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2 Szent Kereszt 

A hatékony Internet Marketing
módszerei és titkai 

Ön MOST szó szerint megtöbbszörözheti a
vállalkozása nyereségét

Cikkeink  a jelenleg használt leghatékonyabb mar-
ketingmódszereket és elveket tárgyalják , és tanít-
ják  közérthetõ egyszerûséggel. Bármi legyen is az,
amivel foglalkozik , írásainkban olyan prof itnövelõ
technikákra talál, melyek  nem csupán az Ön egyre
nagyobb, de egyre stabilabb bevételeinek  is alapjai
lehetnek . Ön mostantól olyan erõteljes marketing
stratégiákat és tak tikákat alkalmazhat, melyek  mi-
nimális költségen, akár k izárólag az idejének  és
energiájának befek tetésével folyamatos ex trapro -
f ithoz juttathatják , mégpedig rövid idõn belül .

Meg vagyunk gyõzõdve, hogy közvetlen hangvételû
cikkeinkben és tanulmányainkban tervei megvalósítá-

sához nem csak információt,  de inspirációt,  bátorítást,
és ami talán a legfontosabb, az Ön számára konkrét,
lépésrõl lépésre m egvalósítható M arket ing

M EGOLDÁSOK- at is talál.

További információ: www.marketingmegoldasok.hu

Budapest templomai: a Budapesti Városvédõ Egyesület sorozata
Megjelent az Egyesület  Templomtörténet i Csoport ja budapest i temp -

lomok történetét  és leírását  feldolgozó és bemutató sorozatának

ötödik  kötete.  A csoport  1 9 8 8 -ben alakult  meg, azzal a céllal,

hogy a fõváros m inden templomában, felekezet i különbség nélkül,

esztét ikus k ivitelû,  kézzel festet t  m iniatûrökkel vagy fényképekkel

illusztrált  történelm i és mûvészet i összefoglaló függjön.  

A könyvek a templomokban és egyházi boltokban kaphatók.
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Minden felemelõ idõszak után hirtelen lökéssel visszaesünk azokba a
dolgokba, amelyek sem nem szépek, sem nem költõiesek, nem is izgal-
masak. A hegycsúcs magasságát le lehet mérni a völgy szürke robotján.
Mégis a völgyben kell nekünk Isten dicsõségére élnünk. Látjuk az Õ di-
csõségét a hegyen, de ott nem élhetünk. A megaláztatás völgyében vál-
hat hûségünk értékessé Isten számára, itt bizonyulhat hitünk valódinak.
Legtöbben csak akkor tudunk valamit tenni, ha mindig a hõsi magasla-
ton járunk, – szívünk természetes önzése miatt van ez. De Isten azt akar-
ja, hogy a völgy durvára hasított lejtõjén éljünk a vele való személyes

kapcsolatunknak megfelelõen. Péter úgy gondolta, pompás dolog lett volna nekik ott maradni a
hegyen, de Jézus Krisztus levitte tanítványait a völgybe, arra a helyre, ahol megkapták a láto-
más magyarázatát. Le kell jönnünk a megaláztatások völgyébe, hogy kipusztuljon belõlünk a ké-
telkedés. Nézzünk vissza megtapasztalásainkra mindaddig, amíg fel nem ismerjük, kicsoda Jé-
zus, és rájövünk, miért kételkedtünk az Õ hatalmában.  Amikor a „hegyen” vagyunk, mindent el-
hiszünk, de mi történik, amikor a „völgyben” a tényekkel kell szembenéznünk, ami most meg-
aláztatást jelent számunkra? Ilyenkor is képesek vagyunk bizonyságot tenni Jézus megszentelõ-
désérõl? Amikor legutoljára fenn voltunk a hegyen Istennel, megláttuk, hogy minden hatalom Jé-
zusé mennyben és földön egyaránt. Itt a megaláztatás völgyében mégis kételkedünk! Ez a fajta
kételkedés semmivel sem ûzhetõ ki, csupán imádsággal és böjttel. 
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Kedves Olvasó!
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Szent Kereszt

M
int azt sokan tudjuk, Húsvét
után ötven nappal az Apostolok
Jeruzsálemben voltak. A ház és

környéke megtelt zúgással: szél söpört
végig és Isten Szent Lelke lángnyelvek
alakjában jelent meg az Apostolok feje
felett. Csoda történt: az összegyûlt tö-
meghez sok nyelven tudtak szólni s így a
sokfelõl összegyûlt emberek mindegyike
megértette Õket s megtelt szívük Isten
igéjével, mintegy háromezren keresztel-
kedtek meg, s életük ettõl
fogva gyökeresen meg-
változott, példamutatóvá,
hitvallóvá vált.

Kedves Olvasó, Ked-
ves Testvérem! Nyilván
csodálkozol, hogy miért
kellett mindezt gyarló
szavaimmal elmonda-
nom, hiszen e történések
köztudottak. Ne hidd, tá-
volról sem azok! A múlt
évtizedeiben generációk
nõttek fel hitoktatás nél-
kül, s ezek gyermekei is
igen nagy mértékben tá-
jékozatlanok, jobb eset-
ben botorkálva keresik az
utat. Az utat  Isten felé.

Bár ma szabadon
(vagy szabadosan) élünk s minden fele-
kezet szabadon gyakorolhatja vallását, a
sajtó, a médiák nemegyszer elmaszatol-
ják ünnepeink lényegét, gyökereit. Írnak
karácsonyi, húsvéti, pünkösdi, ádventi
népszokásokról (jól teszik), a tolerancia,
a szeretet hatalmáról, fogalmáról, csak
éppen arról nem, ami az ünnepet ünnep-
pé teszi: Jézus születésérõl, kínhaláláról,

dicsõséges feltá-
madásáról, Pün-
kösd lényegérõl és
folytathatnám to-
vább. Miért? Mert
ez így jó a liberá-
lis, a szívük mé-
lyén posztkom-

munista elveket vallóknak, az elvtelenek-
nek, a fogyasztói társadalom kegyetlen
szekértolóinak, noha kisebbségben van-
nak. És ez nem csupán hazai, hanem vi-
lágjelenség.

Földi világunk négy sarkán gyûlölet
és háborúk pusztítanak, természeti ka-
tasztrófák sora inti az emberiséget, hogy
egyszer – talán nem is olyan sokára –

mindannyiunknak az
Örök Bíró elé kell áll-
nunk s számot kell
adnunk. Põrén kell ott
állnunk, s nem lesz-
nek mögöttünk sztár-
ügyvédek, az Ítélet
pedig megfellebbez-
hetetlen lesz.

Õszintén sajnál-
nám, ha ünneprontó-
nak tartanának, de ko-
nok ember vagyok, s
az a hitem, hogy
mindezeket addig kell
ismételnem, amíg azt
az én Mennyei Atyám
engedi, amíg élek és
eszmélek. Azt is több-
ször hangoztattam
már, hogy töretlenül

hiszek az ima erejében, hogy Istennel le-
het és kell is beszélgetni, s hogy példa-
mutatóan, hitvallóként kell élnünk akkor
is, ha jó esetben csak megmosolyognak.

A tavaszt nyár követi, áttértünk a nyá-
ri idõszámításra. Reménykedünk a föld
termõerejében, a tarka rétek, a zöld me-
zõk és erdõk látvá-
nyában s abban, hogy
egyszer a jó és az
igazság mégiscsak fe-
lülkerekedik ország-
és világszerte. 

Áldott, mélyen át-
érzett és átélt ünnepe-
ket kíván                     

BAYER EMIL

Pünkösd Szent

Ünnepén

Pünkösd Szent

Ünnepén

Giotto: Pünkösd
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XVI. Benedek (latinul Benedictus PP.
XVI; született Joseph Alois Ratzinger,
1927. április 16.) a Római Katolikus Egy-
ház jelenleg uralkodó pápája, akit 2005.
április 19-én választott meg a bíborosi tes-
tület. Beiktatása 2005. április 24-én, Szent
György napján volt. Õ a 265. pápa.

Ratzinger a németországi Marktl am
Innben (Felsõ-Bajorország) született egy
rendõrtiszt fiaként. 1941-ben kötelezték,
hogy csatlakozzon a Hitlerjugendhez, de
többször ki akart lépni, és nem járt a gyû-
lésekre sem. 1943-ban besorozták katoná-
nak, és Magyarországra küldték, ahol tank-
csapdákat kellett felállítania, majd dezer-
tált. 1945-ben az ellenség fogságába esett.
Amikor kiengedték, bátyjával együtt belé-
pett a katolikus szemináriumba. 1951. júni-
us 29-én Münchenben mindkettõjüket pap-
pá szentelték.

Egyetemi éveit Münchenben és
Freisingben töltötte. Professzori kinevezé-
sét követõen a bonni, a münsteri, majd a
tübingeni egyetemen tanított. Regens-
burgban egyetemi tanszéket (intézetet) ala-
pított, amelyet ma is a „Ratzinger-iskola”-
ként emlegetnek. 1972-ben megalapította a
Communio címû katolikus folyóiratot.
1977-ben kinevezték München érsekévé,
ugyanezen év júniusában bíboros lett.
1981-ben II. János Pál pápa kinevezte az
egyházi tanítóhivatal, a Hittani Kongregá-
ció prefektusának. (A hitbeli doktrínákért
felelõs hivatal 1908-tól 1965-ig a Sacra
Congregatio Sancti Officii – a „szent hiva-
tal kongregációja” –, korábban, 1542-tõl a
Congregatio Romanae et universalis
Inquisitionis – „a római és egyetemes ink-
vizíció kongregációja” – volt.) A középko-
ri inkvizíció módszereit Ratzinger bíboros
2003-ban elítélte. 1982-ben lemondott a

müncheni érsekségrõl, 1993-
ban pedig Velletri-Segni bíbo-
ros-érseke lett. 2002 óta a bí-
borosok dékánja. Minden más
bíborosnál közelebb állt II. Já-
nos Pál pápához.

Dékáni hivatalának kö-
szönhetõen a II. János Pál ha-
lálát követõ interregnum ide-
jén õ volt a Vatikán legmaga-
sabb rangú embere. Õ celeb-
rálta II. János Pál temetési mi-
séjét 2005. április 8-án.

2005. április 19-én válasz-
tották pápává. Pápaként mon-
dott elsõ miséjén többször is
emlékeztetett a XXIII. János
által összehívott II. vatikáni
zsinat döntéseire, és leszögez-
te, hogy II. János Pál pápa
irányvonalát kívánja folytatni.

Fiatal korában radikálisnak
számított, a 60-as évek diák-
mozgalmainak idején azonban nézetei fo-
kozatosan fordultak tradicionálisabbá.
Elõdjéhez, II. János Pálhoz hasonlóan tá-
mogatja a cölibátus intézményét, ellenzi a
nõk pappá szentelhetõségét, a mesterséges
születésszabályozást, az abortuszt és az eu-
tanáziát. E két utóbbiról kijelentette, hogy

aki e „súlyos bûnöket” támogatja, annak
nem szolgáltatható ki szentség. II. János
Pál egyik legközelebbi munkatársaként
hírnévre tett szert, személyes ismerõsei
szerint kedves, sõt félénk ember. Benedek
pápa hat nyelven beszél, további négyen
olvas és ért; képzett zongorajátékos, külö-
nösen Mozartot és Beethovent kedveli.

Õ a nyolcadik német pápa, a legutóbbi
az akkori Németalföld (ma: Hollandia) te-
rületén született VI. Adorján volt 1522 és
1523 között. Az utolsó pápa, aki a mai Né-
metország területén született, II. Viktor
volt (1055–1057 között uralkodott.)

Pápai munkássága
A Kölni világifjúsági találkozón XVI. Be-
nedek nem hivatalos ígéretet tett zarándo-
koknak a marpingeni jelenések kivizsgálá-
sára. (2001-ig összesen 45 illatészlelést, 20
fény- és napvíziót, 11, még a Vatikán által
hivatalosan kiküldött orvos igazolására szo-
ruló gyógyulást, 15 jelenést és 3 megtérést
regisztráltak, melyekben Szûz Mária Né-
metország és a németség jövõjéért aggó-
dott.) Elsõ enciklikáját, amely a Deus cari-
tas est (Az Isten szeretet) címet viseli, 2006.
január 25-én mutatták be a Vatikánban.

Isten éltesse! 

N yolcvan éves XVI. Benedek pápaN yolcvan éves XVI. Benedek pápa
N yolcvan éves lett Joseph Ratzinger, azaz XVI. Benedek, aki
265-ik pápaként két éve áll a római katolikus egyház élén.
A születésnapot ünnepi szentmisével és a pápa könyvének
megjelentetésével köszöntötték.
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Keresztény mûvészek

Remélem, nem veszed tõlem sértésnek, ha azt mondom,

hogy egy hiperaktív ember vagy, és egy perced sem múlik el ki-

használatlanul. Ez olvasható ki szakmai életrajzodból. 

Így van, állandóan aktív életet élek, bár én hiszek

abban is, hogy az ember életút ja valamennyire k i van je-

lölve. 

Elõrebocsátom, hogy nem akarok a magánéletedben váj-

kálni, tõlem ez távol áll.

Bármit lehet tõlem kérdezni, ha valaki közszereplõ,

akkor az élete nagy része nyitott könyv, és nem tiltakoz-

hat az ellen, hogy bármiféle érdeklõdés megnyilvánuljon

feléje.

De ennek a lapnak ez nem stílusa. Ismer téged mindenki

mint színészt, de én a belsõ emberre és nem a külsõségekre va-

gyok kíváncsi. Ha jól tudom, református háttérrel rendelkezel.

Bonyolult .  Édesapám katolikus, Édesanyám reformá -

tus. Nagybátyám, Édesanyám egyik testvére református

lelk ipásztor volt, és a keresztapám, Debreczenyi Károly

szintén református lelk ipásztor. Én az ökumené jegyében

születtem, és ahol õ szolgált, a Budahegy-vidéki Refor -

mátus Gyülekezetben nõttem fel. Most Dunakeszi refor -

mátus lelkésze.

Hamar kapcsolatban kerültél a hittel.

Abszolút így van, de ennek ellenére nem erõltették

rám a vallást. Édesanyám megkérdezte t izenéves korom-

ban, hogy van-e kedvem elkísérni a templomba. És én

azt mondtam, hogy van. Édesapám nem vallásos, már-

már agnosztikusnak vallja magát, pedig a jezsuitákhoz

járt  iskolába. Nem lett  gyakorló keresztény, de az ünne-

peket megtart ja. Nagybátyám kis malíciával erre azt szok-

ta mondani, hogy ilyenek a karácsonyi keresztények. 

Ehhez az elmúlt ötven év is hozzájárult.

Igen, vagy kiölte, vagy megerõsítette az emberek -

ben a hitet. Édesanyám református családba született, és

ezt a hagyományt vit te tovább. Én nagyon hiszek abban,

hogy a közösségben való vallásgyakorlás sokat számít

az egyén életében, és abban is, hogy milyen az a közös-

ség. Édesanyámnak a Pasaréti Református Gyülekezet

sokáig fontos volt az életében. Ott is elsõsorban Jó Sán -

dor református lelkész, aki nagy lelk i tanácsadója volt

egész életében, no meg Gyökössy Bandi bácsi. Kamasz

döntéseimet is megbeszélték. Emlékszem, Édesanyám

olyan kérdéssel fordult  egy alkalommal Bandi bácsihoz,

hogy mennyire lehet beleszólni egy gyerek életébe, mert

voltak olyan dolgaim, amelyek nem tetszettek neki. És

akkor Gyökössy Bandi bácsi mérhetet len bölcs tanácsa az

volt ,  hogy a megengedõ szeretet jegyében hagyni kell a

gyereket rosszul dönteni, mert abból fog tanulni. Persze,

ha veszélyt lát az ember szülõként, akkor avatkozzon

bele. 

Szóval ezek voltak az alapok.

Igen. Mielõtt gimnáziumba kerültem, a vallástörté -

neti alapjaim már megvoltak. A hittani, a bibliai és a re -

formátus Káté ismerete egyaránt. A Budahegy-vidéki Re-

formátus If júsági Közösségbe jártam kamasz koromban.

Ezek a tanulmányok, kulturális alapok –  azt gondolom

– , a hittõl függetlenül is hozzátartoznak az általános

mûveltséghez. Ezeket tanítani kellene a mostani f iatal-

ságnak is.

Akkor ki mered mondani, hogy Te egy hívõ ember vagy. 

Természetesen.

Ezt még a mai napig is sokan nem merik felvállalni.

Én ezt butaságnak tartom, az embernek vállalnia

kell önmagát minden értelemben.

Hova jártál iskolába?

A Baár-Madas Református Gimnáziumba jelentkez-

tem, és ide jártam másfél évig. Ez volt  az elsõ gimnázi-

umom, majd jött még kettõ. Emlékszem, minden hétfõ

reggel istentisztelettel indult a hét, amelyen nem volt kö -

telezõ a részvétel. Hát, ahogyan ez lenni szokott, a diák -

ság egy idõ után lekopott. Hétfõn reggel nyolckor nem

mindenkinek az volt a legfontosabb, hogy az istentiszte -

leten részt vegyen. Ezért az egyik szülõi értekezleten va -

lak i azt mondta az iskola vezérkarából,  hogy kötelezõvé

kéne tenni a hétfõ reggeli istentiszteleteket, és Édes-

anyám közbeszólt ,  hogy inkább vonzóvá!  Másfél év el-

telte után magántanuló let tem, mert rengeteg munkám

volt .  Végül a Balett intézetben leérettségiztem. Célom az

egyetem, a színészi diploma volt .

Voltak az életed folyamán olyan helyzetek, amikor úgy

érezted, hogy az Isten megsegített?

Nekem minden áldott nap ilyen érzésem van. Én

nem a különleges helyzetekben gondolom felfedezni az

Isten jelenlétét. Egy Reményik-verssorral tudnék erre vá -

laszolni a legjobban. A Kegyelem címû versében azt

mondja:

„ Akkor megnyílik magától az ég,

S egy pici csillag sétál szembe véled,

S olyan közel jön, szépen mosolyogva,

Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor –  magától –  szûnik a vihar,

Akkor –  magától –  minden elcsitul,

Akkor –  magától –  éled a remény.

Álomfáidnak minden aranyágán

Csak úgy magától –  friss gyümölcs terem.”

Ez a kegyelem, amikor magától történnek a dolgok,

amikor az embernek olyan magától értetõdõen jóra for -

dul minden, akkor kell felismerni Isten gondviselõ kegyel-

mét. És mindig hálát kell adni ezért. Keresztapámat kér -

deztem életem egy elégedett szakaszában, hogy mit kell

tenni, amikor minden a helyén van. Azt mondta, hálát

kell adni, ez a legfontosabb.

Istentõl sokféle keresztet is kapunk, amelyet ha tetszik,

ha nem, hordoznunk kell.  Ez is kegyelem, hiszen ezáltal válunk

jobb emberekké. Te hogyan látod ezt?

Az ember nem szívesen beszél az életének vagy a

családjának az árnyékosabb oldaláról. Amellett, hogy mi-

lyen szépen élünk, édesapám régóta két olyan rákbeteg -

séggel küzd, amely folyamatos kemoterápiás kezeléssel

jár. Édesanyám agyérgörcsöt kapott három és fél évvel

ezelõtt. Tehát azok a keresztek, amelyeket az embernek

hordozni kell,  azok ránk vannak mérve, és türelemmel

kell vinni. Errõl is eszembe jut egy történet. Egy ember,

aki a sivatagban cipeli a keresztjét, panaszkodik az Isten -

nek, hogy miért jutott neki ilyen nagy teher. Isten meg -

ígéri neki,  ha egy oázisba ér, ledobhatja a kereszt jét és

választhat egy másikat. Eljut az ember az oázisba, ledob -

ja keresztjét és elkezd válogatni. Mindenféle keresztet

talál, óriásit, amelyet meg sem lehet moccantani, picit is,

Én színészként szolgálom a Jóistent!
Németh Kristóf  –  színész, igazgató –  1 9 7 5 -ben született Budapesten. Az általános iskolában ismerkedett meg a szín-

házzal, 13  évesen Szántó Erika kiválasztotta a Gaudiopolis címû filmjének egyik fõszerepére, majd ezt követõen szerepelt

Dömölky János Különbözöm, tehát vagyok címû tévéfilmjében. Földessy Margit színiiskolájában szerezte meg a szakma

alapjait. Egy ideig vezette az Én is voltam gyerek címû ifjúsági mûsort a tévében, és játszott a Radnóti Színház Julius Caesar

elõadásában. A gimnáziumi évek alatt játszott a Karinthy Színházban, valamint számos tévé- és mozifilmben kapott

szerepet. Az országos ismertséget a Szomszédok címû teleregény hozta meg számára, amelyben három évig szerepelt.

Közben megnyert öt országos szavalóversenyt, valamint Kazinczy-díjat kapott, és leérettségizett a Balettintézetben. Érettsé -

gi után felvételt nyert a Színház-és Filmmûvészeti Fõiskolára, Benedek Miklós osztályába. Fõiskolai tanulmányai alatt

Tímár Péter Csinibaba címû filmjének egyik fõszerepét játszotta el. Elsõ színházi rendezése Peter Shaffer Equus címû darab -

ja volt, amely a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola Padlás színpadán volt látható. 1 9 9 8 -ban diplomázott színész szakon,

majd felvételt nyert Babarczy László posztgraduális színházrendezõ osztályába, ahol tanulmányait jelenleg szünetelteti.

Diplomás színészként a Budapesti Kamaraszínházhoz szerzõdött, amelynek azóta is tagja. 
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mint egy fogpiszkáló, de ahhoz mit szólna a többi ember.

Végül talál egy olyat, amely nem is túl pici, nem is túl

nagy, elbírja, ez megfelel neki. Azt mondja az Istennek:

ezt választom. És Isten válaszol neki: látod, kiválasztot-

tad azt, amelyet az elején ledobtál. Azt gondolom, hogy

a hívõ ember valahogy így van a kereszthordozással.

Gondoltál-e már családalapításra?  A rólad szóló írásokból

tudom, hogy nagyon gyerekszeretõ vagy.

De még mennyire!  Érdekes, hogy bár soha nem volt

számomra kritérium, de a partnereim többségükben re-

formátusok voltak –  így hozta a Jóisten.

Ezek szerint egyházi esküvõt szeretnél, és hitben neveled

fel majd a gyerekeidet.

Mindenféleképpen, és azt szeretném, hogy a ke -

resztapám adjon majd össze a jövendõbelimmel.

Beszéltünk hitrõl,  keresztrõl,  családról,  beszéljünk még a

magyarságról.  

Magyarságunkban a keresztény erkölcsiség, a ha-

gyománytisztelet és a nyelv a legfontosabb. Ha végigné-

zek a mai magyar társadalmon, akkor nem nagyon érzek

közösséget a többséggel. Ez a véleményem.

Kemény szavak ezek egy hívõ embertõl.

Amit ma látok ebben az országban és az it t  élõ az

emberek lelkében erkölcsi,  világnézeti szempontból, az

olyan, ahonnan menekülni kéne, ha az embernek nem

lenne egy erõteljes ragaszkodása a hazájához. 

M it jelent számodra a nemzettudat?

Ez egy nagyon erõteljes nyelvi kérdés. Tudományo -

san is bizonyított ,  hogy nyelvünk az egyik legkülönlege-

sebb, leggazdagabb nyelv a világ nyelvei közül, és mi

mégis hagyjuk elkorcsosulni. Ebben nagy szerepe van a

médiának is. Nem vélet len, hogy annyi versmondó verse-

nyen részt vettem. A magyar prózát és lírát rettentõ fon-

tosnak tartom. De a beszélt  nyelvvel ugyanígy vagyok.

Nyelvünk mérhetet len gazdagságát és k ifejezésmódját

ápolni kell.  A Kazinczy-versenyek nagyon fontosak ebbõl

a szempontból. Nem ügyelünk a beszélt nyelv helyessé-

gére –  manapság már a színházban sem – , pedig régeb -

ben ez volt a legautentikusabb közeg. A nyelv t isztasága

mellett  a helyes történelemszemlélet is nagyon fontos

egy nemzet életében. Egy egészen elképesztõ adottságú

országban élünk. Mekkora és milyen ország volt  a mi-

énk!  Saját honfitársainkkal vagyunk körülvéve, de el kell

fogadnunk országunk történelmét Trianonnal kapcsolat-

ban is, és így kell mindent megtennünk a határon túli és

belüli magyarságért. 

M i a Te hitvallásod lé-

nyege?

Két ember közt a leg-

rövidebb út egy mosoly –

én ezt nagyon fontosnak

érzem. Ha mi mosolyogva

nézünk a világra, akkor a

világ is valószínûleg vissza

fog mosolyogni ránk. Az

embert  nagyon determ i-

nálja az, hogy miként éli

az életét, boldog-e vagy

sem, és hogy a környeze -

tével milyen viszonyban

van. Sohasem fogom elfe-

lejteni –  szintén a Budahegy-vidéki if júsági gyülekezet-

ben történt – , jött  hozzánk egy vendéglelkész prédikál-

ni, majd utána sokat beszélgettünk arról, hogy ki mi sze -

retne lenni. Akar-e valaki közülünk lelk ipásztor lenni –

tette fel a kérdést. És nem nagyon akadt a mi gyüleke-

zetünkben olyan f iatal,  ak i ezt a hívatást választotta vol-

na. Engem is megkérdezett. Én mondtam, hogy színész

szeretnék lenni. Azt felelte, nem baj f iam, úgyis lehet

szolgálni a Jóistent. Én azóta is erre törekszem, ez az én

hitvallásom. 

A mai társadalmi– gazdasági helyzet nem nagyon kedvez

a mosolynak.

Ez tény, nem könnyû mosolyogni. Lehet, hogy én k i-

vételezett helyzetben vagyok a foglalkozásom miatt, tv-

sztár lettem, de mindig az akt ivitásban  látom a megol-

dást. A panaszkodás egy passzív állapot. Én egy harcos

ember vagyok, inkább keresem a konflik tust.

M it vársz a szappanoperától, amelyben folyamatosan sze-

repelsz?

A mûvészetet nem az RTL Klubon és nem a kereske-

delmi csatornákon kell keresni. Ez egy napi sorozat, nem

kell tõle többet elvárni, csak szórakoztatni hivatott, nincs

benne káros dolog. És már az is eredmény, ha a kama -

szok azért  jönnek el életükben elõször a színházba, hogy

az általuk rajongott tv-sztárt  testközelbõl láthassák. Ez a

kulturális közeg késõbb hatással lesz rájuk. Ezért egy so-

rozat nem is rossz csalogató eszköz arra, hogy a fiatalok

színházba járó emberekké váljanak. Azt szoktam monda-

ni,  hogy a népszerûséget konvertálni lehet értékben.

Ha már itt tartunk, mi jelenti számodra a legfontosabb ér-

téket?

Legfontosabb érték számomra a t iszta erkölcs, a be-

csület. Ezt minden téren így gondolom, ha ez nincs meg,

akkor vége a világnak. Ezt  örököltem, szüleim erre nevel-

tek. Én két elképesztõen hiteles és t isztességes ember

nevelésének eredményeként válhattam azzá, amivé let-

tem. Mindig azt láttam otthon, hogy õk soha az életben

nem hazudtak egymásnak, de másnak sem. De ugyan-

ilyen fontosnak tartom a pontos adófizetést is, mert ha

nem így teszünk, akkor a többi embertársunktól lopunk.

Kollégáimat sem fúrom, nem terjesztek rágalmakat. Le-

hessen adni a szavamra, lehessen számítani rám. Érték-

nek tartom a családot, gyermeket, kultúrát,  mûveltséget. 

Nemcsak színészettel foglalkozol, hanem a Károlyi Kultu-

rális Alapítvány igazgatója is vagy, saját céged van, sõt sportlö-

võ is vagy.

