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„Vagy nem tudjátok, hogy annak szolgái vagytok és annak kell
engedelmeskednetek, akinek mint szolgák alárendelitek magatokat?”

Róm, 6,16.
Ha meg akarjuk vizsgálni, hogy melyik hatalom uralkodik raj-
tunk, akkor mindenekelõtt azzal a kellemetlen ténnyel kell
szembenéznünk, hogy mi magunk vagyunk a felelõsek azért,
hogy ki uralkodik rajtunk. Ha például önmagunk szenvedélyei-
nek vagyunk a rabszolgái, csak magunkat hibáztathatjuk érte.
Hasonlóképpen, ha Istennek kötelezzük el magunkat, ezt azért

tesszük, mert megadtuk magunkat neki, és mert megbizonyosodtunk róla, hogy Jézus
keresztje Istennek a bûn felett mondott ítéletét hirdeti. Jézus Krisztus keresztáldozata
helyes kapcsolatba hozza az emberi nemzetséget Istennel. Az élet alapjává a megvál-
tást tette, vagyis minden embernek utat nyitott, hogy belépjen az Istennel való közös-
ségbe. Csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e az örökkévalóság lehetõségét. A kereszt
nem véletlenül jutott Jézusnak. „S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsõségét,
az Atya Egyszülöttének dicsõségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” (Ján.1,14) Isten
azért lett testté, hogy elvegye a világ bûneit. A kereszt az idõ és az örökkévalóság kö-
zéppontja, amely mindkettõ talányát megoldja. Megváltásunk záloga Jézus keresztjé-
ben van. Azért könnyû nekünk elnyerni az üdvösséget, mert Isten nagyon sokat szen-
vedett értünk. Az Õ halálküzdelme tette lehetõvé a mi megváltásunkat. Õ fizetett azért,
hogy mi Isten fiaivá lehessünk. Éljünk ezzel a lehetõséggel!

fõszerkesztõ-lapalapító

Kedves Olvasó!
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Teológia

A
SZENT val-
lási alapfo-
galom , am e-

lyet  term észete-
sen m ás és m ás
m ódon ér telm ez-
nek a vallástörté-
netben, a vallásfi-

lozófiában, a biblikus és dogmatikus teo-
lógiában. ISTEN szentsége már az ószö -
vetségi kinyilatkoztatásban is a történel-
met eldöntõ és gyógyító beavatkozás.  Iz-
rael szentje Jahve, mert a kiválasztással
és a szövetség megkötésével népét tulaj-
donává, a történelembe ágyazott területé-
vé teszi, amely etnikai és kultikus érte-
lemben elkülönül a profántól, a világtól. 

Az Újszövetség szerint a végérvényes
és egyetemes üdvösség egyedül Jézus-
ban van, úgyhogy a szent most már nem
a világtól elkülönített valam i sajátos szfé-
rában üresen hagyott terület.

Szentek egyessége (com m inio
santctorum) hitcikkely, amelyet az V. szá-
zadban iktattak az apostoli hitvallásba, je-
lenti a hitbeli közösséget, az euchariszti-
kus közösséget, továbbá az összes hívek-
nek Jézus Krisztussal és egymással való
közösségét.

A SZENTEK elsõsorban azok, akik Is-
ten népéhez tar toznak, akik egyek a
Szentlélekben, a megigazulás kegyelmé-
ben, a szeretetben, a szentségek megva-
lósításában, és akik ennek megfelelõen
imádsággal közbenjárnak egymásért és
tet tekkel segít ik egym ást . A szentek
egyessége jelenti az egységet a már meg-
holtakkal és az angyalokkal is. Isten m in-
den egyes ember üdvösségét akarja, te-
kintettel Jézus Krisztusra, az Õ végtelen
elégtételére, a kereszten szerzett „ érde-
mére”  és Jézus Krisztus egész testére.

A szentek tisztelete a tanítóhivatal sze-
r int megengedett és hasznos, de nem kö-
telessége az egyes hívõknek. Hozzátarto-
zik Isten kegyelm ének dicséretéhez. A ka-
nonizált szentek terem tõ példái annak a
szentségnek, amelyet egy bizonyos kor -
nak meg kell valósítania a keresztény léte-
zés m indenkori új stílusával. Konkrét pél-
dájukkal utat mutatnak másoknak a ke-
reszténység alkotó befogadásához, új
megértéséhez. 

Ha egy szent példaszerûségét elisme-
rik és hódolnak elõtte, akkor a szent tisz-
teletérõl vagy „ dulikus kultuszáról”  be-

szélünk. Ez határozottan különbözik az
egyedül Istennek járó im ádástól – a
„ latreutikus kultusztól” . M ivel a szent ama
tulajdonsága, am elynek következtében
követésre méltónak elismerjük, Isten ke-
gyelmének ajándéka. A szentek tisztelete
m indig magának Istennek dicsérete és di-
csõítése is.

M indenszentek ünnepe hasonlít egy
mûvészi kiállításhoz. Egyházunk hûséges
gyermekeiben gyönyörködhetünk, akik Is-
ten segítségével szentté küzdötték magu -
kat és most boldog lakói Isten városának.
Õk komolyan vették a bûn elleni küzdel-
met, lehántották magukról a gyarlóságok
„ anyagát” . Ehhez Isten segítségét kérték
és Jézusra irányították tekintetüket. 

Az ünnepi m ise bevezetõ éneke így
szól: „ Örvendjünk m indnyájan az Úrban,
ünnepet ülve, m indenszentek tiszteletére,
kiknek ünnepén örvendeznek az angyalok
és magasztalják az Isten Fiát.”    

Az Egyház nem akar az Isten látására
jutott lelkek közül egyet sem figyelmen kí-
vül hagyni. Ezért szentel egy ünnepet
M indenszentek tiszteletének, azoknak is,
akiknek nevét egyedül csak Isten ismeri.
M indenszentek ünnepe a küzdõ és gyõze-
delmes egyházat egy nagy családi ünnep
keretében akarja egyesíteni. Am ikor m in-
den állás, kor, nemzet és idõk megkoro -
názottai gyõzelm i pálmáikkal integetnek
felénk és bíztatnak, hogy törekedjünk e

dicsõséges diadaljel után, Isten örök, bol-
dog meglátására.

M indenszentek az egyházi év nagy ün -
nepei közé tartozik, az Egyház diadalün -
nepe, amelyen seregszem lét tart menny-
ben diadalmaskodó tagjai felett. Élettõl át-
járt és megértett valósággá a liturgiában
lesz. 

Szent János fenséges vízióban látta
Isten szentjeinek boldogságát, am irõl az
Úr mondta, hogy szem nem látta, fül nem
hallotta, emberi szív fel nem fogta. Ezt
próbálta emberi szóval visszaadni: Jel
7,2-42-ben. 

A dogmatika tanítása: Isten az igazakat
örök boldogsággal jutalmazza. M i lesz ez
a jutalom ? Örök közösségi együtt- lét
Krisztussal – a mennyben. A mennyei
boldogság az egyén végsõ kiteljesedése
és az egyének határtalan boldogsága:
szeretetdialógusa. Ezt a szeretetdialógust
közvetlen Isten-látásnak (visio beatif ica)
mondja a Szentírás nyomán a katolikus
hittudomány. XII. Benedek pápa és a fi-
renzei zsinat döntése ennek létezését
dogmaként hirdeti. (DS1000; 1305)

A mennyország tehát határtalan dina-
m ikát jelent. Az ünnep evangéliuma be-
mutatja az üdvösség útját, mely a M t 5,1-
12-ben olvasható, am i a nyolc boldogság
néven ismert.

Hogy m i is eljuthassunk az igazak tár-
saságába, kérjük Urunkat: „ M indenható
örök Isten, ki m egengedted, hogy m inden
szentednek érdem eit egy ünnepnapon
tiszteljük, kérünk, hogy e sok közbenjáró -
ra tekintettel add meg nekünk irgalmassá-
god bõségét.

Add meg, kérünk, Urunk, hogy hívõ
néped m inden szented tiszteletének m in-
denkor örvendjen és az õ közbenjárásuk-
ban megerõsítést nyerjen. Amen.”

A Hozsanna 210/2. verse így szól:
„ M illió szent énekel ma fönt az égben

Alleluját, Angyalkarok harsonái lelkesülve
híven fújják: Üdv, dicsõség, glória néked,
Isten egy Fia, egek, földek m ind ezt zúg -
ják.”  (Forrásanyag: Teológiai kisszótár)

(Helyreigazítás: 
A 2006/5–6-os számban té-
vesen jelent meg az elsõ
betlehemi jászol felállításá-
nak évszáma. A helyes év-
szám: 1223. – a szerk.)

PÁLFFY M ÁRIA

A keresztény hazatérés
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M
ielõtt leültünk volna beszélgetni,
kértem írjon össze magáról né-
hány adatot,  hogy felépíthessem

az interjút.  Meglepett,  amit kaptam.  Úgy
döntöttem,  nem rontom el kérdésekkel.
Engedje meg kedves Olvasó,  hogy ezt a
meglepetést Önnel is megosszam.

„ A legmeghatározóbb életösszetevõk sok
irányból hatnak életemre. A legelsõ, ami
meghatároz a család. Egyfelõl református
lelkész felmenõim sok istenélményén  ke-
resztül tanultam meg, m it jelent Isten di-
csõségére élni. Nehézségek, megpróbál-
tatások ellenére kitartani Isten mellett – az
Õ erejébõl. Lelkész nagyapám hat gyer-
mekkel élte át Isten megtartását, hiszen
munkájára polit ikai okok m iatt nem volt
szükség, kirúgták. Élete kulcsm ondata
Ézsaiás gondolata lett: ‘Lesz ott út.’ Édes-
apám szintén lelkipásztor, az õ életén,
munkáján is Isten keze nyoma látszik.
Másfelõl édesanyám és anyai nagyapám
révén rengeteg olyan közvetett tapasztala-
tot kaptam ajándékként, amely segít gya-
korlatiasan eligazodni a világban, támogat
a közvetlenségben. Hívõ emberként nem
szabad úgy élnünk, hogy az Egyházon kí-
vül elveszettek legyünk.

Nagy családban élek, öten vagyunk
testvérek, négy fiú és végül kincsként egy
lány. Erõ és áldás van a családban, meg-
tartó erõ. Fontos magja népünknek, a gyü-
lekezeteknek. Isten m indig családokban,

közösségben gondolkodik – fe-
lelõsségre tanít, egymásra va-
gyunk utalva. Egyre inkább fon -
tossá válik ez  egyénieskedõ vi-
lágunkban. Egy ember életébe
sok m inden beleférhet 

Kunszentm iklóson vagyok
VI. éves teológus, vagy közérthetõbben
segédlelkész. Otthonra és feladatokra ta-
láltam az itteni gyülekezetben. Testvérek-
re, közös tervekre, célokra és álmokra.
Csodákra, amelyeket Isten lelke munkál,
m i pedig lehetünk az Õ munkatársai. Ren-
geteget tanulok vezetõktõl és saját tapasz-
talatokból. Bizonyos szempontból ez is
egy szakma, melynek a mesterfogásait
most sajátíthatom el, jóllehet elsõdleges
gyülekezetélm ényeim  édesapám  révén
kaptam. Jó tudni és hinni azt, hogy Isten
használni akar és tud.    

Kitekintés a világra és élet a világban. A
hit soha sem befele forduló. M indig má-
sok felé áradó. Jézus a tanítványait kiküldi
a nagyvilágba. A magam életére nézve is
megtanultam ezt. Budapesten a kertész-
mérnöki karra is járok. Ez is egy kitekintés,
kapcsolópont a világgal. 

A következõ dolog, am i meghatároz,
az egy kis falu: Gyúró. Oda születtem,
gyermekkoromat ott töltöttem . A legalap-
vetõbb élettapasztalataimat ott szereztem.
Oda tartozom még most is. Ott kerültem
kapcsolatba a természettel, annak szépsé-
geivel, ajándékaival. Családba születtem,
hitvallásba születtem, kertbe születtem,
zenébe. A kertet is kaptam – ott Gyúrón. A
fûnyírásokat, az ültetéseket, a gyümölcs-
érést, a kukorica kapálást. A kert kelléke-
it, növényeket, épületeket, kerítést. A kert
sosem  áll csupán növénybõl. Szerves
egységet alkot a paddal, az úttal, a tóval,

az éggel. Kert nélkül sivár az élet szá-
momra.

Talán azért is válhattak m indezek fon -
tossá és széppé, mert tévénk sosem volt.
Rá voltam kényszerítve, hogy az alapvetõ -
en értékes dolgokat tudjam útként értékel-
ni. Amire rá lehet lépni, és bár munká-
sabb, m int kiszolgálva lenni, sokkal többet
ad hosszú távon m indez. Gazdagít. A lélek,
a belsõ történések felé fordít. Isten lélek,
csak lélekben lehet vele találkozni. Az iga-
zán fontos dolgok lélekbõl fakadnak, és
lelket érnek.

A martonvásári zeneiskola, a zongora
és a cselló, a zenész rokonok – fontos ré-
szévé váltak életemnek. Mai napig megha-
tároznak. A muzsika is ajándék. M inden
ajándékot sáfárkodásra kapunk, ezeket Is-
ten dicsõségére vissza kell adnunk. Ezek-
kel Õ gazdagít bennünket, m i gazdagítha-
tunk másokat, és élhetünk ezekkel Isten
dicsõségére. Együtt zenélni, összhangban
lenni, egymásra hangolódni. A gyülekezeti
éneklésben is fontosak ezek a szempon-
tok. Isten népe m inden idõben énekelt, di-
csõített, ujjongott vagy sírt dalban.   

M indent, ami meghatároz, feladatunk
átértékelni. Semmi sem a m ienk addig,
amíg nem döntjük el: sajátom, ez vagyok
én. Nekem rengeteg harcom volt a készen
kapott dolgokkal. A késõbb megtapasztalt
dolgok  jelentõs része visszatérõ, alapokra
épül, visszavezet a gyermekkorba, a ké-
szen kapotthoz. 

Az egész élet tele van mesékkel. Nem
csak a gyermekkorban, hanem végighú -
zódva az ember életén. A szép élet annyit
jelent, m int mesélni családdal, hittel, zené-
vel, kerttel. Mesélni másoknak másokról,
Istenrõl, igazságokról, értékekrõl.”

FOTÓ: TÓTH EDINA

Alföldy-Boruss Dániel Gergely református

segédlelkész vall hitérõl

Otthon családban, 
hitvallásban, kertben,

zenében, mesében

Hitvallás

„Értéket látni mindenben, használni. A szépet keresni, új utakat meglátni.
Összehangolni egy emberéleten belül minél többet abból, amit
ajándékként kapunk.”
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kell végezni. Szemtõl
szembe kell hatnom,
lélektõl lélekig. 

Hiányzik a szín-
pad?

Kétezerben éne-
keltem utoljára az
Operaházban. Gyõri-
ványi „nem tudott” elõadást biztosítani
nekem, a nagy sikerû Tosca premier után. 

Most templomokban, az „Isten szín-
padán” lépsz fel.

Isten a színpadra teremtett engem.
Nemcsak eléneklem a szerepeimet, ha-
nem meg is élem. Tanítani kell a mûvész-
nek úgy, mint a papnak. A megírt dara-
bok szerepeit csak Isten kegyelmébõl ér-
ti meg a nézõ. Befogadóképessége sze-
rint lesz ki-ki gazdagabb egy opera meg-
hallgatása után. Tõle függ, mennyit ért
meg az üzenetbõl. Az Operaházban nem
volt rám tovább szükség, majd bele hal-
tam. Ahová csak hívnak az országban –
mindenhová elmegyek, ha nem tudnak fi-
zetni, akkor is. Isten dicsõségéért dolgo-
zom, fel szeretném emelni a lelkeket.

Sokszor látunk szerepelni politikai
rendezvényeken. 

Mindig jobboldali voltam, de csak
kétezer után nyilvánítottam ki. Beléptem
a FIDESZ-be, a Kulturális Tagozat és az
Értékmegõrzõ Polgári Kör tagja vagyok.
Orbán Viktort látom a legfelkészültebb-
nek az ország vezetésére, hiteles, kariz-
matikus államférfinek. 

Az Angyalok Isten követeként segíte-
nek nekem, nekünk, hogy a jó úton jár-
junk. Így talált meg engem dr. Pelczné
Gál Ildikó, aki meghirdette az „Öleljük
meg Hazánkat” címû nõi kampányt,
amelyben részt veszek. A hazaszeretet, a
közösség – sajnos – ma sokak szerint ki-
gúnyolandó. Jártuk az országot, zenei kí-
séret nélkül, a cappella énekeltem, verse-

ket mondtam. 
Sok próza is szere-

pel a repertoárodban.
Gyerekként elõször

a versek felé fordultam.
Kodály tizenöt éves ko-
rában, 1897-ben írta
meg az Ave Mariát.
Halmos László Bene-
dictusa és az Ave Maria
mindig szerepel a mû-
soromban. Jó érzés volt
örömöt adni, segítséget
nyújtani ezáltal. Min-
dig a Benedictusszal

Hogy vagy mint mediterrán szépsé-
gû nagymama?

Mennyei örömökkel tölt el az uno-
kám, Barnabás, aki csodás kis emberke,
angyali legényke, mézédesen szeretem.

Nagyon sok szeretetet sugároztál a
templomban, az elõadásodon, az ének-
lés közben. Megsimogattad az idõs
embereket, a fiatalokkal kezet fogtál.

A mûvész feladata evangelizálni, jó
hírt vinni és adni, adni a népem, orszá-
gom felé. A szenvedésbõl születnek a
gyöngyszemek. A nehézségekben tisztul
meg az ember, elveszíti felesleges sal-
langjait, hogy a lényeggel tudjon foglal-
kozni. A kínban jár át a Szentlélek. Min-
den napnak örülni kell, mert minden nap
Isten kegyelmébõl van, a feladatunkat el

Máriához, a magyarok 

Nagyasszonyához imád-

kozzunk nemzetünkért

Keresztény mûvészek

A szakma Puccini énekesnek tartja. Fõbb szerepei:
Tatjána az Anyeginbõl, Desdemóna az O thellóból,
M imi a Bohéméletbõl, M argit a Faustból, M elinda a
Bánk bánból, Csáky Laura a Dózsa Györgybõl,
Pamina a Varázsfuvolából, Violetta a Traviataból,
Leonora a Trubadúrból, Liu a Turandotból.
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zárom a mûsorom, a templomokban is.
Erdélyben is sokat koncerteztem egész
decemberben.  Puskás Ferenc temetésén
is énekeltem. Szolgálni szeretnék, a sa-
ját népszerûségem csak eszköz: hasz-
nosnak lenni! – ez hátra levõ életem ve-
zérmotívuma. Mottóm: Jézus Krisztus!
Õt jobban, mélyebben felfogni, érteni,
rácsodálkozni, és a lélek redõibõl kiüre-
síteni mindent, Õt szolgálni és Õáltala
szolgálni.

Vallásos családban nõttél fel?
A nagymamám nagyon vallásos hit-

ben élt. A kommunizmusban kuláknak
nevezett, klerikális családnak voltunk bé-
lyegezve: földönfutóvá tették édesapám,
édesanyám családját egyaránt. Nyilván-
való, nem jártunk templomba, mert édes-
apám féltette az állását. Bûnöm, hogy a
gyermekemet nem vallásosan neveltem,
pedig nekem fontos volt az Istennel való
kapcsolat. De Isten türelmes, és ma már a
gyermekemnek is fontos a templomba já-
rás. Felnõtt fejjel vágyik hittanra járni.
Ma már rohanok a templomba, alig vá-
rom, hogy ott lehessek. Legboldogabb
akkor vagyok, ha a gyónás és a peniten-
cia után szentáldozáshoz járulhatok. Fel-
nõtt fejjel egyre csak érik a hitem a sok
szenvedés után. Mel Gibson Passió-film-
je után újra megtértem. Krisztus nem sza-
ladt el a feladata elõl, hanem elébe ment.
Lelki táplálékként Gyökössy Endre füze-
teit mindig magamnál hordom. Mások-
nak is ezt ajándékozom és hasonló tárgyú
könyveket születésnapra. Kozma Imre
atyához járok misére, de szoktam a pesti
ferenceseknél este nyolckor Kovács Gá-
bor atya szentmiséjét is hallgatni, vala-
mint az Árpád-házi Szent Margit temp-
lomban, a Tamás atyából áradó szeretet

és lelemény a gyermekmiséken elbûvöl.
Kisunokámat õ keresztelte, oda sietünk a
babával együtt reggel kilencre. Kozma
Imre atyát már tizennyolc éves korom óta
ismerem. Csilla von Boeselagerrel együtt
hozták létre itthon a Máltai Szeretet Szol-
gálatot. Szeretnék segíteni a családom-
nak, hetvenhét éves vak édesanyám, hú-
gomék, lányomék mind a szívemben van-
nak. Mindennap többször is imádkozom,
és az angyalok segítségét is sokszor ké-
rem, és meg is köszönöm.  Szeretném, ha
jó lenne nekünk magyarnak lenni. Kivá-
lasztott nép vagyunk, feladatunk van, a
Kárpát-medence a Föld szíve. Áldozatra
szükség van, Krisztus is a bûnösökért
jött. A jó szándékú cselekedet nem hiá-
bavaló. A mûvészetemmel az evangéliu-
mot hirdetem. A színpadra csak hiteles
ember léphet fel, akibõl õszinteség árad.
Színpadon énekelni számomra kegyelmi
állapot.

Hol tartanál most, ha nem magyar-
nak születtél volna?

Ha nem magyarnak születek? – akkor
tán világhíres lehettem volna! Ki tudja?

Isten! De én magyarnak születtem. Ami-
kor Németországban éltem a báró fér-
jemmel, nyugtalanság vett erõt rajtam a
honvágy miatt. Édesapám arra tanított,
hogy akit Magyarország nevel fel, annak
kötelessége a rábízott kincsekbõl minél
többet a hazájának visszaadni. Külföldön
én a hazámat képviselem, a magyar kul-
túrát. 

A neved olaszosan hangzik, mesél-
nél a származásodról is? 

Apai ágról a Pittiek Toscanából valók.
Van ott egy Pieve de Pitti település. A
XVII. század derekán jöttek magyar föld-
re. Édesanyám szüleit az oroszok lõtték
tömegsírba, mamikámat a falubeliek buj-
tatták. Édesapám orosz hadifogságban
volt évekig. Szentesen lehetetlenné tették
Édesapám életét a kommunisták, ezért

Pestre költözött a
család, 1961-ben.
Édesapám orvos-
nak vagy tanárnak
szánt, eleinte nem
örült, hogy éne-
kelni akarok. Fõ-
iskolásként meg-
kaptam az Othello
operafilm fõsze-
repét, a karmester
Ferencsik János
volt, Simándy Jó-
zseffel, Melis
Györggyel éne-
keltem együtt.

1978-ban szerepeltem elõször az Opera-
házban. 

Végezetül, mit üzennél a Szent Ke-
reszt Magazin olvasóinak?

A nemzeti hagyományok ápolása nél-
kül egy népnek sincs jövõje. A zene ilyen
fontos lelki táplálék. Mindannyian fele-
lõsséggel tartozunk a nemzetünkért. Má-
ria, a magyarok Nagyasszonya imádko-
zik értünk, de mi sem tétlenkedhetünk. A
Szent Korona is kifejti a hatását, ám mi-
nekünk is kötelességünk a nemzeti kultú-
ra ápolása, megmentése és továbbadása,
hogy újabb teremtõerõket szabadíthasson
fel, és élni legyen jó, és magyarnak, nem
számkivetve. Milyen nagy a kegyelem,
hogy Isten megbocsát, ha õszinte megbá-
nás járja át a lelkünket. Ezután tapasztal-
juk meg a Szentlélek ölelését, amely
fényárt küld a lelkünkbe. Olyan ez, mint-
ha fehér virágerdõben járnál. Az áldás
így él, éltet, éltethet téged és másokat...
Az áldás, amely a fogantatás pillanatától
belénk van teremtve. Isten ajándéka: Él-
jünk vele!              

KURUCZLEKY ILONA

Úgy tûnik,  a kis Barnabás hamarabb fog megtanulni énekelni,
mint beszélni.
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A
k iállításon két  év felm érésének  az

eredm énye látható.  Közel 3 0 0  darab

zászlóról ( zászlószalagokkal és zászlófoszlá-

nyokkal,  azonos m intájúakkal együt t )  készült  fotó,

i l letve ennyi let t  katalogizálva.  A felmérés során 6

iskolát ,  1 0  múzeumot,  4 7  templomot és 1  egyhá-

zi alapítványt  jártunk  végig.  Eddig hazánkban ilyen

kutatás még nem folyt .  Ezen a k iállításon 3 0  darab

zászlót  mutatunk  be elõ- és hát lapokkal,  k inagyít ta-

tot t  fotó formájában,  és látható 4  darab eredet i XII.

kerület i templomi zászló is.  A megnyitó napján to-

vábbi 3 0  darab zászló volt  megtek inthetõ a k ivet ítõn.

A kutatás nemcsak  a Budapesten készült  zászlókat

érint i,  hanem a vidékrõl,  határon túlról,  tengerentúlról

a fõvárosba került  lobogókat  is.  Csak  azokat  a zászló-

kat  rendszereztük ,  amelyekrõl tájékoztatást  kaptunk .

