomorának is megkegyelmezett volna az Úr, ha
lett volna legalább tíz igaz. A másik lehetõség is nyit-
va van, hogy újra eljön a Megváltó, és akkor majd ren-
det teremt a világban.

Ha mégis a büntetés jön el, számíthatunk- e ir-

galomra a Patrona Hungariae közbenjárására, hi-

szen országunkat Szent István a Nagyboldogasz-

szonynak ajánlotta fel.

Ez egy különös teológiai kérdés. Mivel katolikus
vagyok, számomra Szûz Mária jelentõsége, az iránta
érzett tiszteletem oly nagy, hogy lélekben néha Krisztus
fölé helyezem. Ezt az „eretnek” gondolatot persze félig
tréfásan mondom, hiszen teológiailag Szûz Mária Isten
szülõje, hogy úgy mondjam, rangban a Szentháromság
után következik. Mivel elõttem és általában a tudósok

elõtt is ismeretlen okból a régmúltban a magyarok
rendkívüli módon matriarchális szemléletûek voltak,
tehát nagyon kötõdtek egy õsanya tiszteletéhez, ezt mi
is örököltük. Kétségtelen, hogy egész Európában nincs
annyi Szûz Máriát, Boldogasszonyt rajongva tisztelõ
egyházi ének, mint magyar nyelven. Ez valóban külön-
legesség. De: „nem ti választottatok engem, én válasz-
tottalak titeket” – mondotta Jézus Krisztus, s ez vonat-
kozik a magyarság keresztény hitre térésére. Ugyanak-
kor Mária esetében más a helyzet, nem õ választott
bennünket, hanem mi választottuk õt. Ez még olyanok-
ban is megnyilvánul, hogy a magyar nemzet életében a
nõ sokszor megtartotta a leánykori nevét, ami az asz-
szony tiszteletének különleges megnyilvánulása.

Nem csak Patrona Hungariaénk van, hanem

Szent Koronánk is. Van más nemzet rajtunk kívül,

amely rendelkezik hasonló adottságú vagy hason-

ló erejû szakrális tárggyal? Ha a Szent Korona egy-

általán tárgy.
Nem tudok róla. Amikor a Millenniumba beleszõt-

tem a Szent Korona tiszteletét, fõként azért tettem,
mert ezt a szétesett, egymásra acsarkodó népet, nemze -
tet, társadalmat már csak egy olyan közös eszme köt-
heti össze, amilyen a Szent Korona. Ma már kevesen
emlékeznek arra, hogy a parlamenti elhelyezés sem
volt egyszerû feladat. Viták kereszttüzében kellett ki-
hozni a Nemzeti Múzeumból. Ahhoz, hogy bekerülhes-
sen a Parlamentbe, el kellett érni, hogy Göncz Árpád
köztársasági elnök aláírjon egy törvényt, mely szerint
a Koronának ott a helye. Szóval már ez sem volt köny-
nyû. Valószínûnek tartom, hogy a Szent Korona tana,
amelyet sok tudós tagad vagy kétségbevon, de amit a
nemzet közvéleménye mégis mindig elfogadott, azért
is alakult így ki, Isten azért ültette így belénk, hogy le-
gyen valami, ami egységre kényszerít bennünket. Ma-
ga a Szent Korona, mint tudjuk – a nemzet egységét je-
lenti. Tehát õ uralkodik. A király csak viseli a Szent
Koronát, akinek a parancsait végrehajtja, s ezek a pa -
rancsok mindig a nemzet érdekeit szolgálják.

Mindaddig, amíg tiszteletben tartjuk, mûködni fog
általa az Isteni erõ. De ma már csak egy bizonyos ré -
teg tartja tiszteletben, aki magát nemzetnek nevezi. A
társadalom többségének sajnos nem jelent semmit. Er -
rõl azonban nem õk tehetnek, hanem azok, akik belé-
jük oltották, akik elhitették velük, hogy az csak egy ki-
rályi ékszer – 'Uram bocsá' – egy svájci sapka, amely
nem illik egy köztársaság eszméjéhez. Himnuszokban
ünnepelték a Szent Koronát. Batsányi János, Kazinczy
Ferenc, Verseghy Ferenc vagy Szentjóbi Szabó László,
akik még a magyar szocialista kormányok számára is
mártírhõsök voltak. Batsányi János például azt írta,
hogy a magyar demokratikus gondolkodás gyõzelme,
hogy a Korona visszakerült Bécsbõl, mert ezáltal a
népfelség, a népuralom gyõzött. Ezt fõként azok szá -
mára mondom, akik úgy vélekednek, hogy egy köztár -
saságpártinak nem kell tisztelnie a Koronát.

Én bízom a Szent Korona erejében, és abban

is, hogy a Jóisten nem engedi, hogy az ember

ennyire ostoba legyen, hogy elpusztítsa önmagát.

Segíts magadon, az Isten is megsegít.
KURUCZLEKY ILONA

Nemeskürty István Tanár úr gondolatai  2006-ban
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Hogyan lesz egy templomból egyház? –
tette fel a szónoki kérdést egy alkalom-
mal egy kritikus ismerõsöm. Josef Piper,
neves filozófus és egyházszociológus az
ilyen kérdésre egyszer így válaszolt talá-
lóan: „Egészen biztos, hogy nem építész-
tervezõk által.”

Úgy érzem, idõszerû a kérdés, amióta nyu-
gati társadalmunkban egyre több Isten-há-
zát rendezvénycsarnokká, elõ-
kelõ termekké alakítanak át, s
azon törik fejüket az illetéke-
sek, hogy mi legyen a sok egy-
házi ingatlannal, mert évrõl év-
re csappan az egyházadót fize-
tõk száma? Egyes ilyen Isten-
házák úgy néznek ki manapság,
mintha maga a ház Ura mon-
dott volna le róluk.
Pedig itt csak egy-
szerûen a vendé-
gek maradoztak el
fokozatosan belõ-
lük. Mert az Úr
még mindig itt van
és nagy gesztussal
hív minket házába: „Jöjjetek és lássátok!”
De úgy tûnik, hogy egyre kevesebben
akadnak, akik megkérdeznék Õt: „Mester,
hol laksz?”

Talán sokszor az lehet az Úrnak a be-
nyomása rólunk, hogy túlságosan el len-
nénk foglalva saját lakásproblémáinkkal
falun és városon. Az igazi lakásnélküliek-
kel viszont legtöbbször már csak az esti
híradókban találkozunk. Pár percig látjuk
õket a képernyõn, ahogy menekülnek
nyomorukból, amikor házaikat lebombáz-
zák és leégetik. Ahogy Ázsiában és Afri-
kában az árvíz, a földrengés és az aszály
elõl próbálják menteni életüket. Talán
egyesek még nagy ritkán szabadságuk
idején is látnak belõlük párat, ahogy – át-
utazva a nyomornegyedeken – négycsilla-
gos szállodáikhoz tartanak. Egyáltalán
nem csoda, ha ezen szerencsétlen embe-
rek templomai sosem állnak üresen, vagy
még kevésbé eladók, mint mostanság a
mieinkbõl jó néhány, s ha számukra Jézus
prédikációja egészen másként hat, mint
miránk: „Jöjjetek hozzám, kik fáradtak
vagytok...”, hisz „Atyám házában sok
hely van.”

De mintha nekünk is, akiknek hozzájuk
mérten sokkal jobb dolgunk van és jóval
kényelmesebben lakunk, meglennének a

magunk lakásproblémái. Magányosságunk
nyomora – minden határidõnapló sûrûsége
és a baráti kapcsolatok ellenére – jelen van,
és gondjaink, melyek éjszakáinkat kísérik,
valamint félelmeink a jövõtõl behálózzák
életünket. Hol is lakunk mi a valóságban?
Hol vagyunk otthon igazán? Hol érezzük
magunkat biztonságban akkor is, ha elköl-
tözünk? S hol marad az Úrnak még hely a
mi életünkben?

Isten „lakásproblémájának” tehát vala-
miképp köze van a mienkhez. Így volt az
mindig is, amire a János evangélium kez-
dete emlékeztet: „A tulajdonába jött, de
övéi nem fogadták be.” Isten lakásproblé-
mája ott kezdõdik életünkben, ahol túlsá-
gosan jól és végérvényesen berendezked-
tünk, s ahol a tanítványok kérdését –
„Mester, hol laksz?” – már nem tesszük
fel egyáltalán.

S ha valaki köreinkben mégis feltenné
neki a kérdést, hova tudná õt az Úr meg-
hívni? A szebbnél szebb középkori kated-
rálisokba, melyekben a turisták minden
áhítat nélkül csak úgy hemzsegnek? Vagy
inkább a közösségeinkbe, amelyek vasár-
naponként szentmisékre gyûlnek össze,
vagy a családba, amely az ebédnél tudja,
hogy kinek tartozik köszönettel az ételért?

„Hát nem tudjátok, hogy Isten templo-

mai vagytok?”, szegezi nekünk a kérdést
Szent Pál apostol. Kit dicsõítenek a cso-
dás egyházi épületek, templomok Rómá-
ban, Kölnben vagy Santiagóban, ha azok
üresen tátongnak szépségükben, mert az
élõ emberi kövek lemorzsolódtak a krisz-
tusi szegletkõrõl? Ugyanaz a Szent Pál
így érvel az Efezusiakhoz írt levelében a
keresztény méltóságról: „Apostolokra és
prófétákra alapozott épület vagytok, s a

szegletkõ maga Krisztus Jézus.
Õ tartja össze az egész épületet,
belõle nõ ki az Úr szent templo-
ma.”

Ha Manilában kérdezné ma
valaki az Urat: „Mester, hol
laksz?”, egészen biztos, hogy
Õt a milliós nagyságú város
szeméttelepeire hívná meg. Ott

több mint  25 000
ember él ma is na-
ponta hulladékból
a Fülöp-szigetek
fõvárosában. És
annak közepére a
szegények egy kis
templomot építet-

tek. Az oltárkép a kereszten függõ Krisz-
tust ábrázolja. A mi szemünkben furcsa
diadalmaskodónak tûnhet Õ ott. Mert a
dicsõségét jelképezõ glorióla autógumi-
ból van eszkábálva, és széttépett rongyda-
rabok, üres konzerves dobozok az oltár dí-
szei. Mindennapi hulladék éppen. De lá-
bainál emberek százai élnek és imádkoz-
nak naponta, akik tudják, hogy Õ velük
van nyomorukban is.

Minket mindez arra emlékeztet, hogy
hogyan lesz a világ szemetébõl, nyomorá-
ból új élet. Arra bátorít a látvány, hogy az
életünket körülvevõ nehézségbõl, hulla-
dékból építsünk az Úrnak szentélyt. Hogy
az Úr a kérdésre, amit mi neki remélhetõ-
leg gyakran felteszünk – „Mester, hol
laksz?” –, a mi közösségeinkben, család-
jainkban és az én életemben is nagylelkû
biztatásával meg tudjon hívni: „Jöjjetek és
lássátok, én veletek
vagyok minden nap a
világ végéig!” és
„Nézzétek, az ajtóban
állok és kopogok. Aki
meghallja szavam, és
ajtót nyit, bemegyek
hozzá, vele eszem, õ
meg velem.”

LUKÁCS JÓZSEF, KÖLNI MAGYAR PLÉBÁNOS

A templomainkban hazaváró Úr
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1898. április 8-ról
9-re virradó éjjel
nagy öröm érte a

Neumann családot
Konnersreuthban:

megszületett elsõ
gyermekük, Teréz.

Április 19-én,
Húsvét vasárnap
meg is keresztel-

ték. A család sze-
génysége nagy

volt, de gyermek-
áldásban gazdag.

T
eréz okos volt,
jámbor és szor-
galmas. Bizonyít-

ványa csupa jeles. Az
volt a szándéka, hogy
elmegy betegápoló nõ-
vérnek az afrikai misz-
sziókba. Közben kitört
az elsõ világháború. Te-
réz apjának is be kellett
vonulnia. Amikor elõ-
ször szabadságot ka-
pott, hozott ajándékba
Teréznek egy képecs-
két, amely Kis szent Te-
rézt ábrázolta, akivel az
élete összefonódott.

A bevonult férfiak
munkáját otthon a nõk
végezték el. Teréz erõs
és egészséges volt, sze-
retett dolgozni. Közben
mindig a szeme elõtt
tartotta célját, hogy a
háború után missziós
nõvér lesz.

Nézzük csak, mi tör-
tént vele? 1918-ban a
faluban tûz támadt, Te-
réz aktívan részt vesz az
oltásban és a hátgerince
súlyosan megsérül, majd megbénul. A
következõ évben meg is vakul. Négy évi
vakság után, 1923-ban Kis szent Teréz
boldoggá avatásának napján visszanyeri
látását. 1925-ben, a szentté avatás napján
bénaságából is felgyógyul.

1926-ban megjelenik testén Krisztus
öt sebe, a stigmák, amelyeket 1962-ben
bekövetkezett haláláig visel. A sebek
nem gyógyulnak és nem fertõzõdnek.
Péntekenként bõségesen véreznek és erõs
fájdalmat okoznak.

Teréz életét
gyermekkora
óta látomások
és jelenések
kísérik. Pénte-

kenként Jézus szenvedéseit élte át, szent-
áldozásai során misztikus kapcsolatba
került az Üdvözítõvel. 1926-tól nem kí-
ván enni és inni. 1927-tõl haláláig –
harmincöt éven át – semmiféle ételt és
italt nem vesz magához, a mindennapos
szentáldozás ostyáján kívül. A misztika
története nem ismer hasonló esetet!

Teréz 1925–1926 táján írt levelébõl
részlet: „Novemberben néhány napig
nagy fájdalmaim voltak, az orvos vakbél-
gyulladást állapított meg és azonnali mû-

tétet ajánlott.” Teréz
Kis szent Terézhez fo-
lyamodott és meg-
gyógyult, mûtét nélkül.
Hasonlóképpen gyó-
gyult ki gerincferdülé-
sébõl és erõs derékfájá-
sából is. De ekkor Kis
szent Teréz így bátorí-
totta: „Még sokat és so-
káig szenvedsz!” Hét év
bénaság után tud ülni és
járni, lába is kiegyene-
sedett, amit a bénaság
nyomorékká tett.

Lelki atyja Naber
plébános volt, aki így
jellemezte Terézt: „Neu-
mann Teréz egy nagy
gyermek. Józan életû,
nincs benne mesterkélt-
ség, nem babonás, nincs
benne vakbuzgóság.
Egyszerû, természetes
gyermek, ártatlan és mé-
lyen vallásos. Szenvedé-
sének köszönhetõ, hogy
minden rendkívüli do-
log ellenére, ami vele
történt, egyszerû és vi-
dám maradt. Elõszere-
tettel viseltetik minden
iránt, ami kicsi és jelen-
téktelen.”

Teréz magát butának
tartja, minden jó benne
az Úrtól van. A tökéle-
tesség az Isten akaratá-
val való azonosulásban
rejlik, vallja. 

Amikor megkérdez-
ték tõle, hogy miért van
a világon, azt válaszol-
ta: „Azért, hogy dol-

gozzam, beszélgessek az Üdvözítõvel és
szenvedjek.” Mi a legfontosabb a vallásos
életben?” – kérdezték tõle. Ezt a nagy-
szerû választ adta: „Az Üdvözítõt nagyon
szeretni, iránta nagy bizalommal lenni és
szívesen szenvedni, hogy az Üdvözítõ
másnak is juttasson a gyümölcsébõl.”

Teréz sajátos rózsafüzére így szól:
„Üdvözítõm, szeretlek, Te olyan jó
vagy!” Ha így tudunk gondolkodni és él-
ni, mint Neumann Teréz, akkor jó úton
járunk. Minden csoda JEL, Isten és az Õ
természetfeletti valóságának jele. Fel kell
ismernünk mondanivalóját, üzenetét.

Logikus következményeit pedig be
kell építenünk az életünkbe.

PÁLFFY MÁRIA

Hivatása:

szenvedés
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A
Zselízi Római Katolikus
Plébánia és a Pázma-
neum Társulás szervezé-

sében február 21-én Prohászka
Ottokár Tanulmányi Napra ke-
rült sor Zselízen. A Székesfe-
hérvári Egyházmegye által
meghirdetett Prohászka-év al -
kalmából a felvidéki magyarok
ebben a formában is megemlé-
keztek Prohászka Ottokár püs-
pökrõl, Nyitra városának szü-
löttérõl. A megemlékezés ünne-
pi szentmisével kezdõdött, ame-
lyen a jelenlevõ paptestvérekkel
két püspök atya is koncelebrált:
Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspök és Orosch János
pozsony-nagyszombati segéd-

püspök. A szentmise vé-
gén Galgóczi Rudolf,
helybeli esperes-plébá -
nos megköszönte a püs-
pök atyák szentmisében
mondott buzdító szavait,
majd a lelkiatyákat a
plébániára hívta, hogy a
lelkiek után szellemiek-
ben is feltöltõdhessenek.

A Tanulmányi Nap
keretében Spányi Antal
székesfehérvári püspök két elõadására került sor. Az elsõ
elõadás „Prohászka Ottokár, a magyarok apostola” címet
viselte, és Prohászkának a magyar nemzet szellemi-lelki
felemelkedése érdekében végzett tevékenységét mutatta
be. Az elõadó hangsúlyozta, hogy Prohászka Ottokár nem
született magyarnak, hanem azzá lett. Morva-német csa -
ládból származott, tanulmányait a Felvidéken kezdte: Ró-
zsahegyen majd Losoncon végezte az elemit, s kezdte
meg az utóbbi helyen a gimnáziumot református  iskolá -
ban, majd Nyitrán a piaristák neveltje lett. Egész életében
tisztelte más nemzetek kultúráját és nyelvét, szlovák
nyelvû falvakban például igyekezett szlovákul prédikálni
a híveknek. A magyarság apostola és tanítója volt, a ma-
gyar katolikus megújhodás programadója, ugyanakkor az
egyetemes kultúra aktív részese is – hangsúlyozta 100 év-
vel ezelõtt püspökké szentelt elõdjérõl szólva Spányi püs-
pök atya.

A Tanulmányi Nap következõ elõadása Prohászka
szociális tanítását vette nagyító alá. A magyarság nagy

apostolának tevékenységét döntõen meghatározta, hogy
teológiai tanulmányait XIII. Leó Rómájában végezte, aki
az elsõ szociális enciklika megalkotója volt. Az enciklika

elsõ magyar fordítását Prohászka készítette 1891-ben. A
Magyar Sion hasábjain 1894-ben két programadó cikket
jelentetett meg: „Mi a szociális kérdés?” és „A papság
föladata a szociális kérdések körül” címmel. Mûveiben
és beszédeiben figyelmeztetett a szélsõséges liberaliz -
mus és kommunizmus veszélyeire, aktívan részt vállalt a
közéletben is, programja keresztényszociális elkötele -
zettségû volt.

A hirdetett tan és az életet jelentõ tett nála egybe
esett, kettõsség nélkül. Mindvégig foglalkoztatták az egy-
ház megújításának kérdései. Idegenkedett a triumfáló fe -
udális egyháztól, címektõl, rangoktól, vagyontól. Saját
püspöki birtokán, mely a legszerényebb püspöki javada -
lom volt az országban, maga kezdeményezett földosztást
– emelte ki elõadásban a székesfehérvári püspök atya. A
Tanulmányi Nap záró részében  a hallgatóság hozzászólá -
sai és kérdései után Spányi püspök atya ismertette a
Prohászka-év fontosabb programjait és örömmel hívta a
felvidéki híveket és papokat a meghirdetett rendezvé -
nyekre.

A megemlékezés záróimájaként a mintegy harminc,
felvidéki és magyarországi lelkiatya a püspökök vezeté -
sével elimádkozta a nemzeti imaévre kiadott engesztelõ
imát. A Tanulmányi Nap befejezése után az érdeklõdõk
Prohászkával kapcsolatos kiadványokat vásárolhattak,
amelyeket a Prohászka-év alkalmából a Pázmaneum Tár-
sulat terjeszt az érdeklõdõk számára.                                 

KARAFFA JÁNOS/PÁZMANEUM

M
árcius 26-án a
csallóközi Fel-
báron folyta-

tódott a Pázmaneum
Társulás által meghir-
detett Felvidéki Imaki-
lenced. Immáron a 6.
állomásához érkezett
az októberben indított
kezdeményezés, ame-
lyet a keresztény ma-
gyarságért és Európáért
hirdettek meg. Minden
hónapban más-más
egyházközségben el -
mélkednek a hívek és a lelkiatyák a magyar szentek és
hitvallók életérõl.