Így van, cégem reklámmal, rendezvényszervezéssel,

kommunikációval foglalkozik. Ezek kötõdnek az én alap -

tevékenységemhez. A sport lövészetben országos bajnok

voltam, de most már csak hobbi szinten ûzöm. Fegyve -

reket is gyûjtök, természetesen sportcélokra. Azokkal a

barátaimmal, akik hivatásból vadászok, komoly konflik-

tusban vagyok, mert ami az élet k ioltásával kapcsolatos,

azt nem tudom elfogadni. Nem tartom nemes sportnak. 

M iért van szükséged ilyen sok fajta tevékenységre?

Mert a színészet –  lehet, hogy meghökkentõ lesz,

amit most mondok – , nem egy intellektuális mûfaj.  M int

ahogy a színészek nagy része sem entellektüel, hanem

derék munkásember. Ha végignézek a mai színésztársa-

dalmon, azt kell hogy mondjam, nem mûveltebbek az át-

lagnál. A régi nagyok természetesen k ivételek ez alól.

Háromezer színész van ebben az országban, és nincs

annyi szerep, minõségi munka, hogy mindenki fejlõdni

tudjon. Így sokakat intellektuálisan nem elégít k i önma -

gában az a tény, hogy pusztán színészként szerepeket

játsszon. Bennem mindig is munkáltak más ambíciók is.

Az igazán nagy egyéniségek óriási szellemi alappal ren -

delkeztek, és mûvelték magukat egy életen át. A mai

színházi struktúra ezt nem követeli meg. Nem ismerik a

színháztörténelmet, nem beszélnek nyelveket, nem is-

merik a mai kortárs nemzetközi színház-mûvészetet

sem. A f iatal színészek többsége nem tud hozzászólni

egy zenei vagy képzõmûvészeti alkotáshoz. A kapitalis-

ta világban nem cél a mûvelt ember, mert a mûveletlent

könnyebb befolyásolni.  

Politizálni szoktál?

Jobboldaliság, baloldaliság, liberalizmus vagy konz -

ervat izmus –  amiket kérdeztél – ,  ezek a fogalmak na-

gyon komoly magyarázatra szorulnak. Én soha nem kér -

kedtem azzal, hogy milyen a pártpolit ikai meggyõzõdé -

sem, mert egy színésznek nem az a dolga, hogy polit i-

záljon. Aki engem ismer, az ismeri az én világnézetemet

is. A színházba járó embert viszont ne zavarja meg az,

hogy akit a színpadon lát, az melyik párt tagja. Egy eny -

nyire polarizált világban ha egy mûvész nyíltan kam -

pányolni kezd egy párt  mellet t ,  könnyen elveszíthet i a

nézõk ötven százalékát. Nagy a felelõsségük azoknak a

mûvészeknek, akik különbözõ pártok szekereit  tolják.

Nem tartom helyesnek egyik oldalon sem. Nekünk a mû -

vészetért kell küzdeni, és nem szabad megosztani a kö-

zönséget. Nem azért mondom ezt, mert félek vagy gyá -

va vagyok, nem errõl van szó. Természetesen nekem is

megvan a magam világnézete, pártpolit ikai hovatartozá -

sa, de én nem viszem a nagyközönség elé. Én így érzem

helyesnek. Márai Sándort idézném ezzel kapcsolatban,

ak i azt írja, hogy nagy a különbség a hazaszeretet és az

államszeretet között. Aki a hazáját szeret i,  az egy ha-

gyományt szeret, ak i viszont az államot szeret i,  az egy

koncot szeretne kapni tõle. Míg a haza nem ad k itûnte-

tést, pénzt, addig az állam igen. Ha megnézed azokat az

embereket, akik különbözõ pártrendezvényeken fellép -

nek, azok nem is élnek ebbõl olyan rosszul. De Isten õriz -

zen engem attól, hogy ítélkezzem felettük, nem az én

feladatom.            

Köszönöm a beszélgetést!                             

Kuruczleky Ilona

fõszerkesztõ

A fõszerkesztõ beszélget Németh Kristóffal
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Gróf Károlyi Lászlóval és feleségé-

vel, Erzsébet grófnõvel beszélgetek

a Fóti kastélyban. Kérem, mutas-

sák be a családjukat és Fótot.

Károlyi gróf: A család Nagy-

károlyból való, onnan jött Károlyi István, a dédapám

Fótra. Károlyi István anyja vette meg a fóti birtokot. A

Fekete grófoknak volt itt elõtte kúriájuk. A birtok Új -

pestnek egy részét is tartalmazta. Az 1800 -as évek

elején Pest politikailag jelentõssé vált, ezért jött el a

család Nagykárolyból ide. Telepeseket hoztak a mai

szlovák határtól, munkásokat, iparosokat. Sok ezer

hektárt adtak át különbözõ célokra. Károlyi István má -

sodik felesége Esterházy-lány volt, aki korán meghalt.

Károlyi István gróf tanulmányainak befejezése után be-

lépett a Liechtenstein-huszárezredbe, 1821 -ben diplo-

máciai szolgálatban Párizsba helyezték. Évekig élt

Olaszországban. A reformkor politikai küzdelmeiben

nem vett részt, de a szabadságharc kitörése után elvál-

lalta a Pest megyei fõispánságot. Fóton nemzetõrséget

szervezett és felállította a Klapka György parancsnok -

sága alatt álló I. hadtest kötelékében harcoló Károlyi-

huszárezredet. 1849 . februárban Windischgraetz elfo-

gatta és bebörtönöztette. 1850 -ben váltságdíj fejében

kiengedték. 1860 -ban, majd 1867 -tõl 1881 -ig ismét

Pest városmegye fõispánja. Nevéhez fûzõdik az Ybl ter-

vei szerint készült fóti templom és kastély felépítése. A

gróf megfogadta a börtönbõl való szabadulása után,

hogy templomot épít. Katolikus templomot épített, pe -

dig Fót református lakosságú volt, mindenek ellenére a

falusiak segítették az építkezést. Károlyi gróf Olaszor-

szágban jó viszonyban volt a Vatikánnal, a pápákkal. A

fóti egyházközség a Váci egyházmegyéhez tartozott,

pénzügyi gondok támadtak köztük. A gróf halálakor

nem jelentek meg a váci papok a temetésén, mert a

Dunakeszi egyházközség pénzét elvette Fót –  õk így

látták. Gróf Károlyi István alapította a Szent István Tár-

sulatot. 

1945-ben államosították a Károlyi-vagyont. Apám,

öcsém, apám húga a Fóti templom kriptájában lett

mégis eltemetve a kommunisták alatt. A múlt rendszer-

ben még éltek az uradalom emberei, eljöttek a teme-

tésre, még Nagykárolyból is. 

Mi lett a kastélyból?

Erzsébet grófnõ: A Fóti kastélyból elõbb kórház,

majd gyermekotthon, utána ÁVÓ-ház és végül kaszár-

nya lett. 1957 -ben lett végleg gyermekváros. Magán-

kezdeményezésre Vándor Györgyi gyûjtötte  ide az ár-

vákat, aztán államosításra került a gyermekotthon is.

„ Minta gyermekotthon lett.”  Most nyolcvan gyermek

él itt, kétszáz dolgozó látja el õket. A kastély most is

állami tulajdonban van. Mûemlékvédelem alatt áll az

épület, a Szociális Minisztérium a kezelést a Gyermek-

központra ruházta át. Albérlõk vagyunk a saját kasté-

lyunkban. A tulajdonos a magyar állam, a kezelõi jo-

gok egyelõre az Egészségügyi Szociális és Családügyi

Minisztérium kezében vannak. A Kincstári Vagyonigaz -

gatóság kastélyprogramjában kb. háromszáz másik

kastély, kúria mellett kell a fóti mûemlék további sor-

s á r ó l

h a t á -

rozni.  Pá -

lyázatot írná-

nak k i,

amelyen mi a többi résztvevõvel in-

dulnánk együtt. Szeretnénk az egyik

szárnyban kastélyturiz -

must indítani. A föld-

szinti termeket fo-

gadótermekként

használni kon-

ferenciák cél-

jára. A galéri-

án a már mû-

ködõ múzeu-

mot megtarta-

ni, és a kas-

télyban kiállító-

és hangver -

senytermet ki-

alakítani.  A

kastély körüli parkot kel-

lene  eredeti állapotába visza-

állítani. Végleg visszatelepül-

tünk Magyarországra, szere-

tünk itt élni.  A kastély jelenle-

gi berendezése az általunk

összegyûjtött  bútorokból áll,

amelyekrõl, gondoljuk, hogy va -

lamelyik családunk volt tulajdoná-

ban lévõ kastélyokból származ-

Szeretnénk, ha a fóti gyermekváros lakói 
hittanra és misére járnának

Szeretnénk, ha a fóti gyermekváros lakói 
hittanra és misére járnának

Hit–magyarság–érték
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nak, mint például a füzérradványi Károlyi kastélyból,

valamint a budapesti Múzeum utcai Károlyi palotából.

A valaha nagyhírû, 80  000  kötet tartalmazó könyvtá-

rából, kb. 200  kötet maradt, amelyeket 1945  elején

apám eldugott a templom tornya alá,  a többit az ak -

kori hatalom elégettette a kastély udvarán 1949 -ben.

Hogy sikerült visszajönni Fótra?

Károlyi gróf: A gyermekváros akkori igazgatója,

Csáki László keresett meg, hogy az intézet felvenné

a Károlyi nevet. Eljöttünk az ünnepségre, feleségem

védnöknõje lett  az intézménynek.

Gondolkodtunk a visszatéré-

sen. Az it teni gyermekek

nem ismerik jól a magyar

történelmet, Szent István

állam alapító k irályról

alig hallottak. A gyere -

kek hitoktatása nincs

megoldva. A

g y e r m e k -

k ö z p o n t -

nak van egy

alapít ványa,

a 1 8 . évet betöl -

tött állami gondo -

zottak életkezdé-

sét segít i.  Én va-

gyok az elnöke,

Sebõk  Sándor

atya is a kuratóri -

umban van. 

Erzsébet gróf-

nõ: A nevelõk

nem viszik misére

a gyerekeket. A fa-

lubeliek, Csáky atya

alatt, kivitték hétvé-

gére az árvákat a

családjukhoz, és ve-

lük jártak misére,

de ez a kezdemé-

nyezés is elhalt.

Károlyi gróf: Az önkormányzat is megosztott ebben

a témában.

Erzsébet grófnõ:  Én fiatal koromban szolgáltam a

Máltaiaknál, szerettem volna, ha a nagyobb árvák

megtanulják az ápolást, hogy tanuljanak a Károlyi kór-

házban, Újpesten. Azt a választ kaptam, hogy ez itt

nem szokás. Azt gondolom, nem kapják meg azt a

lelki nevelést, ami ehhez kell –  most már nehéz ezzel

szembe menni. 

Károlyi gróf: Francia apácák dolgoztak a családom

tulajdonában lévõ újpesti Stefániumban, amely 1948 -

ban államosítva lett. Ügyvéddel megtámadtuk a dön-

tést, visszahívnánk a nõvéreket Franciaországból. Jön-

nének is, de a francia követség azt mondta, ez az ál-

lam belügye. Az újpesti Károlyi Kórház, amelyet déd-

nagyapám alapított és amelyet családom 1 9 4 8 -ig saját

költségére mûködtetett, és amelyet szintén 1948 -ban

államosítottak, most úgy látszik, bezárás elõtt áll. 

Erzsébet grófnõ: A Károlyi család az egyik leggazda-

gabb család volt az 1945  elõtti Magyarországon. Hu-

szonöt szociális intézménye volt a családnak, köztük

templomok és kastélyok is. A kárpótláskor az öt Károlyi

testvér öt millió forintot kapott, csak kárpótlási jegyek-

ben. Szégyenletes.  

Károlyi gróf: A zempléni vadászkastély –  László

Tanya –  volt a második otthonunk. Amíg tárgyaltam az

állammal a visszavásárlásáról hazaköltözésem után,

addig eladták másnak, helyes összeköttetésekkel ren-

delkezõnek. Jogtalanság, hogy az államosított vagyont

vissza se vásárolhatjuk. 

Erzsébet grófnõ: A románok legalább visszaadják az

eredeti tulajdonosnak a vagyont, a kolozsvári palotát

most remélem visszakapni. A magyaroknak szándéká-

ban sincs ilyesmi. Károlyi István majdnem Aradi vérta-

nú lett. Kihasználták a Károlyi családot, pedig szociáli-

san érzékenyek voltak. A nagymama száznegyven há-

zat ajándékozott Fótnak. 

Károlyi gróf: Azt szeretnénk elérni, hogy az intézmé-

nyeink olyan céllal mûködnének, amelyre a család an-

nak idején alapította. 

Erzsébet grófnõ: Sebõk Sándor atya restauráltatta a

templomot. Pénz kell mindenre, ezért adunk jótékony-

sági bálokat. Az egyik rendezvényre meghívtuk Beer

Miklós püspököt és a nunciust is. 

Nemzeti öntudat, hazaszeretet, mit jelentenek ezek a

fogalmak önöknek?

Károlyi gróf: Ötven évig voltam emigrációban.

1944 -ben elõször a Szudétákba menekültem, majd on-

nan Bajorországba utaztam. 1946 -ban Svájcban foly -

tattam tanulmányaimat. 1948 -ban Argentínába emig-

ráltam, ahol elõször munkásként tevékenykedtem,

majd mint üzletkötõ bekapcsolódtam az üzleti életbe.

1952 -ben Chilébe költöztem, ahol a halászatban tevé -

kenykedtem. 1953 -ban Peruba mentem tovább, ahol

kávé-, gumifa-, banán-, koka- és borsültetvényt hoztam

létre a felsõ Amazonas vidékén. 1962 -ben eladtam az

ültetvényemet, és Limában bankárként mûködtem to-

vább. 1 9 6 7 -ben költöztem Angliába, de bárhol is

éltem, megmaradtam mindig magyarnak.

Erzsébet grófnõ: Erdélyi származású vagyok, dálnoki

Kenyeres Erzsébet, Bajorországban születtem. Ausztriá-

ban nevelkedtem, a nagyszüleimnek Szatmárban és

Arad mellett voltak birtokaik, apai ágon pedig Korond

környékén. Németországban, négyéves koromtól Spa-

nyolországban éltem, majd Ausztriában, Angliában tele-

pedtem le.  Amikor Károlyi László gróffal találkoztam,

még nem beszéltem magyarul. A Sacre Coeur iskolába

jártam az apácákhoz, ahová az édesanyám és nagy -

mamám is. A gróffal 1992 -ben kötöttem házasságot.

Az elsõ házasságomból született két lányom. Édes-

anyám fordította németre Bécsben Pilinszkyt, hogy te-

gyen valamit a hazáért. Elõadásokra hívta ki a keresz-

tény írókat, a magyar intellektuális rétegnek. 

Károlyi gróf: Az emigrációs magyarság, fõleg a dél-

amerikai,  integrálódott, de megmaradt magyarnak. A

mûvelt nyugat tud 1 9 4 8 -ról és 1 9 5 6 -ról. A külföldi ma-

gyarok közt optimizmus uralkodott. Megtartottuk a

nemzeti ünnepeket. A nemzeti zászló is mindig ki volt

tûzve a házunkra, és ez nem magyarkodás. Itt is fel

akarjuk ezt éleszteni és a vallási életet az Alapítványun-

kon keresztül, mert az ötven évig tartó kommunizmus

megtette a maga romboló hatását. Fotó és szöveg: 

KURUCZLEKYILONA
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E
zt tette és teszi élete hosszán. S ez
nem bibliai samaritánuskodás, ha-
nem természetesen vállalt áldozat.

Ez a magatartás is nemzeti érték. A ma-
gyar szolidaritás, az emberi méltóság vé-
delme, a sorsok egyengetése, a tehetség
támogatása is történelmi és jelenbeli ér-
ték – nemzeti s erkölcsi magaslat. Ez is
alkotás, ez is cselekvés.”

De honnan indult Böröcz József élet-
útja? A II. világháborúban a front vissza-
vonulásakor Krasznahorka mellett ma-
gyar katonaként megsebesült, s innen ke-
rült a bécsi hadikórházon keresztül Bajor-
országba amerikai fogságba. Onnan Mün-
chenbe szökött, s végül Svájc, Thalwill
lett az otthona. Szabónak tanult. 1950-ben
belépett a Svájci Keresztény Szakszerve-
zetbe. Zürich városa 1986-ban „iparbíró-
nak” nevezte ki, 80 éves koráig tartó ha-
tállyal. 1958-ban – jövõre lesz 50 éve –
részt vett a Svájci Keresztény Magyar
Munkavállalók Szövetségének megalakí-
tásában. 1962 óta elnöke a szervezetnek.

Kezdetben Svájci Keresztény Magyar
Munkásszövetségnek nevezték a szerveze-
tet. Késõbb változtatták Munkavállalók
Szövetségére, hisz ekkorra a magyar mene-
kültek jelentõs többsége nem munkásként
kereste kenyerét, hanem értelmiségi pályá-
kon helyezkedett el. A Szövetség kezdettõl
fogva máig tagja a svájci Keresztény-
Nemzeti Szakszervezetek Szövetségének.
Ennek értelmében a magyar szakszerveze-
tek tagjait munkaügyekben támogatásban
és ingyenes jogvédelemben részesítik.

B. Szabó Péter, a Szövetség titkárának
összefoglalója szerint – a Szövetségnek
minden Svájcban élõ magyar származású
egyén tagja lehet. A Szövetség – bár nevé-
ben viseli a keresztény jelzõt – tagjait nem
valamely felekezet, hanem a magyarság-
hoz való tartozás alapján szervezi. Nem
tesznek különbséget katolikus, protestáns
vagy akár zsidó vallású magyarok között.

Az alapítás után néhány esztendõvel
az akkori elnök, Hanzély Menyhért a Szö-
vetség feloszlatását javasolta, mert a tag-
ság többsége nem fizetett tagdíjat. A zü-
richi csoport vezetõje, Böröcz József né-
hány társával együtt akadályozta meg a
feloszlatást, s ekkor a Szövetség központ-
ját Oltenbõl Zürichbe helyezték át. A
szervezet elnöke jelenleg is ellenszolgál-
tatás nélkül végzi áldozatos tevékenysé-
gét. A Szövetség fontosnak tartotta a ma-
gyar menekültek betegség-biztosításának
rendezését. A Svájci Keresztény-Szociális
Betegbiztosítónál több, mint kétezer ma-
gyar családnak sikerült elõnyös
kollektív betegbiztosítást kötnie.
Komoly feladatot jelentett a tag-
ság számára megfelelõ munkát
és olcsó lakást szerezni. A tagok-
nak költözködési pótlékot, há-
zasságkötés és gyermek születés
esetén pedig egyszeri gyorsse-
gély kifizetését garantálja az
alapszabály.

A Magyar a Magyarért akció
keretében mintegy 700 menekült
telepedhetett le Svájcban. A me-

nekülteknek kezdeti anyagi gondjaik eny-
hítésére hosszú lejáratú kamatmentes köl-
csönt biztosított a Szövetség. A svájci ma-
gyarok legnagyobb és anyagilag legerõ-
sebb szervezeteként állandó jelleggel tá-
mogatták a németországi Burg Kastl-i
magyar gimnáziumot. A helyi magyar
szervezetekkel és egyházakkal karöltve
kivették részüket a nemzeti ünnepek szer-
vezésében, továbbá támogatták a magyar
könyvkiadást. 

A Szövetség fennállása óta támogatja
a magyarországi és az elszakított területe-
ken bajbajutott honfitársainkat. Elnöké-
nek közbenjárására 2001 áprilisában pél-
dául 47 tonna, több mint egymillió svájci
frank értékû élelmiszer-adományt juttat-
tak el Magyarországra és Kárpátaljára. De
Erdély, sõt Délvidék sem maradhatott ki a
támogatandó területek közül. Összességé-
ben 14 teherautónyi, 170 tonna élelmi-
szert juttattak el az érintett országokba.
De Böröcz József áldozatos emberszere-

Mások létéért vívott küzdelemben nõtt naggyá

Köszöntjük a Svájcban élõ 85 esztendõs

Böröcz Józse fe t
Évek óta atyai barátság fûz Böröcz Józsefhez, aki Zürich mellett
élve évtizedek óta segít a nehéz sorba jutott magyar testvérein,
éljenek akár Svájcban, M agyarországon, Erdélyben vagy Délvi-
déken. Áldozatos munkája elismeréseképp tíz évvel ezelõtt M a-
gyar Ö rökség Díjban részesítették. Dobos László felvidéki író
laudációjában akkor a következõket mondta róla: „Böröcz Jó-
zsef élete nemes lelkével, a mások létéért vívott küzdelemben nõtt
naggyá. Életmûve azonos rangú minden más, M agyarországért
és magyarságért tett és végzett nagy cselekedettel… Életének lé-
nyege az emberszeretet, az emberbecsülés, a gyenge, a bajba
jutott, a kiszolgáltatott, védtelen segítése.

Böröcz József és Elisabeth Kopp nyug.  belügyminiszter
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tete közé sorolhatjuk Duray Miklós támo-
gatását, vagy amikor Szõcs Gézát a romá-
nok kiutasították Erdélybõl, kieszközölte,
hogy Svájcban menedékjogot kapjon a
neves költõ. Ha teheti, Böröcz József a
Szövetség nevében szót emel a bebörtön-
zött vagy üldözött magyarok érdekében az
EBEÉ-konferenciákon (Európai Biztonsá-
gi és Együttmûködési Értekezlet) is.

Jelenleg legnehezebb feladataik közé
tartozik a munkanélküliek és a kisebbség-
ben élõ magyar honfitársak megsegítése.
Böröcz József – noha betöltötte 85. élet-
évét – ma is áldozatosan végzi magyar-
ságmentõ misszióját.

Legutóbbi magyarországi tartózkodá-
sakor felidézte a Ceausescu-rendszerben
Romániába tett látogatásának egyik epi-
zódját: 1987-ben Kolozsváron jártam mint
turista. Reggel a Continental Hotelban
megjelent két furcsa ember, az egyik ro-
mán volt, és kérték az útlevelemet ellenõr-
zésre. Mire föl? – kérdeztem, nekem van
vízumom, mit akarnak? – Az nem elég, õk
látni akarják az útlevelemet, s a fõnök,
Popescu azt akarja, menjek be hozzá!
Nem kísértek be, hanem azt kérték, egy
órán belül legyek a Securitatén. Érkezé-
semkor már várt a két férfi az ajtóban. Ott
bevezettek egy szobába. Négyen ültek egy
magasabb pódiumon, velem szemben ült
a tolmács, balról a tiszt, aki kihallgatott,
jobbról pedig még egy ember. Összesen
heten voltak, én pedig egyedül. Bezárták
az ajtót, de nem ijedtem meg, mert isme-
rõseimtõl hallottam, hogy így félemlítik
meg az embert. Elsõ kérdésük így szólt: –
Miért jöttem Romániába? Azt válaszol-
tam: errefelé nagyszerû a levegõ, Zürich-
ben sajnos légköri nyomások vannak. To-
vábbá ha a marosszentgyörgyi fürdõben
fürdõm, érzem, hogy az izületeimnek mi-

lyen jót tesz. Ezért jövök ide – válaszol-
tam. Mire õk azt mondták: – Õszinte le-
gyek, mert ellenkezõ esetben nem enged-
nek Romániába. Azt válaszoltam: – Meg-
gondolom, akarok-e idejönni ismét, ahol
kihallgatnak egy turistát. Voltam már a
kommunista Jugoszláviában, de ilyesmi
nem történt velem. Késõbb arra kértek,
mondjam el kronologikus sorrendben,
merre jártam. Említettem nekik Kalotasze-
get, de mivel nem kérdezték, melyik falu-
ban jártam, mindent nem árultam el nekik.
Erre õk felhozták Dést és Széket. Igen, va-
lóban ott is jártam – mondtam nekik. 

Tehát pontosan tudták, merre járt.
Igen. Bizonyára kísértek végig az

úton. Elmeséltem nekik, hogy életem leg-
szebb esküvõjét láttam Széken. – Kivel
beszéltem, kikkel találkoztam? – érdek-
lõdtek tovább. – Forrófalván jártam, mert
az ismerõsöm fia ott református lelkész,
és megszületett a gyermek, tehát megnéz-
tük. Ekkor a tolmács azt kérdezte, melyik
úton mentem Forrófalvára? – Maga na-
gyon jól tudja, hisz csak egy út vezet For-
rófalvára Kolozsvárról – mondtam. Majd
tovább faggatóztak: – Kivel mit beszél-
tem? – Beszéltem-e vallásról? – Miért, itt
ilyen problémák is vannak? – tettem fel a
naiv kérdést.

Ekkor témát váltottak és azt kérdezték:
egyetértek-e azzal, amit a müncheni Nem-
zetõr ír. – Ha meg tudják mondani, melyik
cikkrõl beszélnek, hozzászólhatok, de így
összességében nem mondhatok véle-
ményt. De – válaszoltam nekik, nekem
nem kell olvasni a Nemzetõrt, mert a teg-
napelõtti zürichi újságban bent volt, hogy
maguk megverték Szõcs Gézát Kolozsvá-
ron. Erre zavarba jöttek és azt kérdezték,
összejárok-e Tollas Tiborral? Hogy járnék
össze vele, amikor õ Münchenben él tõ-

lem legalább 300 kilométerre. – Ismerem-e
Tollas Tibort? – Hogyne, láttam már ren-
dezvényeken, nagy közszeretetnek ör-
vend. Amikor idáig jutottunk, ezt a témát
abbahagyták. Továbbkérdeztek, hogy kik-
nél jártam és mit beszéltem, illetve hová
készülök még? Amikor véget ért a beszél-
getés, négy szekus autó kísért, s ketten
már ott vártak annál a papnál, ahová meg-
érkeztem. Elõvigyázatossági okok miatt
mielõtt elmentem volna a Rendõrségre,
betértem az apácákhoz, és otthagytam ná-
luk minden pénzt és iratot. Ha véletlenül
megmotoznának, ne legyen semmi nálam.

Vitt támogatásokat?
Persze, és nem akartam, hogy megtud-

ják a pontos címeimet. Minimum két órá-
ig tartott a beszélgetés. A végén megkér-
dezték, hogy ki vagyok? – Amit maguk
gondolnak. Érdeklõdtek, milyen szerve-
zetek mûködnek Svájcban. Erre a kérdés-
re azt válaszoltam: Zürichben van egy
magyar egyesület, s minden évben meg-
szervezik a zürichi magyar bált, ahol leg-
alább ezer ember van jelen. A tolmács
megkérdezte: – Isznak-e ott pálinkát? –
Nem, ott ilyen büdös dolgot nem isznak.
Amikor megkérdeztem, miért nem
Popescu kérdez, a tolmács azt hazudta,
hogy õ Popescu. Erre megcáfoltam õt. Be-
gurult, hangoskodni kezdett, mire azt
mondtam neki – Ne felejtse el, lehet, hogy
szegény erdélyi magyarokkal így beszél-
het, de én egy svájci állampolgár vagyok,
és maga velem így nem beszélhet. Megle-
põdött. A végén, mikor ismét megkérdez-
ték, hogy ki vagyok, azt válaszoltam: tag-
ja vagyok a Svájci Keresztény Szakszer-
vezet „központi bizottságának” , ahol te-
gezõ viszonyban állok a képviselõkkel. S
a svájciak annyira szeretnek, hogy kine-
veztek „iparbírónak”. Utazásom elõtt ná-
lam járt az a bankár, aki maguknak hozza
a pénzt, ha önök fizetésképtelenek. Abban
állapodtunk meg, ha hazaérek, számoljak
be az utamról! Természetesen el fogom
neki mesélni, hogy engem kihallgattak
órákon át. Popescu ekkor szép utat és jó
nyaralást kívánt. Én pedig azzal búcsúz-
tam: feltételezem, hogy lesz kíséretem…
Böröcz József a Svájci Keresztény Ma-
gyar Munkavállalók Szövetségének elnö-
ke azóta is többször járt Erdélyben. Kér-
désemre, vajon hány em-
bernek segített eddig az
életében, azt válaszolta:
több ezernek. Mai napig se-
gít, végzi szeretetszolgála-
tát. Isten éltesse Õt sokáig
magyarságunk javára!