A múzeumoknál könnyebb volt  a dolgunk ,

mert  ot t  a törzslapok  alapján dolgoztunk ,

m íg az iskoláknál,  plébániáknál kevés információ

állt  a rendelkezésünkre.  A plébániák  Historia

Dom usai nem  em lít ik  a zászlók  keletkezését ,  fel-

szentelését ,  ezért  ot t  az adot t  plébánosok tól kap-

tunk segítséget.  Hasonló a helyzet  a templomi k i-

adványoknál is,  valam int  az Országos Katolikus

Gyûjteményi Központ  anyaga sem teljes.  M inden

zászlót  nyilvántartásba vet tünk ,  függet lenül az ér-

tékétõl,  anyagától,  esztét ikájától.  Fontos,  hogy a

képek  nem mûteremben készültek .  A katalógus felépí-

tése a következõ:  zászló t ípusa,  ábrázolás t ípusa,

zászló leírása,  zászló anyaga,  zászló kora,  zászló k i-

Budapest Szûz M áriás zászlói a
XVI–XXI. század között

Kõbánya –  Szent Család templom zászlaja. Elõ-
lapon a Szent Család, hátlapon a Szent Család,
az Atyaistennel és a Szent Lélekkel. (1999)

Kövi Szûz M ária Egyházközség Oltáregyesületének
zászlaja. Elõlapon Szentségtartó, hátlapon M ária ne-
vének rövidítése, felette kereszt, körülötte 12 csillag,
illetve M ária és Jézus Szentséges Szíve, valamint a
zászlószalag. (1938)

Az egykori Budapesti Százados Úti Községi Elemi Isko-
la „Szív Gárdá”- jának zászlaja, jelenleg a Törökõr –
Lisieux-i Szent Teréz templomban látható. Elõlapon
M agyarok Nagyasszonya a gyermek Jézussal, alul
Szent Imre herceg és Szent Margit. Hátlapon a történel -
mi M agyarországban Jézus Szíve. (1920–1940 között)
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egészítõi,  zászló állapota, zászló adományozója, zászló

restaurálója, zászló referense, zászló helye, történelmi

adatok. Az intézményeken belül alfabet ikus sorrendet

állítot tam fel.  A múzeumi gyûjtemények között  egyszer-

re található katonai, templomi, iskolai,  városi,  céhes,

egylet i,  testület i,  cserkész és vármegyei zászló. 

A tem plom i zászlók  anyaga lefedi az Esztergom -

Budapest i  Fõegyházm egye budapest i  esperes-

kerületeit ,  érint i a Székesfehérvári Egyházmegyét  és a

Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegyét ,  i l letve he-

lyet  kapot t  az Orosz Ortodox Egyház és a Budai Szerb

Ortodox Egyház is.  A k iállítás anyagát  a lengyel és ör-

mény katolikus k isebbségi zászlók  színesít ik .  Mária

t iszteletét  jól példázzák a Mária-ábrázolások  különbö-

zõ t ípusai:  Magyarok  Nagyasszonya,  Köpenyes Mária,

Rózsafüzér Királynéja,  Napba öltözöt t  asszony, Fájdal -

mas Szûzanya,  M ária megkoronázása,  M ária és Anna,

Sarlós Boldogasszony,  Szeplõtelen fogantatás,  Mária

Szeplõtelen Szíve,  M ária monogram, Irgalmas Isten-

szülõ,  Skapulárés Szûzanya,  Szent  Család,  Jézus szü-

letése,  Istenanya a játszadozó k isdeddel,  Istenanya di -

csõítése a próféták  által.  Ritkaságnak  számít ,  am ikor

néhány máriás ábrázoláson kelet i ikonográf iai hatások

fedezhetõek  fel.  

E zászlók  végigk ísérhet ték  a hívõ embert  egy

egész életen át ,  legyen szó akár:  templomi,  céhes,  egy-

let i,  cserkész,  iskolai,  levente vagy katonai lobogóról.  A

máriás zászló jelen lehetet t  a keresztelésnél,  segíthe-

tet t  a munkában, ránk mosolygot t  a boldogító igennél,

elöl ment a körmenetben, ha kellet t ,  velünk volt  a csa-

tában, de az utolsó utunknál sem felejtkezet t  el rólunk.

Kellõ betek intést  kaphatunk  a különbözõ Mária-áb-

rázolási t ípusok  elterjedésérõl,  gyakoriságáról és a dí -

szítõ elemek ( rózsa,  li l iom , szõlõ,  búzakalász,  tulipán)

fontosságáról,  hiszen e növényeknek  is m egvolt  a m a-

ga k ifejezõ eszköztára.  A szöveg nélküli zászlók  is be-

szédesek ,  ot t  még nagyobb volt  a hangsúly az ábrázo-

láson.  A zászló a közösségek  jelképévé vált ,  m ind a

plébániák ,  céhek ,  egyletek ,  iskolák ,  m ind a katonai

zászlóaljak  esetében.  E közösségeknek  érték formáló

és értékmegõrzõ szerepe volt  ( van) ,  e közösségekre

épült  a társadalom, amely azért  állt  szilárd alapokon,

mert  volt  hite,  erkölcse és nemzet i önbecsülése.  Ezek

a zászlók  nemcsak  helytörténet i kuriózumok,  hanem

nemzet i,  kulturális és keresztény örökségünk  részei is.

M ária és a m agyar nép kapcsolatának  egyik  alapelem e

az 1 0 3 8 -as Szent  István k irály általi korona-felajánlás.

Szûzanyánk  iránt i t iszteletünket  a Szent  Gellért  püs-

pök  Kis Legendájában olvasható e sorok  még bensõsé-

gesebbé teszik :  „ … a m agyar nem zet  Krisztus anyjá-

nak  nevét  k i nem ejt i,  hanem csak  Úrnõnek  mond-

ja… ”  A barokk-kor a vexiológiában is éreztet te hatá-

sát ,  a ferencesek  és jezsuiták  által felelevenedet t  a tö-

rök  hódítás,  a reformáció és a Habsburg abszolut izmus

idején hát térbe szorítot t  magyar M ária-kultusz.  Isten

anyja mellet t  megjelent  Szent  István,  Szent  László k i -

rály,  Szent  Imre herceg, illetve más magyar szentek  is,

elõkerült  a magyar címer.  Az 1 0 3 8 -as korona-felaján-

lás a m agyar nem zet i m últ ra em lékeztetet t ,  m int  egy-

kor önálló,  erõs államra.  A XVII.  századtól Szûz M ári -

át  már a magyarok  Szent  Koronája ékesítet te,  tovább

éltetve szívünkben a Pat rona Hungariae-kultuszt .

Ahogy az it t  élõ nemzet iségek  számára a Szent  Koro-

na egy f aj t a jelk ép vol t ,  úgy  a Rák ócz i - és az

1 8 4 8 – 1 8 4 9  forradalom  és szabadságharc idején

Szûz M ária is nemzet i jelképpé vált .  A hajdúk  és a pro-

testáns falvak  is máriás zászlók  alat t  vonultak  hadba.

Sõt  a szabályszerû „ A”  t ípusú honvédzászlókat  az iz -

raelita vallású Knopp József  tervezte.  Az 1 8 4 9 -es t rón-

fosztás után sem került  le Mária a lobogóról.  A címer-

rõl ugyan nélkülözni kellet t  a Szent  Koronát ,  de M ária

fejérõl nem ,  i l letve m ind gyakoribbá vált  a m áriás zo-

máncképes Szent  Korona-ábrázolás,  benne Szûz M ári -

ával és a gyermek Jézussal.  A Habsburg neoabszolut iz -

mus sem tudta megakadályozni a nemzet i tudat  to-

vábberõsödését .  A fõváros folyamatos magyarosodásá-

val a lat in feliratokat  a magyar nyelvû felirat  váltot ta

fel,  Mária kezébe a magyar jogar,  m íg Jézus kezébe a

magyar országalma került .  A XX.  század elején az egy-

házat  a budapest i m unkásság felé való nyitás,  a Rerum

Novarum  szellem isége hatot ta át ,  Szûz M ária m int  a

Dolgozók  Nagyasszonya jelenik  meg.  Az I.  világháború

után a Szûzanyát  Szent  István palást jába öltöztet ik ,  a

hát térben a történelm i M agyarország,  néha még az Ár-

pádok címere is szerepel,  helyenként  a Turul madár is

elõfordult .  1 9 3 8 -ban,  Szent  István halálának  a 9 0 0 .

évfordulójára,  az Euchariszt ikus Világkongresszusra

sorra készültek  a m áriás zászlók ,  valam int  a k irály i

honvédség is újra máriás zászló alat t  vonulhatot t .  A ka-

tonai zászlók ról 1 9 4 5  után lekerült  Isten anyja,  és át -

adta helyét  egy idegen szimbólumnak, amely az isko-

lai zászlók ra az 1 9 4 8 -as államosítással került  fel.  Ab-

ban az évben ért  véget  a Mária-év,  am ikor is a fõváro-

si utcákat  máriás-zászlókkal díszítet ték .  Ekkor már

m indennaposak  voltak  az üldözések ,  amely 1 9 8 8

után sem szûnt meg, csak enyhült .  Az 1 9 9 0 -es bál -

ványváltás során új köntösben folytatódot t  a keresz-

tény és nemzet i jelképeink  sárba t iprása.  Manapság a

zászlóink  m úzeum i tárggyá süllyedtek  vissza,  több is-

kolai,  templom i zászló került  fõvárosi múzeumaink  bir-

tokába. 

A zászlókészítéshez m ûhelyek re volt  szükség,

ilyen volt  az Óbudai Jó Pásztor Nõvérek  Zárdája,

Oberbauer és Utódai,  Glória zászlók ,  de hímezték  a

plébániák  asszonyai is.  A zászlókat  a plébános vagy a

püspök szentelte fel,  a katonai zászlóknál ez a tábori

lelkész feladata volt .  A katonai zászlórúdra zászlósze-

geket  vertek ,  erre rákerült  a Szenthárom ság,  a zászló-

anya,  a felszentelõ és a t iszt ikar nevei.

A kutatás célja,  hogy megóvjuk  a feledésbe merült

zászlóinkat  és felhívjuk  az emberek  f igyelmét  nemzet i

és vallási jelképeink  fontosságára.  A katalógus szak-

mai szempontból egyfajta állapot felmérést  mutat ,  ez-

zel szeretnénk  rávilágítani a zászlók  helytelen tárolá-

sára.  A múzeumoknak  viszonylag könnyû a dolguk ,

mert  a tárolás feltétele már néhány helyen megoldot tá

vált ,  i l letve az õrzést  szakemberek re bízták .  A templo-

mainkban sajnos ez eddig nem történt  meg,  a dohos,

poros helyen,  összehajtot t  állapotban lévõ zászló

könnyebben sérül.  Nincsenek  leltározva,  hiányoznak  a

hát térinformációk ,  a történelm i adatok .  M ivel meg-

szentelt  tárgyakról van szó,  amelyek  közül több mára

krit ikus állapotba került ,  i lyen módon szeretnénk  hoz-

zájárulni zászlóink  megmentéséhez,  bemutatva õket  a

keresztény szellem iségû,  il letve a magyar kultúra iránt

érdek lõdõknek. A katalógus bõvíthetõ, kellõ k iindulási

pont lehet vallástörténészeknek, mûvészettörténészek-

nek, helytörténészeknek, muzeológusoknak, néprajzo-

soknak és text il restaurátoroknak.      BI RÓ AURÉL TÖRTÉNÉSZ

Keresztény mûvészet

Belváros –  Nagyboldogasszony templom zászlaja.
Elõlapon M ária megkoronázása, Hátlapon Sárkányölõ
Szent György. (XIX–XX. század fordulója) 

Újpest –  Egek Királynéja fõtemplom zászlaja. Elõla-
pon a Fájdalmas Szûzanya, karjaiban Jézus Krisztus.
Hátlapon Szûz M ária, kezében a gyermek Jézus, kö-
rülöttük kilenc angyal. (1917 körül)

Béke Királynéja Lelkészség zászlaja. Elõlapon, ke-
resztben, M ária a gyermek Jézussal. Hátlapon, Szent-
ségmutató. (1947)

M indenkor Segítõ Szûz M ária Lengyel Nemzetiségi
templom zászlaja. Elõlapon Szûz M ária, felirat: „M Á-
RIA OLTALM AZD A LENGYEL NEM ZETET!”, hátlapon
a lengyel címer, felirat: „URAM  ÕRIZD ÉS ÁLDD M EG
FÜGGETLEN HAZÁNKAT! LENGYEL IFJÚSÁG BUDA-
PESTEN 1938-BAN.” (1938)
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N
yisztor Ilona a Románia területén élõ moldvai

csángó magyarok egyik legismertebb éneke-

se. A kivételes tehetségû és hangú elõadó re-

pertoárját szüleitõl, nagyszüleitõl és a még élõ falusi

öregektõl tanulta. Foglalkozása óvónõ, de emellett

tánccsoportokat, énekkarokat szervez és vezet, nép-

dalokat gyûjt és hangversenyeket ad otthon és kül -

földön egyaránt. Több önálló lemeze jelent meg,

rendszeres vendége a nagy magyarországi fesztivá-

loknak. Ha valaki nem ért magyarul, akkor is lenyû-

gözi Ilona páratlan ívû és hiteles elõadása, amelybõl

felsejlik az archaikus magyar nyelv szépsége, a me-

ditálás gyógyító ereje és az emberi lét drámaisága

éppúgy, mint a nehéz sorsú emberek minden rosszat

feledtetõ hite és derûje.

Kedves Ilona, Pusztinán, Csángóföldön született.

Kérem, mutassa be szülõfaluját!

M indenkinek szülõfaluja a legszebb!
Pusztina csángó magyar falu, ahol mindenki
beszéli a magyar nyelvet. Sajnos most az édes-
anyák románul beszélnek a gyermekeikkel ,
hogy jobban érvényesül jenek az iskolában,
ezért nagyon gyors az asszimiláció. Pusztina
szép azért is, mert van egy nagy templomunk,
egyetlen Moldovában, melynek védõszentje
Szent István. Mi csak beszéljük a magyar nyel-
vet, írni és olvasni nem tudunk, mert az iskolá-
ban mindent románul tanítottak. Sõt a szentmi-
sét is románul  hallgattuk és hallgatjuk ma is.
Kétezerben megengedték a magyar oktatást
azoknak, akik kérik, õk heti három órában tanul-
hatnak írni és olvasni. Ez elég kicsi idõ, mégis
örvendünk, hogy végre megengedték, legalább
a gyermekeink tudnak majd helyesen írni és ol-
vasni, ha mi már csak beszélni tudunk.

M int ismeretes, édesanyja a csángó magyar nép-

dalok, népi énekek kiváló adatközlõje. Tõle tanulta az

elsõ népdalokat?

Igen, valamint apámtól és nagytatától. Édes-
anyám nagyon szeretett és szeret ma is énekel-
ni, amikor kapál, fõz, feji a teheneket, vagy mi-

kor eteti a tyúkokat. Szépen énekli a népdalokat,
a szent énekeket. Sokszor hívják a faluba vir-
rasztani, máskor búcsúkba, s mint elõénekes
mondta és mondja a szöveget, a nép pedig éne-
kel utána. Sok imádságot tud, ezért híres nép-
rajzkutatók, mint Táncos Vilmos, Pozsony Fe-
renc vagy Kallós Zoltán is, gyûjtöttek tõle.

Édesanyja mellett hogyan emlékezik  vissza

édesapjára?

Édesapám, László József 78 éves, traktoron
dolgozott egy olajkút közelében. Este, amikor

jött hazafelé, mindig hozott egy nagy fekete ke-
nyeret, s mi úgy legeltettük a teheneket, hogy
épp abban az órában ott legyünk az ösvény mel-
lett, hogy csíphessünk a finom kenyérbõl.

Édesanyám 72 éves, leánykori neve Kiss Er-
zsébet. Miután férjhez ment, László Erzsiként
felvette édesapám vezeték nevét. M indketten
pusztinaiak, nálunk nem volt szokás férjhez
menni más faluba, mert a környéken mind ro -
mán falvak találhatók. Abban az idõben senki
nem hagyta el a faluját.

Az iskolában jó tanuló voltam, így a díjazot-
tak között szerepeltem év végén. Általában éne-
kelnem vagy szavalnom kellett egy verset romá-
nul. Rendszerint az éneket én választottam,  mely-
lyel nagy sikert arattam. Az énekversenyekre ál-
talában engem küldtek, ahol sokszor gyõztes
lettem. Anyám büszke volt rám, s meggyõzte
apámat, hogy adjanak be a Zeneiskolába
Bákóba. Igenám, de ott ének órát nem tartottak,
hanem valamilyen hangszert kellett választa-
nom. Szerettem volna zongorázni, de nem lehe-
tett, mert mások az elsõ osztálytól kezdték, én
pedig már ötödikes voltam. Így maradt végül is
az oboa. Majd felvételemet kértem a Tanítókép-
zõbe, Bákóba, így lettem óvónõ.

Kinek a hatására kezdte gyûjteni a népdalokat?

Mivel nagyon szerettem énekelni, egy kará-
csonyi ünnepség alkalmával megismerkedtem
Jáki Sándor Teodóz atyával (gyõri bencés ta-
nár). Bemutatta a tanítványait, akik több csángó
népdalt ismertek, sõt õ is szépen énekelt. Ekkor
döbbentem rá, mily kevéssé ismerem saját kul-
túrámat, s úgy döntöttem, járni fogok más fal-
vakba és gyûjtöm én is a dalokat. Amit pedig is-
mertem, azt se tudtam hol elénekelni, mert min-
den versenyen csak románul léphettem fel, ma-

Erdélyi hírek

A csángó magyar kultúra õrzõjeA csángó magyar kultúra õrzõje

Ilona édesanyja
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Erdélyi hírek

gyarul nem volt szabad énekelni, csak otthon.
Korábban a falumban, Pusztinán sikerült még
rögzíteni Kicsi Istvánné tudását (a kántor lánya),
egyetlen volt a faluban, aki két szakaszt ismert a
Szent István énekbõl. Majd amikor látogatóban
jártam Domokos Pál Péter bácsinál, nagy büsz-
kén énekeltem el neki a két szakaszt. Meghall-
gatta, majd elindult a könyvespolcához, levett
róla egy könyvet, amelyikben szerepelt a harma-
dik szakasz. Alatta volt olvasható: „Gyûjtötte
Domokos Pál Péter ’32-ben. Így hoztuk vissza a
köztudatba a harmadik szakaszt. Elsõ szent éne-
künk, amelyre megtanítottam a gyermekeket.
Megmagyaráztam nekik, miért fontos nekünk,
pusztinaiaknak Szent István éneke.

Ismereteim szerint énekesi pályája mellett óvó-

nõként tánccsoportokat, énekkarokat szervez Csán-

góföldön. M i késztette erre?

Bántam, hogy nem magyar kultúrában nõt-
tünk fel, ezért döntöttem úgy, amikor erre lehe-
tõségem adódott, hogy amit tudok, ismét meg-
tanítom a csángó magyar gyermekeknek. A ’90-
es évektõl kezdve többször meghívtak énekelni
Magyarországra, ahol megismertem a Tatros
együttes tagjait: Kerényi Robit és Sára Ferencet.
õk hívták fel a figyelmemet arra, hogy nem csak

az ének, hanem a tánc is nagyon érdekeli õket,
így táncolni is tanítom a fiatalokat. Az öregek
még emlékeztek a tánc nevére és a lépésekre, de
már nem tudták a dallamát. Ekkor utánanéztünk,
ki zenélhetett abban az idõben. Egy szomszéd
faluban a zenészek között még élt Bogdán
Toador . Ezután nemcsak az öregeknek, hanem a
gyermekeknek is zenélt Teodor bácsi, hogy jól
megtanuljanak táncolni. Sok tánctábort szerve-
zett Sára Ferenc és Kerényi Robi, ahová az öre-
geket is meghívták, hogy mutassák be a tánclé-
péseket. Hála a Jóistennek, a magyar oktatáson
keresztül Segérc Feri megtanította a gyermeke-
ket furulyálni és ma már van saját zenészünk is
(utánpótlás).

Ha az iskolában nem tanulhattak magyarul, ho-

gyan tanult meg mégis anyanyelvén?

Mi a családban magyarul beszéltünk (az
egész faluban ez így volt), csak az iskolában be-
széltünk románul. A gyermekekkel egymás kö-
zött csak magyarul beszéltünk, játszottunk. Mi-
kor aztán a faluból el kellett mennem továbbta-
nulni, sajnos már csak akkor beszéltem magya-
rul, amikor hazajöttem. 

M i a véleménye azokról a papokról, akik évtizede-

ken keresztül nem mertek, nem mernek ma sem meg-

szólalni magyarul, tiltva volt nekik, sõt egyes „béke-

papok” még külön szorgalmazták, hogy a csángók

nem magyarok és nem beszélhetnek anyanyelvükön.

Nem mertek és most sem mernek magyarul
beszélni, náluk nem történt meg a „demokrá-
cia”, a gyermekeknek és a híveknek most is azt

verik belé a fejükbe, hogy mi nem vagyunk ma-
gyarok, hanem románok, mert itt élünk Románi-
ában, Moldovában. Sõt, mostanában meggyõzte
a pap az igazgatót, hogy gyûjtsenek aláírásokat a
szülõktõl, s az õsztõl tanítsák anyanyelvükként
olaszra a gyermekeket. Ezek a papok csángó
magyar származásúak, de biztos: a püspökségtõl
diktálják nekik, hogy mit kell  tenniük.

Évek óta komoly munka folyik az ügyben, hogy a

Vatikán ismerje el a csángókat magyaroknak, s enge-

délyezze nekik a magyar szentmise hallgatását. Ön

milyen formában vett-  vagy vesz részt ebben a küzde-

lemben?

Magyarul tanítom a gyermekeknek a szent
énekeket, a M iatyánkat, a keresztutat, amit a
csíksomlyói búcsún is mindig elimádkozunk,
énekelünk. Nagy meglepetés volt számomra a
csíksomlyói búcsún szombat reggel hajnalban,
3.30-kor a Kálvária hegyen legutóbb, sokan
csatlakoztak hozzánk, hogy együtt mondjuk a
Keresztutat –  magyarul.

M ilyen meghívásoknak tesz eleget mostanában?

Legszebbek és nagyon szeretem a karácso-
nyi koncertjeimet, melyekkel több országban
jártam: M agyarországon, Finnországban,
Svájcban, Ausztriában és Amerikában.

Véleménye szerint hogyan õrizhetik meg anya-

nyelvüket és hitüket a csángó magyarok?

Mivel a falunkban csak csángó magyarok él-
nek, mi egymás között csak magyarul beszélünk,
így egyik generáció adja át a másiknak. Sok idõn
át nagyon kevesen mentek líceumba tanulni a
szegénység miatt, így inkább a faluban maradt
mindenki és nem volt szükség a román nyelvre.
De amint kezdtünk kilépni a faluból a munka mi-
att, máris nagyon keverjük a nyelvet. Mivel a
nyelv közben fejlõdik, s mi nem az iskolában ta-
nuljuk, az új szavaknál a románt használjuk.
Pusztinán csak katolikus hitûek élnek. Sokáig la-
tinul miséztek a papok, a nép pedig nem értette,
ezért továbbra is mindenki magyarul imádkozott.
Nekem az elsõ gyónás alkalma volt nagyon ne-
héz, mert az imádságokat magyarul tudtam, a
vizsga azonban románul zajlott. Elsõ osztályos
voltam, még nem tudtam jól olvasni, nem értet-
tem az egyházi szavakat sem. De mára már ott-
hon is románul tanítják az imákat, a papoknál pe-
dig „ jó kézben vannak”. Így a magyar anyanyelvi
oktatáson keresztül tanítom újra a szent énekeket.

M ilyen kitüntetéssel ismerték el eddigi munkáját?

Bartók Béla díjat kaptam
2006 õszén, amelyet Székely-
udvarhelyen adtak át. A Magyar
Örökség díjat csak átvettem a
csángók nevében Budapesten,
hisz az elismerés nem nekem
szólt személyesen, hanem a
népemnek. FRIGYESY ÁGNES

Sebestyén Mártával
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A
nnak emlékére, hogy 1957. de-
cember 14-én, advent harmadik
vasárnapjára virradóra szenvedett

vértanúhalált a fiatal pap, a rábakethelyi
plébánián és a hozzá tartozó filiákban az
adventi koszorún az öröm rózsaszín
gyertyája helyett piros színû gyertyát
gyújtották meg a hívek. Veres András
szombathelyi püspök ünnepi szentmisé-
vel nyitotta meg 2006. december 16-án a
Székesegyházban a Brenner János-em -
lékévet.

A püspök buzdította a fiatalokat, hogy
ne féljenek elfogadni Istentõl a papi hiva-
tást és tekintsék példaképüknek Brenner
János atyát. A papsághoz szólva a követ-
kezõket mondta a püspök: „Közületek jó
néhányan még ismerték Brenner János
atyát. Sõt köztetek is vannak olyanok,
akiknek hozzá hasonlóan üldöztetés és
szenvedés jutott osztályrészül papi volto-
tok miatt. Tisztelettel és hálával emléke-
zem meg rólatok is ebben a szentmisében,
hogy hûségesnek és állhatatosnak bizo-
nyultatok a megpróbáltatásban.” A püs-
pök úr kért mindenkit, hogy imádkozzon
papi hivatásokért, és a már felszentelt pa-
pokért, hogy növekedjenek a hitben és az
életszentségben. 

A szentbeszéd után ünnepi körmenet-
ben hozták be a Székesegyházba
Kisléghi Nagy Ádám festõmûvész
Brenner János portréját ábrázoló olajfest-
ményét. A Brenner József püspöki hely-
nök, a vértanú pap testvére megemléke-
zett arról, hogy testvérének képeit egykor
a hatóságok elkobozták a hívektõl, a gyõ-
ri szemináriumban pedig levetették a fal-
ról az õt ábrázoló képet. Brenner József
elmesélte, hogy 1957 decemberében Já-

nos atya egy fenyõfát küldött karácsony-
ra szüleinek. De a fát már nem állították
fel, mert közben megtörtént a gyilkosság.
Ezért édesanyjuk azóta soha nem enged-
te, hogy családjuk fenyõfát állítson kará-
csony ünnepére, amely számára fia el-
vesztésének idejét jelezte. 

A Gyõri Szemináriumban, ahol János
atya is tanult egy ideig, egykori szobájá-
nak közelében lévõ harmadik emeleti kö-
zösségi termet „Brenner-terem”-nek ne-
vezték el.

