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Budapest templomai: a Budapesti Városvédõ Egyesület sorozata

Megjelent az Egyesület Templomtörténeti Csoportja budapesti temp -
lomokat bemutató sorozatának ötödik  kötete. A csoport 1988-ban

alakult, célja, hogy a fõváros minden templomában, felekezeti kü-
lönbség nélkül, képekkel illusztrált történelmi és mûvészeti össze-
foglaló függjön. Ezekbõl a szövegekbõl készül a könyvsorozat.

A könyvek az Egyesületben (1053 Bp., Kossuth L. u. 14-16.) és
egyházi boltokban kaphatók.

Szépen magya-
rul, szépen em-
berül

Kállai Eszter tanár-
nõ egy budapesti
iskolából indította
mozgalmát. Azért,
hogy felelõsségre
ébressze kisdiákja-
it anyanyelvünk
iránt, és tudatos
felnõtt életükre ké-
szülõdésükben erõ-
sítse õket. Azóta
huszonhárom esz-

tendõ telt el, s az indító gondolatot sok nagy-
szerû fiatal és felnõtt tapasztalata gazdagította a
Tanárnõ hazai és Kárpát-medencei találkozásai
nyomán. A gyermekeknek tartott rendhagyó
tanórák, a huszonegy pontos életjavaslat, s a
hétéves népfõiskola tervezete ma már együtte-
sen alkotják a "Szépen magyarul, szépen embe-
rül" szemléletet. Célja, hogy a beleszületettek
természetességével éljük meg emberségünket,
ki-ki a maga nemzeti mivoltában.
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Micsoda merészség ez Istentõl, hogy bízik bennünk! Sokszor azt
mondjuk: „De azt nem tette bölcsen, hogy engem választott, hiszen
nincs bennem semmi, nem érek semmit.” Éppen ezért választott.
Amíg azt gondolod, hogy van valami benned, nem választhat ki té-
ged, mert saját céljaid vannak és azoknak szolgálsz. Csak ha önelé-
gültséged végére érsz, akkor választhat ki olyan cél betöltésére,
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hanem a lelki szegénységünktõl függ, attól, amit Isten ad nekünk. Az egyetlen, ami fontos,
hogy Isten nagy kényszerítõ hatalma megragadjon és az Õ munkatársává tegyen (1. Kor. 1,
26-30). Isten gyülekezete olyan emberekbõl áll, akik felismerték szegénységüket. Isten mit-
sem kezdhet azzal az emberrel, aki azt hiszi magáról, hogy hasznos lehet neki. Mint keresz-
tények nem a magunk ügyéért vagyunk itt, hanem Isten ügyéért. Nem tudjuk, Isten mit akar
kikutatni, de meg kell õriznünk a Vele való kapcsolatunkat, bármi történjék is. Ne engedjük,
hogy valami megzavarja ezt, de ha mégis, akkor hozzuk rendbe a dolgot, szánjunk rá idõt.
A kereszténységben az Istennel való kapcsolat a legfontosabb, ez minden, amire töreked-
nünk kell az Õ kívánsága szerint, és éppen ez az, amit állandóan támadások érnek.
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M
ielõtt az IMA tárgyalására tér-
nénk, ismerkedjünk meg a
MONOTEIZMUSSAL. A mo-

noteizmus filozófiai értelemben az a tan,
amely szerint csupán egyetlen egy leg-
fõbb, abszolút, végtelen és szellemi-sze-
mélyes lény van. Õ a világtól különbözõ,
de minden tekintetben teremtõje és hor-
dozója a világnak, áthatja a világot, és
minden tapasztalható valóságnak az
alapja.

Teológiai értelemben az Ószövetség
és az Újszövetség monoteizmusa azt je-
lenti, hogy az a lény és az a hatalom, aki-
nek a cselekvésérõl az ember „itt és
most” tapasztalatot szerez – nem az
„egyik” isten, hanem éppen az az egyet-
len egy, abszolút Isten, aki az egész vi-
lágnak és az egész történelemnek egyet-
len alapja és mindenható Ura.

A monoteizmus tehát nem csupán fi-
lozófiai igazság, hanem alapvetõ és ma-
radandó jelentõségû a kereszténység
szempontjából is.

Ezt a mindenható Urat imádás illeti
meg. A teológiában ez a kifejezés Isten-
nek és az Úr Jézusnak igazi imádását je-
löli. A Jelenések könyve szerint az Úr Jé-
zust az egész teremtés imádásban része-
síti. Isten imádása a Jn 4 szerint nem egy
körülhatárolt helyen, hanem lélekben és
igazságban történik. Szent Pál és a Zsi-
dókhoz írt levél szerint: Isten igazi házá-
ban történik, amely nem más, mint az úr-
vacsora ünneplésére összegyûlt közös-
ség, mint Jézus Krisztus teste.

Imádni csak Istent lehet. Az imádás-
ban elismerjük azt a mérhetetlenül nagy
különbséget, amely Istent elválasztja az
összes teremtménytõl. Továbbá elismer-
jük Isten végtelen szentségét és dicsõsé-
gét. Szenteket, képeket és tárgyakat nem
lehet és nem szabad imádni.

Az IMA lelkünk anyanyelve, az em-
ber Istenhez fordulása. Átfogja az élet
minden területét. Például kérés, könyör-
gõ közbenjárás, bûnbánati ima, dicsõítõ,
hálaadó stb.

Jézus gyakran imádkozott és tanítvá-
nyait is imádkozni tanította. Krisztusban

új utunk nyílt az Istenhez: aki
kér, meghallgatást talál. A

keresztények imájá-
nak helyes maga -

tartásból kell fa-
kadnia: becsü-
letesség, biza-
lom, állhata-
tosság, alázat,

kiengesztelõdés másokkal, megigazulás.
Ha megkérdezzük embertársainkat
„Szoktál-e imádkozni” ilyen válaszokat
kapunk: nem szoktam, szoktam, csak rit-
kán szoktam, nem érdemes imádkozni –
Isten úgysem hallgatja meg, én csak kér-
ni szoktam Istentõl, ha igen kellemetlen
helyzetbe kerülök, mindig imádkozom,
édesanyám jó példát ad stb.

Az ima Istennel való beszélgetés, pár-
beszédes találkozás vele. Az imát a
Szentlélek kezdi. Az imádságra szólító
Lélek visszhangra talál lelkünkben, fi-
gyelünk és válaszolunk Isten szavára. Az
ószövetségi választott nép is imádkozott.
Imádságaik közt a legszebbek a zsoltá-
rok. Ezek a mi számunkra is az Istennel
való kapcsolat örökké új lehetõségei. 

Az apostolok is imádkoztak. Amikor
Jézust imádkozni látták, észrevették, mi-
lyen kimondhatatlan élmény számára az
imádkozás. Ezért kérték: „Uram, taníts
minket imádkozni!” Ekkor tanította meg
Jézus követõit a Miatyánkra. Sokan azt
gondolják, hogy az imádkozás lényege
bizonyos szövegek elmondása. Ezért un-
ják az imádságot, ezért nem szeretnek
imádkozni. Sokkal helyesebb, ha az

imádkozást baráti találkozáshoz hasonlít-
juk. Akit szeretünk, azzal szívesen elbe-
szélgetünk. Elmondjuk neki gondolatain-
kat: örömünket, bánatunkat. Megbeszél-
jük vele terveinket, gondjainkat. Jézus
barátainak tart minket, ezért arra biztat,
hogy olyan bizalommal forduljunk Hoz-
zá, mint ahhoz, akivel bizalmas baráti vi-
szonyban vagyunk. A mennyei Atyánk-
hoz pedig úgy, mint a gyermek édesapjá-
hoz. Isten gyermekeinek közös imádsága
elsõsorban a szentmise. Benne valósul
meg legtökéletesebben Isten és ember ta-
lálkozása Jézus által.

Vannak más közös imádságaink is:
elõre megfogalmazott imák és énekek,
amelyeket közösen mondunk. Imádságok
a szentelmények is. Ilyenek például: a
balázsáldás, a húsvéti ételszentelés, a la-
kásszentelés, a jármûvek megszentelése,
ministránsavatás.

A magányosan végzett imánál nincs
szükségünk szépen megfogalmazott sza-
vakra. Elég szöveg nélkül, gondolatban
szólni Atyánkhoz, vagy pedig rá gondol-
va „csak” együtt lenni vele. A kimondott
szavak nélkül, gondolkodva végzett
imádkozást elmélkedésnek nevezzük.
Fontos, hogy tudjunk az imában hallgat-
ni is, hogy Isten hozzánk intézett „sza-
vát” is meghalljuk. Ugyanazért tartunk
csendes szünetet a templomi közös imád-
ságban is.

Néhány probléma az imával kapcso-
latban: Tényleg szól az Isten? Gyerekes
dolog-e imádkozni? Sokan mondják:
„Nem imádkozom, úgysem hallgat meg
az Isten!” Imádkoznék, de sokszor meg-
feledkezem róla.  A kezdet csak megy, de
mire észre térek elkalandozom. Hogyan
tanulhatok meg jól imádkozni? Gyako-
rolj, testvérem! Lehet-e más helyett
imádkozni! Nem, de másért igen.

Összefoglalva: Amikor imádkozunk,
Istennel beszélgetünk. Az imádságban Is-
ten úgy szól hozzánk,
hogy eszünkbe juttatja,
amit nekünk mondani
akar. Aki ismeri Jézust,
Isten üzenetét, az ráis-
mer Isten szavára.           

PÁLFFY MÁRIA

Teológia

Az IMA az ember legszentebb
cselekedete 1. rész
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2007. május 10-én a székelyföldi bérmakörútján
tartózkodó Jakubinyi György gyulafehérvári ró-
mai katolikus érsek meghallgatás keretében fogad-
ta a kolozsvári Szent Mihály római katolikus egy-

házközség küldöttségét. A találkozáson részt vett az
egyházközség fõgondnoka, egy civil szervezet elnö-
ke, fõorvos, egyetemi docens, szobrászmûvész és
gimnáziumi igazgató. A találkozóra Csíkszeredá-
ban került sor. A küldöttség tagjai a találkozót sa-
ját elhatározásukból kérték, miután értesültek a
„Krónika” (kolozsvári napilap) egyik cikkében ar-
ról, hogy a gyulafehérvári Egyházmegyei Fõható-

ság el kívánja helyezni Kolozsvárról Czirják Ár-
pád plébánost, kolozs-dobokai fõesperest.

A találkozó keretében a jelenlévõk szerették
volna megismerni azokat a megfontolásokat, ame -
lyek alapján a Czirják Árpád plébános, fõesperes el-
helyezésérõl szóló döntés megszületett, egyben va -
lamennyien kiálltak a kolozsvári fõesperes mellett,
maradását kérve. A küldöttség tagjai egyenként mél-
tatták a pápai prelátus érdemeit az egyházközség hit-
életének megszervezésében, a római katolikus fele-
kezeti oktatás pártolásában, az Egyház gazdasági
alapjainak kiszélesítésében, a civil szervezetek, to -
vábbá a mûvészetek és a kultúra támogatásában, il -
letve minden jóravaló magyar ügy felkarolásában.

Jakubinyi György érsek szólt az erdélyi magyar
katolikus egyház apadásáról, külön megemlítve Ko-

lozsvárt, Brassót, Sepsiszentgyörgy öt, ám a feltett
kérdésre a küldöttség tagjai nem kaptak választ.
Csupán az egyházi kánon azon általános rendelkezé -
seit említette az Érsek atya, melyek szerint egy pap-
nak rendszerint egy helyben legfeljebb 15 évig kell
maradnia, mely idõ alatt elég barátot és ellenséget
szerezhet magának. A küldöttség egyik tagja szóba
hozta a gyulafehérvári római katolikus teológiának a
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem be való
betagosítását, mely az egyetemi docens szerint visz-
szatetszést keltett mind a kolozsvári római katoliku-
sok, mind Kolozsvár egész magyar lakossága sorai-
ban, ezért kérte a Fõegyházmegye vezetõjét: óva -
kodjanak egy újabb elhibázott lépéstõl. Válaszában
Jakubinyi György dicséretesnek nevezte, hogy a hí-
vek kiállnak papjuk mellett, és kérte, ugyanúgy áll -
janak oda Czirják Árpád utóda mellé is. Az érsek
atya hajthatatlan maradt, amikor a jelenlévõk kérték:
Czirják Árpád legalább addig maradhasson a he -
lyén, míg befejezi azokat a munkálatokat, amelyeket
elkezdett. Jakubinyi György kijelentette: a döntés
megszületett, egyben tudatta a kolozsvári küldöttség
tagjaival: az egyházi kánon szerint a Fõegyházme-
gyei Hatóság döntése ellen az érintett pap két ízben
szólalhat fel, harmadjára köteles engedelmeskedni.

A küldöttség tagjai meggyõzõdéssel vallják,
minden emberi erényt és gyarlóságot egybevéve: pó-
tolhatatlan veszteség éri a kolozsvári Szent Mihály
egyházközséget, egyben az egész kolozsvári ma -

gyarságot, ha Czirják Árpád elmozdítása megtörté -
nik. Cui prodest? Kinek az érdekében? De mit tett
Czirják Árpád az elmúlt évtizedekben? Több mint
három évtizedes egyház- és nemzetépítõ szolgálata
meghatározó volt Kolozsvár számára mind egyházi,
mind világi szempontból. Sokak számára emlékeze -
tesek maradnak nemcsak míves igehirdetései, de a
Ceausescu -korszak végnapjaiban elhangzott szóki-
mondó prédikációi, melyekben nemcsak félreérthe -
tetlenül jelezte a vég napjait, hanem egyben kitartás-
ra és megmaradásra szólította fel a város magyar kö-
zösségét. Czirják Árpád közvetlenül az 1989. de -
cemberi események után szembe mert szállni a kor
egyik legkeményebb rendszerének képviselõivel. Õ
ûzte el a kolozsvári plébániában székelõ állambiz -
tonsági szerveket, és egyértelmûen állást foglalt a
tényleges rendszerváltás mellett. Czirják Árpád plé -
bános Kolozsvár elhíresült polgármesterének provo-
kációi közepette kiállt a Mátyás-szobor védelmé -
ben, szolidaritást vállalva a Kolozsvár fõterén tünte -
tõ magyarsággal, melynek élére állt, és kitartásra bá -
torította a katonaság és a rendõrség által körülvett
magyar tüntetõket. Azóta majd két évtizeden keresz-
tül nemcsak a lelkeket építõ, hanem a várost gyara -
pító, építõ fõpapot ismerhették meg és tisztelhetik
benne. A megújult Szent Mihály plébánia, az általa
épített Szent István templom , a Szervátiusz-kiállítás,
az arányaiban is imponáló Agape vendéglátó köz -
pont, a folyó év júniusában a fõtéri Szent Mihály
templom mellett leleplezésre kerülõ Márton Áron

szobor mind-mind a szívós következetességgel épít-
kezõ papot és az elkötelezett magyart dicséri.

Erdély szellemi fõvárosa, de az egész erdélyi
magyarság számára felmérhetetlen veszteség lenne
Czirják Árpád elhelyezése, mely nemcsak építõ te -
vékenységének félbemaradását jelentené, hanem a
lélekben megcsappant magyar közösség és város ve -
szítené el azt a fõpapot és magyar embert, akire min-
dig, minden körülmény között számíthattak. Talán
kevesen tudják: Márton Áron 28 ével ezelõtt Czirják
Árpádot jelölte utódjának. Erdély nagy püspöke
1979-ben Gyulafehérváron Czirják Árpádot javasol-
ta és támogatta a segédpüspöki kinevezésre másik
két személy mellett. Sorrendben õt követte páter
Écsi János csíksomlyói ferences házfõnök és
Jakubinyi György teológiai tanár. Páter Écsi Jánost a
román hatalom börtönbe zárta és autóbalesetben
meghalt. A Gyulafehérvári Egyházmegyei Fõható-

ság 2007. május 6-i döntése értelmében Czirják Ár-
pád érseki helynök, Kolozsvár plébánosa 2007. au-
gusztus 1-ig maradhat kolozs-dobokai fõesperes.

Tekintettel arra, hogy Czirják Árpád elmozdítá -
sával nem csupán egyházi meggondolások veendõk
számításba, hanem Erdély szellemi fõvárosa ma -
gyarságának jövõbeni sorsa is, Kolozsvár hívei még
mindig bíznak az érsek atya pozitív döntésében.        

FRIGYESY ÁGNES

Részletek Czirják Árpád érseki helynök 
csíksomlyói pünkösdi szentbeszédébõl (1999. június 13.)

A csíksomlyói búcsún megva-
lósul Szent István álma: az
egész nemzet hódol a Magya-
rok Nagyasszonya elõtt. Tuda-
tosul bennünk, hogy évszáza-
dokon át a kereszténység vé-
dõbástyája voltunk, megvéd-
tük a keresztény hitet, és most
a keresztény hit véd meg ben-
nünket. A Szentlélek gyújtotta
tûz átjárja szívünket. A sok lángocskából nagy láng, az
egész magyar nemzetet megvilágító és felmelegítõ pün-
kösdi tûz gerjed. De nemcsak a Napba öltözött asszony,
hanem mi a búcsús zarándokok is jel vagyunk. Ország-vi-
lág szemlél bennünket.... A csíksomlyói búcsú azt bizo-
nyítja, hogy a vallás nem magánügy, hanem közügy, a leg-
nagyobb ügy. A vallás tanúságtétel, Krisztusnak az embe-
rek elõtt való ünnepélyes megvallása.

A Boldogságos Szûz szenvedõ asszony. (...) Vajon mit
élhetett át a Szûzanya, amikor a kereszten haldokló fia
megüvegesedett szemmel rátekintett és elhaló hangon azt
suttogta: „Asszony, íme a te fiad!” Amint a Boldogságos
Szûz szenvedõ asszony volt, úgy a Szent István által a Bol -
dogságos szûznek felajánlott nemzet is szenvedõ nemzet.
Mária nemzetének, Mária gyermekeinek is vállalniuk kel -
lett a csapásokat. A régmúltról nem is beszélve, csak szá-
zadunkban hány magyar édesanya élte át a kereszt alatti je-
lenetet a két világháború poklában, a Don-kanyar gyászá-
ban, 1956 vértengerében, a diktatúra kegyetlenségében. De
nemcsak az édesanyáknak, hanem a haza minden gyerme-
kének kijutott a szenvedésbõl. Más népek is szenvedtek, de
közel sem kaptak ekkora sebeket, mint mi. Amint Mária
töprengésére nem adatott válasz az égbõl, úgy mi sem ért -
jük a történelem számos igazságtalanságát. Nem értjük,
miért szabdalták darabokra a Szent István-i örökséget, mi -
ért lettünk mi, a peremvidék magyarjai, az óhazától elsza-
kított árvák és az új haza mostoha gyermekei.

Isten akaratát az ismeri fel, aki imádkozik, aki olvas -
sa a Szentírást, aki hallgatja Isten igéjét, vigyáz lelke tisz-
taságára. Vajon mit akar és mit nem akar Isten? Az elsõ
kérdésre nehezebb, a másodikra könnyebb választ adni.
Egészen biztos: nem Isten akarata, hogy a szociológusok
elõrejelzése valóra váljék, hogy 2020-ra a tízmilliós Ma-
gyarország hét és fél millióra zsugorodjék. Nem Isten aka-
rata, hogy a kétmilliós erdélyi magyarság tovább fogyjon,
nem lehet Isten akarata, hogy a Kárpát-medence magyar-
sága lassan felszívódjon. Isten akarata az, amit a Biblia el -
sõ lapján olvasunk: „Legyetek termékenyek, szaporodja-
tok, töltsétek be a Földet és vonjátok uralmatok alá!”. A
magyar hazának nem olyan nõkre van szüksége, akik a
boldogságot a tiltott fa gyümölcsének ízlelgetésében lát -
ják, hanem Máriához hasonló édesanyákra, akik az anya-
ságot hivatásnak, a legszebb hivatásnak tekintik. Édes -
anyák, nézzetek körül a Kárpát-medencében, az egykori
nagy magyar hazában, vegyétek észre az elcsatolt terüle-
tek halódását, halljátok meg lelkipásztoraitok jajkiáltását:
kétszer, háromszor többet temetnek, mint keresztelnek. Az
õsi táj nem változik, de a táj lakói szemlátomást kicseré-
lõdnek. Édesanyák, senki más, csak ti tudhatjátok ezt az
elidegenedõ földet újból szülõföldünkké varázsolni.

Eltávolítás elõtt  Czirják Árpád, Kolozsvár fõtéri plébánosa?
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Mit jelent nekünk 2007-ben
ennek a rendkívüli tehetsé-
gû embernek a munkássá-
ga, nemzetszeretete? Ezt
próbáljuk megtudni az író-
tól, a népdalénekestõl, a lel-
kipásztortól, a szobrásztól.

Jókai Annát, a Kossuth-
díjas írót arról kérdezem,
mit jelent számára a Kodály-
életmû?

Számomra Kodály Zoltán
életmûve és munkássága élõ
bizonyíték arra, hogy egy mû-
vész, ha saját nemzetének érté-
keibõl táplálkozik, nem kerül
ellentétbe az európai szellemi-
séggel. Kodály Zoltán valóban
a népzenébõl merített. Ezt dú-
sította fel saját zsenialitásával
és ez tette õt a zene területén
híressé. Ma sincs a világon
olyan zenekultúra, amelynek
avatott képviselõje ne ismerné
õt, és ne használnák az õ nevé-
hez fûzõdõ Kodály-módszert.
Jellemzõ, hogy Japánban ezt a
módszert következetesebben
és hatásosabban alkalmazzák,
mint hazánkban.

Mûvészete élõ példa arra,
hogy gyökereinkbõl kell táp-
lálkoznunk, amelyek meghatá-
rozott földbõl erednek, de az
ágak és a lombok a mindenki-
re sugárzó nap segítségével
már messze terjednek.

Budai Ilona népdaléneke-
si pályájára milyen hatással
volt Kodály Zoltán?

Sajnos, én személyesen
nem ismertem a Mestert, de a
pályám meghatározó alakja
lett. A híres Kodály-Vargyas
Népzenei Példatár volt a „Bib-
liánk” a Ménfõcsanaki Gimná-
zium könyvtárának csendjé-
ben. Tanárnõm, Asbóth Márta
adta kezembe, és sok gyönyörû
percet szerzett nekünk a benne
található és megtanult népda-
lok sokasága. Az 1970-es Or-
szágos Röpülj Páva népdalver-
senyen Kodály Zoltánné kü-
löndíját nyertem el a Kodály
gyûjtésû népdalok hiteles meg-
szólaltatásáért. Majd 1980-ban
a Kodály Társaság díját kap-
tam a magyar népdalok elköte-
lezett népszerûsítéséért. Tehát
egész eddigi életemben és mû-
vészi pályám alatt az õ szelle-
mében próbáltam és próbálok
dolgozni. Sok megszívlelendõ
gondolata közül van egy, ami
különösen sokat segített ne-
kem, s ez így hangzik:

„Ami megtartott bennünket
Európában idáig, majd csak
megtart ezután is. Mi lehet ez?
Nem az, amiben alkalmazkod-
tunk, hasonlók lettünk a kör-
nyezetünkhöz, hanem amiben
különböztünk tõle. Hisz, ha
mindenben hasonlókká lettünk
volna, eltûnt volna Magyaror-
szág. Így is sokat letett régi mi-
voltából ezer év alatt, de meg-
tartotta külön lelkiségét. An-

nak két legfontosabb megnyil-
vánulását: a nyelvét és a zené-
jét.” Hogyha vigyázunk az
anyanyelvünkre és a népze-
nénkre, semmilyen hatalom
nem árthat nekünk. Én hiszek
ebben.

Kodály Zoltán mint zene-
pedagógus milyen példát
adott a következõ generáció-
nak?

Több évtizede tanítok az
Óbudai Népzenei Iskolában
népdaléneklést. Biztos vagyok
benne, hogy boldog lenne a
Tanár úr, ha benyitna hozzánk.
Tanítványaink eredeti adatköz-
lõk sokaságától, énekesektõl,
zenészektõl tanulják a népda-
lokat, a helyes hangszerkeze-
lést, s a hiteles népdaléneklés
és muzsikálás stílusát. De örül-
ne a 35 éve virágzó Táncház-
mozgalomnak, ahol generáci-
ók tanulták és tanulják a ma-
gyar néptáncokat, s a zene, a
tánc és az ének egységében
igazi közösségek alakultak és
alakulnak ma is. Bizonyára
szívesen meglátogatná azt a
sok-sok népzenei tábort szerte
az országban és a határon túl,
ahol fiatalok és idõsebbek bol-
dogan tanulják a népdalokat és
a néptáncok lépéseit. De mind-

ezek ellenére tanúja lehetne an-
nak is, hogyan sorvadt el ének-
oktatásunk az iskolákban. Heti
egy óra az általánosban, a gim-
náziumban pedig a harmadik
és a negyedik osztályban már
nincs is. Kodály országában
nem énekelnek az iskolákban a
gyerekek.

Biztosan fontosak a nyel-
vek, a számítógépes ismeretek,
de vajon mi lesz a gyerekeink,
unokáink lelkével? Mert a Ta-
nár úr is azt írta egy helyen:

„Utóvégre lehet élni zene
nélkül is. A sivatagon át is ve-
zet út. De mi, akik azon fárado-
zunk, hogy minden gyermek
kezébe kapja a zene kulcsát, s
vele a rossz zene elleni taliz-
mánt, azt akarjuk, ne úgy járja
végig élete útját, mintha sivata-
gon menne át, hanem virágos
réteken.”

Hogyha nekem a több évti-
zedes pedagógiai munkám
eredményeként néhány tanít-
ványomat erre a virágos útra
sikerül rávezetnem, akkor talán
nem éltem hiába, és ezt Kodály
Tanár úrnak köszönhetem,
mert „utóvégre lehet élni zene
nélkül is”, de szerintem nem
érdemes!

Már nem Kodály áll az utókor mérlegén: az bizonyos. Mi állunk Kodály mérlegén…
Kodály a „várakozást hozó!” advent szülötte. Viszonzatlan szerelem fûzte népéhez és
szerette volna neki visszaadni, amit tõle kapott. (Szokolay Sándor)

Kodály Zoltánra emlékezünk
– születésének 125 . és halálának 40 . évfordulójára

Budai Ilona

Jókai Anna
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Alberti Árpád atyát, rá-
kospalotai plébánost kérde-
zem, milyen hatással volt és
van életére Kodály Zoltán?
Németh Amadé karnagy írja
egyik könyvében: „Csak az
lehetett a nagy mûvész (Ko-
dály Zoltán) munkatársa, aki
legalább 200 népdalt el tud
szolmizálni.” Azt hiszem, az
atya ezt a feltételt háromszo-
rosan tudja teljesíteni.