Az ünnepi szentmise elõtt Jankó Gábor szerpap ve -
zetésével keresztúti ájtatosság keretén belül elmélked-
hettek a hívek a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedésé -
rõl. Majd Galgóczi Rudolf, zselízi esperes, plébános
tartott elõadást Boldog Batthyány László életérõl és
apostoli tevékenységérõl. Mint mondta: „Amikor a Bol-
dog Batthyány Lászlóra emlékeznek a hívek, akkor so-
kan úgy tekintenek erre a kedves szentre, mint aki csak
a test gyógyításával törõdött volna. A test gondos gyó-
gyítása mellett azonban nagy hangsúlyt fektetett a ke -
zelt ember lelkére is. A testükben meggyógyított embe -
reket szerette volna lelkükben is meggyógyítani. Arra a
kérdésre kereste a választ, hogy milyen küldetést szánt
neki az Isten. Az evangélium világosságát más embe -
rekkel is igyekezett megosztani.” Az elõadó kitért a
szentéletû doktor áldozatos munkájára és igyekezetére,
mellyel Istent dicsõítette és az emberiséget szolgálta.

Az ünnepi szentmisét dr. Pápai Lajos gyõri me -
gyéspüspök mutatta be 17 oltártestvérével egyetemben.

Batthyány-oltár  megáldása a 
csallóközi  Felbáron

Batthyány-oltár  megáldása a 
csallóközi  Felbáron

Prohászka Ottokár Tanulmányi
Nap a Felvidéken
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A
Magyar Katolikus Püspöki Kar Nemzeti Imaévé-
nek gondolatához csatlakoztak a felvidéki hívek is
Mons. Orosch János Pozsony-nagyszombati püs-

pök kezdeményezésére.
Árpád-házi Szent Margit ünnepén az õsi Csallóköz-

ben fekvõ búcsújáróhelyen Szentantalon gyûltek össze a
felvidéki magyar katolikusok, hogy esdekeljenek a Min-
denható Isten elõtt népünk, nemzetünk jövõjéért. Az ün-
nepi szentmisét a legméltóságosabb Oltáriszentség hódo-
lata elõzte meg, melynek keretében a köztünk lakozó Jé-
zushoz imádkozott fiatal és felnõtt egyaránt. Engesztelõd-
ni mentek a hívek Szentantalra. Engesztelõdni magyar
nemzetünk bûneiért. A szentmisét Mons. Orosch János
püspök atya mutatta be 35 oltártestvérével egyetemben.
Az asszisztenciát a pozsonyi magyar kispapok látták el. A
búcsújáróhely lelkiatyja ThDr. Morovics István köszön-
tötte a püspök atyát, paptestvéreit és a híveket. Az ünnep-
ségen ott volt Csáky Pál miniszterelnök-helyettes is és
számos közéleti szereplõ.

Szentbeszédében a püspök atya az élet értelmérõl, a
keresztény Európáról, a magyar családokról és a nemzet-
rõl beszélt. Hangsúlyozta, hogy életünknek értelme van

A
Csallóköz szívében fekvõ Dunaszerdahelyen ke-
rült sor március 25-én a Szlovákiai Magyar Cser-
készszövetség XI. Országos Történelmi vetélke-

dõjére. A helyi 10. számú Szent György cserkészcsapat
tagjai 3 napon át voltak ezúttal a házigazdák és fogadták
felvidéki cserkésztestvéreiket.

Erre a jeles eseményre készültek már a csapatok hó-
napok óta, hogy bebizonyítsák a cserkészek komolyan
veszik nemzetünk hagyományait, ápolják és óvják azt. Ez
megmutatkozik abban is, hogy évente történelemverseny
keretében számot adnak tudásukról. Ebben az évben ma-
gyar történelmünk 16 jeles személyérõl kellett tanulniuk
és számot adni tudásukról a verseny keretében. Minden
csapatnak ezen kívül el kellett készítenie egy térképet, ar-
ról az uralkodóról, akinek életét szerette volna ismertetni
a többiekkel. A zsûri elnöke Mihályi Molnár László szep-

és a sok-sok szenvedés és bal -
sors közepette nem szabad két -
ségbe esnünk. Mindig bizalom-
mal kell fordulnunk a Mennyei
Atyához, fiához, Jézushoz és
Nagyasszonyunkhoz a Boldog-
ságos Szûz Máriához. Nem sza-
bad hagynunk, hogy kivesszen

keresztény örökségünk. Hisz ez mentette meg Európát a
történelem viharaiban. Keresztény örökségünket óvni és
továbbadni kell. Magyar nemzetünk sok megpróbáltatás
közepette is híven imádkozott Istenhez. Sokszor azonban
elfordult Tõle és belviszályok, ellenségeskedések támad-
tak. A gazdagság, a pompa  elnyomta az Istent és a hitet.
Ezért a mai korban is szüksége van nemzetünknek az
imádságra. Mindenkiért kell imádkoznunk, hogy ismer -
jék fel a helyes utat és nemzetünk meggyógyuljon.

Végül szólt az alázatos Szent Margitról, aki ugyan
királylánynak született, de egyszerû apácai neveltetése az
Istenhez vezette és lett Jézusnak jegyese. A szentmise vé -
gén az egész templomban térdre borultak a papok és hí-
vek, hogy imádkozzanak a
nemzet lelki megújulásáért. A
Magyar Katolikus Püspöki Kar
imáját mondták el a felvidéki
magyar hívek is, hogy ez által
is csatlakozzanak ahhoz a
szándékhoz, amely az engesz-
telésre szólított fel mindannyi-
unkat.                                              KARAFFA JÁNOS

si történelem tanár volt. A pénteki napon a cserkészcsa-
patok megismerkedhettek Dunaszerdahely városával. A
feladatok teljesítése legjobban a 2. számú Jókai Mór cser -
készcsapatnak sikerült.

Az ünnepi megnyitón a csapatokat köszöntötte Vitéz
László ügyvezetõ elnök és Nagy Frigyes Dunaszerdahely
város alpolgármestere. A Magyar Tannyelvû Építészeti
Szakközépiskola tornatermében lezajlott verseny vég-
eredménye a következõ: 1. 28. sz. Kaszap István cscs.
Udvard, 2. 56. sz. Kossányi József cscs. Szentpéter, 3. 68.
sz. Apor Vilmos cscs. Kõhídgyarmat. Az oklevelek és em-
léklapok átvétele után a helyi katolikus templomban
ThDr. Karaffa János katolikus lelkiatya és Szuh Andrea
református lelkésznõ szólt a jelenlévõkhöz. A vasárnapi
zárás után elbúcsúztak a csapatok egymástól és szétszé -
ledtek a Felvidék különbözõ tájaira.         KARAFFA ATTILA

A mise elõtt megáldotta a hívek adományából készített
új Batthyány-oltárt, amely a felbári templom éke lesz
ezentúl. Az oltáron lett elhelyezve a boldog herceg
szobra, melyet 2004-ben áldott meg dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek. Valamint a hercegdoktor csontereklyé-
je, mely dr. Gyürki László körmendi prelátus közvetíté-
sével Rómából került a felbári egyházközséghez. A
püspök atya az oltár megáldásánál mondott bevezetõjé-
ben emlékeztetett arra, hogy Boldog Batthyány László -
nak a keresztény családok példaképéve kell válnia. 

A szentmise elején dr. Karaffa János felbári lelki-
atya köszöntötte a püspök atyát, a megjelent oltártest-
véreket és a számos községbõl érkezett zarándokokat. A
szentbeszédben a gyõri megyéspüspök kidomborította
az Engesztelõ Imaév jelentõségét, és a nagyböjti lelki
megújulás szükségességét. Figyelmeztette a híveket,
hogy a keresztény embernek Jézus Krisztus mellett kell
döntenie minden élethelyzetben. Buzdította a zarándo-
kokat, hogy imádkozzanak magyar népünkért és tartsa-
nak ki atyáik öröksége mellett.

A szentmisét a helyi Batthyány-kórus által elõadott
felemelõ énekek tették ünnepélyesebbé. A püspök atya
oltártestvéreivel és a hívekkel egyetemben közösen el-
imádkozta az Engesztelõ Imaév alkalmából a Magyar
Katolikus Püspöki Kar által kiadott imádságot. 

Végezetül a helyi lel-
kiatya kihirdette az Imaki-
lenced következõ állomá -
sát, amely áprilisban Vá -
sárúton lesz. A lelki prog-
ram után a zarándokokat
szeretetlakomán látták
vendégül a felbári egyház -
község tagjai.

KARAFFA ATTILA/ PÁZMANEUM

Batthyány-oltár  megáldása a 
csallóközi  Felbáron

Batthyány-oltár  megáldása a 
csallóközi  Felbáron

A Nemzeti Imaév ünnepi
megnyitója Bácsfa-Szentantalon

Nemzetünk történelmébõl versenyeztek a cserkészek
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A nemzetközi háttérpolitika azt diktálja: Közép-Euró-

pának el kell veszítenie emlékezetét, Közép-Európa

lakosságának számát csökkenteni kell, helyet kell ad-

ni az újnacionalizmusoknak szemben az államalkotó,

emlékezetre képes népekkel. Nem véletlenül szakítot-

ták szét a Kárpát-medencében élõ népeket, nem vélet-

len a magyarság jelenlegi helyzete sem. Ha politiku-

saink tudomásul veszik, hogy ez az alaphelyzet nem

változhat, akkor nekem nincs dolgom a politikusaink-

kal –  vallja az alábbi interjúban M akovecz Imre, aki

több templom, egyházi központ, ravatalozó építõ

mestere Erdélyben. Többek között Kolozsváron, Sep-

siszentgyörgyön, Vargyason és Temesváron épül

M akovecz- terv alapján épület. 

Hol tart a temesvári Egyházi Központ építése? –

kezdjük beszélgetésünket a neves építésszel. 

A temesvári központ építését Tõkés László
kezdeményezésére kezdtük el. Azért van rá
szükség, mert Pancsováig lefelé a magyarság
szórványban él, a gyermekek anyanyelvi prob-
lémákkal küszködnek az ortodoxia- tenger köze-
pén. Szeretnék õket reformátusnak és magyar-
nak megtartani. Az építkezést nagyszerû embe-
rek tartják kézben, pénz azonban nincs. Most,
beszélgetésünk elején jelzem: Magyarországról
nem kapnak ál lamilag szavatolt pénzt Románia
területén, ott ahol én dolgozom. Hogy másutt
mi van, nem tudom. Az Egyházi Központ rész-
ben ál l  egy templomból és az ahhoz kapcsoló-
dó intézménybõl, melyben bentlakásos kollégi-
um és tantermek lennének. Sajnos, nem halad
az építkezés.

Kormányváltás esetén várható változás?

Több kormányváltást átéltünk az építkezés
kezdete óta, hisz amikor Tõkés Lászlóval Sze-

rencsnél történt az a – hangsúlyozom – különös
baleset és kórházba került, már akkor elkészítet-
tem a vázlattervet.

1990-ben?

Igen. Egy épületet nem lehet büntetlenül épí-
teni 15 évig. Nagy veszteség lenne, ha ez az in-
tézmény – pénz hiányában – nem valósulhatna
meg. Néhány évvel ezelõtt a magyarországi Re-
formátusok Lapjában felhívást tettem közzé,
mely így szólt: háromszázezer forintot már át-
küldtem Temesvárra az építkezés céljára, ada-
kozzatok ti  is!

M i lett a gyûjtés eredménye?

Gyakorlati lag semmi. Kolozsvárra terveztem
egy ugyancsak református templomot a Donát
útra, a mai napig félkész állapotban van. Ahhoz,
hogy a négy fia tornyot, melyet terveztem a ház-
hoz, boronagerenda-burkolattal lássák el, arra
volt szükség, hogy húsz köbméter anyagot Ma-
gyarországról – saját költségemen – átszállít-
tassak, és átvállaljam a szállítási költséget. En-
nél a két munkánál azt az egyetlen jót mondha-
tom: a magyarfaló Funar két hét alatt szó nélkül
kiadta az építési engedélyt a Donát úti templom-
ra, szemben a felvidéki munkáimmal, ahol a
szlovák katol ikus egyházfõ megakadályozta,
hogy Dunaszerdahelyen, az Ipolyságban, vagy
egyéb magyarlakta területeken katolikus temp-
lomok épüljenek.

Sepsiszentgyörgyön halotti templomot és
ravatalozót kellett terveznem a református egy-
ház számára, amely példamutató sebességgel,
kitûnõ szervezõkészséggel, elsõrangú minõség-
ben megépíttették az épületegyüttest. 2005-ben
ott voltunk a felszentelésén. 

M akovecz Imrét beszélgetésünk közben telefonon

keresik. A fontos telefonálás után így folytatja:

Nem igaz, micsoda történetek vannak! Pilis-
szántón egy bánya mellett megtalálták a magyar
Pálos rend egyik õsi helyét. A polgármester, aki
korábban mészégetõ volt, erre a helyre felállított
egy keresztet, ahol rendszeresen ünnepeket ül-
nek téli és nyári napfordulókon. Valamikor jár-
tam Thébában, Egyiptom közepén, ahonnan
származik a Pálos rend. Magyarországon is na-
gyon erõs, speciális rend volt, melynek valami-
lyen úton-módon el kellett tûnnie a magyar egy-
háztörténetbõl. Most úgy határoztak, kápolnát
építenek a helyszínen Nagyboldogasszony tisz-
teletére. A Kós Károly Egyesülés vándoriskolá-
jában tanult, ott végzett építészmérnökök közre-
mûködésével, általam megadott terv alapján
építik fel a templomot.

Imre tanítványai a fiatalok?

Igen. Most arról számolt be a „srácom”, aki

jelen volt a testületi ülésen, hogy a résztvevõk
tel jes mellszélességgel kiál l tak az építkezés
mellett, fát szállítanak, az étkezést biztosítják.
Pénzük persze nincs! De az akaratuk megvan
hozzá! Természetesen nem pénzrõl beszélge-
tünk, hanem magatartásformáról.

Ugorjunk vissza az erdélyi építkezések sorára!

A sepsiszentgyörgyi ravatalozóval egy idõ-
ben szenteltük fel a vargyasi református temp-
lomot, mely számomra rendkívül i  történet. Egy
rozoga faház és imaház ál l t rendelkezésükre a
környékbelieknek és a vargyasi reformátusok-
nak, de az épület düledezett, ezért úgy határo-
zott Székely M iklós tiszteletes úr, ledönteti  a
régit, és terveztet valakivel egy új templomot
és imaházat. Amikor ásták volna ki  az alapokat,
a régi faház alatt egy régi templom alapjait ta-
lálták, mely a késõbbi régészkutatások alapján
kiderült: XI. századi, középkori templom. A ta-
tárok elpusztították, de a XIV. században góti-
kus stílusban újraépítették, majd megint jöttek
a tatárok, hiszen tudjuk, Erdélyben több hul-
lámban betörtek. Ezután már nem építkeztek.
Most a föld alól  elõkerül t a rózsaablak közepe,
az oszlopnyalábok talpa és még sok egyéb.
Ezek közül legértékesebb a XI. századi, közép-
kori  templom oltárának középsõ gyámköve,
melynek közepén található egy luk, ahová el-
helyezik az ereklyéket. Ahol i l leszkedik a ferde
felülettel, rovásírással felvésték: Szent M ihály
Isten szentje. Ez egyháztörténeti  rendkívül i  hír
arról, hogy a középkori  Magyarországon Szent
M ihály kultusza integráló erõt jelentett az utol-
só kicsi  faluban is. Ez azért érdekes most a
XXI. század elején, mert a kora középkorban
azt hitték Európában: i tt a vi lág vége! A Meg-
váltó második el jövetelét várták, M ihály Jézus
álarcában harcol t a sátánnal, s letaszította a
földbitorló fejedelmét arról  a helyrõl, ahová
áhítozott. Ebben a vi lágban egymást ölték-vág-
ták a különbözõ germán törzsek és szlávok.
Ekkor jelent meg a magyarság a maga elké-
pesztõ erejével: a harmincezer lovas, íj jal  és
szablyával legyõzhetetlen hadsereget jelentett.
A társadalmi struktúra pedig szakrál is fejede-
lemségre épült, szemben a szétesett Európá-
val. Géza fejedelem és Szent István, majd az
õket követõ szent királyaink nem ügyeskedõ,
alávetett hatalomként jelentek meg Európában,
hanem integráló erõként, méghozzá a szentség
integrálására alkalmas népként. Ez a templom
képes volt önmagában megtestesíteni valamit,
amely számunkra nem mindig megfogható. Az
összes tárgyi emléket kiszedtük a földbõl, be-
építettük a helyére, ablakokba, ide-oda, s e

A mindenkori magyar kormány nyitott és erõteljes politikájára van szükség
Beszélgetés M akovecz Imre Kossuth-  és Ybl-díjas építésszel
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hely felszentelésére zsúfolásig megtelt a temp-
lom tavaly.

A csíkszeredai templom is hamar otthonává lett a

hívõk seregének.

A vargyasi templomszentelést megelõzõen
valóban Csíkban építettük a régi templom mel-
lett – Darvas Kozma József fõtisztelendõ plébá-
nos úr kitûnõ vezénylete mellett –  azt a templo-
mot, ahová négyezer ember jött el a felszentelé-
sére. Ne tudja meg, mit jelent új templomban,
valóban szakrális térben hallani, amikor rázen-
dítenek az emberek, nem pittyognak: Gyõzelem-
rõl énekeljen napkelet és napnyugat.

Emlékszem rá, ott voltam.

Édes fiam, akkor tudja, mirõl beszélek. Sírás
nélkül nehéz volt megállni.

Sok szép eredményt mutathat fel Erdélyben!

Természetesen igen. A negatívumokról nem
azért szóltam, hogy siránkozzam, hanem, ha va-
lakinek eszébe jut, menjen oda és segítsen! Ez a
dolog lényege. 

A Donát úti  templomot is fel kel l  építenünk,
ott is kel l , hogy felcsendül jön a Tebenned bíz-
tunk elej i tõl  fogva. Temesváron is fel kell  épül-
nie az Egyházi  Központnak, csak ehhez egy-
részt azon emberek ereje szükséges, akik ott
élnek, másrészt a mindenkori  magyar kormány
nyitott és erõtel jes pol i tikájára van szükség.
Több tervembõl  nem lett semmi, mert hol  a
magyarországi katol ikus egyház, hol  a magyar-
országi református egyház, hol a magyar kor-
mány nem figyel t oda ezekre a feladatokra.
Márpedig ez a mindenkori  magyar kormány
feladata.

Sajnos, a jelenlegi kormánytól nem sok várható,

mivel vezetõi 2004. december 5-én határon túl élõ

magyar testvéreink ellen kampányoltak.

Nézze, a magyarországi politika, mindegy,
milyen színezetû politikáról beszélek, tudomá-
sul veszi azt a trendet, melyet a nemzetközi hát-
térpolitika diktál. A nemzetközi háttérpolitika pe-
dig azt diktálja: Közép-Európának el kell veszí-
tenie emlékezetét, Közép-Európa lakosságának
számát csökkenteni kell, helyet kell adni az új-
nacionalizmusoknak szemben az államalkotó,
emlékezetre képes népekkel. Nem véletlenül
szakították szét a Kárpát-medencében élõ népe-
ket, nem véletlen a magyarság jelenlegi helyze-
te sem. Ha politikusaink tudomásul veszik,
hogy ez az alaphelyzet nem változhat, akkor ne-
kem nincs dolgom a politikusainkkal. Ebben az
esetben nincs más választásom: építeni kell a
második i l legitim Magyarországot, elõre halad-
va konkrét cselekedetekkel. Abba kell hagyni a
nyavalygást és csöndben, némán érdemes dol-
gozni, elmúlt a beszéd ideje.

M eg annak is elmúlt az ideje, hogy állandóan

szomszédaink érzékenységével foglalkozzunk, miköz-

ben a mi érzékenységünkre senki sem figyel.

Miféle érzékenységrõl beszélgetünk? Nekem
se a kádári helytartósági politikához közvetlenül
soha nem volt közöm, se a jelenlegi poli tikai
kurzushoz nincs közöm. Mert az a természetes
úri jókedv, amellyel dolgozom Felvidékre, Ro-
mánia területére, Szlovéniába vagy bárhová, ah-
hoz ennek a politikának semmi köze.

Emlékszik mikor járt elõször Erdélyben?

Édesem, eszembe nem jut. Nagyon régen,
nem tudom. 

Élnek rokonai arrafelé?

Nem. Se rokona, se ismerõse nem vagyok
senkinek!

Több nyilatkozatában említette, Erdélyben min-

dig otthon érzi magát.

Szülõföldem a Kárpát-medence. Ha Érsekúj-
várra, Besztercebányára, Kassára, vagy Temes-
várra, esetleg Brassóba, vagy Csíkszeredába
megyek, a szülõföldemen járkálok. Holott Bras-
só német város, a Barcaság német terület, Te-
mesvár mindig is vegyes lakosságú volt, Kassa
ugyancsak és így tovább. Nem nacionális kér-
dés ez számomra. 

Említette Tõkés László balesetét, illetve kérésére

épül Temesváron az Egyházi Központ. M ilyen kap-

csolatot ápol a református püspökkel?