Brenner József Rábakethelyen mon-
dott szentmiséjében arra buzdította a hí-
veket, hogy az ország minden részérõl
szervezzenek zarándoklatokat Brenner
János emlékhelyeire: Rábakethelyre,
ahol egykor káplán volt, a vértanúsága
helyének közelében épült zsidai Jó Pász-
tor kápolnához, a szombathelyi Szent
Kvirin (szalézi) templomhoz, ahol sírja
található, valamint a szombathelyi Szé-
kesegyház melletti Egyházmegyei Kollé-
giumba, amely korábban az egyházme-
gye papnevelõ intézete volt, és ahol
Brenner János is tanult kispapként. Az
emlékhelyeken kiállítások ismertetik
meg a látogatókkal a vértanú sorsú fiatal
pap életét. 

Brenner János 1931. december 27-én
született Szombathelyen. Bátyja László,
akkor már elmúlt egy éves, öccse József
1935-ben született. János gyermekként
iskolatársaival együtt elõadta Szent
Tarzíciusz vértanúnak, a ministránsok
védõszentjének történetét. János ragasz-
kodott ahhoz, hogy õ játszhassa
Tarzíciusz szerepét. Gyermekként még
nem gondolta, hogy egyszer õrá is
ugyanez a sors vár. 

„M indenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hi-
vatás kegyelmét és méltónak találtad õt a vértanúság nagy ajándé-
kára, kérünk, dicsõítsd meg õt egyházadban! Hûséges és példás éle-
te, valamint papi hivatásának szolgálatában érted vállalt vértanú ha-
lála eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerõsödjünk szent
hitünkben és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és szenvedést a Te
O rszágodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

1940 õszén a Brenner család Pécsre
költözött, így János itt folytatta tanulmá-
nyait a ciszterci rend Nagy Lajos Gimná-
ziumában. A ciszterci szerzetesek élete és
példája nagy benyomást tett rá, és hivatá-
sa kialakulásában fontos szerepet ját-
szott. 1946 októberében a család vissza-
költözött Szombathelyre, Jánost felvették
a premontrei rend Szent Norbert Gimná-
ziumába, ahol az ötödik és hatodik osz-
tályt végezte. 1948-ban, az egyházi isko-
lákat államosították, így szerzetesi hiva-
tását veszélyeztetve látta, bátyja után
Zircre ment, hogy ciszterci szerzetes és
pap lehessen. Itt fejezte be a gimnáziu-
mot, majd 1950. augusztus 8-án jelentke-
zett novíciusnak. 1950. augusztus 19-én
tizennyolc társával együtt magára öltötte
a novíciusok fehér ruháját, ahol az
Anasztáz szerzetesi nevet kapta. Mivel

„Az Istenszeretõknek minden 
a javukra válik”  

Legújabbkori vértanúk

(Róm 8,28)
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rögtön magára öltötte a karinget és a stó-
lát, a templomban magához vette az Ol-
táriszentséget és a betegek olaját, és
azonnal indult az állítólagos beteghez. A
fiút hazaküldte, s õ a dombon át, a legrö-
videbb úton indult el az éjszakában. A
templomtól néhány száz méterre ismeret-
len személyek megtámadták. Õ védeke-
zett és többször megpróbált elmenekülni
támadóitól, de azok utána eredtek, újból
elkapták és harminckét késszúrással
megölték.

A gyilkosságot követõen évekig tar-
tott a nyomozás. Több személyt is elítél-
tek, majd felmentettek. A tettesek szemé-
lyét mind a mai napig homály fedi. A
nyomozás során az embereket megfélem-
lítették, de tiszteletének terjedését a ható-
ságok nem tudták megakadályozni. So-
kan a kezdetektõl fogva vértanúként tisz-
telik János atyát, hiszen papi hivatásának
teljesítése közben keresztény hitéért öl-
ték meg. 

1999-ben megkezdõdött Brenner Já-
nos boldoggá avatásának egyházi eljárá-
sa, amely napjainkban is folyamatban
van. Kérik a hívek imáját, hogy ez minél
hamarabb bekövetkez-
hessen. Az imameg-
hallgatások kegyelmét
kérjük közölni a kö-
vetkezõ címre: Egy-
házmegyei Hatóság,
9701 Szombathely,
Pf.: 41.  (Forrás: www.
brennerjanos.hu)

KUBÁNYI ANDREA

hamarosan a szerzetesrendeket feloszlat-
ták, s a ciszterciek néhány hét múlva el-
hagyták Zircet, titokban Budapesten
folytatta szerzetesi életét, miközben a te-
ológiára járt. 1951. augusztus 19-én tette
le elsõ szerzetesi fogadalmát, amelyet
azonban az üldöztetések miatt késõbb
már nem volt lehetõsége megújítani.

Tanulmányait a Gyõri Papnevelõ Inté-
zetben folytatta, ahol bátyja László ötöd-
éves, József, a legkisebb testvére elsõ-
éves kispap volt. Brenner Jánost a Szom-

bathelyi Székesegyházban 1954. decem-
ber 12-én diakónussá, majd 1955. június
19-én pappá szentelte Kovács Sándor
püspök. 

Brenner János a papszentelést követõ-
en 1955. június 26-án mutatta be elsõ
szentmiséjét a szombathelyi Szent Nor-
bert templomban. Bátyja, László már
szintén felszentelt papként, öccse, József
pedig kispapként vett részt az újmisén.
Ezután Rábakethelyre helyezték káplán-
nak Dr. Kozma Ferenc plébános mellé. A
plébániához négy filiális község tarto-
zott: Farkasfa, Magyarlak, Mária-újfalu
és Zsida.

Brenner János atya nagyon lelkiisme-
retesen végezte lelkipásztori feladatait. A
hívek elmondása szerint a hittanórákat és
a szentmiséket pontosan kezdte, és egé-
szen megragadóan prédikált. Ránk ma-
radt írásos szentbeszédei arról tanúskod-
nak, hogy minden prédikációjára alapo-
san felkészült. Ha hívták, azonnal indult,
hogy elvigye az Úr Szent Testét a bete-
geknek a szomszédos falvakba. János
atya a kezdeti idõben biciklivel, késõbb
motorkerékpárral járt ki a falvakba Rába-
kethelyrõl.

A hatóságok rossz szemmel nézték,
hogy maga köré gyûjti a gyerekeket, fog-
lalkozik a fiatalokkal és neveli a minist-
ránsokat. Brenner Jánost 1957. december
14-én, advent harmadik vasárnapja elõtti
szombaton éjfél körül egy tizenhét éves
fiú azzal az ürüggyel zörgette fel, hogy a
nagybátyja, aki a szomszéd faluban
Zsidán lakik, súlyos beteg. János atya

„Az Istenszeretõknek minden 
Legújabbkori vértanúk

Veszélyben van
az én hazám.
Ma már nem az
a kérdés, hogy
milyen, hogy
hány tenger hul-

lámai nyaldossák a partjait, vagy hogy
miféle népek lakják. Mert bajban van az
én hazám a határon belül és kívül is.
Szerkezetének eresztékei recsegnek-ro -
pognak, eltûnik az 1000 éves rendszer, tíz
falu nem épít templomot, helyette bezárja
az iskoláit, a kispostát, holnap már a hi-
vatalt is, holnapután pedig a vonat meg a
busz sem jön többé. A magára hagyott
ember elfárad, megvénül, kevés lesz az
SZTK-bot, hogy támassza. 

Aki még mozdulni tud, az meg mene-
külõre fogja. Elhagyja a földet, amelybõl
vétetett, a helyét génmanipulált nagy-
üzem foglalja el. Megtelnek a városok né-
pekkel, a körzetes iskolákban egyre keve-
sebbet tanítanak majd a hazáról. Lesz
megint kötelezõ nyelv, csak most nem a
kolhozról, hanem a globalizált világ kó-
rusában kell majd énekelni. Persze köny-
nyedén tercelnek a rendszerváltás ha-
szonlesõi, a nemzeti vagyon áruba bocsá-
tásából elvtelenül gazdagodók. De mi-
ként sodródtunk ilyen veszélybe? 

Tizenkét évvel az európai csatlakozási
kérelem beadása után mintaországból a
szégyenpadra kerültünk. Az ország üres,
a kassza nemkülönben. De miként jutott

idáig az én hazám? Hogy napról napra
csökken az ereje, kevesebb a dolgozó em-
bere, születõ gyermeke, fogy a lakossága,
miközben egyre több a felírt gyógyszere,
abortusza, szaporodnak a betegségei és
sokasodnak a halottai. Nem segít már
ezen a többi magyar sem, a határokon
túl. Valami végleg elromlott. Szeretet,
szolidaritás, szinergia, egyik sem magyar
kategória. Tatárt, törököt, Trianont még
túléltük, de most, most veszélyben van a
mi hazánk." 

Elhangzott a Magyar Rádió Krónika
c. adásában 2006. július 28-án reggel 6
óra 33 perckor

„Az én hazám„Az én hazám
–   Pálffy István gondolatai:



J
anuár 17-én újabb
csodálatos példáját
láthattuk annak, hogy

Kecskemét polgárainak
többségéhez mennyire kö-
zel áll a keresztény eszme -
iség, a katolikus értékrend.
Hiszen mi más magyaráz-
hatná, hogy a Porta Egye-
sület egyetlen hívó szavára
emberek –  felnõttek és
gyerekek – százai gyûltek össze a Barátok temp-
loma melletti romkertben, és több tucatnyian
hozták magukkal a legkülönbözõbb háziállatai-
kat, hogy felidézzenek egy õsrégi hagyományt,
Remete Szent Antalnak, az állatok védõszentjé-
nek ünnepét. A civi l  szervezet a Katolikus Egy-
házzal, a Környezetünk Állataiért Alapítvánnyal,
a Kecskeméti Vadaskerttel és a Mentsvár az Ál-
latokért Alapítvánnyal karöltve hívta életre a
programot, melynek helyszínéül nem véletlenül
választották a templom melletti  területet. Az
egykori Kecskeméten ugyanis itt, a fõtéren tar-
tották a piacokat, i l letve az állatvásárokat is.

A nagyszerû, lélekemelõ délelõtt a Barátok
templomában az állatokért, i l letve Remete Szent
Antal emlékére tartott hálaadó szentmisével vet-
te kezdetét. Az Isten házából távozókat már iga-
zi vásári hangulat fogadta a szomszédos rom-
kertben. Lovakat, kecskéket, juhokat, kutyákat,
macskákat, galambokat, pulykákat, díszmadara -
kat és még sorolhatnánk, hányféle házi kedven-
cet hoztak magukkal gazdáik, hogy a jószágok
áldásában részesülhessenek. Elõbb azonban a
szervezõk nevében Farkas P. József, a Porta
Egyesület alapítója köszöntötte a megjelenteket.
Több történetet is fel idézett Szent Antal és az ál-

latok kapcsolatáról, majd elmondta, hogy a fõ-
téri állatszentelést a jövõben minden január 17-
én megtartják, új fejezetet nyitva ezzel a város,
valamint az állattartók, i l letve - tenyésztõk kap-
csolatában. – Ez az ünnep arról is szól, hogy ha
a teremtett vi lágot nem becsüljük meg, akkor
magunkat pusztítjuk el – zárta gondolatait a ci-
vi l szervezet képviselõje. 

Dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármeste-
re is úgy vélekedett, az állattartás támogatásá-
nak régi – ám az elmúlt másfél évtizedben hát-
térbe szorult –  hagyományához mindenképpen
vissza kell térni, különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy napjainkban egyre gyakoribb az

élelmiszerekkel történõ,
mindannyiunk egészsé-
gét veszélyeztetõ mani-
puláció. A város elsõ
embere úgy vélekedett,
hogy a mai társadalom-
ban az is komoly prob-
lémát jelent, hogy na-
gyon sok állatot tarta-
nak olyan méltatlan kö-
rülmények között, ame-

lyek minden jó érzésû polgárban visszatetszést
keltenek. Bárkányi Ernõ, a Barátok temploma
igazgatója Remete Szent Antal életérõl, példájá-
ról beszélt. „Nagy barátsága a természettel, az
állatokkal, a teremtett világgal mindig is megha-
tó volt az utókor keresztényei számára”  – mond-
ta többek között. „Példát adott nekünk elsõsor-
ban a Krisztus-követésre, azután pedig arra,
hogy azt a világot – benne az állatokkal –, amit
Isten teremtett, minden módon óvjuk és védjük.”

A város óvodásainak színes, szintén az ál la-
tokhoz kapcsolódó mûsora után Bárkányi atya
megáldotta a romkerthez elhozott ál latokat,
közben pedig a helyi galambászok képviselõi
szabadon engedték a mûvészetekben a Szentlé-
lek szimbólumaként is megjelenõ szárnyasai-
kat. A felemelõ pi l lanatok után a derû percei
következtek, amikor Kecskemét polgármestere
egy kecskegidát –  amely a város címerál lata –
kapott ajándékba. A tartalmas nap a Vadaskert-
ben folytatódott, ahol az intézmény megtekinté-
se után többen is örökbe fogadtak egy-egy ál-
latot, a Porta Egyesület kezdeményezésére pe-
dig kopjafát ál l ítottak az elpusztított, halálra
kínzott jószágok emlékére.                                

SZÖVEG ÉS FOTÓ: PORTA EGYESÜLET
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Remete Szent Antalra emlékeztekRemete Szent Antalra emlékeztek

Bárkányi Ernõ atya megáldja az állatokat
Kecskemét fõterén

Dr.  Zombor Gábor,  Kecs-
kemét polgármestere
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S
zalézi  Szent Ferencre, az újságírók védõszent-
jére emlékeztek január 24-én a kecskeméti  Ba-
rátok Templomában a reggel i  8.30-as szent-

misén. Közismert, hogy a Kalocsa-Kecskeméti  Fõ-
egyházmegye érseke, Dr. Bábel Balázs metropol i ta a
Porta Egyesület Katol ikus M unkacsoportjával  és a
Szent M iklós Egyházközséggel  együtt már hat éve

megalapított egy Szalézi  Szent Ferenc-díjat, amel lyel  a kuratórium el is-
meri  a keresztény eszmeiség, a katol ikus értékrend szerint munkálkodó
tol l forgatókat, tv- seket, rádiósokat.

Az ünnepi szentmisén tudhatják meg az érdeklõdõk, hogy kik kap-
ták meg –  2006-os munkájuk alapján –  ezt az el ismerést. A díjat egyéb-
ként március 10-én az érseki kastélyban adják át. A sajtó-misén az ün-
nepi  homi l iát Bárkányi  Ernõ érseki  tanácsos mondja. Ekkor ismertetik
az egyháznak a saj tóval  kapcsolatos legutóbbi  ál lásfoglalásai t is. Az
ünnepnap estéjén dr. Erdõ Péter bíboros-prímás, a  M agyar Katol ikus
Püspöki  Kar elnöke meghívására Varga M ónika, a KTV szerkesztõ- ri -
portere, valamint Farkas P. József, a Porta Egyesület alapítója részt vesz
az M KPK Budapesten, 18 órakor kezdõdõ központi  Szalézi-ünnepségén
is.  A Magyar Katol ikus Egyház elsõ papja az egyetemi templomban 17

Római katolikus hírek

Szentmise a sajtó munkatársaiért

A
közelmúltban a szerzetesek világnapja al-
kalmából látogatott el Kecskemétre két fe-
rences atya (Peregrin és Benedek), akik-

nek a Barátok templomában megtartott szentmi-
se végén Farkas P. József, a Porta Egyesület
alapítója adott át egy jelentõs összegû támoga-
tást. A civil szervezet adományával régi szentké-
pek restaurálásához kívánt hozzájárulni.

A budapesti , Margi t körúti  rendházban
2003-ban végeztek felújítási munkálatokat –
mondta el érdeklõdésünkre Kálmán Peregrin
atya. – Ekkor, a padlások kiürítése során került
elõ hét olyan 18–19. századi kép, amelyek a
rend nagy szentjeit ábrázolják. Közülük a Boldog
Duns Scotus Jánost a Szeplõtelen Fogantatással
ábrázoló festményt szeretnénk ebben az évben
restauráltatni. Ehhez kértük a Porta Egyesület és
minden jó szándékú adakozó támogatását.

Duns Scotus, a 14. században élt ferences
teológus azért is jelentõs személyiség az egyház

életében, mert õ dolgozta ki Mária bûnnélküli-
ségének tanítását. Ennek megfogalmazását lát-
juk ezen az erõsen megrongálódott festményen
is. Az elmúlt évtizedek során a képkeret erõsen
megkopott, helyreállításának költsége megha-
ladja a 300 ezer forintot. A kép vászna több he-
lyen szakadozott és átfestett. A szépen kidolgo-
zott kifejezésformák még így is láthatók, eredeti
szépségüket azonban csak az átfestések meg-
szüntetése után nyerhetik vissza. Az eredeti for-
mák és színtónusok helyreállítása, a konzervá-
lás összesen majdnem 1,5 mil l ió forintba kerül.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kecs-
keméti Porta Egyesületnek, hogy adományukkal
hozzájárulnak e jelentõs ferences emlék restau-
rálásához. Hálánkat azzal szeretnénk kifejezni,
hogy a megtalált képek közül egy 19. századi
Õrangyal oltárképet letétbe helyezünk a kecske-
méti ferences templomban. Ez a kép ugyancsak
restaurálásra szorul, de azután elhelyezhetõ le-

hetne a templomban, annak az élõ kapcsolatnak
a jelképekeként, amely a templom, a Porta
Egyesület és a ferences rend között fennáll.

SZÖVEG ÉS FOTÓ: PORTA EGYESÜLET

Ferences emlékek megmentése

órakor szentmisét mutat be, majd a Központi  Papnevelõ Intézet díszter-
mében fogadást ad az egyház-  és a vi lági  saj tó katol ikus jelesei  számá-
ra. Ekkor adják át a Szalézi  Szent Ferenc Ösztöndíjakat. Az elmúlt évben
Farkas P. Józsefet tüntették ki  ezzel az el ismeréssel.

Szalézi  Szent Ferenc, a díj  névadója (Chateau de Sales, 1567.
augusztus. 21.–1622. december 28.) Franciaországban született. Csa-
ládja kívánságára jogot tanult, saját indíttatásból pedig teológiát. Fe-
rencet 1593-ban pappá szentel ték. Kiadta elsõ mûvét A szent Kereszt
zászlajának védelme címen. A genfi  püspök kinevezte segédpüspökévé,
majd a püspök halála után az õ utódja lett. Székhelye Annecyben vol t,
ahol a hegyvidéki  püspökség lelkipásztori  feladatai t végezte. Másik mû-
ve 1608-ban jelent meg nyomtatásban: Bevezetés a lelkiéletbe vagy
Filótea. Egy asszonyhoz fûzõdõ mély barátsága segítette abban, hogy
megvalósíthassa nagy tervét: egy kontemplatív nõi szerzet alapítását,
melynek gyenge egészségû, beteg vagy öreg nõk is tagjai  lehettek. A
nõvérek száma gyorsan növekedett, Ferenc életében 12 kolostort alapí-
tottak. 1622-ben Savoya hercegét Avignonba kísérte. Útközben agyvér-
zést kapott, ami halálát okozta. A szent életének híre ál landóan növeke-
dett, írásai számtalan új  kiadást értek meg. Szalézi  Ferencet 1661. de-
cember 8-án boldoggá, 1665. ápri l is 19-én szentté avatták. 1877-ben
egyháztanítóvá nyi lvánították. Ünnepét a római naptárba 1666-ban vet-
ték föl , január 29- re. 1969-ben áttették január 24- re, ugyanis 1623-ban
ezen a napon temették el Annecyben.                            PORTA EGYESÜLET

Tetõre vár a mûkerti kápolna

R
emekül halad a kecskeméti mûkertvárosi Assisi Szent Ferenc kápolna
építése. Dr. Fekete László, a kivitelezést koordináló egyesület elnöke ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy a napokban elérte teljes magasságát a fal

és a torony, és állnak a belsõ helyiségek válaszfalai is. Most már következhet-
ne a toronysisak és a tetõszerkezet készítése, ehhez azonban újabb anyagi for-
rásokra lenne szükség. A templomépítõ közösség ezért a Porta Egyesülettel
karöltve gyûjtést indít, és várja a hívek, a kertvárosi lakók, a kecskeméti vál-
lalkozók, cégek nagylelkû adományait. A szervezõk bíznak benne, hogy ha-
marosan összejön annyi pénz, amennyi lehetõvé teszi a beruházás folytatását.
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N
ekem a 2007-es év egy csodával
kezdõdött. Otthonában fogadott
Szepes Mária. Ez a név önmagá-

ban fogalom, de azért hozzáteszem, hogy
írónõ, az ezotéria nagyasszonya. A nyolc-
vanas években kamaszkorom kezdetén
hallottam róla elõször, és mély érdeklõ-
dést váltott ki belõlem. Ki lehet, milyen
lehet az az ember, aki írásaival, gondola-
taival képes megváltoztatni, jobb irányba
terelni életeket, és mi lehet az a fontos ti-
tok, aminek õ a birtokában van.

Kultikus alakot sejtettem meg benne,
akinek a léte, munkássága egyetemesen
meghatározó. A sok hányattatáson ke-
resztül ment, halálra ítélt, majd fõnix ma-
dárként újraéledt könyvének elsõ legális
kiadását megvettem, ami engem is elindí-
tott a lelki, szellemi úton, nem is remél-
ve, hogy ez az út hozzá is elvezet, a nyolc-
vankilences kiadású Vörös oroszlánnal a
kezemben.

A beleírt dedikációja január 12-e óta
többször eszembe jut, és olyankor nyugal-
mas boldogság telepszik rám: „Renátá-
nak, aki idõtlen idõk óta fut felém, és
most végre ideért. Sok szeretettel öleli a
testet cserélgetõ Szepes Mária.” Gyönyö-
rûen beszél, minden mondata fontos üze-
net. Olyan sok mindent szeretne mondani,
átadni nekünk. A kulcsot szeretné átadni,
hogy rávezessen minket, hogyan tegyük
jobbá az életünket. Ez magunktól nem
megy. Túl zaklatott minden. Túl sok do-
log vonja el a figyelmünket. Kellenek a
mesterek, akik önzetlenül adnak nekünk,
mint Szepes Mária és Müller Péter is. Fi-
gyeljünk rájuk, legyen idõnk olvasni õket.
Nem tudom, hogy szólítsam, Õ Szepes
Mária, bár már a kilencvennyolc éves tes-
tében van, Õ az ezotéria nagyasszonya,
aki most is úgy ül, egyenes háttal, tiszte-
letre méltóan, érzõdik, hogy a szellem
uralja a testet, én vele szemben. Mégis
maradok a Mária néni megszólításnál.

Mária néni kilencvennyolc éves ko-
rában is ontja magából a gondolato-
kat. Egészséges, csak a szeme gyen-
ge, nem lát jól, diktálja az újabb mûve-

it. De ahogy mondja, a harmadik sze-
mével kristálytisztán lát, ami által egy
teljesebb, tökéletesebb szemszögbõl
vizsgálhatja a dolgokat.

Az a mániám vagy szent õrületem,
hogy amit írok, azt érdekesen írjam.
Nincs jogom sem tudománnyal, sem mû-
vészettel untatni senkit. Eddig százötven
könyvem jelent meg, de kétszáz lesz azu-
tán, ha már levetem a testemet. Legalább
tíz évre való örökség rejlik még nálam,
amit megtaláltok, ha már nem leszek itt.
Mert fontos, hogy az üzenetek, amik raj-
tam keresztül életre keltek, eljussanak
azokhoz, akiknek szükségük van rájuk
ebben a zavaros, veszte felé száguldó vi-
lágban. Soha nem akartam mást, mint ír-
ni. Így, kilencvennyolc évesen is. Az írás
az, ami erõt ad, az a tudat, hogy felada-
tom van, adhatok. Pár éve, egy betegség
folytán a halálkapu közelébe sodródtam,
de „visszaküldtek”, mert még mindig
szükség van itt rám. Versekbe tudtam ön-
teni azt, amit akkor megéltem. Rengeteg
versem van, 1925-tõl írom õket, egészen
a mai napig. És csakis azért, mert tudom
a halhatatlanságot. Az emberek általában
annyira félnek a haláltól, hogy inkább
menekülnek õrültségek felé. Pedig nem
kell félni. Nagyon rossz erõk dolgoznak
ma a világunkban. A gyûlölet a szeretet
megbetegedése. Le kell szerelni a gyûlö-
letet, mert az újabb gyûlöletet és harcot
szül, ami sehova nem vezet és lehúz. A
szeretet felemel, könnyûvé tesz. Éljünk

inkább felfelé. Az emberek többsége ön-
zõ, csak önmagára gondol. Azért dolgo-
zom – írok és tanítok –, hogy ébresztõt
fújjak, bebizonyítsam, hogy a másokért
való szolgálatnál nagyobb ajándék nincs.
Egész életemben úgy segítettem mások-
nak, hogy nem kértem pénzt érte. Erre
azért voltam képes, mert tudtam, hogy az
anyagi javak nem sokat érnek, egyedül a
fölfelé törekvés, az önzetlen segítség-
nyújtás az, ami értelmet adhat az emberi
életnek. Hiszen nem én vagyok a fontos,
hanem az, hogy amit az Istentõl kapok –
továbbadhassam.