FRIGYESY ÁGNES

Böröcz József Dr.  Komáromi János és felesége társaságában (legjobb munkatárs és nagy
támogató)
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K
aszap Istvánt magas eszmények vonzzák: pap,

szerzetes szeretne lenni, de erre képtelennek,

méltatlannak érzi magát. Sokat imádkozik, fájó

tépelõdéseibõl az isteni Gondviselés a Jézus Társaságá-

ba vezérli. Szerzetesi életét a Manrézában teljes, hõsi -

es odaadással kezdte. Az önmegtagadás szent passzi -

ója lett. Az Oltáriszentséget lángoló szeretettel imádta,

a napi áldozás volt életének energiaforrása. Sokat el -

mélkedett Jézus szenvedéseirõl. A bûnösökért engesz-

telõ áldozatul ajánlotta fel magát –  Jézus Szívének.

Egy kínos és rejtelmes betegség tört ki rajta, amellyel

szemben az orvostudomány tehetetlennek bizonyult.

Egész testét elborították a gennyes sebek, fekélyek. A

nehéz operációk és a fájó kezelés szenvedéseit hõsies,

Isten szeretetében izzó lélekkel viselte. A legnehezebb

órákban is mindig tapasztalta Szent József segítségét,

akit különös, nagy bizalommal tisztelt. A testi fájdalom

mellett súlyos lelki megpróbáltatásokban is része volt.

De erényei is ekkor bontakoztak ki teljes szépségük -

ben, erejükben. Minden szenvedését a bûnösökért

ajánlotta fel és betegtársait is buzgón térítette a kór-

házban. Életprogramja: „ Szeretettel, szenvedéssel

szolgálni a szeretet Székhelyét, szentséges Szíve -

det...”  Halálos ágyán felmetszett gégével feküdt, mint

az áldozatok. Szólni nem tudott, de élete utolsó perce-

iben, az örök élet küszöbén felírta búcsúszavát: „ Ne sír-

jatok, mennyei születésnap ez.”  1935 . december 17 -

én volt halála. Temetésén már erényeit, hõsies szerete-

tét ünnepelték. Azóta is mind többen kérik bizalommal

égi pártfogását, és igen sok feltûnõ imameghallgatás

történt. 

Székesfehérvárott, a sóstói temetõben helyezték

nyugalomra. Sírját hamarosan tömegek keresték fel, és

az emberek csodás gyógyulásokról beszéltek. 1941 .

október 11 -én Shvoy Lajos székesfehérvári püspök el -

indította az egyházmegyei boldoggáavatási eljárást.

Hamvait 1 9 4 2 -ben áthelyezték a székesfehérvári

Prohászka Ottokár emléktemplom árkádjai alá, ahol a

mai napig nyugszik. 1947 . április 15 -én az egyházme-

gyei bizottság a per anyagát átadta a Szentszék

Szenttéavatási Kongregációjának. 1948  húsvét táján a

Rítusok Kongregációja prefektusa, Micara bíboros hiva-

talosan kijelentette, hogy õszentsége XII. Piusz pápa

megbízta Tedeschini bíborost Kaszap István boldoggáa-

vatási ügyével. Az idõközben bekövetkezõ történelmi

események közbejötte miatt a boldoggáavatás ügye

megakadt. 1983 -ban II. János Pál pápa dekrétumot

adott ki, amely lehetõvé teszi az elfekvõ boldoggáa-

vatási ügyek felülvizsgálatát. Így került sor 1 9 9 1 -ben

Kaszap István ügyének újrafelvételére.

1991 . július 30 -án egyházmegyei bizottság ala-

kult, melynek feladata volt összegyûjteni azoknak a ta-

núknak a vallomását, akik Kaszap Istvánt személyesen

ismerték. A bizottság munkáját 1 9 9 2 . június 8 -án fe-

jezte be. Az összeállított anyagot másnap átadták Bu-

dapesten Acerbi pápai nunciusnak. Miután az illetékes

kongregáció a benyújtott anyagról ítéletet mond, a

posztulátornak el kell készítenie a boldoggáavatást ké-

relmezõ okiratot. A rövid életrajzi adatok után tekint -

sünk Kaszap István lelki világába. Az alábbiakban idé-

zetek következnek naplójából.

„ Imádkoznom kell a kegyelemért, hogy tisztán

lássak. Egész életem folytonos nagy IGEN Istennek...

Nem abban áll a szentség, hogy nincs hibám, hanem,

hogy nem alkuszom meg gyarlóságaimmal... Szomjú-

hozol?  Ne elégedj meg földi üdítõ étellel, itallal, vi-

gasztalással, hanem menj Istenhez. Õ majd kielégít ke-

gyelmének üdítõ vizével, mely az élõvizek forrása...

Imádkozzál röviden, egyszerûen, bizalommal és önzet-

lenül... A gabonaszemnek el kell rothadnia, hogy ter-

mést hozzon. Nekem, mint Krisztusnak, meg kell a vi-

lág számára halnom, az önmegtagadásban fel kell

emésztõdnöm, hogy bõ termést hozzak az aratás Urá-

nak... Krisztus követésének útja: önmegtagadás...

Valaki imádkozik értem, helyettem és velem, vala-

ki él, szeret és vár engem a Tabernákulumban... A Ta-

bernákulum a szentek mindene volt. És nekem? ...

Mily fölséges az Oltáriszentség!  Onnan árad minden

erõ, buzgóság, önfeláldozás, vértanúság... Ha lanyha,

hideg kezdesz lenni, rögtön róla elmélkedjél. És ha el-

mész Isten háza elõtt, ha sietõs is utad, nézz be és üd-

vözöld a te Uradat, Istenedet... Nagy segítségemre volt

a reggeli szentáldozás, ennek tulajdonítom, hogy oly

nyugodtan mentem az operációra... Soha, míg élsz, ki

ne aludjon benned a lángoló szeretet az Oltáriszentség

iránt... Az embereket oktatjuk szóval, megmentjük ál-

Egy igazi példakép:
Ka sza p I stv á n

Kaszap lstván a világháború idején, 1 9 1 6 . március 2 5 -én, Gyümölcsoltó Boldogasszony

ünnepén született ,  Székesfehérvárott .  Napsugaras, pajkos gyermekkor után nemes és

mély életszemlélet és bámulatosan akaraterõs törekvés jellemezte a ciszterci diákot. Ke-

mény k itartással a közepesbõl színjeles tanulóvá küzdötte fel magát. Kitûnõ tornász is

és 1 7  éves korában Dunántúl if júsági bajnoka lesz. Buzgó cserkész, hûséges kongrega-

nista és társai közt igazi apostol. Példaképüknek tart ják, akit  szerénységéért, önzetlen

szolgálatkészségéért, egyenes jelleméért és nemes elveiért szeretnek és t isztelnek.

Legújabbkori vértanúk

dozattal... Nem lehetsz csillag az égen?  –  légy mécses

a házban. Nincs nagy háló?  –  van horog. Nincs arató-

gépem?  –  van sarlóm... Minden beszédnek lesz ered-

ménye, ha ima termékenyíti meg... Az Eucharisztia után

a feszület legyen legnagyobb erõforrásod. Mint a legér-

tékesebb könyvet a világon, úgy tanulmányozd, mert

az igazi keresztény élet a kereszthordozás, a vértanú-

ság... Földi életünk legnagyobb értéke a néma, panasz

nélküli szenvedés... Örömmel viselem el a szenvedést

és nem futok el a fájdalom elõl... Szeress elmélkedni

az Úr Jézus szenvedésérõl és haláláról, valamint a ma-

gad szenvedéseire és vigasztalanságaira is elõre gon-

dolj. Nekem is sok szenvedésem lesz, ha Isten nagyon

szeret...  A szenvedésbõl lesz az a kincs, melyet senki

el nem vehet tõlünk, mely örökké a mi birtokunkban

marad... Adj nekem kegyelmet, keresztre feszített

Krisztusom, hogy némán, panasz és zokszó nélkül

szenvedhessek... Szívesen szenvedek! ...

Teljes szívvel-lélekkel –  magamat elfelejtve, kiüre-

sítve –  szolgálni a szeretet Székhelyét, szentséges Szí-

vedet –   ez az én életcélom... Szeresd a te mennyei jó

Édesanyádat, csak szeresd és légy hozzá föltétlen biza-

lommal! ... Íme a lelkiélet négy fontos pillére: ima az Ol-

táriszentség, a kereszt és a Szûz Anya tisztelete.”  Ez

vezette el Kaszap Istvánt az életszentség magaslatára. 
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Legújabbkori vértanúk

Kaszap István lelki végrendelete

„ 1 9 3 5 . október 1 8 . Jézusom szentséges Szíve, add,

hogy magamat minél jobban kiüríthessem!  Nem akarom

fönntartani magamnak az én szándékaimra sem imáimat,

sem szenvedéseimet, semmimet sem. A Tieid azok, Te ad -

tad azokat nekem, hogy használjam õket, én visszaadom

Neked!  Neked, szentséges Szív!  Mindennek elégtételi ré -

szét, a remélt jövendõ tisztítóhelyi szenvedést is a purga -

tóriumi lelkek kiszabadulására ajánlom, azon imákéit is,

melyeket halálom után végeznek értem. A kieszközlõ ré -

szeket pedig szentséges Szíved szándékaira ajánlom fel!

Hiszen Te tudod, hova szükségesek leginkább, hol kapnak

kincseim legalkalmasabb letétet. És az én bûneimért mi-

vel és mikor teszek eleget?  Azért van ott a t isztítóhely!

Ott engedd letörleszteni õket, Jézusom szentséges Szíve,

ott,... de ne itt a földön... itt a szenvedéseknek, s az

imáknak sokkal fontosabb célja van: a bûnösök megtéré -

se, erre kell mindent összpontosítani. Hogyan?  Mikép -

pen?  A Te szentséges Szíved tudja a legjobban!

Teljes szívvel-lélekkel –  magamat elfelejtve, kiüresítve

szolgálni a szeretet székhelyét, szentséges Szívedet, sze -

retettel, szenvedéssel. E kettõ kell nekem, utána már csak

a halál: a szeretet utolsó akadályának ledöntése. Ez az én

életcélom!  Életprogramom foglalatja!  Hogy mi lesz az én

szándékaimmal: apostoli mûködés, lelki szükségletek és a

többi sok-sok fontos szándékkal?  Mivel én nem rendelke -

zem többé semmivel, még imával, szenvedéssel sem, hát

egyszerûen Téged kérlek fel, szentséges Szív, hogy Te

imádkozzál értük, és Te imádkoztassál értük szentjeiddel,

védõszentemmel, Szent Józseffel, õrzõangyalommal, an -

gyalaiddal, Szûzanyámmal. Amen.”  Ha mi is így élünk és

így gondolkodunk, akkor elmondhatjuk Kaszap Istvánnal

együtt –  halálunk óráján: „ Ne sírjatok, mennyei születés-

nap ez!  A jó Isten áldjon meg benneteket! ”

Ima Kaszap István boldoggáavatásáér t

Ó Jóságos Jézus, aki azt mondtad, „ ha valaki hozzám

akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és

kövessen engem”  –  tekints hû gyermekedre, Kaszap Ist-

vánra. Õ if jú földi életének céljául tûzte ki, hogy minden -

rõl lemondva, „ szeretettel, szenvedéssel szolgálja a Sze -

retet Székhelyét, Szentséges Szívedet” . Életében min-

dent a Te Szentséges Szívednek adott, még szenvedése -

it, imáit is. Adjon meg most a Te Szentséges Szíved is

õneki mindent, ó, Jóságos Jézus, amit csak Tõled az ég -

ben –  mint reméljük –  számunkra kér. A bûnösöknek

megtérést, a betegeknek gyógyulást, a szenvedõknek vi-

gaszt és enyhülést, a gondban-bajban segítséget. Énne -

kem is, aki most a jó Kaszap István közbenjárásával ese -

dezem Hozzád, a kegyelmet, amelyre a legnagyobb szük -

ségem van, és azt is, melyet most oly nagyon bízva ké -

rek... Egész szívvel kérlek, ó, Jóságos Jézus, dicsõítsd

meg fiadat, Kaszap Istvánt, hogy akit szeretetedben szol-

gálatodra választottál és szenvedéseidben részesítve ma -

gadhoz vontál, a tiszta ártatlanság, a

hõsi szeretet és a mindhalálig való

hûség ragyogó példájaként, mint a Te

Szentséges szíved ifjú magyar szent-

jét, mihamarabb oltárainkon tisztel-

hessük, a teljes Szentháromság dicsõ -

ségére. Amen. PÁLFFY M ÁRIA

P. G.-né vallomása: 

Balatonfüred, 1942 . õsz, szüretidõ. Férjem katona, sehonnan sem várható anyagi segítség. Ezért a kislányt –  Ma-

rikát –  ismerõsökre bízom, míg én dolgozom. Özv. Kajdiné szívesen vállalja a felügyeletet. Közben õ is dolgozgat

a ház körül. Az udvarban van egy vályú, tele vízzel. Az idõ elég hûvös. Marika csuromvizes, amikor érte megyek.

Mint minden gyermek, õ is szívesen pancsolt. Féltem, hogy megfázott. Néhány napig semmi baj. De egyszercsak!

Lábai rogyadoznak, állandóan elesik. Már csak a díványon kuporog, mozdulni sem mer.

„ Hozd ide a játékom, mert félek, hogy elesem! ”  –   mondja. „ Gyere ide, nem érek rá”  –  azt gondoltam, lus-

ta. Majd amikor sietnem kellett dolgozni menni, s hívtam: „ gyere ebédelni”  –  és nem jött, jól elnáspángoltam,

hogy miért nem fogad szót. Hiába akartam lábra állítani –   nem tudtam. Ekkor hasított belém a szörnyû tudat:

„ nagy Isten –  csak nem? ! ”  Eszembe jutott, hogy hallottam valamiféle járványról, mely gyermekek között dúl. A

szüretelési díjat még nem kaptam meg. Egy fillér sem volt otthon. Hogy vigyem orvoshoz!  De vinni kell!  Tán még

nem késõ! ! !

Dr. Heverdle –  akkor a Fõ utcában lakott –  vizsgálta meg. A megállapítása: paralízis. Nem tudtam, mi az.

Õ azonban mentõt hívott, mely Veszprémbe robogott, a fertõzõ osztályra. Itt szörnyû látvány tárult elém. A szebb-

nél szebb kisfiúkat, kislányokat tömegesen vitték –  holtan. A hétfájdalom tõre hasított szívembe, úgy éreztem

jogosan!  Sajnos, a gyermekáldást nem fogadtam valami nagy örömmel annak idején. Borzalmasan haragudtam

érte, sõt szégyelltem. Férjemet szidtam a szülésnél. És most, amikor már aranyos, kedves volt –  megszerettem.

És most kell elveszítenem!  Elveszi tõlem az Ég!  Mert nem szerettem eléggé! ! !  Ekkor a kettõs kín arra sarkallt,

hogy az égiekhez folyamodjam: „ Én édes jó Istenem, ha megtartod és felnõtten Neked akar szolgálni: úgy le-

gyen!  Drága Szûz Anyám!  Te jól tudod, mi az anyai fájdalom. Erre a fájdalomra kérlek, mentsd meg ezt a gyer-

meket!  Drága jó Kaszap István!  Ha igazán szent vagy, most mutasd meg segítségedet! ”  Valahogy így fohász -

kodtam, nyomoromban.

Marika életét egy félórában határozták meg az orvosok. Aztán vért vettek tõlem, s azt Marika combjába nyom-

ták. Napokig semmi hír. Rettegtem, ha postást láttam. Néhány napi szabadságot kapott férjem a katonaságnál, s

hazajött. „ Hol van Marika”  –  kérdezi. Amikor elmondtam, alig bírta elhinni. „ Gyorsan Veszprémbe, látni akarom! ”

Nem volt valami szívderítõ látvány. Be nem mehettünk, csak az ablakhoz hozták. Ekkor már az egész törzse me-

rev volt, végtagjai pedig lezuhantak, semmi tartásuk sem volt.

„ Megmarad?  Meggyógyul”  –   kérdeztük. „ Csak a Jóisten tudja! ”  –  volt a válasz. Borzalmas szívfájdalommal

tértünk haza. Amint késõbb tudomásunkra adták: 28  napig tartott ez a szörnyû merevség, majd hirtelen oldódott.

Hazaadták. Alig mertük elhinni. Azt gondoltuk, azért adták haza, mert nem tudnak rajta segíteni. De napról napra

jobban lett. A 30 . nap erõs javulás állt be. Most meg a nagy öröm miatt sírtam, s egyre csak fohászkodtam az égi -

ekhez. Majd újra járt, játszott, szaladgált –  mint elõtte. Lassan el is felejtettük a nagy izgalmat.

1943  tavaszán mandulagyulladás miatt újra orvoshoz kellett vinnem. „ Ez az a kislány, akit az õsszel kórház-

ba utaltam? ”  –  kérdezte az orvos. „ Igen.”  „ És semmi sem maradt vissza? ”  „ Hát kellett volna? ”  –  kérdeztem.

„ No gyere ide, kicsikém! ”  A kislány odament hibátlan járással. „ Csoda!  Isteni csoda!  Nincs visszamaradása! ”

R. L. vallomása: A betegség 1940. november –  1941. tavasz

A kezemben lévõ fényképen egy babáját szorongató, csontsovány, ijedt tekintetû kislány áll –  csinos édesanyjával.

A kép a nagy betegség elõtt készült, emlékeim szerint a baleset után. Drága Szüleim hiába vittek levegõváltozás-

ra az Õrségbe és a kõszegi hegyek közé –  Velembe. Nem volt étvágyam, nem ettem. Erõm fogyott, ágynak dõl -

tem. Háziorvosunk –  Szabadffy doktor –  családunk barátjaként is gyakran járt nálunk vacsorán, most viszont na-

ponta jött. Vizsgált, gyógyszerezett, röntgeneztetett. Tüdõfertõzést kaptam.

Abban az idõben még nem kaptak a csecsemõk védõoltást. Hetek, hónapok teltek el fekve, és állapotom csak

rosszabb lett. A gyengeségtõl felkelni sem tudtam. Nagyszerû orvosunk egyre gondterheltebben hajolt betegágyam

fölé. Egyik napon azzal állított be, hogy másnapra orvosi konzíliumot hív hozzánk. Egyedül tanácstalanul érzi ma-

gát. Verõfényes tavaszi napra emlékszem, gyerekszobám ablakán napfényáradat tódult be. A természet megújul -

ni készült. A négy szakorvos külön és együtt is vizsgált, majd elvonultak a szomszéd szobába tanácskozni. Aggó-

dó szüleim az ágyam mellett halkan arról beszéltek, hogy nem engednek iskolába a hatodik évem betöltése után,

mert egy évet erõsödnöm kell. Ekkor visszajött szobámba a négy orvos. A konzíliumot vezetõ fõorvos a másik szo-

bába hívta szüleimet. Csak évek múltán tudtam meg, hogy mit mondott. „ Asszonyom, ha hisznek, most imádkoz-

zanak!  Nem tudunk segíteni.”

A szegény, kétségbeesett szülõk másnap hajnalban a pesti gyorssal Székesfehérvárra utaztak. Szülõföldjük

szentéletû halottja –  Kaszap István –  sírjánál imádkoztak, a Prohászka Templom oldalában. „ Uram, bocsásd meg

bûneinket, irgalmazz nekünk és add kegyelmedet. Tartsd meg nekünk egyetlen gyermekünket. Kaszap István, a te

tiszta lelked kedves az Úrnak, imádkozz kislányunk egészségéért! ”  A bevezetõ imaszavak a lelkembe ivódtak, az-

óta én is merem megszólítani Istenemet és gyakran kérem Kaszap István segítségét. Apám és Anyám az éjszakai

vonattal érkeztek vissza Szombathelyre –  kissé bizakodva. Pár nap múltán enni kértem, erõm kezdett vissza térni

és felkeltem. Gyors volt a gyógyulásom. Az orvosok nem akarták elhinni. Csodáról beszéltek. Valóban az volt, a kö-

nyörgõ ima segített. A példa azt bizonyítja, hogy az emberi tudás véges, de mindig van segítség, ha hiszünk és bí -

zunk. Betöltöttem a hetedik évemet, amikor elsõ osztályosként, egészségesen átléptem a domonkos zárdaiskola ka-

puját. 1942  szeptemberét írták.



14 Szent Kereszt 

drend tagja szegõdtetett Szent
Ferenc követõi közé. Egyébként
ideje továbbra is az imádság,
alamizsnálkodás és betegápolás
közt oszlott meg – „fõként azon-
ban kemény, szokatlan eszkö-
zökkel az engedelmességben és
teljes lemondásban" – írja róla
Schütz Antal. Ilyen módon a lel-
ki tökéletességnek szinte szédí-
tõ magaslatára jutott, különösen
kemény és szigorú lelkivezetõje,
Marburgi Konrád szinte kény-
szerítõ hatása alatt. „Megérett
Isten örömére.” – 24 éves korá-
ban maga Jézus jelezte elõre hí-
vását, pár nap múlva megbete-
gedett és 1231 novemberének
édes ének, öröm és illatár köze-
pett ment be lelke az Úr Krisz-
tus örömébe. – A keresztény nép
nagy tiszteletétõl kísérve IX.
Gergely pápa 1235. május 26-án
Perugiában Pünkösd ünnepén
nagy ünnepélyesség közepette
avatta szentté. A június l-én ki-
adott és Németországba és min-
denhová elküldött pápai bulla

ünnepélyes kihirdetésére és a Szent testé-
nek felemelésére több mint egy millióan
gyûltek össze. Leírhatatlan volt az öröm,
a tisztelet. – Még ma, nyolcszáz év eltel-
tével is!!!

Németországból, Csehországból,
Franciaországból, Magyarországból jöt-
tek. A császár, püspökök és lovagok vit-
ték koporsóját, épségben megtalált teste
ereklyéjét, melyet mennyei illat kísért. –
Csodák sokasága kísérte Szt. Erzsébet
életét. Megaláztatásai méltó ellentétele-
zése volt ez a felmagasztaltatás úgy az
égiek, mint a földiek részérõl.

Nyolcszáz éve (1207–2007) nem szû-
nik Szent Erzsébet kegyelmi és kulturális
hatása, amely túllépi a kereszténység ha-
tárait. Közbenjárása
segít, példája követés-
re indít, szép élet-
szentsége ma is cso-
dálatot vált ki. Kultu-
sza csak növekszik e
jubileumi esztendõ-
ben.

BAJCSY LAJOS ESPERES- PLÉBÁNOS

S
zent Erzsébet férjének –
Lajos grófnak – halála el-
szakította õt élete nagy,

egyben utolsó földi kötõdésé-
tõl. Csodálatos szerelmük és
áldott családi életük után rá-
szakadt Erzsébetre a magány.
Kicsiny gyermekeirõl gondos-
kodott, majd miután elõbb a
magyarok és Lajos emberei
visszahelyezve õt eredeti mél-
tóságába és várbeli státuszába,
végül önmaga, önként hagyta
el küzdelmes élete színterét és
költözött Marburg városába,
abba az ispotályba, amelyet
korábban maga alapított. – Mi-
után maga a császár kérte a ke-
zét – így császárné lehetett vol-
na, nagy méltóságban és meg-
becsülésben – ezt visszautasít-
va, egészen Istennek szentelte
életét. A szigorú Marburgi
Konrád ferences páter engedé-
lyével örökre átadta magát Is-
tennek, Krisztusnak. Ez az ön-
átadás, az Isten iránti feltétlen
legnagyobb szeretet azonban
magávalhozta nála azt, hogy már koráb-
ban is virágzó irgalmas szeretete most ki-
virult kiteljesedett. Saját kezével kereste
meg kenyerét: szõtt, font. Közben ápolta
a betegeket, a leprásokat is: mosdatta, fé-
sülte, etette õket áldozatos szeretettel,
személyes törõdéssel. – Van a wartburgi
várban egy függõfolyosó, melynek oldal-
falain 16 körképben (1–l m átmérõjû ké-
pek) Moritz von Schwind festõmûvész a
XIX. sz közepén ábrázolta, amint Szt. Er-
zsébet az irgalmasság testi (8) és lelki (8)
cselekedeteit gyakorolja. Párját ritkító
egyetemesség „katolicitás” a szeretetben!
Ugyancsak az un. Szt. Erzsébet Galériá-
ban a Szent Asszony életének hat gyö-
nyörû jelenetét is ábrázolta hatalmas szí-
nes, hangulatos képeken.

Utolsó három évében még eleveneb-
ben kapcsolódott Erzsébet a ferences
mozgalomba. Legszívesebben elvetett
volna mindent és a „poverello” példájára
koldusként járni a világot; mivel azonban
gyóntatója, a szigorú Konrád mester
megtiltotta neki a teljes szegénység foga-
dalmának letételét, csak mint a harma-

Szent Erzsébet jubileumi év 3. rész 
Szent Erzsébet özvegyként Istennek szentelt élete irgalmasságban

Szentjeink

Sevilla,  Hermandad de la Santa Caridad

Esztergom,  Keresztény Múzeum
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Hit–remény–szeretet

V
ékony Erika diplomás ápoló-
nõnek az élete célja létrehozni
egy Szeretet Otthont idõsek

számára. Erre tette fel az életét, mert
meghallotta Isten hívását. Olyan be -
teg emberekkel akar foglalkozni,
olyan idõseket ellátni, akik már talán teherként él-
nek a családjukban, már kikerültek a kórházi akut
kezelésbõl is. Honnan ez a lelki erõ ebben a kicsi
fiatalasszonyban, aki maga is most vészelt át egy
tragédiát? Az ember szervezete 50–60 év felett
lassan elhasználódik. Nehezen vesszük ezt tudo-
másul, igyekszünk pótszemet azaz szemüveget,
pótfogat, póthajat beszerezni, bottal megkönnyí-
teni a járásunkat. Fájdalmas szemlélni a hozzá-
tartozónak, ha mindehhez a leépüléshez még va-
lamilyen betegség is járul. Nem kis gond besze-
rezni a szakrendelésen a megfelelõ gyógyszere-
ket, napokat ülni a váróban egy-egy kivizsgálá-
sért, vagy intézni az orvosi papírokat, mentõszál-
lítást. A legjobb szándék ellenére is adódhat
olyan helyzet, hogy a hozzátartozó nem ér rá vagy
elveszíti a türelmét  a beteg idõssel szemben, hi -
szen ezek az intéznivalók mindenki idegeit felõr-
lik. Ekkor jön Erika, mert ilyenkor segíthet a szak-
ember, a házi betegápoló, aki fel van készülve
ilyen helyzetekre, sõt iskolában tanulja az idõsek-
kel való kommunikáció minden csínját-bínját,
rejtett buktatóit. Minden család életében könnyen
elõfordulhat ilyen probléma, ez nem szégyen.
Tudni kell bátran a szakember segítségét kérni.
Jézus három éves nyilvános mûködésének felét
gyógyítással töltötte. Mindig nyitott volt az el-
esettek, a kitaszítottak felé. Az irgalmasság testi
cselekedetei közé tartozik a betegápolás is és a
beteglátogatás. Ebben a keresztényi cselekedet-
ben nyújt segítséget nekünk Erika leendõ Szere-
tet Otthona Görbeházán.

Új épületet terveztetsz. Nem volt megfelelõ kész

épület az otthon számára?