Szeretem és nagyra becsülöm õt, igazi hõsnek
tartom. Sosem fogom elfelejteni az 1989–90-es
történetet, a temesvári forradalom idejének hõsies
helytállását, következetességét. Õ férfi a szó ne-
mes értelmében, s a mai napig úgy viselkedik,
szemben néhány politikusunkkal, akik hol ilyen
papucsot vesznek fel, hol olyan sapka van a fejü-
kön. Közvetlen kontaktusban nem vagyunk, õ is
végzi a maga dolgát, én is teszem a magamét.

Hogy látja az erdélyi magyarok helyzetét, gondo-

lok elsõsorban arra a dilemmára: elõször autonómia,

majd késõbb Európai Unió, vagy fordítva.

Az utódállamok vezetõi pontosan ugyanúgy
tudják, mit kíván a háttérpolitika a Kárpát-me-
dencében. Nem várható el a románoktól, hogy
boldogan adjanak autonómiai területet, önigaz-
gatást, valamint saját belsõ kormányzási lehetõ-
séget  a magyaroknak Székelyföldön, mert jog-
gal félhetnének, sõt félhetne Európa is attól a
történelmi tudattól, mely minden nemzetet ké-
pes fenntartani. Van egy titkos közmegegyezés,
hogy nem lehet autonómiájuk a magyaroknak.
Ennek ellenére, és ezzel szemben természetesen
helyt adok minden törekvésnek, mely megalku-
vás nélkül ki jelenti: az embereknek joguk van
saját anyanyelvükön beszélni, saját hajlamaik-
nak és ösztöneiknek megfelelõen élni.

2004-ben, legutóbbi beszélgetésünkkor említet-

te, M agyarország mélyre süllyedt. Önt idézem:

„Ebben az országban mindent szabad: szabad az érté-

keket relatívvá tenni, szabad összefirkálni és mocs-

kolni a falakat, itt bármi lehetséges. Ebbõl az irtóza-

tos sártengerbõl meg kell születnie valaminek.” Hogy

látja most ezt a folyamatot?

Nem csak a magyarság, hanem Európa szá-
mára is olyan szellemi kapuk nyílnak, melyek
Európa megújulását teszik lehetõvé. Tudniil l ik
egy szakralitás nélküli egyesült Európa nem em-
beri lakhely! Amit az Egyesült Európa helyett lét-
rehoztak Egyesült Európa néven, nem tekintem
annak. Az új konfl iktus forrása elõbb-utóbb ka-
tasztrófához vezet, mely abból származik, hogy
az európai ember a megvál tás gondolatát,
egyetlen igazi kincsét kihajította az ablakon. A
megváltás gondolata nem feltétlenül kegyes val-
lási kategória, ez azt jelenti: élt egy ember a föl-
dön, akit római módszerekkel megöltek, fulladá-
sos halálra ítélték, meghalt, eltemették, feltá-
madt, átment a falon, mert átalakult a teste, en-
ni kért, s ennek ellenére 40 nap múlva a tanítvá-
nyok szeme láttára eltûnt, mert megmondta ne-
kik, hogy átmegy abba a világba, ahonnan jött.
Mert az Õ országa nem evilágból való. Ez az em-
beriség történetében olyan esemény, melyet Eu-
rópa épített ki, és tett saját élete alapvetõ motí-
vumává. Ha Európától ezt elveszik, a Földet bi-
torló fejedelemmé változik a vi lág, mely egyéb-
ként Krisztusé. De ez nem következik be! Mert a
Földet bitorló fejedelem nem univerzális, nem
tud egyetemes lenni. A nyugati keresztény egy-
házat katolikusnak hívják, mely szó egyetemes-
séget jelent. Szent Mihály katonái vagyunk eb-
ben a háborúban. S most nem nacionális kate-
góriákról beszélek, hanem arról: a magyarság-
nak ebben van küldetése. Ha nem lenne felada-
ta, nem tették volna i ly mértékben tönkre. Innen
tessék szíves megközelíteni a problémát!

Jézusról beszélgettünk. Innen jutott eszembe az

SZDSZ plakátja, melyen azt hirdetik: „Jöjjön el az én

országom.” Krisztus mást hirdetett: a szeretet országát.

Az SZDSZ és gesztusai nem méltók arra,
hogy mi errõl beszélgessünk. Ez ugyanabba a
kategóriába tartozik, amit Heller Ágnes mondott:
antiszemita az, aki nem zsidó.

Jelenleg min dolgozik?

A Tisza- tó mellé  tervezek egy nagy szállo-
dát, melynek alapmotívuma õsi
al földi  földalakzat, melyet
Gerendnek hívnak. Ez a szálloda
olyan gerendet alakít ki, hogy
félig a földben, félig a földbõl
kiemelkedve helyezkedik el.

FRIGYESSY ÁGNES
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M ondj egy vallási témában ma-
gas szinten alkotó mûvészt!
Kárpáti Tamás festõmûvész –
jött a válasz a mûvészettörté-
nésztõl, az írótól és a festõ kol-
légától egybehangzóan. 

F e l k e r e s t e m .
Mûtermében a festõ-
állványokon két ké-
szülõ olaj festmény
fogadott, melyek tó-
nusai felélénkültek a
tél  végi  napsugár
erejére. Halk Vivaldi-
zene közben beszél-
gettünk. 

Kárpáti  Tamás
1949-ben Budapesten született, de tizenöt éve
Szentendrén él. Amint elmesélte, mindkét vá-
rosban van mûterme, ha délelõtt jól elfárad a
festésben Szentendrén, délután újult erõvel kezd
a munkához Pesten. Feltöltõdni jár be a város-
ba. A száradás miatt egyszerre több képen is
dolgozik. Vívódik, igényes, és elégedetlen ön-
magával, újabb és újabb átfestéssel tökéletesíti
mûvét. A lazúrtechnika, amelyet alkalmaz, lehe-
tõvé teszi, hogy ha valamit elfed a képbõl, utána
legalább annyit hozzá is tud adni. A háttérrel
szinte eggyé váló alak és az õt körülvevõ fény a
mûvész számára a „valóságon túli létezõt jelen-
ti, szellemi vagy lelki jelenlétet, amit inkább
érezni lehet, mint látni” .   

Mesterei Sarkantyú Simon és Barcsay Jenõ
voltak. 1974-ben a Képzõmûvészeti Fõiskola el-
végzése után hasonló oldottságú kifejezésben
versek és irodalmi mûvek adták festészetének
alapötletét, csak az évtized végére fordult konk-
rétan mitológiai és bibliai témákhoz. „Nem il-

Keresztény mûvészek

lusztrálni  aka-
rom a bibliai je-
leneteket, hanem
a szel lemiségét
szeretném bele-
sûríteni, és gon-
dolati törekvése-
imet kifejezni a
f es t m én y ei m -
ben”  –  mondta
témaválasztásá-

val kapcsolatban. Hitérõl a következõket vallot-
ta: „Gyerekkoromban, az ötvenes években, ami-
kor nagyon kemény dolog volt, bátyámmal
templomba jártunk, majd elhamvadt, és a fõis-
kola után ismét a hit felé fordultam. Örömmel
tölt el, mert ebben a vi lágban csak hittel  lehet

élni. Ez a vi lág olyan, hogy a hitre
hajlamos embereket a hit felé irányít -
ja a sok gyalázattal szemben. Nem az
anyagi dolgokból szerzem az örömet,
hanem a dolgok szellemiségét fo-
gom meg. Nem kel l  megszerezni
semmit, nem kel l  elutaznom, hanem

odaérzem magam,
ott vagyok és boldog
vagyok. A testi dol-
gok kielégítése végül
csömörrel jár, a hívõ
ember soha sem kap
csömört, de szomjas
a boldogságra. Ne-
héz küzdelem az élet.
Szerintem ma egy hí-
võ ember sokkal l i-

berál isabb, mint a hivatalos magyar l iberál is
fórum, ahol tûzzel, vassal terjesztik a nézetei-
ket. A dolgok mögé kell látni és érezni a való-
ságot. M inden nap, rendszeresen és sokat fes-
tek, vagy vázlatokat készítek. A festés életfolya-
mat, ami áramlik bennem, ezen kívül körülöt-
tem semmi más nem történik, ez köt le. A mun-
kám és a hitem legyõzi a külsõ világ rossz ha-
tásait.”  

A Munkácsy-díjas, Érdemes mûvész szá-
mos csoportos kiállításon vett részt. Egyéni ki-
állításai voltak többek között 1981-ben a Mû-
csarnokban, 1993-ban és
2000-ben Vigadóban,
1992-ben az Esztergomi
Keresztény M úzeumban,
2003-ban a Tihanyi Ben-
cés Apátság Galériájában.
Utoljára, néhány héttel ez-
elõtt a Nemzeti Színházban
állította ki pasztell képeit.        NÉM ETH ANDREA

Kárpáti Tamás festõmûvész

A hittel több öröme van az embernek
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Tasnádi Bally M áriával,
a Zuglói Kastár mûvész-
körben ismerkedtem
meg. Bemutatkozásként,
ízelítõt hozott munkái-
ból, amiknek szépsége,
aprólékos finomsága,
mûvészi ereje nagy ha-
tást gyakoroltak rám, és
arra gondoltam milyen
jó lenne, ha gazdag és
változatos munkáinak legalább egy szeletét széle-
sebb körben is megismernék. Beszélgetni kezd-
tünk, barátságos lénye, közvetlensége, bátorított,
hogy kicsit jobban megismerjem a hímzõ mester

mellett õt, magát is. 

Kedves M ária, hogyan kezdõ-

dött?

Érdekes, de most már
pontosan tudom. Amikor
megszülettem, Isten kezébe
kerültem. Megkereszteltek,

megkaptam az elsõ szentséget. Vallásos nevel-
tetést  kaptam szüleimtõl, reggel délben és este
együtt imádkoztunk. 1956- ig az iskolában is ha-
sonló szellem uralkodott, tanítás elõtt közös
imát mondtunk tanáraimmal, diáktársaimmal,
azután már csak titokban lehetett…

A sorsom úgy hozta, hogy egy évig járhat-
tam a debreceni Svetits Katolikus Leánygimná-
ziumba, ahol megkaptam a keresztség második
szentségét, Ij jas József kalocsai püspök úrnál
bérmálkoztam. Az õ közbenjárására kerültem
ebbe az iskolába, és általa Istenhez közelebb…

M ilyen emlékekre, hatásokra emlékszel ebbõl az

idõszakból?

Sok szép és fontos emlékem köt ide, amirõl
sokáig nem beszélhettem. Kedvenc tanárom (és
rajtam kívül még sok száz diáké), akitõl nagyon
sokat kaptunk, az osztályfõnököm, Puskely Má-
ria Cordia nõvér volt. Hálával és nagy-nagy sze-
retettel gondolok prefektúrámra, Immaculata nõ-
vérre is, aki táplálta és erõsítette a lelkemet, fel-
készítve az élet megpróbáltatásaira.

Az iskolából való kikerülés felszabadulást is hoz,

a szabadság illúzióját, de ugyanakkor egy kicsit félel-

metes is lehet megválni egy olyan közösségbõl, ahol

az ember, mint egyfajta burokban, biztonságban

érezhette magát. 

Életem e fontos és tartalmas korszakának el-
múltával, hirtelen légüres térben éreztem ma-
gam, nagy ûrt hagytak maguk után kedves tár-
saim és nevelõim. Ekkor éreztem azt, hogy most
már magamra vagyok bízva, az õ szeretõ védel-
mük nélkül kell boldogulnom. Ebben sok segít -
séget nyújtott a hitem, ami mindennapjaim, éle-
tem részévé vált. Ez az ûr, lehetõséget adott ar-
ra, hogy valamivel betöltsem, és az a rám váró
lehetõség a mûvészetekkel való ismerkedés lett.

Lejártam a Barcsay klubba, a Postás Mûve-
lõdési  Házba, Xantus Gyula és Varga Hajdú
István tanárok nevét említeném, akik mûvészi-
leg és emberi leg is meghatározó hatást gyako-
rol tak rám. 

Így a mûvészetek vonzáskörébe kerültél, ráléptél

a kijelölt utadra, de miként adódott, hogy a mûvésze-

tek közül, Te, mint képzõmûvészetet kedvelõ és leg-

inkább ismerõ ember, a „hímzõmûvészetben” találtad

meg késõbbi hivatásodat?

Úgy érzem akkor is Isten vezérelt, amikor a
számomra legfontosabbak, a szüleim és gyer-
mekeim után olyan emberhez vezetett, akinek
látva csodálatos munkáit, vi lágossá vált szá-
momra, hogy mi az, ami igazán érdekel, és amit
hivatásomnak szeretnék. Ez a meghatározó em-
ber az anyósom, aki neves aranyhímzõ mester-
ként alkotott, és kezdett tanítgatni a hímzés for-

télyaira, lépésrõl lépésre,
türelmesen, ezzel segítve
betel jesíteni sorsomat. A
hosszú évek alatt megszer-
zett tudását önzetlenül adta
át nekem, elméletben és
gyakorlatban, fûszerezve
kultúrtörténeti ismereteivel.
Úgy érzem, közelebb kerül -
hettem Istenhez, a miseru-

hák, oltárterítõk, készítése közben. Már nem volt
elég profi módon hímezni tudni, a készülõ, szü -
letõ darabok funkcióival is il lett tisztában lenni.
Tanulmányozni kezdtem a katolikus, a görög ka-
tolikus, református és zsidó kultúrát, liturgiát, a
vallásgyakorlás kellékeinek történetét, alkalma-
zási szokásait, szabályait. Anyósom arra is meg-
tanított, hogy egy munkát csak akkor lehet elkez-
deni, ha tudom, hogy hová, melyik, milyen stílu -
sú templomba fog kerülni. Így megismerhetjük
azt az atyát is, aki viselni fogja kezünk munkáját,
és megérezhetjük, hogy õ mit szeretne, hogy ér-
zi e majd azt a szeretetet, amit mi a fonállal
együtt az anyagba szõttünk.

Végezetül említenél párat munkáid közül, hol lát-

hatjuk, illetve kiknek készítettél már?

A Szent Anna templomba készítettem tér-
deplõt, Pásztor Bazil, görög katolikus parókus-
nak Lázár címert, számtalan hátkeresztet, meg-
említeném még a Hajdúböszörménybe készített
halotti leplet.

A hévízi „Hét tornyú templom”  kórusának
ruhadíszítése is az én munkám, és Laci atyának
egy gyönyörû Mária Terézia korabeli motívum
alapján készült bíbor miseruha. Raj Tamás volt
fõrabbinak Széder, Bárhesz  te-
rítõket, tóratartót hímeztem.
Szõnybe, fehér bársonyra
arany úrihímzéses Úrasztala te-
rítõt, és templom garnitúrát.

Köszönöm a beszélgetést, to-

vábbi sok szép feladatot kívánok!

FORGÁCS RENÁTA

Keresztény mûvészek
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A görög katolikus liturgia 2. rész
A sorozatkezdõ részben átnéztük a keleti öt
egyház –  antióchiai, alexandriai, káld, ör-
mény, bizánci –  sajátosságait, hogy meny-
nyiben térnek el a római egyház szertartá-
sától, tanrendszerétõl, hagyományától. Eb-
ben a részben a bizánci vagyis a görög ka-
tolikus egyház templomainak berendezését
tekintjük át, amely teljesen eltér a római
katolikusétól.

A szertartástan meghatározza az imák és
szertartások helyét, eszközeit is. Az istentisz-
telet történhet templomban, kápolnában, ima-
teremben, temetõben. Azt mindenki  tudja,
hogy a templom –  Isten háza. Isten megszen-
tel i  a templomot különleges jelenlétével . M a-
napság gyakran hal lani azt az elgondolást az
emberektõl , hogy Istennel  beszélgetni  bárhol
lehet, egy erdõben, az otthoni szoba magá-
nyában, és nem fontos elmenni  imádkozni  a
templomba. Isten mindenhol jelen van, akkor
miért erõl tetik a papok, hogy náluk, a temp-
lomban áj tatoskodjunk? Isten nem kõházban
lakik, még akkor sem, ha templomnak hívják!

Nos hát, mit lehet erre felelni?  Elsõ hal-
lásra igaznak tûnnek ezek az ál l ítások, de csak
azért, mert igazság is van benne. Igazság is,
és butaság is! Isten valóban jelen van min-
denhol, az erdõben, az otthonunkban, sõt még
a forgalmas utcán is. De próbál jon meg vala-
ki  elmélyül ten imádkozni  a zöld lámpára vár-
va a zebra elõtt, vagy gyertyát gyújtani, tömjé-
nezni  az erdõben, vagy elsõ áldozást tartani  a
szobájában. Nem lehet! A templom építése
nem az emberek igénye, nem a papok talál ták
ki, hanem az Isten kérte! Megparancsolta Mó -
zesnek, hogy Szent Sátort ál l ítson, ahol min-
den ember találkozhat vele, és ne csak M ózes
beszél jen vele, ne csak közvetítés útján hal l ják
a zsidók, mit kíván tõlük Isten!

A Szent Sátor a templom elõképe, Mózes
azért nem kõtemplomot épített, mert a pusztai
40 éves vándorlás során sokszor kellett sátort
bontani, tovább vándorolni, nyi lván könnyebb
volt a Szent Sátort összepakolni, mint egy új
kõtemplomot építeni 100 km- rel odébb. A
templomban mindig jelen van Krisztus, az át-
változott kenyérben, a szentségtartóban! Ugye
a mi lakásunkban nem lakik Jézus, nincs beje-
lentkezve. A templomban változik át a kenyér és
a bor Krisztus testévé és vérévé a misében. Mi -
sét pedig csak pap végezhet, ezért hív minket a
pap a templomba, hogy részesei legyünk ennek
a csodának. Nekünk akar jót, nem pedig a saját
elõnyét keresi. Az örökmécses fémláncon lóg
le a templom mennyezetérõl, nem pedig az ol-

táriszentség- tartó mellett ég, mint a római
templomban. A görögöknél az örökmécses
mindig élõ lánggal ég, nem pedig vi l lannyal,
mint a római templomban. Csakis az élõ láng
jelezheti ugyanis Krisztus természetfeletti  jelen-
létét, tisztaságát, szentségét, életadó jelenlétét. 

A görög katol ikus templom szentélye min-
dig kelet felé néz. M iért? Mert keleten kél  a
Nap –  vágná rá a kérdésre egy gyermek! Igen,
ezért is, és mert a mózesi  Szent Sátor és a sa-
lamoni templom szentélye is így helyezkedett
el  az ószövetségi idõkben. Mert a Szentírás ta-
núsága szerint az Éden keleten vol t, mert a ke-
leti  Palesztinában él t és tanított Krisztus, kele-
ten támadt fel  Jézus és alakul t meg az egyház,
és keletrõl  várható a Megváltó második dicsõ-
séges el jövetele is. A görög katol ikus templo-
mok alaprajza görög, azaz egyenlõszárú ke-
reszt, nem pedig ház formájú, mint a rómaié.
A görög templom belseje három részre tago-
lódik, elõcsarnok, hajó, szentély, ahol a szen-
télyt ikonosztáz választja el  a hajótól . Az iko-
nosztáz képál lványt jelent.  

Az elõcsarnokban tették le az ókeresztények
az adományaikat, melyek közül az apostolok, az

apostolok tanítványai, az elsõ papok kiválasz-
tották az átváltoztatáshoz szükséges kenyeret és
bort. Az elõcsarnokban folyt a hi tjelöl tek, va-
gyis a katekumenek oktatása. Ide szorultak ki
azok a keresztények is, akik bûnt követtek el és
nyilvánosan vezekeltek. Az elõcsarnok átmenet
a bûnös világból a szent templomba. Jelképezi
a tisztítótüzet, a szenvedõ egyházat. A görög
templomban tehát nemcsak egy kis üres elõ-
szoba az elõcsarnok, mint a római templom-
ban, hanem egy tágas, többfunkciós szoba,
melynek berendezései a következõk: a kézmo-
sásra alkalmas vízmedence, amit ma a szentelt-
víztartó jelképez, a keresztelõ medence, amely a
római templomokban az oltár mellett ál l . 

Amíg a római templomokban szobrok ál l -
nak, addig a görög templomot fal iképekkel dí-
szítik. De nem tetszõleges, akármilyen össze-
vissza képekkel, hanem szigorú tematika sze-
rint, természetesen Krisztus életébõl vett jele-
netekkel. A templomhajóba vezetõ aj tó felett
Krisztus festménye látható nyitott evangél iu-
mos könyvvel, melyben a következõ fel i rat ol-
vasható: Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresz-
tül megy be, üdvözül. A templom középsõ,
legtágasabb része a hajó, a küzdõ egyházat jel-
képezi. Ide csak a megkereszteltek léphetnek
be. A szentély egy kinyúló része egy félkörív az
ikonosztázon kívül, az ambon, ahol az áldozta-
tás folyik. Itt történik a bérmálás- , a házasság-
kötés- , a betegek kenete szentségének a ki-
szolgáltatása is, a papszentelés, a szerzetesi
fogadalomtétel, a miroválás, az antidórosztás.
A miroválás olajkenetet jelent, az antidór az ál-
dozáshoz használt kovászos kenyér maradékát.
A nõk és a gyermekek a görög katol ikus temp-
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A test és a lélek gondozója is, Vékony Fe-
kete Erika ápolónõ és teológiai hallgató.
Erika református családból származik, kán-
torképzõt végzett. 