A világ önzõ, de az emberek vágy-
nak a jóra, a szeretetre. Ezt mutatja az
is, hogy Mária néni könyvei a világ
minden táján olvasottak. A Szintézis
Szabadegyetem, amelyet prof. László
Ervin filozófussal indított útjára Mária
néni és a Szepes Mária Alapítvány is
egyre több követõre talál… 

Feladatom, hogy felemeljem azokat,
akik nem látnak tisztán, de vágynak a
fényre. Ugyanakkor természetesen min-
den ember misztikus, azaz birtokában van
annak a teremtõ erõnek, amellyel megvál-
toztathatja saját életét. Az önismeret na-
gyon fontos, ebben jó iránytû lehet a gra-
fológia, az asztrológia, vagy akár a rein-
karnációs út megvilágítása. Ez utóbbinak
kimondása a Vörös oroszlán címû regé-
nyem megszületésekor – 1946-ban – nagy
vihart kavart. Sok hasonló témájú könyv-
vel együtt ezt is betiltották. Sõt. Eléget-

Az írónõ nevét vi-
selte a Szepes Má-
ria Általános Iskola.
(1994-ben  m eg-
szûnt.) Szepes Má-
ria 1994-ben A Ma-
gyar Köztársasági
Érdemrend  kiske-
reszt jét, 1998-ban
pedig annak közép-
kereszt jét vehette
át  munkásságának
kései elimeréseként.  Szepes Mária alapító fõvédnöke az 1997-ben indult Szintézis  Sza-
badegyetemnek. A Szegedi Egyetem filozófia tanszékén mûvei tankönyvek.

Misztikusok

A cselekvõ szeretet
„Párját ritkító egyszeri jelenség: nem sok van belõle

a világon. Intézményeket pótol, lelki elsõsegély
hálózatot tesz fölöslegessé, már-már bibliai módon

gyógyít. Csodatevésnek is nevezhetnénk, amit mûvel,
de egyszerûbb, ha cselekvõ szeretetnek mondjuk”

Beszélgetés Szepes Máriával 
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Misztikusok
ték. De hamvaiból feltámadott. Érdekes,
hogy néhány évtized elteltével a világ
számtalan országában sok kiadást meg-
élt. A Vörös oroszlán megjelenése után
Hamvas Béla, a nagyszerû író, filozófus,
polihisztor, aki akkor könyvtáros volt a
Széchenyi Könyvtárban, azt írta nekem:
„Egy városban vagyunk, nem lehet, hogy
ne ismerjük egymást.” Innen indult a ha-
láláig tartó barátságunk és kölcsönös
tiszteletünk. Az emberek egyre nagyobb
számban értik, hogy ebben a „bolond, ám
érdekes” (ahogy az akkori kiadóm jelle-
mezte) történetben mennyi igazság van.
Magyarországon egyébként csak a rend-
szerváltást követõen jelenhetett meg, az-
óta azonban folyamatosan jelen van az
olvasók életében. Ez az én sorsom –

nyolcéves koromtól mást sem tettem,
mint írtam, de csak nyolcvanévesen vál-
tam elismert íróvá. Nem tehettem mást,
ömlött belõlem a gondolat, a szó, és
nincs megállás ebben ma sem.

Mária néninek álmoskönyve is meg-
jelent, mit gondol az álomvilágról? 

Az álmokkal csak a pszichológusok
foglalkoznak. Pedig életünk harmadát töl-
tik ki, és rengeteg üzenetük van. Ezért ír-
tam az Álomszótárat. Az álom nem isme-
ri a halált. Ha egy hozzád tartozó meghal,
álmodban lehet újra fiatal és beszélget-
hetsz vele. Repülsz álmodban. Vagy zu-
hansz. Nyelveket beszélsz. Szellemünk-
nek csak egy része van itt. Ez alól a zse-
nik kivételek, hiszen õk képességeik na-
gyobb százalékát tudják a Földön kama-
toztatni. Az, aki bölcsen él, tudja, hogy
van „kis halál”, ami az éjszakai álom idõ-
szaka, és van „nagy halál”, ami a „jelme-
zünk”, azaz a fizikai valónk elhagyásával
indul, és egy hosszabb pihenõvel folytató-
dik. Ezt követi az újraszületés, ami egy új

szerep felvállalásával jár a Földön. A szel-
lem törvénye, hogy minden lélek a fejlõ-
désért születik le, azaz minden élet lehetõ-
séget kínál újabb feladatok felismerésére
és megoldására. Éppen ezért nem véletlen,
hogy milyen szülõket, családot jelölünk ki
magunknak, a környezetünket, külsõnket
is mi választjuk, az alapján, hogy mi segít-
heti leginkább a haladásunkat. Úgy érzem,
hogy a jelenlegin túl én még több életben
leszek jelen a Földön, és minden alkalom-
mal írói szerepet vállalok.

Még nem esett szó a sok tanítvány-
ról és a sok „rajongóról” akiknek olyan
sokat adott és ad.

Sokan megkeresnek, és én mindenki-
nek szívesen adok abból, amim van. Kül-
földiek, magyarok egyaránt megtalálnak,
segítséget, gyógyulást kérnek, tanácsot
egy kétségbeejtõnek tûnõ élethelyzetben.
A mai napig borzasztóan érdekelnek az
emberek. De nem kegyetlen kíváncsiság
rejlik e mögött, hanem empátiás beleér-
zés. Nem is lehet élni pszichológia, ka-
rakterológia nélkül. Hogy tudsz bánni
munkatársakkal, gyerekekkel, egy író
hogy tud hiteles figurákat formálni, ha
ezeket nem ismeri?

Én az embereket önmagukhoz veze-
tem. Semmi erõszakot nem alkalmazok.
Tessék egy könyv, ha tehetem, eléteszem.
Sorsszerû, hogy kihez milyen könyvek
kerülnek. Véletlen nincs. És független-
nek kell maradni, mert ha elkötelezzük
magunkat valahova, lehet, hogy el kell
adni a lelkünket az ördögnek.

Hamvas Béla mondta nekem, hogy en-
nek a világnak az a végtelen tragédiája,
hogy hiányzik belõle a közép. Az arany-
metszet. Ami középen van, ami szilárd.
Én ott vagyok! Minden emberben benne
van az isteni szikra. A lelki érettség foka
dönti el, mikor kezdünk kutatni rejtett
énünk után. Az, aki nem a saját útját járja,
elõbb-utóbb megbetegszik, hiszen min-
den fizikai fájdalom, rossz érzés üzenet a
lelkünktõl. Én a mai napig remekül érzem
magam, egyetlen gondom az öregség. A
lényeg, hogy azzal foglalkozz, ami Te
vagy, találd meg az életben a megfelelõ
segítõtársakat, és teremtsd meg a belsõ
harmóniádat. Csak ez számít, semmi más. 

Mária néni az élõ példa rá, hogy si-
kerülhet. Sugározza a jót, a biztonsá-
got, a belsõ harmóniát.

Ha egy embert megmentesz, vagy át-
segítesz a bajon, egy világot mentettél
meg. A sorsod sokkal inkább a te felelõs-
séged, mint amennyire kényelmes volna.
Választhatsz jól és választhatsz rosszul.
Amiben most élünk, egy átmeneti álla-
pot. Mindenki mindenki ellen. Borzal-

mas vad erõk tombolnak. Nagyon sokan
kerülnek olyan helyzetbe, hogy úgy ér-
zik, nincs belõle kiút. Pedig van, de csak
egyéni! Tömegmegváltás nincs! Egyéni-
leg kell megtenned, amiért születtél, be
kell töltened a jobbik szerepedet. Mert vi-
gyázz, kínálkozik rosszabb is! Próbáljá-
tok magatokat megismerve, másokat se-
gítve, mások felé a jót sugározni. Jót ten-
ni és tudni, hogy ami most látszólag
rossz, utólag kiderülhet, hogy jó.

Nem formálhatjuk át a világot a ma-
gunk képére. Mindenkinek joga van a sa-
ját világához. Tökéletes ember nincs,
mert akkor nem a földön lennénk. Min-
denkit arra tanítok, hogy legyen önmaga,
hogy betölthesse azt a feladatot, amire
született. Aki kapni akar, annak elõször
adni kell. A gond az, hogy az emberek
mindent azonnal akarnak, nincs türelmük
végigjárni a fejlõdésüknek megfelelõ lép-
csõfokokat. Holott a földi lét a tapaszta-
lásról kell, hogy szóljon mindannyiunk
számára. Véletlen történések nincsenek.
Ha valaki szerencsétlennek érzi magát,
akkor is tudnia kell, hogy az események
az elõzmények tükrében, vagyis okkal
történnek. És azt is tisztán kell látni, hogy
minden döntésünk jelzés a jövõnek. Éb-
redni kell ahhoz, hogy önmagunkra talál-
junk, hogy fényt jelenthessünk a világ-
nak, hogy segíthessünk a Földön.

Mária néni igazán tartalmas életet
él. Elégedettnek, boldognak érzi ma-
gát? 

Rettenetesen boldog vagyok, amikor
alkotok. Nekem olyan fantáziám van,
hogy égtem, lángolva írtam mindig. Ha
valaki azért ír egy mûvet, hogy bejön-e
vagy sem, az nem sokat ér, csak ha magá-
ért a dologért csinálja. Akkor születnek
remekmûvek. Ez az átalakítás egyedül az
áldozat tüzében mehet végbe. Mert hõ
nélkül nincs átváltozás, finomodás, fejlõ-
dés. Ebben a pozitúrában az én helyett a
te, a birtoklás helyett a feltétel nélkül va-
ló adakozás, a kapzsi harácsolás helyett a
mulandó javakat szétszóró önfeláldozás
kerül. Fontosak a mágiák, amiket írok,
hogy az emberek megtanulják, hogyan ne
vegyenek mérgezõ gondolatokat maguk-
hoz. Semmiképpen ne elfojtással, hanem
kis csúsztatással, például másokkal, maga-
sabb rendû dolgokkal foglalkozva. Egy
ember soha nem magányos, ha érdekli egy
másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet,
mindig lehet egy kicsivel többet adni. És
ne felejtsétek el: Az élet örök, halál nincs.

Köszönöm, hogy itt lehettem, hogy
személyesen találkozhattam, beszél-
hettem Szepes Máriával.

FORGÁCS RENÁTA

Forgács Renáta újságíró 
beszélget Szepes Mária íróval
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Tolcsvay Bélát az idõsebbeknek és a kö-
zépkorúaknak nem  kell bem utatni. Ism e-
r ik õt ország szerte – sok helyre hívják. 

Mivel foglalkozik mostanában Tolcsvay
Béla?

A m agyarsággal. M egm aradásunk zá-
loga a kultúránk. Ahová csak hívnak, szí-
vesen elm egyek és tar tok elõadást.

Hogyan került a budai polgári világból a
népies kultúrába?

Édesapám erdélyi származású kántor -
tanító, édesanyám fertõszentm iklósi, úgy-
hogy nem áll tõlem messze a néplélek.
Nagyapámnál töltöttem m inden nyarat vi-
déken. Am ikor a beat zenével kezdtem
foglalkozni, a népzenei motívumokat fel-
használtam, hogy ennek a földnek a ha-
gyománya visszaköszönjön a modern ze-
nében. Ha akartam, ha nem, a
Kodály módszert alkalmaztam. A
Kárpát-medencének nagyon ösz-
szetet t  kultúrája van, m ár  a
szomszédos faluban is más a ze-
ne, ezt m ind fel lehet használni.

Érdekli a magyart ma a ma-
gyarság,  a magyar kultúra?

Egyre inkább leszoknak róla.
De m indenki a saját környezeté-
ben tud tenni valam it ez ellen, én
is ezt próbálom , visszaadni az
önbizalm at az em bereknek. A

global izáció m eg fog
szûnni, m ert különbözõek
vagyunk, m indenki m ás.
Az anyagi világ vir tuális.

Önism erettel tudjuk ébren tar tani a m a-
gyarságot. Én nem  akarok m agyarabb
lenni, m int am ilyen rom án a rom án. Aki
nem  tudja m egõrizni az identitását, az be-
teg szem élyiség. Ha ez a beteg m ég gaz-
dag is, akkor a környezetében jobban ter-
jeszti a kórt. De az élet m eg fog t isztulni.

Biztos vagyok benne,  hogy az isteni ke-
gyelem mindig több,  mint a negatív energia.

Én nem  tudok hit nélkül élni. A M átyás
tem plom ban m inistráltam  gyerekkorom -
ban. De nem kell ahhoz katolikusnak len-
ni, hogy a  búzakalász rendjén elcsodál-
kozzunk, hogy a Teremtõ világa mennyire
rendezett. Az em ber nem  ezt tükrözi, az
újságokban egyelõre a halál a hír , nem  a
tehetség. A kisebbség irányít ja a többsé-
get, nem  az ésszerûség uralkodik. Leépí-

t ik az egészségügyet, az oktatást és még
hirdetik is. Ez m eg kell hogy változzon. 

A hite átsegíti a nehézségeken?
Sok ilyen szituációm  volt. A siker el -

kábíthatja az em bert, a bukásból csak Is-
ten állíthat ja fel. A M agyar M ise szöveg-
írásakor sok vallást áttanulm ányoztam ,
akkor jöttem  rá, m ilyen keveset is tudok.
Szüleim  átélték m ind a két világháborút,
mégis felneveltek m inket a testvérem -
m el. Édesanyám  m a is él, kilencven éven
felül van, és önellátó. A családon belüli
példa nagyon fontos. Hálát kell adni az
ételért, t isztelni a nõt, az anyát, a másik
gondolatát. A jó példát kell eltanulnia a
gyereknek. Nem  szabad pesszim istának
lenni. Nem  a profit a fontos. Bár ez a vi -
lág nem a múzsának kedvez.

Mi az érték az életében?
Az élet m aga az érték, ajándék, kegye-

lem . Az igazi szerelm et és családot hirde-
tem . Egyszerre néz rám  vissza a f iam ,
unokám  és az apám . M a nem  m erik vál -
lalni a lányok a gyerm eket, az anyagiak
hiánya m iatt. Édesanyámék kilencen vol -
tak testvérek. Ez az érték. Szüleim  a há-
borúban találkoztak, én a háború után
születtem , m ondhatni, hogy a béke gyer-
m eke vagyok. M indig a szeretetrõl, sze-
relem rõl beszélek, jó dolog, próbálják ki.  

Ezeket m ondom  el a Tolcsvay klubban
is a Kassai téren, Zuglóban, a XIV. kerü-
letben, ahol zenélek is. Jöjjenek el.

PAPP NÓRA

Keresztény mûvészek

Én nem tudok hit nélkül élniÉn nem tudok hit nélkül élni
Tolcsvay Béla –  énekmondó –  zeneszerzõ –  

szövegíró –  elõadómûvész

1946-ban születtem Budapesten. Hat éves koromtól csellózni tanultam, majd
1961-ben elõször tánciskolában, majd saját együttest alapítottam, gitáros énekes-
ként muzsikáltam. 1967-ben megalakítottam a TOLCSVAY-TRIO-t testvéremmel,
Lászlóval és Balázs Gábor bõgõssel. 1968-ban megnyertük a „ Ki Mit Tud” -ot a TV-
ben. A népzenei elemek felhasználása ettõl kezdve tudatosult bennem. 1970-73-ig
TOLCSVAYÉK ÉS A TRIO néven szerepeltünk. Tagja lettünk a „ KITT- EGYLET” -nek,
mely 1973-ig mûködött. ( Illés, Koncz Zsuzsa, TOLCSVAYÉK és a TRIÓ)

1973  júniusában megszerveztem és megrendeztem AZ ELSÕ MAGYAR POPFESZTIVÁLT Miskolcon. 1973
végén újjáalakult a TOLCSVAY TRIO, és azóta is a mai napig muzsikál. Emellett önállóan is fellépek, mint ének-
mondó. 1976-ban Latinovits Zoltán elõadóestjén közremûködtünk. 1968-ban Budapesti Bem Rakparton meg-
alapítottam a FOLK-BEAT KLUBOT, 1972-ben a KEK-KLUBOT Budapesten, 1981-ben POMÁZI-TOLCSVAY TA-
NYÁT, 1994-ben a HUNYADI KLUBOT, 1998-ban a mai napig is mûködõ TOLCSVAY KLUBOT. Önálló mûsora-
immal járom az országot, és olykor a világot is. Számos fellépésem volt Kubától Ausztráliáig. A határon túli
magyarsággal szoros mûvészi kapcsolatot tartok. A dalaim szövegét és zenéjét magam írom. Számos verset
is megzenésítettem. Színpadi mûvekhez kísérõzenét szereztem. TOLCSVAY BÉLA  ELISMERÉSEI :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KISKERESZTJE –  MAGYAR SZELLEMI VÉDEGYLET „ RENDÜLETLENÜL”  DÍJA –  „ SZÁZAK

TANÁCSÁNAK”  TAGJA –  AZ „ ÚJ IDÕK”  SZERKESZTÕBIZOTTSÁGÁNAK TAGJA –  A „ TRIANON TÁRSASÁG”  TISZTELETBELI TAGJA

–  A „ MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA”  / MAGYAR FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY/  –  A THÖKÖLY KLUB ELNÖKE –  A MAG-

YAR KÖZTÁRSASÁG MÛVÉSZETI ALAPJÁNAK TAGJA –  A „ VÁR”  IRODALMI FOLYÓIRAT SZERKESZTÕBIZOTTSÁGÁNAK TAGJA

/ SZÉKESFEHÉRVÁR/  –  A MAGYAR SZERZÕI JOGVÉDÕ EGYESÜLET TAGJA / ARTISJUS/  –  LEPSÉNY (FEJÉR M.)

DÍSZPOLGÁRA –  „ PÁZMÁNDÉRT”  EMLÉKÉREM TULAJDONOSA –  SZÉKESFEHÉRVÁRI „ ÉRTÉKREND ASZTALTÁRSASÁG”  TAGJA
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László János fotográfust arra ké-
rem,  hogy mutassa be magát a
magazin olvasóinak.  Elõször egy
pár mondattal a pálya kezdetét.
Mi volt a fõ motiváció az életé-
ben,  hogyan kötelezte el magát a
fotográfia és ezen belül a légi
fotózás mellett?

Az MTI-ben kezdtem a fo-
tográfiát megismerni, ahol ne-
ves fotóriporterek mellett m int
világosító dolgoztam. Fantasz-
tikus helyeken jártunk, csodála-
tos történeteket éltem át és sokat tanultam
tõlük. A légi fotó azért fontos, mert fölülrõl
– mondjuk egy vár esetében – azt látom,
hogy hogyan néz ki az épület, és azt is, m it
láthattak õseink. Így tekinthetett például
Regéc várában az if jú Rákóczi a csodála-
tos abaúji tájra. Ezt fölülrõl a várral együtt
látom, ha szerencsém van, le is tudom
fényképezni.

Mivel repül és miért keresi az épített em -
lékeink között a  várakat és a templom-,  va-
lamint a kolostorromokat?

Általában kis repülõvel vagy helikopter-
rel repülök. A mûemlékeket elõször a föl -
dön kezdtem el fényképezni lexikonok ki-
adói számára, ezért is mondhatom el, hogy
több ezer templomban jártam és készítet -
tem külsõ és – ha bejutottam, akkor – bel-
sõ felvételeket is róluk. Persze nemcsak
szakrális épületeket fényképeztem, hanem
kastélyokat, várakat és más nevezetes mû-
emlékeket is. Ezt váltotta fel a légi utazás,
szinte megismételve a helyszíneket, m int
ahogy a könyvem címében is szerepel,
„ Fölülrõl láttatom hazámat” . Abban a táj-
ban, ahol fényképezem ezeket a kõbõl ké-
szült épületeket, a múltat keresem, mely-
nek hangulatát szép idõben tán érzékeltet -
ni is tudom a felvételeimmel. Amennyiben
az idõjárás nem kegyes hozzám, akkor el-
sõsorban dokumentumfelvételeket készí-
tek, amelyek tárgyakról szólnak, helyüket
és arányaikat bemutatva.

Az Interneten,  a weboldalán – www.civer-
tan.hu – közel negyven ezer kép látható a
munkáiból,  amelyekbõl kitûnnek a vallási
objektumok fotói.  Milyen üzenete van ezek-
nek a felvételeknek?

Gyûjtöm a pusztatemplomok képeit,
m elyeket m agam ban „ pusztába kiáltott
templomok” -nak nevezek. Ezek egyfajta
felkiáltójelek a környezetükben, figyelmez-
tetõ üzenetet küldve az utókornak, m isze-

rint itt az emberek hittel élték m indennap-
jaikat. Több száz ilyen torony látható Ma-
gyarországon, lassan-lassan a homályba
veszve. Ezért is kell megörökítenem õket,
m ivel abban a pár évben is, amióta én re-
pülök, sokat romlott az állapotuk.

Láttam,  hogy sok felvétel készül olyan
céllal,  hogy a föld alatti nyomokat keresi a
régészet számára,  Kérem,  meséljen errõl –
mit lát és hogyan lehet hasznosítani ezeket a
képeket?

Kevesen hiszik el, hogy egy Árpád-kori
templom körvonalai az érett búzában vagy
kukoricában kirajzolódhatnak. Egy szeren-
csés pillanatban látható és lefényképezhe-
tõ, talán tíz évente egyszer még a temp-
lomhajó és az apszis is megörökítésre ke-
rülhet a képeken. M indezt úgy, hogy a kö-
vek a föld alatt vannak. Ugyanígy látható-
ak a Római Limes, a római határvonal és
a római építmények nyomai. A régészek és
a kutatók, no meg az amatõrök is egyre

több olyan építményt fedeznek fel a légi
régészet segítségével, melyeket csak gya-
nítottak, de a pontos helyét nem tudták.
Az ilyen felvételek indíthatnak el egy kuta-
tást, mely alapján konkrét helyszíneket
pontosan behatárolt helyen vizsgálhatnak
– nem beszélve arról, hogy m ilyen sok

pénzt lehet azzal megtakarítani, ha valami-
nek centire pontosan tudjuk a helyét. Én is
nagyon boldog voltam, amikor egy fotóm
segítségével – a már vizsgált régészeti le-
lõhelyen –  az ásatás során megtalálták az
egyik templom Árpád-kori keresztelõ me-
dencéjét.

Munkássága nemcsak a fotózásra terjed
ki,  hanem könyvkiadással foglalkozik,  több
szép gyûjteménye,  könyve jelent meg.  Ké-
rem mutasson be párat!

Elõször az Alföldrõl írtam egy útiköny -
vet, majd ugyanezen területrõl egy recept-
gyûjteményt, melynek írása közben híz-
tam harm inchét kilót. Egy évvel késõbb
bio- és fûszerélményeimet gyûjtöttem egy
kötetbe, ezt az „ Én Zemplénem”  címû ri-
portkötet követte. Nagy örömmel jártam
az országot, ma is szívesen folytatnám ezt
a munkát. „ Fölülrõl láttatom hazámat”
címmel adtam ki elsõ légi fotós albumo-
mat, amelyben sok száz felvétellel mutat-
tam be hazánkat, a negyvenezer darabos,
légi felvételekbõl álló archívumomból vá-
logatva. Az elmúlt esztendõben sikerült
három, magyar várakat bemutató fotóal-
bumot is elkészítenem. Ezeket követi idén
a kastélyokat, kolostorokat bem utató
könyvsorozat. Még egy érdekesség, am it
szeretnék m egosztani, készítettem  légi
fotóimmal illusztrált játékkártyákat „ Ko-
lostorok M agyarországon” , „ M agyaror-
szági kastélyok” , „ Magyar várak”  címmel.

M indezek megtekinthetõk: www.var-
webaruhaz.hu oldalon, ahol még azokat a
grafikus képeslapokat is bemutatom, ame-
lyek várak rajzos rekonstrukciós elképzelé-
seikbõl készültek. K. I.

„Fölülrõl láttatom hazámat”

Pannonhalma

Szent László templom

László János



POSZTER

Füzér: A festõi várrom a Zemp-
léni-hegység vonulataitól ko-
szorúzott sziklacsúcsra épült.
Rekonstrukciója tíz éve zajlik,
így egyre többet megmutat régi
képébõl.  Fokozatosan kibonta-
kozik a vár XVII.  századi képe.

Fotó: László János
www.civertan.hu
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A
család írásos adatok alapján,
több száz évre visszamenõen
hívõ és gyakorló keresz-

tény volt. Zólyom vármegyébõl
kerültek a protestáns üldözé-
sek kezdetekor Nógrádba.

Proksza Gyöngyi szüleivel 1952-
ben költözött Isaszegre. Fiatalon
megmutatkozott rajzkézsége, és
sikeresen szerepelt országos rajz-
versenyeken, de a képzõmûvé-
szeti iskolába nem vették fel, ami
lelki válságot okozott. Szerencsé-
re édesapja hatására megszerette
a természetet, így új reményekkel
indulva, Sopronban megkapta az
erdõmérnöki diplomát. Pályáját
Somogyban kezdte el, és ugyan-
ekkor a táj és a növények szépsége meg-
ihlette a festésre is. Hullámhegy és -völgy
követte egymást. Férjétõl elvált, erdõmér-
nöki állását igazgatójának bosszúja miatt
elveszítette. Rehabilitálása még a rend-
szerváltás után sem sikerült. Hiába be-

szélt tolmács szinten angolul, munka
és pénz nélkül maradt gyerekeivel

egy Keszthely közeli település
szükséglakásában. A vidék
rossz közbiztonságára jellem-
zõ volt, hogy tizenegy év alatt
tizenhatszor törték fel lakásu-

kat. Munkakedve és hite meg-
maradt, így mesél a „sötét alag-
út” végérõl:

„Keszthelyen láttam, hogy
az utcán különbözõ festménye-
ket árulnak. Biztos voltam ab-
ban, hogy én is tudok olyanokat
készíteni. Épp húsvét közele-
dett, és nem volt annyi pénzünk,
hogy az ünnepet ennivalóval
gyõzzük. A kertünk nárciszát le-
festettem, és a képet elvittem tõ-
lünk húsz kilométerre lakó kol-
légámhoz. Õ lelkesen dicsérte,
és rögtön kijelentette vételi
szándékát. Örültem, hogy nem
nekem kellett ezt sugallni, és
egyben megoldódott húsvéti
gondunk is.”

Proksza Gyöngyi önképzõ
módon fejleszti tudását, nem ra-
gaszkodik egy stílushoz, sem
egy témához. Azért a természet
mindig jelentõs szerepet kap
festményein. Vázlatot nem ké-
szít, lelkében gyûjti össze az él-
ményeket, ezt felidézve alkot.