Kaptam egy Igét a Bibliából. „Építs nékem
szent házat, melyben nemzedékrõl nemzedékre
hirdettetik az én nevem.” Én ezt szó szerint vettem.
Van egy 800 nöl-es üres kertem. Ide fogom felépí-
teni az otthont, amit Isten kért tõlem. Nincs idõhöz
kötve számomra, hogy mikor valósítom meg a
tervemet, de tudom, hogy sikerrel járok, mert az
Úr kérése ez, Õ áldását adja a munkámra. 

M ikor indul az építkezés, mikor lesz az alapkõle-

tétel?

Jövõ nyárra tervezem, ha Isten megsegít.
Európai Uniós pályázatot fogok beadni, a Deb-
receni Pályázati irodával vettem fel a kapcsola-
tot, õk fogják a tervrajzot készíteni. Idõs betege-
ket várok az otthonba. A tevékenységünk hal-
doklóellátással lesz összekapcsolva, tehát hos-
pice szolgáltatást szervezek.

Van-e igény erre a tevékenységre a környéken?

Egyértelmûen igen.
M agánépítésû lesz az otthon, de egyházi támoga-

tással, hogyan kell ezt elképzelni?

Az Egyház mellém állt az elsõ pil lanattól
fogva és támogatta a tervemet. Három egyház-
megyében már beindult az adománygyûjtés az
alapítvány számlaszámára. Az alapítvány be-
jegyzés alatt van, végzés még nincs róla. A bí-
rósági el járás egy hosszabb procedúra. A Nyír-
egyházi Szent Atanáz Hittudományi Fõiskola
rektora, a professzorom is támogat és bíztat.

Református létedre egy szentet választottál az ott-

hon névadójának. Hogy jött ez az ötlet?

Szent Tamás apostol a reformátusok számá-
ra is példakép. Hitetlen volt elõször, Jézus ke-
reszthalála után, míg maga is nem találkozott a
feltámadt Krisztussal. Ezután változott meg. Az
én életemben is sok megpróbáltatás, törés volt,
de a hitetlenségembõl mindig fel tudtam állni,
meg tudtam újulni, mert Isten utánam nyúlt.
Emiatt a személyes indok miatt választottam
Szent Tamást, aki majd az Otthon pecsétjén is
fog szerepelni. 

Ápolónõk, vagy szociális gondozók fogják ellátni

a betegeket, lakókat?

Az egyik szárnyban mindenképpen szociális
gondozók, talán szerzetes nõvérekkel, a másik
szárnyban a hospice részen, amely már komo-
lyabb feladat,  szakápolói ellátást biztosítunk.

Államilag finanszírozva lesz az otthon?

Munkahelyteremtõ vállalkozás lesz, mert
húsz fõ beteg ellátásához kell személyzet. A be-
tegek után pedig normatív támogatás jár az ál-
lamtól.

Az otthont úgy kell elképzelni, mintha egy kórhá-

zi osztályon járnánk?

Tizenhárom apartmanos részt tervezek, a
hospice szárnyon többágyas szobák lesznek.
Hollandiából várom a berendezést, oxigénellá-
tóval, elektromos ággyal, mindennel, ami a hal-
doklóellátáshoz szükséges.

Gyógytorna, orvosi ellátás –  gondo-

lom –  biztosítva lesz.

A Debreceni Klinikákról fog kijár-
ni szakember, az idegsebészeti gyógy-
tornász félállásban már elígérkezett
hozzám.

A beteg, idõs ember igényli a testi ellátás mellett,

hogy a lelkével is foglalkozzanak. Lesz-e lehetõség az

otthonban a misehallgatásra, gyónásra, szentségek

felvételére?

Mindenféleképpen, hiszen az épületbe ká-
polnát is tervezünk orgonával. Magam is kántor
vagyok, részt veszek a lelki el látásban is, de
atyák is fognak ki járni az otthonba.   

Honnan teremted elõ a szükséges pénzt az épít-

kezéshez, a fenntartáshoz, a mûködéshez?

Alapítványt iktattam be, pályázatokat figye-
lek, és természetesen a saját magam önrészét is
beteszem a számlaszámra, ahová az adományo-
kat várom.

Kik segítenek neked a kezdetektõl fogva a szerve-

zésben?

M indenféleképpen meg kel l  eml íteni
dr. Bihari Albert, nyíregyházi ügyvédet, aki ado-
mányban írta meg az alapítvány szövegét, Tóth
Imrét, aki Hajdúböszörményben volt a Gondvi-
selés házának az igazgatója, aki 50 ezer forintot
is adományozott. A debreceni Idegsebészeti Kli-
nika orvosai, ápolói, akik oktatással, kutatással,
betegellátással foglalkoznak, és átlátták a Szere-
tet Otthon feladatát. Görbeházán még nincs
ilyen intézmény, munkahelyhiány van, sajnos
minden megszûnõben van, így a polgármester,
a jegyzõ örül t a kezdeményezésemnek.
M ikóházán Bodolóczky Emil görög katol ikus
atya megindította az adománygyûjtést. Még a
dunántúli Máltai Szeretet Szolgálat is mellém
állt és támogat ez ügyben.

Ha jól tudom, egy jótékonysági orgonahangver-

senyt is rendezel.
Igen, Görbeházára szervezem, jómagam is

fellépek, kórusokat hívtam meg, Debrecenbõl
egy kamarazenekar is fel lép majd a Szent Tamás
Szeretet Otthon Alapítvány javára szervezett es-
ten. A tervrajz és a különbözõ engedélyeztetési
költségek csaknem 800 ezer forintot tesznek ki,
erre gyûjtünk.  

Böjthe Csaba erdélyi ferences atyától is sze-
retnék majd tanácsot kérni, szeretnék majd vele
találkozni Déván, mert õ az árva gyermekekkel a
munkát a semmibõl kezdte el, körülbelül úgy,
mint ahogy én most állok. Egy belsõ indíttatása
volt csak Isten szavától, hogy karolja fel az ár-
vákat, hiszen maga is félárva volt. Én is így kap-
tam egy Igét, amikor kint álltam az udvaromon.
Megvilágosodott, hogy mit kell tennem. Segíte-
nem a betegeken. A számlaszám, amelyre
adakozhatnak: Polgári Takarékszövetkezet Gör-
beházai kirendeltség 61200302-10035663

Jó munkát kívánok, és Isten segítségét hozzá.

PAPP NÓRA

Építs nékem szent házat
Szent Tamás Szeretet Otthon

A kép csak illutsztráció
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Beszélgetés dr. Valter Ilona régésszel

Dr. Valter Ilona Sárospa-

takon született .  A Sáros-

patak i Rákóczi Gimnázi-

umban érettségizett. Bu -

dapesten szerezte diplo-

máját az ELTE régészet és

történelem szakán. Mint-

egy harminc évig volt az

Országos Mûemlékvédel-

mi Hivatal munkatársa. Középkori emlékekkel foglalkozó

régész, kandidátus. Egyéb jelentõs kutatómunkái mellett

négy elpusztult  ciszterci monostor ásatását vezette:

1 9 6 4  és 1 9 6 6  között  a bélapátfalvi,  1 9 6 6  és 1 9 8 5  kö-

zött a pásztói, 1 9 7 1 -ben 1 9 8 2  és 1 9 8 4 -ben a szentgott-

hárdi,  1 9 9 4  és 2 0 0 0  között  az elsõ magyar ciszterci

apátság –  Cikádor –  templomát tárta fel Bátaszéken.

Hogyan indult  a  cisz terci sz erz etesi é le t?

A XI.  század végén új lelk i mozgalmak indultak  Eu-

rópában a szerzetesek között  azzal a céllal,  hogy vissza-

térjenek Szent Benedek Regulájának t isztaságához, a

kétkezi munkához, a nagyobb szegénységhez. A liturgi -

kus élet ,  a lelk i élményszerzés és munka egyensúlyát

akarta visszaállítani az a huszonegy szerzetes is,  ak ik

apátjuk, Szent Róbert vezetésével 1 0 9 8 -ban elhagyták

a clunyi bencések hagyományait  követõ molesme-i apát-

ságot, és a burgundiai Dijon közelében megalapították

az „ Új Monostort ” ,  Citeaux-t ,  lat inul Cisterciumot.  Ezzel

egy olyan jelentõs szerzetesi reform vette kezdetét ,

amely alapvetõen befolyásolta a XII.  században egész

Európa életét.

M ikor teljesedett ki a Ciszterci Rend?

A Ciszterci Rend különösen akkor teljesedett k i,  ami-

kor 1 1 1 2 -ben Szent Bernát 3 0  társával együtt belépett a

rendbe, és 1 1 1 5 -ben f iatalon Clairvaux elsõ apátja lett.

Életeszménye rengeteg követõre talált .  Dinamikus egyé-

niségének is köszönhetõen a Ciszterci Rend robbanássze-

rûen terjedt el a XII. század közepére Európában. Halála-

kor, 1 1 5 3 -ban az összes ciszterci férf iapátság száma

3 4 3  volt. Szokták mondani, hogy a XII. század Szent

Bernát százada, és rajta keresztül a ciszterci rendé. Ru-

hájuk a fekete skapuláré k ivételével festet len, természe-

tes színû, inkább szürke, mint fehér gyapjúból készült.  A

monostorok élén álló mûvelt apátok diplomáciai megbí -

zásokat kaptak a pápáktól és az egyes uralkodóktól. A

szerzetesek mellett  conversusok, azaz megtért világiak

vagy munkástestvérek ( fel nem szentelt  szerzetesek)  él-

tek és dolgoztak a monostorban. Kitûnõen képzett mes-

teremberek voltak, akik a kor legmodernebb földmûvelé-

si rendszerét, a háromnyomásos gazdálkodást, valamint

a vízi energia felhasználását ismertették meg környeze-

tükkel.

Hol és mikor jöttek létre az elsõ ciszterci apátságok Közép-

Európában?

Közép-Európában az elsõ ciszterci apátság 1 1 3 0 -ban

a stájerországi Reinben jött  létre. Ezt követte a Bécsi-er-

dõben a heiligenkreuzi apátság, melyet 1 1 3 3 -ban III.  Li-

pót osztrák õrgróf alapított. A Ciszterci Rend az 1 1 4 0 -es

években terjedt el Közép-Európában, valamint a nyugati

kereszténység szélsõ országaiban: Lengyelországban,

Portugáliában és Írországban.

Hogyan jöttek létre a cisz terci apátságok M agyaror -

szágon?

II. Béla szándéka volt, hogy a ciszterciek meghono -

sodjanak Magyarországon. Fia, II.  Géza ( 1 1 4 1 – 1 1 6 2 )

alatt valósult meg, aki a heiligenkreuzi szerzeteseket

1 1 4 2 -ben királyi birtokon, Cikádoron, a mai Bátaszéken

telepítette le. A hely k iválasztásában döntõ lehetett,

hogy II.  Géza kötõdött a tájhoz ( a tolnai várban szüle -

tett) , a Duna közelsége pedig megkönnyítette az össze -

köttetést a heiligenkreuzi anyamonostorral. Az alapítás-

sal Magyarország idejekorán bekapcsolódott a kor kultu-

rális áram latába.

Cikádort, az elsõ

magyar ciszterci

apátságot csak

négy évt ized múl-

va követték újab -

bak. III. Béla király

( 1 1 7 2 – 1 1 9 6 )

idejére esik a rend

m agyarországi vi-

rágkora. III.  Béla

egymaga öt  cisz-

terci monostort lé -

tesített, s mindegyikbe franciaországi szerzetesek tele -

pültek. 

Az öt monostort hol alapították?

III.  Béla 1 1 7 9 -ben alapította az egresi apátságot. A

Csanád megyében, a Maros folyó bal part ján épített mo -

A ciszterci életnek Krisztus követésében kell gyökereznie

Szerzetesrendek

Cikádori ciszterci templom
romja Bátaszéken

Zirci apátság

2004 – konvent kép
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nostorba az elsõ szerzetesek a rend harmadik nagy apát-

ságából, Pontignybõl jöttek. A zirci monostort 1 1 8 2 -ben

a király a franciaországi Clairvaux-ból, Szent Bernát apát-

ságából népesítette be. A pilisi ciszterci monostort 1 1 8 4 -

ben alapította III.  Béla, a franciaországi Aceybõl. A szent-

gotthárdi apátságot a Rába folyó jobb part ján, a Lapics

torkolatával szemben 1 1 8 4 -ben létesítette az uralkodó.

Szerzetesei a franciaországi Troisfontaines-bõl érkeztek.

A Mátra hegység nyugati lábánál 1 1 9 1 -ben alapította III.

Béla a pásztói apátságot, ahová a pilisi monostorból ér-

keztek a szerzetesek. 

A bélapátfalvi ásatások után kinevezték Önt ciszterci kuta-

tónak.

Elsõ mûemléki feladatul a bélapátfalvi ásatást kap-

tam. Azt mondta fõnököm, Entz Géza, aki maga is cisz -

terci diák volt :  mivel maga már ismeri a ciszterci ásatást,

keresse meg a pásztói apátságot.  Amikor 1 9 7 1 -ben a

szentgotthárdi barokk kolostor körül akartak építeni egy

mûvelõdési központot, akkor már automatikusan engem

kerestek meg. Ezután Zakar Polikárp, amikor fõapát lett ,

azt mondta nekem: ez mind nagyon szép, hogy k iásta

három ciszterci monostorunkat, de a kezdeteket, a gyö-

kereket még mindig nem találta meg. Az pedig a Cikádor

volt. A fõapát úr különösen kötõdött Cikádorhoz, mivel a

bajai cisztereknél érettségizett. Így kezdtem el 1 9 9 4 -

ben az õ támogatásával a cikádori monostor kutatását

Bátaszéken.  

Pásztón találkozott dr. Rajeczky Benjamin szerzetes zene-

tudóssal. M ilyen embernek ismerte meg?

Elõször 1 9 6 5 -ben ta -

lálkoztam pásztói laká -

sán Rajeczky Benjaminnal .

Nagyon kedvesen foga -

dott,  málnapálinkával kí-

nált .  Férjemmel együtt

kedvenc italunk azóta is.

Ekkor még hétköznap fel-

járt vonattal Budapestre,

a Zenetudományi Intézet -

ben dolgozott, tanított a fõiskolán. Rajeczky Benjamin

több mint húsz évig volt  lelk i atyám. Nagyon sokat tanul-

tam tõle. Nemcsak zenetudományt, meg cisztertudo-

mányt, hanem tartást, emberséget. Humorát is szeret-

tem. Áradt belõle a szeretet, az õ ajtaja mindenki számá -

ra nyitva volt. Pásztón fogalom

volt .  A harangozó Jani bácsitól

a mindenkori pártt itkárig és ta -

nácselnökig mindenki rajongá -

sig szerette. Egész Pásztó ma -

gáénak érzi most is. Életemnek külön ajándéka, hogy

ilyen közeli kapcsolatba kerültem vele. 

Brückner Ákos atyával, a budapesti ciszterci Szent Imre

templom plébánosával évek óta zarándokutakat szerveznek

Európa országaiba, ahol a ciszterci kolostorokat látogatják

meg. Kérem, beszéljen ezekrõl az utakról.

Brückner Ákos atyát mûemlékes voltomban ismer -

tem meg. Az egyházmûvészeti és mûemléki tanácsnak

oszlopos tagja volt .  Engem többször delegáltak ebbe a

tanácsba mint egyházi mûemlékekkel foglalkozó mûem-

lékest. It t  ismerkedtem meg még a rendszerváltozás

elõtt Ákos atyával. Barátság alakult k i köztünk. Az Atyá -

nak volt az az ötlete, hogy a ciszterci plébániaközösség

ismerje meg a ciszterci gyökereket. Elsõ utunk Franciaor -

szágba vezetett, a bölcsõhelyet néztük meg. Az utakat

Madari Gyula szervezi, aki a Makrovilág Zarándokutazá -

si Iroda igazgatója. Bebarangoltuk Európa nagy részét.

Németországban három alkalommal is voltunk. Érdekes

utunk volt Szlovákiába, Csehországba, Lengyelországba.

A közép-európai testvér monostorokat kerestük fel.  Jól si-

került a dániai utunk is. A t izedik jubileumi út az én kí-

vánságom volt, hogy Spanyolországot és Portugáliát

nézzük meg. Ez 1 4  napos nagy út volt. Kétszer vízszin-

tesen és egyszer függõlegesen végigjártuk az Ibériai-fél-

szigetet. M inden jelentõsebb ciszterci monostort megnéz-

tünk, valamint Fatimában, Compostellában és Lourdes-

ban is voltunk. Tavaly szintén az én kérésemre ( 1 1 .

utunk)  –  nem bánták meg az útitársak sem –  végigmen -

tünk a Rhone völgyében, lecsu-

rogtunk Provance-ba. Gyönyörû-

séges dolgokat láttunk. Az úti-

tervet át szoktam nézni,  k iegé-

szítem. A felkészülésben segítek

Madari Gyulának. Ezek az utak

számomra egy élõ építészettör -

ténetet jelentenek. Nagyon jó

közösségben vagyunk együt t .

Ákos atya vezetésével ciszterci

zsolozsmát végzünk naponta,

rózsafüzért  imádkozunk, m in-

dennap van szentmise. Ezek az utak lelk i megújulást ad-

nak mindnyájunknak. Idén június elején Belgiumot céloz-

zuk meg. Ez a 1 2 . utunk rövidebb lesz, mint az elõzõek

voltak. Az aacheni magyar napokhoz igazodik. Fõleg Bel-

gium ciszterci monostorait  keressük fel,  meg az útba esõ

német monostorokat is.             

M it kell tudnunk a ciszterci Szent Imre gimnáziumról?

A rend által felállított  Szent Imre Gimnázium 1 9 1 2 -

ben a XI. kerületi Váli utcai elemi iskola épületében nyert

elhelyezést. Az iskola az 1 9 1 9 – 1 9 2 0 -i tanévben nõtt fel

teljes, nyolc évfolyamos gimnáziummá. 1 9 2 9 -ben elké-

szült  a Villányi út i hatalmas neobarokk iskolaépület, és a

gimnázium saját épületébe költözhetett. A diákok száma

1 9 4 2 -ben elérte a 8 5 0 -et. Az utolsó tanévben, 1 9 4 8 -ban

2 4  ciszterci tanár végezte a nevelõ-oktató munkát. Az ál-

lam 1 9 4 8 -ban a gimnáziumot, 1 9 5 0 -ben a rendházat is

elvette. 1 9 9 7  szeptemberétõl a gimnázium ismét a cisz-

tercieké. 

1 9 8 9  szeptemberében a Zirci Kongregáció ismét államilag

elismert intézménnyé lett.

Õsszel Nagyvenyimben megnyílt  a noviciátus. A bu-

dai Szent Imre plébániát átvette a rend, és 1 9 9 0 . janu-

árban négyen Zircen elkezdték a közösségi szerzeteséle-

tet. 1 9 9 3 -tól Zircen mûködik a Szent Bernát Hittudomá-

nyi Fõiskola is. 1 9 9 6 . március 1 5 -én, miután Kerekes

Károly apát ( 1 9 8 7 – 1 9 9 6 )  szolgálat i ideje lejárt ,  az

örökfogadalmas rendtagok Zakar Polikárpot megválasz-

tották apátjuknak. Miután 1 9 9 3 -ban a pécsi, 1 9 9 4 -ben

a székesfehérvári gimnázium ismét ciszterci igazgatás

alá került ,  1 9 9 7  szeptemberében a budai és egri gimná-

ziummal együtt négy ciszterci gimnázium kezdte meg az

új tanévet.

A ciszterci életnek Krisztus követésében kell gyöke-

reznie Szent Benedek Regulájának útmutatása szerint .

Az istendicséret, a munka és az olvasva tanuló elmélke-

dés összhangját akarja megterem -

teni a monostor, a szerzetesház

csendjében, családi testvéri közös-

ségében és egyszerûségében.

Krisztus Egyházát elsõsorban imád -

sággal,  önmegtagadással,  de

apostoli küldetésként lelk ipásztori

munkával és az if júság nevelésével

és oktatásával akarja szolgálni. SZILÁGYI FERENC

Senanque (Provance),  Szentgotthárd
analógiája

Brückner Ákos plébános és házfõnök atya
elsõ órája a budai Szent Imre
Gimnáziumban,  1997.  
szeptember 2-án

Bélapátfalva



18 Szent Kereszt 

Keresztény mûvészek

A mûvészeti eseményeknek egyre kisebb hely jut a médiá-

ban, inkább csak egy-egy nagyobb bemutató vagy kitüntetés

esetén. Tiboldi M ária október 2 4 -én Életmû díjat vehetett át a

Fõvárosi Operettszínházban.

Nagy elismerés és öröm számomra ez a díj, de egy-

ben felelõsség is. Azt gondolom, hogy aki sokat kapott,

annak sokat kell adnia, és akire sokat bíztak, azon többet

is kérnek számon. Negyvenöt éves pályafutásom után el-

mondhatom, hogy igyekeztem, de teljesítettem is az elvá -

rásokat. Nemcsak a munkámban, hanem a családommal

szemben is. Két fiam van és három unokám. Nagyon sze -

rencsés ember vagyok és az élet valamennyi kihívását jól

viseltem. Az operett volt az a mûfaj, amelyre rátettem az

életem, és a rajongók meghálálták ezt. A kitüntetés, ame -

lyet október 2 4 -én az Operett színházban vehettem át,

váratlanul ért. Egyébként is ez az év sok újdonságot és

örömöt hozott. Ausztriában és Németországban voltak na -

gyon emlékezetes gálaestjeim. Elmondhatatlan boldog -

ság, hogy ennyi örömet kaphat az ember. Én hívõ ember

vagyok, ezért is adok hálát az Istenemnek, hogy gondol

rám, hogy segít, hogy minden nap újabb erõvel indulhatok

a napnak, és ezt kívánom mindenkinek, aki itt él velünk

ebben az országban és azon kívül.

Említsen néhányat a közel ötven fõszerep közül,  talán a

kedvencekbõl.

A Csárdáskirálynõ, a Marica grófnõ, a Víg özvegy, a

Denevér Rosalindája, a Pompadur, a Nemzet csalogánya,

a Korona Pódiumon és a tv-ben, a Zene az életem címû

show-mûsorom, a Cigányszerelem, a Muzsika hangja,

amit utoljára játszottam, bár ez inkább musical és három-

száz elõadáson játszhattam, ezzel búcsúztam az Operett-

színháztól. Szerencsés vagyok, mert szinte valamennyi pri-

madonnaszerepet elénekelhettem színpadon, filmen, le -

mezen. 

Sokan elavultnak tartják az operettet és mint mûfaj, mint-

ha sokat veszített volna korábbi népszerûségébõl.

Nem mondanám, hogy elmúlik az operett divatja.

Éppen Ausztriában voltam egy, az Európai Unió által tá-

mogatott  kurzuson, ahol négy ország huszonnégy f iatal

pályakezdõjével találkoztam, és bizony nagyon tehetsé -

gesek. Örömmel láttam, hogy felnõ egy új generáció. S

valószínû, hogy a közönség is az új generációból alakul

k i.  A romantika iránt i igény mindig benne volt ,  van az

emberekben, és az operett  errõl szól. 

M égis visszavonult az operettszínházi fellépésektõl.

Azt gondolom, hogy az operettben a primadonna, az

elsõ nõ õrizze meg az illúziót és tudjon számolni az idõ -

vel. Én ennek a mûfajnak reprezentáns képviselõje vol-

tam, 4 4  évig játszottam, énekeltem az Operettszínház-

ban a mûfaj szinte valamennyi primadonnaszerepét.

Honthy Hanna idejében még divat volt, hogy a kora miatt

átírták a szerepeket, de nem hiszem, hogy ez helyes. Én

szeretném a primadonnaszerepeimmel megõrizni az illú-

ziót, ugyanakkor vallom, hogy egy mûvésznek állandóan

meg kell újulnia. Én ezt tet tem, teszem most, amikor új

mûfajt választottam. Vagy a mûfaj talált meg engem. Úgy

is fogalmazhatnék, hogy az operett csillogásától a lélek

hangja felé fordultam. 

Amikor 2 0 0 3 -ban k ijöttem az Operettszínházból, el-

döntöttem, hogy ezt a mûfajt befejezem. Nem kértek,

nem küldtek, én a színház örökös tagja vagyok, nyugod-

tan játszhattam volna tovább. De úgy döntöttem, hogy

nem. Mert a lelkem, a belsõm már nem kívánta, hogy

egy irreális világban mozogjak. Annál is inkább, mert úgy

hiszem, hogy nagyon reális ember vagyok, és nagyon

szeretem a kézzelfogható dolgokat.

A fõiskola után rögtön az Operettszínházhoz került?

Nem, elõbb Szegedre szerzõdtem. Nagyon hálás va -

gyok a városnak, nem csak a közönség miatt, hanem itt

a prózai szerepektõl kezdve a zenés mûfajokig, az operá -

ig, operettig sok fõszerepet játszottam. Ott lettem prima -

donna. És aztán jött az Operettszínház Budapesten, ahol a

nagy k lasszikusokkal,  például a Csárdásk irálynõben

Honthy Hannával énekelhettem. Legendás idõszak volt az.

Rövid idõ múlva, a sikeres pályakezdés után, mégis külföld-

re szerzõdött.

Igen. Fiatalon nagyon sok ambíció van az emberben.

Nem elégített k i, hogy a délutáni elõadásokon játszom a

fõszerepeket, az estin már más énekel. Bécsbe szerzõd -

tem, és tíz évre Ausztriában, Németországban maradtam.

Nem bántam meg, Ez akkor még nagyon nagy dolog volt ,

magyarként, külföldön primadonnaszerepek sokaságát

énekelni. Emlékezetes helyeken, emlékezetes elõadáso-

kon, kitûnõ partnerekkel léphettem fel. Sorolhatnám a ne -

veket Maria Schelltõl Vico Toriániig. Tíz év után jöttem visz-

sza ismét az Operettszínházba.

M ég primadonna korszakából is emlékszem több, kissé el-

térõ stílusú önálló estjére, például amikor a Korona Pódiumon

rendszeresen fellépett.

Igen, már korábban is voltak kísérleteim. Nem is ke -

vés sikerrel. Önálló estjeimmel nagyon sok helyen fellép -

tem. Ilyen volt a Nemzet csalogánya c. Blaha Lujza-es-

tem, a Francia polonéz Sand és Chopin szerelmérõl, vagy

a Pink Lady Alpár Gittáról. A Pink Lady világpremierje pél-

dául Izraelben volt, ahova hivatalos volt az akkor 8 2  éves

egykori operaénekes és primadonna is. Sajnos az ameri-

kai premiert nem tudtam vállalni egy lábmûtét miatt.

M it választott,  milyen útra lépett az új repertoárban.

Ahol Isten bezár egy ajtót, kinyit egy ablakot, és én

most rátaláltam a magyar dalra, ami egy csoda. Amivel ed -

dig nem volt alkalmam foglalkozni, éppen a gyökerekkel.

Én tulajdonképpen családilag Erdélybõl származom, a

nagypapám Székelykeresztúron született, a nagybátyám

Tiboldi József zenetanár gyönyörû balladákat, dalokat

gyûjtött, amelyek kötetben is megjelentek. Tehát ez a mû -

faj mindig is közel állt hozzám. Boda László teológus ta -

nártól pedig nagyon szép gregorián énekeket tanultam.

Szép lassan összeállt a repertoár, illetve az új mûsor,

amely „ A magyar dal útja… ”  címet kapta. A teljes mûsort

én írtam és állítottam össze, az összekötõ szövegtõl, a

zsoltároktól kezdve a dalokon át a népszínmû részletekig.

A majdnem egy órás mûsor nagyon sok örömöt okozott.

Az õsbemutató nyáron volt a Pilisszántói Szikla Színházban,

egy másik õsbemutató, Wass Albert darabja kétezer fõs közön-

ség elõtt került sor.

Ott, Pilisszántó erõsített meg,

hogy ez az új mûfajom!  Szeret -

ném, ha sokan megismerhetnék a

magyar dal útját, és sok helyen

szeretném bemutatni az ország -

ban. Nagy vágyam, hogy templo-

mokban is elõadhassam!               