Hogyan jutott eszedbe, hogy reformátusként a

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõisko-

lára jelentkezz?

Bodolóczky Emil görög atyát ápoltam éppen
akkor a debreceni klinikán, amikor az a gondo-
lat foglalkoztatott, hogy jelentkezem a Szent Ata-
názra, õ biztatott, hogy egész nyugodtan, mert
római katolikusok is járnak oda, és egyeteme-
sen tanítanak. A tervem az, hogy másodállásban
hittant tanítsak egy általános iskolában. „Te
azért kelj fel, áll j  a lábadra, menj el, mert terád
néz e dolog.”  –  ez az ige erõsített meg abban,
hogy habár már a pótfelvételi idõszaka is elmúlt,
mégis jelentkezzek a görög fõiskolára és hála
Istennek, felvettek. 

Jelenleg dolgozol-e, mint kántor?

Debrecenben a Nagyerdõn a református sze-
retetotthonban 3 évig dolgoztam, Hajdúböször-
ményben a baptista szeretetotthonban kánto-
rizáltam, és ápolónõ is voltam. Hajdúnánáson
teológiai hallgatókat oktattam harmóniumjáték-

ra és énekre az egyházzene tantárgy vizsgáira.
Jelenleg most nem kántorizálok, mert magamat
is tovább szeretném képezni ezen a téren, az
Akadémia felé kacsintgatok. Õsztõl két év zene-
akadémiai elõkészítõre fogok járni, orgona sza-
kon. Lányomat Szicíl iának hívják, karácsonykor,
ünnepekkor  együtt zenélünk, õ hegedûn, én or -
gonán játszom a templomban. Ötévesen tetszett
meg az orgona hangja a hajdúnánási református
templomban. Felmentem az oldallépcsõn a kar-
zatra és közöltem a kántorral, hogy én is kántor
leszek. Az akkori református lelkész, Szabó Bé-
la, haláláig egyengette az utamat, késõbb pedig
Gacsályi Gábor lelkész és felesége segített, Isten
kegyelmébõl. Már 13 évesen elõkántori tanul-
mányokat végeztem a debreceni református is-
kolában. „Te azért menj el és végezd az Úr háza
szolgálatának minden mûvét.”  –  ezt az igét kap-
tam. A lelkészem fejtette meg számomra ezt az
üzenetet, az egyházzene mellett a betegápolás
munkájára hív az Úr. Ígyhát ápolónõnek tanul-
tam. Most agydaganatos, gerincsérves betege-
ket ápolok. Betegápolás nélkül nem lenne teljes
az életem, igazán csak ez tesz boldoggá. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a görög katolikus

vallással?

Értelmi fogyatékosokat tanítottam énekelni

Hajdúnánáson, foglalkoztató nõvérként. A Hon-
foglalás címû fi lm „Kell még egy szó”  címû da-
lát, és a Hegedûs a háztetõn musical, „Ha én
gazdag lennék dalát”  egy évig tanítottam be,
mert az értelmi fogyatékosok nem igazán tudnak
énekelni, de a hangszerelés, amit szintén én ké-
szítettem, vezette a dallamot. Az enyhén sérül-
teknek felolvastam a Bibliából, egyszerûbb zsol-
tárénekeket gyakoroltattam velük. Erre a tevé-
kenységemre figyelt fel Mosolygó Péter hajdú-
dorogi görög atya, akit én kértem fel a betegek
idõközönkénti  szolgálatára, javasol ta, hogy
érettségizzek le, tanuljak tovább e téren.

Ápolónõként dolgozol a debreceni klinikán, mi a

tapasztalatod, nagyon megváltoznak az emberek a be-

tegség hatására?

A betegség mindenkire hatással van, min-
denki megváltozik általa. A mi osztályunk is ne-
héz testi, lelki megpróbáltatásokat rejt. Igénylik
a beszélgetést, ápolás alatt és magánjelleggel
is. Én ezt szívesen csinálom számítanak az i lyen
lelki ápolásomra is. Türelem, megértés kell
ugyanúgy a meg nem tért beteghez és a hívõhöz
is. Felsõfokú ápolónak tanulok most, hogy
munkám és életem kitel jesedjen az Úr akarata
szerint.

Családod és munkád mellett, hogyan érsz rá a fõ-

iskolai tanulmányaidra is?

Kollégáim a segítségemre vannak, köszönet
érte. Hálát adok Istennek, hogy a próbatételek
idején is úgy egyengette utamat, hogy mindig
találjak éltetõ örömöt, lehetõséget  a tovább lé-
pésre. Köszönöm, hogy megengedte, hogy min-
dig érezzem megszentelõ kegyelmét életemben.
Mert elmondhatom az igével –  „Nagy utamban
megfáradtam, de mégsem mondhatom, hogy
hasztalan volt. Legyen Istennek dicsõség, és
tisztesség az Õ áldott szent nevére mindörökké.”    

PAPP NÓRA

lomban a hajó bal oldalán helyezkednek el, a
férfiak a jobb oldalon, elkülönülve, úgy, mint a
reformátusoknál.  Eredeti leg is voltak padok a
templomban, de nem olyanok, mint a rómaiak-
nál, hanem a gyengékre, gyermekekre gondol-
va a fal mentén lehajtható ülõkék voltak a falra
szerelve, i l letve kartámasz az idõseknek, akik
így ál ló helyzetben tudtak támaszkodni. Ma-
gyarországon, a római egyház hatására, a gö-
rög katolikus templomokban is van padsor.  

A kereszthajóban kápolnákat alakítanak ki a
görög katol ikusok, ahol szent ereklyéket he-
lyeznek el. Az oldalkápolnákat is ikonosztáz vá-
lasztja el a fõhajótól. Az oldalkápolnában külön
mise folyhat. A hajót is fal iképekkel díszítik a
görög katolikusok, a kupolában a Pantokrátor-

ral, vagyis a trónoló Krisztussal, koronával a fe-
jén. A kupola alsó részén az apostolok láthatók,
a próféták és a négy evangélista. Az oszlopo-
kon, árkádokban a szentek képei láthatók. A
jobb oldal i  falon Krisztus ünnepei sorakoznak,
a bal oldal i  falon, az Istenszülõ Szûz Anya ün-
nepeit kísérhetjük figyelemmel képekben. A gö-
rög templomban nem talál juk meg a római ka-
tol ikusokra jel lemzõ Krisztus keresztútjának áb-
rázolásait és a Páduai Szent Antal- , Lisieux- i
Kis Szent Teréz szobrokat.    

A hajó berendezéséhez tartozik még a gö-
rög templomban a püspöki  trónus és a
klérosz, az énekesek helye elõl , a hajó két ol-
dalán, a hordozható olvasóál lvány, amelyrõl
az evangél iumot olvassa fel  a pap, valamint az

ikont tartó ál lvány, a zászlók, a l ítiás asztal. A
püspöki  trónussal  szemben a keresztet ábrá-
zoló fal ikép látható. A kép a hagyományok
szerint úgy néz ki , hogy a kereszt felett a Krisz-
tus arcát ábrázoló kendõ látható, melyet an-
gyalok tartanak. M ihály és Gábor arkangyalok
haj lanak a kereszten
szenvedõ Jézus arcá-
hoz. A kereszt mellett
láthatóak a szenvedés
eszközei , a nádszál ,
ecetes szivacs, lán -
dzsa. Ezt az izgalmas
témát a szentély beren -
dezésével  a következõ
részben folytatom majd. PAPP NÓRA

A test és lélek gondozója
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1955-ben, a Deák téri gyüleke -
zetben 12 éves koromtól ma-
gamba szívott hivatástudat és
evangélium iránti érzékenység
hatására, a politikai helyzettõl
függetlenül döntöttem a lelké -
szi hivatás mellett. Egy gimná -
ziumi osztálytársam véleménye
szerint téves útra léptem, mert
„mire befejezem a teológiát,
már nem is lesz egyház!”.  Ké-
sõbb, 1956-ban találkoztunk és
akkor azt mondta: „Igazad
volt…” 1960-ban végeztem és
akkor kezdtem Gyönkön, Tol-
na-Baranya megyében, majd a
Ferencvárosban  a IX. kerület -
ben töltöttem 3 évet és utána,
1964-ben kerültem ide. Káldy
Zoltán püspöksége idején,
Koren Emil mellé segédlelkész-
ként. Õ pár hónappal késõbb
komoly beteg lett – úgyhogy
közel egy esztendõn át a szó
szoros értelmében egyedül kel -
lett mindent csinálnom. Ez volt
az az év, amelyben igazában
„úszni tanultam”. Nem az én
érdemem, hogy a gyülekezet
megszeretett engem – ezért ma-
radhattam ennyi ideig, most
már elkezdve a 42. szolgálati évemet. Ez lesz az utolsó,
hiszen megválasztottuk az utódomat, akit május elején
fogunk beiktatni. Addig még végzem a szolgálatot.

Koren Emil a vári gyülekezetbe ment át, és a segéd-
és másodlelkészi évek után engem választottak utóda-
ként. 1971-ben lettem vezetõ lelkész és akkor hamarosan
elkezdtünk azon gondolkodni, hogyan lehetne szép temp-
lomunkat igazán széppé tenni. A háború nagyon sokat
rontott rajta, a légnyomás kivitte a Róth Miksa-ablakokat,
a falak piszkosak, a díszítõ festés kopott volt, vésési nyo-
mok voltak még az oltártérben is és akkor bennem meg-
érett az a gondolat, hogy az eredeti díszítõ festéssel kel-
lene felújítani a templomot. Kovács Géza mester kezébe
került ez a munka, 3–4 hónapra vállalta. Amikor az ár-
ajánlatát hozta, azt mondtam, hogy Isten szeret bennün-
ket, mert ezt ki tudjuk fizetni. 1973 októberében elkezdõ-
dött a munka. Ez volt itteni szolgálatomnak talán leg-
szebb idõszaka. A gyülekezet izgalma és az én örömöm
hétrõl hétre fokozódott, mert mesterien dolgoztak. Fel
volt állványozva a templom egészen a mennyezetig és
ezen az állványzaton 15 ember dolgozott. Karácsonyra a
fõhajó díszítõ festését elvégezték, csodálatos volt, az em-
berek özönlöttek a templomba hétrõl hétre hogy lássák,
mi történt az alatt a hét alatt és februárig a karzattal együtt
az egész templom elkészült, márciusban felavattuk.
Káldy püspök, ha nem egyházkormányzati módszerekrõl
volt szó, rendkívül szuggesztív igehirdetõ volt, azzal
kezdte prédikációját – „Testvéreim, ez a templom nem
szép!” És akkor mindenki magába roskadt, „nem tetszik
a püspöknek?” – és úgy folytatta, „hanem gyönyörû!” Ez

sikeres szónoki fogás volt, az emberek fellélegeztek, kö-
rülnéztek. Pecz Samu a XX. század legelején nemcsak az
építészeti részt, hanem a belsõ elosztást, a méreteket és a
díszítõ festést is maga tervezte a párizsi Sainte Chapelle
gyönyörû gótikus templomának ihletése alapján. 1974
elején felavattuk a templomot. Akkor még, ezzel egy idõ-
ben elkészült ugyan az ablakok pótlása, de az még nem az
az ablak volt, ami ma, hanem a szürke piszkos fehér ka-
tedrál üveg helyett egy sárga-fehér, gótikában is haszná-
latos bordázatos ólomüveg került be, már ez is óriási ha-
ladás volt. Ez a gondolat akkor született, amikor filmesek
dolgoztak a templomban, Zsurzs Éva vezetésével itt for-
gatták a 'A fekete város' templomi jeleneteit, felragasztot-
tak ólomüveg utánzatot, persze már az is szebb volt, de a
nyár leolvasztotta õket, leestek és akkor határoztuk el,
hogy most már fel kell újítani templomunkat. Évekkel ké-
sõbb kívülrõl is tataroztunk. Megújítottuk a fûtésrend-
szert is, mert az a véleményünk, hogy egy hideg temp-
lomban a legszebb szó is nehezen jut el a szívekig. Rozs-
dás toronyóráját kicseréltük egy modern újra. Sokan azt
mondták, ez luxus, de miközben a régit leszerelték, kide-
rült, egy hajszálon múlott, hogy az elrozsdásodott muta-
tók le nem zuhantak az utcára. A sok kilós vasdarabok, ha
valakinek a fejére esnek, tragédiát okoztak volna. Az Is-
ten útmutatása mindenre kiterjed! Nem volt „luxus” tehát
a toronyóra cseréje. Ezt követte a harang pótlása. Az I. vi-
lágháborúban mind a 3 harangot elvitték, s az 1923-ban
pótoltak közül a II. világháborúban elvitték a legnagyob-
bat. Ágyút már nem tudtak önteni belõle, hanem valahol
vidéken törték össze és ásták el. Az õrbottyáni ragyogó

harangöntõ mester, Gombos

Lajos mûhelyében készíttet -
tük el. Ezt követték az abla-
kok. Róth Miksa, aki a szá-
zadforduló, Ferenc József ide-
jének leghíresebb mozaik- és
ólomüveg mûvésze volt, eb-
ben a kerületben dolgozott.
Ide tervezett gyönyörû abla-
kai a légnyomás következté-
ben elpusztultak. 1997-ben ta-
láltuk az Erdélybõl áttelepült
Kiss Miklós üvegfestõ ipar-
mûvészt, aki marosvásárhelyi
Róth Miksa munkák alapján
(ahol a városi kultúrközpont -
ban több, a magyar történe-
lem alakjait ábrázoló üvegei
találhatók) és Róth Miksa ere-
deti rajzai nyomán, amit szin-
tén véletlenül találtunk meg,
vállalta, hogy elkészíti õket,
úgy, ahogy a mûvész elkép-
zelte. Az elsõ 3 ablak, össze-
sen 21 négyzetméter, 1997-
ben került a helyére aztán
folytattuk és 1–2 éven belül a
szentély többi ablakai is elké-
szültek. Elõdöm annakidején
azt írta az Evangélikus Élet

cikkében, hogy „Unokáink
sem fogják látni” mert tudta, hogy elpusztultak – ezért
Koren Emilt is meghívtam, „Emil bácsi, lám unokáink
mégis látni fogják!” ha nem is az eredetit, de a rekons-
trukciót. Még vettünk egy nagyon szép szenvedõ Krisz-
tust ábrázoló eredeti ólomüveg táblát is Róth Miksa lá-
nyától és ezt beillesztettük a karzaton lévõ ablakba. Tulaj -
donképpen sok mindent kellett még felújítanunk, pl. az
oltártért gyönyörû márványlapokkal burkoltuk és orgo-
nánkat is felújítottuk, utolsó problémánk a vizesedõ falak
szigetelése volt. Budapesten minden 100 éves vagy annál
idõsebb épület falain látható a nedvesedés. Szerencsére
egy statikus egyetemi professzor a felügyelõnk, aki ennek
szakértõje. Megbíztunk egy újvidéki vállalkozót a munka
elvégzésére. Sikerült olyan módszert találnunk, ami meg-
oldja ezt a problémát: körül lett vágva a templom és a vá-
gásokba helyezték el a lemezt, melynek 2 oldalán levõ
anyag nem engedi se föntrõl se lentrõl a vizet. Azóta
nincs nedvesedés. Újabb 100 évig, reméljük!

A gyülekezet közben sokat változott. Kerületünk
öregszik. Itt nincs lakótelep, nincsenek új házak és a régi
házak sem újultak meg, különösen a 'Chicago'-nak neve-
zett részében. A fiatalok elköltöznek innen és maradnak az
idõsek. A fiatalok új lakásokat vesznek zöld övezetben, az
idõsek halála után eladják az örökölt lakásokat. Ennek el-
lenére, amikor mi körlevelet küldünk, mindazoknak kül-
dünk, akik már nem itt laknak, de ide tartozóknak érzik
magukat. Ezzel nem akarunk más gyülekezetnek kárt
okozni, csak azt akarjuk, hogy megmaradjon a kapcsolat.

Eljönnek?

Eljönnek. Az én itteni szolgálatom elsõ éveiben,

A Fasori evangélikus templom felava-
tásának 100 éves évfordulóját ünne-
pelte 2005.  október 2-án.  Ennek az
idõszaknak közel felében a gyülekeze-
tet ugyanaz a lelkész vezette,  a most
70 éves Szirmai Zoltán.  Van erre még
példa? Ilyen nehéz idõkben négy évti-
zedet átvészelve? Vajon mi mindent
kellett elszenvednie? Ki bántotta,  ho-
gyan bírta ki? Fejemben Túróczy és
Ordass püspökök,  Keken András és

Sztehlo Gábor lelkészek megpróbálta -
tásainak emlékével mentem el hozzá,
hogy meséljen.  Elfáradt,  megviselt
idõs pap helyett egy fiatalos derûtõl
sugárzó,  kiegyensúlyozott,  végtelenül
szerény,  igazi jó embert találtam,  aki
mindenrõl beszámolt anélkül,  hogy
bárkirõl egy rossz szót szólt volna,  bár-
mire panaszkodott volna.  Élménybe -
számolóját úgy adom vissza,  ahogyan
elhangzott.  Felüdülés volt hallgatni.

Szirmai Zoltán
evangélikus lelkész négy évtizede a Fasorban

Szirmai  Zol tán
evangélikus lelkész négy évtizede a Fasorban



Szent Kereszt 27

Evangélikus hírek

1964–1970 között nagy ifjúsági „aranycsapat” volt,  szá-
mukra nemrégen rendeztünk találkozót, melyre még az
országhatárról is eljöttek. Tele volt ez a terem és boldo-
gok voltak, hogy felidézhetik a régi jó hangulatú szombat
estéket, amelyeken annyi barátság szövõdött. 

Nem volt kellemetlensége belõle? Nem rosszal-

lotta az állam?

Az állam azt mondta, hogy templomon belül csinál-
hatunk mindent, templomon kívül nem. Így óriási ered-
mény és esemény volt, hogy 1980-tól országos ifjúsági
konferenciákat tarthattunk Gyenesdiáson. Ennek én vol-
tam a megbízott felelõse, társaim többek között Harmati
Béla ny. püspök, Fabiny Tamás most megválasztott püs-
pök, Szabó Lajos rektor – tehát egy jó kis csapatot szer-
veztünk ezt és Prõhle Károly professzor is segítette taná-
csaival. Jól sikerültek, úgyhogy a 3 engedélyezett konfe-
rencia helyett már a 2., 3. évben öt egyhetes konferenciát
tarthattunk. Mindig túljelentkezés volt. Sok mai lelkész
ott indult el a lelkészi pályán. Én ezt a szolgálatot 10 évig
végeztem, úgyhogy a nyári szabadságidõm ezekkel a
gyenesdiási konferenciákkal telt el, de nagyon sok szere-
tettel csináltuk társaimmal együtt.

A rendszerváltás után folytatódtak?

Azóta is vannak, az ország több alkalmas helyszínén.
A „Szélrózsa” országos ifjúsági találkozót kétévente tart-
ják, de konferenciáik vannak Révfülöpön, Gyenesdiáson,
Piliscsabán az Ifjúsági Osztály szervezésében. Ma már
nem olyan nagy események mint 25 éve, amikor csak a
mi egyházunknak engedték ezt meg, azzal a magyarázat-
tal, hogy nekünk nincs középiskolánk. A reformátusok-
nak volt, a katolikusoknak volt, még a zsidóknak is volt,
csak nekünk nem – hogy gondoskodjunk a lelkészután-
pótlásról? Akkor az Állami Egyházügyi Hivatal elfogadta
az érvelést, hogy nem lenne jó, ha a lelkészutánpótlás el-
apadna. Azután 1984-ben esperessé választottak és ez
nagy feladat volt, éppen 84-ben, amikor itt volt a Luthe-

ránus Világszövetség világgyûlése Budapesten. Akkor a
világ minden evangélikus egyházából  jöttek küldöttek,
112 gyülekezetbe látogattak külföldi vendégek! Egyhá-
zunk óriási eseménye volt ez. Az esperesi szolgálatot elõ-
ször 90-ig, aztán 95-tõl 2003-ig, összesen 14 éven át vé-
geztem. 1989 után megnyílt a gimnázium, aminek létre-
jöttében ebben a teremben, ahol most ülünk, került sor tu-
lajdonképpen az elsõ olyan döntõ elhatározásra, ami le-
hetõvé tette, hogy az iskolát visszakapjuk. Valamikor
1988-ban egy újságcikkben megjelent  Gazsó államtitkár
ünnepi nyilatkozatában, hogy ha az evangélikus egyház
visszakérné az iskolát, akkor vissza kellene adni. Az El-
nöki Tanácsnak volt egy orvosprofesszor tagja, Petri Gá-
bor, aki Fasori Öregdiák volt, õ és Cselõtei László Kos-
suth-díjas egyetemi professzor tették meg az elsõ lépése-
ket. Gyapay Gábor (az újraindult iskola elsõ igazgatója)
volt az öreg tanárok közül az egyetlen akkor még ereje
teljében, s ezt lelkesen támogatta. Eljött 1988 vége: tele
volt ez a terem, olyan lelkesedéstõl izzó hangulatban,
hogy jó, hogy nem jött ide valami államvédelmi hivata-
los! Kicsit féltünk mindnyájan attól, hogy bírjuk-e majd,
bírjuk-e fenntartani anyagilag, tudunk-e megfelelõ taná-
rokat találni, és lesz-e elég jelentkezõ? Na, hát ezzel az-
tán nem volt gond, sõt akkor nagy összefogás volt: az or-
szág gyülekezetei mind felajánlottak valamit. Ebben az

iskolában nyitotta meg Glatz Ferenc akkori miniszter az
országos tanévet.