Két nagy területrõl vesz-
szük Kodály Zoltán anyagát.
Az egyik a muzsika, tehát a ze-
nei alkotások, a másik a prózá-
ja, megnyilatkozásai. Mind a
kettõ hallatlan értékes és szinte
örök. A prózájából azt lehet
különösképpen kiemelni, hogy
minden igazi mûvészetnek, tu-
dományosságnak a gyökere a
vir justus, az igaz ember. Ha ez
hiányzik valakibõl, akkor épít-
het bármit, az mind el fog tûn-
ni a süllyesztõben, mert ho-
mokra épít és a vihar szét fog-
ja verni. Ez a vir justus egy
bibliai kifejezés. Ezt a szót a
Szentírás Szent Józsefre hasz-
nálja. „Erat vir justus” – ennyit
mond, alig valamit, de ez a leg-
több és a leghatalmasabb, igaz
férfiú volt. Kodály ugyanezt
mondja: ha valamit akarunk
építeni, alkotni, akkor ennek a
gyökere az emberi léleknek és
az emberi személyiségnek a
belsõ igaz volta, tehát kegyel-
mi állapotban kell lennie az al-
kotónak. 

Másik nagy mondása volt,
hogy mindenkire jellemzõ az,
hogy milyen zenét fogyaszt.
Csecsemõkortól figyelni kell
a szülõnek, az óvónõknek és a
tanároknak arra, hogy mit
hallgattatunk a kicsikkel, na-

gyokkal. Kodály zenei világá-
ból rám mint papra különösen
az egyházi, liturgikus mûvei
voltak hatással. A szent liturgi-
ának volt õ is a megszállottja,
ezért írta nagyon korán azt az
öt csodálatos Tantum ergo-t,
amelyeket az õ nagyszombati
hitoktatójának ajánlott. Latin
szövegû az ajánlás a kötet borí-
tóján. Az ember nem akárkinek
ajánl, ez mutatja, hogy mit je-
lentett neki Béla atya (a közép-
iskolás éveket a nagyszombati
gimnáziumban, a jezsuitáknál
járta). Õrá gondolt, amikor ezt
az öt fantasztikus kórusra és
orgonára írt mûvét komponálta
az Oltáriszentség imádására,
amelyek fõként az úrnapi litur-
giának tartozékai. A nagy latin
anyagai, a Laudes organi, a
Budavári Te Deum hallatlan
nagy opusok. A Psalmus be-
mutatója után valaki azt mond-
ta neki: Tanár úr, aki a Psal-
mus-t meghallgatja, az jobb
ember lesz. Erre Kodály azt
válaszolta: Akkor azt kívánom,
hogy ne kelljen többet bemu-
tatni a Psalmus-t. Vagyis le-
gyen mindenki olyan jó, hogy
már ne kelljen jobbá válni.

Kodály másik nagy jellem-
zõje az igényesség. Hihetetlen
magasra tette a mércét. Õ
mondta azt, hogy aki húsz szó-
val mondja el azt, ami tízzel is
elmondható, az egyéb aljassá-
gokra is képes. Ilyen meredek
mondatai voltak. 

Az „Ének és Lélek, Medi-
tációk kilenc magyar népdal
kapcsán” címû füzetsorozat
második részében olvastam,
hogy személyes kapcsolata

volt Kodály Zoltánnal. Meg-
osztaná olvasóinkkal is?

Életutam meghatározó
nagy eseményére, pappá szen-
telésemre és elsõ misémre
meghívtam a Tanár urat. Leve-
lemben hatalmas hálával kö-
szöntem meg azt a sok-sok
ösztönzést, örömöt és tartal-
mat, amit Kodály Zoltán mû-
veibõl, szavaiból és írásaiból
meríthettem. Meghívásomra
görögül válaszolt. Sok évvel
késõbb Nádasdi Alfonz bencés
atyával egy papi névnapon a
Jézus Szíve templomban vol-
tunk, népdaloztunk és szóba
jött Kodály levele. Az atya em-
lékezett arra, hogy a Tanár úr-
ral együtt keresték ki azt a két
csodálatos záró mondatot a Ti-
tusznak írt levélbõl. Ekkor tud-
tam meg azt is, hogy Alfonz
atyával hajnalonként együtt ol-
vasták a görög Szentírást.
Azért írt nekem görögül leve-
let, hogy azt üzenje, meg kell
tanulnom görögül is. Az volt a
véleménye, hogy latinul min-
den magyar embernek meg
kellene tanulnia. 

R. Törley Mária szobrász-
mûvész így vall Kodály Zol-
tánról:

A zeneirodalom géniuszá-
nak tartom Kodályt Bartók
mellett. Nem véletlenül emle-
getik együtt a két nagy zene-
szerzõt. Mindketten népdalok-
ra építették mûveiket. Amíg
Bartók a dalok motívumait épí-
tette be mûveibe, addig Kodály
a teljes dalt hagyta meg mûvei
középpontjában. Azt ruházta,
öltöztette tovább, ezzel csodá-
latos zenemûveket alkotván.

Kodály Zoltán nemcsak ze-
neszerzõ, népdalgyûjtõ, tudós,
pedagógus, hanem nemzetne-

velõ is volt. Hívõ emberként
tudott küzdeni az emberért és a
nemzetért. Nekem, szobrász-
nak mint férfi is imponált.
Egyenes tartású, szép, magas
férfi volt. 

Erdélyben járva egy képes-
könyvben találtam egy fotót
Kodályról, amely zenélés köz-
ben ábrázolta egy gyönyörû
kazettás mennyezetû terem-
ben. Ez ihletett arra, hogy még
elsõ mûveim között készítsem
el 1981-ben azt a dombormû-
vet, amelyet ma is szívesen
vállalok.

Mûvei közül talán a legna-
gyobb, világhírû mûve, a Psal-
mus az egyik kedvencem,
amely örök mûvészi érték, a
magyar nemzet szellemi kin-
cse. Ez a mû volt az, amely fel-
rázta a ma-
gyar lelket
aléltságából
és tanította
meg újra
hinni egy
jobb jövõ-
ben.

GRÉCZI LÁSZLÓ

Alberti Árpád

R.Törley Mária
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Sa svá ri
színész, énekes, 

zenész, versenylovas

– olvashatjuk a Sasi

honlapon. N õs, két

gyermek édesapja.

Több mint negyven

szerepet játszott el, 

a musical irodalom

klasszikusait és 

moderneket, de 

operettben, 

filmekben is játszott.

1991 -ben Az év 

zenész színésze,

1993 -ban eM eRton

díjjal tüntették ki.

Idén 50  éves, ebbõl

25  évet töltött a 

színészi pályán.

Csodás természeti környezetben ülünk, ahol a

ház egybenyílik a kerttel, a kert végében lóistálló,

akácos, kutyák, macskák. M i köt Csömörhöz, ho-

gyan kerültél ide?

Még gyerekkoromhoz kötõdik a természet-
és ál latszeretetem. A szüleimmel, akik a Cso-
koládégyárban dolgoztak –  édesapám egyéb-
ként három diplomával és ki lenc nyelv aktív tu-
dásával rendelkezett – , a Mester utcában lak -
tunk, ahol akkor még lovas kocsik is jártak. A
Csokigyárnak volt Mátraszentlászlón egy nya-
ralója –  ma már persze más képet mutat –  és

az ötvenes–hatvanas évek végén, nyáron min-
den évben ott nyaraltunk a két nõvéremmel
együtt. A Mester utcai kisgyereket egy olyan
természetes, falusi környezet fogadta, amely
egy életre szóló élmény és vágy maradt. A lo-
vak, a parasztház, a nomád környezet, fûteni
kel lett a kályhában, reggel a frissen fej t tej , te-
hén, disznó, kacsa, ló. Annyira belém ívódott
ez a csodálatos környezet, hogy amikor csalá-
dom lett, i lyen körülményeket teremtettem.
1980-ban vásároltam elsõ lovam, a Csibészt,
õt Lajosmizsén tartottam, ahova hetente négy-

szer-ötször lejártam. Színházi elfoglaltságom
miatt Pest közeli  helységet kerestem. Szegény
Bubik István barátom ajánlotta Csömört, Ákos
Ajtony lovardáját. Aztán i tt tartottam a lovam,
beleszerettem a díjugratásba, no meg Csömör-
be is. A sógorommal megvettünk egy ikertel-
ket, elõször istál lót építettünk, aztán hat év
után a feleségemmel házat is. Most már 11 lo-
vat tartok i tt, persze nem mind a sajátom, de
mások is szívesen hozzák ide hozzánk a lovai-
kat. Pálya, akácerdõ, patak, ál latok…  csodála-
tos, emberhez méltó természetes környezet.

Sándor

Kiválasztottnak érzem magam…
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A lovaglás régi szerelem, hiszen versenyszerû-

en lovagolsz is.

Igen. Nyolc éves vol tam, amikor a nõvére-
imet kísértem lovagolni  a Nemzeti  Lovardába.
Ott szerettem bele a lovaglásba. Díjugrató ver-
senyeken indulok, és voltak már szép eredmé-
nyeim is.

Készülsz valami új bemutatóra?

Kaptam most egy igen izgalmas felkérést
egy vidéki színháztól, amelyrõl még nem be-
szélnék, mert szervezés alatt van és csak a jö-
võ évadra vonatkozik. A nyár folyamán a Fan-
tom elõadásokon kívül koncertezem, és az öt-
venedik születésnapom alkalmából, egy óriási
koncerttel  egybekötött új  lemezem is készül! 

Van valami összefüggés, hogy nyíltan vállaltad

nemzeti érzéseidet, és az utóbbi idõben ritkán kapsz

új szerepeket.

Talán van. Volt egy pont, amikor úgy érez-
tem, hogy ki  kel l  ál lni  valami mel lett –  amit
ugyan korábban is megtettem – , de akkor úgy
éreztem, hogy nyi lvánosan is vál lalnom kel l .
Azóta érzem, hogy másképp néznek rám. Nyi l-
vánvaló, hogy elõtte sokkal több dolgom volt.
Hiszen volt olyan idõszak, hogy egyszerre há-
rom színházban is játszottam. A színészek kö-
zött a pol i tikai hovatartozás egyébként nem té-
ma. M indenki tudja, hogy a másik hova tarto-
zik. Ez mostanában kicsit felerõsödött, de re-
mélem, hogy megnyugszanak a kedélyek, és
helyére kerülnek a dolgok. 

Hogyan érlelõdött a színészi pálya, hiszen a ter-

mészetközelség, a természetszeretet nem biztos,

hogy erre a pályára inspirál, ahol azért sok a mes-

terkéltség is.
A család és az ál latok mel lett mindig a ze-

ne volt a legfontosabb, elsõsorban zenésznek
tartom magam, vagy úgy érzem, hogy ebben
vagyok a legjobb. A zene körül forgott az éle-
tem, zenekarokban játszottam, építõtáborok-
ban zenéltünk, majd mûsorokat, sztárokat kí-

sértem, bejártam
az egész orszá-
got. A katonaság
után tört meg a
zenekari  karrie-
rem, és kerestem
a lehetõséget.
Akkor hal lottam,
hogy van egy
színház, ahol  ze-
nei és színészi képességeimet is hasznosítha-
tom. Ez vol t a Rock Színház, ahova Csuha La-
jossal együtt jelentkeztünk. Sikerült. Rögtön a
mélyvízbe kerül tem, a Lázadók címû produkci-
óban Szakácsi Sándor helyett kel lett beugra -
nom, a Sztárcsinálókból és az Evitából énekel-
tem részleteket, aztán megkaptam a Sztárcsi-
nálók Juvenális szerepét. 1982- tõl lettem tagja
a Rock Színháznak. Csodálatos szerepeket
kaptam – miközben a színházon belül i , egyéb-
ként nagyon magas színvonalú komplex kép-
zésben vettem részt. Sokat segítettek a kolle-
gák és a közönség. 

Egymás után jöttek a jobbnál jobb szere -
pek, 1986-ban volt a nagy kiugrás, a Jézus
Krisztus Szupersztár címszerepe. Hatezer fõs
közönség elõtt mutattuk be és 11 éven keresz-
tül éltem át ezt a csodálatos szerepet. Kiválasz-
tottnak érzem magam, hogy Jézus szerepét
megkaphattam. Abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy Jézus szerepét három darabban
is alakíthattam, a Szupersztár mellett a Mária
Evangéliumában és a Sztárcsinálókban. A mai
napig is a koncertjeimen énekelek ezekbõl  a
musicalekbõl részleteket.

Többször is elõfordult, hogy egy darabon belül

több szerepet is játszottál, énekeltél.

Igen, például a Nyomorultakban is elõbb
Máriusz, majd Németországban és a Madách

Színházban Jean Val jean szerepét, az Anna
Kareninában elõbb Vronszki j , majd Karenin
szerepét játszottam. A csodálatos Rock Színhá-
zi  szerepek mel lett más színházakban is ven-
dégszerepeltem. Még operettben is játszottam.
Szinetár tanár úr hívott meg a Leányvásár cím-
szerepére, amit új  hangszerelésben mutattunk
be Sáfár Mónikával az Operettszínházban. Na-
gyon élveztem, nagyon jó elõadás volt. Nem
fogalmazok pontosan, mert én úgy érzem,
hogy nem játszom, hanem élem a szerepeket,
i l letve a megformált figurákat.

Zenész, színész, musical, operett, koncert –  me-

lyik az igazi?

A közönség elsõsorban musical szerepek-
ben ismert meg, így is ismer, ami számomra is
nagyon fontos. Elsõsorban zenésznek érzem
magam. Azonban remélem, hogy várnak rám
még jó musical szerepek, mint amilyen jelen-
leg a Fantom szerepe. Úgy tûnik, hogy a mû-
fajnak újabb reneszánszát él jük!

Két gyermeked van, hogyan egyezteted össze a

sok és rendszertelen elfoglaltságot a családi élettel?

Úgy alakítottam az életem, hogy megpró-
bálok mindenre idõt szakítani, a családommal
a lehetõ legtöbb idõt együtt tölteni. Ez nem
mindig sikerül, de egyszerûsíti  a helyzetet,
hogy a gyerekek is szeretnek a természetben és
a lovak közelében lenni. Amióta nõs vagyok,
nagyszerû feleségem és a gyerekek a legfonto-
sabbak. Feleségem aktív résztvevõje az elõadá-
saimnak, így a vidéki fel lépésekre együtt uta-
zunk, persze i lyenkor besegítenek a nagyszü-
lõk is. Szeretném, ha a gyermekeim olyan ter-
mészetes környezetben és harmóniában nõné-
nek fel , mint én.

Közismert, hogy hívõ ember vagy. Segít a pá-

lyán a hited?

A legfontosabbnak tartom. Abszolút meg-
határozó volt egész életemben. Gyermekként
val lásos nevelésben részesültem, de a hit be-
lülrõl fakad. Az évek csak erõsítettek ebben.
Különösen sokat adott Jézus Krisztus szerepe.
Megvan az a keskeny út, amelyrõl a sok kísér-
tés letéríthetne, de a hit segít, hogy ha bármi-
lyen keskeny is, ezen haladhassak. Ebben a
családom is velem halad.               (BÖLCSHÁZY)

Sándor
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Hogyan kezdõdött a színészi pálya?

Elsõ nekifutásra, az érettségi után azonnal
felvettek a Fõiskolára, Ádám Ottó osztályába.
Rajta kívül nagy hatással volt rám a zenés szín-
ház akkor még aktív, a Fõiskolán is tanító nagy
alakja, Nádasdy Kálmán. Elsõ színházamban,
Szegeden csupa prózai szerepet játszottam.
Babarczy László hívott Kaposvárra, ahol ját -
szottam operetteket, a Csárdáski rálynõt, a
Marica grófnõt, majd megkaptam Bernstein
Candide- jának fõszerepét, Kunigundát. Tud-
tam, hogy ez az én igazi mûfajom. Láttam a
Rock Színház Sztárcsinálók címû darabját,
éreztem, hogy én ide tartozom, és azonnal je-
lentkeztem. Néhány hónap múlva már én ját -
szottam Agrippinát a Sztárcsinálókban.

A Rock Színház egyik alapító tagja volt, ismert,

hogy ennek a színháznak minden bemutatója kirob-

banó siker volt, noha nem volt állandó épületük. M i

volt a sikerek titka?

Csodálatos és felejthetetlen idõszak volt,
bár nagyon nehéz. Valóban nem volt ál landó
színházunk, sõt ál landó próbatermünk sem,
mégis nagyszerû elõadások születtek. Próbál -
tunk MÁV- telephelyen, lakásban, az Arany Já-
nos utcai Ifjúsági Házban, a Gutenberg Mûve-
lõdési Otthonban, a Goldmark teremben, Buda-
pesten összesen 28 helyen játszottunk több-ke-
vesebb rendszerességgel. Késõbb már a Víg-
színházban és a Tháliában, majd az Operett
Színházban is játszhattunk. És persze a Szege-
di Szabadtéri Játékokon, négy vagy öt nyáron
keresztül. Volt olyan szezon, hogy a Tháliában

játszottuk az Evitát, a Vígszínházban a Nyomo-
rul takat, a Gutenberg Mûvelõdési Házban a
Csil lag Nápoly egén- t, a Szegedi Szabadtérin a
Bestiát. Sokat vendégszerepeltünk Németor-
szágban, fõleg az Evitával. Nagy sikerünk volt.
Velünk egy idõben a Brodway-produkció is tur-
nézott Európában, többnyire mégis a mi elõ-
adásunkat választották. Nyugat-Európában ta-
lán még nagyobb szakmai el ismerést arattunk,
mint i tthon. Jel lemzõ a Nyomorultak esete. Raj-
tunk kívül még hat kõszínház, ál landó társulat-
tal pályázott a hazai bemutató elõadási jogaira.
A szerzõk és a jogtulajdonos producer el jöttek
Magyarországra és egy-egy elõadást megnéz-
tek minden pályázó társulattal. A Margitszige-
ten játszottuk a Jézus Krisztus Szupersztárt és
már a szünetben közölték, hogy a verseny el-
dõlt a mi javunkra. Személy szerint nekem kü-
lönösen jól esett, hogy Cosette és Eponine sze-
repét is felajánlották, természetesen Eponine- t
választottam. 

A mi ti tkunk abból ál l t, hogy egy-két fanati-
kus mûvész vezetésével összeállt egy fiatal, te-
hetséges csapat, hatalmas lelkesedéssel és hi-
hetetlen szorgalommal dolgozott egy olyan
ügyért, amely mindannyiunknak egyformán
fontos volt. Rengeteget dolgoztunk. Nagy alá-
zattal. 

A Rock Színházban 24 bemutatónk volt. A
Sztárcsinálók, a Bábjátékos, a Krónikás, a Café
Rock, a Hair, az Evita, a Jézus Krisztus Szuper-

sztár, a Nyomorultak, a Musical-Musical, Légy
jó mindhalál ig, Dorian Gray, hogy csak néhá-
nyat eml ítsek. Az i tteni  feladataim mel lett
Aldonza szerepét a La M ancha lovagjában Deb-
recenben játszottam, vendégmûvészként.

Persze remek közönségünk volt. A mi elõ-
adásainkon még a nézõtér lépcsõin is ültek.

A több tucat szerep közül melyik a legkedve-

sebb?

Sok van. Mondhatnám mindig az, amit ép-
pen játszom. Volt néhány szerep, amelyet kife-
jezetten rám írtak. Lehet, hogy ezek a legkedve-
sebbek? Ilyen a Jentl, az Anna Karenina, a Bes-
tia kettõs szerepe, az Utazás fõszerepe és a Te -
réz anya. De nagyon élvezem az Orgyi lkosok
bolondos háziasszonyának szerepét is, amelyet
most a Tivol iban játszom.

Volt-e, van-e kedvenc partnere?

Minden partneremmel szívesen játszottam.
Talán a legtöbbször és a legfontosabb szerepe-
imben Sasvári Sándor volt a partnerem. De
csodálatos volt együtt dolgozni a nemrég el-
hunyt Szakácsi Sándorral a Krónikásban és a
fájdalmas hirtelenséggel eltávozó Kaszás Atti-
lával a Bestiában, a Nyomorultakban és a
Dorian Gray-ben.

Két idézetet olvasok fel, tudja, hogy melyik ala-

kításáról írták? „Az est lényege Nagy Anikó kivételes

tehetsége.” „Igazán sokszínû és megrendítõ Nagy

Anikó alakítása, ismét bizonyítva, Õ maga rég nem

ígéret, ha igen, akkor már régóta beváltott.”

Hát persze, az Amerika ígéret volt és azon
belül is a Jentl. A produkciót, amelyre a kri tika
utal, Amerika ígéret volt címmel mutattuk be a
Vigadóban. Az elsõ rész volt a Jentl, a második
részben pedig Malek Andreával és Sasvári
Sándorral énekeltünk korábban még idehaza
senkitõl nem hallható musicalrészleteket. A
Jentl- t azóta több mint hatszáz elõadáson éne-
keltem és játszottam el, ma is mûsoron tartom.
Meghatározó élmény a pályámon. Megrendítõ
volt izraeli vendégszereplésemkor a jeruzsále-
mi, bibl iai idõket idézõ helyszíneket látni és
azok közelében játszani.

Az Anna Karenina operett színházi bemutatója

után újabb színházalapítás következett. Ebben a

megfiatalított Rock Színházban milyen darabokban

szerepelt?

Én is nagy fájdalommal éltem meg, hogy a
nagy siker el lenére 11 elõadás után levették a
mûsorról az Anna Kareninát. Azt gondolom,
hogy a darab meghatározó a magyar musical

Segíteni embertársainkon, a haragot,
a gyûlölködést kivetni a szívünkbõl…
Színész, énekes, a legendás Rock
Színház alapító tagja. A musical
mûfajának szinte valamennyi vi-
lágsikerét elénekelte. Több hazai
musicalt tett ismertté és népsze-
rûvé, például a Bestia, az Utazás
vagy az Anna Karenina fõszere-
pében. 1989-ben Jászai Mari-díj-
jal tüntették ki. Õ az a színésznõ,
aki ugyanolyan etalonná tudott
válni a musical magyar elõadói
számára, mint a mûfaj külföldi
hírességei. Egyik legutóbbi nagy
sikerû alakítása Teréz anya szere-
pe, a Kiálts a szeretetért! címû
rock-operában.

Nagy Anikóval 
beszélgetünk
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történetében. Anna pedig nagyon nehéz, de
csodálatos szerep. Szerencsére késõbb még
el játszhattam néhányszor Kisvárdán és a
Bakáts téren.

Kétezerben alakult meg a Piccoló Színház
épületében az új Rock és Musical Színház. Ezt
megelõzõen már játszottam a Fame M iss
Shermanját és az Utazás nõi fõszerepét, Lady
Ashton- t. Azóta is nagyon sok emlékezetes
szerepet kaptam: a Rentben, a Jézus Krisztus
Szupersztárban, a West Side Storyban, a
Nanában, az Ilyenek voltunkban, a Vukban. A
közönségünk hûségesen követte vándorlásain-
kat, ennek is köszönhetõ, hogy sikerült népsze-
rûvé tenni a musicalt Magyarországon. 

Aztán következett a Pataky M ûvelõdési
Központ. Itt mutattuk be az újabb magyar mu-
sicaloperát a Kiálts a szeretetért! címû, Teréz
anya életérõl szóló darabot.

M iklós Tibor a Rock Színház vezetõje e mûvel

kapcsolatban mondta, hogy õ maga és a szereplõk is

missziónak tekintik a darabot és elõadásait. M it je-

lent ez a misszió?

Teréz anya csodálatos ember volt, csodála-
tos életúttal, a hit, a remény, a szeretet, az ön-
zetlen segítségnyújtás szimbóluma lett vi lá-
gunkban. Példává lett mindannyiunk számára
egy olyan korban, ahol sajnos a gátlástalanság,
a közöny és részvétlenség kezd eluralkodni. A
darab lehetõség arra, hogy szembesül jünk sa-
ját gyengeségünkkel is, és lehetõség arra is,
hogy a hit által jobbak legyünk, hogy az embe-

rek vegyenek el egy cseppet a szenvedés óce-
ánjából, ahogy ezt Teréz anya mondta. Nehéz és
gyönyörû szerep. Sokat olvastam Teréz Anyá-
ról, több róla szóló fi lmet is megnéztem. A fel-
készülés ideje alatt többször elmentem a Szere-
tet M isszionáriusainak budapesti otthonába,
hogy segítsek a betegek, hajléktalanok ápolá-
sában. Láttam a nõvérek alázatos szolgálatát és
azt a jézusi szeretetet, ahogy bánnak az eleset-
tekkel. 

Lenyûgözött Teréz anya különleges szemé-
lyisége, az alázat, a szeretet, ahogy a társada-
lom kitaszítottjain segít. Én nem részesültem
vallásos nevelésben, Teréz anyának köszönhe-
tem, hogy ma már hiszek a szeretet erejében, a

jézusi tanításokban. És igyekszem ezt a hétköz-
napi gyakorlatban is követni.

Hosszú idõre van szükségem – az elõadá-
sok elõtt – , hogy tökéletesen beleélhessem ma-
gam Teréz anya alakjába. Igyekszem magam is
követni Teréz anya tanításait, hogy segítsünk
egymáson, és a haragot vessük ki szívünkbõl,
még akkor is, ha igazságtalanul bántottak ben-
nünket. Érzem az elõadásokon, hogy az embe-
reket megérinti  a szeretet ereje, segít átértékel-
ni a saját életüket, gondolataikat. Nem túlzás
azt mondani, hogy velünk együtt a nézõk is egy
kicsit jobb emberként mennek haza az elõadás
után. Nagyon sokan írtak nekünk errõl, de ezt
jelzik a könnyes szemek és arcok, melyeket a
tapsrend során láthatunk a nézõtéren. Bármi-
lyen nehéz a mi körülményeink között a „szín -
házcsinálás” , ha erre gondolok, akkor tudom,
hogy megérte! 

Jelenleg hol lehet látni a Rock és M usical Szín-

ház elõadásait?

A Pataky Mûvelõdési Házban játsszuk a Ki-
álts a szeretetért! elõadásait és a Fekete István
regényébõl készült Vukot.
A Tivoli Színházban kap-
tunk lehetõséget az Orgyil-
kosok bemutatására. Júli-
usban a kétezer férõhelyes
pil isszántói Szikla Színház-
ban, szabadtéren mutatjuk
be a Kiálts a szeretetért! cí-
mû darabunkat.                          (BÖLCSHÁZY)

Táborfalva –  London és Isztambul között félúton

–  Pest megye déli határán, az ország közepén,

az M5-ös autópálya mentén  található, 3600

lelkes település.

A
nagyszámú lakosság ellenére katolikus templom

nem volt a községben, k is, családiházszerû kápolná-

ban tartották a szentmiséket. Plébánia nincs, a köz-

ség Örkény filiája. A rendszerváltás után a település saját

kezébe vette a sorsát és fejlõdésnek indult. A jó közleke-

désnek és kedvezõ fekvésének köszönhetõen a lakosság

száma dinamikusan emelkedik. A változás következtében

a vallásos élet is új lendületet kapott, ezért határozta el a

katolikus egyházközség, hogy a jelenlegi ingatlanon bõví-

teni és fejleszteni fog. A valamikori igen rossz állapotú ká-

polna felújítása megtörtént, az közösségi házzá bõvült. A

közösségi ház névadója és lelk i patrónusa Szent Imre, a

magyar if júság védõszentje lett. 

A kápolna mögé épült az új templom, amelyet  a

Szent Imre házzal egy folyosó köt össze. A templom be-

járata egyben harangtorony is. A 1 2  m x 2 5  m-es alapte-

rületû liturgikus tér 2 0 0  férõhelyes, a karzaton még 6 0

hívõ foglalhat helyet. Az altemplom urnafülkéiben 5 0 0  ur-

na elhelyezése lehetséges. Az urnatemetõben épített

ossariumban kap végsõ nyughelyet az a 8 5  német kato-

na, akik a falu határában a második világháború harcai

során estek el és lettek jeltelenül elföldelve. 