BÖLCSHÁZY SÁNDOR

Aki sokat kapott, sokat kell adnia…
Én hívõ ember vagyok, ezért is adok hálát az Istenemnek, hogy gondol rám

Tiboldi Mária színész, magánénekes. Az Ope-
rettszínház örökös tagja, csaknem ötven operett

fõszerepét énekelte el. 1965-tõl 1975-ig Ausztri -
ába és Németországba szerzõdött. Több konti -
nensen és nagyvárosokban vendégszerepelt.

Moszkvában, a Luzsnyiki stadionban 15 ezer
ember elõtt oroszul énekelte a Csárdáskirálynõ
címszerepét. Maga rendezte és színpadra alkal -

mazta a Mágnás Miska, a Leányvásár, a Bob her-
ceg c. operetteket a Velencei Nyári Játékokon. Öt
filmet forgatott, öt nagylemeze készült külföldön

és kettõ itthon. Az MTV-ben nemzetközi operett,
és show-mûsorokat vezetett. Kitüntetései: Jászai
díj (1986), az Operettszínház örökös (1992),

Robert Stolz aranymedália, a Spanyol Rádió
nagydíja, MTV nívódíj, Életmû díj (2005).
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A
Pilis hegy oldalában lévõ kõbánya rekult ivációja-

kor adódot t  az öt let ,  hogy a görög színházak  pél -

dáját  követve legyen it t  színház.  Erre pályázat i

úton tám ogatást  kapot t  a falu,  így születet t  m eg a

szántói Szik la Színház.  Immár az ötödik  évadját  ünne-

pelhet jük  az egyre népszerûbb nyári színháznak .

A hely adot tságainak  és szellem ének  köszön-

hetõen,- a kult ikus,  gyönyörû Pilis önmagában is nagy

érték ,  ezért  is kapta a rendezvénysorozat  a „ Pil ist  t isz-

telni jöjjetek ! ”  nevet  –  és az ezzel rokon szellem isé-

gû elõadásoknak ,  koncerteknek  gyorsan híre ment .  A

Pilis medence szinte k isebb másolata a Kárpát  meden-

cének .  M agyarok ,  tótok ,  szerbek ,  cigányok ,  svábok

együt t ,  egymásra utalva élünk  it t .  Ez egy k isebb nem-

zet i integráció,  am i színesít i az egész nemzetet ,  köz-

vetve az Európai Uniót .  Árpád fejedelem halálának  idei

évfordulója külön jelentõséget  ad ennek –  mondja Kol -

lár M ik lós a falu újonnan megválasztot t  polgármestere.

A falu is érzi,  hogy a Szik la Színház a fejlõdés egyik

lehetõsége,  és a gazdasági mutatók  is  évrõl évre egy-

re k isebb ráf izetést  mutat tak ,  tavaly már m inimális

nyereséget  könyvelhet tünk  el.  Az erkölcsi támogatás,

a látogatot tság pedig egyre nagyobb.

Saját  technikája még alig van a falunak ,  a felsze-

relésekrõl a fellépõk  gondoskodnak ,  i l letve a hang- és

fénytechnikát  bérlik .  Van viszont  már saját  színpad,

vannak  székek .  A büfét  vállalkozók  m ûködtet ik .  M in-

den évben történik  valam i beruházás,  am ivel term é-

szetesen a produkciós díjak  is csökkenek .  

A falu költségvetésében csak  k isebb összeg szere-

pel,  és nem  lehetünk  veszteségesek .  Sokan segítenek

társadalm i munkában.  A rendezõgárda,  a jegyszedõk ,

a szervezõk  m ind-m ind társadalm i munkások .  Az idei

évadban gazdag program várja az érdek lõdõket .  Az Új

Világ Feszt ivál keretében június 2 1 -é n õsbemutató

helyszíne a Szik la Színház.  Cseke Péter rendezésében

kerül színre a Pilisi Pálos Passió.  A Hadnagy Bálint  ál -

tal 1 5 1 1 -ben írt  legkorábbi európai passió az alapja a

zenés játék  szövegkönyvének .  Pilisszántó ad ot thont  a

prem iert  követõ rendezvénynek ,  m elyen 1 5  ország

1 0 0  településének  meghívot tai vesznek  részt ,  számos

hazai és külföldi szem élyiség m ellet t .  A passió játék

1 1  alkalommal kerül bemutatásra.  Július 2 7 -én,  az ön-

kormányzat  hagyományos 3  napos rendezvényei sorát

Vik idál Gyula és barátai nyit ják .  A koncerten Vik idál

Gyula m ellet t  fel lép Nagy Anikó,  M olnár Szilvia,

Sasvári Sándor és Homonyik  Sándor.  Július 2 8 -án a

Musical és Rock Színház elõadásában kerül színre a Ki -

álts a szeretetért !  címû rock-opera,  Nagy Anikóval a fõ-

szerepben.  A nagysikerû rock-opera Teréz anya életét

és munkásságát  követ i végig,  a szeretet  és az emberi

szolidaritás him nusza.  Július 2 9 -én,  vasárnap a pil isi

m edence népdalénekesei,  kórusai és néptáncegyüt te-

sei adnak  m ûsort .  

Reméljük ,  hogy m indenk i megtalálja az érdek lõdé-

sének megfelelõ programot és szép élménnyel gazda-

godnak  Pil isszántón!                              (BÖLCSHÁZY)

a pil isszántói Szik la Színházbana pil isszántói Szik la Színházban

A több évezredes Pilis kultikus helyén, Pilisszántón, a volt kõbányában a Szikla Színház immár ötö-
dik színházi évadjára készül. Tavaly elõször sikerült elérni,  hogy a kétezer fõs falu színháza nyere-
ségessé váljon. M éghozzá értékes kultúrát közvetítve. A falu polgármesterével,  Kollár M iklóssal 

beszélgettünk az idei programokról.

Keresztény mûvészet

Õr vigyáz a nézõkre Csikszeredai Role együttes

A szinház teraszán

A szántói Páva
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A
kápolna építés halvány gondolata csaknem négy

évig érlelõdött. Kezdettõl fogva alapfeltétel volt,

hogy ha egyszer megépül, az kizárólag csak adako-

zásból és munka felajánlásból történhet, de csak az ad -

jon, aki hisz az ügy t isztaságában és a kápolna üzeneté-

ben. A szegényasszony húsz fillérje, imája ugyanolyan ér -

téknövelõ. Ettõl lesz lelke és támadhatatlan értéke. Egy

erkölcsi értéknek –  mely ez esetben nem kisebb léptékû,

mint a nemzetet születésétõl fogva megtartó keresztény -

ség szimbóluma –  nem lehet a pénz a mértékegysége,

csak az eszmével azonosuló közösség alkotóereje, a nép -

akarat. Megvakult, reklámokkal átitatott társadalmunk

értékzavarában erõsödni látszik az igény a rozsda- és

molymentes értékekre.

A kápolna két tornyában két elõrehajló, csuklyás pá -

los remete tekintete áll õrt. A bajuszuk alatti nyitott száj-

ból elõször Kisboldogasszony napján szólalt meg az Õrbot -

tyánban öntött két kis harang. A szájnyílások alsó ajkainak

közepére az idõsebb testvértõl, a patacsi pálos kolostor -

ból, Jakab hegyrõl származó egy-egy rozsdavörös követ

falaztunk be. A két harang hangja Csíksomlyóig hallik,

ahol Gergely atya õrzi a Szántói Szûzanya gyönyörû élet -

nagyságú festményét, amelyet Hummel Rozália festett Pi-

lisszántón viszonzásul Pilis Keresztjéért. A sors így alkotott

hidat két imádságos hely, a somlyói Babba Mária és a

szántói Boldogasszony között. A szántói kápolna égre

nyújtott két könyörgõ karjának anyaölében és a csíksom-

lyói templom kettõs tornya között ugyanazt a termékenyí-

tõ Napot látjuk: itt, a sumér elnevezésû Ziribár hegyszoros

ölébõl december 2 1 -én, a legsötétebb éjszaka után, a nap-

éj forduló reggelén éledõ, teremtõ Fény az évnek ezen a

kivételes napján Napba öltözteti az oltár mögött ülõ Bol-

dogasszonyt, mert az új élet az édesanya ölében foganta -

tik meg. Tájolásával a kápolna így lett kozmikusan megje -

lölve. A kápolna építésének elsõ kövét 2006 . június 19 -én

hétfõn raktuk le, miután Vad Tivadar és Szõke András ki-

öntötte az épület vasbeton alapját, Kuhajda Tibi mesteri

ácsmunkájával pedig a kápolna fazsaluzatát, melyhez

Molnár Jóska adta az anyagot. Természetesen mindezt in-

gyen. Az építkezés legjellemzõbb hangulata mindvégig az

optimista öröm, vidámság, a jóakarat, az önzetlen tenni-

akarás elégedett mosolya volt. Ide visszalopódzott egy rég

elfeledett köszönés: Isten áldjon!  Megértettük az üzene -

tet: „ a fundamentum Istentõl való és Istentõl való az aka -

rat, mely újraépíti a falakat” .

És a Pilis fehér mészkõszikláira, a fundamentumra,

Urunk kedves hegyére, melynek mészkõteste évszáza-

dokon át a falu megélhetését biztosító mészégetés lehe -

tõségét adta jó emlékû õseinknek, megépült a kápolna.

Nekünk a kõ volt a mindennapi kenyerünk!  A kápol-

na sziklára építésével valójában a fundamentumot ástuk

ki, melyre a nemzet jövõje épülhet. Õ hirdeti a nemzet

egységét és a Szent Korona népeinek testvéri egymásra

utaltságát. Ezt az eszmét õrizték a pilisi tót falvak évszá -

zadokon át. Makovecz Imre és társa, Õrf i József szakrá-

lis épületet tervezett. Ez volt Makovecz Imre elsõ olyan

terve, amely szerint az egész épület csakis kõbõl épül,

nem pedig fából. A nem mindennapi terv nem mindenna-

pi feladatokat jelentett, mégis ezek könnyedén oldódtak

meg. Mindig jött  annyi segítség, amennyi kellett ,  annyi

kéz, annyi pénz, amennyire szükség volt. Sok-sok egy -

szerû segítõ ember rakta bele saját kövét a falba névtele-

nül, csak azért, mert jól esett neki jót tenni. Nem vala-

mely építõipari cég lett versenyeztetve közbeszerzéssel

határidõre, hanem az falazta, aki odajött, vagy csak ép-

pen arra járt és beállt dolgozni. Ritkán adódik az ember

életében, hogy kápolnát építhet. Különösen ilyet és ezen

a történelmi helyen. A gazdagságot dicsõítõ, csillogó

plázák, bankok, üvegpaloták mulandó percvilágában az

örökkévalóság számára szellemi erõhelyet alkotni zord

egyszerûséggel, az egy felemelõ érzés, teljes bensõnket

kitöltõ lelk iismereti nyugalom, szétáradó béke!  Erkölcsi

parancs teszi csak szabad emberré az embert,  rabot a

mai világ csinál belõle. Ennek a munkának a becsület volt

a szervezõje. It t  nem volt rafinált , paragrafusos szerzõ-

dés, hétpecsétes ügyvédi ellenjegyzés. Egymás szemébe

néztünk, kezet fogtunk a feladat fölött, és ettõl kezdve

ez a kézfogás szentírás lett, egy csöpp kétely nélkül. A

falu konyhása adta az ebédet, szódása a napi két ballon

szódát. Volt, aki süteményt, volt, aki borocskát, uzson-

nát, f inomságokat hozott fel a faluból, volt, aki pénzt ra-

kott le, és volt, aki „ csak”  imádkozni tudott értünk. Ez a

hely soha nem viselheti el a haszonelvû üzleti szemléle -

tet, mert ezzel épp ezt a ritka t itkát veszít i el sajátos cso-

dájának. Boldogasszony kegyelmét nem lehet kufárok el -

lenértékéért kapni, egy fõhajtás többet ér nála. Hittük,

hogy Boldogasszony, mindnyájunk égi édesanyja így tett

mindnyájunkat testvérekké. Éreztük érintését az építke-

zésen, gondoskodását gyengeségünkben. 

Olykor társunkká szegõdött a pálosok címermadara,

két hollópár, akik vidáman keringtek az égen felettünk.

Szokásától eltérõen békés féltékenységgel közéjük fura-

kodott a sólyom is. Az egyik hétvégi munka végeztével a

falu felõl egy fehér galamb szállt  a toronyra, el sem akart

menni. Ott is hagytuk, amikor elaludt. A munkaerõ java -

részét a Makovecz-féle vándoriskola építészhallgatói és

mûegyetemista diákok adták. Kitûnõ lecke volt  számukra

nem csak szakmailag. A fagyálló kötõanyag kikísérletezé -

sének kudarca, az idõálló minõségi falazó kõ megtalálá-

1996. október 16-án a három pilisi falu, Vörösvár, Szentkereszt és Szántó lakóiból megtöltött turistabusz
megérkezett Medjugorjéba. A küzdelmes, jégesõvel, viharral hitelesített hegyi zarándoklat egyöntetûen meg-

állapította: a helyszín mintha csak a Pilisre lenne írva, csak a kereszt hiányzik hozzá. Az itt született ötlet
2003 . december 20-án valósággá vált. Ladocsi Gáspár püspök úr a Hargitáról ajándékozott hatalmas tölgy-
fakeresztet megszentelte. Mindenki érezte, melegsége van ennek a helynek, ahová szívesen jön az ember

kiszakadni az õrült és hamis, mosolytalanná váló, szabadjára eresztett modern világ zörgésébõl, és egy kis
idõre visszatérhetünk, hazajöhetünk õseink tûzhelyéhez, akikhez vérünk köt.

Az egyre izgalmasabb kérdéseket felvetõ Pilis hegység erõsödõ szakrális tartalmában Pilisszántó határo-

zott szerepet kapott a történelemtõl. Kínálkozott a feladat, méltó emléket kéne állítani barbárnak hazudott
õseinknek: meg kéne jelölni a Pilist, a Kárpát-medence történelmének ha-
gyományosan szent hegyét. Egy településen kívüli erdõben, a

Pilisben egy kápolnának sajátos hangulata lehet. Menedékhely
a hittel, szívvel, Isten és természet szeretetével áldott, nagysá-
ga felismerésétõl lecsendesedett emberek számára, akik idejö-

hetnek megmerítkezni, mintegy szentelt vízbe, amely
fertõtleníti õket a világ lé-
lekpusztító vírusaitól.

Pilisszántói Boldogasszony Kápolna
Új kápolna

Spányi Antal püspök: 
Az Úr legyen veletek

Pilist Tisztelni Jojjetek

A híd amely összeköt

Õrbottyán,  Gombos 
harang mûhely
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hazánkat szimbolizáló, sebzett zászlónkat. It t  már meg-

nyugodhat!  A Himnusz után sem illett beszélnünk már,

mert övé az utolsó szó.

A kápolna bejárata fölötti, a Varázskõ Kft. Mûhelyé-

ben –  Altbacker Gyuritól kapott kõbõl –  faragott Napma-

dár kitárt szárnyaival hívja a betérni szándékozót és kö-

szönti a hegyszorosból vele szemben felkelõ Napot. A két

szárny között nyugvó Nap egyben a megváltó Krisztus tes-

tét, az oltári szentség kisugárzását is mutatja. A kupola te-

tején fekvõ, Buckó György által készített üveg fénynyílás

alakja a szántói Pálos Keresztes Kõ formáját kapta, mint-

egy égi utasítás az ide belépõnek, aki ezáltal egyfajta ér-

zelmi beavatáson esik át. A kapu hétágú fém életfáját Kon-

túr Balázs ültette vaskeretbe Janovszki Feri lakatosmester

udvarában. A kápolna elõtti téren álló homokkõ oltár a

Hosszú hegy tetején ismeretlen körülmények között szüle-

tett. Ki tudja, mikor, milyen célból?  A vastag erdõ fái közt

titkát õrzõ kõnek mostantól itt lesz feladata. 

A Szent György vonalon álló kör alakú kápolna õsi

forma, több szempontból is az Árpád-kori fénytemplo-

mokkal azonos lényegû. A földtõl négyszög formából in-

duló oltár az ég felé emelkedve az egyetemesség köré-

ben végzõdik. Pilisszántói õseink emlékét az oltárba be-

épített  szenteltvíztartó õrzi, mely egykor generációkon

keresztül a régi ravatalozó tartozéka volt. Rozmaring

ágacskát belemártva szentelte meg az elhunytat a rész-

vétét nyilvánító, mielõtt a koporsót lezárták.

December 2 1 -én, csütörtökön hajnalban, a kivilágí-

tott kápolnától a völgybe nézve, hosszú fényszórós kocsi-

sor közeledett végig a vörösvári úton. Kápolnaszentelésre

jöttek. Bár e napon nem láthattuk a napkeltét Ziribár ölé-

bõl, mégis a szokatlan idõpont ellenére több mint ezer

zarándok érkezett az eseményre. Szûz Anya Pilisszántón

át szólította meg az országot. Székesfehérvárról Spányi

Antal püspök úr a pilisi falvak papjaival együtt 8  órakor

szentmise keretén belül megszentelte a kápolnát. Pitt i

Katalin elénekelte az Ave Mariát, majd a szántói asszo-

nyok karácsonyi beiglivel, süteményekkel, üstökben for-

ralt borral, citromos teával vendégelték meg az ország

különbözõ részérõl érkezett zarándokokat. A Pilisszántói

Boldogasszony Kápolna közkinccsé vált!  Ez a kápolna a

történelmünktõl kapta jogosítványát, méltóságát pedig

attól, hogy valóban Hitbõl és Szeretetbõl épült.

Mária országának kitüntetett hegyén, it t ,  a Pálos

rend szülõföldjén a hegy szerves részeként egy tömbbé

kinövõ, maradandóságot k ifejezõ, rideg természetes

mészkõbõl falazott épület az egyetemes kereszténység

új zarándokhelye, ahol hódolatát teheti minden –  a Bol-

dogasszony õsi, t itokzatos kultuszát t isztelõ –  jó szándé-

kú ember. A hozzá való zarándoklat áldozathozatal és ve-

zeklés. Megéri, mert az ide vezetõ ösvény minden köve,

verejtékcseppje szükséges az üdvözüléshez és áldást hoz

az érte megszenvedõnek. Feljutva

Boldogasszonyunkhoz megkapjuk a

vigasztalást, reményt és erõt, amely -

lyel majd innen, a szakrális Pilis kü-

szöbét át lépve lendületet  vehet a

hegység belsõ titkait kutató, múltja

iránt érdeklõdõ, azt t isztelõ és rá

emlékezõ látogató.                            Szõnyi József 

a kápolna fõvédnöke

sa, a hetek ig tartó 3 5  fokos kánikula elviselése, a falu

megismerése mind-mind gazdagította élettapasztalatai-

kat. Nagyszerû értéket teremtett mindenki, aki így vagy

úgy a kápolnához nyúlt. 

A helyi régészeti leleteink tanúsága szerint több ezer

éven át Pilisszántó terében mindig a Teremtés misztériu-

máról, az élet születésérõl, az élet minden formájának

tiszteletérõl és szolgálatáról szólt Boldogasszonyunknak,

az Õs-Örökanyának az üzenete, és szól ma is. M int

ahogy hegyeinkben nem pálma hanem tölgy, nem para-

dicsommadár, hanem holló, úgy múltunkban nem egyéb

más, mint a keresztényi tanítás az õshonos. Mint egy szi-

vacsba, ez van beleivódva földünkbe. Nem száradhat k i,

bár meleg van!  Minél nagyobb a külvilág zaja, annál na-

gyobb lesz az igény kápolnánkra, mert az embert nem a

jólét tanít ja meg imádkozni, hanem a kétségbeesés. Egy

világítótorony mindenkinek világít, de leginkább a vihar -

ba jutott hajótöröttnek segít. Igaz lehet templomunk

egyik felirata: „ ha a szükség kínja nagy, mutasd meg,

hogy anya vagy.”  Péterfy László szobra errõl szól. Anyai

kegyelmet, reményt,  vigaszt,  bátorítást ,  nyugalmat

áraszt. Az ember nem bírja levenni róla tekintetét. Itt tu -

dat alatt érik meg benne a hazánkért, családunkért az ag -

godalom, torokszorító sírása, miközben a lelke ujjong az

örömtõl. Tenyerében tulipánt tart, melyben a megbocsátó

édesanya jövõnket, az új élet születését jelzi.  A kápolna

belsõ terét az Õ jelenlétének varázsa tölt i k i. A csak alpi-

nistákkal elérhetõ szik la tetején 2 0 0 4 . december 1 9 -e

óta lengett a Vince Atya által megszentelt, díszõrséggel,

a Himnusz hangjai mellett felvont 2 ,5  méteres zászló. Õk

ketten, a Pilis Kereszt jével együtt  hirdették a Kárpátok he-

gyeivel megölelt medence népeinek közösségét. Szent

István az õ királyuk is volt, õket is védte, értük is felelõs-

séget vállalt .  A két angyalkás, a Szent Korona népeinek

címerével hímzett zászlót verte a vihar, mint ahogy a tör -

ténelem. Nem tudott megnyugodva lengeni a hegyen.

Sokadik javítás után végül levettük a szikláról és most

Boldogasszony ölébe fektetve felajánlottuk Neki a tépett

Pilisszántói Boldogasszony Kápolna
Mert odafent mintha megszületne az ítélet:
óvóhelyre lesz szükségük szeretteinknek.
A kápolna az!   Ahová sokan vannak a

meghívottak!

Új kápolna

Varázskõ Kft segít

Makovecz Imre és tanitványa

Új idõkre várva

Kezében
Szent Korona

népei

Ács brigád

Zarándokok
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M
áramarosszigeten,  a piarista gimnáziumban

érettségizett.  Az Egyetem bölcsészkarán történe-

lem, mûvészettörténet és német szakon végzett,

1 9 5 2 -ben, doktori disszertációját porcelánmûvészetbõl

és kerámiából írta. Ezt követõen évekig tanított ,  majd

1 9 6 4  és1 9 8 2  között a Finomkerámia Ipari Mûvek

( FIM)  mûvészet i vezetõjeként dolgozott ,  összefogta a

legjelentõsebb nagyporcelán- és kerám iaüzem eket .

Szakmai pályája ebben az idõben teljesedett k i.  Sorra je -

lentek meg a hollóházi gyárról 1 9 6 1 -ben, Herendrõl

1 9 7 1 -ben és a pécsi Zsolnai gyárról írott  reprezentatív k i-

vitelû –  angol és német nyelvre is lefordított  –  könyvei,

Németh József fotómûvész felvételeivel. Mini könyveit

saját tervezésû porcelánlapokkal borította. Levéltári kuta-

tásai alapján a herendi és hollóházi gyárak alapításának

évét korábbra datálta, így felzárkózhattak a nagy múltú

porcelánmanufaktúrák sorába. Viktor Vasarelyvel k ialakí-

tott személyes jó kapcsolata révén, a világhírû mester en-

gedélyezte, hogy dekorjait  dísztárgyakra, és épületek fa-

lára is felhasználják. Szakcikkeket írt  és róla is megjelen-

tek írások a szilikátegyesület tudományos folyóiratában.

A Mûcsarnok Képzõmûvész szövetségi tagok k iállításán

bemutatták étkészletét, és 2 0 0 4 -ben Bp. XII.  kerület i

Önkormányzat Galériája a munkásságát összefoglaló k i-

állításnak adott helyet. Nem csak étkészleteket és dísz -

tárgyakat alkotott ,  most az egyházmûvészetben létreho-

zott munkáinak történetérõl kérdezem. –  Hollóházi alko-

tótáborban voltam. It t  egész vélet lenül találkoztam Csa-

ba László Ybl díjas, hat templomot tervezõ építészmér-

nökkel, aki elújságolta, Békásmegyeren elkészült boldog

Özséb temploma, csak félt i az oda nem illõ gipsz szob-

roktól. Megnyugtattam, a táborban szabadon választha-

tom a témát, és megpróbálok a templom számára is ter-

vezni. Azonnal feljöttem Békásmegyerre, láttam a fabo-

rítású, impozáns tetõszerkezetet, és azonnal megszüle -

tett  gondolatban a tervem. Egy hatalmas fehér porcelán-

kereszt belógatva a melegbarna háttér elõtt ,  az anyag és

szín kontrasztja, és korpusz helyett rajta egy vas tövisko-

szorú ismételten ellentétet alkot a törékeny porcelán és

az erõszakot k ifejezõ fém között. Alig vártam, hogy vis-

szamenjek Hollóházára, megbeszéltem az igazgatóval,

mert mindez a rendszerváltás elõtt még nem volt egy -

értelmû. Megterveztem rajzban, és a mûhelyben a 2 5 0

cm és 1 4 0  cm szálú kereszt számára fából vázat készít-

tettem, és korábbi munkából megmaradt porcelán lapok-

ból 4 0 x1 5  cm-es darabokat vágtunk, majd a fát beborí-

tottuk, hogy a fugák nem látszottak. Egyben nem lehe-

tett  volna ekkora porcelán lapot készíteni.  A töviskoszo-

rúról is rajzot készítettem, a mûhelyben drótból és szö-

gekbõl már az én irányításom alapján spontán hajlítgat-

ták, hiszen nyilvánvaló Krisztus tövis koszorúját is a ka-

tonák maguk csinálták. Az alkotótábor végén rendezett

k iállításon nagy meglepetés érte az igazgatót, amikor

meglátta a hatalmas keresztet, mert azt hit te, enteriõrbe

illõ k icsit tervezek. Mondtam, Csaba templomába, belsõ

térbe kerülhetne. Porcelániparban az a szokás, hogy az

elsõ alkotás t iszteletpéldányként a mûvészé, így én is

egy gesztust gyakoroltam, legyen rajtam keresztül a Hol-

lóházi porcelángyár ajándéka. A bol-

dog Özséb templomban 1 9 8 9 . március

1 2 -én a Zirci apát áldásával, Bach „ János passiója”  el-

hangzása közben emelték magasba.

Ezt követte a Széchenyi társaság felkérése a Gellért-

hegyi szik latemplomnak az oltártervére. Tudtam, hogy

Rákosi korszakban brutális módon befalazták, raktárnak

használták és egy papot meggyilkoltak. Bementünk és a

szik lák között  eszembe jutott  a római keresztényüldö-

zés, akkor a katakombákban tartották a misét, és az

egyházi motívum a hal volt. Úgy gondoltam, a természe -

t i környezetben a pirogránit  jól illik  a fõoltár anyagának.

Addig spekuláltam, amíg a három halat egyesíteni tud-

tam, és ez k ifejezi a szentháromságot is. A Zsolnay gyár-

ban eozinmázat kapott.  Erõsen ökomenikus gondolkodá-

sú vagyok, a hal motívumot a reformátusok is használ-

ják. Karafáth Orsolya írónõ verset írt  róla. A Szik lakápol-

na 1 9 9 0 . október 1 3 -án nyílt  meg újra. Még három he-

lyen nyert alkalmazást a halmotívum, 1 9 9 7 . augusztus

1 6 -án avatták fel Lakitelken a Népfõiskolán a Callmayer

Ferenc által tervezett Szent István kápolnában. It t  az õsi

tégla képezi az oltár anyagát. Melbourne-ben, Magyar-

ház templomában és a XII.  kerületben, Apor Vilmos

templomban helyezték még el.                            