Emlékszem, ez egy óriási esemény volt!

Igen tényleg ünnepi volt a hangulat. Ennek ma már
16. éve és azóta voltak ugyan gondok az iskolában, mert
sem a tanárok nem ugyanolyanok mint a régiek voltak,
sem a diákok, sem a családok, úgyhogy nem volt könnyû
ez a 16 év, de azért mûködik az iskola. Még nem érte el a
régi hírnevét, de mindenesetre mûködik és mi, a fasori
gyülekezetben szolgáló lelkészek mindig részt vettünk az
iskola életében, részben hitoktatóként, részben ünnepi is -
tentiszteletek megtartásában, részben az Igazgató Tanács
tagjaként. Gyülekezetünkben az ifjúsági élet mindig erõs
volt. Amikor kaptam fiatalabb segédlelkészt, akkor tuda-
tosan átadtam az ifjúság vezetését neki, én csak a konfir-
mációt tartottam meg. A fiatalok a jövõ nemzedéke – töb-
ben közülük ma már presbiterek, van ötgyerekes anyuka
közöttük, van fõmérnök, és volt államtitkár. De a felnõt -
teket és az idõseket is igyekszünk istápolni.

Önnek hány gyermeke van?

Nekem kettõ van és két kis unokám. Mi négyen vol-
tunk fivérek (sajnos bátyáim már nem élnek). Karácsony
elsõ napján gyûltünk össze, a család apraja-nagyja. A csa-
ládi életre és a gyülekezet „családjára” is kellett figyelni.
Öröm számomra, hogy egyházmegyénkben ma is, a leg-
több keresztelés és a legtöbb esküvõ a mi templomunk-
ban van.

Jöhetnek máshonnan is?

Természetesen. Fõleg akiket itt kereszteltünk, konfir-
máltunk. Idén kétszerannyi gyermeket kereszteltünk,
mint ahány halottat temettünk! 

Valamilyen áramlatot meg lehet figyelni? M ert azt

tudom, hogy 90-ben hirtelen mindenki jött keresztel-

kedni, aztán számuk lezuhant –  és most… ?

Ez így van. A templomlátogatás is meg a hitoktatás
iránti igény is változott. Engem akkor hívtak a kerület kö-
zépiskoláiba, szakközépiskolákba hitoktatásra, mentem
is. Meghívtak osztályfõnöki órákra, ahol kérdésekre kel -
lett felelni. De hamar  elmúlt ez a lelkesedés. Azért évrõl
évre jönnek még fiatal felnõttek keresztelést kérve, akiket
gyermekkorukban nem kereszteltek meg.

M ég ma is? Tizenöt év után?

Igen, még ma is. Fõként esküvõkkel kapcsolatban,
amikor võlegények, menyasszonyok lesznek, és akkor de-
rül ki, hogy nincsenek megkeresztelve. A szülõk politikai
vagy más okokból azt mondták, hogy „majd õ döntse el,
ha felnõtt”. Azt, hogy hogyan kell járni, enni, beszélni,
azt ugye nem hagyjuk, hogy majd ha felnõ, akkor döntse
el – megtanítjuk õket minden apróságra és az életben
mindennek van rendelt ideje. Ám azok, akik felnõtt kor-
ban járnak elõkészítõ beszélgetésekre, és megismertet -
hetjük õket a hit alapigazságaival, azok komolyabban ve-
szik a hitet és elkezdenek templomba járni. 

Van-e valami hatása a gyülekezetre a mostani,

kormányzati részrõl tanúsított egyházellenes meg-

nyilvánulásoknak?

Nincs igazán. Keserûen figyelik ezeket, de az Istenben
való bizalmat nem rendíthetik meg. Iskoláinkban és szere-
tetintézményeinkben azonban komoly gondot okoznak.

Tüntetni voltak?

Nem szervezetten, de voltak a gimnáziumot képvise-

lõk. A megkülönböztetés, a háttérbe szorítás nemcsak az
iskoláknak, hanem a szeretetintézményeknek is súlyos
gondot okoz. A szülõkrõl még egy-két bõrt le lehet nyúz-
ni, ha muszáj, de azokról az öregekrõl, akik a nyugdíjukat
beadják, már nem lehet – márpedig fûteni, világítani, ét-
keztetni kell, tanítani is kell. Reménykedünk, hogy ez az
egész egyházellenes koncepció el fog múlni, mint a nátha.

M ajd áprilisban eldõl… ?
Áprilisban kifejezhetik idevonatkozó véleményüket

a szülõk és akiknek erejükön felül kell teljesíteniük, mert
az iskolában nemcsak a tanítás fontos, hanem a mûködés
is, tehát nem lehet, ha egy ablak betörik, azt ne hozzuk
helyre és nem lehet, hogy 10 év után ne meszeljünk és
nem lehet, hogy kevesebbet fûtsünk, hogy fázzanak a
gyerekek és fontos, hogy az étkeztetés is megfelelõ le-
gyen. Az önkormányzatok – ez az amit elhallgatnak – ok-
tatási célokra kapnak állami pénzt és azt oszthatják ki az
önkormányzati iskoláknak, mint fenntartók – míg az egy-
ház nem kap annyi pénzt, amibõl iskoláit, intézményeit
olyan mértékben támogathatnák, mint amennyi az önkor-
mányzati támogatás. Mindenesetre az önkormányzati is-
kolák is panaszkodnak, tehát még azok sem dúskálnak.
Most már ott tartunk, hogy semmin sem csodálkozunk,
csak várjuk, hogy valami megváltozzék az egyházakkal
való kapcsolat fenntartásában.

Van még valami, amit szeretne elmondani –  va-

lami esemény, jó vagy rossz?

Igen – a decemberi, karácsony elõtti idõszakban két
jótékonysági hangversenyünk és több iskolai karácsonyi
ünnepélyünk volt a templomban. Kiemelném azt, amit az
erdélyi szórványban élõ magyar fiatalok anyanyelvi meg-
õrzéséért tartottunk. Zsúfolásig megtelt a templom úgy-
hogy hátul is sûrûn álltak. Tõkés László prédikált, az õ ne-
ve nagyon vonzó és nagyon komolyan vette ezt a szolgá-
latot. Kukely Júlia énekelte a dal- és operairodalom leg-
szebb imádságait, Kaposy Gergely orgonált és Bánffy

György vezette be az egészet, aki az anyanyelvnek ihletett
védelmezõje és nagyszerû ember. Annyi adomány gyûlt
össze a szórványban élõ erdélyi fiatalok magyar anya-
nyelvének megõrzéséért és ápolásáért, amennyi  még a
legnagyobb ünnepeken sem: félmillió forint. A végén ezt
át is adtuk Vajda Sándornak, aki Borosjenõn él és ott a sza-
valóversenyeket, táboroztatásokat szervezi. Elõtte egy hét-
tel volt egy kisebb méretû hangverseny, aminek bevételét
a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak utaltuk át. Szépek
voltak karácsonyi istentiszteleteink, ilyenkor visszajönnek
azok is, akik már nem itt laknak, de a Fasor, Pestnek talán
legszebb evangélikus temploma, vonzza õket.

És amit még befejezésül mondanék, hogy ezalatt a
40 év alatt ökumenikus kapcsolataink is gyümölcsözõk
voltak. Megbecsülik egymást a kerületben a történelmi
egyházak képviselõi, a római katolikusok a Rózsák terén,
a görög katolikusok szintén ott, a
szomszédos református egyház,
kibõvülve a metodistákkal és a
baptistákkal. Egymást megbe-
csülve végezzük a szolgálatot –
nem egymás mellett és nem egy-
más ellen, hanem egymással
egyetértésben.                         

Szöveg és fotó: KOVÁCS MÁRIA
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Református hírek

Ötven éves a Reformátusok Lapja
„Hiszek a szóban. Bánnom a szóval – odaadás és felelõsség…” 

A
Reformátusok Lapja – amely a Magyarországi Reformá-
tus Egyház hetilapja – ötvenedik évfolyamába lépett eb-
ben az esztendõben. 1957-ben, néhány hónappal az 1956-

os októberi forradalom után, éppen márciusban indult útjára a lap
elsõ száma, amelyet szerkesztõként és kiadóként Szamosközi Ist-
ván budapesti lelkipásztor és esperes jegyzett. 

A politikailag igen behatárolt keretek között útjára induló Re-
formátusok Lapja mégis nagy jelentõségû már ebben az eszten-
dõben, hiszen általa nemcsak a templomokban, hanem a „posta-
ládán keresztül” is terjed az evangélium. Hosszú-hosszú eszten-
dõkön keresztül nem vállalhatott fel más célt a hetilap, mint Is-
ten Igéjének az írott formában való hirdetését. 

Minden külsõ és belsõ, formai és tartalmi megszorítás ellené-
re is, már az elsõ évben kiderült, hogy a Reformátusok Lapja
összekötõ kapoccsá vált a református hívek között. Tudjuk, hogy
ezekben az évtizedekben sokan otthon, a lakásuk falai között él-
ték meg hitüket. Nem volt elég bátorságuk ahhoz, hogy temp-
lomba járjanak, de az elõfizetett – vagy éppen csak kölcsön ka-
pott – Reformátusok lapja táplálta a hitet, a lelki elmélyülést. 

Feltehetõen az elsõ években, évtizedekben a nagymama vagy
a nagypapa volt az elõfizetõ, de a család – vagy legalább egy ré-
sze – az olvasók közé tartozott. Az 1980-as években a hetilap
szerkesztését az egyházra és a világra való szélesebb kitekintés -
sel lehetett végezni, ami az elõfizetõk számának növekedését is
eredményezte, hasonlóan más egyházi lapokhoz. S egyre inkább
sikerült azt is megszervezni, hogy a Reformátusok Lapja eljus-
son a határainkon túl, a Kárpát-medencében élõ magyar reformá-
tusokhoz is, hiszen Nyugat-Európába és a tengerentúlra már
évekkel ezt megelõzõen elkezdõdött a lap terjesztése. 

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltást követõen lénye-
gesen megváltozott a hetilap mozgástere. Immár semmi nem
korlátozta sem formailag, sem tartalmilag abban, hogy szerkesz-
tési, valamint terjesztési koncepcióját megvalósítsa. 

Nem kevesebbet jelentett ez, mint választ adni a református
keresztyén ember – idõs és fiatal – kérdéseire, még hatékonyab-
ban elõsegíteni a naponta Bibliát olvasó ember hitbeli elmélyü-
lését, a társadalom számára az új helyzetben rámutatni arra, Aki
nem változik, Aki örökké ugyanaz: Jézus Krisztusra. S nem utol-
só sorban, a megváltozott körülmények között sokkal nagyobb
intenzitással kellett nyomon követni az egyházi eseményeket, s
mindazokat az egyházon kívüli történéseket, amelyek hatással
vannak a keresztyén ember életére is. A hetilapnak egyre inkább
törekednie kellett arra, hogy a változó világban olyan maradan-
dó értéket képviseljen, amely irányt mutat, s ezáltal stabilizálni
tudja olvasótáborát. 

Az 1990-es évek második felében tartalmilag is és formailag
is teljesen megújult a Reformátusok lapja. Erre az idõszakra esik
az, amikor nemcsak ismertté, hanem elismertté vált a magyar
médiapiacon. Az írások szerzõi között megjelentek olyan hiteles
közéleti személyiségek, akik életükkel is példát
adtak-adnak, a keresztyénség számára is…

Az ötvenedik évfolyamában megjelenõ Re-
formátusok lapja feladata, küldetése ma sem le-
het más, mint a hiteles tájékoztatáson kívül
olyan olvasmányt adni a református keresztyén
ember számára, ami a gondtermõ hétköznapok-
ban a lélek ünnepét jelenti.

DR. KIS BOÁZ

A
március 4-én, Rimaszombaton tartott rendkívüli Zsinati
ülésen elfogadott 1/2006-os törvény az állambiztonság ál-
tal munkatársként nyilvántartott személyekrõl szól. Az új

törvény arról rendelkezik, hogy mindazok, akik a kommunista
rendszer titkosszolgálatában dokumentálhatóan a rendszerrel
együttmûködtek az elkövetkezendõ tíz évben, nem tölthetnek be
magasabb egyházi tisztséget. A törvény meghatározása szerint ez
vonatkozik az esperességre, az egyházmegyei elnökségi zsinati
tagságra és a zsinati elnökségi tagságra is. A törvény nem tesz kü-
lönbséget a lelkészi és a laikus elem között, vagyis a tiltás mind-
két esetre vonatkozik. Preambulumában a törvény kimondja,
hogy emlékezetben tartják a Zsinat szolgálattevõit, hogy a kom-
munista diktatúra milyen mélységes erkölcsi, hitbeli, gazdasági
kárt tett az emberekben egész Közép-Európában, és a politikai
hatalmon túl a lelki hatalmat is megszervezte, illetve megszerez-
te. Súlyosbító körülményként említi a törvény, hogy az az elnyo-
mó apparátus, amelynek fõ célja a megfélemlítés volt, emberek
sorát tudta megnyerni azért, hogy az egyházak szabadsága ellen
munkálkodjanak. A törvény leszögezi, hogy senkit nem akarnak
megfélemlíteni, de a múlt lezárása érdekében szükséges ezeknek

A
közelmúltban a csákvári Kálvin
teremben Nagy Lenke nyitotta
meg B. Tóth Klára festõ-restau-

rátor kiállítását. A mûvésznõ 1955. no-
vember 1-jén született Budapesten.
Gyermekéveit Kisorosziban töltötte,
édesapja ugyanis itt volt lelkész.  Öt
testvérével együtt itt élték az elsõ hatá-
sok, amelyek a festészet szeretete felé
fordították. Gimnáziumi éveit a Debre -
ceni Református Gimnáziumban, majd
Szentendrén a Ferences Gimnáziumban
végezte. Õ is élte a lelkész gyermekek
nehéz életét és érettségivel a zsebében
nyomdászként dolgozott. Életében
meghatározó volt az az öt év, amelynek
során Veres Sándor, Dénes Jenõ, Varga
Dezsõ és Görbe Katalin tanítványa le-
hetett. Elvégezte a Képzõmûvészeti Fõ-
iskolát. 1993 óta félállásban tanít rajzot
és mûvészettörténetet a Baár-Madas
Református Gimnáziumban. Mintegy
húsz kiállítása volt eddig, melyek közül
a baseli és a bieli emelkedik ki. 

Az itt bemutatott képek tükrözik
azt a sokrétû érdeklõdési kört, amelyek
a mûvésznõ alkotásait meghatározzák.

Ezek között is különös hangsúlya
van a Jó pásztor, az Ökumené és az Úr -
vacsora címû képeknek. A Jó pásztor cí-
mû kép érdekessége, hogy elõbb a mû-
vésznõ fia elkészítette a Jó pásztor
szobrot, majd ezt követõleg készült a
rajz. A képen látható az az aggódás, az
a féltés amely az emberiség Jó Pásztora
szívében minden idõben él. Az Öku-
mené címû képen a bárány, a kereszt és

a kehely az, amelyekkel az alkotó kife -
jezi a keresztyénség lényegét, az áldo-
zatot, a szenvedést és a megváltást. 

A Szlovákiai Református Keresztyén   Egyház  Zsinatának 1/2006-os törvénye

B. Tóth Klára kiállítása Csákváron

(Nagy László)
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Református hírek
Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület

„Ifjakat ifjak által evangelizálni”– a Református Keresztyén Ifjúsági Egye-
sület (RKIE) több mint tíz éve e célkitûzéssel végzi munkáját az ifjúság kö-
zött. Programjaikat úgy szervezik meg, hogy az együttes élményt nyújtson:
mind a lélek, mind a szellem és a fizikum számára építõ legyen. Erre adnak
lehetõséget az évente három alkalommal különbözõ helyszínen megrendezett
konferenciák, és a nyári sporttábor. 

A konferenciák áhítatain teológusok és segédlelkészek, illetve ifjú lelki-
pásztorok szolgálnak. Az esti elõadást vidám és humoros ismerkedés követi.
Délelõtt három elõadást hallgatnak meg a fiatalok, majd a délutánt kirándu-
lással töltik, este pedig kulturális programon vehetnek részt. Úrvacsorás is-
tentisztelettel zárják hétvégi alkalmaikat. Az a tapasztalat, hogy a nyaranként
Csákváron megrendezett sporttáborba olyan fiatalok is szívesen eljönnek,
akik még nem hallottak Jézus Krisztusról, éppen ezért a naponkénti áhítatok
evangelizáló jellegûek. A fiatalok több sportágban próbálhatják ki magukat
mint például: kosár-, kézi-, röplabda, lovaglás, sárkányrepülés, aerobic, fut-
ball, lövészet. Igen kedvelt a játékos éjszakai túra és a csapatversenyek is.
Emellett kulturális elõadást hallgatnak, különbözõ játékokon vehetnek részt.
A tábortûz mellett a csapatok mûsorait tekinthetik meg. A fiatalok nemcsak
az ország különbözõ részeirõl érkeznek, hanem határon túlról (Erdély, Felvi-
dék, Kárpátalja, Délvidék) is, hiszen az RKIE fontos feladatának tekinti az el-
szakadt területeken élõ ifjúsági csoportokkal való élõ és hatékony kapcsolat-
tartást. Az alkalmanként megrendezett szemináriumi napokon hitéletet erõsí-
tõ, a világban való eligazodást segítõ elõadások hangzanak el. Meghívott elõ-
adóik közt például drámaíró, irodalomtörténész, színházigazgató, hittudomá-
nyi professzor szerepel. Fontosnak tartják, hogy ne csak tájékozódjanak a fi-
atalok, hanem a számukra lényeges kérdéseket az elõadásokat követõ vitafó-
rumokon lehetõségük legyen megbeszélni. Ezen kívül negyedévente hitmé-
lyítõ csendes napokat is szerveznek, általában vidéki helyszínnel. Az RKIE
évente három alkalommal rendez teremfoci bajnokságot. 