Az ország legkülönbözõbb helyein több
mint hatvan egyéni kiállítása volt eddig,
és bármikor készen áll nagy anyagával
egy új önálló tárlatra. Három mûvészkör
tagja: a somogyi, a zuglói és a budapesti
székhelyû Keresztény Alkotók Közössé-
géé. Rendszeresen részt vesz a Dél-somo-

Proksza Gyöngyi
erdõmérnök festõmûvész

Keresztény mûvészek
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gyi Tavaszi Fesztivál kö-
zös kiállításain. Kérdé-
semre, hogy mi késztette
vallásos témájú képek ké-
szítésére, a következõ vá-
laszt kaptam.

„Mi, gyermekek ab-
ban a szerencsés helyzet-
ben voltunk, hogy tudatra
ébredésünket a vallásos
környezet határozta meg.
Négyen vagyunk testvé-
rek és nekem is négy
gyermekem van, így a
legtermészetesebb, hogy
nagy családban nõvén fel,
gyermekeinket is ugyanebben a szellem-

ben neveltük. A korai egyházi kapcsolódás
révén, késõbb látva a bensõségességet nél-
külözõ mûanyag világot, úgy éreztem,
szükség van arra, amit egyedinek, nemze-
ti sajátosságot is tükrözõnek, belsõ lelki
értékeket kisugározni képesnek ítélhe-
tünk. Hihetetlenül nagy mértékû igazolás
volt számomra, amikor munkámról a ‘Ma-
gyar Kis-boldogasszonyról’, egymástól

teljesen függetlenül töb-
ben, atyák, plébánosok
azt mondták, hogy ‘su-
gárzik belõle a tisztaság’.

Mik a jelenlegi tervei,
és céljai?

„Tovább bõvítem és
fejlesztem grafikai – ver-
ses üdvözlet – sorozato-
mat. Hasonlóan a réz-
karc technikával készült,
festett, színezett magyar
szentekbõl álló sorozato-
mat novemberre kiegé-
szítem egy Szent Imrét
ábrázoló képpel. A gö-

döllõi evangélikus templom négy ablaká-

ra üvegfestményt készítek, az evangélium
négy jellegzetes idézetének megjeleníté-
sével. A négy kép kompozíciós vonalaival
összefonódik, egyet alkot. A mûhelyrajz
már készen van, hiszem, hogy karácsony-
kor felszentelésre kerülhet.

Különösen vonz a monumentális fes-
tészet, amely szélesebb közönséghez szól.
Az ‘Al secco’ technikát szeretem (ez szá-
raz vakolatra enyves vagy más kötõanya-
gú festékkel történõ falfestés). Elsõ mun-
kámat 1999-ben szentelték fel Gyékénye-
sen a Szent József templom szentélyébe
készített 12 négyzetméteres ‘Szent József
halála’ címûvel. A második ilyen nagy
munkámat, Somogy megyében a nagybe-
reki templom diadalívére készült – a Ma-
gyarok Nagyasszonyát ábrázoló 24 négy-
zetméteres – falfestményt 2000-ben szen-
telték fel. Ebben a mûfajban nagy lehetõ-
séget látok, és úgy tûnik, hogy széles kör-
ben igény van rá.

Célom: a mai magyar ember lelkéhez
szólni, a pszichés igényeknek megfelelõ
új magyar egyházi stílust kialakítani. Ez
soha nem állhat azon az alapon, amit a
dömpingben gyártott olasz és német ké-
pek merev másolatai nyújtanak a szemlé-
lõnek. A mai egyházi kép ezzel szemben
kell hogy megragadjon,
áhítatra ébresszen, lelki
melegséget, biztatást, re-
ményt adjon. Érthetõ
szimbólumrendszerével
elgondolkodásra késztes-
sen és imára indítson.”

NÉMETH ANDREA

Keresztény mûvészek

Talán elsõ pillantásra valóban képes-
lap hatása van ennek a képnek. Ez

mégis sokkal több annál. Magyarorszá-
gon talán nem annyira ismert az imakár-

tya fogalma, vagy ha igen, akkor más ér-
telemben. Az imakártya egy emlékeztetõ
lap, amelynek a célja az, hogy emlékez-
tessen a képen látható misszionárus csa-
ládért való imádságra. Amerikában na-
gyon elterjedt az imakártyák használata.
A képen látható család a Fûtõ család, aki-
ket Amerikából küldtek hazánkba, hogy
missziós tevékenységet folytassanak.
(Bibliaiskolákban oktatás, fiatalok kö-
zötti szolgálat az elsõdleges missziós te-
rületük.) Róbert Amerikában született
magyar szülõk gyermekeként. Magyar
feleséget választott, s így együtt szolgál-
nak Magyarországon. Négy évente kell
Amerikába látogatniuk, hogy az ottani
gyülekezeteknek beszámoljanak itthoni
szolgálataikról. Így a tavaszi félévet
Saint Louisban töltik. A nyár folyamán
reméljük beszámolnak nekünk is a kinti
látogatásukról!

SOMOGYI GYÖRGY

Imakártya
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A
hajdúdorogi görög katolikus óvoda, általános isko-

la,  gimnázium és szakközépiskola 2 0 0 6  szeptem-

berétõl közös igazgatású,  több célú közok tatási

intézményként  mûködik  Görög Katolikus Ok tatási Köz-

pont  néven.  Az Oktatási Központ  igazgatója Szilágyi

János görög katolikus pap let t .  Az összevonás célja,

hogy helyi szinten már az óvodától kezdve felmenõ

rendszerben megvalósítson egy komplex egyházi és

társadalm i értékeket  hordozó nevelést  és ok tatást .  A

gimnázium terveiben szerepel a 2 0 0 7 -es tanévtõl,

hogy emelt  szintû számítástechnikai képzést  indít ,  a

szakközépiskola pedig a mezõgazdasági szak  mellet t

az idegenforgalom-vendéglátás szakra is várja a jelent -

kezõket .

A kezdetek:  Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyés-

püspök  1 9 9 1  júniusában Görög Katolikus Gimnáziumot

alapítot t  Hajdúdorogon,  a bazilita szerzetesek  által mû-

ködtetet t ,  1 9 4 2 -ben lét rehozot t  hajdúdorogi Magyar

Görög Katolikus Fiúlíceum és Kántor– Tanítóképzõ Inté-

zet  helyén. 1 9 9 8 -ra felépült  a régi kolostor épület  kö-

ré az az épületkomplexum, amely ot thont  ad az ok ta-

tási épületnek ,  a kápolnának  és diákot thonnak .  2 0 0 6 .

szeptember 1 -tõl Görög Katolikus Oktatási Központ  né-

ven mûködik  tovább az intézmény.

Örök emberi értékek :  „ Egyházi intézmény lévén

különös gondot  fordítunk  az erkölcsi nevelésre.  A ke-

resztény értékeket  hangsúlyozzuk, szem elõt t  tartva az

örök  emberi értékeket  is.  Ezen értékek  vállalása,  az ar-

ra való törekvés,  hogy e tulajdonságok belsõ sajátossá-

gunkká váljanak ,  nagymértékben elõsegít ik  a közösség

k ialakulását .  Egy olyan közösségét ,  amelynek  m inden

egyes tagja különösen f igyel egymásra, ahol tudja se-

gíteni a másikat ,  és felelõsséggel tartozik  iránta. ”  –

vallja az Oktatási Intézmény célk itûzési között .

Gimnáziumi oktatás:  A gimnáziumban általános

tantervû,  középiskolai képzés folyik .  S az ok tatás so-

rán nagy hangsúlyt  fek tetnek  a nyelvok tatásra,  az in-

format ikai ok tatásra és az emeltszintû éret tségi vizsgá-

ra való felkészítésre m inden területen.  2 0 0 7 – 2 0 0 8 -as

tanévtõl emelt  óraszámú képzés indul angol nyelvbõl

( 8 – 7  óra)  és informat ikai tantárgyból,  melynek  kere-

tében a 1 1 .  évfolyam végén ECDL vizsgát  ( Európai

Unió által támogatot t ,  egységes európai számítógép-

használói jogosítvány)  tehetnek  a diákok .

Szakközépiskolai képzés:  A szakközépiskolában

jelenleg mezõgazdasági szakközépiskolai képzés fo-

lyik .  A képzés alat t  a cél az éret tségire való felkészítés,

m ind közép m ind emelt  szinten,  ezért  ugyanazokat  a

tantárgyakat  tanulják  a tanulók ,  m int  a gimnáziumi

képzés során,  csak  a két  idegen nyelv helyet  egyet  kell

választani,  am i angol vagy német.  A képzés során a ta-

nulók  megismerkedhetnek  a mezõgazdaság valameny-

nyi ágazatával,  például növénytermesztéssel,  kerté-

szet tel,  állat tenyésztéssel,  mûszak i ismeretekkel.  Az

éret tségi után lehetõség van a technikusi képzés m eg-

szerzésére is.  2 0 0 7 – 2 0 0 8 -as tanévtõl vendéglátás- és

idegenforgalm i szakközépiskolai képzés is indul.

Diákotthon:  A tanulók  több m int  fele az intézmény

diákot thonában lak ik ,  hiszen országos beiskolázású in-

tézm ényrõl van szó.  Általában m inden m ásodik  héten

utazhatnak haza a diákok.  A „ bent  maradó”  hétvégén

szombaton is van tanítás,  de így biztosít ják  a hosszabb

szüneteket .  A hat  évfolyamos képzés hetedik  és nyol -

cadik  évfolyamán ötnapos tanítás van.  A kollégium i

idõben a szilenciumok mellet t  a rendszeres csoport fog-

lalkozások,  szakkörök ,  k irándulások,  egyéni foglalko-

zások színesít ik  a diákok mindennapjait .

M ûvészeti nevelés:  A Görög Katolikus Oktatási

Központ  nagy hangsúlyt  fek tet  a diákok  esztét ikai és

mûvészet i nevelésére,  amely részben tanórákon, rész-

ben pedig szakkörök ,  közösségi rendezvények alkal-

mával valósítanak meg. Virágkötészet ,  tûzzománc,

ikonfestõ,  sportszakkörök, f ilmk lub, makettezõ kör,

íjászat,  énekkar,  kántorképzés –  mind-mind a görög

katolikus hagyományok,  a magyar népmûvészet ,  nem -

zetünk  kultúrájának  felelevenítését ,  továbbélését  szol-

gálják ,  s a f iatalok  szellem i,  f izikai fejlõdését .

Socrates –  Comenius program Hajdúdorogon: A

Görög Katol ik us Gim názium  és az auszt riai

Bundesrealgymnasium Waidhofen sikeresen pályázot t

egy Comenius idegen nyelvi nemzetközi programra a

2 0 0 4 -es tanévben. A projek t  témája:  „ Szûz Mária éle -

te a vallási ünnepek  tük rében és ábrázolása az ikono-

kon.”  Ezen belül t izenegy témakört  választot tak  k idol-

gozásra angol,  német  és magyar nyelven.  A koordiná-

tor szerepet  a Görög Katolikus Gimnázium vállalta.  A

kommunikáció nyelve az angol volt .  2 0 0 4  novemberé-

ben kezdõdhetet t  el a két  intézmény közöt t i együt tmû-

ködés másfél éven keresztül.  Az elmélet i és a mûvé -

szet i munkák  befejezés után k iállítással és ünnepség-

gel zárult  a program. Ausztriába 2 0 0 5  szeptemberé-

ben utaztak  k i a hajdúdorogi diákok ,  s 2 0 0 5  novembe-

rében került  sor a projek t  végsõ lezárására.  A projek t

hozzájárult  az európai uniós országok kultúrájának

megismeréséhez.  Lehetõséget  adot t  egy másik  közös-

ség szokásainak,  hagyományainak és m indennapjai-

nak tanulmányozására,  illetve segítet te a nyelvi kom-

munikációs készségek fejlõdését .                  KOCSIS ÉVA

Keresztény iskolák

Görög Katolikus Oktatási KözpontGörög Katolikus Oktatási Központ
Átszervezõdött a görög katolikus oktatás Hajdúdorogon

Görög Katolikus Oktatási Kö zpont 
4 0 8 7  Hajdúdorog,  

Ady E.  u.  2 3 -2 7 .

Tel: ( 5 2 )  5 7 2  0 8 2 ; 
( 5 2 )  2 3 2  0 0 3

Fax: ( 5 2 )  5 7 2  0 8 3

E-mail:gorogkat@ freemail.hu
http:/ / szerver1 .gorogkat-hd.sulinet.hu
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M
i  bizony nem  hagytuk  sem  az iskolát ,  sem  a

tem plom ot .  Azért  írom  ebben a sorrendben,

mert  elõször az iskolát  nem hagytuk  összeom-

lani,  nem  hagytuk ,  hogy az enyészeté legyen,  m ajd

késõbb,  egy cunam iszerû árvíz után a tem plom ot  m en-

tet tük ,  mert  m indket tõ az életet  szolgálja.

Erdélyben egy k is falu a Bikafalva nevet  viseli,  ma-

gyarok  lak ják .  Székelyudvarhely elõt t  fekszik ,  ha Bu-

dapest  felõl közelít jük  m eg.  Volt  egy régi reform átus is-

kolája,  am it  k isaját ítot t  az állam  a falutól,  majd vissza-

adta a református közösségnek .

De hogyan?  Teljesen romos álla-

potban.  A falu református lelké-

sze végtelenül  szom orú vol t ,

mert  sem pénzük ,  sem egyéb le -

hetõségük  nem látszot t  az épü-

let  m egm entésére.  Arra szám í-

tot tak ,  hogy rövidesen összedõl.

Ezt  bizony nem  engedjük !  Az

épület  korábban az életet  szol-

gálta,  ezután is úgy legyen!  –

mondta vitéz bikafalvi dr.  M áthé

Levente nagyt isz t elet û Albert

Sándor úrnak 2 0 0 2 -ben akkor,

am ikor Bikafalván találkoztak .

A lelkésszel folytatot t  beszél-

getés következménye egy felhí-

vó levél let t  a Máthé-család ma

élõ tagjaihoz.  Ez volt  az idõs jogász nagy vállalkozásá-

nak  kezdete.  Örömmel és bizakodással csat lakoztunk

feleségemmel,  Simonyi Mária történelemtanárral az is-

kola megmentésének  folyamatához.  M i ugyan nem ren-

delkezünk  jelentõs anyagi erõvel,  de nyugdíjasként  a

tet terõnk magas fokon buzog. Tehát elindítot tuk  a saját

segítõ akciónkat .  Országunk számos települését  láto-

gat tuk  meg egy-egy rendezvényük  alkalmával.

M integy százt íz település lakosai,  különösen a k i -

sebb pénzûek  hallgat tak  meg m inket ,  megtek intet ték

a fotókat  és szívesen adakoztak .  Sajnos nagyon sokan

voltak  az elutasítók ,  különösen a tehetõsebbek  közül.

Viszont  az elsõ és gyors segítségünkkel sikerült  elindí -

tani az adakozási folyam atot .  Ugye ism erik  azt  a szi -

tuációt ,  am ikor megszólal a tánczene,  de senk i sem

lép a táncparket t re.  Am ikor viszont  fellép az elsõ tán-

cos pár,  szinte egy csapásra benépesül a táncparket t .

Az iskolaépület  megmentése érdekében elindítot t  gyûj -

tés is hasonlóan folytatódot t .

M egkezdõdöt t  a munka,  amelyben a falu teljes kö-

zössége részt  vállalt  a lelkész úr vezetésével.  Az ado-

mányok  pedig szerencsére külföldrõl is elkezdtek  csor-

dogálni.  Ez a csordogálás olyan folyammá növekedet t ,

hogy 2 0 0 5  nyarára szinte teljesen újjáépült  a régi is-

kolaépület .  A falu egy szép Közösségi Házat  varázsolt

az épületbõl,  ahol létesült  egy könyvtár adományok-

ból,  táncterem és sportszoba,  valam int  hangtechnikai

berendezéseknek  és

tv-nek is jutott  hely.

Megvalósult  tehát  az

ígéret :  NEM  HAGY-

TUK AZ ISKOLÁT.

A 2 0 0 5  augusz-

tusára tervezet t  ava-

tás mégis elmaradt .

Hogy  m iért ?  M ert

jöt t  az árvíz és k i-

puszt ítot t  m indent  a templomból.  A református temp-

lom  az új Közösségi Ház m ellet t  ál l .  Szerencse a sze-

rencsét lenségben,  hogy a templom megvédte az árvíz -

tõl ezt  a sok  adományból és rengeteg munkával meg-

mentet t  épületet .

A templomot  az 1 6 8 0 -as évek  közepén építet ték

és m ost  a m entési m unkáknál m egtalálták  alat ta az

1 3 0 0 -as évek  elején épült  templom rom jait  a régé-

szek .  Jelentõs mûemlék  ez a templom, amelyet  maga-

san beborítot t  a vízáradat ,  behordva rengeteg sarat  és

iszapot ,  és elpuszt ítot ta a teljes berendezést .  Egy ilyen

helyzetben nem lehet  avatni és ünnepelni,  hanem se-

gítõ kezekre és munkájuk ra van újra szükség –  mond-

ta Albert  Sándor lelkész úr.  Újabb hatalmas összegre

volt  szükség,  tehát  m i is folytat tuk  a gyûjtést ,  de most

már a templom javára.  Felkarolt  m inket  a Magyar Ka-

tolikus Rádió azzal,  hogy egy élõ mûsorban beszélhet-

tem  az árvíz puszt ításáról.  A Bu-

dapest i Mûszak i Egyetem épí -

tész-hallgatói elutaztak  Bikafal -

vára és jelentõs munkát  végez-

tek  felm éréseik k el,  valam int  a

sártömeg k ihordásával.  Egyikük

lehetõséget  kapot t  a Hír TV-ben

egy élõ mûsorban arra,  hogy el -

mondja,  m i történt  Bikafalván

és hogyan segítet tek .  A Duna

TV-ben nagyt iszteletû Bereczky

Zoltán református lelkész úrral

volt  lehetõségünk  egy reggeli

élõ m ûsorban képekben is be-

mutatni a bikafalvi árvíz puszt í -

tását  és megköszönni a sok  se-

gítséget.  A lelkész úr egyébként

a munkálatok fõ szervezõje volt ,

sok-sok tárgyi adományt jut tatott

el a faluba, valamint  õ vezet te

az egyetemistákat is.  Nagyon so-

kan segítet tek ebben az akció-

ban pénzzel,  tárgyakkal,  munká-

val,  hírveréssel és más módon. A

Budai Fonóban koncertet  szer-

veztek, amelynek teljes bevéte-

lét  átadták a bikafalvi lelkésznek

a koncert végén.

M indenkinek itt és m ost

ism ét kösz önetet m ondok a

magam és a falu nevében.

Az t  szok t am  m ondan i :  a

val lás nem  elválaszt ,  hanem

összetart .  M ire alapozom ezt?

Íme a jelen példa is:  m i katolikusok  vagyunk ,  felmenõ-

inkbõl sokan unitáriusok  voltak ,  és m ost  egy reform á-

tus közösséget  segítet tünk .  A Szent  Kereszt  Magazin is

segítet t  azzal,  hogy kedvezményesen juthatot t  hozzá

az adakozó.  M i pedig könyveinkkel ajándékoztuk  meg

azokat  is,  ak ik  együt t  éreztek  velünk  és a szegény er-

délyi falu közösségével.  Öröm m el szám olhatok  be –

ha k issé megkésve is –  az épületek  közös avatásáról.

2 0 0 6 .  augusztus 2 3 -án,  a nagy árvíz évfordulóján

ugyanis egy megható ünnepség keretében került  sor a

református templom és a Közösségi Ház átadására.  Ide

k ívánkozik  dr.  M áthé Levente mondása:  „ A jó Isten

m indent  megtesz éret tünk ,  de helyet tünk  semmit . ”  Az

adakozók ,  a szervezõk ,  a munkát  végzõk  most  büsz-

kék  lehetnek ,  mert  elérték  céljukat .

Innen, a magazin hasábjairól k ívánom Bikafalva

közösségének,  hogy leheljenek  lelket  a Közösségi Há-

zukba,  legyenek együt t  sokszor és sokan,  mûvelõdje -

nek ,  szórak ozzanak ,  sport o l ja-

nak ,  és hívják  tem plom ukba is a

környezõ települések  lakosait .  Né-

hány fotóval is beszámolok  az

épületekrõl,  bemutatom az ava -

tást  és a székely-kapukat.  Üzenem

Reményik Sándornak: Nem hagy -

tuk a templomot és az iskolát!    BIKAFALVI M ÁTHÉ LÁSZLÓ ZOLTÁN,  

KONSTRUKTÕR ÉS ÍRÓ

Ne hagyjátok a templomot és
az iskolát

Albert Sándor református lelkész láto-
gatókkal a Közösségi Ház elõtt

Albert Sándor református lelkész

Fotó: Lõrincz Kálmán
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H
orthy Miklós kormányzó halálának
50. évfordulójára emlékeztek szülõ-
városában és a Szent István bazil iká-

ban, Budapesten.
A Szent István bazil ikában február 11-én

Csuka Tamás ny. református tábori püspök
tartotta a megemlékezést. Beszédének alap-
igéjeként Lukács evangéliumából a bölcs
sáfár példáját hozta a püspök. A továbbiak-
ban Ravasz László köszöntését idézte,
amely a kormányzóhoz szólt. A következõ-
ket mondta: „Nagy jó Urunk, mikor minden-
ki elhagyott, Te mellénk álltál, mikor min-
den kard béna lett, Te kivontad kardodat, s mikor elhagyta ezt a nemzetet
a lélek, Te lettél a gondolat, a cél, a tett. Szétszórt nyájból általad lettünk
új nemzetté…  Rád bízatott a sorsunk és becsületünk, kezedbe ajánljuk fel
sorsunk, hódolunk Neked és követünk Téged.”

Süt a Nap!

A
fenti címmel jelent meg Szabó Imréné
Szabó Éva életrajzi regénye, amely sokkal
inkább életmód-regény, mert megmutatja

a kor emberének, hogy így is lehet élni, ahogy a
szerzõ tette. Vagy
pontosabban: csak
így érdemes élni. A
könyv mindvégig
magán hordozza azt
a bibliai fénysugarat, amely valóban csak a Nap
fényéhez hasonlítható, de jóval erõsebb és élte-
tõbb annál.

Nagy lelki megnyugvással olvashatjuk ezt a
vallomáskötetet, hiszen a mai kor emberének
felzaklatott életét a bibliai napsugár – vagyis az

Ige éltetõ sugara – nemcsak megnyugtatja, hanem erõt és reménységet is
ad a következõ, nem várt küzdelmekhez. Szabó Éva – a kedves Éva néni –
nagy kincsekkel élte le életét. Errõl így vall, mindjárt a kötet elsõ lapjain:

„Hosszú életem során sok áldást, kegyelmet és ajándékot nyertem én is
Istentõl. Legyen ez a könyv egy kicsi raktára ezeknek a kincseknek, hogy az
elkövetkezendõ nemzedék is építhesse belõle Isten országát, saját család-
ja, egyháza és népünk életében. Hiszem, hogy minden jó és szép, ami éle-
temben történt, a megpróbáltatásokkal együtt, Isten ajándéka lesz mindazok
számára, akik olvassák ezeket a sorokat.”  Felmenõirõl is mély biblikusság-
gal ír. Idézi a 62. Zsoltár verseit, mely nagyanyja kedves zsoltára volt, aki-
nek „szíve mélyén gyermeki hit lakozott” . A megpróbáltatások idejével kap-
csolatosan, a II. Kor. 8:2- t idézi, amikor édesapjáról ír: „szegénységük, jó-
szívûségük gazdagsággá növekedett.”  

Gyermekkorának igazi élményei szintén az Igéhez kötõdnek, amikor pl.
a vasárnapi iskolára gondol, az aranymondás jut eszébe, amely bátorította.
14–18 éves korában megélte, hogy a menny világa belépett az életébe.
(Zsidókhoz írt levél 6:5) Az életrajzi regény õszinteségét tükrözi az a kis di-
ákcsíny, ami gimnazista korában történt vele. Az általa nem kedvelt, katoli-
kus tanárnõtõl azzal az indokkal kéredzkedett el az óráról, hogy mivel el
fognak utazni a szüleivel és nincs késõbb vonat, engedje el õt a földrajz
tanárnõ…  Az idõ elõtti hazatérést édesanyja arra akarta kihasználni, hogy

Református hírek

Baár-Madasi diák 1941.

A Bazilikában Szabó Géza protonotárius-
kanonok, a Szent Jobb õre mutatta be a
misét, melyen Csuka Tamás ny. református
tábori püspök áldást mondott. Az ökume-

nikus misén részt vett a kor-
mányzó úr menye, Edelsheim-Gyulai Ilona grófnõ és Mádl Dalma asszony
is. A szülõváros köszöntését Bogdán Péter, Kenderes polgármestere hozta.

DR. KIS BOÁZ

Horthy Miklósra emlékeztek Kenderesen és Budapesten

menjenek el a fogorvoshoz. El is mentek, s a fogor-
vosnál természetesen a földrajz tanárnõvel találkoz-
tak. Ez nagy lelki válságot indított el a könyv szerzõ-
jében. Mai napig hálásan emlékezik vissza a konfir-
mációjára és arra az Igére, amit édesapjától a nagy
útra kapott. Ez az Ige pedig azonos volt az aznap reg-
geli Igéjével: János 15:4-5.

A csinos teológát sem kerülték el a lelki válsá-
gok, s szerelmi csalódásával kapcsolatosan is az
Igében találta meg a választ  (II. Sámuel 16). Szere -

tett férjével több évtizeden keresz-
tül szolgálták Isten országát és ter-
mészetesen egymásra találásuk is
bibl iai  alapon történt (János
17:22-23), mint ahogyan hét gyer-
mekük születése is, éspedig az
Ézsaiás 54:1-3 igeverseken. Mind-
egyik gyermeknél megvan az a bib-
liai üzenet, amely az õ életükre is
reménységet és biztatást jelentett. A megnyugvást és a teljes vigasztalást
találja meg azonban János fia halálánál is, amikor a sárbogárdi esperes,
Agyagási István Jeremiás 30:31 alapján Isten vigasztalását kérte a megszo-
morodott családra. 