Végezetül álljanak it t  Ecsery Elemér mûvészettörté-

nész gondolatai Sikota Gyõzõrõl és a Lakitelk i kápolná-

ról.  „ Az anyaggal való bánni tudás, a lényeget k ifejezni

tudó képesség, az értelmes forma az art iszt ikum mellett

a liturgikusan célszerût nyújt ja. M indezen túl az apszis-

ban az építéstervezõ által megvalósított  és beüvegezett

kereszt alakú áttörés, amelyen kí-

vülrõl áttör a természetes fény, va -

lamint a Szentháromságot megjele -

nítõ hármas halkompozíció, meg-

gyõzõen szimbolizálja a keresztény -

ség legyõzhetetlenségét a katakom -

báktól jelen korunkig, mi több: az

örökkévalóságig.”                            NÉM ETH ANDREA

Köztudott, hogy Herend, Pécs és
Hollóháza bár földrajzilag elég tá-
vol fekszenek egymástól, mégis
összeköti õket, a porcelángyártás.
Hazánk e három patinás gyárának
mûködését és a magyar porcelán-
gyártás történetét mélyrehatóan is-
meri dr. Sikota Gyõzõ. Nemcsak el-
méletben, de a mûvészi tervezés-
ben is bebizonyította szakértelmét.
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Sikota Gyõzõ 
iparmûvész, mûvészeti író

Ökumenikus gondolkodás jegyében tervezett porcelánok

Triptihon

Sziklatemplom a megnyitás után

Lakitelek Lakitelek
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Emlékezünk

H
alálának tíz éves évfordulóján
szeretettel emlékezünk volt plébá-
nosunkra, aki az Úr követe és tol-

mácsa volt köztünk. Zoli bácsi a mai
nyelvre fordította le, a mi szívünkhöz
hozta közelebb Jézus üzenetét. Nyitott
volt a megújulásra és ez a készsége élete
végéig elkísérte. Azon munkálkodott,
hogy hívei tudatos, igazi felnõtt kereszté-
nyekké váljanak. Ehhez igen fontosnak
tartotta az imán kívül a rendszeres hitbeli
tanulást is. Családos közösségeket hozott
létre, megérezte, hogy ezt csak a szemé-
lyes kapcsolatok révén lehet teremteni.
Ezzel építette a templomi közösséget.
Barátilag szólította meg a körülötte lévõ-
ket, így sikerült családias légkört kialakí-
tania. Igen jó barátságban volt a gyere-
kekkel, nagyon szerette õket. Valósággal
megfiatalodott, kivirult közöttünk a hit-
tanórákon, gyerekmiséken. A legendássá
vált Teri–Feri családtörténeteit tanítvá-
nyai mindig szívesen hallgatták.

Elsõ plébánosi állomáshelyén, Buda-
örsön Zoli bácsi még a nehéz háború utá-
ni idõkben is tudatosan kezdett foglalkoz-
ni híveivel. Bibliamagyarázatot tartott,
nagy hangsúlyt fektetett az igényes zene
mûvelésére. Énekkart, zenekart szerve-
zett, kapcsolatban volt Bárdos Lajossal és
Werner Alajossal. 

Az 1944–1945-ös kitelepítésekkor
menetlevelet adott magyarországi német
családoknak, így biztosította számukra
azt, hogy Németországban befogadják
õket. Az itt maradt német nemzetiségi
családok gyerekeit segítette. Maga is jól
beszélt németül, ezért rendszeresen tar-
tott német nyelvû szentmiséket. A nehéz
ötvenes években szorgalmazta a falu szép
hagyományát, az Úrnapi virágszõnyeg-
készítést. 

Szerette a sportot, focimeccseket
szervezett hittanosainak, a lelki élet mel-
lett gondja volt arra is, hogy tanítványait
elvigye kirándulni.  

A hetvenes évek közepétõl a budapes-
ti Rózsafüzér Királynéja Plébánia temp-
lom plébánosaként új színt hozott a
templom életébe. Mûködése alatt meg-
pezsdült az élet a Domiban. Fiatal szülõk
örömmel hozták hittanórákra és gyerek-
misékre csemetéiket. A felnõtteket be-
vonta az egyházközség életébe, megújí-
totta az egyháztestületet, fellendült a kari-
tász munka, kis csoportok alakultak,
szorgalmazta a világiak bevonását a je-
gyes oktatásba, késõbb ovis hittan alakult
a plébánián. Mindezek a programok az itt
teljesítõ lelkészekkel és az egyházközség
életébe aktívan bekapcsolódó világiak
közremûködésével jöhettek létre. 

Egykori tanítványai azóta felnõttek,
családot alapítottak és megpróbálják Zo-
li bácsi lelkiségét to-
vábbadni. Gyerekeik ér-
deklõdve hallgatják Te-
ri–Feri családtörténeteit,
amelyek most, 30–40 év
távlatából éppúgy szól-
nak hozzájuk, mint egy-
kor szüleikhez.                

Kubányi Andrea

Aki mindig f iatal maradt köztünk
„Mi, fölnõttek, akik –
akkor – állítólag csupán
gyerekeiket vitték el Zoli
bácsi miséire, ma már
be merjük vallani, hogy
sokkal többet vittünk
haza a Teri–Feri törté-
netekkel, mint amit eset-
leg egy mély, bonyolult
teológiai fejtegetésbõl
meríthettünk volna.
Örömmel jöttünk, mert
egy kicsit meg tudunk
maradni gyerekeknek.

Szívesen hallgattunk
egy két bottal is nehezen
járó öreg papot, aki gye-
rek tudott maradni. Aki
a csengõszó után a
hömpölygõ ministrán-
sok között besántikált a
szentélybe, rámosoly-
gott a hívekre, számba
vette a padban kalimpá-
ló gyereksereget – név
szerint ismerte õket és
szüleiket –, és kezdetét
vette a szentmise.”

Szentmise a nyolcvanas években

Dr. Sík Zoltán Budapesten született
1917. március 3-án. Teológiai tanul-
mányait Bécsben végezte, a papi hiva-
tásra a Pázmáneum növendékeként ké-
szült. A papi rend szentségét Bécsben
1940. március 17-én vette fel. Felvidék-
re, Nagycéténybe helyezték káplánnak,
majd Nagymaroson volt hitoktató. Lel-
kipásztori mûködésének jelentõs részét
Budaörsön töltötte: 1944-tõl káplán,
majd 1946-tól plébános. Hittant taní-
tott a lány- és a fiúiskolában, a nehéz
politikai helyzet ellenére is sok hittanos
gyereke volt. 

Zoli bácsit 1974-ben a budapesti
Rózsafüzér Királynéja Plébánia veze-
tésével bízták meg. Egyben ellátta az
1951-ben felrobbantott Regnum
Marianum plébániatemplom területén
élõ hívek lelki gondozását is. Errõl az
állomáshelyérõl került nyugdíjba, de
ezután is bekapcsolódott kisegítõként a
budapesti Boldog Özséb plébánia éle-
tébe. Az utolsó hónapokat a székesfe-
hérvári Papi Otthonban töltötte. Majd
kórházi kezelésre kényszerült, itt érte a
halál 1997. március 12-én.

Elsõáldozási szentmise a nyolcvanas években
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M
arosi Izidor (1916–2003) megboldogult
váci püspökre, izsáki és kecskeméti plé-
bánosra, Izsák elsõ díszpolgárára emlé-

keztek az elmúlt szombaton egykori tanítványai,
tisztelõi, hívei, barátai a Szent Keresztrõl neve-
zett – a fõpap által megálmodott és alapított –
kisizsáki kápolnában. Több éves hagyomány,
hogy a megyébõl érkezett zarándokok, i l letve a
helyi hívek bensõséges ünnepség, valamint em-
lékmise keretében idézik fel Marosi Izidor alak-
ját, szolgálatát és hitét. A néhai váci püspök még
ott lehetett a Szent Kereszt kápolna alapkõletéte-
lénél, felszentelését azonban már nem érhette
meg. Tisztelõi emlékhelyet alakítottak ki a kis
templom mellett. Itt vette kezdetét a szombati
ünnepség, amelyet a kecskeméti Porta Egyesület
Katolikus Munkacsoportja szervezett.

A megjelenteket Farkas P. József, a civil

szervezet alapítója üdvözölte. – Sokfelõl jöttünk
ma ide, az egykori váci egyházmegye különbözõ
pontjairól – mondta. – Azokról a csodás helyek-
rõl, ahol szeretett atyánk, lelkipásztorunk, segí-
tõnk, égi pártfogónk szolgált, nyújtotta felénk a
kezét, adta a szeretetét kiolthatatlan lánggal, fe-
ledhetetlen tûzzel. Izsák képviseletében Nagy
Máté alpolgármester szólt a jelenlevõkhöz, ki-
hangsúlyozva, hogy maga is jó szívvel emléke-
zik Marosi Izidorra, és nemcsak mint lelki atyá-
ra, hanem mint barátra is. A rendezvényen Font
Sándor országgyûlési képviselõ, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés alelnöke mondott ünnepi be-

szédet. – Ennek a kis templomnak a tövében na-
gyon helyénvaló Marosi Izidorra emlékezni, hi-
szen nincs olyan ember a térségben, aki ne tud-
ná, hogy a kápolnának õ volt a szellemi atyja, és
milyen áldozatos munkával, nagyon kemény
harcokkal szervezték meg tisztelõi – köszönhe-
tõen többek között a Porta Egyesületnek – kivi-
telezést. Örömmel tölt el, hogy részese lehettem
az építkezésnek, nemcsak pénzadománnyal, ha-
nem a kisizsákiakkal közösen egy millenniumi
emlékkereszt állításával is. Tettük ezt nagy hittel
és nagy reménnyel, mert akkor még csak körvo-
nalazódni látszott a kápolna kivitelezése. Ahogy

Marosi Izidor hitt abban, hogy
egyszer kápolnája lesz az itteniek-
nek, ugyanúgy hitték a kisizsákiak,
hogy az álom elõbb-utóbb valóra
vál ik. Fontosnak tartom, hogy a
kápolna nemcsak a kisizsákiaké.
Minden egyházi mû, minden egy-
házi épület egyben az egyetemes
magyar kultúra része is. Arra ké-
rem az ittenieket, hogy ennek szel-
lemében õrizzék meg az utókornak
ezt a templomot mai szépségében,
tisztelegve ezzel egyúttal Marosi

Izidor örökéletû emléke elõtt is. Az ünnepi be-
széd után hivatalos és civil szervezetek képvise-
lõi helyezték el koszorúikat a kápolna falán lévõ
Marosi Izidor emléktáblánál. A program a temp-
lomban folytatódott, ahol dr. Varga Lajos, váci
segédpüspök vezetésével tartottak szentmisét. A
kisizsáki találkozó egyébként egy különleges ze-
nei csemegét is kínált a jelenlevõknek, a koszo-
rúzásnál i l letve a misén a világhírû Ars Nova
Énekegyüttes is közremûködött a jeles karnagy,
Kiss Katalin vezényletével. Az emlékparkban
emellett Horváth Viktória versmondása is gazda-
gította a rendezvényt.                PORTA EGYESÜLET

Koszorúzás és mise
Marosi Izidorra emlékeztek Kisizsákon

2007. ápril is 20-án, Pénteken prof. dr. Prokopp
Mária mûvészettörténész, egyetemi tanár, a ró -
mai Szent Erzsébet kiál l ítás rendezõje volt a
kecskeméti Porta Egyesület katolikus munka-
csoportja által szervezett Kapisztrán Szent János
Ferences Akadémia vendége. Közismert, hogy
Kecskemét a Szent Erzsébet- tisztelet egyik ma-
gyarországi fõvárosa: városrészt, templomot
szenteltek emlékének, és számos, rangos mûal-
kotás idézi a királynõ emlékét. Természetes,
hogy a jubileumon is számos kitûnõ rendez-
vényt szerveztek, i l l . szerveznek a helyi intézmé-

nyek, civi l  közösségek és az egyház. A Kossuth
téri Porta díszterem zsúfolásig megtelt érdeklõ-
dõkkel, rengetegen voltak kíváncsiak Magyaror -
szág egyik legkitûnõbb Szent Erzsébet ismerõ -
jének vetített képes elõadására. A nagy Árpád-
házi szent születésének 800. évfordulója alkal-
mából szervezett programsorozat kiemelkedõ
eseményének keretében Prokopp Mária bemu-
tatta annak a nagyszabású jubileumi tárlatnak az
anyagát is, amelyet Rómában, a Forum
Romanumon lévõ egyik templomban rendezett,
i l letve nyitott meg.

A Szent Erzsébet év kiemelkedõ eseménye
Prokopp Mária professzor elõadása a Portánál

Római katolikus hírek
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„Ál l t az anya keservében/sírva a kereszt
tövében,/amelyen függött Fia,/  kinek megtört s
jajjal- tellett/  lelkét kemény kardnak kellett/kinzón
általjárnia.”  Jacopo de Todi fájó/gyönyörû ver-
sorait is elmondták péntek délután három órakor
a hívek a kecskeméti Mária-kápolna Lourdes- i
barlangjánál, a keresztútra várva, a fájdalmas
anya által átélt borzalmakat az áhítathoz idézve.... 

A nagyhét elõtti utolsó pénteken, hagyo-
mányteremtõ szándékkal tartott keresztutat a
kecskeméti arborétumban a Barátok Temploma

hívõ közössége, a Ferences Harmadrend, vala-
mint a Porta Egyesület Katolikus Munkacsoport-
ja Bárkányi Ernõ, templomigazgató, érseki taná-
csos vezetésével. A Teremtõ csodálatos tavaszi-
as idõt adott a zarándokoknak, akik vállalták,
hogy délután három órára kijutnak a Mária ká-
polnához Krisztus utolsó óráinak, szenvedésé-
nek és kínhalálának imádságos lélekkel való
visszaidézésére. 

Bárkányi Ernõ atya még a szertartás megkez-
dése elõtt külön is köszöntötte azokat, akik má-
sok – hozzátartozók, ismerõsök, családtagok –
gondját-baját, szenvedését is ismerve, azokért is

imádkozva jöttek az áhítat színhelyére. Külön
megköszönte azoknak is a segítséget, akik a

nagyhétre felújították a stációkat, megmutatva a
világnak, hogy az állomások fontosak az élõ ka-
tolikus közösségeknek. 

Mintegy száz hívõ – köztük sok-sok fiatal –
kísérte gondolatban az Urat a fájdalmak útján.
Fölhangzott az ige, a fájdalmas nagyböjti ének.
A hívek szinte méterenként váltogatva egymást,
hordozták Krisztus velünk haladó keresztjét. A
keresztúti ájtatosság végén a hívek és az egyhá-
zi személyek elhatározták, hogy a jövõben a
böjtzáró pénteken ugyanitt találkoznak, hogy a
természet ölén kezdjék meg fölkészülésüket Virág-
vasárnapra, illetve a Nagyhétre.     PORTA EGYESÜLET

Keresztút Keresztút 

a Kecskeméti Arborétumban

Római katolikus hírek

A
múlt pénteken délután az esõs, hûvös
idõjárás ellenére is csaknem százan vettek
részt a hírös városban azon a lélekemelõ

hangulatú, szívmelengetõ ünnepségen, mely-
nek keretében dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecs-
kemét Fõegyházmegye érseke felszentel te a
Porta Egyesület Szent Ilona Keresztköre által
felújítatott, az Izsáki út és a Bagoly utca keresz-
tezõdésénél lévõ szakrális emléket. Az 1869-
ben emelt fafeszület rekonstrukcióját dr. Zom-
bor Gábornak, városunk közelben lakó polgár-
mesterének javaslata nyomán határozta el a ci-
vil szervezet még tavaly õsszel. Az elsõ lépés az
évtizedek által nem kímélt kereszt környezeté-
ben lévõ virágok megmentése volt, majd követ-
kezett a feszület kiemelése és elszállítása. A ke-
resztet Laczkó János, a Katona József Múzeum
igazgatója hozta rendbe munkatársai segítségé-
vel. A neves restaurátor csapata az állapotfel-
mérés után eltávolította a jelenlegi festékréteget

és pótolta a hiányos díszeket. Végül
védõréteget kapott a fafelület, a ke-
resztet pedig új korpusz tette teljes-
sé. Érdemes megemlíteni, hogy a
szakrális emléknek több különle-
gessége is van. Az egyik i lyen a Jé-
zus szobor alatt lévõ koponya,
amely a halál felett aratott gyõzel-
met szimbolizálja.

A péntek délutáni keresztszente-
lésen megjelenteket Sipos László
alpolgármester köszöntötte. A vá-
rosatya gondolatainak füzérébe i l lesztette azt a
gyermekkori emlékét, amely a mai napig elkísé-
ri: akkor szûkebb környezetében emeltek egy
keresztet, melynek helyén azóta már templom
áll. Farkas P. József, a Porta Egyesület alapítója
arra hívta fel a figyelmet, hogy a közelben vi-
szont nincs templom, így a városrészben és an-
nak környékén élõ hívek számára elmondhatat-

lanul sokat jelent ez
az emlékhely. Dr. Bá-
bel  Balázs érsek,
metropolita csodála-
tosan szép szavakkal
szólt az utak mentén,
a településeken és
pusztákon egyaránt
megtalálható feszüle-
tek jelentõségérõl, a
keresztény emberek
életében betöl tött,
mással nem helyette-
síthetõ szerepérõl. Az
újjászületett keresztet

– a város vezetésének, i l letve Nagy Ágnes fõker-
tész személyes közremûködésének köszönhetõ-
en – méltó módon rendbe tett környezetben he -
lyezhették el újra. Dr. Zombor Gábor polgármes-
ter zárszavában a rekonstrukciót koordináló
Porta Egyesület mellett mindazoknak kifejezte
háláját, akik bármilyen módon kiálltak a nemes
ügy mellett.                              PORTA EGYESÜLET

Érseki keresztszentelés Kecskeméten
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A
fenti címmel szervezett tanulmányi napot a
dunaszerdahelyi Városházán a helyi római
katolikus plébánia és a Pázmaneum Tár-

sulás a Szent Erzsébet-év keretében március
13-án. A tanulmányi nap a helyi Szent György
plébániatemplomban szentmisével kezdõdött,
amelyet Tóth László, a Hitoktatási Központ igaz-
gatója, Orosch püspök atya delegátusa tartott.
Felolvasta a püspök atya szentbeszédét, amely -
ben a papokhoz buzdítást intézett. A szentmisén
részt vettek a dunaszerdahelyi Szent János Egy-
házi Alapiskola diákjai is. 

A l iturgia után a Városháza dísztermében
folytatódott a program. A megnyitó keretében
Tóth László atya a püspök atya nevében kö-
szöntötte a megjelent elõadókat és papokat,
hangsúlyozva a tanulmányi napok fontosságát a
papság továbbképzésének szempontjából.

Ezt követõen ThDr. Karaffa János, a
Pázmaneum elnöke ismertette a tanulmányi nap
programját, majd felkérte elsõ elõadóként ThDr.
Török József budapesti egyháztörténész pro-
fesszort a Szent Erzsébet életérõl szóló elõadás
megtartására. M ásodik elõadóként ThDr.
Bolberitz Pál, apostoli protonotárius, a PPKE
HTK filozófiaprofesszora „Európa és keresztény-
ség”  címmel fejtette ki gondolatait. Tíz pontban

foglalta össze, mit is adott a kereszténység az
öreg kontinens számára. Hangsúlyozta, hogy a
kereszténység évezredeken át megtartotta és
megszilárdította Európát. Ezek közül különösen
is kiemelkedik az emberi méltóság és szabad-
ság tiszteletben tartása, valamint a keresztény
erkölcs tanítása.

A délelõtti program záró elõadásában ThDr.
Hal’ko József, a pozsonyi Comenius Egyetem
Teológiai Karának egyháztörténész professzora:
„Salkaházi Sára – a szociális gondolat és szere -
tet apostola címmel”  ismertette a tavaly szep-

Felvidéki római katolikus hírek

A
papi élet témája tehát ma is aktuális. Ezt
nekünk, papoknaknak, tudatosítanunk
kell. A világnak szüksége van jó papokra.

Az életet ugyanis nem csak mérnökök fejlesztik
és nem csak orvosok gyógyítják. Papok is fej-
lesztik és gyógyítják. Több helyen látjuk, hogy
megpróbálnak bennünket pszichológussokkal,
pszichiáterekkel helyettesíteni, ám ez messze-
menõen nem hozott sok eredményt. Ha sok iga-
zán buzgó és jó pap lenne, megéreznénk ezt az
ifjúság nevelése, a házassági hûség, a boldog
házasság terén, kevesebb lenne a lelki beteg, és
észrevehetõ lenne a gazdaság terén is.

XVI. Benedek pápa a XXI. Világifjúsági nap
alkalmából így buzdította a fiatalokat: „Kell,
hogy apostolok új generációja érkezzen, akik
mélyen begyökereztek Krisztus igéjébe, akik
tudnak reagálni korunk kihívásaira, és minden-
hová elviszik az evangéliumot. Ez az, amit az Úr
tõletek elvár, erre hív benneteket az Egyház, ezt
várja tõletek az egész világ, még ha talán nem is
tudatosítja ezt. Ha Jézus hív, ne féljetek nagylel-
kûen válaszolni neki. Ne féljetek, bízzatok ben-
ne” . Ez év februárjában a római egyházmegye
papjainak arra a kérdésére, mi legyen a pap éle-
tében az elsõdleges feladat, a Szentatya a követ-
kezõket mondta: „Az ifjúság az, amely elsõbb-
séget élvez a papi életben, mert a fiatalok gyak-
ran távol vannak az Istentõl. A fiataloknak meg-
felelõ vezetõ kell, hogy megtalálják az utat. Kí-

sérjétek õket, hogy tuda-
tosítsák: a hit nem a múlt
eseménye; tudatosítsák:
keresztény ember módjá-
ra jó élni. ... Fontos, hogy
a fiatalok találkozzanak
olyan emberekkel, akik-
nek életén megláthatják,
hogy ma is lehet keresz-
tény módon élni".

Hogyan élt valamikor
a pap? Valamikor évtize-
deken át nem változott az
élet. Ma egy évtized alatt is sokat változik. Ez
pedig érezhetõ papi küldetésünkön is. Száz év-
vel ezelõtt egy pap élete nagyon nyugodt volt.
Hiszen a plébániáján is egyhangú volt az élet.
M inden rendszeres volt: keresztelt, temetett, jött
az Advent, a Halottak napja, a Betlehem, a
Szentsír, az úrnapi körmenet. Idil l ikus élet. M in-
denki tisztelte a papot, mindenki járt templom-
ba, hittanra. A papi élet nagyobb krízisek nélkül
zajlott. Majdnem azt mondhatnánk, hogy ké-
nyelmes volt. Társadalmilag is a pap egy elis -
mert személy volt.

És ma? Egy kemény, majdnem durva vi lág-
ban élünk, ahol az Egyházat és a papokat gyak-
ran támadások érik. A harmadik évezred papjá-
nak nagyon sok pasztorációs kötelessége van.
Ezen kívül sok más tevékenységre is kényszerül.

temberben boldoggá avatott Sára testvér kassai
és komáromi mûködését. Kiemelte, hogy Sára
testvér fontosnak tartotta Szent Erzsébet példája
nyomán a katol ikus kari tász tevékenységét,
amelyben õ maga is aktívan részt vett. A délutá-
ni program elsõ elõadását ThDr. Schmatovich
János gyõri biblikus professzor „Az ószövetsé-
gi próféták és a társadalmi igazságosság”  cím-
mel  tartotta meg. Schmatovich professzor
Ámosz prófétától kezdve egészen Malakiásig
bezárólag kronológiai sorrendben mutatta be az
egyes próféták igehirdetésében a társadalmi
visszásságok ostorozását és a szociális igazsá-
gosság követelmének hangsúlyozását. 

Végezetül ThLic. Vadkerti József doktoran-
dusz az Egyház és az állam viszonyának alaku-
lását elemezte a történelem különbözõ korsza-
kaiban. 

A tanulmányi nap befejezõ részében az el-
nöklõ János atya megköszönte az elõadók által
nyújtott színvonalas szellemi táplálékot. A teo-
lógiai nap az Esterházy János emlékére mondott
imával ért véget.         KARAFFA ATTILA /  PÁZMANEUM

Nemegyszer nincs ideje szemé-
lyes imára, elmélkedésre, össze-
szedettségre. Krisztussal való
szoros kapcsolat nélkül ki van
téve annak a veszélynek, hogy
munkája eredménytelen lesz.
Ezért szent életû, evangéliumi
papokra van szükség ma még
nagyobb mértékben, mint vala-
ha. „Apostolok új generációja”
kell – mondja a pápa. Torontó-
ban, 2002-ben II. János Pál pá-
pa ezt mondta: „Egyedül Krisz-
tus az a szegletkõ, akire bizton-
ságosan lehet építeni életünket.
Krisztus, aki t ismerünk, aki t

szeretünk, az a hû barát, akiben nem csalatko-
zunk, aki végigkísér életutunkon, és akinek sza-
vai lángra lobbantják szívünket.”

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa elsõ encik -
likájában ezt írja: „A szeretet gyakorlása az özve-
gyek és árvák, a rabok, a betegek és mindenfé-
le szükséget szenvedõk iránt éppúgy (az Egy-
ház) lényegéhez tartozik, mint a szentségek
szolgálata és az Evangélium hirdetése. Az Egy-
ház éppúgy nem hanyagolhatja el a szeretet-
szolgálatot, mint a szentségeket és az Igét”
(Deus cari tas est, 22). Szent Pál szavaival zárom
gondolataimat: "Tudjátok, testvéreim, hogy mint
apa a gyermekét, egyenként intettünk, buzdítot-
tunk és kértünk benneteket: él jetek méltóan ah-
hoz az Istenhez, aki meghívott ti teket dicsõsé-
ges országába" (1 Tessz 2,1"1-12). 

Az Egyház küldetése a világban

Részletek Orosch püspök homiliájából 
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körülményeirõl, a csodás gyógyulásokról és
buzgó vallásosságának erényeirõl.

A szentmise végén Galgóczi Rudolf zselízi
esperes-plébános meghirdette a Mária Légió és
a Pázmaneum közös zarándoklatát május 5-ére
Bécsbe. ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum el-
nöke megköszönte a lelkiatyáknak és a hívek-
nek, hogy mindig szép számban részt vettek az
Imakilencedeken és közösen imádkoztak nem-
zetünk megújulásáért. Majd meghívta a híveket
a felvidéki magyar katolikusok találkozójára,
amelyre ápri l is 29-én, a Komáromi Imanapon
kerül sor, hogy együtt imádkozzunk magyar pa-
pi, szerzetesi és fõpásztori hivatásokért. Egyben
bejelentette, hogy a III. Felvidéki Imakilenced
I. ál lomása is Komáromban lesz az Imavasárna-
pon. Kürthy Tamás helybéli lelkiatya megkö-
szönte oltártestvéreinek és a zarándokoknak,
hogy messzi tájakról is eljöttek Zsemlérre.

KARAFFA ATTILA/ PÁZMANEUM

A
II. Felvidéki Imakilenced a Garam-menti
Zsemlér községben ért véget befejezõ ál-
lomásával ápril is 15-én. A 180 lelket

számláló magyar kisközség fogadta a verõfé-
nyes vasárnap délutánon a zarándokokat, akik
Dunaszerdahelyrõl, Nagykérrõl, Szímõrõl és
Zselízrõl érkeztek, hogy együtt imádkozzanak
magyar nemzetünk lelki megújulásáért. A falu
templomának védõszentje Szent László király,
akinek festménye a fõoltáron található. Mellette
pedig Árpád-házi Szent Erzsébet hatalmas fes-
tett képe díszeleg.

Az Imakilenced az Isteni irgalmasság ájta-
tossággal és Boldog Károly király imaórával
kezdõdött, amelynek keretében a hívek a nemré-
giben boldoggá avatott utolsó magyar király

életpéldájáról elmélkedhettek. A hitvalló király
életérõl ThDr. Schmatovich János gyõri kano-
nok, a szentírástudomány professzora tartott
elõadást a zarándokoknak, és ismertette meg az
alázatos király életét, a békéért tett erõfeszítése-
it, a háború iránti ellenszenvét. 