A templomot Garay Dóra és Garay András Dunakeszin

élõ építészek tervezték. A kivitelezõ a lajosmizsei GOM ÉP

Kft., színvonalas, gyönyörû munkát végzett.

A Szûzanyát és a koronázási jelvényeket ábrázoló

2 7 0  cm x 1 0 5  cm-es nagyságú mozaik oltárképet Bráda

Tibor és Tölg-M olnár Zoltán Munkácsy-díjas mûvészek ké-

szítették. A natúr égetett agyag stációk Bubelényi Zsanna

keramikus mûvész munkái. A magas színvonalú kõmun-

kák ( oltár, ambó, tondó, ossarium stb.)  Kovács M árton

( Oscar) táborfalvi kõszobrászmûvész munkáját dicséri.  A

mészkõbõl mívesen faragott oltárba Szent Justinus vérta-

nú ereklyéjét helyezzük el a templom szentelésekor. A

templomban békés harmóniát alkotnak a természetes

anyagok: a tégla, a kõ, az agyag, a fölé boruló impozáns,

szabadon látható gerendázattal. Az építõk a közösségi

ház elõtt díszburkolatos emlékpark ot és pengefalas em -

lékmûvet készítettek. Az elõtte található kriptában a Had-

történeti Intézet szándékozik elhelyezni azoknak a hõsi

halált  halt , különbözõ nemzetiségû katonáknak a földi

maradványait, akik hollétérõl Magyarország Dunától ke-

letre esõ területén a jövõben tudomást szereznek. Tábor-

falva lakosságának egy része a település közelében lévõ

nagy laktanyákban szolgálatot teljesítõ és azután a köz-

ségben letelepedõ katonákból ( t isztek, t iszthelyettesek)

áll. A katonák többsége már nem helyesli, hogy 3 0  évvel

ezelõtt a közelükben lévõ Szent Imre templomot –  me -

lyet a falu lakossága is használt –  sportcsarnokká alakí-

tották. 

A templom építésének fõvédnöke dr.  Beer M iklós Vá -

ci Római Katolikus M egyéspüspök, 2 0 0 6 . március 2 4 -én

szentelte a templom alapkövét. 

Az ünnepélyes templomszentelés 2 0 0 7 . május 2 0 -

án, vasárnap volt, amelyet dr. Beer Miklós celebrált. Meg-

hívott vendégek: Szûcs Lajos úr országgyûlési képviselõ,

dr. Holló József altábornagy úr, a Hadtörténeti Intézet fõ-

igazgatója, Herr Jürgen Erbeck ezredes, Németország

véderõ attaséja, a Máltai Lovagrend képviselõi, Táborfal-

va és a környezõ települések egyházi vezetõi és vállalko-

zói, a média tudósítói. ( www.taborfalva-kapolna.fw .hu)

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség

KERÉKGYÁRTÓ LÁSZLÓ

EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELÕ

Felépült a templom Táborfalván

Sasvári Sándorral
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Levente a mélyebb összefüggéseket,  tartal -
makat keresi az élet minden területén.  Mit
gondol a mostani káoszról,  amelyben kény-
telenek vagyunk élni,  amikor sokakat tényleg
„csak” a hit ereje lendít tovább a küzdelmes
mindennapokon.

Az Univerzumban masszív, egyetemes
intelligencia mûködik, amelynek m i is ré-
szei lehetnénk, ha ki nem szakadtunk vol-
na belõle. A világot nem a fegyver és a
pénz hatalmával, hanem az erkölccsel és
az emberiség megmaradásának ösztönös
érdekével lehet kormányozni. Higgy, bízz
és cselekedj!  Ha pánikba esel, a gonosz
esélyeit fokozod, ha viszont cselekszel, az
Egyetemes jó erõit növeled. Az ember év-
ezredek óta jelekkel, jelképekkel fogalmaz-
za meg a világról alkotott elképzelését. Az
úgynevezett Napkereszt, ez az egyenlõ
szárú kereszt, ha összehúzzuk a végpont -
jait, egy csúcsára állított négyszöget ad ki.

A magyar a mai napig is így mondja,
m ilyen szépen: „ a világ négy sarka” . A vi-
lág négy sarka, m int a négy meghatározó
korszaka ennek a Nagy Világrendnek. A
Világrend az, amelyet a kozmikus erõk irá-
nyítanak. Most a négyszög alsó sarkpont -
jánál tartunk, a Vízöntõ korban, amikor
bárm i történik, m inden felszínre kerül.
Megemelkedik a víz és m inden hordalékot
magával hoz. Ettõl olyan szennyes, leg -
alábbis az elején, hogy azután elmossa az

áradás, leülepedjen és kitisztuljon. Hogy
feljöjjön a fr iss víz. M ilyen szimbolikus,
m ilyen képletes m inden. Az egész világ
szó szerint és átvitt értelemben is felhord-
ja a szennyet. Ennyi gyûlöletet nem hal-
moztak fel a világ egyetlen periódusában
sem az emberek.

M iért tehetik meg a lefelé mutató erõk
képviselõi, hogy eltakarják a tudást? Azért,
mert most sötétségben vagyunk. A Nap fi-
ai most börtönben vannak, csak egy kis
lyukon keresztül látják a fényt. Ez nem azt
jelenti, hogy amikor a kozmosz a világos
felében tartózkodik, akkor m indenki tiszta.
Erre van egy nagyon jó ábrázolás, az a bi-
zonyos elválasztott kör, a sötét felében egy
kicsi fehér pont, a világos felében egy ki-
csi világos pont. Most a sötét felében léte-
zünk, a fehér pont, m int reménysugár mu-
tatja Isten létét. Hogy legyen kiút, azokra
bízza, azokra a lelkekre, akik az adott hely-
zet ellenére hisznek benne, hisznek abban,
hogy van kibontakozás. És minél többen
vannak, annál nagyobb erõt képviselnek. A
kibontakozáshoz, am i elkerülhetet len,
még hozzásegít m inket az az erõ, amelyet
nem a Földrõl, hanem Föntrõl irányítanak.
Érezzük, hogy hozzásegít. 

Régen  voltak az emberek ennyire bizony-
talanok,  mint most.  Mintha nem tisztulnának
a dolgok.

Kiteljesedni megtisztulás nélkül nem

„ Va la k inek  holna p le  k e l l
gyõzni  a  söt é t séget ”  I .  r ész

Szörényi Leventével interjút készíteni
komoly kihívás, hiszen munkája, mû-
vészi tevékenysége meghatározó érté-
ket képvisel hazánk szellemi életében.
Az István, a király ihlettett mû, annak
idején sok ezer embernek segített
megtalálni nemzeti azonosságát. Az Il -
lés és a Fonográf együttesek is mara-
dandót alkottak, immár több nemzedék
kedvencei. (Milyen jó lenne õket újra
hallani a rádiókban is, sokunk örö-
mére.) Ebben az összeállításban
most fõként nem Levente zenei

lehetséges. S a megtisztulás m indig vala-
m i gyötrelmes folyamat következménye. A
lépéseim, a tetteim , cselekedeteim, m in-
den a lélek által történik. Nem azért, mert
én kigondoltam. Ezt csak így képzeljük,
ebben az elhülyült világunkban, hogy most
kigondolom , m egyek és m egcsinálom .
Persze az egyszerû cselekedetekhez ez
kell. De a nagy dolgokhoz, ahhoz nem az
agy kell. Ahhoz a lélek kell, am i hat az agy-
ra, és nem fordítva.

Ebben az országban az a legnagyobb
baj, hogy egy nagyon világos határvonal
mentén ugyanabban a dologban az egyik
megkérdõjelezi a másikat. Sajnos, csak
egy elkerülhetetlen kudarcélményen, tragi-
kus felismerésen keresztül vezet majd az
út a kibontakozás felé. 

Miért elkerülhetetlen?
Mert egyszerûen nem lehet úgy tovább

haladni, ahogy eddig. Az elmúlt évek, évti-
zedek agymosása után, m iközben ki-ki ko-
moly küzdelem árán megpróbált másnak
látszani, m int am ilyen valójában, nem
mindenkinek sikerült megtartania önma-
gát. Értékes emberek vesztek el, mentek
tönkre ebben a kaméleon-színjátékban. Az
emberiség egyik legnagyobb tragédiája,
hogy nem ismeri a múltat, annak tapaszta-
latait , i l letve tanulságait . Legfõképpen
azért nem, mert a múltat, – akárcsak a je-
lent – már akkor is hamisították, amikor az

munkásságáról lesz szó, hiszen azok
ismertek mindannyiunk számára. Meg-
ismerhetjük Leventét, mint mélyen
gondolkodó, az összefüggéseket kere-
sõ és feltáró, a magyarságért, Magyar-
országért szeretetben cselekvõ embert.
Olvassuk figyelmesen szavait, utána

értõn és érzõn gondol-
kodjunk el rajtuk.
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jelen volt. Az a
nép pedig, ame-
lyik nem talál fo-
gódzókat a saját
tö r ténelm ében,
vagy am elyik
hagyja, hogy
ezeket  a fogó-
dzókat ellopják
vagy elrejtsék
elõle, az m egér-
dem li a sorsát.

Vi l ág szer t e,
de nálunk is in-
kább egyre nõ a
tiszta beszéd, és

gondolat igénye. Ki kevesebbet, ki na-
gyobbat lódít, s közben megpróbálja a
másikat a maga (vélt) igazára hangolni.
Ettõl van ez a zavart állapot.

Az is zavart okozhat a lelkekben és a fe-
jekben,  hogy bár Magyarok vagyunk,  mégis
olyan hatásokkal próbálnak minket manipu-
lálni,  mintha szinte szégyellnünk kellene ezt
a tényt.  Magyarkodással „vádolják” azokat,
akik szeretik a hazájukat,  és ennek hangot is
adnak.

Tisztázzunk egy kifejezést. M i az, hogy
magyarkodik? Egy nép, sohasem „ kodik” ,

hanem él olyanként, am ilyen. Lelki terror
ez a megbélyegzés, hogy érezze magát
alacsonyabb rendûnek az, akinek termé-
szetes ebben az országban élni, vállalni
történelm i hagyományait.

Fel kell világosítani az embereket arról,
hogy ez manipuláció, hogy senkinek sincs
oka szégyellnie magát azért, mert magyar -
nak született. Az olaszok túlfûtött indula-
tokkal ragaszkodnak nemzeti érzéseikhez,
a franciák, büszke történelm i tudatukban
eltûrnék-e azt, hogy franciaságukat koholt
módon összekeverjék például az antisze-
m itizmussal? Mert nálunk Magyarorszá-
gon ez történik, abban a hiszemben, hogy
a vádaskodással szõnyeg alá söpörhetjük
a valódi problémákat.

Legtöbben ezzel tisztában vannak,  sokkal
bölcsebbek,  mint amit gondolnak róluk.  Ta -
lán annyira jóhiszemûek,  naivak,  hogy még
terelgetni is hagyják magukat,  de ahogy Le-
vente mondja,  nem a végtelenségig.  Azért is
hatott talán az a bizonyos tavalyi beszéd
olyan sokkolóan az emberekre,  mert ráéb-
redtünk,  hogy tényleg átvernek minket,  visz-
szaélve maximálisan a bizalommal,  jóhisze -
mûséggel.  Ez vezethetett a kétségbeesett,
dühös „csapkodáshoz”.  Levente hisz a fel-
emelkedésben,  ami Magyarország sorsába

van kódolva.  Hogyan képzeli ennek az eljö-
vetelét,  megvalósulását? 

Az új világrendben, a keleti ember
szemlélõdõ magatartásában kiteljesedõ, a
kölcsönös megbecsülésre épített, hangya-
szorgalmú létet látom kivezetõ útként az
emberiség számára. Szûkebb otthonun -
kat, Európát sem tudom máshogy elkép -
zelni, m int olyan közösséget, amelyik egy
normális családhoz hasonlóan él, egyi-
künk ilyen, másikunk olyan, de éppen ez a
változatosság teszi érdekessé, egyedivé.

M i akkor válhatunk e közösség értékes
tagjává, ha hagyományaink felelevenítésé-
vel és ápolásával, ennek szellemi és erköl-
csi tápanyagától felerõsödve nézünk az
újabb kihívások elé, m iközben megmara-
dunk annak, am ik eddig is voltunk: ma-
gyaroknak. 

(Forrás: „ De ki adja vissza a hitünket?”
Szörényi Levente ma-
gyarságról, emberség-
rõl, Istenrõl és persze
zenérõl is. Szerkesztet-
te: Kocsis L. M ihály.
Magyar Egyetemi Kiadó
2005. Bp.) 

Folytatjuk.
FORGÁCS RENÁTA

„ A Natura Istentõl kapott ajándék,
ezért önm agában is t iszteletre
méltó. Éppen ezért kell erõteljes-
ebben hangsúlyozni felelõssé-
günket embertársaink és utóda-
ink iránt. Szabadságunk, a Te-
remtõtõl kapott szent képessé-
günk szintén ajándék, ami nem
jogosítja fel az embert a világ
pusztítására. Inkább kötelessége-
ket ró a ‘teremtés koronájára’ élõ-
lénytársai és az egész ökosziszté-
ma megõrzésében. El kell tehát
ismernünk a többi létforma mél-
tóságát is, hangsúlyozva, hogy
azok az embertõl függetlenül is
értékek hordozói. Ennek a tiszte-
letnek pedig tükrözõdnie kell a ve-
lük való érintkezés m inden eseté-
ben.”  – a Kiskunsági Nem zeti

Park fülöpszállási egységénél, a kígyósi
Csatorna szigetén fölállított fehérmárvány
keresztnél hangzottak el e gondolatok a
Porta Zöld Szív M unkacsoport hagyom á-
nyos Föld Napi zarándoklatán. 

Az akciónap fõ m ondandója „ Felelõs-
ségünk a terem tett világért”  volt. Szám os
Bács-Kiskun m egyei civil szervezet fo-
gadta el a szervezõk m eghívását. A szak-
mai napon Utassy Tibor, a nemzeti park

területkezelõje volt a házigazda
és a túravezetõ. Érdekes elõadá-
sokkal gazdagította a tar talm as
program ot a Kocsis Pál Kertésze-
ti Szakközépiskola, valam int az
ÉDOSZ Egyesület term észetjáró
szakosztálya is.

A délelõt t  fo lyam án Petõf i
Sándor Alföldjének a jövõ szám á-
ra m egm entett vidékét jár ták be a
látogatók. Ezt követõen megkez-
dõdött a tavaszi nagytakarítás –
rendõrségi segédlettel – az 52-es
fõút fülöpszállás-hartai határsza-
kaszán. A term észet ölén m egtar-
tott Föld Napi megem lékezés vé-
gén a részvevõket  a Kígyósi
Csárda tu lajdonosa, Hodován
László fogadta vendégül.

PORTA SAJTÓSZOLGÁLAT

A Föld Napja 2007
Felelõsségünk a teremtett világért



A
ugusztus 18-án Szent Imre szüle-
tésének ezredik évfordulója alkal-
mából Székesfehérváron ünnep-

séget rendeznek, amely a püspöki konfe-
rencia központi rendezvénye lesz – tette
közzé a sajtó. Az örvendetes hír talán
még mélyebben tudatosítja: a kisebb ma-
gyar közösségeknek is meg kell emlékez-
niük a hercegrõl szerte a földkerekségen,
s mivel csak a születés évét ismerjük,
napját nem, az egész év rendelkezésünk-
re áll, hogy amikor a legbensõségesebben
tehetjük meg, akkor idézzük fel alakját.

Imre Szent István királynak és Boldog
Gizellának gyermeke. Születési éveként

1007-et jegyzi a kutatás, a születés helyét
pedig Székesfehérvárra teszik a történé-
szek. Györffy György: István király és
mûve címû kötetében tudatja, hogy a her-
ceg Gizella királyné testvérérõl, Henrik-
rõl kapta nevét. A német Heimrik hang-
zásban magyarosodott: Emrik, Emrih,
majd Imreh változatban terjedt el, sõt ke-
letkezett egy latinosított alakja is, az
Emericus.

Nyolcéves a gyermek, amikor tanítá-
sát maga a Velencébõl Pannóniába érke-
zett Gellért veszi át. A bencés szerzetes
hét éven keresztül pallérozta Imre elmé-
jét. A fiú elvégezte az akkori kor iskola-
fokozatait, a triviumot és quadriviumot,
megtanult latinul és németül. Még csak
tizenöt éves, amikor apja lehetõvé teszi
fia számára, hogy belelásson az uralko-
dás mûvészetébe.

Ez akkor sem lehetett könnyû, hiszen
évtizedekkel késõbb az Imrét szentté
avattató másik szent királyunk, László így
fogalmaz egy õszinte levelében: „…nincs
lehetõség a földi hatalomban sáfárkodni
igen súlyos bûnök nélkül.” A mai Szent
Imre-kép egyik jellegzetessége: a herceg
szûzi életvitele. Györffy György közli,
hogy ezt a XII. század elején élt legenda-
szerzõ jegyezte le róla, s vélhetõen „az

akkortájt bevezetett papi nõtlenség,
a cölibátus gondolatának akart
hazai eszményképet állítani,

amikor Imrét mint szûz házasságban élõ
szent királyfit mutatta be az egyházi ol-

vasmánynak szánt legendában.” A le-
gendát nem erõsítik meg korábbi föl-
jegyzések. Ám ama tekintetben egy-
ségesek a források, hogy a gyermek

Imre, amikor apjával Pannonhal-
mán és Veszprémben járt,

vallásos magatartást tanú-

sított. Csókkal jutalmazta a legszentebb
életû szerzetest: Mórt, a késõbbi pécsi
püspököt. Valós az alapja annak a legen-
dának is, amely szerint István király egy
éjjel a fia szobájából világosságot sejtett
kiszûrõdni, benézett, s Imrét imádságba
merülve látta. 

Imre a húszas évek végén távozhatott
a királyi udvarból, hogy elfoglalja a trón-
örökösnek járó, a hatalom gyakorlására
szoktató – minden bizonnyal bihari –

Kimondhatatlanul nagy szükségünk van a hercegnek mint ifjú-
ságunk védõszentjének közbenjárására. Az ezer esztendeje
született Szent Imre a magzatként megölt, a drogmámorba lö-
kött, a nyomorban hagyott vagy éppen a kitanított, de idegen-
be csábított magyar fiatal lelkek üdvözülésének útját egyenget-
heti. Az egészséges magyar fiatalok õt magát, az államala-
pító király fiát, büszkeségét ünneplik e jubileumi évben. 

Ezeréves herceg
Itáliában is eleven volt a Szent Imre-kultusz

Szentjeink
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A székesfehérvári Püspökkút részlete 
Szent Gellérttel és Szent Imre herceggel

Vazul és Imre

Szent Imre
zarándoklat
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dukátust, és átvet-
te a királyi sereg
parancsnoklását
is. Vélhetõ, hogy
1031-ben, apja
mellett Imre is
felvonult a ránk
törõ német ellen-
ség, II. Konrád el-
len.

Nem sokkal a
németek legyõzé-
se után, szeptem-
ber 2-án követke-
zett be a tragédia.
A Hildesheimi
Évkönyvek egy-
korú feljegyzése
jelzi, hogy Imre
egy vadászaton
vadkan áldozata
lett… Ennek any-
nyi valóságalapja

talán fölsejlik, hogy Imre vadászszenve-
délyérõl lengyel források is szólnak.
Ugyanakkor a magyar legenda nem emlí-
ti e férfias kedvtelést, és ami ennél lénye-
gesebb: az úgynevezett „vadászbalesetet”
sem… Egy késõbbi, a Képes Krónikában
megcsodálható kép pedig egyazon táblán
mutatja Vazulnak – a késõbbi Szent Lász-
ló király nagyapjának – a megvakítását
Imre temetésével. Sugallva, hogy a két
eseménynek köze van egymáshoz…

Az ugyancsak Árpád-házi – minthogy
Taksony fejedelem unokája – Vazul bizo-
nyos értelmezések szerint István utódlá-
sára készült. Ez azonban testi megcsonkí-
tásával – melyet Ady is költeménybe fog-
lalt: „Fülembe forró ólmot öntsetek…” –
meghiúsult. 

István egyetlen életben maradt fiát,
Imrét szerette volna utódjának. Olyany-
nyira, hogy már 1031-ben Székesfehér-
várott koronázásra készült. Valószínûleg
erre az alkalomra alkották részben Gizel-
la királyné keze munkájával és irányítása
alatt azt a miseruhát, amelyet késõbb át-
alakítva koronázási palástnak használtak
kilenc évszázadon keresztül. Ebben az
ünnepélyes hangulatban jött a hír: Imre
herceget „vadászbaleset” érte…  Sebeibe
1031. szeptember 2-án belehalt.

Szent László királyunk Imrét atyjával,
Istvánnal és nevelõjével, Gellért püspök-
kel 1083-ban szentté avattatta. 

Az európai hagyomány szerint
Amerigo Vespucci szülei a Szent Imre-
kultusz mûvelõi voltak, gyermeküket
ezért nevezték el Imrének, s így a magyar
herceg közvetve Amerika névadója lehet.
Figyelemkeltõ, hogy a padovai Szent An-
tal-katedrálisban egy Szent Imre-mellék-
oltár is díszlik, sõt – miként a kiváló ma-
gyar irodalomtörténésztõl, Szentmártoni
Szabó Gézától megtudtuk – a herceg
Assisiben, a Szent Ferenc-bazilikában is
megcsodálható: itt egy freskón Szent Er-
zsébettel és Szent Margittal együtt jele-
nik; a képet mestere 1317-ben alkotta.
Kétségtelen tehát, hogy a középkori Itáli-
ában eleven volt a Szent Imre-tisztelet.

Az idei jubileumi év a magyarországi
Szent Imre-kultusz fölelevenítését is se-
gítheti. Augusztus 18-án Székesfehérvá-
ron központi ünnepség lesz, ám kisebb
megemlékezések másutt is fölidézhetik e
kiválóságunk emlékét. Szentté avatásának
napja november 4.,
emléknapja – s egy-
ben névnapja – no-
vember 5. Jó alkal-
mak arra, hogy olyan
magyart ünnepeljünk,
akit már a XII. száza-
di Európában is sze-
rettek, és mind a mai
napig szerte a földke-
rekségen tisztelnek. MOLNÁR PÁL

Az  Evangélikus
Országos Múze-
umban megnyílt
Polgár Rózsa
Kossuth-díjas
gobelin-mûvész

kárpitjainak kamara-
kiállítása, rajzaival,
vázlataival kiegészítve.

„Mondanivaló és tech-
nika a jó mûvészetben egy-
beesnek” – mondta Karátson Gábor

a kiállítás megnyitóján. Ami
a mûvészt foglalkoztatja, el-
sõsorban a sík természete, a
sík tanulmányozása, s ez te-
szi képessé arra, hogy kilép-
jen a síkból. Jómagam erõsen
kísértésbe estem, hogy meg-
érintsem az Esernyõt:  való-

di-e, vagy a textil szövetének része? „Sza-
badság”, „Az élet kenyere”, „Katonataka-
ró” – szebbnél szebb, gyapjúból, selyem-
bõl szõtt alkotások, amelyek fájdalmat, rej-
telmet, máskor mesemondást közvetíte-
nek, néha megfejtésre várnak.

A kiállítás 2007. szeptember 30-ig lát-
ható. Egyúttal kapható Polgár Rózsa: Szö-
vött kárpitok c. albuma (2001.) és a szépsé-
ges új Tarisznyakönyv – Polgár Rózsa kár-
pitjai versekkel. Ez utóbbi szerkesztõi
mind nõk, s a kárpitok mellé rendelt versek
asszonyok versei. Imádságoskönyv, úti ba-
tyu. „Lapjain gyapjúból szõtt, szavakká
csomózott imák…” – írja bevezetõjében
Schäffer Erzsébet.                KOVÁCS MÁRIA

Vonalak és fonalak

Szent Imre herceg tragikus 
sorsú „halálának egyik vélt 
helyszínén” egy évezredes 

templom áll még ma is 
az emlékére.
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Magát daltulajdonosnak nevezi. Mit
jelent ez?

Ha egy mûfajt mûvel az ember, még
ha az ezer éves mûfaj is, mint a regös, az
énekmondó, az igric mûfaja, akkor nagy
bajban van, ha egy gyökértelen, a mûve-
lõdés területén tájékozatlan emberek elé
áll oda. Amikor azt mondom, hogy én ig-
ric vagyok, akkor nevetnek rajtam. Ezért
elneveztek engem 1965–66-ban sanzon-
énekesnek. A sanzon egy másik mûfaj,
ennek megvan a maga helye, a maga kul-
turális öröksége, mûvelõdéstörténete.
Nem sanzonénekes vagyok, én dalokat
énekelek. Késõbb elneveztek a közéleti
dalok miatt pol-beat énekesnek bizonyos
újságírók. Magamat inkább a folk-beat-
hez sorolom. A folk a népbõl van, a beat-
ust latin szóból eredeztettem. Azonban
mindennap közlekedési rendõrt állítani
egy kifejezéshez, megint csak nem jó.
Ekkor kitaláltam ezt a daltulajdonos szót.
Országosan már elég híres voltam, ami-
kor kérdezték tõlem, vagyok-e már autó-
tulajdonos? Mondtam, nem vagyok autó-
tulajdonos, én daltulajdonos vagyok. Ezt
a szót 1971–72-tõl használom.     

Mikor és hogy tanult meg gitározni?
Szegedi vagyok, határsávban volt a

város, ezért a város önellátó mûvelõdési
központ volt. Adott volt, hogy gyerek

színjátszó lettem. Gyerekekkel jártuk a
koncerteket. Bõgõzni, gitározni tanultam.
Nagyon szerettem az irodalmat, hiszen
édesanyám könyvtáros volt. Több olyan
irodalmi esten vettem részt, ahol a szerzõ
is jelen volt, Veres Pétertõl Tersánszky
Józsi Jenõig. Ebben a miliõben az ember
tinédzserként már tud egy kicsit zenélni,
szeret olvasni, szeret vitatkozni. A Ma-
gyar Nemzetet olvastuk, mert abban az
újságban rend volt. A Tiszatáj folyóirat
felnevelõ irodalmi ízlése mellett azt hi-
szem, minden magyarázat megvan arra,
hogy az általános mûveltségre törekvõ,
zeneszeretõ ember legyek.      

Március 15-én Siklóson a Nemzeti
Társas Kör rendezvényén lépett fel
délelõtt, majd nem várva meg az ün-
nepség végét Felvidékre indult, mert
délután ott várták. Templomokban lép
fel, járja a Kárpát-medencét. Megéne-
kelteti a közönséget. Pillanatok alatt

közvetlen, jó kapcsolatot alakít ki a je-
lenlévõkkel. Mikor és miért kezdte járni
a Kárpát-medencét?