Püspök fiáról meghatottan szól, akiben „egyformán ott van a racionális
gondolkodás és a mély érzelem”. Tõle közli a következõ két verset: 

A fenti, haiki formában írt verseket a 30 éves házassági évfordulóra
kapták püspök fiuktól. Természetes, hogy az az élet, amely a Biblia napsu-
garában hozta meg gyümölcseit, az csak úgy gondolhat
a végsõ idõkre, amely a Bibliából sugárzik tovább. En-
nek megfelelõen, az életrajzi regény a II. Kor. 11:2 és a
Jelenések 21:7 igei idézetekkel zárul. M inden Olvasónak
nagy ajándék Szabó Imréné Szabó Éva életrajzi regénye,
amelyhez családhoz kötõdõ igei szolgálatok, István fiá-
nak verse és sok fénykép kapcsolódik. 

DR. KIS BOÁZ

Apám

Apám csupa tûz
Nap sebzett búzatábla

M eghajló kalász.

Anyám

Anyám megõszült
Remény erezte szirom

Fényt áraszt, tiszta.

A Kormányzó menye, a dédunokákkal,  mellettük a
kenderesi polgármester házaspár református
templomban, a Kormányzó egykori padjában. 

Koszorúzás a Horthy-kriptában

„Naplemente” 2002 
Sárbogárd

Felnõttek a gyerekek,  1998
Káptalafüred
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Hírek Nagyváradról
Református hírek

A
Nagyvárad-õsi Református Egyházközségben, legutóbb karácsonyra
150 csomagot készített az Árva Bethlen Kata Református Nõszövet-
ség. A hittanos gyermekek ünnepi istentiszteleten szolgáltak, szava-

latokkal és énekekkel. Ezt követõen került sor a csomagok kiosztására, me-

lyekbõl vittek a kórházban
lévõ betegeknek is.  A
gyülekezethez tartozó,
szórványban élõ reformá-
tus idõs, beteg embereket
is meglátogatta a Nõszö-
vetség, s ajándékkal ked-
veskedtek nekik. Ezen kí-
vül, 120 családot élelmi-
szer- csomaggal  ajándé-

kozott meg a gyülekezet. Hogy
ilyen sokaknak örömet szerezhe-
tett a Nagyvárad-õsi gyülekezet,
abban része van támogatóinak is:
a  hollanandiai Heinken-szand-
ban élõ reformátusoknak, vala-
mint a M agyar Népfõiskolai
Col legiumnak.

A Nagyvárad-õsi gyülekezet-
bõl kapott legújabb hír szerint, a fiatalok – szüleikkel együtt – a közelmúlt-
ban a Lorántffy középiskola udvarának visszaadása miatt tüntettek. 

Meghalt dr. Mészáros István
ny. református püspök

É
letének 77. évében, február 14-én hazatért mennyei Urához dr. Mészá-
ros István, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ny. püspöke. Ró-
la minden további nélkül elmondhatjuk, hogy valóban hitbõl élõ, igaz

ember volt, ahogy a Biblia ezt tanítja mindenki számára. Lelkipásztori szol-
gálatot a kisgyõri és a Miskolc-avasi gyülekezetekben végzett hosszabb ide-
ig. Különösen a rendszerváltás utáni években vállalt nagy részt egyházkerü-
lete életének megújításában, ugyanakkor mindvégig humánus volt azokkal
szemben is, akik vele szemben ugyanezt nem mondhatják el magukról.

Nagy szeretettel viselte az ifjú lelkésznemzedék gondját-baját, ezért is vál-
lalt professzori feladatot, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A
teológia mûködésére igyekezett megteremteni azokat a feltételeket, amelyek
során valóban a tudomány mûhelyévé vállhatott ismét a sárospataki teológia,
amelynek maga is diákja lehetett. Mindent támogatott, ami Sárospatak jó hír-
nevét öregbítette. Betegen is elõadást vállalt a sárospataki alapokon mûködõ
Népfõiskolai Collegium konferenciahetén és más népfõiskolai fórumokon.
Az Igével búcsúzunk Ft. Mészáros István ny. püspök úrtól, a Példabeszédek
10:7. verse szerint:  „Az igaznak az emlékezete áldott… ”            DR. KIS BOÁZ

Reformátusok Budapesten
A Kósa László által szerkesztett könyv 1571 oldalon ad-
ja az Olvasó elé a kiváló szerzõi gárdával megírt, mind-
eddig egyedülálló egyházi közösség életét. A mû fül-
szövegén mindjárt igen fontos információkat szerezhe-
tünk. Megtudjuk, hogy „A XX. század elejétõl a nagyvá-
rossá vált Budapesten él Magyarország legnagyobb re-
formátus közössége. A reformátusok jelentékenyen
hozzájárultak a fõváros magyarosodásához és a polgá-
ri átalakuláshoz…  A fõvárosi reformátusság múltját és
jelenét két kötetben, több mint félszáz, eredeti kutatáson
alapuló tanulmány és adattárak mutatják be…  Társada-
lom és egyház termékeny kapcsolatát szociális intéz-

mények, iskolák, egyesületek, tudományos gyûjtemények, könyvkiadók,
nyomdák, újságok és folyóiratok alapításának és mûködtetésének sora jel-
zi. A budapesti reformátusok története a hazai polgárosodás sajátos, nem-
zetközi összehasonlításban is tanulságos fejezetek. Hasonló tematikájú és
terjedelmû összefoglaló munka nemcsak Magyarországon, Európában is
párját ritkítja.”  A kétkötetes mû az Argumentum–ELTE BTK Mûvelõdéstör-
téneti Tanszék kiadásában jelent meg. 

Elhunyt a kisoroszi református
kántor – Illés Lajos…

J
anuár 29-én elhunyt Il lés Lajos Kossuth-díjas zene-
szerzõ, az Il lés együttes alapítója, a kisoroszi református
gyülekezet kántora.  Budapesten, a Fiumei úti temetõben,

Tõkés László királyhágómelléki református püspök szol -
gálatával helyezték végsõ nyugalomra Il lés Lajost. Számára a
zene több volt, mint lelki összhangzat, mert az túlmutatott
mûvészeti értékén, s egy diktatórikus korban a szabadság vágyát, a
szabadság lehetõségét mutatta fel. 

Az általa alapított együttes éppen ezért többször került összeütközésbe
hivatalos szervekkel, de vezetésével vállalták azt, amit a zenén keresztül

hirdetniük kellett a magyarság és a világ felé
egyaránt. A felesége, Makkai Lilla kisoroszi
református lelkész mellett a kántori szolgálatot
végezte vasárnapról  vasárnapra a gyüle-
kezetben, ahol  most nemcsak a mûvész
elvesztése miatt, de az orgona elnémulása miatt
is nagy szomorúság ül a lelkeken. A kántor most
már egy másik zenekarban szolgálja Istent, aki
az õ számára különleges képességet és tehet-
séget adott. 

A temetésen ott voltak a még élõ, régi játszótársak: Szörényi Levente,
Szörényi Szabolcs és Bródy János. Il lés Lajos valóban betöltötte külde-
tését, s hirdette a szabadságot tel jes crescendóval, hogy azok is
meghallják, akik a szabadságot elnyomják.                               DR. KIS BOÁZ

Tõkés László királyhágómelléki
református püspök hirdette a vi-
gasztalás Igéjét.

Hittanos gyermekek és fiatalok az ajándékokkal

A háttérben Ft.  Csûry István református
lelkész, fõjegyzõ

A legkisebb tüntetõk 
Annácska és Ágota
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tam a házamat, idehoztam annak árát és a nyug-
díjamból élek.

El tudja magát látni?

Igen, fõzök magamnak. A zarándok asszo -
nyok meg sok finomsággal látnak el.

Kérem, mutassa be olvasóinknak is a remetela-

kot, a lakását, ahol most tartózkodunk.

A konyhát csak bazárszobának hívom. Ide
térnek be a zarándokok. Szentképeket, könyve-
ket, rózsafüzéreket árulok. Van egy kisméretû
fürdõszobám és egy hasonló nagyságú szobám.
A szobám fala tele van szentképekkel, keresztek-
kel, rózsafüzérekkel, szobrokkal. 

Gondolom, sok zarándok megfordul itt, fõleg

M ária ünnepeken.

Amikor dr. Seregély István egri érsek a meg-
nagyobbított templomot 2006 pünkösdje elõtti
szombaton felszentelte, csaknem húszezren jöt-
tek el a Szûzanya kedves zarándokhelyére.

Vannak csoportok, amelyek már az ünnep
elõtti este érkeznek. Éjszaka énekelnek, virrasz-
tanak, szentségimádást tartanak. Ha sokan va-
gyunk, akkor este körmenetet és szentmisét is

Fallóskút Mátramindszent közelében található. Zarándokok ezrei keresik fel a Mária-kápolna és a csodatevõ erejûnek tartott forrás miatt. A Hasznoson
élõ Csépe Klárának 1947-ben jelent meg a Szûzanya. Az Úrangyala imádkozása közben látta azt a helyet, ahol a forrás eredt. Férjével megkeresték a
gyógyforrás helyét. Ezt követõen több jelenés következett. A Szûzanya megmondta, hogy a forrás mellé kápolna is épüljön. A kápolna és a forrás ismert
búcsújáróhely lett, ahol több csodás gyógyulás is történt. A zarándokhely folyamatosan bõvült, templom, kápolna, keresztút várja az ide látogatókat. A
kápolna elõtti kútból vehetünk a csodatevõ forrás vizébõl. A mátrai Fallóskút napjainkra elfogadott Mária kegyhellyé vált. A helynek külön hangulata, ki-
sugárzása van. Itt él a remetelakban Paszkál testvér. 

Magyarországon Ön az egyetlen

„fõállású” remete. Kérem, meséljen

magáról, mióta szolgál Fallóskúton?

Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus! Szél  Sándor Paszkálnak

hívnak, 1991. augusztus 1- je
óta vagyok itt mint remete. A
szent hely gondozója, karban-
tartója vagyok, el látom a sekres-
tyési teendõket, a szentmiséken énekelek. Ami-
kor jönnek a búcsúsok, akkor harangozok. Imá-
val köszöntöm õket. Elõször 1950-ben voltam
Fallóskúton, apai nagyapám hozott el. Akkor
még nem voltak fák, bokros, cserjés terület volt.
M indig szerzetes szerettem volna lenni. A vasút-
nál dolgoztam, ért egy baleset, rokkant nyugdí-
jas lettem. Mátraverebély-Szentkúton voltam
négy évig sekrestyés. A tüdõm is megbetege-
dett, ezért magaslati levegõn kellett lennem.
Tizenhat éve vagyok ennek a szent helynek a
gondozója. Nagy szeretettel vagyok a Szûzanya
iránt. Sokat imádkozom. Vannak éjszakai vir-
rasztások, akkor télen fûtöm a kápolnát, takaró-
kat adok a zarándokoknak. Így telik a napom.
Imádkozom, meg dolgozom.

Említette, hogy szerzetes.

Harmadrendi ferences szerzetes vagyok. A
harmadik rendbe a világban élõk is beöltözhet-
nek, folytathatják az engesztelést. A ferences
harmadrendbe 1956-ban léptem be Jászberény-
ben, a szerzetesi ruhát egy év próbaidõ után
Máriabesnyõn vehettem át.

Találkozott a látnok Klára asszonnyal? Jósolt va-

lamit magának?

Tíz éves koromban azt mondta, hogy leszek
én itt remete. Én meg kinevettem. Miután Mátra-
verebély–Szentkútról eljöttem, tizenöt évig vol-
tam Sárszentmiklóson, mint sekrestyés, azután
kerültem ide. Egy zarándoklat alkalmával ismer-
kedtem meg Kacsik Árpád mátraszentimrei plé-
bánossal (a fallóskúti kápolna is hozzá tartozik),
akit megkértem, hogy szeretnék a fallóskúti za-
rándokhelyen szolgálni. Sárszentmiklóson elad-

tartunk. Az ország minden ré -
szébõl jönnek, még Kõszegrõl
is. A határon túlról leginkább a
Felvidékrõl érkeznek csoportok.

A kápolna elõtt egy szép kútból

jutunk a csodatevõ forráshoz.

A Szûzanya nyi totta. Azt

mondta Klára asszonynak, hogy
nem szabad elhanyagolni. Gyó-
gyító ereje van, nagyon sokan

viszik. Többen mondják nekem, hogy miért nem
gyógyul meg a lábam? Az Úrjézus nagyon sokat
szenvedett, nekünk is kell, akik követjük Õt. Volt
olyan, aki bottal érkezett ide és a botot itt hagy-
ta, elfeledkezett róla. Megsegítette a Jóanya.

Szokott-e álmodni, Paszkál testvér? Voltak-e kü-

lönös álmai?

Volt, nem is egyszer, nem is kétszer. Sajnos
az ördögnek itt is van hatalma. Némelyik „szent
asszony”  piszkálódik. Amikor bántottak, keser-
vesen ríttam, de a Szûzanya azt mondta: Légy hû
remetém! 

Ismer más magyarországi M ária kegyhelyeket?

Minden magyarországi szent helyen meg-
fordultam már, sõt voltam Lourdes-ban, Fatimá-
ban, Czestohochowában, a Mária-völgyben Po-
zsony mellett és Medjugorjéban. Utóbbi helyen
három alkalommal is. Sajnos Csíksomlyón még
nem jártam. A Jóisten adott kegyelmet ahhoz,
hogy még a Szentföldre is eljutottam.

M ilyen volt Klára asszony?

Nyugodt, tiszta, szép, egyszerû parasztasz-
szony volt. Meglátszott rajta az életszentség.

Klára asszony gyermekei Hasznoson élnek?        

Igen, fia többször feljön ide, Fallóskútra, de
már õ is betegeskedik, 76 éves. Szenteléseken
mindig itt van.

Hogy érzi magát 65 évesen a

lankás mátrai fennsíkon, Fallós-

kúton? Nem fél egyedül?

Nem félek soha, az Úrjézus-
sal és a Szûzanyával vagyok
együtt, a Földön nincsen nálam
boldogabb ember.                      SZILÁGYI FERENC

Légy hû, remetém!
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A
kiállítás címe a diktatú -
ra sötét árnyai közt élõ
országban Ordass La-

jos második püspöksége alatt
az evangélikus egyház szá-
m ára m egadatott rövid, de
intenzív „ aranykorra”  utal. A
megnyitón a püspök em lé-
keztetett arra a novem ber 4- i
vasárnapra, am ikor itt, a De-
ák téren tankok dübörögtek
és az embereknek választani-
uk kellett a kétféle kalandvágy
között: menni, vagy maradni?
Aki maradt, próbálta menteni
a menthetõt. M it tettek az
egyházak? A kiállítás esemé-
nyeket , korabel i  tárgyakat ,
sercegõ rádiót, sár-
guló újságokat, vö-
röskeresztes igazol-
ványt , dokum entu-
mokat, fotókat mutat
be, a többi közöt t .
Ordass Püspök úr el-
veszett és most meg-
került  rádiószózatát.
Teológusokat, akik
diákot thonukból ki -
vonulva csatlakoztak
a tüntetõkhöz: ott voltak a Rádiónál, a
Parlamentnél, és vért adtak evangélikus
társuknak és a mellette fekvõ sebesült
szovjet katonának. A nyolc év után vissza-
térõ Ordassnak virág vagy egyéb ajándék
helyett azt a fekete gyászszalagot adták
át, amelyet a püspök 1948-as letartózta-
tása után kötöttek az oltáron álló feszület-
re. – Talán derûs pillanatokat is megörö-
kít: szokatlan vasárnapi igehirdetés októ-
ber 23. elõtt: „ Fegyverbe! ”  

Dr. Balogh Margit az Akadémia Társa-
dalom tudom ányi Intézetébõl a kiállítás
hatása alatt félretéve tíz oldalas beszédét,
inkább szubjektív gondolatait  osztotta
meg velünk a képek üzenetérõl, a testet

öltõ emberi sorsokról. Mert volt valaki,
Kinczler Gyula, egy egyszerû evangélikus
presbiter, mérnökember, aki a várost jár-
ta, fényképezett, majd egy súlyos szek-
rény aljára szögezve eldugta a negatívokat

(nem  m agáért, hanem  a ké-
peken szereplõk biztonsá-
gáért) . Ezeket a megrendítõ
élm ényt nyújtó képeket
csak 2004-ben hozták nyil-
vánosságra, és most, a kiál-
lításon és a könyvben, le-
mezen megörökítve láthat -
juk õket. A DVD-én megszó-
lalnak az egyház vezetõi is.
Mert bár Magyarország né-
pességének csak kis hánya-
da vallja magát evangéli-
kusnak, õk a m aguk m ódján
a forradalom mellé álltak.
„ Újságcikkeket írtak, segé-
lyeket osztottak, kenyeret
szállítottak lyukas zászlóval

m egjelöl t  teherau-
tón, vagy szavaik
erejével akár lincse-
lést is meg tudtak
akadályozni. Akik
nem  hagyták ki-
hunyni az emberek
hitét – a forradalom
fénylõ napjaiban és
a megtorlás hosszú
éjszakájában egy-
aránt. És volt, aki

fáklyaként világította be egyházának és
egész nem zetének egét.”

Hogy a pályázatot (amelyre a legtöb-
ben az Aszódi és Deák téri gimnáziumok -
ból jelentkeztek) ki nyerte? Egy marosvá-
sárhelyi f iatal lány, aki „ Erdélyiek sorsa a
forradalomban”  címen,
nyolc évet ült nagyapja
unokájának mesélt tör-
téneteit  ír ta m eg.

(A kiál l ítás ápr i l is
15-éig látható, hétfõ ki-
vételével naponta
10–17 óráig.)

Kovács Mária

Aranykor – árnyak közt
Az evangélikus egyház 1956 és 1958 között

Az Evangélikus Múzeum legújabb kiállítását Dr. Fabinyi Tamás püspök nyitotta meg, Bánffy György Kossuth-dí-
jas színmûvész közremûködésével. A megnyitó után bemutatták az „ Együtt az ország népével: Evangélikusok
1956-ban” c. könyvet DVD mellékletével együtt („A forradalom hite: a lutheránus forradalom” – Fabinyi Tamás
rendezésében).  Az estet az egyház által kiírt „ Szüleim, családom, gyülekezetem vagy iskolám emléke 1956-ból”
címû pályázat eredményhirdetése zárta be.



Görög katolikus hírek

A görög katolikus liturgia 7. rész

E
lõször említem természetesen a va-
sárnapot, amelyben a húsvétot ünne-
peljük, a keresztáldozatot és feltá-

madást. A zsidók pihenõnapja a szombat
volt, az elsõ keresztények, akik zsidók vol-
tak, hogy-hogy nem a szombatot vették át?
A szombat megtartása ószövetségi gyakor-
lat volt, az Úr Jézus viszont vasárnap tá-
madt fel. Ezért ünnepelték az agapét az
apostolok vasárnap, továbbá azért, mert
vasárnap kezdte el az Isten teremteni a vi-
lágot, a Szentlélek vasárnap szállt le a ta-

nítványokra. A görög katolikusok is meg-
ülik a húsvétot természetesen, az egyház
legnagyobb ünnepét. A húsvét idõpontjá-
nak kiszámolását az I. Níceai zsinat hatá-
rozta meg 325-ben. A tavaszi napéjegyen-
lõséget követõ holdtölte utáni elsõ vasár-
napon kell megtartani a húsvétot. A húsvét
legkorábbi ünnepe márc. 22., a legkésõbbi
április 25. lehet.

A karácsonyhoz, december 25-éhez
igazodik a következõ három ünnep. A ka-
rácsony elõtti második vasárnap az ószö-
vetségi õsatyák, vagyis pátriárkák emlék-
napja van, a karácsony elõtti vasárnapon az
ószövetségi szentatyákra emlékezünk, a
karácsonyt követõ vasárnap Krisztus roko-
nait ünnepeljük.  Ezek az ünnepek a római
katolikusok számára nem biztos, hogy is-
merõsek, mint ahogy a változó idõpontra
esõ VII. Egyetemes Zsinat atyáinak emlé-
kezete október 11. és 17-e közt, és az elsõ

hat Egyetemes zsinat atyáinak emléknapja
julius 13 és 19-e közt.

A Húsvétra való felkészülés a görög ka-
tolikus egyházban a húsvét elõtti hetven
nappal kezdõdik, nem úgy, mint a rómaiak-
nál a negyven napos böjttel. A Római Ka-
tolikus Egyházban, a négy evangéliumot

szakaszonként három év alatt olvassa fel a
pap. A görög egyházban, egy év alatt törté-
nik ugyanez. Minden évben ugyan az az
evangéliumi szakasz esik ugyan arra a va-
sárnapra. Éppen ezért a vasárnap az evan-
géliumi szakasz nevét viseli. Például a vá-
mos és farizeus vasárnapja, a tékozló fiú
vasárnapja. A húsvét és pünkösd közti va-

sárnapok nevei pl. a Tamás vasárnap, ke-
nethozó asszonyok vasárnapja, inaszakadt
vasárnapja, szamariai asszonyról elneve-
zett vasárnap, vakon születettrõl elnevezett
vasárnap.

A nagyböjt elsõ vasárnapján az ikon-
tisztelet gyõzelmét ünnepeljük. Ez az ün-
nep 843-hoz kötõdik, amikor a 727 óta tar-
tó ikonrombolás befejezõdött és az ikono-
kat ünnepélyesen visszavitték a templo-
mokba. De hát hogyan is történt, hogyan
kezdõdött mindez? Mi vezet rá valakit ar-

ra, hogy a gyönyörû szép fára festett vallá-
sos képeket, az ikonokat elégesse? Ez tör-
tént tömegesen a Bizánci birodalomban a
VIII. században. Sok õsi ikon semmisült
akkor meg, ami pótolhatatlan a mûvészet-
történet és a hívek számára. Az ikonrom-
bolás  III. Leó bizánci császár rendeletére
kezdõdött. Szent Germanosz konstantiná-
polyi pátriárka megtagadta a császári ren-
delet aláírását, ezért számûzték és az ikon-
romboló Anasztasziosz pátriárkát ültették a
helyére. Valóságos utcai harcok kezdõdtek,
amelyet az ikonrombolók és ikontisztelõk
folytattak. Sokan életükkel fizettek, amiért
védelmezték az ikonokat. II. Szent Gergely
pápa megerõsítette az ikontiszteletet. III.
Gergely pápa 731-ben a zsinaton az ikon
megszentségtelenítõit eltiltotta az áldozás-
tól, és kitagadta az egyházi közösségbõl. V.
Konstantin bizánci császár erre ikonrom-
boló zsinatot hívott össze. Õ pedig megtil-
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Ismerkedjünk meg a magyar görög katolikus egyház ünnepeivel
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A
nagyobb zarán-
d o k h e l y e k e n
t ö b b n y e l v û

gyóntatókat szoktak
alkalmazni. A zarán-
dokcsoportokkal pedig
érkezik saját papjuk is,
akik ilyen alkalmakra
megkapják az enge-
délyt, hogy saját hívei-
ket külföldön gyóntas-
sák. Ilyen esetben elõ-
fordulhat tévedés, pél-
dául amikor egy kint
lakó magyar hívõ látja, hogy magyarul
gyóntatnak, és bemegy õ is a paphoz, aki
azonban külföldön csak a saját híveit
gyóntathatja, mert csak arra van engedé-
lye. Ekkor nem küldi el a pap a gyónóját,
de itthon jelenti, hogy általános tévedés
történt. 

A plébánosnak saját területén van jo-
ga gyóntatni, a káplánnak delegált joga
van. Ha egy pap, nem a saját területén
tartózkodik, de sürgõsen fel kell valakit
oldozni, mert mondjuk halálveszélyben
van az illetõ, akkor természetesen bárme-
lyik pap megadhatja a feloldozást, utána
pedig pótolja a joghatóságát, vagyis je-
lenti az esetet a feletteseinek. A bármely
papot úgy kell érteni, hogy még az Egy-
ház által kiközösített papnak is joga van
ilyenkor a gyónást meghallgatni, mert a
megtérõ lélek akaratának eleget kell ten-
ni. Ha nem tudja a pap, van-e azon a he-
lyen arra a bûnre felhatalmazása, meg-
gyóntatja a hívõt, aztán szintén jelenti.
De mi történik akkor, ha a pap és a gyó-
nója együtt követtek el valami bûnt? Ak-
kor a hívõ meggyónhat a tettestárs pap-
nak? Csak akkor teheti ezt meg, ha nincs
más pap a környéken. Persze ilyen eset,
hogy a pap tettestárs legyen egy bûntett-
ben, a legritkábban fordulhat elõ. 

Hogyan gyón meg a néma? Ha a gyó-
nást bármi akadályozza, elég, ha a gyónó
jelez a papnak, pl. a mellét veri. Ha a né-
ma akarja, leírhatja bûneit a pap számára.
Ha más nyelvû a gyónó, mint a pap, és
nem értik meg egymást, szintén jelezhet.