A tavaszi mérkõzéseket (Esterházy Kupa) vidéken – Csákváron – tartják.
A résztvevõ csapatok között fõként különbözõ gimnáziumok, gyülekezetek
ifjúsági csapatai vannak. Ezen kívül õsszel a Protestáns-, télen pedig a Kará-
csony Kupa ad lehetõséget, hogy a kb. 15–20 csapat összemérje erejét. Fia-
taljaik érdekes interjúkat (keresztyén írókról, sportolókról… stb.), diákok ál-
tal írt verseket, novellákat, igemagyarázatokat olvashatnak, a „Református If-
júság” c. lapukban, mely alkalmanként jelenik meg. Ezentúl értesülhetnek
többek között egyházi intézményekrõl; leendõ és elmúlt programjairól is. Az
RKIE idén is megrendezi sporttáborát július 2. hetében  amely alkalomra sze-
retettel hívjuk és várjuk az érdeklõdõ fiatalokat! Elérhetõségeink: Tele-
fon/fax: (1) 328 08 11 E-mail: nepcoll@axelero.hu

„Ködszurkálás” – a Vakmisszió debreceni körzetében
Emlékezés Latinovits Zoltánra

A Magyarországi Református Egyház Vakmissziójának debreceni csoportja és a Magyar
Népfõiskolai Collegium immár negyedik éve rendez közös alkalmakat. Így került sor
március 18-án arra az összejövetelre, amelyen Latinovits Zoltánra emlékeztünk. A szép
számmal egybegyûlt vendégsereget Szakáll Zsombor köszöntötte. A hagyományokhoz
híven, dr. Kis Boáz áhítatával vette kezdetét a kulturális est, amely a János 4:4-14 versek-
bõl szólt a jelenlévõkhöz. Az igehirdetõ kiemelte: ha mi idejöttünk, erre az alkalomra, ak-
kor nyugalomra, elcsendesedésre vágyunk, mert a keresztyén embernek ezekre van szük-
sége a mindennapok rohanása, zaja közepette. Az áhítat után Simon Aladár elõadómû-
vész „Ködszurkálás” címmel Latinovits Zoltán írásaiból és az emlékére írott versekbõl
adott elõ. Bevezetõjében elmondta, hogy a „Színészkirály” ebben az évben lenne 75 éves,
és 50 éve annak, hogy Debrecenben kezdte színi pályáját. Az elõadásban Latinovits Zol-
tán „Emlékszem a repülés boldogságára”, „Ködszurkáló” címû írásaiból és más darabja-
iból hallottunk részleteket. Ezt követõen Kányádi Sándor, Illyés Gyula és Nagy László
verseit hallottuk a mûvész tolmácsolásában. Az alkalom végén a vendégek szeretetven-
dégségen vettek részt. DR. KIS BOÁZ

a lépéseknek a megtétele, és ezért alkották meg a törvényt. A tör-
vény megalkotása pedig azért vált lehetõvé, mert a szlovák parla-
ment hatályos törvénye lehetõvé tette a hozzáférést a titkosszol-
gálati dokumentumaihoz. Fõtiszteletû Erdélyi Géza, a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház püspöke hangsúlyozta az Új Szó-
nak adott nyilatkozatában a következõket: „Van egy roppant sze-
rencsétlen helyzet, amelyet a korábbi állambiztonsági szervek
mûködése idézett elõ. Az ügynöklista nyilvános, nem válogattak
annak idején. Nekimentek az egyházaknak is, természetesen ez
alól a mi egyházunk sem kivétel. Mindenki elõtt nyilvánvaló, a
névsor ismert, nem szabad úgy csinálni, mintha nem történt vol-
na semmi. Ez képmutatás lenne! Az egyház életének tisztasága
megkívánta és megkívánja, hogy ahol baj, hiba, tévedés, vétség
történt, azt tegyük helyre. Arra törekedtünk, hogy egy történelmi
korszakot, amely rengeteg embert érintett negatívan, lezárjuk, a
kényes ügyeket megoldjuk. Tisztességgel, emberséggel. A Zsinat
döntése elsõsorban az érintettekért született meg. Ezt meg kellett
tennünk. Nem bosszúról, ördögûzésrõl van szó, ezt a
Preambulumban is leszögeztük. Nem ügyeket akartunk kreálni,
nem vétkesek ellen, hanem értük szól ez a törvény."              K.B.

A Szlovákiai Református Keresztyén   Egyház  Zsinatának 1/2006-os törvénye

B. Tóth Klára kiállítása Csákváron

Az Úrvacsora tükrözi azt a bûnbána-
tot, amivel valójában minden embernek
oda kellene járulni Isten színe elé azért,
hogy kegyelmében részesülve be tudja
tölteni mindenki azt a küldetést, amelyre

hivatott.  Családi képeket is elõszeretet-
tel fest és rajzol a mûvésznõ, melyek kö-
zül az itt látható Figyelõ dédapák azt
akarja elmondani az emberek számára,
hogy dédapáink állandóan figyelnek
bennünket, hogy mennyire bánunk jól a
talentumokkal. A képrõl sugárzik az a
szeretet, amely a megbocsátáson keresz-
tül a biztatást sugallja a dédunokák szá-
mára. Biztatást, hogy érdemes vállalni a
nehézségeket, érdemes elfogadni a pró-
bákat, mert ezek által csak nemesebb,
csak tisztább lesz a lélek.

Tájképein már-már magunk is je-
lenvalóként érzékeljük a természet
szépségét, de meghökkenünk a Szivár-
vány-csúzda láttán, ahol a mélybezuha-
nás a könyörtelen elmúlást mutatja fe-
lénk. Érdekességként említjük meg a
Csigaház-lét címû képét, mely körül
egy vers is el van helyezve.

Ahogy említettük, B. Tóth Klára
nemcsak festõmûvész, hanem restaurá-
tor is. Jelentõsebb munkái az Aquincu-
mi Múzeum restaurálásához kapcsolód-
nak, de végzett ilyen munkát a Debrece-
ni Református Kollégiumban vagy a
Budapesti Baár-Madas Református
Gimnáziumban is.   DR. KIS BOÁZ
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M iért választottad a lelkészi

hivatást?

Abban a különlegesnek
mondott helyzetben va-
gyok, hogy lelkészcsalád-
ban születtem. Édesapám
az Ágostai Hitvallású Evan-
gélikus Keresztyén Egyház
Szerbiában- Vajdaságban
püspöke, míg édesanyám
esperese. Ez merõben
meghatározta gyermekko-
romat, hiszen komoly val-
lásos neveltetésben része-
sültem. Ezzel egyetemben
végigkísérte életemet az a
tény, hogy szüleim voltak
az egyedüli magyar evan-
gélikus lelkészek az egész
Vajdaságban. Óriási mun-
katerület, 18 gyülekezet,
10 500 hívõ, folytonos utazások az evangélium
üzenetének eljuttatása céljával. Úgy gondolom,
hogy a tények és az adatok magukért beszélnek.
Mindezek figyelembevételével úgy döntöttem,
hogy teológiát fogok tanulni, és lelkész leszek a
Vajdaságban, és egy cél fog motiválni. Ez pedig
az, hogy minden vajdasági magyar evangélikus
családba eljuthasson az evangélium üzenete. 

Diplomamunkád témája a Szerbiai Evangélikus

Egyház történelme volt. M iért pont a helyi egyház tör-

ténelmére esett a választás? M iért fontos kutatási te-

rület? 

Diplomamunkám az Ágostai  Hi tval lású
Evangél ikus Keresztyén Egyház Szerbiában-
Vajdaságban történelmét mutatja be 1918- tól
napjainkig, melynek címe: Élve meghalni hagy-
ni! Úgy gondolom, nagyon fontos volt e téma-
kört feldolgozni, hiszen elõttem ezt teljes egé-
szében még senki sem tette meg. Ez egyben ne-
hézzé is tette a kutatást, hiszen nagyon kevés
irodalom volt, amelyet felhasználhattam, és
ezek mellett inkább a különbözõ levelezésekre,
jegyzõkönyvekre és egyéb dokumentumokra
hagyatkoztam. Említésre méltó az a tény is,
hogy több olyan ember személyes élményeit is
fel tudtam dolgozni, akik e korszakot szinte vé-
gigél ték. M unkám tel jes egészében a
www.lutheran.org.yu, i l letve a www.keve.se
tanulmányok weboldalakon olvasható.

Egy frissen szentelt evangélikus lelkésznek ma a

Vajdaságban milyen munkái vannak, milyen szakmai

nehézségekkel kell szembenéznie? 

Egy evangélikus lelkésznek ma a Vajdaság-
ban óriási munkaterülete van, hiszen 18 evan-
gélikus gyülekezetünk van, és én lettem a har-

madik evangélikus lelkész. Egyelõre Szabadkán
végzem segédlelkészi szolgálatomat, de több
másik gyülekezetbe is utazom alkalmanként,
mint például Verbász, Kikinda, de kisegítõ szol-
gálatot Bajsán is szoktam végezni. 

A szabadkai gyülekezet segédlelkésze lettél. M it

szeretnél megvalósítani a közeljövõben Szabadkán?

A szabadkai gyülekezetnek milyen aktivitásai vannak?

Szabadkán elõször is türelemmel várunk,
hogy az épülõ püspöki és gyülekezeti épületünk
elkészüljön. Ez annyit jelent, hogy az új épület
helyet biztosít majd minden eddig is tartott gyü-
lekezeti alkalomnak (bibliaóra, gyülekezeti hit-
tan, ifjúsági óra, énekkar… ). Emellett kiemelke-
dõ az immár hat éve mûködõ „Luther- rózsa”  kó-
rus szolgálata. Ezzel egyetemben azonban új tö-
rekvéseknek is adhat alapot, hiszen terveim kö-
zött szerepel több új alkalom bevezetése és
megszervezése is, mint például az egyház taní-
tásának behatóbb megismerése, az egyes „ké-
nyesebbnek”  mondott témák megvitatása, ifjú-
sági-  és esti zsoltáros istentiszteletek megszer-
vezése, fi lmvetítések. 

Különösen kiemelt helyen szerepel terveim
között az, hogy lehetõséget teremthessek az em-
berek számára, hogy egyre jobban megismer-
hessék a Szentírást, annak tanítását, valamint
egyházunk tanítását, és állásfoglalását több te-
rületre kivetítve is, és így maguk felfedezhessék
azt, amit Luther Márton a reformáció kezdetén:
„Sola Scriptura! Egyedül a Szentírás! – Sola
Gratia! Egyedül Kegyelem! – Sola Fides! Egye-
dül Hit!”  Isten ingyen kegyelmébõl üdvözít hit
által. A Szentírás értelmében az üdvösségnek ez
az egyedüli útja. 

Az Evangélikus Keresztyén

Ifjúsági Egyesület elnöke is vagy.

A fiataloknak milyen programo-

kat, rendezvényeket szerveztek?

Hogy lehet ma megszólítani egy

vajdasági fiatalt?

A vajdasági magyar evan-
gélikus fiatalság számára már
nagyon régóta nem hoztak
létre olyan egyesületet, amely
segítette volna õket evangéli-
kus magyar identi tásuk meg-
õrzésében. M ég 1931-ben
létrejött az Evangélikus Ke-
resztyén Ifjúsági  Egyesület
Nagykikindán, ám az akkori
jugoszláv vezetés ezt nem
nézte jó szemmel, ezért tevé-
kenységét idõvel be kel lett
szüntetnie.

A mai fiataloknak igenis
vannak kérdéseik Istennel és az egyházzal kap-
csolatban, ám a mai egyházban nehezen találják
meg azt a közösséget, amely segít nekik el iga-
zodni és összefogja õket. Sokszor nem forradal-
mi változásokra van szükség abban a módozat-
ban, ahogy megszólíthatjuk a mai fiatalságot,
hanem õszinteségre, Isten ígéretének és gon-
dolkodásának valódi közvetítésére, valamint a
régi formák új tartalommal és szeretettel való
megtöltésére. Éppen ezen oknál fogva az emlí-
tett szervezet jogutódjaként 2002. november
28-án Szabadkán, az Evangélikus Keresztyén If-
júsági Egyesület (E.K.I.E.) alakuló Közgyûlésén
az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén
Egyház Alkotmányának 10. szakasza értelmé-
ben meghoztuk Alapszabályunkat. Az E.K.I.E. a
vajdasági evangélikus fiatalok részérõl megala-
kított öntevékeny szervezet, amely tevékenysé-
gét Istenkeresõ magyar fiatalok és gyermekek
között fejti  ki. A keresztyén értékeken alapuló vi-
lágnézet meghonosítását és újjászületését szor-
galmazza, más kulturális és szociális tevékeny-
séget is vállal, a különösen hátrányos helyzetû
csoportok, a gyermek-  és i fjúságvédelem, a
gyermek-  és ifjúsági érdekképviselet terén. 

Egyelõre anyagi korlátok miatt csak az im-
már öt éve megrendezésre kerülõ nyári gyer-
mek-  és ifjúsági táborokat szervezzük meg.
Szabadkán a felépülõ püspöki és gyülekezeti
épület lehetõséget fog biztosítani számunkra a
megfelelõ iroda kialakítására. A késõbbiekben
szeretnénk rendszeresíteni, és még inkább ki-
terjeszteni, hogy a szórványban élõ magyar
evangélikus fiatalok is eljuthassanak rendezvé-
nyeinkre, táborainkba.                 NEGYELA LÁSZLÓ

Vajdasági hírek

„ Az aratnivaló sok, a munkás kevés.”  
Az evangélikusok helyzete a Vajdaságban 

Dolinszky Gábor a
szabadkai evangé-
likus gyülekezet
segédlelkésze. Ta-
nulmányait az el -
múlt évben fejezte
be Budapesten. A
papi hivatásról, az
evan g é l i ku so k
vajdasági helyze-
térõl beszélget-
tünk vele.
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Január 25-én ünnepli az egyház Szent Pál meg-
térésének ünnepét. A szabadkai Paulinum Püs-
pökségi Klasszikus Gimnázium ezen a napon
ünnepli védõszentjét és intézményének névadó-
ját. Fr. Brasnyó Ignác atyával, a Paulinum pre-
fektusával beszélgettünk.

Szenttamáson végeztem el az általános iskolát,
majd pedig a plébánosom ajánlásával elkerül-
tem a Paulinumba. Itt is érettségiztem.  Ezután a
püspök atya Szegedre küldött a teológia elvég-
zésére. Szegedet nagyon megszerettem, egy
gyönyörû város, tele kulturális programokkal.
Soha sem unalmas. Egy diákváros nem is lehet
unalmas. Sok értékes emberrel ismerkedtem
meg. A tanárok nagyon jók voltak, rengeteg
hasznos dolgot sajátítattak el velünk, amelyek
akár a saját lelki életünkben, akár a híveink ja-
vára válnak, és kell, hogy váljanak. 

Isten sokszor oly módon szól az ember éle-
tébe, hogy az ember nem is tud ellenállni, és
nem is akar. Ez így történt az én életemben is.
Ha ki kellene ragadnom egy konkrét eseményt,
akkor valóban nagy bajban lennék, mert úgy ér-
zem, hogy az évek folyamán és nagyon sokszor
a kis eseményekben vált világossá számomra ez
a hivatás –  meséli Ignác atya.

Szegeden diplomázott. Nem gondolta egy percig

sem, hogy tanulmányai befejeztével M agyarországon

marad?

Ha nem papságról lenne szó, akkor gondo-
lom azt, hogy értelemszerû lenne ez a kérdés.
Viszont még akkor is ott a kérdés, hogy hol van
a mi hazánk. M i innen származunk. Nagyon ne-
hezen tudnak azok is kiszakadni, akik a jobb
megélhetés reményében elköltöznek.

Ellenben itt hivatásról is szó van, és egy faj-
ta becsületkérdésrõl is. Hogyan lehetne elsza-
kadni és itt hagyni ezt a népet, akik akár anyagi
segítségükkel, akár háttérimájukkal végigkisér-
ték felkészülésünk útját. Konkrétabban: nem fo-
galmazódott meg bennem az a kérdés, hogy ott
maradjak Magyarországon. 

A Paulinum prefektusaként az intézetben tanuló

diákoknak milyen értékeket kíván átadni?

Bizalmat Istenbe és azt, hogy érettségi után

úgy tudjanak továbbmenni a
világba, hogy talpraesett, fel-
nõtt keresztény emberekként
felelõsségtel jes döntéshoza-
tal lal bírjanak. Akiknek pedig
hivatásuk van, azok tudják
megállni a helyüket, és eleget
tudjanak tenni ennek a hiva-
tásnak. 

M int egykori diák, mennyiben

segíti Önt, a munkáját, hogy is-

merõsen mozog az intézmény-

ben? 

Sokban segíti a munkámat.
Ismerõs a napirend, ismerõs

az épület, részben ismerõsek a csínytevések is.
Ugyanakkor tisztában vagyok azokkal a nehéz-
ségekkel is, amelyekkel diákjaink találkoznak.
Természetesen nagyon oda kell figyelni, és így
is vannak dolgok, amikor az embernek elbújhat-
nak a szeme elõl. Azt hiszem, hogy ez olyan
elõny, amely egy más ember számára nehezeb-
ben és hosszabb idõ után válna csak világossá.  

A prefektussal mikor „találkoznak” a diákok? M it

rejt a prefektusi munka?

A nap bármely szakaszában „ találkozhatnak”
velem. Sokszor, viccelõdve úgy jellemzem a fel-
adatomat, hogy én vagyok az ügyeletes mumus.
Gyakorlati lag fegyelmi dolgokban vagyok i l leté-
kes a ház szabályait figyelembe véve, és a házon

belüli életben. Mivel rengeteg dolgot figyelem-
be kell venni, egy lényes dolog van: a diák to-
vább tudjon fejlõdni, megadni azt a lehetõséget,
hogy éljenek a továbbfejlõdéssel. 

M ennyire fontos egy ilyen intézmény jelenléte a

társadalomban, az egyházban?

Sokan megkérdõjelezik, viszont egyre in-
kább fontosabbá válnak az ilyen és hasonló in-
tézmények ebben a mai világban, amikor elsõ-
sorban egy nagy értékválság uralkodik. Az itt ta-
nuló fiatalok igazán jellé tudnak válni a világ
számára, a keresõ emberek felé a világban, akár
most, napjainkban, kisebb-nagyobb hibáikkal,
akár majd amikor elérnek a pályájukra. Akár pa-
pok leszek, akár nem, de keresztény emberek
mindenképpen. Azokkal a
keresztény értékekkel ,
amelyeket képviselnek,
kõkemény jelzõtáblákká
válnak, amelyek Isten felé
mutatnak. Reményem sze-
rint sokan választják majd
a papi hivatást. 

NEGYELA LÁSZLÓ

Felelõsségteljes 
keresztényeket nevelni

Vajdasági hírek
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B
artók Béla születésének 125. jubileu -
máról emlékezünk meg 2006-ban ha-
tárainkon kívül és belül. Nem akar ez

az emlékezés életrajz lenni. Minden adat
megtalálható róla a lexikonokban, eddig
megjelent könyvekben, folyóiratokban, szak-
kiadványokban és – remélhetõleg – újabb
könyvek is jelennek majd meg tele méltatá-
sokkal a legnagyobb magyar zeneszerzõnk
egyikérõl, akirõl „ a példamutató nagy iker-
pár”  (ahogy Illyés Gyula nevezi õket halha-
tatlan versében) másik tagja, Kodály Zoltán
azt írja: „Világszerte a legtöbbet játszott
szerzõk egyike. Noha világszerte sokan van -

nak, akik a régi -
hez, megszo -
kotthoz ragasz-
kodva nem szí-
vesen hallják az
új hangot. És
v a l ah án y s zo r
elõadják egy
mûvét, egy
percre Magyar -
országra is gon -
dolnak, ha nem
többet, annyit :
mégsem lehet

utolsó ország, ahol ilyesmi megterem.”  
Nem szándékszik ez az írás zenemûvé-

szetének elemzõje sem lenni, ez a szakértõk
feladata, és valószínû, hogy e jubileumi év-
ben újra és újra megteszik, hogy igazzá le-
gyen a pályatárs álma. Bartók nagyságát
mutatja már az a tény, hogy 22 éves korában
ezeket írta: „ Kell, hogy minden ember, mi-
dõn férfiúvá fejlõdött, megállapítsa, minõ
ideális cél érdekében akar küzdeni, hogy e
szerint alakítsa egész munkálkodásának,
minden cselekedetének minemûségét. Én
részemrõl egész életemben minden téren
mindenkor és minden módon egy célt fogok
szolgálni: a magyar nemzet és magyar haza
javát. Azt hiszem, eddig is tanújelét adtam e

szándékomnak, kevésbé jelentõs és fonto -
sabb cselekedeteimmel, amelyek csekély
erõmbõl kitellettek.”

„Bartók diadalmas, végleges hazatérésé-
nek feltétele a zeneileg mûvelt ország…  Ha
majd egykor eljut mûvészete azokhoz is,
akiktõl ered, a dolgozó néphez, s az megérti,
akkor lesz magyar zenekultúra.”  Ez az év ta-
lán arra is jó lesz, hogy ebben a kérdésben
elemzések szülessenek, hol tartunk a nagy
örökséggel való sáfárkodásban. 