Szegedi lévén nekem a vajdasági ma-
gyarok, a zentaiak, az újvidékiek, a sza-
badkaiak és a Vajdaságból átjött alkotók,
írók az olvasó találkozókon ismerõsök
voltak. Olyan nagyszerû emberek, mint
Dévavári Zoltán a Magyar Szó fõmunka-
társa, vagy más országok magyar újságja-
inak fõszerkesztõi, alkotói szemem láttára
éltek. Nyilvánvaló volt, hogy 17–18 éve-
sen már átjártam Szabadkára, Újvidékre
koncertezni. A közösségi éneklés, a közös
muzsikálás mindig nagyon fontos. A nép-
dalokat, sajnos, nem éneklik az emberek
maguktól. Ezért azokat a dalokat, amelye-
ket úgy gondolom, hogy épülésükre szol-
gál megpróbálom elénekeltetni velük. A
tanító zsoltárok, az istentiszteleti alkal-
makkor elénekelt dicséretek, ha tartal-
mazzák azokat a tanításokat, amelyeket
az Evangélium közvetít felénk, és ezt még
el is éneklem, akkor talán megmarad ben-
nük.   

Rendszeresen felkeresi a börtönö-
ket is.

A rendszerváltozás elõtt volt alkal-
mam börtönökbe menni tanítani. A rend-
szerváltozás után a fogva tartottak kötele-
zõ foglalkoztatását, munkára vezénylését,

H at ár t alanul
szer et ném hazámat

Beszélgetés D innyés József daltulajdonossal

Dinnyés József zeneszerzõ, énekes-gitáros Szege-
den született. 1967-tõl énekel, verseket zenésít
meg. Radnóti M iklós díjas és Béres Ferenc díjas
elõadómûvész.

Ars poeticája: Költõk között
zenész, zenészek között költõ va-
gyok. N épem egyharmada szü-
lõföldjétõl megfosztottan, más né-
pek fennhatósága alatt él. Ö n-
magam veszteném el, ha a világ-
ízlést képviselném és elfutnék
nemzeti hagyományaim elõl. A
Balkán zenei stílusa nem szolgál-
ja, az angolszász muzsika prozó-
diája megtöri nyelvünk ritmusát.

Az utóbbi 300  évben a német zene elvetette, át-
igazította még népdalainkat is. A liturgikus egyhá-
zi zene, Istennek köszönhetõen, csak a költészetre

hatott, az õsi zenét meghagyta a
népnek. M últunkat átírták és tönk-
retették. Jövõnket a környezõ né-
pek elpusztításra ítélték. M egma-
radnunk Európában csak követke-
zetes munkával lehetséges. Ö n-
magunkat kell felmutatnunk az
idõ szentháromságának jegyé-
ben. M últ – Jelen – Jövõ – ezért
élek és dolgozom. Gondolko-
dom költõként a zenészek között
és írok zenét a költõk között.
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különbözõ személyiséget sértõ börtönfel-
adatokat eltörölte a börtöntörvény, ami
együtt született a halálbüntetés eltörlésé-
vel. Mi maradt hátra? Csak egy lelki
fröccs. Így csatlakoztam a Testvéri Bör-
tönszolgálathoz, ahol Roszik Gábor a lel-
készvezetõ. Járom a börtönöket, ahol a
szeretet hatalmáról, a szeretet parancso-
latról beszélek. A fogva tartott azon lepõ-
dik meg a legjobban – hogyha sikeres az
elõadás –, hogy meghajolok elõtte, a bû-
nös elõtt. Amikor leszerelnek a börtönbõl,
sokan megkeresnek. Rám köszönnek az
utcán. Tudják, hogy adtam nekik valamit,
ha csak egy napra is.   

Kérem, mutassa be repertoárját.
Most öt évszázad irodalmát énekelem.

A Mohács utáni évtizedektõl kezdve má-
ig, a reformáció születésével együtt kiala-
kult egy olyan magyar irodalom, amit
nem hivatásos irodalmárok írtak, hanem
maguk a prédikátorok, maguk a katonák,
a bujdosók, azok az emlékírók, akik meg-
szenvedték a haza elvesztésének traumá-
ját. Azok a börtönben szenvedõ emberek,
akiket elfogtak a törökök vagy a laban-
cok. A XVII. század végétõl kialakult a
közköltészet. A XIX. századra pedig egy
olyan plebejus, reformkori költészet ala-
kult ki, amely párbeszéd szinten tárgyalja
a magyar életet. Ennek a mai XX. száza-
di alakjai a kilencek és a hetek költõcso-
portja. Meggyõzõdésem, hogyha minden
történelem tankönyv elveszne egyszer az
összes hamisításaival együtt, a magyar
irodalomból, a költészetbõl újjá lehetne
írni a magyar történelmet hazugságmen-
tesen. Ezt csinálom most. A repertoárom
tehát az irodalom, minden évszázadnak
kortárszenéje és énekelt verse, és ezen ke-
resztül a történelem.

1985-ben jelent meg Önnek egy le-
meze a Magyar Hanglemezgyártó Válla-
latnál. A lemez végén egy négy másod-
perces dal volt. Mi volt a szövege en-
nek a dalnak?

A négy másodperces dal egy hangle-
mez B oldalának a befejezõ dala. Szöve-
ge: Határtalanul szeretném hazámat. Az
elsõ oldalon saját szövegû dalaimmal pró-

báltam elmondani alaphelyzetemet azok-
ról az évekrõl, amikor ez a lemez megszü-
letett. A másik oldal egy költõi életpálya
különbözõ költõktõl elbeszélve. Egy vers-
szeretõ ember költõi tükörképe. Rajta volt
ezen a lemezen régi ars poeticám Ratkó
Józseftõl: Vállaltam olyan csodadolgot,
amire senki se kért, énekelek melegebb fé-
nyû, romlatlan csillagokért.

Gimnáziumokba is hívják. Milyen té-
makörrel érkezik?

Épp most voltam a mezõtúri Szegedi
Kiss István Gimnázium hallgatói elõtt.
Négy évszázadot két és fél óra alatt éne-
keltem el. Ez összefoglalása volt az addig
tanultaknak. Kötõdöm a tananyaghoz, de

mindig új anyagot adok elõ. Nem ismét-
lem el azt, ami bent van a szöveggyûjte-
ményben.

Énekmondó találkozókat is szervez.
A székesfehérvári találkozó 25 éven

keresztül ment, sok hangfelvétel õrzi eze-
ket az évtizedeket. Sikerült Gödöllõn egy
akusztikus fesztivált rendezni. Szombat-
helyen a Magyar Kultúra Napján tizedik
alkalommal lesz találkozó a jövõ év janu-
árjában. Alkalmi fesztiválokat is csiná-
lunk. A szándék a magyar irodalmat és a
magyar jelent felmutatni, ha kell a múlt
értékein keresztül.   

Népfõiskolát szeretne csinálni.
A népfõiskola nagyon fontos európai

találmány, igazából a felnõtt oktatás ré-
sze. Mindig van a felnõtt lakosságnak
olyan hiányossága, amihez nem ért, de
szeretne hozzá érteni, például az adóel-
számolás. Vannak szakirányú népfõisko-
lák is, ahol szükség van zenére, irodalom-
ra. Olyan társadalomtudományi ismerte-
tésre, amely költõi eszközökkel mond el
mindent.

Emlékoszlopot állítanak falvakban.
Az elmúlt 300 évben ott tanítók nevei
kerülnek rá.

A 300 év inkább bizonyos települé-
sekre vonatkozik, hiszen Mária Terézia
idején jött az a rendelet, hogy mindenütt
kell iskolát állítani. Van 400–500 éves és

van 700–800 éves iskola is Magyarorszá-
gon. Van egy közös emlékezet, libellus a
katolikusok részérõl és a papi jegyzõ-
könyv a reformátusok, lutheránusok ré-
szérõl. Ezeket szépen vissza lehet keres -
ni. A közös emlékezet majdnem 200 évre
megy vissza. Egy 80 éves ember emlék-
szik a nagyapja tanítóira. Ez 150 év,
amely élõ emlékezet. Ha bezárják az is -
kolát, az emlékoszlop figyelmeztet arra,
hogy itt volt iskola. Vannak olyan telepü-
lések, ahol rájöttek a tanítók emlékfája
avatása napján, hogy itt mennyi gyerek
van, miért nincsen iskolánk?

Ön hívõ ember. Milyen a kapcsolata
a hittel?

A hívõ mûvészek közé, a magyar Re-
formátus Egyházhoz tartozom. Engem az
a megtiszteltetés ért hosszú évtizedekkel
ezelõtt, hogy Jézus Krisztust mondhatom
megváltómnak. Ennél nagyobb megtisz-
teltetést gyakorlatilag még egy Kossuth-
díj sem jelentene.  

Mi a véleménye az ökumenizmus-
ról?

Az ökumenizmust igazából egy falu-
közösségen belül lehet legjobban nyo-
mon követni. Amikor különbözõ gondol-
kodású, különbözõ hitû emberek eldön-
tik, hogy a faluban rendet tartanak, lege-
lõt bérelnek közösen, üzemecskét hoznak
létre, hogy megélhetésüket biztosítsák.
Nagyon nehéz elérni azt, hogy az én pén-
zem ne sértse mások ízlését, ne sértse má-
sok gyarapodását. Mert ha én mások ká-
rára gyarapodok, ugyanúgy sérti az õ sza-
badságát. Az ökumenében ez is benne
van. A közjó a legszebb ökumené kifeje-
zés, a pápától származik. Aki a közjóért
nem tesz semmit, egyéb disznóságokra is
képes.

Milyen tervei vannak? Dolgozik va-
lamin?

Jókai Mór és Pósa Lajos költészetét
szeretném megmutatni az embereknek.
Az Ady elõtti idõkbõl kapott örökséget
mindenképpen fel kell mutatni. Ehhez ér-
tõ pedagógusokra, értõ népmûvelõkre
lenne szükség. Értõ televíziós és rádiós
mûsorokra is szük-
ség lenne, amely
nincs. Most szûnt
meg a rádióban a
mûsorom, amit
hosszú éveken vit-
tem: „Az énekelt
vers.” Terv van, le-
gálissá tenni a ma-
gyarságot Magyar-
országon.  

SZILÁGYI FERENC
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A
Szent Orsolya rend többszörös ju-

bileumot ünnepel az idén.  260 év-

vel ezelõtt 1747-ben érkeztek az el-

sõ nõvérek Sopronba.  Az egész világon

nagyszabású ünnepséggel emlékeznek

idén arra,  hogy 200 évvel ezelõtt 1807.

május 31-én hirdették ki alapítónõjük,

Merici Szent Angéla szentté avatását.

Száz évvel ezelõtt 1907-ben indult meg a

gimnáziumi okta-

tás Sopronban.

Ebbõl az alkalom -

ból beszélgettem

Ignatia nõvérrel a

rend jelenlegi fõ-

nöknõjével.

M a g y a r o r s z á g r a
Szelepcsényi György
prímás hívta meg az
orsolyitákat  1675-
ben. Elsõ iskolájuk
Pozsonyban 1676-
ban alakult, majd ez-
után számos magyar-
országi városban telepedtek le a nõvérek
azzal a céllal, hogy oktassák és neveljék
az if júságot. 1747. május 17-én az apácák
a Szent Dom onkos rend tem plom ában
vettek rész az ünnepélyes szentm isén.
Nem sokkal ezután megnyitotta kapuit el-
sõ iskolájuk, az Orsolya tér 2. sz. alatt.
Elõször csak a városból bejáró gyermekek
részére tudtak helyet biztosítani, de ha-
marosan bentlakó növendékeket is felvet-
tek. Az alapítás évében 7 rendtag élt a zár-
dában, a 70-es években már 33 nõvért
számlált a közösség. 

II. József szerzeteseket megszüntetõ
rendelete nem érintette az Orsolyita nõvé-
reket, így folytatni tudták eddigi életüket,
sõt az iskola bõvítésére is sor kerülhetett. 

1860-as években Simor János gyõri
püspök anyagi segítsége és a nõvérek ál-
dozatos élete lehetõvé tette, hogy helyre-
állítsák az öreg tem plom ot. 1907-ben
megvásárolták a Horváth-házat, ahol a
gimnázium és az internátus kapott helyet.
Az elsõ világháború azonban néhány év
múlva hadikórházzá alakította a Horváth-
ház épületét. Sebesült katonákat ápoltak,
menekülteket fogadtak be a kritikus idõk -
ben, a nõvérek bátor helytállásról tettek
tanúságot. 

A világháború után felgyorsultak az
események. 1930-ban lehetõség nyílt az

iskola bõvítésére, majd Budapesten, a
Rózsadombon nyitottak iskolát a nõvérek.
Nagy hírû tanítóképzõjük, mezõgazdasá-
gi- és ipari iskolájuk, valam int elem i isko-
lájuk volt Sopronban, mely a tanítóképzõ
gyakorló iskolájaként mûködött. Magyar-
ország területén számos oktatási intéz-
ményük mûködött, ahol kiváló, jól képzett
szerzetes szaktanárok tanítottak. Áldásos

m ûködésüket a II .
v i lágháború hát-
ráltatta, m ajd az
1948-as államosí-
tás, és 1950-ben
tör tént szétszóra -
tás véglegesen
megtörte.

A negyven év
k é n y s z e r s z ü n e t
után a kilencvenes
évek elején nyílt  le-
hetõség az újraindu-
lásra. A soproni Bel -
városi Általános Is-
kola az 1991–1992-

es tanévtõl újra a Szent Orsolya Rend Ró-
m ai Katolikus Általános Iskolája. Sajnos
az évtizedek során a nõvérek közül sokan
m eghaltak és kevesen jelentkeztek a
rendbe, így az iskola tantestületét világi
tanárok alkotják. 

A soproni Horváth-ház 1991 augusztu-
sától újra a kollégiumnak adhat helyet,
melynek jelenleg ötven lakója van. 

Safko Helena, Ignat ia nõvér  az
Orsolyita rend jelenlegi fõnöknõje Po-
zsonyból került Sopronba. Az öt testvér
közül ketten léptek be az Orsolyita rendbe.
Ignatia nõvér már gyermekkorában érezte
Isten hívását, mely az Orsolyitákhoz vezet-
te. Elvégezte a Gyógypedagógiai Fõiskolát,
és Csehországban fogyatékos gyerekek-
nél, dolgozott. Késõbb a kassai közösség-
be került, nyolc éve él Magyarországon,
ahol most a rendfõnöki teendõket látja el. 

Az Orsolyita rend évszázadokon ke-
resztül nagyszerû pedagógusokat adott az
országnak. Áldásos mun -
kájuk nyom án felvirág-
zott az ifjúság nevelése.
Imádkozunk azért, hogy
rendjük gyarapodhasson
hivatásokban, Isten ter-
vei szerint újra virágzó
közösség lehessen.

RÓZSÁSNÉ KUBÁNYI ANDREA

Merici Szent Angéla nyomdokain
Ignácia nõvér 25 éves jubileuma 2004-ben
– a soproni rendház fõnöknõje

Szent Orsolya Rend Soproni Közössége



A
Mátra délnyugati lábánál fekvõ õsi te-
lepülés középkori temploma évszá-
zadok építõ tevékenységét foglalja

magába. A templom a magyar mûvészeti
múlt jelentõs emléke. Az 1200-as évek ha-
gyományait õrzõ Anonymus szerint Árpád
honfoglalói a Zagyva partján tábort ütöttek
„ … akkor Árpád vezér nagy földet adott
Ednek és Edemennek a Mátra erdõben,
ahol unokájuk, Pata késõbb várat épített.”

A falu területe, a vár körül elterülõ föl -
dek a XIII. századig királyi tulajdonban vol -
tak. A település közepén épült a község el -
sõ temploma. Alapfalait a mai templom
észak-nyugati negyedében tárták fel, mely -
nek hajója 8,50X6,60 méter területû volt.
Ehhez csatlakozott kelet felé a 3,50 m mély -
ségû félköríves szentély. A mai templom
nyugati homlokzatán látható a román kori
épület teljes homlokzata. A XIII. század el -
sõ felében torony is épült a homlokzat elé,
alapfalai ma is láthatóak. Nekcsey Demeter
1316-ban elnyerte a tárnokmesteri méltó-
ságot. Nekcsey a király festõjével Bologna-
ban tanult. Hertul mesterrel gazdagon dí-
szített Biliát festetett magának. A kódex lap-
ján tûnik fel a feltárások alapján a patai
templom felismerhetõ sziluettje  a Szûz
Mária születését ábrázoló freskóval. Az ása-
tásokból tudjuk, hogy a kis románkori
templom szentélyét elbontották és helyébe
egyenesen záródót, tágasabbat építettek.

1410 és 1415 között újabb bõvítésre ke-
rült sor. Ekkor a templom déli oldalához
sokszögzáródású hajót építettek. 1460-ban
történt az újabb bõvítés. Ekkor bontották le
a déli hajó szentélyét és kéthajós templom-
testet összefogó, új sokszögzáródású szen-
télyfejet építettek az Anjou-kori oszlopok és
szépen megmunkált oszlopfejek felhaszná-
lásával. Az egész templomot szépen tagolt
hálóboltozattal fedték le. A lebontott román
kori torony alapfalainak felhasználásával
négyzet alapú, nyolcszögben folytatódó új
tornyot építettek, amelynek lépcsõs díszíté-
sû kapuja felett befalazott fejet Pata vezér
képmásának tartják. A szentély falába sú-
lyosan formált, kõ szentségházat építettek.
A fülkét gótikus vasrács védi. 

A régi oltár kõtalapzata tanúsítja, hogy a
mai Jesse-fa helyén szárnyas oltár állt. A
magyar gótika jelentõs alkotása a templom.
Mátyás király emelte Patát mezõvárosi
rangra. Az eseményhez kötõdött a templom
mai formáját meghatározó átépítése. 1544-
ben, amikor Pata török kézre került, a csa-
tározások a templomot is megviselték. Ek-
kor a két templomatya, Maka Miklós és
Keskönt Jakab kijárta a töröknél a helyreál-
lítás engedélyezését és újjáépítették az
északi fal megerõsítésével a boltozatot, az
eredeti boltozat többé-kevésbé hûséges re-
konstrukciójával. Ekkor építették az elpusz-
tult szárnyas oltár formai indítását követve
lengyel mesterek a hatalmas fõoltárt. A ma-
gyar mûvészi gyakorlatban teljesen egye-
dülálló fõoltár a Jézus családfáját ábrázoló
Jesse-fa. A XVII. század közepén készült
nyolc méter magas oltár témája: Jesse élet-
nagyságú törzsébõl fa sarjad. Ágain bibliai
királyok és próféták dús aranyozású festett
szobrai felett Mária trónol karján a kisded-
del. A fa törzsén iratszalagok kígyóznak az
Énekek énekébõl vett idézetekkel. A kétol-
dalt felnyúló ágak koszorúként ölelik át a
Szûz Mária születését ábrázoló oltárképet.
A fa törzse ezüst színû, az ágak aranyozot -
tak. Kemény munkát jelentett a restauráto -
rok számára a részben elszenesedett, meg-
csonkult, helytelen kiegészítésekkel, átfes-
tésekkel, aranyozással megrontott mûalko-
tás eredeti szépségeinek helyreállítása. A
templomban található rokokó faragvány a
XVIII. században készült hordozható Mária
szobor. 1748 és 1751 között bõvítették az
északi oldalhajót. 1839-ben voltak még na-
gyobb felújítási munkák és ekkor készült az
északi hajó végén a Szentsíroltár klasszicis-
ta építménye a Pietával és a szentsír ajtajá-
ra festett sírt õrzõ katonákkal. 1968 után az
Országos Mûemléki Felügyelõség munka-
társai mesterien végezték a Takács József
esperes-plébános által kezdeményezett fel-
újítást, melyhez az egyházközség is jelentõs
anyagi támogatást nyújtott. A mûemléke-
sek nagyszerû helyreállítása megkapó egy-
ségbe foglalta a templom értékeit. A falu
mellett emelkedõ 260 m magas várhegyen
ma nemzeti színû zászló emlékeztet az  

Anonymus által is említett várra.
GRÉCZI LÁSZLÓ

Gyöngyöspata Plébániatemplom -  Jesse ol tár

Fotók: Orosz Imre 

Mellékoltár

A mai várhegy

Hordozható
Mária szobor

Szentsíroltár

Kõ szentségház 
gótikus vasráccsal
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Jesse Oltár, Gyöngyöspata
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S
zentendrén, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskolában
március végén nyílt meg

és a tanév végéig látható Mol-
nár Bertalan festõmûvész, ta-
nár, író, zenész kiállítása. Ki
is õ valójában? Az elsõ be-
nyomásra mosolygós, kedves,
szerény ember, viszont a be-
szélgetés alatt hamar kiderült
az életét végig kísérõ sokolda-
lúság. 

Kabán, 1933-ban született,
Szegeden 1954-ben kapott ta-
nári diplomát, Szentmárton-
kátán volt igazgató, Szentend-
rén rajztanár, és jelentõs köz-
mûvelõdési tevékenységet
végzett. Õsei egyrészt Erdély-
bõl származtak, és a hívõ re-
formátus szülõk gyermeke-
ként nagymamájától már kis-
korában megtanult imádkoz-

ni. Szívesen járt a templomba
és figyelte a kántort orgonálás
közben. Szerette a zenét és fo-
gékony is volt rá, elboldogult
a zongorával, a tangóharmo-
nikával, de inkább a festést
választotta. Édesapja mûbú-
tor-asztalos munkái is fejlesz-
tették szépérzékét, látta, ho-
gyan festeget. Valójában egy,
a mai napig megmagyarázha-
tatlan érzés igázta le 1973-
ban, hogy ecsetet ragadjon és
megörökítse az alföldi tájat,
ahol élt, 1979-tõl pedig Szent-
endrét templomtornyaival, ba-
rokkos házait a hegedû formá-
jával összekapcsolva, és nem

utolsó sorban Krisztust és a
szentendrei Madonnát. Szá-
mos egyéni és még több cso-
portos kiállításon vett részt,
munkáit gyakran iskoláknak,
egyházaknak ajándékozta.
Közben írogat és írásán ke-
resztül szívesen bemutatja
mûvészbarátait.

Hogyan élt az ötvenes,
hatvanas években mint val-
lásos fiatal tanár?

A vallásosság fogalma
bennem soha sem merült fel,
errõl a krisztusi elvre, a szere-
tetre gondolok, amit az ember
a cselekedeteivel bizonyíthat.
Azért választottam a tanári

pályát, mert úgy gondolom,
ott lehet leginkább átadni a
szeretetet. Negyven éven át
soha sem csalódtam a gyere-
kekben. Hitem végigkísért, és
továbbadtam azt, most fog
konfirmálni harmadik uno-
kám. Az ötvenes években ne-
héz volt, különösen Békés
megyében, a Viharsarokban.
Nem jó szemmel nézték, ha
bementem a templomba ze-

nélni, és majdnem fegyelmit
kaptam, mert valakinek az es-
küvõjén orgonáltam. Nagyon
kemény volt, mert könnyen
elbocsátották, meghurcolták
az embereket. Belõlem nem
tudták kiirtani az istenhitet,
mert mélyen bekerült a lel-
kembe. Akkortájt kissé tartóz-
kodtam a templomba járástól.
Feleségemmel többször fel-

Molnár Bertalan 
festõmûvész

Hit t el k észülõ fest m ények
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ra is gondolni kell, hogy az
élet egy kis utazás, véges, és
nem mindegy, milyen tarta-
lommal töltjük meg. Minde-
nekelõtt a rombolást, a rongá-
lást, a tisztátalan beszédet kel-
lene megszüntetni. Nem má-
sokat mocskolni, megsebezni,
hanem aki elesett, azt emeljék
fel, legyen a fiatalokban tisz-
tesség, hazaszeretet, nemcsak
szavakban, hanem tettekben
is. Sajnálatos módon, a rossz
dolgok kozmikus sebességgel
terjednek a világban. Hitre
épülõ, normális emberi életet
kellene élni.

Aki közelrõl ismeri Mol-
nár Bertalant, tudja, hogy Õ
már bizonyított, mert szavai
mögött  szor-
galom és tet-
tek állnak. Re-
m é l h e t õ l e g
gondolatai és
hite a tanítvá-
nyaiban ter-
mõtalajra ta-
láltak.           NÉMETH ANDREA

utaztunk Újpestre, abba a kis
templomba, ahol régi ismerõ-
sünk volt a tiszteletes. A
nyolcvanas években már eljá-
rogattam, meg is kérdezték,
miért megyek oda tanár lé-
temre. „Mert jól esik, és ez
magánügy” – válaszoltam.

Mi a véleménye a mai fia-
talságról?

Vegyes, mert a II. világhá-
ború után évtizedekig meg-
szûnt a léleképítés, hiába pró-

bálták helyettesíteni más ide-
ológiával, nem értették a gye-
rekek. Nagy tisztelet illeti
azokat az egyházi embereket,
akik mindent megtettek, hogy
a fiatalok lelki kultúrát kapja-
nak. A bibliai történetek örök
érvényûek, mert ma is leját-
szódhatnának, más díszletek
és körülmények között. A mû-

vészek mindig szívesen elõ-
vették, a festészetben és a ze-

nében gyakran találkozunk
bibliai témával. Sajnálatos
módon a mai oktatási rendbõl
egyre inkább eltávolítják a
rajz és a népdalok tanítását.
Ezzel Kodály elméletét cáfol-
ják, hogy a zene legyen min-
denkié. Véleményem szerint a
hitet kellene megalapozni,
nem azt mondom, hogy filo-
zófikus módon, hanem kö-
zérthetõen. Durva rajzfilmek
helyett a képes bibliából kel-
lene a gyerekeket tanítani. Ar-

Keresztény mûvészek

„ Mr. Ratzinger?”

F
urcsa szerzet az újságíró: néha
vesszõparipákon lovagol. Én sem
vagyok kivétel: mostanság mindig

értékrendjének felborulása mászkál az
agyam hátsójában. És az események újra
és újra erre mutatnak.

Szeretek naprakészen informálódni,
ezért hallgatom-nézem a rádiót, televízi-
ót. Minap a képernyõn gyarló és egyálta-
lán nem csalhatatlan tekintetem a pápai
dolgozószobára tévedt és megállt egy
meglehetõsen primitívnek tûnõ arcon. A
fej tulajdonosa egy kényelmes alkalma-
tosságon ül s a Pápa Õszentségét Mr.
R a t z i n g e r n e k
nevezi. Felka-
pom a fejem:
bizonyára egy
egyszerû, ámde
ittas zarándok
feledkezett meg
magáról. A
k o m m e n t á t o r
hideg vizet zú-
dít a nyakamba:
a Földgolyó

egyik vezetõ államának feje rúgta fel a
protokoll, a szokásjog és a jó ízlés sza-
bályait...

Jómagam ugyan református vagyok,
de például az áldott emlékû II. János Pál
és utóda is számomra a Pápa Õszentsége.
Aztán – csak úgy mellékesen – a Vatikán
állam feje.

Bár én a világ nagyjaihoz képest sen-
ki vagyok, de fõiskolai tanítványaim nem
a vezetéknevemen szólítottak, hanem Ta-
nár úrnak tiszteltek. Ha köztársaságunk
elsõ emberéhez elmegy egy diplomata,
Elnök úrnak szólítja. Gondolom, az angol
királynõt is valamiféle „Felséged” kifeje-
zés, titulus illeti meg, és ha pl. egy kül-

ügyminiszter el-
megy Vaduzba, ak-
kor a mini állam fe-
jét „Hercegséged”-
nek nevezi, és nem
azt mondja, hogy
„Hogy van, kedves
Mr. Lichtenstein?”