A Károly Király Imaliga felvidéki tagozata el-
hozta Boldog Károly király ereklyéjét is, amelyet
a hívek a szentmise után közelebbrõl is megte-
kinthettek.  Az ünnepi szentmisét a kanonok úr
11 oltártestvérével együtt mutatta be az Isteni Ir-
galmasság vasárnapján. A prédikációban
Schmatovich professzor úr párhuzamot vont az
Irgalmas Jézus és az õ példáját követõ Károly
király közt, majd beszélt a boldoggá avatásának

is fontosnak tartották a kisközösségek, lelkiségi
csoportok mûködését, úgy a mai Egyház is
szükségesnek tartja ezeknek a mozgalmaknak a
tevékenységét. Áldásos mûködésüket akkor fejt-
hetik ki, ha az adott egyházközségekben a lelki-
atya melléjük áll. A lelkiségi mozgalmak mûkö-
désükkel sugározzák ki Krisztus szeretetét az
embereknek a világba. A jelenlevõk közül jó pá-
ran tanúságot is tettek a mûködõ lelkiségi moz-
galmakról. Az egyes hallgatók beszámoltak a

M ária Légió, Cursi l lo, Ferences Vi lági
Harmadrend, Családosok Közössége, Édes-
anyák imaközössége és a cserkészet mûködésé-
rõl egyházközségükben.

A délutáni utolsó elõadás keretében Jankó
Gábor dunaszerdahelyi káplán ismertette meg a
hallgatósággal a liturgia fogalmát és megma-
gyarázta az egyes l iturgikus jelképeket. A magas
színvonalú, de ugyanakkor mindenki számára
érthetõ elõadásból a hívek sokat megtudhattak
az egyházi l i turgia szerepérõl, és bepil lantást
nyerhettek a sokszínû, de ugyanakkor világosan
rendezett l iturgikus szabályokba is.

Az elõadások végén a jelenlevõk megismer-
kedhettek a Pázmaneum Társulás programjai-
val, amelyek közül kiemelt fontosságú a XVIII.
Komáromi Imanap, ahol magyar papi, szerzete-
si és fõpásztori hivatásokért imádkoznak a felvi-
déki magyar katolikusok.

KARAFFA ATTILA/ PÁZMANEUM

Kis község nagy szeretete

Regnum Marianum Akadémia áprilisban

Felvidéki római katolikus hírek

A
februárban elkezdõdött keresztény felnõtt-
képzés iránt szép számmal érdeklõdnek a
papok és a világi hívek. Mi sem bizonyítja

ezt jobban, hogy a Regnum Marianum Akadé-
mia havi elõadásain mindig csaknem félszázan
vesznek részt és aktívan bekapcsolódnak az elõ-
adásokba. Az egyházgellei Mária Légió tagjai
mindig lelkesen készülnek az elõadások elõtt,
hogy krisztusi szeretettel fogadják testvéreiket.

Az ápri l isi  elõadásokat Horváth Róbert
alistáli lelkiatya nyitotta meg, aki az ökumeniz-
mus fogalmával ismertette meg a jelenlevõket.
Fontosnak tartotta bemutatni az ökumenizmus-
ról szóló pápai dokumentumot. Röviden bemu-
tatta a keleti és protestáns egyházakkal való
együttmûködés lehetõségét.

Második elõadóként Kiss Róbert dunaszer-
dahelyi esperes-plébános szólt az Akadémia
hallgatóihoz. A lelkiségi mozgalmak fontossá-
gáról és azoknak az Egyházzal való kapcsolatá-
ról fejtette ki gondolatait. Kihangsúlyozta, hogy
amint a II. Vatikáni Zsinaton hozott határozatok



Görög katolikus hírek

A görög katolikus liturgia 8. rész

A
z Egyház legfontosabb ünnepe a Húsvét.
A húsvéti feltámadási szertartást a görög
katolikusok a nagyszombati éjfél i  isten-

tisztelettel kezdik. A pap a szentsírban lévõ síri
leplet megtömjénezi és az ol tárra viszi . Ez a
cselekedet jelzi Krisztus feltámadását. FELTÁ-
MADT KRISZTUS! VALÓBAN FELTÁMADT! A
mennybemenetel ünnepéig a lepel az oltáron
kiterítve marad. Egyszerûen rajta végzik a szer-
tartásokat, mint egy terítõn. A papság gyertyá-
val, kézi kereszttel körmenetre indul, harangzú -
gás közben. A harangok most zúgnak elõször a
kínszenvedésre való emlékezés óta. A hívek
meggyújtják a gyertyáikat a pap gyertyájáról,
így járják körül a templomot, énekelve. A kör-
menet a kenethozó asszonyok menetére emlé-
keztet a Megváltó sírjához. A körmenet után a
pap felolvassa a templomajtóban a feltámadás-
ról szóló evangéliumi részeket, kereszt alakban
megkopogtatja az ajtót, majd belép  a hívekkel,
és azonnal kezdõdik a reggeli  istentisztelet.     

A Szent Liturgiában 12 szakaszra bontva ol-
vassa fel  a pap az Üdvözítõ fel támadását, több
nyelven. A szakaszok közt harangoznak. Görög
katol ikus sajátosság, hogy a Szent Liturgia
után  a pap megáldja a nép húsvéti  eledeleit. A
hívek fonott kosárban készítik össze a sonkát,
kolbászt, fõtt tojást, tormát, bort. Szabolcsi
csemege az édes sárga túró. A nagypéntektõl
tartó böjt után, amelyben semmit sem ettek és
csak vizet ittak, a vasárnap délelõtti pászka-
szentelés eledeleibõl fogyasztanak elõször. 

Görög katol ikus egyházunkban a húsvét
nagyhetét fényes hétnek is nevezik, mert a
megkereszteltek a fehér ruhájukat egész héten
magukon tartották a régi idõkben. Az ikonosz-
táz középsõ ajtaja, amelyen át a pap közlekedik,
vagyis a királyi ajtó egész fényes héten át nyit-
va marad. Ez a gesztus jelképezi, hogy a Mes-
ter feltámadása megnyitotta nekünk a mennyor-
szág kapuját. A megváltás nemcsak Jézus, az
Isten Fia mûve volt, hanem a tel jes Szenthá-
romságé. Az egész emberiségre, az egész em-
beriség idejére, annak minden eseményére ki-
hatással volt és van és lesz. 

Ha húsvét fényes hetében temet a görög
pap és egyáltalán bármikor az évben, fehér ru -
hában teszi azt, mert a halál kapcsán az igazi
hívõ lélekben nem a gyász uralkodik, hanem a
fel támadás. Így tehát a görög pap ruhájának
színe a feltámadás fehérje, a római pap gyászá-
nak feketéjével szemben.

Halál. Bárki hal l ja ezt a szót, összerezzen.
M iért félelmetes számunkra a halál? Sokféle

bölcselkedõ gondolatot hallhattunk már bizto-
san a halál lal kapcsolatban, például hogy ‘az
ember egész életében a halálra készül’. Igaz ez?
Nyilván nem azzal kel az ember és nem azzal
fekszik minden nap, óvodás korától fogva ag-
gastyán koráig, hogy azon elmélkedne, mikor
és hogyan éri el a végzet. Epikuros görög fi lo-
zófus cinikusan elhárította magától a halál
gondját, mondván, hogy a halál nem õvele tör-
ténik, hiszen akkor õ már nem fog élni! 

Lehet-e i lyen komolytalanul felfogni halá-
lunkat, amikor az egy fontos találkozást hoz el
számunkra? Találkozást Jézussal. Azt mondhat-
nánk, hogy az életben legfontosabb a halál. Kö-
zeledtével sok mindent másképpen értékel az
ember, mint elõtte. A kórházban fekvõ idõs be-
tegnek amikor meglátogatják rokonai, be szok-
tak számolni az otthoni dolgokról: fûrészeltünk
télire fát, megetettük a jószágot stb. De az öre-
get már nem érdekli a tüzelõ, mert õt már az
foglalkoztatja, hogy lehet meg sem éli a kará-
csonyt. Nem izgatja már a disznóölés sem,
nincs már ereje kóstolót készíteni. Másvalami
köti le, elgondolkodik az egész életén, számba
veszi a történéseit, jó és rossz döntéseit és azo-
kat az alkalmakat is, amikor elmulasztott valami
jót tenni. És egyáltalán nem érdekli semmi föl-
di dolog. Az is lehet, hogy szenvedés, fájdalom
kíséri el a halálra készülõt és magány. Krízis-
helyzetbe kerül, ahogy a szakemberek mondják. 

Megroppanhat a hozzátartozó is, hisz egé-
szen más hallani egyes halálesetekrõl, mint át-
élni egy szerettünk, egy családtagunk, egy hoz-
zánk közel ál ló elvesztését.  Ha valaki elõtt nin-
csen i lyenkor viselkedési minta, nem tudja mit

csinál jon, mihez kezdjen. Üressé vál ik az élete.
Elidegenedik a másik embertõl, környezetétõl.
A vallásos embernek azonban vigaszt nyújt Jé-
zus. Segít az egyház eligazodni, erkölcsi nor-
mát ad. Ha hagyjuk, hogy i lyenkor Isten átölel-
jen, megteszi. Ha meg akarja az ember magá-
nak tartani a fájdalmát, az fog történni. Érzi a
gyászoló, hogy õ attól volt értékes, hogy az a
másik aki most távozott, õt szerette. 

Jézus is részvéttel volt a gyászolók iránt.
Elment Jairushoz, amikor az a nagybeteg lá-
nyához hívta. Amikor odaértek Jairus házához,
a kislány már meghalt. Elképzelhetjük Jairus
kétségbeesését. Talán még vádolta is magát,
hogy késõn kért segítséget Jézustól, hogy nem
tett meg mindent a lánya gyógyulásáért, hogy
nem foglalkozott eleget a gyermekével még éle-
tében. Jézus nyilván érzékelte a házban a csa-
lád kezdõdõ pánikhangulatát, és feltámasztotta
a leánykát. Az evangéliumban szereplõ lány
tizenkét éves volt. 

Én is tizenkét évesen veszítettem el nagy -
szüleimet. Persze, hogy sírtam, de halálukba
belenyugodtam, hiszen szép kort éltek meg.
Megdöbbentõ volt azonban számomra t i zen-
négy évesen a következõ tapasztalatom. Gim-
náziumba készültem, és még nyáron elküldték
levélben a leendõ osztályom névsorát. Láttam,
hogy az egyik lány Kelebiából származik. Soha
nem hallottam még azelõtt ennek a település -
nek a nevét, olyan mesésen hangzott nekem.
Elhatároztam, hogy az iskolában legelõször ez-
zel az osztálytársammal fogok megismerkedni,
összebarátkozni. Amikor bemutatkoztunk mi,
elsõsök egymásnak, a lány Kelebiából hiány -
zott! Hol van? M iért nem jött? M i történt vele?
Az osztályfõnök közölte, hogy nem fog velünk
tanulni, mert nem lehet már köztünk, súlyos
beteg volt, meghalt. Azóta is hatással van rám
az akkori hirtelen értetlenségem, a várakozá-
som utáni üresség. Meghalt egy gyerek? Addig
erre nem is gondoltam, hogy egy gyerek is el-
mehet, nemcsak egy idõs, akire tudjuk, hogy
elõbb-utóbb ez a sors vár. Egy gyermek halálát
mindig nehéz feldolgozni,
ha egyáltalán fel  lehet. De
tudjuk, mit tanított nekünk
Jézus a kicsikrõl: „ Ilyene-
ké a mennyek országa.”
M i ránk pedig az a sors vár
Isten ígérete szerint, ami
Jézusra várt a kínhalála
után: a   FELTÁMADÁS!      

PAPP NÓRA
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Ismerkedjünk meg a magyar görög katolikus egyház ünnepeivel
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A
z ember szívesen be-
szélget. Hát még az
asszony! Megosztjuk

egymással örömünket, bá-
natunkat. De elmondjuk baklövéseinket is? Azt
már nehéz bevallani, ha tévedtünk. M iért nem
bírja senki kimondani a másiknak, hogy belá-
tom, tévedtem, neked van igazad? Félünk, hogy
nevetségessé válunk? Milyen nagy lelkierõ kell
akkor ahhoz, hogy nyilvánosan vállal juk bûne-
inket! Pedig az Egyházban ez volt a szokás a VIII.
századig! Mellüket verték és azt mondták, mea
culpa, mea culpa, mea maxima culpa, vagyis én
vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Azért
ne higgyük, hogy a vétkes a templom közepére
állva egyenként részletesen elmagyarázta bûne-
inek körülményeit. A pap általános bûnöket so-
rolt fel, a nép pedig könyörgött Isten irgalmáért,
olyasformán, mint ahogy ma az egyetemes kö-
nyörgésben fordulunk az Úrhoz.

A gyónásban a bûnbocsánat szentségének
részei a bánat a vétkek felett, elhatározás a bûn
kerülésére, bevallani a vétkeket a papnak, aki
feloldozást ad és elégtételt. Bánatunk akkor tö-
kéletes, ha nem az elkövetkezendõ büntetéstõl
való félelemben gyón az ember, hanem azért
bánkódik, mert Istent megsértette. A bûnt meg
kell vetni, gyûlölni. Nem a bûnöst kell utálni,
hanem a bûnét. A bánatnak természetesen
õszintének kell lenni, a bánatba belekeveredik a
félelem az üdvösség elvesztésének lehetõsége
miatt. 

Sokaknak gondot okoz a gyónásban az ígé-
ret, hogy nem vétkezik többé. Hogyan lehet
õszintén megígérni, hogy nem vétkezek, amikor
minden valószínûség szerint, úgyis teszek vala-
mi ballépést?! Akkor a gyónásomban, az erõs

fogadásban hazudom? Nem! Azt ígérem meg Is-
tennek, hogy a bûnre vezetõ alkalmakat tõlem
telhetõen kerülöm! Így tehát, ha igyekszem be-
tartani ezt az ígéretet, már teljesítettem a fogadá-
somat. És mi az a bûnre vezetõ alkalom? Kinek
micsoda, ha probléma adódik az alkohollal, ne
menjen kocsmába, ha házasságon kívüli kap-
csolata volt, ne keresse a házasságtörõ partnert.
Az erõs fogadásban Isten segítségében bízunk. 

A bánat felindítását lelkiismeretvizsgálattal
végezzük. Végiggondoljuk az utolsó gyónástól el-
telt idõt, mi történt, mit cselekedtem, hogyan rea-
gáltam, mit tehettem volna jobban, mit tett volna
a helyemben Jézus, melyek a tipikus, visszatérõ

bûneim, hogyan tudnám
azokat legyõzni. 

A bûnbevallás feloldo-
zás céljával történik. Az a pap oldozhat fel, ame-
lyiknek erre felhatalmazása van. Legalább egy
bûnt be kell vallani a szentség elnyeréséhez.  

A bûnbevallás élõszóban kell  hogy történ-
jen. Nem lehet levélben, postán elküldeni a pap-
nak a bûnlajstromunkat, se e-mail-ben nem le-
het közölni, számítógépen. M iért?  Mert a
Szentlélek mûködéséhez személyes kontaktus
kell. A bûnbánat szentség, ami Isten kegyelmét
közvetíti. A szentség kiszolgálását pedig Jézus
az Egyházra bízta, nem a postára és nem az
internetre!

De miért gyónjak egyáltalán papnak? Nem
elég, ha otthon megbánom a bûnömet? Istennel
majd én elrendezem négyszemközt! A gyónás
csak szertartás, hát az a lényeg, a külsõség? En-
nek a gondolatmenetnek az a hibája, hogy a bû-
nömmel nemcsak Istent bántottam meg, hanem
az Egyházat is. Szégyent hoztam az Egyházra,
rontottam a hírnevét. Mit gondolnak az embe-
rek, ha ilyen vétkes egy hívõ, mint én, milyen le-
het az egész Egyház! Vétettem az Egyház külde-
tése ellen, így hát bocsánatot kell kérni az Egy-
ház képviselõjétõl, vagyis a paptól is. 

M i történik, ha szégyenében a gyónó kihagy,
elhallgat egy súlyos bûnt a gyónásából? Vagy
csak kifelejti a súlyos bûnt, vagy bocsánatos
bûnnek állítja be? Akkor érvénytelen az egész
gyónás, meg kell ismételni. Akkor is ez a hely -
zet, ha a pap direkt rákérdez erre a súlyos bûn-
re, és a gyónó letagadja. M inden súlyos bûnt
ugyanannál a papnál kell meggyónni. 
(Folytatjuk )                                     PAPP NÓRA

Beszéljünk a gyónásról 2. rész

L
orettói Fekete Mária kegyhelye
Gyõr-Sopron megyében, a
Gyõri egyházmegyében talál-

ható kegyhely. A kegyhely története
a XVII. század végére nyúlik vissza,
és szorosan kötõdik a Nádasdy
családhoz. Nádasdy Ferenc ország-
bíró volt az ellenreformáció idején,
több katolikus templom, kegyhely
megújítója. Eleonóra nevû lánya
kisgyermek kora óta sokat beteges-
kedett. A buzgó katolikus család-
ban felnövekvõ kislány gyakorta já-
ték helyett is az imában lelte örö -
mét. Nagyon szerette azt a kópházi
erdõben álló kis kápolnát, amely-
ben a Lorettói Mária, a Fekete Má-
ria szobra állt. Ezt apja hozta a Laj-
ta-hegységen túli Lorettom nevû
helységbõl, ahol feleségével, Ester-

házy Annával, a nagy Mária- tisztelõ
Esterházy Pál nádor lányával õ épít -
tette meg a szerviták kolostorát,
Mária názáreti házát. Ez volt Ma-
gyarország legnagyobb lorettói
kegyhelye. (M a Burgenlandban,
Ausztriában.)

Egy ízben Eleonóra súlyos be-
tegségében fogadalmat tett a Szûz-
anyának, hogy ha felgyógyul, ko-
lostorba vonul és életét Istennek
szentel i . Hamarosan felgyógyult és
közöl te szándékát szüleivel . Ám
azok már elhatározták, hogy Wes-

selényi Lászlóhoz adják férjhez. Bár
nem akart szembeszegülni szülei
akaratával, nagyon vágyott fogadal-
ma teljesítésére. Esküvõje napján
már visszatértek a templomból és
megkezdõdött a lakodalom. A lány
egy ablakmélyedésbe húzódva
imádkozott Istenhez, hogy vegye õt
magához. Vihar támadt hirtelen és
vil lám csapott le a lányra, aki azon-
nal meghalt.

A megrendült Nádasdy Ferenc
leánya emlékére 1670-ben kõká-
polnát építtetett, ahol Eleonóra vég-
sõ nyugalomra talált. A kápolnát a
XVIII. század közepén Széchenyi
Antal gróf megnagyobbíttatta, az a
mai díszesebb templom. Fõ búcsú-
ja Nagyboldogasszony (augusztus
15.), Mária mennybevitelének ün-
nepe. (Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró
és kegyhelyek

Magyar kegyhelyek 10 . rész –  Kópháza

A fotó csak illusztráció
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Mi indította el,  mégis ezen a pályán?
1947-ben Rákosszentm ihályon – ab-

ban a gyülekezetben, ahol felnõttem – egy
szeptemberi vasárnap Ordass Lajos püs-
pök lelkésszé avatott. A lelkészavatáson
kapott ige, Lukács evangéliuma; 12. feje-
zete, 49. verse volt. „ Azért jöttem, hogy
tüzet bocsássak a földre. És mennyire sze-
retném, ha már lángolna! ”

A lángolás fogott meg ebben a prédi-
kációban. A küldetést éreztem, hogy ezt a
lángot továbbadjam. Hiszen Jézus kíván-
sága is ez volt. Az ifjúság pedig különösen
szeret lángolni. Ezért a lángolásért akkor
én nagyon sokat tudtam tenni a fiatalok
körében. Nem szabad elfelejteni azonban,
hogy a negyvenes évek vége, ötvenes
évek eleje nem éppen olyan idõszak volt,
am ikor a fiatalság könnyen elérhetõ lett
volna. De én Cinkotára kerültem, olyan
gyülekezetbe, ahol komoly hitoktatás volt,
akkor még tanrendbe beiktatott órák kere-
tében. A növendékek között 50–50 száza-
lékban volt katolikus és evangélikus. Így
az osztályokat megosztva, két tanterem -
ben és egy idõben tarthattuk a hittanórá-
kat a katolikus lelkésztársammal, a késõb -
bi Kacziba püspökkel. Nagyon szép egyet-
értésben, a lehetõséget jól kihasználva
tudtuk együtt végezni a hitoktatást. Abban
az idõben jellemzõ volt a cinkotai gyüleke-
zetre, hogy nemcsak az iskolai hitoktatás
mûködött jól, hanem a gyermekbibliakör
címen tartott vasárnapi alkalmak is. Az if-
júsági kör – amelyet sikerült a felnõttebb
ifjúságból is összefogni – olyan erõs volt,
hogy tizennégy csoportot tudtunk szer-
vezni.

Nem szúrt szemet a helyi vezetésnek,
hogy Cinkotán ennyire intenzív a hitélet?
Nem próbálták gyengíteni?

Az akkori párttitkár gyakran behívott és
próbálta korlátozni a tevékenységünket,
„ rendbe terelni”  – ahogy õ mondta. De ezt
a párttitkárt egy év múlva leváltották. Így
valóban rendben mentek tovább a dolgok.

Amikor az iskolai hitoktatást megtiltották,
hogyan tudták a gyermekeket továbbra is
megtartani?

Ez már Kiskõrösön történt. Sajnos eb-
ben az idõben az iskolákban nem lehetett
rendszeresen hittanórát tartani. Itt már
nem egyedül foglalkoztam az ifjúsággal,
és volt lehetõség, hogy a gyermekek után
nézzünk. Ha nehezebben is, de a gyüleke-
zeti keretek között tudtuk folytatni a hitok-
tatást. Kiskõrös szlovák hátterû gyüleke-
zet, ahol a szlovák kegyesség igen erõsen
élt. Úgy szoktam jellemezni, m int olyan
gyülekezetet, ahol ha vasárnap a szószék-
rõl kihirdettük, hogy kedden ez lesz vagy
csütörtökön az lesz, akkor özönlött a nép.
Jöttek az imaházba vagy a templomba,
ahol éppen tartottuk. Nagyon vallásos és a
hitéért sok m indent m egadó nép volt a
kiskõrösi gyülekezet.

Dunaegyháza, ahová innen kerültem,
nehezebb helyzetben élõ gyülekezet volt.
Egy kis kétezres lelkes falu, ahol majdnem
mindenki evangélikus. Nem is volt más
templom, csak a mi templomunk. Ezért
gyakran kellett más felekezetûekkel is fog-
lalkoznom. Ha temetés volt vagy bárm i
más történt a családban és hívtak, akkor
természetesen mindig mentem.

Tizenöt éve szolgáltam itt, amikor es-
peresnek választottak és Kecskemétre he-
lyeztek. Kecskeméten már teljesen fakul-
tatív volt a hitoktatás. Úgy kellett halászni
a gyermekeket. Nagyrészt katolikusok és
reformátusok éltek itt. Bács-Kiskun me-
gye a legnagyobb egyházmegye, és m int
esperes az országos egyházi munkába is
be kellett kapcsolódnom. Ilyen volt, am i-

kor 1984-ben a Lutheránus Világszövet-
ség Nagygyûlését Magyarországon tartot-
ták. A nagygyûlés háznagyi munkája és
szervezõi szolgálata rám hárult.

Az egyházzenét fiatalkorától mûveli.  Mi-
kor mutatkozott elõször a zene iránti szerete-
te,  tehetsége?

A Fasor i Evangélikus Gim názium ba
jártam, ahol Peskó Zoltán orgonamûvész
volt az ének-zene tanárom. Elõször har-
móniumra, majd orgonára tanított. A fel-
sõbb gimnáziumi években már helyettese
voltam  a fasori templomban. Késõbb,
am ikor teológus lettem, a liturgián és a
himnológián kívül az egyházzenével is in-
tenzíven foglalkoztam. Kiskõrösön nyolc-
van tagú ének- és zenekart szerveztem és
vezettem. Az ötvenes években több gyüle-
kezetet látogattunk, hogy ismertté tegyük
az evangélikus egyházi zenét. Amikor pe-
dig egyházunk megszervezte a kántorkép-
zõt, ennek egyik irányítója lehettem .
1952-tõl egészen 1988-ig végeztem ezt a
munkát. Ekkor az Evangélikus Egyház saj-
tóosztályának vezetésével bíztak meg. Ez
önmagában is nagy feladat volt, ezért
m indkettõt nem tudtam vállalni.

Mi volt a szerepe a sajtóosztály vezetõje-
ként?

Három területét kellett átfogni a sajtó-
nak. A rádió egyházi mûsorának a szer-
kesztése, amelyet kéthetenként sugároz-
tak. A könyvkiadó mûködtetése. A Biblián
kívül nagyon sokféle könyvet jelentettünk
meg, és még más protestáns egyház
könyveinek az árusítását is felvállaltuk.
Ekkor létesítettem egy könyvesboltot is,
amely még ma is mûködik az Üllõi út 24.
szám alatt. A harmadik terület az Evangé-
likus Élet szerkesztése volt. Ez már nem
gyülekezeti munka volt, de azt a bizonyos
lángolást a betûkön keresztül, a sajtó út-
ján is tovább lehetett adni. Amikor átvet-
tem az újság vezetését, már érezhetõ volt
a forrongás, a változás elõszele. Tulajdon-
képpen a rendszerváltozás utáni evangéli-

Evangélikus hírek

Lángolásra mindig szükség van
Tóth-Szöllõs M ihály evangélikus lelkész hatvan éve tartó szolgálata rendkívül
színes és mozgalmas. Talán nincs is ennek a hivatásnak olyan területe, ame-
lyet nem mûvelt. O lyan korban kezdte a szolgálatot, amely nem kedvezett
kifejezetten a vallás szabad gyakorlásának. A marxista ideológia nevében
igyekeztek az embereket hitüktõl megfosztani, a felnövekvõ nemzedéket pe-
dig távol tartani a hit szikrájától is. Azokat a lelkészeket, akik ezek ellenére
hatékonyan mûködtek, ellehetetlenítették.
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kus új egyházi sajtót kellett meg-
szerveznem.

Miben változott akkor az evan-
gélikus sajtó?

A lapszerkesztést magam vé-
geztem  a szerkesztõbizottság-
gal. A lapot pedig nem vittem
bemutatni az Állami Egyházügyi
Hivatalnak. Bár felhívták a figyel-
memet, hogy a sajtó megfigye-
lõjének – akinek ez volt a mun -
kája – be kell mutatni, m ivel „ se-
gíteni akarják a munkámat” . De
én ezt rendszer int „ elfelejtet-
tem” . M indig annyi dolgom volt,
hogy erre soha nem értem rá, és
bizony egyetlen lapot nem mutattam be.
Sõt, kértek éves jelentést is a sajtó fejlõdé-
sérõl. Készítettem is ilyen jelentést az Or-
szágos Egyházi Közgyûlésnek, mert ez kö-
telességem volt, azonban másnak soha
nem adtam. Így tettem 1990-ig, amikor az
ÁEH megszûnt.

Nem beszéltünk még a családjáról,  a fe-
leségérõl.  Õk hogyan élték meg ezeket az
éveket?