Ha a pap elkezd kérdezõsködni gyó-
nás közben, hogy melyik súlyos bûnt
hányszor követte el a gyónó, és mik vol-
tak azoknak a vétkeknek a körülményei,
akkor a papot nem a személyes kíváncsi-
sága vezérli, hanem ezt neki kötelessége
megkérdezni. Kötelessége azért, mert a
bûn körülményeit fel kell deríteni, így
adhatja meg a helyes penitenciát, vagyis
elégtételt. A súlyos bûnt nem mindegy,
hogy a vétkezõ szóval, tettel vagy gondo-
latban követte el, netalán mulasztással.
Lehet, hogy a súlyosbító körülmények
miatt a bocsánatos bûn halálossá válik.
Ha mindezeket a körülményeket a gyónó
feltárja, úgynevezett alanyilag teljes gyó-
nást végzett.  Ha a gyónó láthatólag nem
tud teljes gyónást végezni, ez alól fel le-
het menteni, és majd késõbb pótolja. A
felmentésre indok lehet, ha a gyónó be-
teg, gyenge, értelmi fogyatékos, vallási-
lag nem elég képzett, feledékeny, nem
tud beszélni stb., ilyenkor elég, ha egy-
két súlyos bûnt említ csak. Akkor sem

tud teljes gyónást vé-
gezni a hívõ, ha fizikai
lehetetlenség áll fenn,
mert mondjuk nincs a
gyónásra idõ, mert há-
ború van és bombáz-
nak. A veszély elmúl-
tával ilyenkor is pó-
tolni kell a részletes
gyónást. Erkölcsileg
lehetetlen a gyónás,
ha többágyas kórte-
remben fekszik a be-
teg gyónó, és a beteg-

társai hallanák a bevallott bûneit, vagy ha
az apa a pap fiának gyónna. Nem lehet el-
várni a paptól azt, hogy kockáztassa a
gyónásért az egészségét, ha a gyónni kí-
vánó fertõzõ beteg. 

A gyónási titkot viszont köteles meg-
tartani, még az élete árán is! Még akkor
is, ha õ maga nem oldozhatta fel, mert ar-
ra a súlyos bûnre nem volt felhatalmazá-
sa, és más paphoz küldte tovább, olyan-
hoz, aki feloldozhatja vétke alól. Még ak-
kor is meg kell tartania a gyónási titkot,
ha a gyónója már nem is él! Ha tolmács
által gyónt valaki, a tolmácsnak is hall-
gatnia kell a gyónásról. Ha véletlenül
hallotta valaki a másik gyónását, mert
mondjuk túl közel állt a gyóntatószékhez,
meg kell magában titokként õriznie, amit
meghallott. Direkt sérti meg a gyónási tit-
kot az, aki elárulja a gyónó nevét és bû-
nét, indirekt, aki név nélkül beszél a bûn-
rõl, de a körülményekbõl rá lehet jönni,
ki volt a gyónó.

Olyan is elõfordulhat, hogy a pap nem
tudott odafigyelni a hívére, amikor az
gyónt, hiszen a pap is ember, neki is el-
vonhatja valami a figyelmét. Mi a teendõ
ilyenkor? Errõl fogunk beszélni a követ-
kezõ részben.                         

PAPP NÓRA

totta a túlságosan gyakori templomba já-
rást és a nõtlenséget is. Az ikonvédelmezõ
Szent Germanosz patriarchát, Damaszku-
szi Szent Jánost és Ciprusi Szent Györgyöt
is kiközösítették a zsinaton. A szerzetese-
ket zsákba varrva vízbe fojtották, az ikon-
festõk kezét elégették.

A szerzetesek tömegestül menekültek
Itáliába, Ciprusra, Szíriába, Palesztinába.
Mûvészetük így Bizáncon kívülre került,
külföldön is elterjedt. Zakariás római pápa,
II. István, I. Pál, III. István és I. Hadrianus
pápák a menekülõ szerzetesekkel festették
ki a templomokat. IV. Leó bizánci császár
után özvegye, Eiréné és kiskorú fia, Kons-

Beszéljünk a gyónásról 

tantin került a trónra. Eiréné rögtön vissza-
állította az ikontiszteletet. 787-ben zsinatot
hívott össze Niceában. Tarasziosz konstan-
tinápolyi pátriárka szokatlan türelmesség-
gel meghívta az ikonromboló eretnekeket
is, hogy tanításukat kifejtsék. A zsinat ki-
mondta az ikonok és az ereklyék tisztele-
tét. A béke huszonhét évig tartott az ikon-
tisztelõk és rombolók közt. V. Örmény Leó
bizánci császár viszszatér az ikonrombo-
láshoz. I. Szent Niképhorosz patriarchával
(810–815) kezdett tárgyalásokat arról,
hogy az ikontiszteletet tiltsa be. Mivel erre
nem volt hajlandó a pátriárka, számûzték,
és helyére az ikonromboló V. Theodotoszt

(815–821) nevezték ki. Theodóra bizánci
császárné uralkodása alatt véglegesen
visszaállt az ikontisztelet. Konstantiná-
polyban 842-ben, Szent Methodiosz patri-
archa idején gyûlt össze a zsinat. Ez meg-
erõsítette az ikontisztelet dogmáját. A
Nyugat-Római biroda-
lomban a bizánci szen-
tek és ereklyéik  tiszte-
letét váltottak ki az
ikonrombolás. A követ-
kezõ részben a görög
katolikus húsvéti feltá-
madási szertartással is-
merkedünk meg.                 PAPP NÓRA
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A
Szent Erzsébet-évhez kapcsolódóan az
Egyházgellei Plébánia, a M ária Légió és a
Pázmaneum Polgári Társulás szervezésé-

ben „Regnum M arianum Akadémia”  néven ke-
resztény felnõttképzés indul t a csal lóközi
Egyházgellén.

Az ünnepélyes megnyitóra 2007. február
10-én került sor az egyházgellei Lelkigyakorla-
tos Házban, ahol mintegy félszáz érdeklõdõ töl -
tötte meg a termet. A bevezetõ ima és litánia
után ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum Társu-
lás elnöke köszöntötte a megjelent paptestvére-
ket és híveket. M iután ismertette a Regnum
Marianum Akadémia céljait, elõször az elõadók
a hallgatókkal közösen fohászkodtak Árpád-há-
zi Szent Erzsébethez, majd ünnepélyesen is
megnyi tottnak nyi lvánították a képzést. A
Pázmaneum ajándékaként minden résztvevõ
megkapta a nemrégiben kiadott „Kilenced Ár-
pád-házi Szent Erzsébethez”  c. könyvet is.

Az elõadássorozat keretében biblikus, teoló-
giai és egyháztörténeti elõadásokat hallgathat-
nak az érdeklõdõk. M iért pont a Regnum
Marianum névre esett a választás? A Regnum
M arianum Magyarország régi katolikus elneve-

zése. Jelentése: Mária Országa (Király -
sága). A név abból a hagyományból
ered, amely szerint az örökös nélkül ma -
radt Szent István király halála elõtt a
Szent Koronát és az országot Szûz Má-
riának ajánlotta fel . A Regnum
Marianum elnevezés segítségével hang-
súlyozzuk a magyarság és a keresztény -
ség szoros kapcsolatát. 

Az elsõ elõadásból, amely a „Beve-
zetés a teológiába”  címet viselte, a je -
len lévõ hallgatók megtudhatták, hogy
mivel –  vagy pontosabban kivel –  fog-
lalkozik a teológia. Kifejtésre került, hogy kinek
a keresésére és megismerésére irányul ez a tu-
domány, s az egyes neves teológusok hogyan
közelítettek Istenhez. A következõ elõadásban,
amelyet Galgóczi Rudolf zselízi esperes-plébá-
nos tartott, a hallgatóság betekintést nyerhetett

Felvidéki római katolikus hírek

A
dunaszerdahelyi egyházközségben tett ká-
noni látogatást Mons. Orosch János poz-
sony-nagyszombati segédpüspök 2006.

január 11-én. 
A kánoni látogatás kötelezettsége azt jelenti,

hogy a püspöknek egyházmegyéjét évente rész-
ben vagy egészében meg kell látogatnia, még-
pedig úgy, hogy legalább ötévenként az egész
egyházmegye sorra kerüljön. A kánoni látoga-
tásnak már az ókeresztény kortól vannak nyo-
mai. A XI–XIII. században e feladatot a fões-
peresek látták el. A XIII. századtól a kánoni láto -
gatás különösen intenzív gyakorlattá vál ik. A
rendes püspöki látogatás kiterjed azokra a sze-
mélyekre és dolgokra (katolikus intézmények,
szent dolgok, szent helyek), akik, i l letve ame-
lyek az egyházmegye területén vannak. (Erdõ
Péter: Egyházjog)

A püspök atyát a dunaszerdahelyi plébánián
fogadta Kiss Róbert városi tanfelügyelõ espe-
resplébános, Naszvadi Sándor somorjai tanfel-

ügyelõ esperesplébános és Tóth László, a Hit-
oktatási Hivatal igazgatója. 

A látogatás elsõ állomásaként a városban a
rendszerváltás óta mûködõ Szent János Egyházi
Alapiskolát keresték fel. A keresztény iskola di-
ákjai sorfalat alkottak a bejárattól egészen a lép-
csõkön át a fenti emeletre, ahol rövid kultúrmû-
sorral köszöntötték a közéjük látogató püspök
atyát. Az iskola igazgatónõje, Aranyossy Teodó-
ra üdvözölte a különleges alkalommal közéjük
érkezõ magas vendéget. A püspök atya részt vett
a 9. osztályosok hittanóráján majd pedig közö -
sen beszélgetett az iskola pedagógusaival, akiket
buzdított a gyerekek iránti türelemre és a keresz-
tény értékrend szerinti nevelés  fontosságára.

Az iskolalátogatás után a városi temetõben
Orosch János püspök úr paptestvéreivel együtt
felkereste az ott nyugvó egykori dunaszerdahe-
lyi plébánosok sírját. Közös imát mondtak Has-
kó József, Vázsonyi József, Janovits Ödön és
Bokros Sándor sírjánál, majd pedig megtekin-

a fundamentális teológiába. A kinyilat-
koztatás tényével és tartalmával, annak
történeti valóságával s bizonyítékaival,
valamint helyes értelmezésével egész
tudományszak: a hitvédelemtan vagy
„alapvetõ hittan”  foglalkozik.

A február 10- i képzés utolsó két elõ-
adását Karaffa János atya „Bevezetés az
Ószövetségbe”  címmel tartotta. Az elõ-
adás keretében a hallgatóság részlete-
sen megismerkedhetett az Ószövetség
könyveinek kialakulásával, kanonizálá-

sával, a különbözõ héber, görög, latin szöveg-
változatok és fordítások történetével, valamint a
sugalmazottság helyes értelmezésével. Az elõ-
adássorozat következõ részére március 17-én
kerül sor.                    KARAFFA ATTILA/PÁZM ANEUM

FOTÓK: NAGY ATTILA

A Regnum Marianum Akadémia
megnyitása Egyházgellén

Horváth Róbert,  Galgóczi Rudolf,  Karaffa János,
Myjavec Pál lelkiatyák

A hallgatóság

Püspöki látogatás  Dunaszerdahelyen



ajánlotta a szabadulást, amennyiben megta-
gadja hitét, de az atya hûen ki tartott az Anya-
szentegyház mellett. Buzdította a jelenlévõket,
hogy õk is tartsanak ki  katol ikus hitük és a ke-
resztény értékek mellett. Hangsúlyozta a ke-
resztény családok szerepét, akik központtá kel-
lene hogy vál janak a mai embertelen vi lágban.
Szólt a fiatalokhoz is, akiket a rendezett házas-
ságra és egymás iránti  õszinte szeretetre bizta-
tott. A püspök atya lelkipásztori  tapasztalatai-
ból merítve vi lágított rá a keresztény tanúság-
tétel  mikéntjére a harmadik évezredben.

A szentmise végén Sárai Atti la szímõi plé-
bános, a Pázmaneum Társulás alelnöke hívta
meg a zarándokokat az Imaki lenced következõ
állomására, amely 2007. február 25-én lesz
Érsekújvárott. A püspöki áldást követõen nem-
zeti  imádságunk és a Boldogasszony Anyánk c.
õsi  himnuszunk eléneklésével  ért véget a
szentmise. A zarándokok Szent Erzsébet em-
lékképet kaptak ajándékba, majd pedig a
somorjai hívek szeretetlakomára hívták a több
autóbusszal és autóval érkezett vendégeket. 

KARAFFA ATTILA/ PÁZMANEUM
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A
Somorjai  Római Katol ikus Plébánia és a
Pázmaneum Társulás 2007. január 21-
én, vasárnap Somorján tartotta az Imaki-

lenced soron következõ, 6. ál lomását. A ke-
resztény magyarság lelki  megújulásáért folyta-
tott ki lenced keretében havonta mindig egy-
egy magyar szent vagy hitval ló életérõl elmél-
kednek a felvidéki magyar katol ikus hívek. 

Az II. Felvidéki  Imaki lenced somorjai  ál lo-
másának kezdetén ThDr. Karaffa János, a
Pázmaneum Társulás elnöke szólt a jelen lévõ
zarándokokhoz és bejelentette, hogy Orosch
püspök atya buzdítása nyomán az egész év fo-
lyamán Árpád-házi Szent Erzsébet életébõl és
erényeibõl merítve elmélkednek majd az Imaki-
lenced egyes ál lomásainak keretében. 

Ezt követõen Somorja szülötte, Jankó Gá-
bor dunaszerdahelyi káplán tartotta a Szent Er-
zsébet imaórát a Pázmaneum által  frissen ki-
adott Ki lenced Árpád-házi  Szent Erzsébethez c.
imafüzetbõl. Az imaórát Farkas Zsolt komáro-
mi káplán érdekes egyháztörténeti  elõadása
követte Boldog Özséb és az egyetlen magyar

alapítású szerzetesrend, a pálosok történetérõl.
Az ünnepi szentmisét ThDr. Pápai Lajos gyõri
megyéspüspök mutatta be 19 oltártestvérével
együtt a somorjai Nagyboldogasszony tisztele-
tére szentelt plébániatemplomban. A püspök
atyát, az oltártestvéreket és a zarándokokat
Mons. Barcsek Sándor pápai káplán, somorjai
esperesplébános köszöntötte. A püspök atya
szentbeszédében a vasárnapi evangéliumról,
Szent Erzsébetrõl és a magyar hitval lók példá-
járól beszélt a templomot megtöltõ zarándo-
koknak. Kiemelte a keresztény öröm fontossá-
gát a hívõ katol ikus életében. Elbeszélte egy
bebörtönzött görög katol ikus pap történetét,
akinek a kommunista hatalom többször is fel-

tették a nemré-
giben felúj ított
Kálvária szo-
borcsoportot.

A közelben
felépítendõ új
katolikus temp-
lom telkét is

megszemlélte látogatása kapcsán a püspök,
amelynek tervét a neves magyarországi építész,
Makovecz Imre készítette el. A délutáni órákban
a fõpásztor találkozott a dunaszerdahelyi káplá-
nokkal, valamint a dunaszerdahelyi és somorjai
esperesi kerület tanfelügyelõivel. Majd pedig a
Városháza üléstermében a két esperesi kerület
hi toktatóival  találkozva további eredményes
munkára biztatta õket, és kiemelte fontos szere-
püket a keresztény erkölcsi nevelés terén. A vá-
ros nevében Nagy Frigyes alpolgármester úr
üdvözölte az általános püspöki helynököt. Az
ünnepélyes szentmisére este 6 órakor került sor

a dunaszerdahelyi Szent György plébániatemp-
lomban. A szentmisén a püspök atya kiemelte a
dunaszerdahelyi  hívek adakozókészségét és
munkájuk fontosságát nemcsak egyházközség-
ük, de városuk javára is. Az elmúlt idõkben fo-
kozatosan megújuló templom és plébánia arról
tanúskodik, hogy élõ egyházközség van
Dunaszerdahelyen, és szorgos hívek tesznek ta-
núságot nap mint nap Krisztusról. A szentmisén
fellépett a Szent György egyházi kórus és ifjúsá-
gi énekkar is.

A püspöki vizitáció a plébánián zárult, ahol
a püspök atya külön is be-
szélgetett az egyes kiskö-
zösségek vezetõivel  és
meghallgathatta az egyes
csoportok tevékenységérõl
szóló beszámolókat, ame -
lyek munkájukkal színesí-
tik az egyházközség életét.

KARAFFA ATTILA/ PÁZMANEUM

Imakilenced Somorján – az Erzsébet-év jegyében

A szentmiseáldozatot ThDr.  Pápai Lajos
gyõri megyéspüspök mutatta be

Farkas Zsolt komáromi káplán eloadást tart

Jankó Gábor dunaszerdahelyi káplán tartja
az Erzsébet imaórát

Felvidéki római katolikus hírek

Püspöki látogatás  Dunaszerdahelyen
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földön. Erzsébet erényessége és jámborsága
miatt kedvesebb nekem, mint a világ minden
gazdagsága.”  Lajos gróf elvetette az eljegyzés
felbontásának még a gondolatát is, hogy haza-
küldjék vagy kolostorba küldjék apácának. 

1221-ben fényes menyegzõ keretében kelt
egybe a neki oly kedves Erzsébettel. Az eisena-
chi Szt. György templomban volt az esküvõ. A
wartburgi várban tartották a három napos lako-
dalmat. „A két fiatal boldogsága nem ismert ha-
tárt”  –  írja róluk Puskely Mária. A harmonikus
családi élet boldog évei következtek. „Lajos
grófot …  alattvalói szentként tisztelték …  mél-
tóak voltak egymáshoz…  A hitvesi szerelem
… egyre közelebb vitte õket az éghez. Kölcsö-
nösen Isten dicsõítésére és szolgálatára biztat-
ták egymást”…  Erzsébet imádságos élete még
jobban elmélyült, vallásos szelleme tel jes szép-
ségében bontakozott ki. Kora ifjúságától böjtölt,
vezeklõövet hordott, éjszaka is felkelt hitvesi
ágyából és imádkozott, késõbb megostoroztatta
magát, majd mosolyogva tért vissza. Férje – aki

A
gyermekkor itthoni szép emlékei után az
egyre nehezebbre forduló idegenbeli évei
során inkább az Isten és Jézus iránti sze-

retet lett uralkodóvá Erzsébet életében. Közben
épp ebbõl fakadóan türelmesen viselte a rokoni
és udvari intrikákat, kellemetlenkedéseket, me-
lyeket részben szertelensége és nagy egyszerû-
ségre törekvése, de sokkal inkább kibontakozó
mély vallásossága és jótékonysága, a szegé-
nyek, betegek felé fordulása – azaz életszentsé-
ge – váltott ki. Az õrgróf gyermekei és Erzsébet
életét a játék és tanulás töltötte ki. Erzsébet
megtanult írni-olvasni, megismerte az európai
irodalmat, történelmet, mûvészetet, még a latin
nyelvet is. Német és magyar papok és Zsófia úr-
nõ gondoskodtak vallási nevelésérõl.

Erzsébet játékos természetû volt. Szeretett
lovagolni, részt vett a társasjátékokban, szépen
táncolt és énekelt. De leginkább imádkozni sze-
retett és a templomban tartózkodni. Játszótársa-
it is odaszoktatta, megimádkoztatta. A koldu-
soknak nagylelkûen adakozott. 1213. szeptem-
ber 28-án édesanyját – meráni Gertrúdot – a Pi -
l isben meggyilkolták. Ez megrendítette gyer-
meklelkét (7 éves ekkor), de nemcsak édesany-
jáért, hanem annak gyilkosaiért is imádkozott.
Megsokszorozta napi áldozatait, egyre többet
idõzött az imádságban, fõleg a Megfeszített
elõtt. Egyszerû ruhában akart járni és inkább ke-
reste a szegények társaságát. Mivel pedig a be-
tegeskedõ ifj. Hermann gróf nem sokat törõdött

mennyasszonyával, a fiatalabb
fiú, Lajos lett a pajtása és lo-
vagja, jól lehet nagy volt köztük
a korkülönbség.

Közben II. Endre szeren-
csétlen politikájával  elszegé-
nyítette az országot; elégedet-
lenség és anarchia lett. Bár
1217-ben elindult nagy nehe-
zen a Szentföldre, amint meg-
ígérte a pápának, de hamaro-
san visszatért eredménytele-
nül. Erzsébet inkább csak sej-
tette helyzete rosszabbodását a
fagyos légkörbõl, ami kezdte
körülvenni. A magyar király-
lány, akitõl az õrgróf felemel-
kedését várták eredeti leg, most
feleslegessé vált; vagy haza-
küldik, vagy apácának…

Az ifjú Hermann gróf várat-
lan halála (1216) után 9 éve-
sen bizonytalanná váló helyze-
tébe az isteni gondviselés szólt
bele, amikor is az öreg
Hermann gróf úgy döntött,
hogy második fiúgyermekéhez,
Lajos grófhoz adja feleségül a
fiatal magyar királylányt. Az el-
jegyzés meg is történt.
Tizennégy évesen megérett ar-
ra, hogy az ugyancsak kiváló
emberi és keresztény értékek-
ben viruló 21 éves Lajos gróf -
fal olyan frigyre lépjen, amelyre érvényes a
mondás: „A házasságok az égben köttetnek!”  A
gyermekkorban együtt töltött évek után most
már nagyon igaz, mély, egyre gazdagodó szere -
lemmel ajándékozta meg õket az Úr. Ha lehet
beszélni igazi keresztény házasságról, amelyet a
szentség kegyelme megerõsít, akkor az egyház
történelmében az övéké kiemelkedõen i lyen
volt. Valóban ezt a két nagy lelket Isten teremtet-
te és ajándékozta egymásnak, s hogy jelekké is
váljanak.

Egy év múlva (1217-ben) az öreg Hermann
gróf is meghalt. Igazi jóakaróját veszítette el
apósa halálával. Az intrika elemi erõvel tört fel
ellene újra. De közismert a jelenet, amikor az
egyik udvaronc le akarta beszélni az ifjú grófot
az Erzsébettel való házasságról, hogy õ akkor az
Iselbergre mutatott: „Látod elõttünk azt a he-
gyet? Nos, ha a lábától a csúcsáig tiszta szín-
arannyá változnék és ezt az aranyat mind nekem
adnák, ha Erzsébetemet visszaküldeném, nem
tenném meg. ... Szeretem és csak õt szeretem a

Szent Erzsébet jub ileumi év 2. rész 
Szentjeink

M élykút,  plébániatemplom.  Oltárkép,
Prokop Péter,  1962.  Szt.  Erzsébet díszes
öltözetben,  fején koronával,  jobbjával ad az
idõs férfinek,  a baljával a rózsákkal teli
köpenyszárát tartja.

Mogyoród,  plébániatemplom.  Oltárkép,
Takács István,  Szt.  Erzsébet fejedelmi öl -
tözetben kenyeret oszt a wartburgi vár ka-
puja elõtt várakozó szegényeknek.
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szinte egyedül értette meg az õ lelkületét – en-
gedte buzgóságát, csak egészsége vigyázására
intette, és támogatta bõkezû jótékonyságát is.
Erzsébet irgalmas szeretetének csak családi hi-
vatása szabott most még korlátot. Nem evett a
jogtalanul szerzett ételekbõl, vagy otthagyta a
lakomákat a szegények iránti szolidaritásból.
Férje engedte, kimentette õt ilyenkor.

1222. március 28-án Creuzburgban meg-
született elsõ gyermekük, Hermann. II. Endre
meghívta õket egy utólagos „nászútra”  Magyar-
országra. Lóháton jöttek, s a tizenöt éves fiatal-
asszony Pozsonyban találkozott apjával és szo -
morú testvéreivel. Látta Béla herceg háborgását
apja miatt, s az ország elszegényedését. Vigasz-
talódott viszont azon, hogy apja második felesé-
gével, Capet Courtenay Jolán hercegnõvel bol-
dogan élnek a nehézségek ellenére is. Az Arany-
bulla (1222) rend szabályozta az ország helyze-
tét. Erzsébet pedig örökre búcsút vett szülõha-

zájától, hogy új hazájában hivatásának éljen.
Férje iránti nagy szerelme vigasztalta. A feren-
cesek szellemével való megismerkedése gyón-
tatói  ál tal  tovább növel te imádságos –
aszketikus-karitatív –  lelkületét, de a házastár-
sak egymás iránti szeretetét is. Férjét gyakran
elkísérte lóháton nagy útjaira a tartományuk-
ban. Távollétében pedig egyszerû vagy éppen
gyászruhába öltözött, jótékonykodott és imád-
kozott. Ha hazakerült, ölelte-csókolta, ünnepi
ruhába-díszbe öltözött. „Csodálatos egység,
összhang alakult ki közöttük. Erzsébet kimond-
hatatlanul szerette Lajost. Lajos ugyanúgy Er-
zsébetet. Istenszeretetük nem akadálya, hanem
belsõ tûzforrása volt egymás iránti szerelmük-
nek”  – írja Puskely Mária.

1224. március 20-án Neuenburgban szü-
letett meg második gyermekük, Zsófia. Hálá-
ból még jobban szolgálta ezután a szegénye-
ket, a betegeket, fõleg a leprásokat. 1225-ben

– ígérete szerint –  Lajosnak keresztes hadba
kel lett vonulnia II. Frigyes császár hívására.
Ekkor Erzsébetre bízta az egész grófság vezeté-
sét. A tizennyolc éves Erzsébet zseniál is szer-
vezõképességrõl, határozottságról tett tanúsá-
got: nagylelkûen intézte a tartomány gazdasá-
gi és szociál is el látását a keresztény méltóság
jegyében.

Hat évi boldog házasság után elérkezett éle-
tének még nagyobb fordulata: a Szentföldre in-
duló férjét lóháton elkísérte az országhatárig,
majd szívszaggató búcsú után hazatért övéihez,
várva már hrmadik gyermeküket. Férje halála az
úton – szinte halálosan – megrendítette Erzsé-
betet. Nyolc napon át jajveszékelve, szinte eszét
vesztve si ratta. Azután
megnyugodva – mintegy
meghalva a világnak –
megkezdte életének utol-
só szakaszát: az özvegy-
ség, a végleges Istennek
szenteltség és a keresz-
tény karitász tevékenység
hõsies korszakát.

BAJCSY LAJOS ESPERES- PLÉBÁNOS

A
Torma-völgyben keletkezett a
kút 1856. október végén. Már
akkor számos zarándok ke-

reste fel. Jankó János kárászi plé-
bános az egyre érkezõ zarándokok
elhelyezésére 1859-ben deszkából
kápolnát építtetett, téglából oltárt
emeltetett és gipszbõl Szûzmária
szobrot készíttetett. 1864–1867 kö-

zött tartósabb anyagból építettek
kápolnát, amelyet 1867. szeptem-
ber 8-án, Kisasszony napján szen-
teltek fel . 1884-ben felúj ították a
rossz állapotba került építményt.