Nem tudom meg-
mondani, hogy a jel-
zett vatikáni látogató
felfuvalkodottságát
vagy ostobaságát

tartom-e nagyobbnak, de a durva meg-
szólításban lekicsinylést is érzek. 

A Mindenható többek között azt is
mondotta: (hogy majd, egyszer) új eget
és új földet teremtek. Nem tudom miért,
de errõl ketten is eszembe jutnak. Példá-
ul Mr. Bush, azaz bo-
csánat, az Elnök úr.
Ebben a remélt új vi-
lágban az Ön nevére,
Elnök úr a kutya sem
fog emlékezni, de II.
János Pál Pápa Õszent-
sége nevét még az ég
madarai is dalolni fog-
ják...  BAYER EMIL

A legközelebbi találkozó már lehet,  hogy így fog kezdõdni?
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Itt ülünk a Szent Kamill Otthonban Kolozsváron. Az intéz-

mény csodálatos: mozgássérülteknek ad otthont,  ugyan-

akkor a szállást keresõ is nyugalomra talál.  M ielõtt bemu-

tatja nekünk Tokay Rozália az Otthont,  megkérdezem, ki

volt Szent Kamill?

Olasz férfi, aki világi emberként kezdte az életét. Ka-

tonaként megsérült a háborúban, s egy olyan sebet ka-

pott, melyet élete végéig hordozott testén. A kórházban

kereste önmagát, s ott döbbent rá: Isten különleges fel-

adatot írt elõ neki. Ekkor közeledett az egyház felé, elvé-

gezte a teológiát, majd egész életét a betegek szolgála-

tába helyezte. Kamill az 1 5 0 0 -as évek egyik szentje, aki

a Vörös Keresztet hordozta mellén. A Kamilliánusok szívü-

ket a kezükben hordozzák. 

Innen származik az a szép gondolat,  amely olvasha-

tó az épület bejáratánál?

Igen. Szíveteket kezetekben hordozzátok! Az 1 7 0 0 -

as években a pápa renddé alakította a kamilliánus moz-

galmat, s így alakult meg a Kamill-rend  az elsõ szerzetes-

rendek között. 1 9 9 0 -ben, a változások idején fafaragó

mûvész emberként más életet gondoltam magamnak:

mûvészi táborokat szerveztem, az if jak támogatására

gondoltam. Ám amikor megtapasztaltam, hogy a segélye-

ket, mely beáramlott Nyugatról és Magyarországról,

diszkriminatív módon kezelték, más tervem született.

Ugyanis ha egy magyar mozgássérült elment, hogy se-

gélyt igényeljen, és például Kovácsnak hívták, nem része-

sült támogatásban. Ez a diszkrimináció tudomásomra ju-

tott ,  s ekkor döntöttem el, hogy nem mûvészemberként

tevékenykedem tovább, hanem sorstársaimért ajánlom fel

további életem. Kétéves koromban gyermekbénuláson es-

tem át, s a jobb lábamon viselem „ életem keresztjét” .

Ugyanakkor Isten sokkal több ajándékkal halmozott el,

mert ellátott tehetséggel, türelemmel, hittel. Ekkor szüle-

tett meg bennem a döntés, hogy csak a sorstársaimért ál -

dozhatom az életem. Hisz õk élnek a legkiszolgáltatot-

tabb helyzetben. 1 9 9 0 -ben létrehoztam a Magyar Moz-

gáskorlátozottak Társulatát.

Hol hirdette meg, hogy mozgássérülteket keres?  Hisz

ez nem mindennapi vállalkozás lehetett.

Az újságban. Akkor döbbentem rá, mennyire nem

vettem észre õket a városban, s meglepett, milyen sok rá-

szorult ember él siralmas körülmények között. Megszé-

gyelltem magam, s elhatároztam, nem lényeges az ottho-

nom, a mûtermem, az udvar, hanem érettük fogok élni.

S ezt a tervemet megbeszéltem a kedves férjemmel, aki

ekkor még élt.

Õ is mûvészember volt?

Nem, közgazdász. De tényleg szeretett, s elfogadta

a döntéseimet.

A kedves férje mozgássérült volt?

Nem. A város legszebb férfiai közé tartozott. Gyer-

mekkorunk óta együtt nõttünk fel észrevétlenül. Nem hit-

tem, hogy a gyermekkori barátságból életre szóló szere-

lem lesz. Sajnos gyermekünk nem lehetett, ezt szintén a

gyermekbénulásnak köszönhettem, de az életem mindig

úgy alakult, már a Ceausescu idején is, hogy hol f iatalo-

kat, hol idõseket bízott rám az Isten. Egyetemisták jártak

az otthonomba, irodalmi esteket, kiállításokat szervez -

tem, miközben Székelyföldet jártam. Akkor is arra tanítot-

tam az if jakat, maradjanak azon a helyen, ahová Isten te-

remtette õket. A hátgerincüket pedig ne engedjék, hogy

bárki megtörje. Izgága teremtés voltam, bármilyen pindur-

ka kicsi asszonyka is vagyok.

Hogyan jutott eszébe, hogy ezt a gyönyörû intéz -

ményt létrehozza?

Amikor találkoztam a mozgássérült emberekkel,

megismertem, milyen körülmények között élnek. Rádöb-

bentem, hiába szerzek nekik minden hónapban ajándéko-

kat és hiába osztom ki a segélyeket, azzal nem oldottam

meg a problémájukat. Akkor döntöttem el, hogy építeni

kell egy otthont, ahol mindenki biztonságban érezheti ma -

gát keresztény módon. Olyan világot akartam teremteni

nekik, melyben még soha nem volt  részük. 1 9 9 1 -ben

egy szerencsés kapcsolat révén kijutottam Ausztriába,

Losensteinleiten -be egy kamilliánus lelkigyakorlatra. Per -

sze nem egyedül mentem, többen utaztunk, s rögtön tud -

tam, hogy „ cselekszem” , de nem tudtam, milyen lelkiség

alatt. Ott ismerkedtem meg Kamill szellemével, lelkiségé -

vel, s a lelkigyakorlat végén már közöltem Dr. Anton Gots

atyának, aki vezette a lelkigyakorlatot, hogy építkezni

szeretnék!  Õ csak mosolygott, és annyit mondott, hogy

jó. Már akkor tudtam, hogy Erdélynek szüksége van olyan

keresztényi lelkületre, ahol az elesett emberekkel más-

képp foglalkoznak. Legyen, aki odahajolj föléjük, aki

megsegíti a betegeket, az elesetteket. Megkezdõdött a

tervkészítés. Papíron minden egyszerûnek tûnt. Amikor

késõbb visszamentem az atyához és megmutattam neki

a tervet, hogy milyen épületet akarok építeni, azt mond-

ta: áldásunk rá!  Kezdd el!  Én meg csak néztem rá, és

annyit mondtam: –  De atya, valami anyagi támogatás is

kellene hozzá. Õ rám nézett mosolyogva, mintha most is

látnám, s csak annyit mondott:  Csöpi, neked van hited!

Menj haza és dolgozz!  A pénz nem a te dolgod. Az az Is-

tené!  Ha annak a háznak állnia kell, állni fog!  Én hiába

adok neked bármennyi pénzt, ha Isten nem akarja.

Ekkor még nem kapott egy fillér támogatást sem?

Semmit nem kaptam. Illetve k intrõl kapott szebb mi-

nõségû ruhákat kezdtem árulni az udvaromban, ahol nyi-

tottam egy „ turkálót” , melynek bevételébõl kezdtem épí-

teni az Otthont. Elsõ befektetésként megvettünk egy tel-

ket, ahová szerettük volna felépíteni a Házat. Ezt azon-

ban nem sikerült megoldanom, mert Funar, az akkori pol-

gármester azt mondta: ameddig nem törlöm a magyar

szót a cégjelzésünkbõl, nem építkezhetem. 

Sok kellemetlenséget kellett végigszenvednem, át

kellett élnem nagyon sok kínszenvedést, de azt mond -

tam: nem mondok le a tervemrõl. S küzdelmem eredmé -

nyeként it t , a Hajnal-negyedben sikerült  megvásárolnom

egy másfél ezer négyzetméteres telket. Itt már belepótol-

tak a telekvásárlásba Anton atyáék, az ausztriai kamil-

liánusok. Hamarosan letettük az alapkövet. Ekkor termé -

szetesen több közéleti személyiséget meghívtam. Min-

denki mindent megígért, de senki nem tett le egy garast

sem az asztalra. Illetve egyvalaki. A Szentírás írja: a

szegény ember egy f illérje többet ér a gazdagénál. S ez

valóban így történt. A jelenlévõk mosolyogtak, jól érezték

magukat, ettek-ittak, s egyedüli támogatóként a marosvá -

sárhelyi Lorántffy Zsuzsánna Egyesület pici csoport ja hoz-

ta el szeretettel az összegyûjtött 3 0 0  ezer lejt. Ennél na -

gyobb meglepetést és örömöt nem okozhattak volna. Az

osztrák kamilliánusok is jelen voltak, õk pedig Tamás

módjára hitetlenkedtek: hogy épülhet fel ez az épület csu -

pán az általuk küldött adományokból? !

Ti csak hozzátok, mi majd meglát juk a többit  –

mondtam nekik. Az alapkõletétel után, amikor valójában

megláttam a kiásott alapot, megijedtem. Hiszen papíron

kicsi ügyes épület volt, az életben pedig kolosszális nagy

területet foglalt el. De ekkor már nem volt visszaút. 

Az elsõ pofonütést akkor kaptam, amikor az elsõ vál-

lalkozóval megkötöttem a szerzõdést, majd az összegyûj-

tött 6 0  ezer márka elõleget felvette és eltûnt vele. Ma

már ez a magyar ember száguld a milliárdosok sorai kö -

zött. Ez a lopás nagy érvágást jelentett, de ekkor sem áll-

tam meg. Tudtam, hogy Isten gördít olyan köveket elém,

melyeket át kell lépnem, vagy arrébb kell tolnom. Közben

rendszeresen jártam Ausztriába egy kis mikrobuszon, amit

adományként kaptam, s hozzákezdtem az építkezéshez.

Plusz foglalkoztam a Társulattal és a férjemmel. Az oszt -

Szíveteket kezetekben hordozzátok
Beszélgetés Tokay Rozáliával,  a Szent Kamill Otthon megálmodójával és igazgató asszonyával
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rákok pedig csak ámultak, bámultak, hisz az úgynevezett

rongyokból kapott pénz csodát teremtett, az építkezés

vált a legnagyobb bizonyítékká, hogy a pénz befolyt. Mint

a szorgos kicsi hangya, mindig elteszek valamit, hátha jó

lesz holnapra. Úgy igyekeztem, hogy a tagságot se ha-

nyagoljam el, a munka is haladjon, s a pár segítõmnek is

tudjak adni valami anyagi juttatást.

Hány év alatt épült fel a Szent Kamill Otthon?

1 9 9 6 -ban kezdtem el az építkezést, majd követke-

zett egy leállás. 1 9 9 7 -ben folytattam tovább. 2 0 0 0 -ben

Istenhez fohászkodtam, s arra kértem, adja meg nekem,

hogy –  az épületbõl nem hiányozhat a lelkiség – , fel -

szenteltethessük a kápolnát. A 2 0 0 0 . évet ezzel a lépés-

sel  akartam köszönteni!  2 0 0 0 -ben elsõ alkalommal láto-

gatott meg bennünket Leonhard Gregotsch Provinciátus

atya, a bécsi kamilliánus rendek fõnöke. Még tetõ nem

volt a házon, látogatása augusztus elején történhetett, s

döbbenten mondta, lehetetlenség, hogy felépüljön egy ek-

kora épület csupán a hozzájárulásokból. Sokan nevettek

rajtam, mert mindenféle „ szemetet”  összehordtam: ab-

laküvegeket, csempét stb., amit késõbb felhasználtam.

Majd késõbb, amikor Gregotsch atya látta, hogy áll a ház,

azt mondta: megszületett, megnõtt a gyermek, most már

sapkát, ruhát adunk rá. Ekkor megkérdezte, mekkora az

épület körüli szabad mozgási terület?  –  Atya, azért alakí -

tottam ki több teraszos részt az épületben, mert nincs te-

rületem, csupán négy méter jobbról, két méter balról. Rá-

mutatott egy területre: –  Itt  van üres terület!  –  Igen, de

azt eladják, pénz kellene hozzá!  –  Beszéld meg, máris

van pénz rá!  Így köszönhettem meg neki, hogy 4 0 0 0

négyzetméter telek területet megvásárolt nekünk, így az

otthonnak van egy tágasabb mozgási lehetõsége. Azt

mondta ekkor: –  Aki felvállalta ezt a nagy munkát, meg-

érdemli, hogy be is fejezze azt. Erre azt válaszoltam ne-

ki: –  Atya, szeretném, ha a kápolna még ebben az évben

elkészülne. Ha küldik a padokat, asztalt és a kellékeket,

amely kell egy templomhoz, egy hónap alatt befejezzük

a munkálatot.  –  Egy hónap alatt?  Nézz körül,  it t  renge-

teg még a munka. –  Atya, egy hónap alatt elkészül, szep-

tember 9 -én jöhetnek, felszentelhetik a kápolnát!  –  Ha

ezt beigazolod, megyünk tovább!  Egy hét alatt magam

letettem a padlócsempét, egy ember segített nekem. A ta-

bernákulumot magam faragtam. A mások által k ikacagott

üvegeket beépítettem. Asztalossal elkészíttettem a kere-

teket, rámákat, beüvegeztettem. Kimeszeltem a kápol -

nát, az építkezési anyagokat lecsiszoltam, felhasználtam,

átalakítottam. 2 0 0 0 . szeptember 9 -én felszentelték a ká-

polnát. Az osztrák vendégek –  noha a szobákban még

kartonok borították a betonföldet – , ámultak-bámultak,

látva az eredményt. Az osztrák provinciális atya, Leonhard

Gregotsch ekkor kezdte el támogatni anyagilag a munká-

latokat.

Innentõl számítva kapott támogatást az egyháztól?

Igen. Addig nagyon nehéz volt. 2 0 0 1  augusztusában

sikerült hivatalosan átadnom az épületet. De még követ-

kezett egy érvágás. Hiába került az intézmény 6 -7  milli -

árd lej értékbe, a Ta -

nács azt mondta, ez

az épület nem annyi,

hanem 1 1  ezer milli -

árd lej. Még elõ kel -

lett teremtenem a hi -

ányzó részt ,  hogy

befizessem állam bá-

csinak a kért össze -

get. Egyébként az ál -

lamtól semmilyen tá-

mogatást nem kap-

tam. Soha nem voltam felmentve semmiféle fizetségek

alól, mindenféle illetéket k if izettem, de soha nem tartoz-

tam senkinek. Aznap, amikor beiktatták az épületet, k int

voltak a polgármesteri hivataltól, majd másnap reggel te-

lefonáltak, hogy állj meg, vándor vissza az egésszel, mert

nem engedi Funar, hogy beiktassák ezt az intézetet!  Elõ-

ször megkérdeztem tõlük, elkövettem-e valamilyen hibát,

vagy van-e kifogás a tervezésben vagy a kivitelezésben?

–  Nincs. –  Akkor mi a baj?  –  Tetszik tudni, mi a baj, nem

szabad. –  Már telekkönyvezve van az épület, hivatalosan

bejegyezték. –  Az nem lehet! –  De igen, lehet. Amikor

aláírtam a szerzõdést, aznap elmentem a hivatalba, és

kértem, hogy azonnal telekeljék az intézményt. Onnan

már nincs visszaút!  Ettõl a perctõl kezdve elindult egy há-

rom évig tartó küzdelem a f ináncokkal, a gazdasági rend-

õrséggel, az adóhatósággal, mindenki a fejünkön volt.

Mert azt mondták: ez az asszony felépített valamit, ez

nem lehet!

Hogyan védte ki ezeket a támadásokat?

Isten kegyelmével, aki erõt adott és hittel áldott meg.

Mindezek mellett nagyon nehezen, mert 1 9 9 9 -ben egyik

nap a férjem rosszul lett, és kiderült, hogy veserákja van,

pár hónap alatt elment. Az utolsó beszélgetésünk egyikén

azt mondta, nem szabad megállnom, tovább kell menjek,

mert õ nem engedni, hogy abbahagyjam az elkezdett

munkát!  Attól kezdve nekem más dolgom nincs: a 2 4

órából –  ha lehet –   2 4  órát végigdolgozom.

Anton atya mondta, az Ön hite is kellett az intéz -

mény felépüléséhez…

Pontosan. õ azt mondta nekem, menjek haza és dol -

gozzam!  Kitartóan, meg nem alkudva. Mai napig érzem,

hogy Isten fogja a kezem és nem hagy el. Noha most más

gondokkal küszködöm. Fizetnem kell a munkatársaknak.

Volt  olyan esetem, hogy egy óra múlva f izetnem kellett ,

de nem tudtam mibõl. Most vajon hogyan lesz, Uram?  S

az utolsó órában megjelent valaki és letette az asztalra

azt az összeget, melyet a fel nem használt ajtókért, abla-

kokért kapott, amiket elhordtunk Ausztriából. Ma már

nem idegeskedem, mert tudom, Isten ott  áll mögöttem és

megsegít. Ahogy eddig, ezután is.

Csöpike, kik az otthon lakói?

Az Otthon lakói a legnehezebb helyzetben élõ idõs

emberek vagy f iatalok, a legnyomorultabb állapotokat

vállaltam fel. Civilizált, korszerû otthont építettem, de Ka-

mill nem a könnyû eseteket vállalja, hanem azokat, aki-

ket már valóban mellõznek. Akiket meguntak, vagy épp

nem vállalnak a családban. A sebes, a beteg embereket.

Kamill is ezt tette. Próbálom elérni, hogy az ápolást igény-

lõ emberek részesüljenek segítségben. Õk a kicsi gyerme -

keim, õk a mi szüleink, testvéreink. Van egy harminc éves

lakónk is, tanárember, aki elveszítette mindkét lábát vo-

natszerencsétlenség következtében. Megsérült a feje is, a

családja nem óhajt ja. Vannak, akik tudnak fizetni, de nem

mindenki. Senki sem tudja a másikról, hogy tud-e fizetni?

A módosabb, tehetõsebb hozzátartozók még nem értek

olyan civilizált gondolkodási fokra, hogy felfogják, azért

kellene adjanak két-három fillérrel többet, hogy a valóban

rászorulókat is segítsék!

Beszélgetésünk elején említette,  hogy az osztrák

kamilliánusok vezetõje kétkedve hallgatta kezdetben,

hogy ön építkezni óhajt.  M it mond ma ez az atya?

Azóta is rendszeresen jár hozzánk. Idõközben a nyír-

egyházi Kamilliánus kolostor vezetõje lett, mert végre

visszatért Magyarországra a Kamilliánus rend. Magyaror-

szágon az eredeti rendház Gyõrben mûködött, ám a kom-

munisták megszüntették, s a változások után, a 9 0 -es

évek elején Nyíregyházán kaptak helyet és ott találtak ott-

honra. Anton atya szenzációs ember, Kamill sebeit hordoz-

za élete végéig.

Ezt hogy kell érteni?

2 6  éves korában teológiatanárként a diákokkal

együtt részt vett a testnevelési órán, elesett és eltört a tér-

de. Különös módon olyan sérülést kapott, hogy a térdét

azóta sem tudja behajlítani, a lábán keletkezett nagy fe-

kély pedig nem gyógyult  be. A mai napig ugyanúgy vise-

li,  mint annak idején Kamill hordott tályogot a lábán.

Eközben vidám ember, végtelen szeretet árad belõle, s aki

találkozik vele, meggyógyul. Õ mindig arra bíztat: –  Te

Csöpi, nem állhatsz meg sohasem!

M ilyen ars poetica vezérli ezen a nem mindennapi

úton?

Ha beteget ápolok, Istent szolgálom. S ha nem így

gondolkodunk, tapasztalhatjuk, hogy egyre fogy a nemze -

tünk, mert hitet len. Tapasztalhatjuk a vérengzéseket, a

háborút, ez mind azt igazolja, hogy hitetlenül élnek az

emberek. Pedig Isten kiválasztott bennünket, hisz terve

van mindannyiunkkal.

Az íróasztala mögött látható felakasztva egy nagy ró-

zsafüzér. Kitõl kapta?

Anton atyától. 2 0 0 0 -ben –  ez volt az egyik legna-

gyobb meglepetésem – , a Kamilliánus rend megadta a

legmagasabb kitüntetést és elismerést Rómából. Sosem

gondoltam rá, hogy Rómáig eljut a hírünk. Az osztrákok

hazajárnak a Szent Kamill Otthonba, s mai napig csodál-

koznak, ha felismerik, hogy melyik kézimunkát hozták.

Vagy melyik tányér az õ adomá -

nyuk. Boldogok, akik adakoznak,

mert lélekben gazdagok. Igazolhat-

tam, hogy nem mindenki tolvaj eb -

ben az országban. S mi, erdélyi ma -

gyarok felvállaltuk Isten ajándékát,

úgy, ahogy édesanyám mondta ha-

lála elõtt: Légy büszke kislányom,

hogy Isten magyarnak teremtett!          Frigyesy Ágnes 
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Kérem, meséljen az életérõl a hit– magyarság– érték fo-

galmak jegyében.  Tudomásom szerint Ön ifjú korában pap

akart lenni?  M i motiválta erre,  a családi körülmények?

Nem igazán.  Pécs kertvárosában,  a M ecsek  alján

szület tem ,  1 9 3 1 .  január 7 -én.  Édesanyámmal,  Édes-

apámmal,  László öcsémmel,  és az Amerikát  megjárt

apai nagyszülõkkel lak tam együt t  a Pacsirta utcai há-

zunkban.  Édesapám ot t  volt  vendéglõs.  Édesapám

Amerikában nõt t  fel,  2 5  éves korában hazajöt t  látoga-

tóba,  de it thon jobban érezte magát .  Barátai javaslatá-

ra vet te el a szép kocsmároslányt ,  édesanyámat .  Há-

zunkat  északra a Csoronika-dûlõ,  dél felõl a Hadapród

iskola és kelet re a Pius-templom és Gimnázium, a Sör-

gyár,  majd a Makár utcai elem i iskola határolta.  It t  töl-

töt tem  életem  elsõ m ásfél évt izedét .   Az elsõ gim názi-

umot  is még a pécsi jezsuitáknál végeztem. Szüleim

nem voltak  nagyon vallásosak ,  bár templomba jártak .

Nagym am ám  tanítot t  m eg az alapim ádságok ra.  És m i-

vel én voltam a kedvenc unokája,  a Piusz templom ha-

rangjai engem már pólyásként  is lát tak .  

Hat  és fél éves voltam ,  am ikor Édesanyám várat la-

nul meghalt .  Édesapám újra nõsült ,  majd nevelõ-

anyánkkal Budapest re költöztek ,  ahová öcsémmel m i

is követ tük  õket .  A háború alat t  bombatalálat  érte bu-

dapest i lakásunkat .  Édesapám anyagilag tönkrement .

1 9 4 7  után a polit ikai helyzet  m iat t  visszam ent  Am eri-

kába.  A vasfüggöny lezárult ,  m i pedig a testvéremmel

és a nevelõanyámmal it t  maradtunk .

A Pestre kerülés számomra megrázkódtatás volt .  A

budapest i Fáy András Gimnáziumba kerültem, majd 1 6

éves koromtól ( 1 9 4 7 )  Veszprémben,  a Piarista Gimná-

ziumban folytat tam tanulmányaimat .  Osztálytársam

volt  többek között  Mádl Ferenc köztársasági elnök úr.

Ot t  is éret tségiztem, k isszeminaristaként .

Annak  ellenére,  hogy a jezsuitáknál m ajd a piaris-

táknál is nagyszerû tanítóim ,  tanáraim ,  hit tanáraim ,

válogatot t  jó pedagógusaim  voltak ,  csak  1 7  éves ko-

romban jutot t  eszembe, hogy pap legyek .  Szüleim  azt

szeret ték  volna,  ha mérnöknek  tanulok .  Nem mérték

fel a képességeimet ,  mert  mechanikai érzékem azóta

sincs,  m indig humán érdek lõdésû voltam.

M ikor döntötte el,  hogy a papi hivatást választja?

Veszprémben,  a Nagyszem ináriumban tanulmá-

nyaimat  immár teológusként  folytat tam. Eredet ileg

Esztergomot választot tam, de it t  nem volt  hely,  sem

Vácot t .  Majd 1 9 4 7 -ben k isszeminaristaként  felvet tek

Veszprémbe. Szeret tem volna átmenni Esztergomba.

M indszenty hercegprímás nagy hatással volt  rám, több-

ször hallot tam Õt beszélni Budapesten.  Teli volt  lelk i-

séggel,  energiával.  A Bazilikában bérmált  meg engem.

Villám lot t  a tek intete,  ahogy az asszisztenciával a fõ-

oltárhoz vonult .  A papok  is féltek  tõle,  szigorú ember

volt .  Sokáig házi õrizetben volt  a letartóztatása,  bör-

tönbüntetése után.

Soha nem felejtem  el:  megem lékeztünk  a  letar-

tóztatásának  harm adik  évfordulójáról a szem inárium-

ban, a faliújságon. Az állam i megbízot t ,  am ikor ezt

meglát ta –  leszedte.  Hat  nap múlva,  1 9 5 2 -ben az

ÁVH feloszlat ta a szem ináriumot .  A növendékek  egy

részét  és egyik  elöljárónkat  éjszaka vit ték  el.  A püspök

atya megpróbált  engem elhelyezni más szem inárium-

ba, de nem vet tek  fel.  Ekkor  elsõ éves teológus vol-

tam, és m ivel már nem lehet tem pap,  gyárba mentem

dolgozni Pest re.  A Fémmunkás vállalatnál szerkezet i

lakatos és villanyhegesztõ szakmunkás bizonyítványt

szereztem. 

Utána hogyan alakult az élete?  

Két  évig voltam  sorkatona Esztergom ban a híradó

zászlóaljnál,  m int  rádiótávírász.  Ekkor határoztuk  el

öcsémmel,  hogy k imegyünk  Édesapámhoz Amerikába

Jugoszlávián keresztül.  De még szerencse,  hogy nem

indultunk  el,  mert  közben tudomásunkra jutot t ,  hogy

egy i l letõ a lebuk tatot t  volna  m inket .

M iután leszereltem, továbbra is  gyárba mentem

dolgozni,  mert  egyetemekre nem vettek fel az elõéle -

tem és a származásom miat t .  Egyszer már öngyilkos

gondolat  is gyötört .  Elõvettem Kempis Tamás Krisztus

követése  címû könyvét ,  amely m indig nálam volt .  Ka-

pásból k inyitot tam, és Jézus üzent  általa:  „  Szárnyaid

árnyékában bízom Uram, amíg átvonul a gonoszság.”

M int  már em lítet tem  híradósként  szolgáltam  a ka-

tonaságnál,  és it t  javasolta az egyik  parancsnokom,

hogy próbálkozzam meg a rádióbemondói pályával.

Nem bíztam benne,  de beadtam a papírjaimat .  Az ak-

kor alakuló televízióhoz újsághirdetésen keresztül ke-

restek  bem ondókat .  Többszöri m eghallgatás után a

több m int  3 0 0 0  pályázó közül végül egyedüliként  en-

gem vet tek  föl és így kerültem  a M agyar Rádióhoz.

1 9 5 6 . nyarán már lazultak  a dik tatúra eresztékei.