Nemzeti nagyjaink évfordulós ünnepsé-
gei vagy nemzeti történelmünk évfordulói
kapcsán el kell mondjuk, hogy sokszor érthe-
tetlenül agyonütjük ezeket az ünnepeket.
Ezekre nem egy példa volt a rendszerváltoz-
tatás óta. Vajon Bartókkal is megesik ez, és
továbbra is fennmarad alkotótársa fájdalma?
„ Idõszerû felvetni a kérdést, hogyan sáfárko-
dik hagyatékával szûkebb hazája, Magyaror-
szág. Felhasználja-e saját kultúrája emelésé-
re, táplálására, merít-e belõle annyit, ameny -
nyit meríthetne?”  Máris el kell panaszoljuk
azt, hogy a jubileumi Bartók Bizottság tagjai
közé nem hívták meg a Magyarországi Unitá-
rius Egyházat!  Azt az egyházat, amelynek ha-
láláig tagja volt, amelyhez saját elhatározásá-
ból csatlakozott, elhagyva a számára érthe-
tetlen és hitelveit, szertartásait sok kritikával
illetett katolikus egyházat. Azt az egyházat,
amelynek második legnagyobb hazai gyüle-
kezete, a budapesti Hõgyes Endre utcai egy -
házközség fél évtizede az õ nevét viseli,
templomában õrizve egy csodálatos fából fa-
ragott emlékmûvet. Azt az egyházat, amely
35 évi távollét után hazahozta hamvait ide-
genbõl és világraszóló eseményként, egysze-
rû unitárius szertartásával az anyaföldbe te-
mette el. Természetesen nem szegi kedvün-
ket ez az újbóli kirekesztés, hiszen egyház-
községeink már megkezdték az évfordulós
ünnepek megrendezését, és méltó módon
emlékezik meg egyik legnagyobb unitáriu-
sukról. Nem akarjuk feltételezni azt, hogy
esetleg homok kerül az emlékezõ gépezetbe
azért az egyszerû életfelfogásáért, amihez ra-
gaszkodott és meg is fogalmazott: „ A ma-
gyarság számára talán a legszomorúbb,
hogy az egyetlen magyar alapítású egyház,
az Erdélyben a 16. században született unitá-
rius – amely humanizmusával, a vallássza-
badság 1568-ban kimondott törvényesítésé-
vel és haladó szellemével kiemelkedõ lehetne
– állandó szálka volt a többi keresztény fele-

125 éve született Bartók Béla 
1881. március 25. Nagyszentmiklós – 1945. szeptember 26. New York

Unitárius hírek

Unitárius templom Bartók Béla oszlop

Unitárius templom,  Bartók Béla udvar

Somogyi József: Bartók
Béla (bronz) 
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Unitárius hírek

kezet szemében. Ez gyakran ma is tapasztal -
ható. Kis létszámuk miatt igen sokan nem is -
merik õket, és az idõnként nyilvánosságra
kerülõ híradásokat idegenkedve vagy értetle-
nül fogadják.”  Világlátása még unitárius kö-
zegben is érdekes volt. Többek között ifjúko-
ri szerelméhez írott leveleiben olvashatunk
sajátságos életszemléletérõl. László Ferenc
erdélyi zenetudós, aki Bartók leveleibõl
kilencvenkilencet rendezett sajtó alá, jegyzi
meg, hogy Geyer Stefihez, a Hubay-tanít-
ványhoz, hegedûmûvésznõhöz „ a világon
egyedülálló hangvételû, bölcselkedõ szerel -
mes levelét írta” . Ebbõl és még másokból is
megtudhatjuk, hogy Bartók eljut akár az isten
nélküli vallásossághoz is. Szigorú elemzõ te-
hetségével  górcsõ alá veszi nemcsak a vallá-
sok kialakulását, fejlõdését, hanem a maga
filozofálgató útját is: „ a vallástan nem egyéb
tiszta filozófiánál. Filozófiának kb. azt a törek -
vést nevezzük, amellyel bizonyos kérdéseket,

melyekre csupán (érzéki) tapasztalatokra tá-
maszkodva nem felelhetünk, megoldani igye-
keznek, éspedig csakis okoskodás útján.”  A
lélek halhatatlanságáról és az örökkévalóság-
ról sem a hagyományos unitárius módon (a
hagyományos keresztény tanításokról nem is
beszélve! ) vélekedik. De azért ajánlja szerel -
mének, hogy „gondolkozzék a Végtelenrõl,
borzongjon meg tõle, s hajtson fejet elõtte” . 

Egyik szerelmes levele végén írja Geyer
Stefinek: „ Levele olvasása után zongorához
ültem – az a szomorú sejtelmem van, hogy
az életben nem lesz más vigasztalóm, csak a
zene.”  Alighanem a mûvészi világ ezzel sze-
rencsésen járt. Egyházunk tagjaként, ahol
nem kötötték a dogmák, az elõírt hitelvek,
szabadon szárnyalhatott a lelki-vallásos élete
magaslataiban is. 

Kodály azt írja róla: „Az emberektõl fél,
nem könnyen melegszik fel. Vágyódik a sze-
retet, napfény és jobb sors után.”  Kosztolányi

szép megfogalmazása szerint: „ez az ember,
ki elõttem ül, testi mivoltában is arányos, fel -
húrozott, zengõ és alkotásaira kell gondol -
nom” .

A 22 éves korában megfogalmazott élet-
céltól mint forrástól, az Értõl eljut az Óceánig.
Befejezésül  újra idézzük õt: „Az én igazi ve-
zéreszmém … , amelynek mióta csak mint ze-
neszerzõ magamra találtam, tökéletesen tu-
datában vagyok: a népek testvérré válásának
eszméje, a testvérré válásé minden háború-
ság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét
igyekszem – amennyire
erõmtõl telik – szolgálni ze-
némben, ezért nem vonom
ki magam semmiféle hatás
alól, eredjen az szlovák, ro-
mán, arab vagy bármiféle
más forrásból. Csak tiszta,
friss és egészséges legyen
az a forrás!” BALÁZSI LÁSZLÓ

M átyásné Karádi M ária az egyik hajléktalan szál-
ló munkatársa. 72 éves, bottal jár s néha a kórhá-
zak lakója, de télen és nyáron, tikkasztó meleg-
ben vagy esõben, fagyban araszol munkahelyére.
M i ad erõt ehhez? A hite... De beszéljen életérõl,
küzdelmeirõl, gondolatairól Õ maga.

Kedves M arika! Szólna néhány szót családi indít-

tatásáról, életútjáról?

Istenfélõ, hívõ szüleim voltak. Ennek ellené-
re Jézus hívó szavát csak késõbb, felnõtt korom-
ban hallottam meg. Jártam a világ széles útját,
de Édesanyám imádkozó szeretete kísért. Ezt
csak késõbb tudtam meg. Sok lelki nyomorúsá-

gon mentem keresztül. Az utolsó állomás az al-
kohol  volt. Elõször csak alkalomszerûen ittam,
késõbb fokról fokra rabja lettem és attól kezdve
az ital irányította az életemet. Kétségbeestem,
imádkozni próbáltam. Éreztem, hogy egyre mé-
lyebbre süllyedek. A mélységbõl kiáltottam Is-
tenhez, és Õ meghallgatta imámat. Jézus lejött
értem a szakadékba, vállára vett és felhozott, ha-
zavitt. Egy budai gyülekezetben találtam otthon-
ra és ott köszöntem meg Istennek, hogy meg-
hallgatta elsõsorban Édesanyám imáját, vala-
mint az én könyörgésemet is.

Hogyan alakult ki –  ha jól tudom –  máig tartó

gyermeki, testvéri kapcsolata a rovatomban már sze-

repelt külvárosi lelkésszel, Papp Gyulával és felesé-

gével?

Reformátusnak születtem. A budafoki refor-
mátus gyülekezethez tartoztam. Gyula Bácsi hit-
oktató lelkészem volt, aki nagy szeretettel foglal-
kozott a fiatalokkal. Sok programot  szervezett
és ajtaja mindig nyitva elõttünk. Késõbb ritkul-
tak a találkozások, de végleg soha nem szakadt
meg a barátság. Ma már – Krisztusban történt
újjászületésem óta – testvéri a kapcsolatunk. 

Ön érdekes munkahelyen dolgozik, ahol ma is

embertársai javára tevékenykedik. Beszélne errõl

pár szót?

Mint nyugdíjas dolgozom a szociális szférá-
ban, kb. tíz év óta. Sok szomorú tapasztalatom
van, de ezt ellensúlyozzák az eredmények. Jó
dolog elesett embereknek segítséget nyújtani,
fizikai és lelki kapaszkodót adni. Több embert
sikerült visszavezetni a normális életbe. Én és
társaim úgy gondoljuk: mindegy, mitõl került
valaki az élet peremére, segíteni kell rajta. Sokat

imádkozunk értük és igyekezünk megmutatni a
kivezetõ utat.

M i a véleménye a keresztény összefogás fontos-

ságáról, jövõjérõl? 

Az összefogásnak hatalmas ereje van. Meg-
felelõ alkalmakat kell szervezni, ahol az emberek
megláthatják, hogy a lélek a fontos, nem a testi
örömök. Igen fontos a keresztény egyházak kö-
zötti párbeszéd – minden szinten! És szerintem
az is lényeges, hogy mindenütt val l juk meg hi-
tünket, hogy ennek eredményeként minél töb-
ben csatlakozzanak a Krisztus útját járó embe-
rekhez, a tiszta, igaz élethez.

Hogyan ítéli meg a világ haladásának irányát?

Fiatalságunk útkeresésében sok a félreveze-
tõ információ. Sajnos sok bíztatást látnak, hogy
csak a karrier s a pénz a fontos. A hazug reklá-
mok és üres ígéretek a legrosszabb vezérfonalak
az útkeresésben. Hála Istennek, a vallás mutatja
a helyes irányt, az egyenes utat. Reménységem
szerint sokan meghallják Isten hívó szavát. 

M it gondol a szeretet és az alázat jelentõségérõl? 

Egy kedves egyházi énekünk mondja: „Sze-
retnék lenni, mint Õ, alázatos, szelíd, követni hí-
ven, mint Õ Atyám parancsait.”  Egész életünket
a cselekvõ szeretet kell, hogy jellemezze. 

Végül: mit üzen a lap olva-

sóinak?

Üzenetem a következõ: 
„Ma még lehet, ma még szabad, 
borulj le a kereszt alatt! 
Elszáll a perc, s az életet 
ma még ha jössz, elérheted.
Ma még lehet, ma még szabad, 
borulj le a kereszt alatt..." BAYER EM IL

Hitvalló életek – A szociál is munkás
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kezdve az államtól már nem kap semmilyen tá-
mogatást. 

Végezetül Vida Zsuzsanna elmondta: „Szán-
dékunkban áll minél több hívõ, keresztény csa-
láddal felvenni a kapcsolatot, és kiképezni õket
nevelõszülõvé. Úgy gondoljuk, hogy hitükbõl és
életpéldájukból olyan többletet tudnak nyújtani
a hozzájuk került apróságoknak, ami megköny-
nyíti nekik életük további alakulását." 

„Aki befogad egy gyermeket az én nevem-
ben, engem fogad be.”  – olvassuk az evangéli-
umban (Mk 9,37). Kívánom, hogy aki ezt nap,
mint nap megéli, Isten erejében bízva szíve min-
den szeretetével nevelje a rá-
bízottakat. 

Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat folyamatosan
indít tanfolyamokat. Érdeklõ-
dés: 323-2936-os telefon-
számon, cím: 1081 Bp. Alföl -
di u. 9-13.  

RÓZSÁSNÉ KUBÁNYI ANDREA

V
idéken mindig nagyobb hagyománya volt
a nevelõszülõségnek, de fontosnak tartjuk,
hogy Budapesten is minél több, a gyer-

mekvédelmi szakellátásba bekerülõ gyermek él-
hessen nevelõszülõi családokban, közel ahhoz a
lakókörnyezethez, ahonnan elkerült, közel vér-
szerinti családjához, rokonságához – tudtam
meg Vida Zsuzsannától, a szolgálat vezetõjétõl.

A legtöbb gyermek családjából elõször a
befogadó otthonba kerül, ahol különbözõ vizs-
gálatok után megpróbálnak neki megfelelõ ne-
velõcsaládot találni. Ezeknél a gyermekeknél va-
lamilyen krízishelyzet miatt vált szükségessé,
hogy kiemeljék õket otthonukból. Ha a szülõk
idõvel rendezni tudják életüket, megvan a lehe-
tõség arra, hogy a gyerek visszatérjen a vér sze-

rinti családjához. Sajnos az esetek jelentõs ré-
szében a család soha többé nem válik alkalmas-
sá arra, hogy hazavihesse gyermekét. 

A nevelõszülõ i lyenkor egészen a nagykorú-
ságig gondoskodik a befogadottról, és ha mód
van rá, kapcsolatot tart fenn a vér szerinti szülõ-
vel. Nem könnyû feladat egy idegen gyereket a
saját családjába beengedni, hiszen ettõl kezdve
megváltozik a család belsõ intimitása. A gyerek
magával hozza egész múltját, családját, szokása-
it, amit el kell tudniuk fogadni. A közös munka
hatékonysága érdekében rendszeresen látogatja
õket a szakszolgálat munkatársa, így a nevelõ-
szülõk nem maradnak egyedül a problémákkal,
nehézségekkel sem. A gyámhivatal is folyamato-
san figyelemmel kíséri a gyermek sorsának ala-
kulását, a szükséges döntéseket õ hozza meg.

A nevelt gyerekek többféleképpen élik meg a
családba való bekerülést, ezért már a kezdetek-
tõl tudatosítani kell bennük, hogy honnan és
miért jöttek, hol vannak a vér szerinti szüleik és
miért nem õk nevelik. A gyerekek egy része elég
hamar „anyunak”  szólítja nevelõanyját, mert
igénye van a szülõi biztonságra.

Aki erre a szép, de nem könnyû feladatra
vállalkozik, egy 60 órás felkészítõ képzésen vesz
részt, ezalatt föl tudja mérni, képes-e az elvárá-
soknak megfelelni. Aki munka mellett szeretné
végezni ezt a feladatot, az hagyományos nevelõ-
szülõ lesz, saját kiskorú csemetéi mellé maxi-
mum 5 gyermeket fogadhat be. Ilyenkor a csalá-
di pótlék mellett havonta gyerekenként kap bizo-
nyos összeget. 

Ha több évi tapasztalat után valaki úgy érzi,
hogy vállalni tudná a hivatásos nevelõszülõsé-
get, és a körülményei is alkalmasak több gyer-
mek befogadására, akkor beiskolázzák egy 1
éves tanfolyamra, ahol vizsga után bizonyítványt
kap. Ezek után teljes állásban, maximum 8 gye-
reket fogadhat magához, amiért fizetést kap.

Minden neveltnek lehetõsége van, hogy 24
éves koráig utógondozói ellátásban részesüljön.
Hála Istennek a Fõvárosi TEGYESZ Nevelõszü-
lõi Hálózatában most 30-35 fiatal folytat felsõ-
fokú tanulmányokat. Ahhoz, hogy önállóan el
tudják kezdeni az életet, egyszeri, mintegy 1,5
mill ió Ft otthonteremtési támogatást kapnak. 

Könnyebb azoknak a piciknek a sorsa, akiket
születésük után otthagynak a kórházban, hiszen
nekik hamar tudnak örökbefogadó családot ta-
lálni. Ha a szülõk meghaltak, vagy a bíróság
megfosztotta õket szülõi joguktól, esetleg le-
mondtak gyermekükrõl, akkor válik lehetséges-
sé az örökbefogadás. Ilyenkor a család véglege-
sen a sajátjának tekintheti az árvát, és ettõl

Magyarországon a nevelõszülõnél való elhelyezési lehetõség a 80-as
években került elõtérbe, amikor világossá vált, hogy az állami intézmé -
nyekkel ellentétben a gyerekek a családban kapnak olyan mintát, ami el-
engedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy felnõve meg tudják állni helyüket
az életben. Az 1997-ben született Gyermekvédelmi Törvény lehetõvé tet-
te, hogy civil szervezetek, egyházak és egyesületek is létrehozzanak ilyen
hálózatot. Így a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat mellett ma már
több civil szervezet is mûködtet nevelõszülõi családokat.

Iskoláink

Ha majd nekem is lesz 

anyuk ám...

Ha majd nekem is lesz 

anyuk ám...

Befogadó családok

Befogadó családok Táborozás
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Segítõszolgálat

Árvai M ariannt és Szarvas

Krisztinát, a M icimackó Job-

bansegítõ Szolgálat a Best Work

Oktató Kft. két alapító tagját kér-

dezem a segítõszolgálatról. 

Az ember szervezete 60
év felett, lassan elhasználó-
dik –  mondja Mariann. Ne-
hezen vesszük ezt tudomá-
sul. Fájdalmas szemlélni a
hozzátartozónak, ha a le-
épüléshez, még valamilyen
betegség is járul. Nem kis gond beszerezni a
szakrendelésen a megfelelõ gyógyszereket, na-
pokat ülni a váróban, egy-egy kivizsgálásért,
vagy intézni az orvosi papírokat, a mentõszállí-
tást. A legjobb szándék ellenére is adódhat
olyan helyzet, hogy a hozzátartozó nem ér rá,
vagy elveszíti a türelmét a beteg idõssel szem-
ben, hiszen ezek az intéznivalók mindenki ide-
geit felõrl ik. Ilyenkor segíthet a szakember, a
házi betegápoló, aki fel van készülve ilyen hely-
zetekre, sõt, iskolában tanulja az idõsekkel való
kommunikáció minden csínját-bínját, rejtett
buktatóit. A képzett szakápoló kijár házhoz, akár
egy nap többször, vagy ott maradhat huzamo-
sabb ideig. A tennivalók a beteg idõs körül, vál-

tozatosak lehetnek. Van aki csak beszélgetést,
etetést igényel, van akit fürdetni, öltöztetni kell,
elõfordul, hogy vigyázni kell, mert a beteg elkó-

borol, emlékezetkiesésben szenved,
pillanatnyi memóriazavara van. Fel kell

készülni azonban komolyabb esetekre is, amikor
a beteget hazaadják a kórházból, de még olyan
gyenge, hogy intenzív ellátást igényel, katétere-
zéssel, infúzióval, injekcióval. Ezzel is megbirkó-
zik a szakember. Még pszichológiai, pszichiátriai
gondok is adódhatnak a páciensnél.

M ikor jött létre a segítõszolgálat? 

Nyolc évvel ezelõtt indultunk – válaszolja
Krisztina – és ma már tízezer családdal van kap-
csolatunk, felekezeti hovatartozás nélkül. Ha a
család lelkészi ajánlást kér a gondozónõvel, ez
sem akadály. A zsidó hitközségnek is közvetítet-
tünk már ki gondozónõt. M ivel a Kft. a beteg-
gondozást vállalta fel, így nemcsak ápolónõk,
hanem lelkészek is tartoznak a gondozók közé. 

Lehet-e képesítés nélkül is valakibõl gondozó?

Igen. Akik képesítés nélkül jelentkeztek a
munkára, a Kft.-én belül végzik el az idõsgon-
dozói iskolát. Középkorú, vagy friss nyugdíjas
ápolónõk  szívesen jelentkeznek a munkára. A
házi betegápolás együttmûködik a háziorvossal
a gyógyszerelés miatt is. 

M ilyen ellátás tartozik még a cég profiljába?

A kismamákat is kisegíti a cég baby-sitter
közvetítéssel a gyermekek 14 éves koráig. Ter-
mészetesen sérült, fogyatékos gyerekek fel-

ügyeletét is vállaljuk. Egyes családok a korrepe -
tálásra is igényt tartanak.

Kitõl kapják a fizetésüket a gondozók?
A gondozónõk kiközvetítése ingyenes, a

munkát a család saját felajánlása szerint finan-
szírozza. A család kiválaszthatja a kolléganõk
közül azt, aki a számukra a legalkalmasabb. Az
ellátás akár 24 órás is lehet, ott is lakhat a gon-
dozónõ az idõs, rászoruló betegnél. Tizenkét
órás munkaidõt, vagy csak alkalmi felvigyázást
is kérhetnek  a családok, igény szerint, háztartá -
si munkával is. Gyermekek esetén jellegzetes
kérés, hogy hozzák el a kolléganõk a kicsiket az
oviból, iskolából. 

Alkalmanként is tudnak kiküldeni segítséget?

Igen, amikor a szülõk színházba mennek, és
ügyelni kell a kicsikre. Még aznap le lehet bo-
nyolítani az igénylést. Elõfordul, hogy a gyere -
kek mellé angol vagy német nyelven beszélõ fel-
vigyázót kérnek. Vannak diplomás dolgozóink,
akikkel ezt meg tudjuk oldani. Még nem volt rá
példa, hogy egy család, unszimpátia vagy hozzá
nem értés miatt elküldött volna egy gondozónõt.
A család ellenõrizheti az ápolónõ papírjait. 

M ennyibe kerül a gondozási díj?

A 24 órás idõsgondozás díja egy hónapra
80–130 ezer forint közt mozog. A gondozónõ-
nek azért i lyen esetben is jár a szabadnap, arra
az idõre a Kft. másik, helyettes ápolónõt küld.
Elõny, ha a gondozónõnek, vagy a baby-sit-
ternek van jogosítványa, autója. 

Kórházlátogatást is vállalnak?

Természetesen, még a kórházban is meglá -
togatják a gondozónõk a beteget, ha ilyen kérés
van. A dolgozók szerzõdésébe bele van foglalva
a titoktartási kötelezettség. A kollégák és csalá -
dok is folyamatosan elérhetik a cég két alapító-
ját telefonon, tanácsadás céljából. Nemcsak a
betegen, hanem bármelyik családtagon segíthet
a cég, orvossal, pszichológussal, attól függõen,
milyen probléma merül fel. Tudni kell bátran a
szakember segítségét kérni. Hála Istennek, hogy
a szociál is érzékenység nõtt hazánkban, és
nemcsak igény van ilyen szolgáltatásra, hanem
kínálat is. Jézus három éves nyilvános mûködé -
sének felét, gyógyítással töltötte. M indig nyitott
volt az elesettek, kitaszítottak felé. Az irgalmas-
ság testi cselekedetei közé tartozik a betegápo-
lás, beteglátogatás. Ebben a keresztényi csele -
kedetben nyújt segítséget nekünk a Segítõ Szol-
gálat. (Tel: 06-20-311-2363, 1413-1536)

KURUCZLEKY ILONA

Micimackó Jobbansegítõ SzolgálatMicimackó Jobbansegítõ Szolgálat
M agazinunkban eddig kizárólag felekezeti segélyszervezetekkel foglalkoztunk.
Ezért most külön örömünkre szolgál, hogy egy olyan civil segítõ szolgálatot mu-
tathatunk be, akikhez hívõ emberek is nyugodtan fordulhatnak segítségért.