1948-ban Szentes Károly plébános
határozta el egy új kéttornyú kápol-
na felépítését. Terve még ebben az
évben megvalósult. A kápolna fel-
új ítása 1998-ban kezdõdött el . A
hagyomány szerint az egregyi kút-

nál  fõleg szembetegek kerestek
gyógyulást. A forráshoz Baranya,
Tolna, Somogy, Zala és Bács me-
gyékbõl, valamint a távoli Szlavóni-
ából és Horvátországból érkeztek
zarándokok. A szent kút mellett fa-

ragott homokkõ kereszt ál l . A bú-
csújárók a kápolnához Szûz Mária
születés-  és nevenapján (szeptem-
ber 8., 12.) érkeznek tömegesen.

A kárászi plébánia szolgálati te-
rületéhez tartozik. A Mecsek turis-
tatérképe fel tünteti  Szentkutat
Magyaregregy területén. Turistaút
nem vezet a templomhoz.

(Forrás: Bonyhád és környéke.

Völgység Turista Egyesület, Völgységi

Tájkutató Alapítvány, Völgységi Múze-

um kiadása. Bonyhád 2000. 92. old.)

Fotók: Internet

M agyar kegyhelyek 9 . rész – M agyaregregy
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A
lig egy féléve veszítettük el édes anyanyelvünk sza -

vainak hû õrizõjét és belénk sulykolóját, a pusz -

takamarási Sütõ Andrást, most elment a tények

szorgalmas, makacs kutatója, történelmi hagyatékaink

ugarján szörnyû idõkben is keresve barangoló, k iszáradt-

nak hit t  kutakban is értékeket lelõ és nekünk  megmen -

tõ-átadó uzoni Beke György. Barangolások szülte könyve -

it  falusi papként tyúkot-tojást-szalonnát áldozó „ különu-

takon”  tudtuk csak megszerezni, már amelyiket, az er -

délyi magyarságot kútfõstõl, „ sikaszói fenyõforgácsos-

tól”  ( anyanyelvünk metaforája Sütõ András nyelvjárásá-

ban) , falustól, templomostól, iskolástól megsemmisíteni

akaró nacionalista románfasiszta-kommunizmus be nem

zúzott. Ezekhez csak jóval késõbb juthattunk hozzá.

Azokat meg, amelyeket jegyzeteiben ( melyeket megha-

gyott a szeku! ) , szívében, írói vénájában hordozott, it t ,

az Anyaországban szerezhettük meg, mert magával ci-

pelte erõs ( szülõföldjéhez kötõdõ, a székelységért aggó-

dó)  fájdalmaival együtt ,  hogy it t  vethesse papírra. 

Egyszer egy kolozsvári találkozón ( valami volt a teo -

lógián és õ is jelen volt)  mondta tréfásan a szívinfarktusá -

ból akkortájt gyõztesen kijõve, bajusza alatt hamiskásan

mosolyogva, hogy a könyvei „ súlya”  alatt érte ez a nyo -

morúság. Nem volt elkeseredés szavaiban még annak el-

lenére sem, hogy elmondása szerint valóban könyveket

cipelt valahonnan valahová és akkor kezdett rakoncátlan -

kodni szíve. Olvasmányélményeim, amelyeket írásaiból

kaphattunk és ebben az értékvesztõ ( milyen kevés az ér -

tékmentõ ma! )  idõben jó lenne, ha mind többen kapnánk

ilyeneket, azt mondatja velem, hogy könyveinek nagy a

szellemi súlya, ami alatt nem rokkanunk meg, sõt tudás-

ban, öntudatban, székely-magyar kitartásban nagyon so-

kat erõsödhetünk, az elrestült lelkek pedig még újjá is

születhetnek egy, a könyvei társaságában való barangolá-

son, segítve az erdélyi roskadozó boltíveket sebesült vál-

lakkal is tartani. Írásaival járva be Erdély tájait ( a mi Or-

bán Balázsunk óta nem végzett akkora felmérést senki,

mint õ, és ez annyival értékesebb, hogy azt nemzeti lé -

tünk tatár-törökdúláshoz hasonló pusztulásában tette,

szinte a 2 4 . órában! ) , többször felmerült az a gondola-

tom, hogy nekünk, unitáriusoknak miért nincsen ilyen

„ aranyásónk” , mert sepsiszentgyörgyi Mikós diákként és

hitvalló reformátusként természetes, hogy fõ hangsúlyt

kapott mûveiben az „ otthoni”  tájakon való barangolás.

Néha irigykedtem is, hogy egy Sütõ András mellé még

egy Beke György is!  Igaz, nekünk is volt egy Kelemen La-

josunk ( nem lehet már k ivárni, hogy hatalmas mûve köz-

kinccsé legyen! ) , egy Mikó Imrénk a kolozsvári csendes

Petõfi utcából, aki idejekorán elment és magával vitte azt

a sok tudást, amit jó unitáriusként nekünk gyûjtött össze.

Beke György írásaiban találunk utalásokat, nem is keve -

set, de mindig kerestem és vágytam a rólunk szóló „ kü -

lönkiadást” . Isten útjai kifürkészhetetlenek, és ez is meg -

lett. Lehet, hogy a gyökerek, amelyeket felfedezett Mikós

diákként, mert az unitárius Nagy György is –  akirõl szól

ez a barangolásunk és egyben a Beke Györgyre való em -

lékezésünk –  abban a gimnáziumban tanult, amelyikben

Beke György is felkészült a nem veszélytelen barangolá-

sokra, ösztönözték egy csodálatos életút megírására. 

A könyv elolvasása után –  mert a múlt század vé -

gén megszületett a Beke György „ unitárius”  könyve!  –

hajlok arra, hogy szellemi rokonságot is felfedezett azzal

a gimnáziumi iskolás-elõdjével, akirõl úgy ír, mintha ma -

gáról írna, sok alkalommal a két György gondolata elvá -

laszthatat lan egymástól.  Jön a tavasz és vele együtt  a

Húsvét ünnepe. Nagy György Húsvét elõtt ,  Nagycsütör-

tökön halt  meg és Nagyszombaton temették el.  Temeté-

sén mintegy 3  ezer ember vett részt, még polit ikai ellen -

felei is jelenlétükkel elismerték nagyságát. Nem írjuk le

életrajzát, inkább kedvet szeretnénk csiholni ahhoz,

hogy minél többen kezükbe vegyék ezt a nagyszerû

könyvet, gyógyírül a felejtés ellen. De nem csak az uni-

táriusok, mert Nagy György, a lánglelkû republikánus, Pe-

tõfi és Kossuth múlt század eleji „ reinkarnációja”  az imá -

dott székely népe után az összmagyarságé is volt. Olyan

köztársaságot akar és hatalmas szónoki képességével és

erejével ezért küzd, szembeszállva Károlyi M ihállyal is,

de Kun Béláékkal még inkább, amelyikben „ minden em -

ber annyit  fog érni, amennyit  dolgozik. Az új Magyaror-

szágban a munka lesz az emberi érték fokmérõje…  A

magyar köztársaság ne legyen arisztokrat ikus köztársa-

ság, de ne legyen bolsevik i sem. A magántulajdont eltö-

rölni nem szabad. Polgárháborút idéz elõ, ak i Magyaror-

szágon a kommunizmust hirdeti.”  

Ez a mérhetetlen szabadságszeretete, amit egyedül

az általa elképzelt és hirdetett köztársasági formában lát

megvalósíthatónak, unitárius szellemi elõdeinek és õ ma -

gának unitárius neveltetésébõl fakad. Pedig amikor meg -

születik Szászsebesen, még unitárius pap sincs, aki meg -

keresztelje, evangélikus lelkész teszi ezt meg. Büszkén

vallja, hogy székelykáli elõdeinek ( Maros megye, Erdély)

János Zsigmond unitárius fejedelem adta a nemesi címet.

Mint minden igazi székelynek, fájdalmat okoz Erdély el-

vesztése. Az elsõ világháború zûrzavaros végén, majd az

azt követõ események kapcsán betöltött hivatalaiban ha -

talmas erõfeszítéssel dolgozik azért, hogy Erdély ügye

megfelelõ módon rendezõdjön, kapcsolatokat teremt,

mindenhol kilincsel, román vezetõkkel vitázik ( Vasile

Goldis) , Károlyival, Kun Bélával veszekszik, miután szo -

morúan veszi tudomásul, hogy Magyarország feldarabolá-

sát már mások és máshol eldöntötték. Ez a tény is siettet -

hette korai elmúlását. A 2 7  évesen a budapesti képviselõ-

ház egyik legfiatalabb honatyája büszke mindig egyik

szellemi atyjára, Józan Miklós budapesti lelkészre, vikári-

usra, késõbbi püspökre. Valószínû, hogy a páratlan unitá-

rius egyházi és világi szónok is hatással van Nagy György

szónoki kibontakozására, amiért „ aranyszájúnak”  is ne -

vezik, amely elismerést csak az arra érdemesült papok

szoktak néha kapni. 

Kiváló ügyvédként tudását hasznosítja a Ház jegyzõ -

jeként is, de beadványaiban még inkább. Vallását, egyhá -

zát, de az ország többi felekezetét is támogatandó, kepe-

ügyben megfogalmazza unitárius hitét is, amikor az állam

fokozott részvételét követeli az egyházak fenntartásá -

ban. „ Az egyházi adó, vagyis a kepe állami megváltása

megszabadítja a híveket olyan kötelékektõl, amelyek za -

varják önkéntes hitéletüket. Nem az a liberalizmus, hogy

magukra hagyjuk az egyházakat, hanem ha a kepefize -

tés terhét levesszük a hívek válláról. Akkor már csak sa -

ját lelkiismeretüktõl, meggyõzõdésüktõl függ viszonyuk

az egyházukhoz, vagyis szabadon dönthetnek a hitélet

dolgaiban. Azért, hogy a kepe megváltásától én elsõsor-

ban a vallásos élet  fellendülését  remélem, sokan

paposkodónak mondanak. Ezt a vádat is szívesen, büsz-

kén vállalom. A hitetlenség pogány támadásai megtörnek

az én erõs hitemen. Míg földi ember elõtt soha meg nem

hajoltam, hanem dacosan, bátran néztem bárkinek a sze -

mébe, addig alázatosan meghajlok az Úrnak parancsa

elõtt. E parancs szerint szeretnem kell felebarátaimat,

mint saját magamat. Ez a szeretet nemcsak mint törvény -

hozónak, hanem mint embernek is kötelességemmé teszi

harcolni az igaz ügynek diadaláért.”  Mint az igazi na -

gyokra, rá sem volt szüksége korának, elhallgatták, mel-

lõzték, nem kellett sem a Horthy-rendszernek, sem a há -

ború utáni esztelen idõk ideológiáinak. Nagyon sokak

Barangolás Beke György íróval
unitárius „világban”…

Nagy György, az elcsitíthatatlan magyar republikánus, 1879. november 5.–1923. március 29.
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megnyugvására Ady Endre-i korban távozott az élõk sorá-

ból, nem zavarta republikánus eszméivel a király nélküli

k irályságot, a háború után pedig a felejtés és feledtetés

ördögi ideológiájával írták ki történelmünkbõl. Ady Endrét

barátjának tudta és fordítva is így volt. Beteljesedett az

Ady-írás rajta: „ Ki magyar tájon nagy sorsra vágyik /  Rok-

kanva ér el az éjszakáig! ”  Rövid életükben sokszor válta-

nak levelet. Ady így ír: „ Gyönyörûségem telik a Te bátor-

ságodban. Bátor vagy, s tarts ki, légy magyar, kultúrás és

székely. Ha ezer cinikusság ér is: ma már Veled vagyok.

Lelkem szüksége, óhajtása s a mai megkergült elvtelen és

tudatlan magyar élet üzenteti velem, hogy Te ember vagy

a talpadon.”   

Akinek egy költõóriás volt a barátja, maga sem lehe-

tett  akárk i!  Magyar sors az övé is, akkor ébred rá, döb-

ben rá a nemzet a nagyságra, amikor pótolhatatlan a

veszteség. Krúdy Gyula így fogalmaz: „ Nagy elégtétellel

tartozunk ennek a kigúnyolt prófétának, aki egy székely

jogász alakjában tévedt át a Királyhágón és szûrös parasz-

tokkal szûrte össze a levet, mert nem akadt nadrágos em-

ber az országban, aki meghallgatta, megértette volna.”

Józan Miklós búcsúztatásakor mondta: „ Nem panaszkod-

ni jöttünk, hanem köszönjük az Istennek, hogy nekünk

adta õt, a magyar nemzetnek, hogy példa lehessen. Ju-

hász Gyula, a másik költõi nagyság így sír a veszteség fö-

lött: „ Valami vigasztalót és fölemelõt, valami békítõt és

megnyugtatót keresek ebben a nyomorúságos és gyaláza-

tos világban, és azt egy frissen hantolt síron találom meg,

amely alatt a Nagypéntekre kiszenvedett szegény magyar

mártír rajongó pihen és álmodik tovább: Nagy György, Pe-

tõfi és Kossuth eszméinek rendületlen és törhetetlen hõ-

se.”  Zilahy Lajos, egyetlen gyermeküknek keresztapja így

jellemzi: „ Szép és nagy magyar ember volt. Az egyetlen

a Mameluk országban, aki elõre látta a köztársaságot.”

Erdély nagyszülött jének –  külföldön élõ f ia évt izedes buz-

gólkodása folytán –  1 9 8 8 -ban Hódmezõvásárhely –  éle-

tének legharcosabb tere –  díszsírhelyet adományozott és

utcát neveztek el róla. Csoóri Sándor az újratemetésen –

Ferencz József akkori püspök imája és a városi tanácsel-

nök szavai után –  máig ható és örökérvényû figyelmez-

tetõ gondolatokat fogalmazott meg, amelyeknek be nem

tartása vagy közömbösen való kezelése nemzeti értéke-

ink további pusztítását eredményezi: „ Nagy György sírem-

léke körül állva, minket az ösztön bujtogat: vissza kell hó-

dítanunk egy valamikori lobbanó személyiséget az idõ és

a márványkoporsó közönyétõl. Nagy György történelem-

bõl k izuhant polit ikus, vissza kell õt hódítanunk magunk-

nak és a magyar történelemnek…  Nekünk a holtak tu-

datára, érzékenységére is szükségünk van. Különöskép-

pen az olyanokéra, akik, mint Nagy György, meghajszolt,

csóvás, dörömbölõ emberei voltak a magyar múltnak…

Egy elcsitíthatatlan magyar, akit messzirõl érkezõ sugal-

mak találtak szíven: megkeseredett kurucok daca és pe-

tõfis szilajság… Több évszázados lelki függetlenségi har-

caink történelmének kiiktathatatlan alakja.”  Két egykori,

de nem kortárs Mikós diákkal barangoltunk be, jártunk be

nagy teret, amelyik a mi kis hazánk itt a Kárpát-medencé-

ben, és nagy idõt, mely többnyire a nagy veszteségek és

önpusztítások ideje volt, de most már el kell jönnie a ma -

gunkra találás, a megalapozott építkezés, felemelkedés

idejének is. Beke György elment, nagy mû maradt utána,

Nagy Györgyöt, ahogy több nagyság is megfogalmazta,

vissza kell hozni, köztársasági eszméivel együtt, mert ami

ma körülvesz ezen a címen, az egyáltalán nem Kossuth

vagy Petõfi szent öröksége. Beke

Györgytõl búcsúzva és Nagy György

halálára emlékezve a közelgõ Húsvét

nagyhetén, Nagycsütörtökön, még

egyszer idézzük Ady Endrét: „ Járj

köztünk, drága Isten-Ember /  Tavasz

van, nõnek a gazok /  S kevesek az

igaz igazok.”                                   BALÁZSI LÁSZLÓ

Keresztény mûvészek

A
lkalmam nyílt  néhány napot a hegyek, erdõk csen-

des, téli magányában tölteni.  Kiváló lehetõség ar-

ra,  hogy oldjak  magamban egy belsõ feszültséget

és továbbadjam gondolataimat a család fogalmáról,  a

családok helyzetérõl régen és most,  a fájdalomról,  ame-

lyet a széthulló családok lát tán, a torzulások miatt  ér-

zek. Isten legszentebb akarata az volt  és ma is az, hogy

férf i és nõ családot alapítson, szent  kötelékben forrjon

össze és gondok között  is boldogan építse a földi életet ,

a jövõt,  hogy a feladat befejeztével hívõként és hitvalló-

ként az örök béke és boldogság honába, az Örökkéva -

lóságba lépjen át. M ilyen szépen és egyszerûen hangzik

mindez, de a valós élet  ezernyi gátat  szab és a sátán –

ha tetszik , ha nem, ha hisszük, ha nem –  szorgosan,

lankadat lanul,  állandóan munkálkodik.

Keresztény, szeretõ családban születtem és nõttem

fel testvéreimmel,  és szüleink mindent elkövettek, hogy

Isten akarata szerint induljunk a nagybetûs Életbe, hogy

családot alapítsunk, hogy hitünket megtartsuk és to-

vábbadjuk. De én most nem a mi családunk sorsának

alakulásáról szeretnék beszélni.  Hosszú életem során

bõven volt  alkalmam betek inteni mások életébe, sorsok

alakulásába, és látni,  hogy a történelem, a háború, az

azt követõ kommunista dik tatúra hogyan hatott  a koráb-

ban gondok közt is összetartó családok szétbomlasztá-

sára. Szomorú dolog megállapítani,  hogy felborult  a ha-

gyományos értékrend és ennek következményei elborí -

tanak bennünket.

Hogy mást ne említsek: a világháborúban tartósan

távol levõ vagy hosszú és igazságtalan hadifogságot

szenvedõ, avagy elesett férj, a „ kicsi robot” -ra elhurcolt

családfõ vagy Édesanya távolléte, hosszúra nyúlt ideigle -

nes, avagy végleges hiánya, kiesése milyen lelki és gya -

korlati gyötrelmet, hiányt jelentett, azt mondanom se kell.

A vallás hol alat tomos, hol nyílt  üldözése, a kommu-

nista eszmék terjesztése, az a tény, hogy a megélhetõ-

ség érdekében legtöbb esetben mindkét szülõnek dol -

goznia kellet t  és kell ma is,  további csapást jelentet t .

Eleinte még csak köttet tek Egyház elõt t  szentesítet t  há-

zasságok, de az irány csupán a polgári házasságkötés

felé tendált  egyre jobban –  ezt követelte az úgyneve -

zett  szocialista erkölcs. Ma már ott  tartunk, hogy zöm-

mel csupán élettársi kapcsolatok jönnek létre, a gyer-

mekvállalást sok más, fontosabbnak ítélt  szempont elõ-

zi meg, és sokan vannak, ak ik  a férif– nõ kapcsolatát

csupán futó kalandokban keresik .  Ne csodálkozzunk, ha

fogy az ország népessége.

Régen az öregekrõl való gondoskodás, t iszteletük

elemi kötelesség volt  –  hol vagyunk ma már et tõl ( t isz-

telet a k ivételeknek) . És egy másik fájó, torz pont: a ho-

moszexuálisok egyre jobban legalizálódó kapcsolata.

Régen ezt egy fájdalmas, gyógyíthatat lan aberrációnak

tekintettük s aki ebbõl lelk iismeretlenül hasznot húzott,

azt  büntet ték .  Hol vagyunk ma már et tõl is:  a jelenlegi

és egyre jobban torzuló helyzetet  kár elemezni,  hiszen

a médiák jóvoltából úgyis tudunk-látunk mindent.  A csa-

ládok szétesésének sok okát,  formáját,  velejáróját  ta-

pasztaljuk, lát juk. Az ingázás, a külföldi munkavállalás

kényszere, a drog, az alkohol,  a munkahelyen szövõdõ

szerelmek, a családon belüli erõszak mind-mind egy-egy

ökölcsapás a családok szétzúzása irányában, a legfonto-

sabbról,  a hit ,  az istenfélelem hiányáról nem is beszél -

ve.  Én azt  tartom, hogy a gyermek Isten ajándéka,  a

legfõbb k incsünk. Sorsa a kezünkben van és földi éle -

tünk  végén MINDNYÁJUNKNAK, k ivétel nélkül számot

kell adnunk: m it  tet tünk értük s mit  mulasztottunk el.  A

magzatelhajtás és a meddõvé tétel kérdése jól ismert ,

szintén nagyon fájdalmas terület  –  nem is részletezem.

Kedves Olvasó!  Nem elég,  hogy végiggondoljuk  a

fent ieket,  aztán minden megy tovább. Tudom, hogy vi -

lágtendenciákat  már nem lehet  megállítani,  de m i,  ak ik

hiszünk Jézusban, a M indenható és a Szent lélek  erejé -

ben, nem ülhetünk ölbe tet t  kézzel,  nem lehetünk tét-

lenek. Én mélyen hiszek az ima erejében, az Istennel

való beszélgetések hatásában és abban, hogy k i-k i kör-

nyezetében vagy szélesebb fórumokon sokat  tehet  a

szinte t ragikusnak mondható helyzet  kezelése, enyhíté-

se érdekében. M indezt  ne feled-

jük  el  egyet len napra sem !

Kinézek az ablakon. Alkonyodik .

A téli erdõ alszik ,  a fák  fázósan

bújnak ködpaplanuk alá. Talán

ism ételtem ,  de én így látom  a

k int i világot .  És tudom: a télre

jön egy új tavasz és jön Húsvét ,

jön a Feltámadás! BAYER EM IL

„A család Isten egyik legszebb ajándéka...”

Kiáltás a családokért

(Bayer Emil a „ Világtalan lelkésznõ”  címû írása kiadatlan marad, mert Irmuska néni az interjú és a lap
megjelenés között már az Örökkévalóságba költözött...)    a szerk.
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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

SEGÍTSE ÖN IS A MUNKÁNKAT!

Támogassa adója 1 %-val 
kiemelten közhasznú alapítványunkat!

VERITAS AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

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 
címû Magazint  ............ példányban.

Elõfizetési díj: 1/2 évre  1350 Ft (3 lapszám)     
1 évre  2700 Ft (6 lapszám)  

Megrendelõ (elõfizetõ) neve : ...........................................
Cím:....................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Kézbesítési cím:.................................................................
............................................................................................
(csak akkor töltse ki, ha a megrendelõ címe nem azonos a kézbesítési címmel)

........................................................
aláírás  

A megrendelõ lapot a következõ címre borítékban
szíveskedjenek feladni:
Magyar Posta Rt.
Hírlap Üzletága
1008.  Budapest, Orczy tér 1.

Legújabb és régebbi számaink megvásárolhatók, vagy telefonon megrendelhetõk postai utánvétellel a kiadótól: Veritas
Invest Zrt. Budapest, Erzsébet királyné útja 86. Tel: 383-0984 (A régebbi lapok ára: 345.- Forint + postaköltség.) 

Interneten is fogadunk megrendeléseket:  www.szentkereszt.hu  Email: szentkereszt@veritas.hu  

2003/1 2003/2 2003/3 2004/1 2004/2 2004/3 2004/4

2004/5 2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2005/5 2006/1

2006/2 2006/3 2006/4 2006/5-6

Megrendelõlap a Kiadó részére
Kérem megküldeni a következõ számokat: ........................
Példányszám: . ..........................................................
Név: ........................................................................
Cím:(ir.szám)... ..........................................................
...............................................................................

Aláírás:.......................................................
(Az összeget utánvétellel egyenlítem ki.)

Megrendelés és elõfizetés
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RÓZSÁK TEREI IKONFESTÕ KÖRRÓZSÁK TEREI IKONFESTÕ KÖR
A Szent Lukács ikonfestõ kör 1990-ben alakult. Azóta rendszeresen mûködik. Heti egy
alaklommal van ikonfestõ kör. Körülbelül harminc fõ a kör létszáma, jelenleg huszonki-
lencen festenek ikont. Évente körülbelü ennyi ikont szentelnek meg. Középkori techniká-
val történik a festés, nem mûrégiesítéssel – majd azt az idõ megoldja. Fatáblára szabad
kézzel történik mindig az ikon megrajzolása is, amelyen az alapozás enyvvel és krétával
történik. Az ikonkör vezetõje: Sallai Géza. Néhány minta az ikonfestõ kör képeibõl:



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

XIV.  ker.  Körvér Lajos tér 32/b.  szám alatt,  13 lakásos,
liftes,  társasházban 54,  57,  75,  84 és 93 nm-es lakások
350 000 Ft/nm-es áron leköthetõk.  

XIII.  ker.  Rokolya u.  22.  szám alatt,  24 lakásos,  liftes,
társasházban 38,  46,  48,  64 és 80 nm-es lakások
310 000–340 000 Ft/nm-es áron leköthetõk.

Budapesten, Zuglóban a Kerékgyártó u. 36–38. szám alatt,
20 lakásos, liftes társasházban 39, 50, 64, 66 és 69 nm-es
lakások 380 000 Ft/nm-es áron  leköthetõk!

Várható átadás: 2007.  december

XIV.  ker.  Szentes u.  37.  szám alatt,  12 lakásos társasház-
ban 58,  59,  60 és 75 nm-es lakások 350 000 Ft/nm-es
áron  leköthetõk.  Várható átadás: 2007.07.30.

Várható átadás: 
2007.07.30.

Várható átadás: 2007.09.30. Várható átadás: 2007.09.30.

BEFEJEZÉS ELÕTT ÁLLÓ IRODAHÁZ ELADÓ!
Budapesten, a XIV. kerületben a Fogarasi úton!

BEFEJEZÉS ELÕTT ÁLLÓ IRODAHÁZ ELADÓ!
Budapesten, a XIV. kerületben a Fogarasi úton!

Érdeklõdni: 06-20-9345-06-20-9345- 940940
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