M iután már esélyes voltam, utána kellet t  élet rajzot

írni.  Csak a szükségeseket írtam be, katonaság, két  va -

sas szakma. Édesapámról kénytelen voltam azt  hazud-

ni,  hogy meghalt .  1 9 5 6 . augusztus 2 2 -én gyakornok-

ként egy hónap múlva véglegesítet tek .  1 9 5 6 . augusz-

tus 2 4 -én szólaltam meg elõször élõben a Kossuth Rá-

dióban 1 6  óra 3 0  perckor.  Nemsokára életem mindmá-

ig legszörnyûbb éjszakáját  éltem át  ok tóber 2 3 -án az

ostromlot t  Bródy Sándor utcai stúdióépületben.

A forradalom napjaiban a szabad Kossuth Rádió

parlament i stúdiójában teljesítet tem szolgálatot ,  így

nekem jutot t  az a megt isztelõ feladat ,  hogy 3 -án este

én konferáltam be M indszenty hercegprímás beszédét .

És m indvégig mellet te ültem a stúdióban.  Másnap,  va -

sárnap reggel,  am ikor hajnalban ismét  megszólaltak  a

támadó szovjet  harckocsik  ágyúi,  magam is tanúja vol-

tam Nagy Imre stúdióba való érkezésének ,  rövid rádió-

beszédének  és még sok  más eseménynek .  A Parlamen-

tet  elfoglalva orosz katonák  m iután rájöt tek ,  hogy nem

a Nílusnál vannak ,  hanem a Dunánál,  és nem megrög-

zöt t  fasisztákkal van dolguk ,  a rádiósokat  k iengedték

az épületbõl.

A forradalom  leverése után Rádiósként  m ár felvet -

tek  az ELTE m agyar– történelem  szakára,  ahol tanári

képesítést  szereztem ,  m ajd újabb három  év angol

szak  után m agyar nyelvészetbõl dok toráltam  1 9 7 3 -

ban.  Innen kezdve vagyok  tagja a M agyar Nyelvtudo-

m ányi Társaságnak .  Elnökségi tagja vagyok  az Anya-

nyelvápolók  elnökségének .  1 9 9 7 -ben kaptam  m eg a

Kazinczy-díjat .

Családalapításra sosem gondolt?

Dehogynem!  Tavaly jelent  meg a könyvem, amely -

ben ezt  is leírtam.

Nyugdíjazásáig a Rádióban maradt?

Igen,  pedig azt  hit tem, ideiglenes megoldás lesz a

bemondóság,  aztán mégis innen mentem nyugdíjba fõ-

bemondóként .  Közben azért  a TV-ben is szerepeltem.

Jelenleg is narrátora vagyok a DELTA címû, népszerû tu-

dományos magazinnak .

És továbbra is büszke vagyok  arra –  habár az il le -

tékesek  tudták  rólam – ,  hogy az akkori nehéz körül-

m ények  közöt t  is hívõ,  tem plom ba járó em ber voltam

és marad( hat ) tam .

Élete folyamán sok olyan emberrel találkozott,  aki sokat

tett a magyarságért.  M i az oka annak,  hogy nem vagyunk

büszkék a magyarságunkra?

A kommunizmus után most  a határok  nélküli Euró-

pát  erõltet ik .  M inket ,  magyarokat  a nyelvünk ,  kultú-

ránk ,  hitünk  köt  össze.  A fogyasztói világ k imosta a lel-

kekbõl a kereszténységet .  A nyugat i világban sem hí-

võbbek  az emberek ,  ahol pedig nem volt  kommunista

elnyomás.  Ez átmenet i állapot ,  és meg vagyok  gyõzõd-

ve arról,  hogy az aratás Ura továbbra sem  fog elfeled-

M agyar vagyok és keresztény
Beszélgetés Bõzsöny Ferenccel a M agyar Rádió örökös fõbemondójával

Sorsok
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Gulágsors

Mit kell tudnunk Adorján Sán-

dorról, aki 1 9 5 6 -ban elment?

Pápán születtem, ott jár -

tam a református gimnázium-

ba. Jött a háború, a legidõsebb

nõvérem férje ejtõernyõs száza-

dos volt, hozzá léptem be, vé-

gigharcoltam a Dunántúlt. Fe-

letteseink a határnál elenged-

tek minket. Rédics községbõl

indultam vissza, amikor az oro -

szok elkaptak. Elvittek minket,

foglyokat Grazba, ahol már lá-

zas beteg, tífuszos voltam. Is-

ten kegyelmébõl meggyógyul -

tam –  csodás módon –  a tí-

fuszból mindenféle orvosi segít-

ség nélkül.  Majd Nagykani-

zsára kerültem, ahol az interná-

ló táborban azzal vádoltak, hogy nem levente, hanem SS-

katona vagyok. Ott hastífuszban és mellhártyagyulladásban

szenvedtem. Hívattam a tiszteletes urat, aki megismert,

mert az egyik nõvéremnek udvarolt, és értesítette állapo-

tomról a szüleimet. A kórház is küldött édesanyámnak leve -

let, hogy halálomon vagyok, ha a hullát el akarja vinni, in-

duljon érte.

Ez 1 9 4 5 -ben történt?

Igen, amikor az oroszok a vonatokat ellenõrizték és

megerõszakoltak minden nõt 1 5 -tõl 8 5  éves korig. Orvos-

ságot nem kaptam, mert azt az oroszok elhordták, mi vet-

tünk gyógyszert, végül meggyógyultam, így kerültem haza.

Leérettségiztem. Kapcsolatba kerültem az ellenállással.

1946 -ban letartóztattak az oroszok a Bakonyban. Azt

mondták, ha nem megyek velük, elviszik az apámat. A tár-

gyalásomon tíz év munkatábort kaptam.

Hány évet töltött a Gulágon?

Nyolc évet, a mongol határtól 80  km-re, az Altáj hegy -

ségben. 

Milyen munkát kellett végeznie?

Fát irtottunk, terepet rendeztünk. Rengeteg ember halt

meg, az ennivaló minimális volt. Nem tudtuk a normát tel-

jesíteni, ezért még kevesebb kenyeret kaptunk büntetésbõl.

Nekem fantasztikusan erõs istenhitem van –  azóta is –  és

biztos voltam benne, hogy túlélem. Egy székely legény azt

javasolta, baltával vágjuk le az ujjunkat, hogy ne tudjunk to-

vább dolgozni. 

M egcsonkította magát?

Eltörtem a bokámat, kórházba kerültem egy magyar

orvoshoz. Az általános betegség a vérhas volt, nem volt mi-

vel meggyógyítani, két aszpirin már nagy gyógyszerrako-

mánynak számított. Nyírfaszenet ettünk, hogy lassítsa a

hasmenést. Nem sok embernél vált be. Két gramm cukor

járt naponta, három havonta adták ki, hogy a halottak

adagja megmaradjon. Azt mondta a doktor, ha az egész

cukrot egyszerre megeszem, meghalok. Gondoltam, jobb,

ha jóllakottan halok meg. Nyers krumplit ettem, a többiek

azt mondták, olyan íze van, mint az almának. Feljavultam,

visszaküldtek dolgozni. Térden felüli hóban vágtuk a fákat.

A halál mindennapos dolog lett. Mínusz 45  fokos hideg

volt. Hajnalban vonítást hallottunk. Azt hittem, kutyák. Kér-

deztem is egy oroszt, minek ide ennyi kutya. Azt felelte, ez

a temetkezési vállalat. Rájár-

tak a hullákra, eltakarították.

Mondtam, tavasszal az olva -

dáskor itt nagy gond lesz, jár-

vány üt ki. Azt felelte, ne törõdj

vele, akkorára már mi nem le -

szünk itt. El is vittek az öregek

táborába, ahol rokkantak vol-

tak, ott feljavultam testileg, éj-

jel dolgoztam a konyhán.

Olyan hideg volt, hogy a forró

víz a krumplin negyed óra múl-

va megfagyott. Visszakerültem

az erdõirtásra.

M iért kapta ezt a sok szen-

vedést, hiszen semmi bûne nem

volt?

Isten megengedi,  hogy

mások bûnéért is vezekeljünk

–  talán ezért. Ezer meg ezer orosz volt ott ártatlanul. Volt

olyan, aki éhségében összeseperte a morzsát, ezért inter-

nálták.

Hány millió embert halt meg a sztálini idõszakban?

Sokat kivégeztek, sokat vittek táborba. Jogi háttere

nem volt. Tizenhét millió embert ástak el. Az elsõ táborom -

ba hoztak 500  észtet, 5  maradt belõlük életben a hasme-

nés miatt. Volt, aki a latrinába esett bele. A szovjet rend-

szerben a tolvaj, a gyilkos használható ember volt, a politi-

kai rab használhatatlan ember: bennünket addig dolgoztat-

tak, amíg éltünk. Egy öreg ukránnal kõbányában dolgoz -

tam együtt. Az õr lekiabált neki, hogy miért nem dolgozik.

Visszaszóltam, hogy hagyja már, hiszen a halálán van az

öreg. Azt felelte az õr, az lényegtelen, ha csak egy követ el-

mozdít, azzal is elõbbre van az 5  éves terv. Különben is, ti

mind meg fogtok halni, mert politikai foglyokra nincs szük -

ségünk. Az egyik õr elmesélte, hogy az õ apja is fogoly.

1949 -ben speciális kontingensbe zártak, kegyetlen ázsiai

õrökkel. Isteni csoda, hogy én onnan megmenekültem.

Amikor 1953 -ban Magyarországra kerültem, itthon rosz -

szabbul bántak velem.

Akkor az még számított?  Hiszen már szabad volt.

Veszélyesnek tartottak bennünket, hat hónapig nem

vettek át Lembergbõl. Itthon nem kaptunk állást, özvegy

édesanyám nyugdíján éltem. 1956  Pápán ért. Kanadába

emigráltam. Két dolog volt fontos számomra, az erdészet

és az indiánok. Egyetemet végeztem, magnószalagról

egyenként fordítottam le a szavakat.

Antropológiát végzett?

Igen, és tanárképzõt orosz, történelem szakon. Speci-

ális osztályom volt, drogosok, tolvaj, verekedõs fiatalok, fel-

gyújtották az iskolát stb., azért bízták rám, mert látták az

anyagomban, hogy Szibériában voltam börtönben, hátha

szót értek velük. Hat fiúval foglalkoztam. Napokon keresz -

tül vizsgáztattak, kérdezgettek a tankönyvbõl. Már az is si-

ker volt, ha nem káromkodtak. A felügyelõ tanárnak jelen -

tettem, hogy lehet vizsgáztatni. Még az igazgató sem akar-

ta elhinni, hogy tényleg tudnak valamit, nemcsak csalás az

eredményük. A tanárok is féltek tõlük. Én még mai napig is

tartom a tanítványaimmal a kapcsolatot.

Ön nevelt belõlük embert. Köszönöm a beszélgetést.

KURUCZLEKY ILONA

kezni rólunk ,  továbbra is küldi munkásait  a szõlõjébe.

Hiszen nagy szükség van rájuk  eme k iet len,  lelket len,

erkölcstelen,  ( m ) agya( r) t ( a) lan világunkban.

Hogyan alakult az élete nyugdíjazás után?

Nyugdíjazásomkor a Központ i Papnevelõ Intézet

rek tora Bíró László püspök úr meghívot t  az intézet  re-

torika tanárának .  Esztergomban is tanítot tam  két  évig

a k ispapokat .  Eddig 6  Kazinczy-díjas k ispap tanítvá-

nyom van,  s bár az órák  adását  már egy f iatal képzet t

nyelvésznek  adtam át ,  m ind a mai napig részt  veszek

a próbaprédikációk  értékelésében,  és felkészítem az

országos Kazinczy-versenyre készülõ jelölteket .  A régi

k ispaptársaim m al azóta is tartom  a kapcsolatot ,  akár-

csak  a régi tanítványaimmal.

Hét  évig vezet tem a Rádió Harangszó címû mûso-

rát ,   de húsvétkor közölte velem  a Rádió elnöke,  indok

nélkül,  telefonon,  hogy nem én fogok  tovább „ haran-

gozni”  délben –  ötvenegy év rádiós pályafutás után. !

Nem örültem  nek i,  de tudomásul vet tem .  Személyesen

m ár nem  is akarok  találkozni vele,  bár üzente,  hogy al -

kalmas idõben hajlandó fogadni.  Ha már döntöt t ,  m irõl

akart  velem beszélni?  Rossz a sorrend!  A Mesélõ Kró-

nikákat  is át  kellet t  adni,  m indent,  amit  én csináltam.

Jelenleg min dolgozik és mivel tölti napjait?

A magyar nyelv ápolására,  megõrzésére törek-

szem, országhatárok tól függet lenül.  Sokfelé hívnak

nyelvésztanárként,  rádiósként,  magyar nyelvi és rádiós

témákban elõadást  tartani.  Közremûködõje vagyok  a

különféle mûvészet i mûsoroknak ,  de olyan rendezvé-

nyeken és eseményeken is vállaltam szerepet ,  érték-

rendem és meggyõzõdésem következtében,  m int  néhai

kormányzónk:  Horthy M ik lós kenderesi újratemetése,

vagy néhai Bethlen István miniszterelnökünk hamvai -

nak  hazai földbe elhelyezése,  de meg kell em lítenem

azt is,  hogy Grósz Károly temetését is én vezettem le,

családja kérésére.  Zebegény díszpolgáraként  m inden a

településsel összefüggõ rendezvényen részt  veszek.

M inden év június elsõ szombat ján én vezetem a t riano-

ni megemlékezést  az immár nemzet i em lékhelynek

számító Kálvária-dombon. A Magyar Nemzet i Fórum el -

nöke,  Lezsák  Sándor vezetésével alakult  meg 2 0 0 4 .

március 5 -én,  Veszprémben a M indszenty társaság.  A

1 5  tagú „ alapító atyák”  egyike én vagyok.  A 2 0 0 0 .

m illennium i esztendõben a Magyar Köztársasági Érdem-

rend Lovagkereszt jével tüntet tek  k i.  Budapesten,  ahol

lakom, a Belváros-Lipótvárosnak  is díszpolgára vagyok .

Ön hogyan éli meg Trianont?

Büntetésnek érzem Trianont  és a kommunista elõ-

retörést .  Nem vagyunk  jó keresztények .  M inden baj

forrása az emberi önzés.  A világ rossz felé halad.  Az

idõk  jelei m egm utatkoznak  m a az abnorm ális idõjárás-

ban is.  A pénz rossz kézbe kerülhet ,  veszélyben a vi -

lágbéke,  k itörhet  a harmadik  világháború.  De azért

nem kell kétségbe esni,  járnak  még a f iatalok  az

egerszalók i if júsági találkozóra,  Nagymarosra és még

sorolhatnánk  számos,  üdítõ példát .  Hatalmas az Úr Is-

ten, csak m i emberek is vegyük ezt  észre,  és tudjunk

még változni,  megt isztulni,  imádkozni és jót  tenni!  Ta -

lán akkor még nincs késõ! . . . . . . . .  Talán!

Köszönöm a beszélgetést,  és további jó egészséget kí-

vánok munkájához! Kuruczleky Ilona

Ador ján Sándor

Halál
árnyékában
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Hittan

A
mai ember számára a túlvilági jutalmazás a

mennyben,  a test  feltámadása talán már nevetsé-

ges, ugyanakkor keresi az élet  értelmét és a lélek -

vándorlásban véli megtalálni azt .  Kutat ja,  m i lesz a ha -

lál után, k íváncsi a k linikai halál állapotából visszatér -

tek  beszámolójára.  Nem k izárólag a túlvilágra kell kon-

centrálni,  m int  ahogy tet ték  ezt  a piram isépítõ egyipto-

m iak ,  és nem is csupán a jelenre,  m int  a ma embere

vagy a „ Carpe Diem” ,  azaz „ Ragadd meg a napot”  jel-

szót  k italáló rómaiak  tet ték ,  mert  az eszkaton,  a halá-

lon túli világ a jelen élet beteljesedése.  Találkozunk ot t

az ismerõseinkkel,  ak ik  m ind ép, megdicsõült  testûek

lesznek és tökéletes természetûek.  A földi boldogság

felhõt len pillanatai hasonlítanak a mennyei boldogság -

ra,  am inek elsõdleges oka az Isten megismerése,

színelátása. Beteljesedik  az egyén élete és a világ is.  A

beteljesedés azt  jelent i,  megvalósulnak a remények.  

Beteljesedik  a világ?  Alig tudjuk  elképzelni,  hiszen

olyan a helyzet ,  hogy félni kell at tól,  hogy katasztrófa

felé haladunk ,  látva a k ísérlet i atomrobbantásokat ,  a

génmanipulációt ,  az ökológiai válságot.  Isten az apoka -

l ipt ik us idõ után is k épes új  vi lágot  t erem teni .

Schloemann azt  mondja,  hogy egyenesen egy radikális

újjáteremtés képes megmenteni csak a világot.

Márk  evangélista közelre várta a világ végét  és az-

zal Jézus második  eljövetelét ,  am i dicsõséges lesz.  Az

ószövetségi próféták  Jahve napjának nevezték  az utol-

só napot,  amikor számot kell adni tet teinkrõl.  

A világ végén kell csak  számot adnom tet teimrõl,

nem pedig életem végén?  Hogyhogy?  Hát  nem a halá-

lomkor találkozom az ítélõ Jézussal?  De, akkor is,

m indkét  alkalommal.  Halálom pillanatában külön egyé-

ni ítéletet  kapok ,  az általános feltámadás pedig a világ

végén érkezik  el.  Addig a lelkem a test tõl elválva a t isz-

t ítótûzben várakozik .  Feltámadáskor megkapjuk a meg -

dicsõült  testünket  és Jézus t rónja elé járulunk .  Az ítéle-

tünk mércéje Jézus élete. Mindenkor úgy kell viselked -

nünk,  ahogy Õ tet te volna.  A feltámadáshoz vezetõ idõ

már Jézus földi életével elkezdõdöt t .  

A Jelenések könyvét szó szerint  véve, értelmezve a

millenaristák  várták Jézus 1 0 0 0  éves földi uralmát az

utolsó ítélet  elõt t ,  amelyben az ördögöt a tüzes tóba

dobják. A római birodalom egyházüldözése után, amikor

Nagy Konstant in császár vallásszabadságot hirdetet t  a

keresztényeknek, Ceaserai Eusebiosz egyházatya is azt

hit te,  elérkezet t  Jézus 1 0 0 0  éves uralma, az üdv betel-

jesedik  a Földön. Szent  Ágoston is ezen a véleményen

volt  kezdetben, de amikor lát ta, hogy a vizigótok lerom-

bolják Rómát, Konstant iniánusz császár eretnek let t ,  Ju -

liánusz császár pedig visszatért  a pogányságra, belát ta,

hogy nem valósult  meg Jézus 1 0 0 0  éves uralma a Föl-

dön. Nem is valósulhat meg, hiszen az szimbólum. Az

1 0 0 0  év a tökéletességet fejezi k i.  Freisingi Ottó püs-

pök szintén m illenarista volt ,  annak ellenére,  hogy a

nagybátyja IV. Henrik  császár inveszt itúraharcot folyta -

tott  VII.  Gergely pápával. Azt vallotta, hogy egy k is ká -

osz megelõzi a paraúziát ,  vagyis Jézus visszatértét .

Blockelson a reformáció beköszöntében lát ta az 1 0 0 0

éves uralom elérkeztét,  k i is hirdette azt Münsterben.

Pedig az egyház ekkor bomlot t  felekezetekre. 

M iért  a túlvilágra helyezzük  a boldogság remé-

nyét?  M i a reményünk alapja?  Az Isten ígérete.  Az em-

ber munkatársa az  Isten országának,  ezért a remélt jö-

võt aktívan meg kell valósítani,  például a népek közti

békét.  Ha bízunk Istenben,  a halál csak elszenderedés,

átlépés a mennybe. A bûn azonban megfoszt ettõl a bi -

zalomtól.  A túlvilág boldogságát  úgy magyarázta ne-

kem k iskoromban édesapám, hogy ot t  m indenk i azzal

foglalkozhat,  amit  a legjobban szeret .  Ak inek a bicik li -

zés a kedvence, m inden idejét  azzal tölt i majd.  Persze

egy gyerek  számára talán nem is lehet  másképpen ér-

zékeltetni a mennyet .  Amit  nem ismerünk –  márpedig

a mennyet nem ismerjük  –  arra nem is vágyhatunk,

volt  a véleménye Szent Ágostonnak. A lelkek a menny-

ben Istent szemlélik és dicsõítik.  Aki bocsánatos bûnnel

halt meg,  annak a tisztítótûzben Isten szeretete leége-

ti a kis vétkeit,  tartotta Alexandriai Szent  Kelemen.  A

pokolba kerültek is látják Istent,  de Isten szeretete szá-

mukra elviselhetetlen kín,  mondja Ninivei Szent Izsák.  

A skolasztikusok szerint az ,  hogy a gyónásban

megbánjuk bûneinket,  még nem törli el az esetleges

ideig tartó büntetést a tisztítótûzben.  Viszont imádkoz-

hatunk ottani testvéreinkért,  hogy így könnyítsük tisztu-

lásukat.  A mennybéliek is közbenjárhatnak értünk.  A

legbefolyásosabb a Boldogságos Szûzanya.

A t iszt ítótûz büntetése nevelõ hatású, gyógyító jel -

legû,  tart ja Origenész.  Isten nem mondhat  le errõl a

büntetésrõl,  mert  ha nem t isztul meg a lélek, nem ke-

rülhet  be a mennybe az Isten színelátására.  Balthasar

szerint  am ikor Jézussal találkozunk,  nem Õ mondja

meg, m iben vétet tünk ,  hanem mi látjuk meg a saját hi -

ányosságainkat.

Luther elítélte a katolikus egyház azon gyakorlatát ,

amelyet  Nagy Szent  Gergely vezetet t  be,  m iszerint

harm inc egymás utáni gregorián m ise garantáltan meg-

szabadít ja a lelket  a t iszt ítótûzbõl.  Luther nem feltéte-

lezet t  az egyén halála és a végidei feltámadás közöt t

köztes idõt .  Halálos alvásnak hívta ezt  az idõszakot .  A

t iszt ítótüzet  az ördög szemfényvesztésének tartot ta,

aminek nincsen szentírási alapja. Az ortodoxok sem is-

merik  a t iszt ítótûz fogalmát ,  mert  szerintük  a halál után

a lélek test  nélkül van az égben, test  nélkül pedig nem

fogadhat ja az ítéletet ,  majd csak a világ végén, megdi -

csõült  testben. Az ortodox álláspontra helyezkedett

Aquinói Szent Tamás is a kor skolaszt ikusaival szem-

ben. XXII.  János pápa szerint  a lélek  tökélet len boldog-

ságban él a feltám adásig.  Ezt  az elképzelést

Szentvik tori Hugó nyíltan visszautasítot ta.  

Lát juk  tehát,  hogy a halál utáni életünkrõl mennyi -

re eltérõek az elképzelések, és koronként mennyire vál -

toznak. Brunner szerint  a feltámadás már a halál pilla-

natában megtörténik .  Rahner elgondolásában is az éle -

temben, am ik  csak  remények voltak ,  a túlvilágon betel -

jesednek. XVI.  Benedek pápa nézete,  hogy a lélek  test

nélkül nem létezik .  Bultmann elképzelése,  hogy m in-

den egyes evilági döntésünk k ihatással van a túlvilági

életünkre, az eszkatonra. Ezért  minden pillanat egyedi.

Az alkalmak és szituációk nem térnek vissza.  Isten min-

den percben más kegyelmet szán nekünk. Éljünk  a te-

vékeny szeretet  lehetõségével.  Felebarátainkat  ne erõ-

szakosan akarjuk  megváltoztatni,  inkább imában ajánl -

juk  õket Szûz Máriának.

Az elsõ keresztények még az õ életükben várták

Jézus második  eljövetelét .  Amikor meghaltak  az apos-

tolok, kétségbeestek, hol késik Jézus? Pál apostol

azért  írt  nek ik  az utolsó napról,  hogy az hirtelen fog el -

jönni,  ébereknek  kell ezért  lenniük .  Nem tudjuk  a

paraúzia idejét ,  de hit tel várjuk. Az ókeresztények sze-

rint  azért  vár még Jézus,  hátha a pogányok is megtér-

nek .  Manapság is vannak olyan szek ták ,  amelyek  meg-

próbálják  k iszámolni a világ vége idejét ,  az ókorban

sem volt  ez másképp. Hippolütosz 5 0 0 -ra várta vissza

Jézust .  De már korábban, 7 0 -ben és 1 5 0 -ben a jeruzsá-

lemi templom pusztulását is Jézus második eljövetele

elõjelének tartot ták. Mégis mikorra várjuk a világ vé -

gét?  Jézus elmondta,  felsorolta nekünk prófétaként  a

világ vége elközelítésének jeleit :  háborúk, éhínség, ter-

mészet i katasztrófák .  De a világ vége mégsem pusztu-

lást  hoz, még egy apokalipszis után sem, hanem betel -

jesedést,  hiszen a Jelenések könyvében olvassuk, hogy

új ég lesz és új föld.  A világtörténelem értelmét  Jézus

feltámadása adja meg.

János evangéliumában a paraúzia,  vagyis Jézus el -

jövetele már megtörténik  a hívõ számára a szentáldo-

zásban,  az euchariszt iában.  Lukács evangélista szerint

Jézus feltámadásának és második  eljövetelének köztes

ideje az Egyház ideje. Az Egyház Jézus uralmának a he-

lye a Földön. Szent Ágoston a Civitas Dei, vagyis Isten

városa címû könyvében szétválaszt ja az embereket :  a

hívek az Isten városában élnek,  a gonoszok vagy kö-

zömbösek pedig a Civitas terrenában, a földi városban.

Hogy k i hová tartozik ,  azt  csak az utolsó ítéletkor lát-

juk  meg, addig egymás mellet t  élnek. Így fordulhatot t

elõ az, hogy az igehirdetõ Szent Pál apostolt  börtönbe

zárták .  A hívõk  vezérlõ elve a tevékeny segítõ szeretet ,

a gonoszoké pedig az önszeretet .  

Szent Ágoston sajátosan azt gondolta,  hogy igen

kevés ember üdvözül,  azok is csak Isten kegyelmébõl,

nem pedig azért ,  mert  szabad akaratukból a keresz-

ténység mellet t  döntöttek. Balthasar szerint  több száza-

léka üdvözül az embereknek, m int  ahány nem, mert

Mi történik  velünk a halál után?
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Hittan

Krisztus megváltása hatékony. Mégis leginkább Aquinói

Szent Tamásnak van igaza, ak i azon a véleményen

van, hogy ez Isten t itka.  Gimnazista koromban beszél-

get tünk az osztálytársaimmal arról,  hogy vajon Iskariót i

Júdás a pokolban van-e?  Mert  Isten,  a szeretõ Isten,  le -

het,  hogy megbocsátot t  az áruló Júdásnak. De Jézus

azt  mondta Júdásról,  jobb let t  volna nek i,  ha meg sem

szület ik .  M i hát  az igazság?  Isten irgalmas, m indenk in

könyörül,  ak i azt  kéri.  Hogy Júdással m i történt ,  az

m isztérium. 