Szarvas Krisztina és Árvai Mariann

Szarvas Krisztina,  Árvai Mariann 

Dalmandi DominikaKis Virág

Beteggondozás

Gyermek-
felügyelet
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A Vörösmarty M ihály
Általános iskola Bu-
dapest szívében –  az
Okto g o n - N yu g at i

pályaudvar-Körönd alkotta háromszög kö-
zepén – található. Az iskola épületét 95 év-
vel ezelõtt, 1910. szeptember 4-én avatták
fel, mint a Skót M isszió iskoláját. 1990.
március 14-én vették fel a Szózat költõjének
nevét. A névadó Vörösmarty M ihály 205 év-
vel ezelõtt született és 150 évvel ezelõtt halt
meg. Az iskola igazgatóját, Takács  Orsolyát
kérem, hogy ossza meg velünk a Vörös-
marty-emlékév eseményeit.

Fontos együtt
tartani a közössé-
geket, ünneplõbe
öltöztetni  testün-
ket- lelkünket –
kezdi beszámoló-
ját az igazgatónõ.

M i, az iskola
tanulói és tanárai
négy hónapon át
ünnepel tünk. A

Vörösmarty-emlékévet különbözõ iskolai és is-
kolán kívüli kulturális és sportprogramok segít -
ségével tettük színesebbé. A kápolnásnyéki ki-
rándulás és koszorúzások, a folyosószínházi
elõadások, a „Csongor és Tünde”  címû elõadás
megtekintése, az iskolatörténeti kiállítás, mely
jelenleg is várja látogatóit, az irodalmi kávéház,
a fáklyás felvonulás, mind-mind nagy élményt
jelentettek tanulóinknak, s reméljük, sokáig
megõrzik emlékezetükben.”

Úgy tudom, hogy különleges ismeretséget is kö-

töttek.

Igen, megismerkedhettünk a Vörösmarty-
család négy jeles tagjával (Dénes, László, Ildi -
kó, Mária), akik több alkalommal megtisztelték
programjainkat jelenlétükkel, valamint meg-
ajándékozták iskolánkat a Vörösmarty-család
címerével.

M ivel zárták a rendezvénysorozatot?

„A záró akkord egy gálamûsor volt, amelyre
a Budapest Bábszínházban került sor. Ezen fel-
léptek iskolánk jelenlegi és korábbi –  azóta hí-
res emberekké  vált –  tanulói, valamint jelenle-
gi tanári kara."

Az ünnepi beszédében egy CSODÁT említett.
Azt terveztük, hogy az iskola folyosóján – az

ún. Vörösmarty- falnál – tanulóink minden nap
felolvasnak 1-1 verset. Reméltük, ha megtetszik,
otthon vagy a könyvtárban leveszik a polcról a
verseskötetet, s elolvassák újra. Egyre többen,

egyre többször. Ez volt a terv.
Aztán megkezdõdtek az olvasó-
próbák, s a gyerekek a kezdeti
ötletnél többet akartak. Egyik
napról a másikra kívülrõl meg-
tanulták a verseket. Lelkesedé-
sük láttán egyik kolléga ruhákat
hozott, a másik díszletet készí-
tett, többen különbözõ tárgyak-
kal, kellékekkel segítettek visz-
szarepülni a reformkorba. A
szereplõ gyerekek között voltak
matematikai , angol tagozato-
sok, sõt logopédiai és fejlesztõ

osztályba járó tanulók is. Hát
ez volt a csoda."

M ibõl fedezték a kiadásokat?

Programjainkhoz nem tár-
sult külön kiemelt költségve-
tés. Törekvéseinket a TERMA
segítette.

Vajon tudta Vörösmarty, hogy az 1840-es évek-

ben a Skót M isszió iskolát létesített Budapesten?

Erre a kérdésre nem tudunk válaszolni. Azt
már biztosan nem tudhatta, hogy 1910-ben
pont a róla elnevezett VI. kerületi utcában épül
meg a Skót Misszió új iskolaépülete. Az iskolá-
ban Skóciából érkezett nevelõnõk nagy szere-
tetben nevelték a gyermekeket, így került 1932-
ben Magyarországra Miss Jane Haining is. Fe-
ladatát mindig példamutatóan látta el. A misszió
kérésére hazamehetett volna a II. vi lágháború
kitörése elõtt, de õ másként döntött. „ha ezek-
nek a gyerekeknek szükségük van rám napsüté-
ses idõkben, mennyivel nagyobb szükségük
van rám a sötétség napjaiban?”  – vallotta. Ma-

radt és segített. Tizenhét zsidó
személyt búj tatott az iskola
pincéjében. Védencei megme-
nekül tek, de õt a Gestapo
Auschwitzba hurcolta, ahol
1944. júl ius 17-én mártírhalált

halt. Miss Jane Haining az életével bizonyította
szeretetét, elkötelezettségét.

Egy alapítvány is hirdeti nevét.

Igen, tiszteletére 15 évvel ezelõtt létrehoz-
tunk egy alapítványt, ez angol nyelvi verseny,
amelynek segítségével évrõl évre a verseny
gyõztese két hetet tölthet Skóciában.

Vörösmarty M ihály és M iss Jane Haining –
két ilyen nemes lélek iskolánk múltjában! A múlt
kötelez, így feladatunk e szellemiség továbbvite-
le. Szeretnénk elõdeinktõl megtanulni azt az er-
kölcsi tartást, amelyrõl nemcsak beszéltek, ha-
nem életükben meg is valósították.

A szép feladatokhoz sok sikert és Isten áldását

kívánom.

PÁLFFY M ÁRIA

„Lesz még egyszer ünnep a világon” „Lesz még egyszer ünnep a világon” 
(Vörösmarty Mihály) 

Iskolák

Takács Orsolya
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EL CAM INO AZ ÚT címû filmjét teológusként próbáltam nézni,

és az lenne a kérdésem, mit akart üzenni a ma emberének

filmjével?

A filmet és az ugyanakkor napvilágot látott regényt

egységnek kell tekinteni.. Míg a film nem képes többre

csak annyira, hogy felhívja a figyelmet a Szent Jakab út-

ra, addig a könyvben az olvasóval az utat már együtt jár-

juk be, és ha  bele tud feledkezni a könyvbe, részese le-

het ennek a lélektisztító-nemesítõ zarándokútnak, amit

több száz éve emberek milliói tesznek meg, ami Spanyol -

ország északi részén, majd 8 0 0  km-en át kanyarog. Az Út

megadja számunkra azt a lehetõséget, ami csak nagyon

ritkán adatik meg, hogy egy hónapon keresztül gondol -

kozzunk és elmélyüljünk olyan kérdésekben, amire a hét-

köznapjainkban nincs alkalom. Sokaknak valóban szüksé-

ges, hogy elmenjenek jó messzire ettõl a belsõ és külsõ

zajtól, ami körülveszi õket, hogy helyreállítsák a belsõ

egyensúlyukat, és ezt helyreállítva talán helyre tudják ál -

lítani a köztük és a környezetük között lévõ egyensúlyt. 

Amikor az ember elindul ezen az úton, akkor valószí-

nû –  és itt nem hívõkrõl beszélek –  úgy határozza meg

önmagát, hogy gondolkodik, tehát van. Gondolatokon ke-

resztül határozza meg magát, s mire elér a Szent Jakab

katedrálisba, Santiago de Compostelába, addigra már azt

érzi,  hogy hiszek, tehát vagyok. Ez ennek a f ilmnek és re-

génynek az üzenete.

Ha jól értem, az a legfontosabb a megtérésben, hogy ismer-

jük meg önmagunkat. Aki ezt a fizikai, lelki gyötrelmet végig

tudja vinni, az garantáltan megtér?  

Garanciát nem lehet vállalni, de biztos, hogy köze-

lebb kerül a hithez. Napjainkban, a globalizált világban, a

fogyasztói társadalomban, mindenki keres valamilyen ka-

paszkodót. Ez jól megfigyelhetõ hazánkban is. A kapasz-

kodó nélküli élet óhatatlanul zsákutcába vezet. Számom-

ra a hit mindig erõs kapaszkodó volt, akkor is, ha olykor

fakult. Sokszor észre sem vettem, de  mindig volt ahova

visszatérhettem, visszatérhettem a templomba. A temp-

lom természetesen nemcsak egy épületet jelent, hanem a

bensõ templomunkat is.

Ahogy rótta az utat, városról városra, milyen gondolatok fog -

lalkoztatták?  Imádkozással töltötte az utat,  és az ima erejébõl

fakadtak a gondolatai?  

Nem. A felkészülés egy ilyen útra, többféle lehet. Sokan

mondták, hogy vegyek egy jó túra bakancsot. Én inkább új -

ra olvastam Szent Ágoston írásait, Avilai Szent Teréz,

Eckhard mester gondolatait. Az életem egy csendes befelé

forduló idõszakában indultam el, de az elsõ napokban a fáj -

dalom kötötte le a figyelmemet, a monoton gyaloglás, a

megerõltetõ fizikai kihívás következményeként. Néha úgy

éreztem, hogy a képzelet és a valóság közötti szûk ösvény

egyre szélesebb lesz, és már nem tudtam hogy mi a valóság

és mi a vízió, mígnem a látomások megvilágosító belsõ út-

tá váltak.  Jöttek azok a pillanatok, amikor kis közhelyek-

ben felismertem a mélyebb igazságot, pl. hogy csak azt vi-

gyem a hátizsákomban, amire valóban szükségem van.

Minden plusz kiló nehezebbé teszi az utat. Hétköznapjaink-

ban is számos haszontalan dologgal vesszük magunkat kö-

rül,  de emberi kapcsolata-

Ez az út felfogható egy nagy megtérésnek, egy életszent -

ségi gyónásnak?

Így is megközelíthetõ. De én nem így fogalmaznék,

mert napjainkban nagyon sok a fekete bárány és a fekete

bárányokat egy ilyen megfogalmazással az emberhalá-

szok nem tudják befogni a hálójukba. Nem az volt az el-

sõdleges, hogy közelebb kerüljek Istenhez, hogy az út ál-

tal esetleg jobban megérezzem a Mindenható szeretetét.

Meg akartam oldani önmagamban egy problémát, ami mi-

att már nem tudtam hogyan tovább... az, hogy az úton mi

történik, az már egy másik élmény. El kellett mennem ab-

ból a zajból, ami kívül-belül körülvett, és feszített.  Megpró-

báltam visszatalálni ahhoz a tizenhét éves kamaszhoz, aki

egykor voltam, aki elhagyta Erdélyt, aki akkor még értet-

te a szavak és a dolgok értelmét, és nem projektekben

gondolkozott, hanem gondolkodása középpontjában érté-

kek álltak. Isten kikerült a gondolkodásunk középpontjá-

ból, helyette behelyeztük önmagunkat. Én is már-már ezen

az úton jártam, és ez számomra elfogadhatatlan.

Nem mindenkinek adatik meg, hogy egy ilyen útra indul-

jon. Gondolom komoly költségekkel jár, szállás, élelem stb. 

Az út nem költséges. Bárki megteheti, akár pénz nél -

kül is, az út elejéig eset leg autóstoppal. Ingyen szállások

várják a zarándokokat,  ugyan szûkösek a körülmények,

de egy tál levessel még a helyiek is megkínálják. Azt is

ott  tanultam meg, hogy k i merjem mondani a szót, hogy

szeret lek, addig tartottam attól,  hogy ettõl k iszolgáltatott

leszek. Az úton megértettem azt, amit  huszonéves ko-

romban olvastam, hogy a lélek szeretetbõl áll,  és ha

megszûnik a szeretet,  szétesik  az ember és a világ egy-

sége. Nem jegyeztem volna meg, ha akkor nem tartom

fontosnak. De it t  értettem meg, hogy ma körülöttünk

pont ez történik, szétesik  a világ, ami a szeretet hiányá-

hoz vezethetõ vissza. Nem vagyunk elég érzékenyek

mások szenvedéseire. Mindenkinek elõször önmagát

kell megtalálnia, és magának kell megváltoznia ahhoz,

hogy a környezete is megváltozzon. Ha az emberek

nem változnak, akkor a legjobb reform sem lesz reform,

mert szétporlik .

Az úton 1 8 0 0  mûemlékkel találkozhatunk, ha elmé -

lyedünk abban, amit látunk, óhatatlanul felmerül a kérdés,

hogy készítünk mi ilyen csodálatos templomokat az elkö-

vetkezõ generációk számára?  Átvitt értelemben is beszé -

lek a templomokról. Én azt kívánom mindannyiunknak,

hogy legalább önmagunkban állítsunk templomokat, mert

akkor már elkezdõdött az a változás, amirõl az imént be-

széltem. Ehhez kívánok nagyon jó utat, sok erõt a Szent

Kereszt Magazin kedves olvasóinak.         KURUCZLEKY I LONA

EL CAMINO AZ ÚT
A fõhõs,Tolvaly Ferenc, a pénzf itogtató, pökhendi luxusszórakozások
után, egy súlyos balesetbõl felgyógyulva méri meg önmagát, képes
lesz-e gyalogszerrel megjárni a Sant iago de Compostelába vezetõ utat
és ott  újra találkozni egy alig ismert lánnyal. Nemcsak f izikai kihívás
ez. A Bibliát  kevéssé ismerõ, hitet len ember számára ez a test i tortú-
ra látomásos, egyben megvilágosító belsõ út tá válik. Az író a valóság-
ban is megtette ezt az utat, s f ilmesként is megörökítette. Amit azon -
ban most olvasunk, az vérbeli regény, a megtalált  nyugalomhoz és
szabadsághoz vezetõ lelki útról, arról a t itokról, amelytõl a kor embe-
re oly távol szakadt.

inkban is, olykor

lelk iekben is, sok fölös-

veszünk  magunkra. M élyen m a-

tott rá, megtalálja a vála-

ember és nyi-gában, ha akarja az

leges terhet

szokat. 
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F e l h í v á s
Az elesett, önhibájukon kívül elszegényedett emberek

ritkán kérnek segítséget. Inkább  éheznek, nélkülöznek,
gyógyszerek nélkül lábadoznak, semhogy valaki terhére

legyenek. Rajtuk – és fõként a szegény, rossz anyagi
körülmények között nevelkedõ gyermekeken – kíván

segíteni, élelmiszer és gyógyszersegélyekkel a

VERITAS AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY
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OTP Bank 11714006-20385251
Adószám: 18161980-1-42

Támogatóink, a támogatás mértékének megfelelõ
terjedelemben, hirdetésüket is elhelyezhetik a

Szent Kereszt Magazinban.

Megrendelõlap postai úton
Elõfizetésben megrendelem a Szent Kereszt 
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képes teljes ikonosztáz, i lyenkor az úgynevezett
alapképeket szokták csak kitenni. Ebben a ká-
polnában a két alapképet szobor helyettesíti,
Krisztus és Madonna. 

A faliképek tematikája is kötött. Meg van ha-
tározva, hogy hová, melyik szereplõ, milyen je-
lenet kerülhet. A kupolában az uralkodó Krisz-
tus, ahogy itt is látjuk, az Atyaistennel. Másik
kedvelt kép a Szent Mihály arkangyal, ahogy
gyõzelmet arat az ördög felett. Il letve Sárkány-
ölõ Szent György, akinek a legendás neve miatt
talán azt hiszik, hogy nem is élt, nem valódi élõ
személy volt, pedig történelmi adataink vannak
róla. Római katona volt már tizenöt évesen
Diocletiánus császár uralma alatt. Szent György

ki lépett a testõrségbõl,
szétosztotta a szegé-
nyeknek minden vagyo-
nát, amit szüleitõl örö-
költ, és a Szentföldre
indul t zarándoklatra.
Útközben Szíriában egy
királylányt megmentett
egy vadállat –  sárkány
– karmából. A császár
elfogatta Györgyöt, akit
sem méreggel, sem ke-
rékbe töréssel, sem for-
ró ólommal nem tudtak
kivégezni. Végül lefe-
jezték. 

A freskókat Kiss
György tervei  alapján
Volent Miklós festette.
A magánkápolna abla-

kai szép ólomüvegablakok, val lásos motívu-
mokkal , a fal festményeken fel fedezhetjük a
négy evangélistát. 

Elgondolkoztak-e azon, mitõl függ, hogy
egy egyházi épületet templomnak vagy kápolná -
nak hívunk? A méretétõl. A kápolna kisebb kö-
zösség befogadására képes csak. Ettõl eltekint-
ve, minden olyan benne, mint egy görög katoli-
kus templomban, hiszen ugyanazt a funkciót
látja el. Az általunk bemutatott magánkápolna
25 nm-es. A kápolna is felszentelt hely, mint a
templom, mindkét helyen jelen van az átválto-
zott eukarisztia, amit az örökégõ lángja jelez. Az
örökmécses tudatja, hogy ebben a szobában Jé-
zus lakik. Ez a magánkápolna 2003-ban lett fel-
szentelve. A kis kápolnához egy 8 m-es torony
is tartozik. A templomhoz tartozó toronyban ha -
rangot helyeznek el, amely figyelemfelkeltõ, mi-
sére hívó a messze szálló hangjával. Harangot
elõször i lyen céllal Kínában használtak. Keleten
a templomokban nem használják a harangot,
helyette egy fadarabot kongatnak meg, melynek
a neve szimandron. Hálát adunk Istennek, hogy
magyar népünk dicsõítheti Õt magánkápolná -
ban is.                                            PAPP NÓRA

I sten minØl nagyobb dicsısØgØre

Magánkápolna

M
it is jelent ez a kifejezés? Magánkápol-
na, vagyis egy ember, egy család, ma -
gának épített fel egy kápolnát. Hogy mi-

ért, amikor pedig bármikor elmehet a templom-
ba, vagy a szobájában egy szentkép elõtt is
imádkozhat? Nem egészen így van. Elképzelhe -
tõ, hogy akadályozva vagyunk valami miatt,
hogy a templomig utazzunk, de a közeli magán-
kápolnában találkozhatunk a szentségi Jézussal.
A kápolna lehet, hogy nem is különálló épület,
hanem egybe van építve a lakással. Gondoljuk
csak el, micsoda kegyelem és megtiszteltetés,
hogy egy fedél alatt lakhatunk Krisztussal! Bár-
mikor benézhetünk az Õ szobájába, a kápolná -
ba, mint egy testvérhez! Jézus szívesen veszi az
ilyen rövid fohászokat, röpimákat is.

Egy ilyen nemes szándékból épített magán-
kápolna faliképeit nézhetjük meg újságunkban.
Ezt a kápolnát Csikos István tervei alapján
Futácsi Ferenc építette 2000-ben. A falfestmé -
nyek tipikus görög katolikus témájúak és rajzo-
latúak. Szembemisézõ oltárt látunk, bár a görög
katolikusságban ez nem szokás. Az oltár hátánál
a szentélyben a keresztre feszített Jézus festmé -
nye látható. Eredeti leg a  görög katolikus temp-
lom szentélye mindig kelet felé néz, és a szen-
télyt ikonosztáz választja el a hajótól. Az iko-
nosztáz képállványt jelent. Itt ebben a magánká-
polnában a helyszûke miatt nem férne el egy 48



XIV.  Szugló utca 93–95.  szám alatt 32 lakásos liftes tár-
sasházban,  53 nm-tõl 90 nm-ig,  280 000–340 000 Ft/nm-
es áron lakások eladók! Várható átadás: 2006.  06.  30.  

XIV.Kövér Lajos tér 32/b.  szám alatt 14 lakásos liftes
társasházban,  41 nm-tõl 92 nm-ig,  350 000 Ft/nm-es
áron lakások eladók! Várható átadás: 2007.  01.  15.  

XIV.  Szentes utca 37.  szám alatt  12 lakásos társasház-
ban,  60 nm-tõl 78 nm-ig,  350 000 Ft/nm-es áron laká-
sok eladók! Várható átadás: 2007.  01.  15.  

XIV.  Ilosvay Selymes utca 7-9.  szám alatt 15 lakásos,  lif-
tes társasházban,  55 nm-tõl 65 nm-ig,  350 000 Ft/nm-es
áron lakások leköthetõk! Várható átadás: 2006.  06.  30.

ELADÓ VERITAS-LAKÁSOK! XIII.  Rokolya u.  22.  szám alatt 24 lakásos
liftes társasházban,  40 nm-tõl 78 nm-ig,  300 000–340 000 Ft/nm-es
áron lakások leköthetõk.  Várható átadás: 2006.12.30.

VERITAS-LAKÁSOKVERITAS-LAKÁSOK
kedvezményes kamatozású hitellel megvásárolhatók Zuglóban és a XIII.  kerületben! 

KÖZTISZTVISELÕKNEK ELÕLEG BEFIZETÉSE NÉLKÜL!
Aktuális ajánlatainkat keresse az Ingatlan Magazinban és az Interneten: www.veritas.hu
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