A cinkotai gyülekezetben élt az a szép
szõke leány, akit én kiválasztottam és Isten
rendelt a számomra. Tanítóképzõben ta-
nult Szarvason, am it aztán Cinkotán feje-
zett be. A gyülekezetben az egyik gyer-
mek bibliakört vezette. Ezt a szõke tanító
nénit vettem feleségül 1951-ben, és köve-
tett Kiskõrösre, ahová az elõzõ évben he-
lyeztek segédlelkésznek. Nem volt könnyû
kezdete a közös életünknek. A feleségem
nem kapott tanítói állást. Akkoriban Kiskõ-
rösön lelkészfeleség állam i iskolában nem
taníthatott, m int ahogyan az országban ak-
kor sok helyen. De a gyülekezetben tudtuk
foglalkoztatni. A diakonisszákat ugyanúgy,
m int a szerzetesrendeket már feloszlatták.
Õk végezték a gyülekezetben az „ asszony-
munkát” . Ezt a szolgálatot a feleségem
vette át. Aztán 1952-ben megszületett az
elsõ gyermekünk, M ihály. Majd 1956-ban
az ikrek, János és András. Így a következõ
évben m ár velük költöztünk Dunaegy-
házára. A gyermekkor, a felnövekvés évei
ehhez a kis faluhoz köti õket. Nagy öröm

volt, hogy a feleségem már taníthatott. Ta -
lán ide kevésbé jutott el a politika, a hata-
lom  szele. Am ikor Kecskemétre került a
család, egy kis tanyára járt tanítani. Erre
bizony igen nagy szükség volt, mert akkor
egy lelkészi fizetésbõl nem lehetett három
gyermeket eltartani. 

A gyermekei közül gondolt valaki a lelké-
szi pályára?

Nem igazán vonzotta õket ez a pálya.
Lelkészcsaládban nõttek fel, így m indig is
érezték, hogy m ivel jár ez a hivatás. M ihály
pedagógus, János közgazdász, András fi -
am pedig a filmes pályát választotta. De
m indhárm an otthonosan m ozognak az
egyházban.

2002-ben nyugdíjba vonult.  Nehéz elkép-
zelni magáról,  hogy a nyugdíjasok átlagos
életét élné.  Mivel foglakozik jelenleg?

A sajtóval nem  szûnt m eg teljesen a
kapcsolatom, még ha nem is én szerkesz-
tem, azért még irogatok. Sokfelé megyek
prédikálni, ha kérnek helyettesítésre. De
legfõképpen a Deák téri templom „ nyitott-
ságán”  dolgozom. Gáncs püspök úr kéré-
sére szervezem, hogy a templom nyitott
legyen. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy a
templom májustól októberig, délután 2-tõl
6-ig m indenki számára nyitva van. Fogad-
juk a turistákat, magyarokat és külföldie-
ket. Ugyanúgy a gyülekezeti tagokat, hívõ-
ket és nem hívõket egyaránt. Vannak, akik
leülnek egy félreesõ helyre és imádkoz-
nak. Õket nem zavarjuk. A vidékiek vagy
külföldiek szívesen veszik a magyaráza-
tunkat. Nagyon érdekli õket a templom
mûvészeti kérdésein túl az egyház élete,
szolgálata is. Két éve mûködik így a temp-
lom, és én örömmel végzem ezt a szolgá-
latot. Amúgy pedig én vallom azt, hogy
nyugdíjas lelkész csak beosztás vagy eset-
leg fizetés szempontjából létezik. Egy lel-
kész sohasem mehet nyugdíjba. Ameddig
él ezen a földön, addig feladata és szolgá-
lata van.

Azt tapasztalom,  hogy a
rendszerváltozás óta az egyház
– és ez minden felekezetre vo-
natkozik – mintha veszített vol -
na a vonzerejébõl.  Úgy látszik,
hogy a templomba járó hívek is
egy kicsit eltávolodtak.  Hatvan
év szolgálat után milyennek lát-
ja most az egyházat?

Van egy olyan egyházi
mondás, amely szerint „ teher
alatt nõ a pálma” . Visszate-
kintve hatvan év szolgálatára,
az a látásom, hogy a Rákosi-
és a Kádár-korszakban – am i-
kor nagy nyomás és teher há-

rult az egyházra –, az emberek a temp-
lomban belsõ kényszerûségbõl keresték a
nyugalm at, a békét és valam i pozitív tar-
talmat. Most, am ikor, a teher eltûnni lát-
szik és egy liberális korszak jött el, am i-
kor m indent szabad, ez bizony megtize-
deli a tem plom ba járókat. Am ikor a pénz
kerül a középpontba és a pénz utáni haj-
sza, a m inél több m egragadása, akkor a
belsõ értékek és a lelki tartalom háttérbe
szorul.

Két emberöltõt már végig szolgált.  Ez idõ
alatt felnõtt két generáció.  Mit gondol,  miért
választják ma fiatalok a lelkészi pályát? Ré-
gebben miért maradtak meg többen ezen a
pályán?

A nehézség az, hogy ma valóban sokan
jelentkeznek a teológiára, de az egyetemi
nyitottság sokukat el is visz. Belekóstol -
nak, és ha nincs bennük elég kitartás és
hivatástudat, akkor elmennek a pályáról
és más foglalkozás után néznek. Régeb-
ben aki beiratkozott a teológiára, fel kellett
számolnia m inden mással. Ebben a hiva-
tásban kellett megtalálnia élete értelmét,
mert ezután már nem volt más lehetõsé-
ge. Persze akkor is voltak lemorzsolódá-
sok, mert jöttek olyanok is, akiket másho-
vá nem vettek fel.

Nem szeretek jósolni, de ahogy látom
a fejlõdést, úgy a visszafejlõdést is. Nem
egyenes égnek szökõ. Nincs benne len-
dület. A lángolásra még m indig szükség
van, de ez a láng valahogy visszafojtódni
látszik. Én is másképp csináltam lendüle-
tes fiatalkoromban. De azért még most
is!  Ez nem függ a kortól. A lángnak a lo-
bogása nem függ attól, hogy az ember
hány éves.

Ritkán adódik az életünkben,  hogy olyan
emberrel találkozhatunk,  akinek nincs kora,
csak bölcsessége.  Tóth-Szöllõs M ihály
ilyen.  Adja Isten,  hogy a lelkésszé avatásán
kapott lánggal még sokáig szolgálhasson!

PÁLOSI JÚLIA

Dunaegyháza

Kecskemét
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M
árcius 15-én Sólyom László köztár-
sasági elnök Nagyváradra látogatott,
ahol Tõkés László királyhágómelléki

református püspök ünnepi  beszédében
köszöntötte. 

Tõkés püspök nagy szeretettel „Erdély kapu-
jában” , Nagyváradon köszöntötte a vendéget a
következõ szavakkal: Köszönjük, hogy az össz-
magyarság nemzeti ünnepén el jött hozzánk –

Erdélybe és a Partiumba – , és szakítván a
közösségi feledékenység nemzetrontó hagyo-
mányával, vi lágosan értésünkre adja, hogy
„nem vagyunk egyedül” . Nemzetstratégiai
igényû megnyilatkozásait idézve mi is öntudat-
tal vall juk, hogy az erdélyi, a határontúlra sza-
kadt magyarság nem holmi jött-ment „kisebb- ség” , hanem a magyar nemzet teljes értékû,

elidegeníthetetlen része, aki önálló társadalmi
létének teljes voltában „kér éltet vagy halált”  –
amint a Szózat költõje mondja. 

A püspök köszöntõjében hangoztatta az
egységes, egyetemes nemzettudatot, majd fel-
szólít a közöttünk levõ falak lebontására: „A
határokon átívelõ nemzetegyesítés és a határok
nélküli Európa 1989 után elkezdett útján járva,
forradalmár és szabadságharcos elõdeink
tisztánlátásával és bátorságával bontsuk le
azokat a falakat, amelyek közöttünk magasod-
nak és jövõnk útjában ál lnak…  Erdély és a
Partium ‘õrtornyainak’ sorában Anyaszentegy-
házunk és Egyetemünk, Városunk és Régiónk
legyenek istenes ‘õrehelyei ’ a hi tnek és a
szabadságnak!”                         

DR. KIS BOÁZ

Sólyom László köszöntése
Nagyváradon

A
Magyar Református
Egyházak Tanácsko-
zó Zsinata március

24-én, Budapesten tartott
ülésén köszöntötte a szer-
vezet lelkészi  elnökét,
Ft. dr. Erdélyi Géza püspö-
köt, 70. születésnapja al-
kalmából. A köszöntés sza-
vait a Tanácskozó Zsinat
nevében dr. Kis Boáz adta
át a 70. Zsoltár soraival: „Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok,
akik téged keresnek…  Hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten!”

A köszöntés kitért arra a felelõs tisztségre, amelyet a püspök-elnök a
világ magyar reformátussága érdekében végzett és végez. E szolgálat ál-
tal valóban dicsõíttetik az Isten neve és örvendeznek és örülnek mindazok,
akik Istent keresik. 

Dr. Erdélyi Géza számára nagyon fontos az össz-magyar református-
ság helyzete. Az Európai Unió brüsszeli fórumán hangsúlyozza: „A döntõ
kérdés nem az, hogy politizáljon-e az egyház, hanem az, hogy miként
poli tizál jon… ”

Erdélyi Géza püspök úrról Tõkés László királyhágómelléki püspök a
következõket írja egy helyen: „Nem csak Rimaszombatban, Hanván, Kas-
sán, vagy Nemesradnóton, hanem szükség és alkalom szerint Temesvá-
ron, Nagyváradon, Budapesten, Trentonban, Bécsben és Párizsban is hir-
deti Isten Igéjét.”                                                                  DR. KIS BOÁZ

E
délyi Géza a Szlo-
vákiai  Református
Keresztyén Egy -

ház püspöke. Az „Erõt
kaptok, és tanúim lesz-
tek”  címû könyve há-
rom részbõl ál l . 

Az elsõ rész a szerzõ
rövid ünnepi és alkalmi
(keresztelõi , esküvõi ,
temetési és egyéb) ige-
hirdetéseibõl válogat, a
második cikkeit és elõ-
adásai t, a harmadik a
vele készített interjúkat
tartalmazza. Kötetébõl
megismerhetjük a gyü-
lekezeti lelkészt, az egy-
ház és a nemzet sorsán
töprengõ kormányost
és a diplomatát azokkal
a gondokkal, amelyek-

kel a felvidéki református egyháztestnek a múlttól a jelenig meg kell bir-
kóznia. Szövegeiben kirajzolódik az 1989 utáni egyházépítés folyamata. A
könyvhöz Tõkés László nagyváradi református püspök írt utószót.             

DR. KIS BOÁZ

Dr. Erdélyi Géza püspök 70 éves
MRETZS bizottsági ülések

Megjelent Erdélyi Géza könyve
Erõt kaptok, és tanúim lesztek

Református hírek
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T
íz éves jubileumához érkezett a Partiumi
Református Népfõiskola Hegyközújlakon.
Ebbõl az alkalomból egész éves, magas

szintû programot szervezett az Elnökség, élén
Nt. Orbán Zoltán lelkipásztorral. A jubileumi ün-
nepség március 30-án az alábbi elõadásokkal
vette kezdetét: Magyarország és Románia a két
világháború között – dr. Raffay Ernõ történész;
Nyírõ József, a székelység írója – dr. Medvigy
Endre irodalomtörténész; Az egész életen át va-
ló tanulás – dr. Kis Boáz, az MNC üv. elnöke;
Magyar õstörténet –  Pápai Zoltán (Nagyvárad).

Az elõadásokat megbeszélés követte,
amelynek során a
hegyközújlakiak –  mint
minden alkalommal 2004
óta – felhozták nagy sé-
relmüket, a csonka or-
szág 2004. évi diszkrimi -
nációját a határontúl i -
akkal szemben. 

Nt. Orbán Zoltán kö-
szöntõjében és zárszavában egyaránt kiemelte
az elmúlt tíz évnek azokat a jelentõs eseménye-
it, amelyek a lakosság részére a mûvelõdést, a

tanulást és nem utol-
só sorban a munkale-
hetõségeket teremtet-
ték meg a Nagyvárad-

tól mintegy 10 km-re lévõ Hegyközújlakon. Az
elõadásokat ünnepi kulturális mûsor követte,
melynek keretében a szomszéd település ifjúsá-

gi csoportja néptáncokat adott elõ – igen nagy
sikerrel. 

Az együttlét vacsorával zárult, melyen a több
mint száz fõ kicserélte gondolatait azzal, hogy
minél több településnek kellene hasonló, kultu-
rál is és mûvelõdési egyesületet létrehozni a
Partiumban és Erdélyben.             DR. KIS BOÁZ

Tíz éves jubileum
Népfõiskola Hegyközújlakon

Tíz éves jubileum
Népfõiskola Hegyközújlakon

Református hírek

Tisztújítás Amerikában

A
közelmúltban Ft. Szabó Sándort választotta
püspökévé az Amerikai Magyar Református
Egyház. Ft. Szabó Sándor nagy munkát vég-

zett az amerikai magyarság életében. Ezt a szolgá-
latot 1986-ban kezdte meg, az Ontarioi Független
Magyar Református Egyház lelkészeként, ahol a
mai napig végzi lelkipásztori szolgálatát.

Több református egyházközséget alapított
Amerikában. Szoros kapcsolatot tartott fenn az
ott mûködõ Magyar Klubokkal, társadalmi szer-
vezetekkel, bátorítva mindegyiket a magyar érté-
kek ápolására és megõrzésére. Az újonnan meg-

V
assy Erzsébet festõmûvész kiállítá-
sa Budapesten, a Magyarok Házá-
ban  tekinthetõ meg. Aki él ezzel a lehetõ-

séggel, lelkiekben, érzéseiben meggazdagodik,
hiszen a képek egy része az örök idõben szóló
teremtõ Istenre  mutat –  templomok –, másik
része megkapó tájképekkel –  fõleg pasztel l  –
kápráztatja el a kiállítás résztvevõit. Kiállításo-
kon 1993 óta vesz
részt rendszeresen,
úgy egyénileg, mint
csoportosan. 

Gyermekévei t a
mûvésznõ a mezõ-
baj i  tanyavi lágban
élte, amely az õ szá-
mára a csodavilágot
jelentette. Bizonyára

választott püspök nagyon
fontosnak tartja a magyar
nyelv fennmaradását, vallja,
hogy távol Magyarországtól
is lehet magyarként élni. A
közelmúltban választották es-
peressé Nt. Kocsis Atti lát, a
Perth Amboy- i  gyülekezet
lelkipásztorát. Az esperes beiktató istentisztele-
ten Ft. Szabó Sándor püspök szolgált igehirde-
téssel. A Keleti Egyházmegye közgyûlése határo-
zata alapján magyarországi fiatalok számára
ajánlott fel anyagi támogatást, akik részt vehet-
nek az amerikai–magyar református egyházak

egyhetes, közös nyári tábo-
rozásán. 

Ugyancsak a közelmúlt-
ban választották meg a meg-
ürült cal i forniai esperesi
tisztségre Nt, Nagy Bálint
hollywoodi lelkészt, aki az
Amerikai Magyar Református

Egyház esperesi tisztségét Ft. Szabó Sándor püs -
pökké választását követõen tölti be. Nagy Bálint
ezt megelõzõen a San Fernando- i gyülekezet lel-
kipásztora volt, ahol lapszerkesztõi és ifjúsági
vezetõi munkájával kiváló érdemeket szerzett az
amerikai magyar ifjúság értékmegõrzésében.

a sok templomkép abból a belsõ lelkületbõl is
ered, amelyet a mezõbaji parókián fogadott ma -
gába. Õ mondja magáról: „A lelkészlak nem csal
lakóhelyet, hanem otthont és lelkületet is adott.”

A Nagyváradi Képzõmûvészeti Alap tagja,
ahol a Galériában állandó jelleggel szerepelnek

képei. Ars poeticáját így fogalmazta
meg: „Tornyok, templomkapuk, kopja-

fák, forrás, gyökerek és ezek tájai az én szülõföl-
dem, melyek az Úrban való gyönyörködést és az
Úrban való megmaradást hirdetik. Szeretem a
festészetet, szeretem e tájat, és jó lenne mindig
a tiszta forrás közelében lenni, annak vizét inni.”

A mûvésznõ ma Nagyváradon él, ahol bát-
ran kísérletezik,
kalandozásai  a
pasztell, a népmû-
vészeti  i l lusztrá-
ció, a tûzzománc,
vagy a népi fara-
gások vi lágába –
mind egy-egy si-
kertörténet.

DR. KIS BOÁZ

Vassy Erzsébet kiállítása Budapesten

Nagypetri református 
temploma

Magyargyerõmonostori
ref. teplom

Nagypetri református 
temploma

Körösfõi ref. tem-
plom tornya

Kalotaszentkirály ref.
temploma

Bánffyhunyadi ref.
templom tornya

Nagytiszteletû Nagy Bálint holly-
woodi lelkipásztor,  az új esperes

Pápai Zoltán 
Dr.  Kis Boáz Medvigy 

Endre

Raffay Ernõ Orbán Zoltán
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Felekezeti iskolák

A
z én idõmben négy ele-
mi, most hat általános
osztály apró és na-

gyobb tanulói, mögöttük taní-
tóik álltak ugyanabban a szép,
sötétkék, mellényes ünneplõ
öltözékben, és együtt énekel-
tek az iskola diadalának, meg-
maradásának, feltámadásának
örömére. (A Julianna jeligéje
„Ég, de meg nem emésztetik” /2Móz
3,2/)

Fónod Sándor állította össze 1994-
ben a kötetet, melynek alapján Devich
Márton szerkesztésében egy szép kiállí-
tású könyvecske foglalja össze, mi is tör-
tént 1926 és 2006 között. A magyar–hol-
land kapcsolatok már a XVI. században
kialakultak, a magyar diákság körében a
hollandiai egyetemek igen népszerûvé
váltak: a reformációt követõ években
több mint 1600 diák tanult ott. Az elsõ
világháború után, 1920 februárjában az
Országos Gyermekvédõ Liga szervezésé-
ben (Vilma holland királynõ fõvédnöksé-
ge alatt) indult el az elsõ gyermekvonat
Hollandiába. Ott családok szegény vagy
árva gyermekek tízezreit fogadták be há-
rom, hat hónapra, akár évekre is. Turnu-
sokban folyt a váltás. A körülbelül 35–40
ezer szerencsés gyermek felerõsödve, pi-
rospozsgásan, élményekben gazdagodva
tért haza.

Késõbb Budapest egyik legszebb ut-
cáját, a Városligeti Fasort hálából Vilma
Királynõ útnak keresztelték át és a hol-
landok által gyûjtött pénzbõl elemi isko-
lát alapítottak, amelyet 1926. szeptember

13-án nyitottak meg Kuyper Katalin (Dr.
Kuyper Ádám teológus, holland minisz-
terelnök lánya) a Holland Királyi Nagy-
követség képviselõi mellett többek kö-
zött dr. gr. Klebelsberg Kunó kultuszmi-
niszter és Ravasz László püspök részvé-
telével.

Az iskola más egyházakhoz tartozó
gyermekeket is befogadott, akik hitük és
vallásuk szerint részesültek hitoktatás-
ban. (Így kerültem oda én is.) A rendtar-
tás „szeretetteljes, de nagyon szigorú
volt, ami vonatkozott tanulóra és szülõre
egyaránt.” A valláserkölcsi nevelésre
nagy hangsúlyt fektettek. Minden reggel
a templomban negyedórás áhítattal kez-
dõdött a nap. A vallásórákon a gyerekek
korának megfelelõ bibliai történeteket
magyarázták, az énekórákon a népénekek
mellett zsoltárszövegeket és éneklést ta-
nítottak. Mindezt, mondhatom mint
résztvevõ, nagyon élveztük! 1936-ban az
iskola helyére új, kétemeletes épület ke-
rült, melynek falára szülõi adakozásból a
ma is látható harangláb került. Kis ha-
rangjának szava jelezte a tanítás kezdetét
és befejeztét. A második világháborút kö-
vetõ idõk véget vetettek az iskola mûkö-

désének. 1946-ban általános iskolává
alakult, majd 1949-ben megszûnt. Álla-
mosították. A Vilma királynõ útból Gor-
kij fasor, a királynõ lányáról, Juliannáról
elnevezett iskolából Gorkij Fasori Általá-
nos Iskola lett.

Eltelt 37 év és 1986-ban a régi julian-
nások szervezésében Fónod Sándor a

holland nagykövetséghez fordult, aminek
eredményeképpen október 7–8-án Beat-
rix holland királynõ hivatalos magyaror-
szági látogatásának audienciáján ott volt a
régi elemi iskola õsz hajú küldöttsége is.

Aztán eljött 1990 – és a volt fasori Ju-
lianna iskola visszakerült a református
egyház kezelésébe. Az iskola 1992 szep-
temberében a hívek, a Szabó Imre Alapít-
vány és ismét a hollandok segítségével
újjászületett! A segítõk közül különösen
meghatóak a hollandiai Julianna iskolák
adományai. Az elsõ 24 kis elsõs kiválasz-
tása ismét a régi ökuménia jegyében
folyt. A megnyitó után leleplezték a faso-
ri templom utcai oldalán elhelyezett két,
holland és magyar nyelvû márvány em-
léktáblát. Az épület mára gyönyörûen fel-
újítva áll régi helyén, falán a kis harang –
kalandos ide-oda szállí-
tása után – most ismét
„hívja csilingelésével az
Ige hallgatására, a betû-
vetés tudományának
megismerésére a Julian-
na Református Iskola
gyermekeit”. Soli Deo
Gloria! KOVÁCS MÁRIA

Nyolcvan éves a JuliannaNyolcvan éves a Julianna

A Fasori Julianna Református Általános Iskola 
októberben ünnepi istentiszteleten emlékezett meg

nyolcvan éves fennállásáról.
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Ön 1967-ben elhagyta az országot,
külföldön karriert futott be, sikerre vit-
te az életét, mégis hazajött, mi volt en-
nek az oka?

Nehéz ezt így elmagyarázni, ugyan-
úgy, mint a lazacok vándorlását. A hon-
vágy visszahúz a szülõhelyre, az õsök
szelleméhez.

Nem volt nehéz kint hagyni a felépí-
tett életét?

Életutam végén itthon szeretnék len-
ni. Fel kell készülni a halálra, ami elke-
rülhetetlen. A születésben passzívan ve-
szünk részt, de a másik nagy végletet, a
halált mi alakítjuk, mi vagyunk érte a fe-
lelõsek.

Ezek szerint hisz akkor a túlvilág-
ban, Istenhívõ?

Református volt édesapám, édes-
anyám római katolikus, magam is hívõ
ember vagyok. A magyar nép alapvetõen
vallásos. Az õsmagyar vallás köszönése,
Szent István keresztségfelvétele elõtt az
volt, hogy „Isten! Isten!”, ez annyit je-
lent: „A te Istened az én Istenem.” A ma-
gyar õshazában is ismerték már eleink a
monoteista vallásokat, de Zoroaszter pró-
fétát is, a taoizmust, a buddhizmust és
Konfuciuszt is. Merítettek egymásból
ezek a vallások, a kereszténységbe is be-
került sok minden. Az õsi perzsa, szkíta,
hun vallás nyomokban felismerhetõ. A
mai ökumenizmus nem valósult még
meg, mert Jézus Édesanyját nem minden
felekezet fogadja el. Jómagam eljártam
református és katolikus közösségbe is,
Esztergomba jelentkeztem aztán teoló-
gusnak, annak ellenére, hogy õseim a
kezdetektõl fogva elkötelezték magukat a
reformáció mellett a mai Burgenlandban.

Teológiai tanulmányait miért hagyta
félbe?

Nem akartam én pap lenni, csak teoló-
giát tanulni. Nem volt akkor még világi

képzés az 1950-es évek végén.
Itthon orvosnak tanultam, 27
éves koromban disszidáltam, az-
tán a mûszaki dolgok érdekeltek.
Bécsben gépészmérnök lettem.

Sokat utazott a világban.
Szahara, Nigéria…

Hajtott a kalandvágy, csalá-
dostul Kanadába szerettünk vol-
na menni, de nem éreztem volna
ott otthon magam. Nem akartam,
hogy a gyerekeim kanadaiak le-
gyenek. Nigériában telepedtünk
le. Feltaláló voltam. Hat gyerme-
kem van, egy fiút örökbe fogadtam, nem -
rég született az unokám és a hatodik
gyermekem. Isten mindig adott nekem
lehetõséget a boldogulásra. A sivatagot is
termõvé akartam tenni. Persze kudarcaim
is voltak. 

Hazajövet a borászatba vágott bele,
sikeresen.

Nem jövedelmezõ a borászat manap-
ság. Le van járatva a magyar bor is. Az
Európai Unió az európai mentalitást vár-
ja el a tagországaitól, a nemzeti identitás
rovására. De én hiszem, hogy Magyaror-
szág a Szûzanya országa, bízunk Benne,
szeretjük, ragaszkodunk Hozzá, égi
Édesanyánkhoz. Vigyáz ránk, palástjával
betakar minket, megment minket a veszé-
lyekbõl. Azok a nemzetek, akik megta-
gadták õseiket, õsi vallásukat, irtották sa-
ját népüket, nyomtalanul eltûntek a törté-
nelemben. Mi, az önkéntes hét millió
abortuszunkkal mégis létezünk, amiért
hálát adunk Nagyasszonyunknak, a Ma-
gyarok Királynõjének. A moldvai csán-
gók hihetetlen rossz körülmények közt
élnek, tényleg nincs másuk, csak a hitük,
még a magyar anyanyelvüket is el akar-
ják venni tõlük, ennek dacára megmarad-
tak magyarnak, Szûz Mária kegyelmébõl.
Boldogasszony, Istenanya, Babba Mária

mind egy személy neve, Jézus Krisztus
anyjának a neve. Szent István királyunk a
vallásunk alapkövévé tette a Nagy-
boldogasszonyt.

Sok fiatal elhagyja az országot. Ön
szerint mi lehet ennek az oka?

Nincs az ifjúságnak jövõképe. Ápolni
kell a gyökereinket, identitásunkat meg
kell õrizni. Szent István törekvése, hogy
a magyar népet megtérítse, némileg erõ-
szakos volt. Jézus Krisztus nem erõsza-
kos térítést kért a tanítványaitól. Az õs-
magyarok manicheista hiten voltak, ezért
kellett õket a római kereszténységre térí-
teni. A manicheizmus azt vallotta, hogy
az ember megismerheti Isten lényegét,
pedig Istent csak tevékenységébõl ismer-
hetjük meg. Elítélték a házasságot, egy-
házi szentségeket, az egyház hierarchiá-
ját, az alamizsnálkodást. Dualista vallás
volt, amely szerint az ördög ugyan olyan
erõs, mint az Isten, és a világban harcol-
nak az emberi lelkekért. Az ördöggel
kapcsolatos nézetük, sajnos, ma is igaz.
Harcolnunk kell a saját magunk lelkéért,
lelkünk üdvösségéért. Ebben segítsen
meg minket a Magyarok Nagyboldog-
asszonya.

Köszönöm a beszélgetést!
KURUCZLEKY ILONA

Én hiszem, hogy Magyarország a  

Szûzanya országa

Én hiszem, hogy Magyarország a  

Szûzanya országa
Szeremley Huba egyre nagyobb népszerûségnek örvend ideha-

za. Sok oldaláról bemutatták már a különbözõ médiumok, fõleg
mint borászt, de mint hívõ embert még nem, pedig szûkebb ba-
ráti köre tudja, hogy az õsi vallások kutatásával is foglalkozik. 
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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  
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Példányszám:. ...............................
Név: ............................................
Cím:(ir.szám)...............................
...................................................

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

Megrendelés és elõfizetés
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Jöjjön el a Te Országod!Jöjjön el a Te Országod!
Sólyom László képes beszámolója

2007. március 31-én tartotta 10. jubileumi passiójátékát a
Krisztus Légiója apostoli mozgalom. A Keresztút a Clark

Ádám téren kezdõdött, a szentmisét dr. Erdõ Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek celebrálta a Déli rondellában.



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

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

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.  

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.

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: 
2007.09.30.

Várható átadás: 
2007.07.30.

Várható átadás: 2007.  december

Budapesten,  a XV.  kerületben,  Dugonics utca 56.  szám alatt 9 lakásos társas-
házban 47,  49,  50,  54,  63 és 70 nm-es lakások 320 000 Ft/nm-es áron
leköthetõk.  

Tervezett átadás: 2007.  december
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