Jézus halála és feltámadása a világ megmentésé-

nek  a modellje,  mondta Schloemann.  Ahogyan Jézus

megdicsõült ,  úgy fog a világ is.  Hogy milyen a megdi-

csõült test, azt Jézus példájából tudhat juk ,  ak i képes

volt  átszállni a csukot t  ajtón a feltámadása után,  am i-

kor megjelent  az elbújt  apostolok  közt .  Nem volt  szük -

sége ennivalóra,  de evet t ,  hogy megnyugtassa tanítvá-

nyait ,  hogy nem szellem. Engedte Tamás apostolnak,

hogy megérintse sebeit ,  tehát a test  jellemzõi megma-

radnak .  Jézus hirtelen tudot t  m egjelenni és eltûnni a

feltámadása után,  am int  azt  az Emmauszi tanítványok

történetében olvassuk.  Amikor pedig a szaddúceusok

kérdezték  Jézust  a túlvilágról,  az Úr elmagyarázta ne-

k ik ,  hogy a mennyben úgy élnek  az emberek ,  m int  az

angyalok ,  nem nõsülnek ,  férjhez sem mennek .  

Amikor az egyház a gnoszt ikusok ellen küzdöt t ,

ak ik  csak a lélek  üdvét  vallot ták ,  az egyházatyák eltú -

lozták  a test  jelentõségét .  Azt  vallot ták ,  hogy ugyanab-

ban a testben támadunk fel,  m int  amelyikben elhuny-

tunk .  Nüssai Szent  Gergely megkérdezte,  hogy akkor

m i lesz azzal az emberrel,  ak inek leharapta a lábát  a

cápa –  tegyük  fel.  Akkor õ féllábú lesz a mennyben?  A

Lélekrõl és feltámadásról szóló írásában adja meg a vá-

laszt .  A feltámadás egy paradicsomi állapot ,  ahol nem

volt  betegség, öregség, így m indenk i ép és egészséges

lesz.  Isten számon tart ja az egyes ember testét  és

egyesít i.  Isten emlékezetében élünk. De nem a földi

testünket  nyerjük  vissza,  hanem egy megdicsõült  testet

kapunk. Nüssai Szent Gergely használja magyarázata

folyamán az eidos görög fogalmat ,  am i személyiséget

jelent .  A személyiségünk,  jellegünk támad fel,  am it

nem érint  egy csonkulás.

M inden ember saját szabad akaratán múlik az üd-

ve, hiszen Isten m indenk it  meghívot t  az istengyermek-

ségre,  Jézus m indenk it  megváltot t .  Ak i ezekre hit tel vá-

laszol szabad akaratából,  az üdvözülhet .  És m i van

azokkal,  ak ik  a kereszténységtõl elszigetelve élnek ,

mondjuk egy indiánnal Dél-Amerika dzsungelében, ak i

soha nem hallot t  Jézusról?  Õ emiat t  nem is kapja meg

az üdv lehetõségét?  Shell szerint  m inden ember meg-

kapja halála pillanatában a döntés lehetõségét  Isten

mellet t ,  vagy ellen.  

M it fogunk csinálni a mennyben? Nem fogunk ot t

unatkozni,  m indig csak  Istent  dicsõíteni?  Origenész ta-

nítása szerint  a lelkünk  a halálunk  után is csak  véges

m ódon lesz képes befogadni

Istent .  Ez azt  jelent i,  hogy a

végtelen Istent  m indig egy új

oldaláról ism erjük  m eg,  új tu-

lajdonságát  fogjuk  fel.  Ennek  a

lelk i fej lõdésnek  tehát  soha

sincs vége.  Ezért  lesz örök  a

boldogság szám unk ra.  Kívá-

nom ,  hogy m indannyian m eg-

tapasztaljuk  ezt . PAPP N ÓRA

Mi történik  velünk a halál után?

H
át  bûntelen vagy?  M inden

tökéletesen sikerül neked?

Nem  bántasz m eg m ásokat?

Eleget  törõdsz em bertársaiddal?

Nem  sérted m eg Istent?  Kihasználod a tehetségedet?

Mennyi idõt  fordítasz imádságra?

Az elmúlt  részben ot t  hagytuk  abba az elmélkedé-

sünket ,  hogy olyan is elõfordulhat ,  hogy a pap nem tu-

dot t  odaf igyelni a hívére,  am ikor az gyónt ,  hiszen a

pap is ember,  nek i is elvonhat ja valami a f igyelmét.  M i

a teendõ ilyenkor?  Természetesen meg kell ismételni a

gyónást .  De akkor is m eg kell ism ételni,  ha nem  adot t

a pap feloldozást ,  vagy a gyónó nem vizsgálta meg

alaposan lelk i ism eretét ,  vagy nem  volt  m eg benne a

kellõ bánat  és erõs fogadás.

A pap megtévesztése az,  ha új bûnt  úgy gyón meg

valak i,  m intha m ár azt  egyszer m eggyónta volna.  Egye-

temes gyónásnak vagy életgyónásnak nevezzük  azt ,

am ikor a hívõ,  a régebbi gyónásait  megismét li.  Ajánla-

tos ez annak ,  ak i kételkedik  gyónása érvényességé-

ben,  vagy ak i bûnveszélyben él,  visszaesik  folyton a

bûnébe,  új élet formát  kezd,  például házasodik ,  szerze-

tes lesz.

Az elõbb szó eset t  az elégtételrõl.  Ezek imádsá -

gok ,  am iket  a pap ajánl elm ondásra,  elégtételül az el-

követet t  vétkekért .  De hát  nem elég, ha bevallom vét -

keimet?  Hogyan tehetek  jóvá egy lopást  például egy

M iatyánkkal?   Az elégtételt  az életünk  megjobbításáért

kell elmondani,  és a kár jóvátételéért .  Anyagi kárnál a

kárt  meg kell téríteni,  erkölcsi kárnál,  például rágalma -

zásnál,  m inden érintet tnek  el kell mondani az igazat .  A

Trient i zsinat szerint  az Isten által megbocsátot t  bûn

büntetése nem tûnik  el,  hanem a halálunk  után a t isz-

t ító tûzben várna ránk .  De az elégtétellel már it t  a föl-

dön levezekelhet jük  a bûnünket ,  a t iszt ítótûz helyet t .  

A gyónó köteles elégtételt  kérni,  f igyelmeztetni a

papot ,  ha az eset leg elfelejtkezet t  volna róla.  Ha feltet t

szándéka a gyónónak,  hogy nem végzi el az elégtételt ,

érvénytelen a gyónása.  Ha késõbb ala-

kul úgy a gyónó élete,  hogy nem végzi

el az elégtételt ,  ezzel újabb bûnt  követ

el.  A gyóntatónak  meg kell kérdeznie,

hogy a gyónója el tudja e végezni az elégtételt ,  mond-

juk ,  ismeri-e azt  az imát ,  amelyet  elégtételül kapot t .

Ha nem tudja elvégezni a k iszabot t  elégtételt  a gyónó,

kérhet  mást ,  de magától nem cserélhet i másra.  Nehe-

zebb elégtételnek  számít  a rózsafüzér,  a hét  bûnbána-

t i zsoltár,  a keresztút .  M inõség szempont jából nehe-

zebb elégtétel a hétköznapi m ise kérése,  valamilyen

önmegtagadás,  az alam izsnálkodás,  az irgalmassági

cselekedetek .  Van elégtétel a bûn fajtájának megfelelõ-

en:  nevelõ,  bûntõl távol tartó,  engesztelõ.

Felmentõ ok  lehet  a nehéz elégtétel alól a gyónó

test i gyengesége. Az elégtétel k iszabása után a pap fel-

oldozást  ad.  Fontos tudni,  hogy a bûnöket  Isten bocsát -

ja meg, nem a pap, a pap csak közremûködõ, közvet í-

tõ.  A feloldozás látható jele az Istennel való k iengesz-

telõdésnek .  Élõszóban történhet ,  személyesen.  Van

egy különleges eset  azonban,  am ikor a pap bárm ilyen

távolból,  bárm ilyen töm eget  feloldozhat .  Ez pedig a

szerencsét lenség.  A II.  világháborúban például M ind-

szenty hercegprímás feloldozta m indazokat  a nõket ,

ak iket  a megszálló orosz hadsereg katonái megerõsza-

koltak  brutális módon,   akkor is,  ha ezen a m isén nem

vet tek  részt ,  nem is hallot tak  róla,  szégyenükben soha

meg sem gyónták  a történteket .  Adja Isten,  hogy ilyen

különleges feloldozásra soha ne legyen szükségünk .

Ám en.                                                  PAPP NÓRA

Beszéljünk a gyónásról 3 . befejezõ rész
Minek gyónjak? – kérdezi sok ember, még sok hívõ is
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M
eleg-vörös színû, anatóliai szõttes mintá -

jú borítóban nyugszik Andorka Eszter em-

lékkönyve, egy tíztagú szerkesztõi cso -

port 3  éves munkájának eredménye, a Magyaror -

szági Evangélikus If júsági Szövetség ( MEVISZ)

kiadványa. A kívül-belül szépséges, sok-sok kép -

pel tarkított kötet tartalmából árad a szeretet.

Magától „ Esztus” -tól, prédikációiból, gyerekek -

nek szóló írásaiból, MEVISZ-beli tevékenységé -

nek emlékeibõl ( ahol a mozgássérültek Bárka-há -

zának gondolata született) ,  leveleibõl,  ame -

lyeket Leuvenbõl küldött ( ott a Lutheránus Világ -

szövetség ösztöndíjasaként a Leuveni katolikus

egyetemen tanult és kutatott) , és minden egyéb

rögzített megnyilvánulásából. De még megindí-

tóbban mindazok visszaemlékezéseibõl, akik is-

merték ,  ak ikhez köze volt :  elsõ tanárától,

Takácsné Kovácsházi Pálmától Polcz Alaine-ig. Él-

mény olvasni, de nehéz, mert az ember szemét

ellenállhatatlanul minduntalan elöntik a könnyek.

Ki volt  Andorka Eszter?  Andorka Rudolf szo -

ciológus, egyetemi tanár lánya 1 9 7 0 -ben szüle -

tett. Már kislány korában annyira szeretett olvasni, hogy

még a fára is felmászott könyveivel, hogy ne zavarják.

1 3 -1 4  évesen gyermek-bibliaórákat vezetett .  Azután az

ELTE matematikai szakán elvégzett  3  szemesztert ,  de

közben, 1 9 8 8 -ban a rendszerváltás sodró hónapjaiban a

1 3 1  taggal létrejött MEVISZ alapító-, 1 9 9 4 -tõl elnökségi

tagja, majd t itkára lett  és a „ deviáns” , késõbb „ Bárka”

( diakóniai,  szeretetszolgálatot végzõ)  szakcsoport szociá-

lis munkájában vett  részt.  Gyökértelen –  fõleg roma –  ál-

lami nevelõotthonos gondozottakkal foglalkozott .  Lassan

ez vált  életcéljává, ezért ment át a Teológiára. Tehetséges,

de saját kapcsolatrendszerrel nem rendelkezõ f iúkat men-

tettek meg az elkallódástól, amikor nagykorúvá lettek.

„ Utógondozó”  lakásotthont szerveztek részükre, ahol az

évek során összesen 1 2  f iú lakott. A f iúkkal, amikor fel-

nõttek, tovább tartotta a kapcsolatot, „ f iai” -ként tartotta

számon õket, közülük háromnak hivatalosan nevelõszülõ-

je is volt .  Õk azóta beilleszkedtek a társadalomba, család-

juk, munkájuk van. Táborokat szervezett ,  tanulmányokat

írt , konferenciákon vett részt –  tele volt öt letekkel, tervek-

kel.  Legnagyobb terve a Bárka-ház volt .  Ez a mozgássé-

rült  és egészséges f iatalok közös lakóotthonának készült

( volna) , munkalehetõséget is biztosítva számukra. Az el-

sõ tábort  vak és gyengénlátó gyermekeknek szervezték.

1 9 9 2 -ben elõször vettek be közéjük egy nevelõotthonos

fiút. Merész, de tanulságos vállalkozásnak bizonyult.. .  Az

egyik tábor záró áhítatán beszéltek arról,  k i miért szüle-

tett, miért van a világon?  Ott így vallott: „ Arra jöt tem én

a világra, hogy megtanuljak érezni, hinni, elviselni, meg-

érteni,  elfogadni mások hitét ,  érzelmét, másságát.  Arra

jöttem én e világra, hogy vállaljam mindig önmagamat.”

1 9 9 6 -ban avat ták  lelkésszé. Avatásán a Deák téri

templomban a Lutheránia énekkar helyet t  vérpezsdítõ ci-

gányzene szólalt  meg: Esztus fogadott  f iai énekeltek, ze-

néltek –  jellemzõ meglepetésként.  Nyilvánvalóan „ az el-

nyomottakért folytatott  munkájával, forradalmi teológiai

gondolataival az egyház megszokot t  kereteit  fogja fesze-

getni”  –  állapítot ták meg. 1 9 9 9 – 2 0 0 0 -ben a Lutherá-

nus Világszövetség kutatói ösztöndíjasa a Leuveni katoli-

kus egyetemen, 2 0 0 0 – 2 0 0 3 -ig PhD ösztöndíjas az

Evangélikus Hit tudományi Egyetemen, 2 0 0 2 -tõl a M a-

gyar Teológusnõk Ökumenikus Egyesületének tagja. Egy

idõben a nyíregyházi fõiskolára is lejárt  tanítani,  az egye-

temen pedig egyre több órát vállalt .  Hallgatóit  bevit te a

könyvtárba s ot t  magyarázta el nek ik  a kutatás fortélya-

it .  2 0 0 2  tavaszán tanszék i napot rendeztek, ahol játéko-

san akarták  a hallgatókat  az újszövetségi korhoz közelí-

teni.  Õ let t  ennek is a motorja,  õ vállalta magára a leg-

többet .  Görög nyelvû éneket  tanítot t ,  a helyszínen gyár-

tott  táblácskára régies írószerszámokkal helyben bibliai

szövegeket írtak, ókori társasjátékokat játszottak.

Nehéz számon tartani, mi mindenben vett részt, meny-

nyi mindennel foglalkozott. Egyszerre százfélét akart és

százféléért küzdött. Nagy erõ volt benne, õ volt minden

társaság lelke, mindenkivel szót értett. Igazi nagy teoló-

gus-ígéret volt . A Leuveni egyetemen készült dolgozatai

szolgáltak csaknem elkészült disszertációjának alapjául. Fõ

kutatási területe Márk evangéliuma volt, de igazi biblikus

teológusként nemcsak az Újszövetség érdekelte. Tervei

szerint  disszertációja elkészülte után a

„ holokauszt utáni biblikus hermeneutikával”

( bibliai szövegek magyarázatának elveit és

szabályait vizsgáló tudományággal)  kívánt fog-

lalkozni. Közben megalakult az „ öko-klikk”  is,

amelyben különbözõ szakterületekrõl a környe-

zetvédelem iránt elkötelezett emberekbõl álló csapattal

dolgozott. A Deák téri gyülekezetben nõtt fel, belgiumi ösz-

töndíja után ide tért vissza. Aktívan részt vett az apácai

testvérgyülekezettel való kapcsolat fenntartásában. Közös

nyári táborokat szerveztek. Mindemellett nyáron 1 -2  hetet

lelkészi szolgálatban is helyettesített. Kipróbálta, milyen

egy erdélyi faluban lelkésznek lenni…  Terve volt egy nép-

fõiskola, ami egyhónapos sokrétû képzést adott volna

evangélikus f iataloknak, akik ezt a tudást majd továbbad-

ják. Mi történt azzal az izgalmasan tehetséges kislánnyal,

aki felnõtten oly ritka nagy ígéretté vált?  Aki ( sajnos… )

nem ismert el szabályokat, nem látott akadályt, korlátot,

aki csak a lassúakkal, a konvencionális úton járókkal ütkö-

zött?  Aki nem félt senkitõl…  De nem is volt jó emberis-

merõ. Telve jóindulattal, soha nem azt nézte, ami a szeme

elõtt volt, hanem azt, ami a szívében lehet. Az történt,

hogy négy fiatalember feljött Pestre szórakozni, s egy át-

mulatott szombat éjszaka után elválva egymástól, egyikük

vasárnap hajnalban becsengetett oda, ahol mindig minden-

kit nyitott ajtó várt. Ebben most sem csalódott. Beenged-

ték. Pénzt kért. Kábítószerre kellett. A beszélgetésbõl, le-

beszélésbõl vita lett. A f iú „ bekattant” . Némi dulakodás

után annyiuk jótevõjét gondolkodás nélkül megfojtotta. A

zsákmány?  Egy táska, egy hátizsák, egy mobiltelefon. Egy

ígéretes élet ára.

Vasárnap délután a kõbányai szeretetvendégségen hi -

ába várták, nem jött .  Másnap reggel találták meg laká-

sán. Könyvei, jegyzetei, fénymásolt anyagai árván, gaz-

dátlanul hevertek az asztalon, a polcon. Andorka Eszter

prófétai szolgálatot  vállalt ,  ami „ egész életére szól”  –

mondta. Rövid lett ez az élet!  3 2  éves volt. Hatalmas ûr

maradt utána –  és egy kopjafa az apácai,  egy másik  a far-

kasrét i temetõben. 2 0 0 3 . március 1 4 -én temették. A kék

koporsóra festett ábrák között szívek, mackók, madarak,

kedves f igurák, virágok voltak és egy fénylõ napkorong.

„ Fiai”  vit ték, sírva. M ind ott  voltak. Egy k ivételével…

Az Evangélikus Élet c. országos hetilap döbbent beje-

lentéséhez hozzátette: „ … Köszönjük, amit  az elköltö-

zöttben nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy it t  járt  kö-

zöttünk, s eddig a mienk lehetett .” Kovács M ária

„ Vigasztaljátok, 

vigasztaljátok 

népemet”
( Ézsaiás 40 , 1 -2 )

Esztus Muntag Vincével táncol: a fejük között
tartott tojásnak nem szabad leesnie.  Mozgás-
sérült tábor,  Telekgerendás,  1995

Jutta Hausmann búcsúzik a sírnál

Evangélikus hírek

Források: Evangélikus Élet; Lelkipásztor; Misszió: evangélikus magazin –   és az Emlékkönyv, ( melynek teljes bevétele Esztus álmá-
nak, a mozgássérült és egészséges emberek egymást segítõ együttélésének otthont adó Bárka –  azaz most már Esztus-háznak fel-
építését szolgálja.)
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Tudta, hogy egyetlen honlap segítségével virtuális kirándu -

lást tehet a történelmi M agyarország 2 2 0  keresztyén

templomában?  A www.templom.hu honlapra az elmúlt

hetekben került fel a 2 2 0 . templom. 

Magánkezdeményezésként ,  amolyan személyes

gyûjteményként indult útjára mint kicsiny, ismeretlen hon -

lap, s a Templomok és harangok honlapja nevét viselte. A

gyûjtemény, amely hosszú évek óta avval a céllal bõvül,

hogy az interneten kalandozóknak ismeretanyagot nyújt-

son hazánk templomairól, idõközben egyre nagyobb nép -

szerûségre tett szert. A kezdetben egy szerkesztõs oldalt

az utóbbi években lelkes segítõtársak támogatják saját

képeikkel és történeti kutatómunkájukkal. A templomok

mind Istennek házai, de alig találunk köztük két egyfor -

mát. Hûen tárják elénk az adott felekezet és a templom-

építési korstílus jellemzõ vonásait. Némelyiket túldíszített,

beszédes volta, némelyiket harmonikusan egyszerû vagy

éppen puritán volta miatt érdemes megcsodálni. 

A honlapon kiemelt hangsúlyt kapnak a tornyokban

függõ harangok. A harangok, melyeknek hangját halljuk,

de mégis oly keveset tudunk róluk. Kevesen tudják, hogy

nagyjából mekkora egy harang, hogy hazánk legnagyobb,

9  tonnás harangja a budapesti Bazilika tornyában van. Ke-

vésbé köztudott az is, hogy nem a harang nyelve, hanem

a palástja mozog, amikor a harang szól. Kevesen tudják –

vagy rosszul tudják – , hogy mibõl készülnek a harangok,

mely feliratok gyakoriak rajtuk, vagy hogy kik a neves ha-

rangöntõk?  De azért a templomok titkait fejtegetve, nem

szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a templomot az

különbözteti meg más építménytõl, hogy kövei élõ kövek.

Felépülésük a keresztyén emberek áldozatkészségét mu-

tatja. A templom szimbolikája többrétû: jelképezi az Isten -

hez vezetõ utat, hiszen tornyával az ég felé mutat, és fel-

hívja a figyelmünket, hogy a mennybe vezetõ út egyedül

Krisztus. Jelképezi az embernek Istennel való kapcsolatát

is, és egy közösséget, amelynek lelk i otthona. Küldött

már ismerõsének templomos képeslapot?  A www.tem-

plom.hu oldalon ezt is megteheti. A templomképekbõl

igés képeslapok készülnek, ezek magán céllal felhasznál -

hatók bárki számára. A honlapra bármely keresztény/ ke-

resztyén templom felkerülhet, felekezeti és más egyéb

megkötések nélkül. Bárkinek, akit a templomok érdeklik,

módjában áll fényképes vagy szöveges ismertetõt küldeni

templomokról a honlapon található e-mail címre, s evvel

bekapcsolódni hazánk templomtörténeti adatgyûjtésébe.

Látogasson el hozzánk: www.templom.hu. BAJKÓ FERENC

Templomok és harangok az interneten

E
gy nagy teremben, békés egy-

más mellett élést tanúsítva

( „ együtt élünk, együtt egy ha-

zában” )  üvegszekrénykékben áll-

nak 50 centis babák –  magyarok,

horvátok, svábok, kunok, sokácok

és még sokan mások, ünneplõ ruhá-

ikban. Egyik szebb, mint a másik, a

fejük tetejétõl a talpukig megható

mûgonddal, hiteles népviseletbe öl-

töztetve.

Zorkóczy Miklósné népi iparmû-

vész muzeológusok segítségével,

ma is tanító neves viseletkutatók út-

mutatása mellett alkotta meg eze-

ket a babákat, mégpedig nem a je-

lenben, az 1940– 50-es évekbõl ma

még található ruhákból válogatva,

hanem a sokkal régebbieket felku-

tatva. Egy sokác lányt látunk 1800-

ból, a többség az 1910– 1920-as

évekbõl származik. Szerepel itt az

ország minden megyéje, tája, Nóg-

rádtól Békésig, Soprontól Somogyig,

Tolnától Jász– Nagykun– Szolnokig

és ezeken túl, Kolozs megyébõl,

szlovákiai magyarok körébõl stb.

Jász asszonyok és párok Jászbe-

rénybõl, kun gazdalegény nyári ün-

neplõben, zalaegerszegi cigány pár,

egy német asszony gyermekkel Ba-

ranyából, az Ormánságból, Dráva

menti horvát asszony, híres széki ze-

munkaruhás lány –  és valamennyi

él, mindnek neve van, Örzse néni,

Ida, Fanni, Manci néznek ránk, csak

éppen meg nem szólalnak!  A babák

hangsúlyozottan nem játékbabák,

és a mûvész „ szívósan törekedett ar-

ra, hogy bábui ne szaporítsák az oly

gyakran látható álnépi giccspará-

dét” .

A kiállítás bejárta az ország kü-

lönbözõ városait. De az élményen kí-

vül üzenete is van. A mûvésznõ azt

reméli, hogy: „ Talán egy percre meg-

állíthatom az Európa felé törtetõk

népes csoportját, és halkan monda-

nám: Árpád apánk már 1100 évvel

ezelõtt szerencsésen megérkezett

Kelet-Európába. Mi itt vagyunk, itt

lakunk!  Ideje lenne abbahagyni má-

sok örökös majmolását!  Van miné-

künk saját múltunk, saját kultúránk,

saját õsökkel és saját HAZÁNK.”  Vet-

tük az üzenetet!

A Te x t i l m ú z e u m  ( 1 0 3 6  B u d a p e s t ,

L a j o s  u .

1 3 6 – 1 3 8 )  i d õ -

sz a k i  k i á l l í t á sa

j ö v õ  t a v a s z i g

( m á j u s )  l á t h a t ó ,

h é t f õ  k i v é t e l é -

v e l  n a p o n t a  1 0 -

1 6  ó r á i g .

Fo t ó  é s  sz ö v e g :  KOVÁCSMÁRIA

„Egy hazában”:
elfelejtett paraszti viseletek

nészek, Mátyusföldi viseletek – Gyõr-Sopronból, Kapuvárról egy

Aktualitások
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kezendõ anyagi for rások
számbavétele során Újszászy
László, az Újszászy-ház egyik

gazdája javasolta, hogy kap-
csolódjon be a népfõiskola az
Agora programba. A Partium-

ból Orbán Zoltán meghívást
adott át a jelenlévõknek  a júni-
us 29-én tartandó hegyköz-
újlaki népfõiskolai konferenci-
ára. A népfõiskolai konferen-
ciahét program jának megbe-
szélését követõen, a szen-
drõládi népfõiskola fazekas
emléktárgyakkal kedveskedett
a jelenlévõknek. A tartalmas
megbeszélés után a résztve-

võk megkoszorúzták Újszászy
Kálmán és Szabó Zoltán sírját
a sárospataki temetõben. Az
MNC elnöke, dr. Kis Boáz kö-
szönetet m ondott  Újszászy
Lászlónak a vendéglátásért, s
egyáltalán azért, hogy  a ma-
gyar népfõiskola születésének
bölcsõjénél tarthattuk ismét a
találkozónkat.         

DR.  KIS BOÁZ

J
únius 23-án tartotta az
MNC szokásos konferen-
ciáját az Újszászy házban,

Sárospatakon. Ezen az alkal -
mon áttekintette az Elnökség
az elmúlt idõszak eseményeit
és fokozott figyelmet fordított
a július 16-tól július 22-ig Ba-
latonszárszón megrendezésre
kerülõ, egyhetes népfõiskolai
konferenciára.

Elhangzott, hogy ismét m i-
nim ális anyagi tám ogatást
kaptak a kormánytól, ami tulaj -
donképpen a túléléshez is ke-
vés. Béres Lászlóné Erika be-
számolt a szendrõládi népfõis-
kolai küzdelmekrõl és azokról
az eseményekrõl, amelyek biz-
tatást adnak a jövõre nézve. Az
alkalmon Rõczei Andrásné kis
versét olvasta fel. Az elkövet-

Népfõiskolai konferencia
az Újszászy-házban

Á
prilis 28-tól május 4-ig
tar tot ta a Királyhágó-
melléki Református Egy-

házkerület a szokásos Vara-
dinum ünnepségeket. A prog-
ram kiváló kulturális esemé-
nyeket ígért és adott. 

A rendezvényt dr. Tõkés
István teológiai professzor
áhítata nyitotta meg, a Nagy-
várad-rét i reform átus tem p-
lomban. Az ünnepségen jelen
volt Bíró Rozália, Nagyvárad
alpolgármestere. A rendezvény
során több elõadás hangzott el
a család jelentõségével kap-
csolatosan. Központi kérdés-
ként fogalmazódott meg, hogy
mit kell tenni annak érdeké-
ben, hogy a gyermekek való-

ban továbbvivõi legyenek a
család közösségének. A

Lorántffy Zsuzsanna Egyházi
Központban Kodály Zoltán

születésének 125. évfordulójá-
ra emlékeztek jeles elõadók. 

Az ünnepség jelentõs ese-
ménye volt az a szakmai ta-
nácskozás, amely a határontúli
népfõiskolák együttmûködését
és szerepét határozta m eg. A
Királyhágómelléki Református
Egyházkerület  székházában
Újvárossy László kortárs grafi-
kai kiállítást nyitott meg. Dr. 

Pomogáts Béla irodalom -
történész A szellem köztársa-
sága, avagy a szolgálat Erdély-
ben címmel tartott elõadást.
Az ünnepi hét a Királyhágó-
melléki Református Egyházke-
rület  Székházában zárult  a
Psalmus Hungaricus elõadá-
sával.                    DR.  KIS BOÁZ

Varadinum ünnepi hét Nagyváradon
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A
közelm últban kezdte
meg mûködését Csák-
váron az ország máso -

dik református bölcsõdéje.

A Csákvári Re-
form átus Egy-
házközség Idõsek Otthona és
Óvodája mellett ez a harmadik
intézm ény, am ely segítséget
kíván nyújtani a családok szá-
mára. A beindítás meghirdeté-
sét követõen hamarosan meg -
telt a létszámkeret, ami azt iga-
zolja, hogy a fiatal családok

M
ájus 15-én és 16-án
tartotta Budapesten ti -
zennegyedik üléssza-

kát a Magyarországi Reformá-
tus Egyház XII. Zsinata. Az
ülés Steinbach József, újon-
nan m egválasztott dunántúli
fõjegyzõ áhítatával kezdõdött. 

Fontos kérdésekben hozott
határozatot a zsinati ülés és
törvényalkotó és törvénymó-
dosító munkát is végzett. Ez
utóbbiak közül kiemelkedik a
Lelkészek jogállásáról szóló
törvénytervezet, amely önálló
jogszabályban fogja rendezni a
lelkészi státuszt. 

M ásodik olvasatban tár-
gyalta a Zsinat a református
hitoktatásról és a felsõoktatási
intézményekrõl szóló törvény -
módosítást. Az ünnepi meg-

Református Bölcsõde Csákváron

H
a élne, nyolcvan
éves lenne az anya-
nyelv megtartó ere-

jét hirdetõ író, a Mezõség
szószólója – Sütõ András.

A Marosvásárhelyi Írói
Egyesület kezdeményezé-
sére az író dombormûve,
valamint emléktábla került
annak a háznak a falára,
amelyben negyven évig élt
és alkotott Sütõ András.
Életét, írói munkásságát a
június 16-án tartott ün-
nepségen Gálfalvi György,
a Marosvásárhelyi Írói
Egyesület titkára méltatta,
írói munkásságán túl ki -
emelve Sütõ András közéleti
szereplését, m inden körülmé-
nyek között való, „ szemet szó-
ért”  helytállását.

Az emléktáblát Markó Béla,
az RMDSZ elnöke leplezte le,
aki beszédében hangsúlyozta,
hogy Sütõnek milyen nagy sze-
repe volt Erdélyben „ a magyar
szó éberen tartásában” .

A Magyar Mûvészetért Ala-
pítvány és a Herendi porcelán-
manufaktúra posztumusz Ár-
pád fejedelem-díjat adományo-
zott az írónak, melyet ez alka-
lommal vett át a család.

Barátai, tisztelõi ezt követõ-
en megkoszorúzták a sírját a
m arosvásárhelyi tem etõben.
Másnap, június 17-én a mezõ-

ségi Pusztakamarás reformá-
tus templomában folytatódott
az emlékezés, ahol Demeter Jó-
zsef szászrégeni református lel -
kipásztor hirdette az Igét, Illés

próféta példája
alapján utalva Sütõ
András küldetéses
életére. Az igehirde-
tést követõen – má-
sok mellett – Gö-
röm bei András,
Márkus Béla és Kö-
tõ József irodalom-
történészek tartot-
tak elõadást, ki-

emelve Sütõ emberi és írói
nagyságát. 

Immár a Sütõ-portán álló
házon is tábla hirdeti: „ Itt ígért
könnyû álmot András fiának
édesanyja.”  Az író életének
sommázásaképpen pedig hadd
idézzük õt: „ Ha igyekezetem-
nek és álmatlan éjszakáim írott
gyötrelmeinek csak oly zsenge
nyoma, em léke marad bár,
mint friss havon a felszálló ma-
dáré, ez talán már mentség ar-
ra, hogy kis ideig itt voltam, itt
éltem e földön, veletek, sors -
társaimmal együtt…  egy szét-
darabolt országban, amelyet
oly sokszor jártunk be közösen
az emberi igazság, méltányos -
ság, a félelem és megaláztatás
nélküli élet vágyának…  álom-
fogatán.”  DR.  KIS BOÁZ

emlékezések között különös fi -
gyelmet fordítottak a zsinati ta-
gok a Ruyter admirális ünne-
pére, aki magyar gályarabokat
szabadított ki fogságukból.
Megemlékezett a Zsinat az 50
éves Reformátusok Lapjáról,
valamint rehabilitálta dr. Filep
Gusztáv volt esperest. Ezen a
zsinati ülésen bocsátották ki
indiai m issziói szolgálatra Er-
délyi Dánielt és feleségét. 

A Zsinat ezt követõen ki-
tüntetésék odaítélésérõl hatá-
rozott, majd a
protestáns tá-
bor i püspök
jelentése zárta
érdem ben a
kétnapos zsi-
nati ülést.         

DR.  KIS BOÁZ

Ülésezett a Magyarországi 
Református Egyház XII. Zsinata

szám ára va-
lóban nagy
segítség a
k i s g y e r m e-
kek m egbíz-
ható körül-
m ények kö-

zött való gondozása. Jelenleg
mintegy 24 gyermek elhelye-
zése biztosított, így a Csákvári
Református Egyházközség va-
lójában a bölcsõtõl a koporsó-
ig ott áll segítségnyújtó, m isz-
szionáló tevékenységével a rá-
szorult emberek mellett.           

Sütõ Andrásra emlékeztek
Pusztakamaráson

Nagy Lenke és Kis Stella Beáta
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Délvidéki katolikus hírek

A katolikus értelmiségiek nemzetközi társasága,  a Pax

Romana,  amelyet a Vatikán is katolikus intézményként

ismer el,  a minap ünnepelte mûködésének hatvanadik

évfordulóját.  Lovag vitéz  dr.  Bogner István egyetemi

tanárral,  a Vajdasági Pax Romana elnökével a mozga-

lom tevékenységérõl és a vajdasági magyar keresztény

értelmiségrõl beszélgettünk.

A Pax Rom ana kezdem ényezés Nyugaton az I.  vi-

lágháború befejeztével,  a húszas években történt .  Pon-

tosabban 1 9 2 1 -ben a svájci Fribourgban az akkori f ia-

tal értelm iség összefogot t  annak  érdekében,  hogy több

olyan háború –  m int  am ilyen az I.  világháború volt  –

ne következzen be.  Ezért  választot ták  nevükként  a

Pax Romana-t ,  a Római Béke elnevezést .  A római tör-

ténelem egy korszakában ( 2 7 -tõl Kr.e.– 1 8 0 -ig Kr.  u.) ,

2 0 0  éven keresztül nem  volt  nagyobb háború –  ezt  a

célt  elérendõ alapítot ta az értelm iség Nyugaton a Pax

Romana-t .  A II.  világháború után,  1 9 4 7 -ben az em igrá-

cióban élõ magyar értelm iségiek  megalapítot ták  a M a-

gyar Pax Romana-t ,  majd a rendszerváltás után haza-

tértek .  1 9 9 1 -ben volt  az elsõ Magyarországi Gyõr-

Pannonhalm i kongresszus.  A 3 5 .  M agyar Pax Romana

kongresszust  Szombathely mellet t ,  Vépen tartot ták

meg, 1 9 9 3  áprilisában.  Ezen a kongresszuson részt

vet t  1 4  délvidék i értelm iségi is,  s ekkor alakult  meg a

Vajdasági Pax Romana.  Akkori elnöke Dr.  Hegedûs

Kovácsevics Katalin volt .  A szervezet  1 9 9 3 .  1 1 .  1 -én

Szabadkán került  bejegyzésre –  ismertet i a szervezet

lét rejöt tét  dr.  Bogner István.

A Vajdasági Pax Romana miben egyedi,  mivel tudja gaz-

dagítani a Nemzetközi Pax Romana-t?

Három szerepet  tulajdonítunk  a Pax Romana-nak ,

s a program jainkat  is ennek  érdekében szervezzük .  Az

elsõ,  hogy megtartsuk  magyarságunkat ,  a második ,

hogy ezt  a m agyarság-m egtartó gondolatot  m eg is va-

lósítsuk  az értelm iség körében.  Az értelm iségen nem a

szûken vet t  egyetemi végzet tségûeket  értem, hanem

azokat ,  ak ikkel –  ahogy Skultéty Csaba m ondta –

egyetem i szinten tudunk  vitatkozni és egymást  megér-

teni magyarságtudatunkról.  A harmadik ,  hogy hirdes-

sük  a keresztény értékeket .  Nálunk  ökumenikus jelle -

gû a Pax Romana. Vannak állandó tagjaink  a reformá-

tus és az evangélikus egyházból is.  Legtöbben a kato-

likus egyházhoz tartozunk .  M inden rendezvényünkre

meghívjuk  a történelm i egyházak  képviselõit .  Nagyon

szépen érvényesül az ökumené.  Hála Istennek ,  rendez-

vényeinkre eljönnek a különbözõ pártokhoz tartozó

szem élyek ,  együt t  vagyunk ,  együt t  im ádk ozunk ,

együt t  ünnepelünk ,  beszélgetünk .  A Pax Romana ma-

gára vállalta,  hogy a délvidék i magyar pártokat  köze-

lebb hozza egym áshoz.  Hogy ennek  m ikor fog igazán

a gyümölcse beérni?  Ezt nem tudom, de ha meg sem

próbáljuk  meg, akkor nem is fog megtörténni.

A Vajdaságon belül milyen a számaránya az értelmiségi-

eknek?  Hiszen a magyar populáció így sem nagy.  

Három százezren vagyunk  m agyarok .  Hogy ez sok

vagy kevés, azt  nehéz megmondani.  Amikor tagságunk

összetételét  nézem, nem az egyetemi végzettséget tar-

tom a legfontosabbnak. Nagyon sok alkalommal részt

vesznek rendezvényeinken olyanok is,  ak ik  nem diplo-

mások  és nem tagjai a Vajdasági Pax Romana-nak ,

mégis eljönnek, mert  érzik ,  hogy ez a szervezet értéke-

ket  képvisel.  Persze nem várhat juk  el m indenk itõl,  hogy

rendszeresen ot t  legyen m inden összejövetelen,  mert

m indenk inek  a szakmáján belül kell a keresztény érté-

keket  képviselnie.  Mégis elmondható,  hogy szép szám-

ban össze tudnak jönni a magyar értelm iségiek!

Vannak ma a Vajdaságban olyan katolikus– keresztény

értelmiségi körök,  szervezetek,  akik nyíltan felvállalják a hi-

tüket?

Szerintem több is van.  Nem tudnék hirtelen leltárt

tartani,  hogy m ennyi,  de a Vajdasági Pax Rom ana ke-

retén belül is vannak .  Ilyen a Keresztény Pedagógusok

Társasága is,  ak ik  nagyon ak t ívak  és szorgalmasak .

Csat lakoztak  hozzánk ,  így a Pax Romana –  hála támo-

gatóinak  – ,  nek ik  is tud segíteni.  Részt  vehetnek  a lel-

k igyakorlatainkon is.  Igyekszünk  m indenk inek  lehetõ-

séget  adni a k ibontakozásra.  A vajdasági értelm iségiek

élete természetesen lehetne még mozgalmasabb, élén-

kebb,  de bízom benne,  hogy ez még fejlõdni fog.  

A Vajdaságban élõ keresztény értelmiségnek mi a fel-

adata?  Hol tudják segíteni a társadalmat vagy az egyházat?

Amikor társadalm i értékekrõl és fejlõdésrõl beszé-

lünk ,  ez m indig egy hosszabb periódus.  Ha csak  akkor

vágnánk  bele valam ilyen kezdeményezésbe,  ha kar-

nyújtásnyira látnánk  az eredményeket ,  akkor szerin-

tem nem is lenne érdemes elkezdeni.  Ezért  évente,

4 – 5  alkalommal,  tartunk  tanulmányi vagy lelk i napot ,

amelyre összehívunk  1 5 0 – 2 0 0  értelm iségit .  Bízunk

benne,  hogy m indig m egragad bennük  valam i,  am ely

lehet ,  hogy csak  pár év múlva fog kamatozni,  de

egyszer beérik  a tevékenységünk  gyümölcse.  És ha

hozzá tudtunk  járulni a keresztény értékek  terjesztésé-

hez,  akkor hosszú távon biztos,  hogy meglesz a mun-

kánk eredménye. 

Ön szerint mennyire fontos,  hogy egy vajdasági magyar

intézményben –  például a nemzeti tanács munkájában –

részt vegyen egy tekintélyes,  vallásos értelmiségi?

Az igazi tek intélyt  nem a hatalommal lehet  meg-

szerezni.  Az igazán mûvelt  ember szelíd,  csendes,  tü-

relmesen végighallgat ja másnak  a véleményét ,  és csak

utána fejt i k i a saját ját ,  mert  az élet  majd õket  igazol-

ja.  Könnyû nagyon k ijönni az okos emberrel,  mert  tud-

ja,  hogy m i m indent  nem tud még. Tartani at tól kell,

ak i azt  gondolja magáról,  hogy sokat  tud. Nekünk ez -

zel a „ sokat  tudó”  középszerû réteggel kell foglalkoz-

nunk .  

M ennyire vallásos ma a vajdasági magyar értelmiség?

Részt vesz a közéletben,  egyházi életben?

Részt  vesz,  de nem eléggé.  Szerintem it t  még

akad bõven tennivaló.  Sokszor tapasztalom, hogy az

értelm iségiek  nem járnak  templomba,  csak  karácsony-

kor,  húsvétkor,  eset leg találkozunk a temetõben Halot -

tak  Napján.  Kevés a vallását  k imondot tan gyakorló ér-

telm iségi,  de azért  én nem  látom  olyan sötétnek  a

helyzetet .  Szabadkán két  felsõok tatási intézményben

is tanítok ,  ezért  k i merem mondani,  hogy vasárnapon-

ként  is látom hallgatóimat  a templomban.  Nem mon-

dom ,  hogy töm eges jelenség,  de igenis vannak  és ez

örvendetes.  A Pax Romana-nak  még többet  kellene a

felnõt t  pasztorációval foglalkoznia,  de vannak  f iatalo-

kat  felkészítõ keresztény szervezetek  is.  A jövõbeni

potenciális Pax Romana-sokat  a középiskolai keresz-

tény közösségekben kell keresnünk .  M i is így kezdtük

annak idején.  Mrsg. Húzsvár László bánsági püspök úr,

ak i Szabadkán volt  káplán,  õ tartot t  nekünk  elõadáso-

kat  középiskolás koromban. Az akkori középiskolás

„ hit tanosokból”  került  k i a m ai Pax Rom ana-sok  m ag-

ja.  Én nem látom olyan sötétnek a helyzetet ,  m int

egyesek .  Azt  gondolom, hogy igenis van vallásos f iatal-

ság,  csak  k i kell várni k ibontakozásukat .  A „ k ivárás” -

on türelmet  értek ,  de imádkozni és tenni is kell értük !

Nem kell m inden f iatalnak  Pax

Romana-snak  lennie,  de legyen

belõlük  rendes,  becsületes,  val-

lásos ember.  Ak ik  megismer -

nek  bennünket ,  azok  –  rem é-

nyeink  szerint  –  segíteni fog-

ják  a vajdasági magyarokat ,  és

akkor nem lesz gond.               

Negyela László

Együtt imádkozunk, ünnepelünk, beszélgetünk

Lovag vitéz dr.  Bogner István 
egyetemi tanár és 
Dr.  Korzenszky Richárd 
OSB perjel atya

Lovag vitéz dr.  Bogner István egyetemi tanár
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T
íz évvel ezelõt t ,  1 9 9 7 .  június 1 4 -én a

pozsonyi dóm ban hosszú várakozás

után elsõ ízben kerülhetet t  sor magyar

nyelvû papszentelésre.  Annak idején öt  ál -

dozópapot szentelt  fel Mons. Dominik  Tóth

segédpüspök  a Poszony-Nagyszombat i Fõ-

egyházmegye szolgálatára.  M int  azt  a szen-

telõ püspök akkor megemlítet te,  most  már

lehetséges a magyar nyelvû papszentelés,

hiszen már kaptak  magyar nyelvû szertar-

táskönyvet .

2 0 0 7 . június 2 1 -én a Csallóköz szívé -

ben imadélután keretében került  sor az ün-

nepi szentm isére,  amelyen részt  vet t  a t íz

évvel ezelõt t  felszentelt  öt  lelk iatya:  Kassa

Sándor,  Kiss Róbert ,  Varga Róbert ,  Sárai At-

t ila és Karaf fa János.  A hálaadó szentm ise

fõcelebránsa M ons.  Dominik  Tóth nyugalma-

zot t  püspök  volt .  A lelk i program fél 5 -kor

rózsafüzér ájtatossággal kezdõdöt t ,  majd

Karaf fa János atya tartot t  elõadást  a kom-

munisták  által meggyilkolt  Brenner János

életérõl és áldozatáról.  A püspök atya

szentbeszédében a papi szolgálatról és

szentgyónás fontosságáról beszélt .  Külö-

nösen is hálaadó volt  ez az imadélután,

mivel jelen volt  két  felvidék i magyar újm i -

sés,  valamint  a papi jubileumának 5 0 . év -

fordulóját  ünneplõ Korcsogh Imre dercsikai

esperes-plébános is.

A szentm ise az Oltáriszentség elõt t i

hódolat tal és Jézus Szíve litániával zárult .

A dunaszerdahelyi hívek  köszöntöt ték  a

jubiláló lelk iatyákat és a püspök atyát is.

A pápai és magyar himnusz elének lése

után a szeretet lakoma keretében folytató-

dott  a testvéri együtt lét  a zarándokok és a

lelk iatyák  számára.              KARAFFA ATTILA

Imadélutánon emlékeztek
a tízévvel ezelõtti elsõ pozsonyi magyar papszentelésre

Aranymise

Dercsikán

N
agy ünnepre készülõdött a csal -

lóközi k isközség, Dercsika júni-

us 2 4 -én. Az egyházközség lel-

k ipásztora Korcsogh Imre esperesplé-

bános pappá szentelésének 5 0 . év-

fordulójára aranymisét mutatott  be a

templomban. 

A verõfényes délutánon a Szûz

Mária Mennybemenetele t iszteletére

felszentelt templomba igyekezõ, más

községekbõl is érkezõ zarándokok je-

lezték, hogy Imre atya aranymiséje nem mindennapi lel -

k i program életükben. 1 9 5 7 . június 2 3 -án szentelték fel

a most 8 2  éves Imre atyát Isten szolgájává, és azóta tö-

ret len hit tel és buzgalommal végezte –  és mind a mai

napig is végzi –  lelk ipásztori munkáját. A lelk iatyák is

szép számmal eljöttek távolabbi helyekrõl is, hogy együtt

misézzenek az ünnepelt tel és ezáltal lelk iekben megerõ-

södjenek papi hivatásukban. Az ünnepi mise szentbe-

szédét Bíróczi István nagymegy-

eri esperes mondta,  ak i még

Tarrdoskedden ministrált  a most

jubiláló lelk iatyának. Amint el -

mondta, Imre atya Tardoskedden

és Gútán volt  káplán, majd 1 9 6 9 -

tõl Dercsikára került  plébánosnak,

ahol máig szolgálja az egyház-

községet. Közben kisegített más

falvakban is. Bakán, Egyházkar-

csán, Bõsön is ellátta a hívek

szolgálatát.  Káplán korában mo-

torkerékpárral járta a tanyákat,

hogy papi szolgálatát  teljesítse és

gondoskodjon a rá bízott nyájról.

Sokszor életveszélyben is volt az

ateista szocializmus évt izedeiben, de a Gonviselõ Isten

megtartotta õt a felvidéki magyar katolikus hívek javára.

Bíróczi atya elmondta, hogy egy pap élete három síkon

mozog. Az elsõ a papi szolgálat,  amelyre megbízást ka-

pott a szentelése során. A másik az imádságos lelkület,

melynek segítségével tudja ellátni feladatát és megküz-

deni az emberi gonoszsággal. A harmadik sík a szenve -

dés. Ahogy Jézus Krisztus is szenvedett  a Golgotán és a

keresztfán, úgy szenved a lelk ipásztor is minden egyes

nap, és a szenvedéseket felajánlja a Teremtõnek. Szent-

beszédében arra intette a híveket, hogy ne akarják õk

megszabni egy pap mindennapjait és gondolkodását. Fo-

gadják el Jézus Krisztus földi szolgáját és segítsék õt imá-

ikkal és munkáikkal. 

A Te Deum eléneklése után a jubiláló Imre atyát kö-

szöntötte Ábrahám Piroska, Dercsika község polgármes-

terasszonya, valamint a komáromi hívek nevében Nagy

Géza, aki megköszönte az atyának, hogy részt vett min-

den egyes imanapon és ezzel is példát adott a fiatal pa-

poknak. A gyerekek és más községek képviselõi is köszö-

netüket fejezték ki Imre atyának. A sok köszöntés után

maga az aranymisés is köszönetet mondott a munkájá-

ban segítõ egyházi és világi személyeknek, a Pázmane-

um Társulásnak, az önkormányzatnak és nem utolsósor-

ban paptestvéreinek, hogy erõt adtak neki amikor el-

gyengült  és mindig gondoltak rá a különbözõ lelk i prog-

ramok alkalmával.  Végezetül aranymisés áldásban ré-

szesítette elõször oltártestvéreit, majd a híveket és a be-

tegeket is.  Az aranymise a pápai és a magyar himnusz el-

éneklésével zárult . A templom elõtt az évszázados fák

hûs árnyékában gratuláltak a hívek Imre atyának, és jó

egészséget kívánva fogadták áldását.          KARAFFA ATTILA

A
Nagyölvedi Római Katolikus Plébánia és a

Pázmaneum Társulás rendezésében került sor a má-

jus 1 3 -án, vasárnap Nagyölveden tartott megemlé -

kezésre, melyet a keresztény magyarság lelk i megújulá- sáért folytatott III. Imaki-

lenced 2 . állomásaként

rendeztek meg. Az Imaki-

lenced keretében havonta

mindig egy-egy magyar

szent vagy hitvalló életé-

rõl elmélkednek. Az Ima-

kilenced mostani állomá-

sán a fat imai jelenések

9 0 . évfordulójáról is meg-

emlékeztek ,  amelynek

során fatimai engeszetelõ

imaórát tartottak, majd

zenés áhítatra került sor.

Ezt követõen Karaffa Já-

nos atya Salkaházi Sára életérõl tartott elmélkedést. Az

ünnepi szentmise fõcelebránsa Lukács András c. apát,

érsekvadkerti plébános volt, aki szentbeszédében Krisztus

követésének hûséges megvalósítására buzdította a megje -

lent  népes zarándoksereget .  A

szentmise végén a jelen levõ híve -

ket és lelk iatyákat meghívták az

Imakilenced következõ állomásá -

ra, Egyház-karcsára, ahol június 3 -

án, Szentháromság vasárnapján

Boldog Apor Vilmos püspök életpél-

dájáról elmélkednek majd.                   KARAFFA ATTILA

Imakilenced N agyölveden
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A
kereszt jel, amely emlékeztet meg-
váltottságunk valóságára. Bizonyítja,
hogy Jézus megszabadított m inket

m indattól, am itõl félnünk lehetett: a bûntõl
és a haláltól. Többé nem kell félnünk és
másokat bántanunk, hanem segíthetünk
és összefoghatunk. Lehetõségünk van ar-
ra, hogy egymást támogatva emberibbé

tegyünk m indannyiunk életét. Ezért jó,
hogy az utak mentén is találkozunk ezek -
kel a méltóságteljes emlékeztetõ jelekkel.

Húsvét vasárnap délutánján fakeresztet
szenteltünk Fülöpszállás-Balázspusztán. A
Feltámadás szent ünnepén újjászületett a
80 esztendõs pusztai feszület és vele a kö-
zösség összefogásának rem énye. Egy
nyugdíjas, Vadászi János erejét meghala-
dó cselekvésre szánta el magát. Gyermek -
korában az iskolába igyekezvén, m ajd
évek múlva udvarolni is a tanyai dûlõúton
e mellett a feszület mellett járt el. Felesé-
gével már a szomszédos Szabadszállás-
Balázspusztán telepedtek le és alapítottak
családot. Nemrégiben ismét erre vezetett
az útja. A keresztet meglátva döbbent rá,

hogy m ilyen mély em lékeket idéz fel ben-
ne ez a feszület, amely az idõk folyamán
anyagában elöregedvén megbillent. Elha-
tározta, hogy gyenge egészségi állapota
nem  akadályozhatja m eg abban, hogy a
felújításán fáradozzon. Elindult hát, hogy a
kereszt történetét feltárja. A Gondviselés
minden jó törekvésnek melléje áll. Így tör-
tént ez most is. A nálánál idõsebb szom-
szédját, Langó Kálmán bácsit kérdezte,
hogy emlékeibõl tudna-e valamivel segíte-
ni. Kiderült, hogy a keresztet állít tató
Langó János az õ nagyapja volt. Most már
ketten kezdtek többeket hívni és lelkesíte-
ni. M ígnem aztán sokak fogtak össze és
saját fáradozásukat beleadva beszerezték,
megmunkálták a fát, felújították a kor-
puszt, majd a bádogos és egyéb munkák
elvégzése után felállították az új keresztet.

Ismét áll a kereszt és sokak életét kí-
sérheti Isten szeretetének jeleként újabb
évtizedeken át. A szentelésre még Szeged-
rõl és Budapestrõl is érkeztek. A szentelé-
si ünnepség egyszerû és meghitt volt. Ta-
lán azért, mert magunkért, magunknak
rendeztünk és a jó szándékú összefogást
ünnepeltük. Innen elszármazott bácsi Ady-

verssel lepte meg a résztvevõket. Elhang-
zott az eredeti kereszt története, meg az
összefogásé és a felújításé, amelybõl kide-
rült, hogy a jóakarathoz nem kell felsõ ve-
zetésû ötlet vagy biztatás.

A kereszt újra egybegyûjtötte a népet.
A felszentelést végzõ lelkipásztor hangsú-
lyozta is az összefogás örömét és azt,
hogy ennek a munkának a nyomán valam i
történt ebben a közösségben. Szerinte
most is kézzelfoghatóvá vált az a tapaszta-
lat, hogy áldozatot hozni valam i szép és jó
dologért m indannyiunk szám ára éltetõ
erõt ad. Noé történetére utalva fejezte be:
„ az igaz ember menti meg az életet, nem
számít, hogy hány éves.”           EMÕDI JÓZSEF

KISS JÓZSEF

Keresztjeink

Feltámadás és megújulás
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Unitárius hírek

A
z unitárius vallás az egyetlen ma-
gyar alapítású vallás, amely ke-
resztény, protestáns és presbiteri -

ánus. Az unitárius vallás alapját egysze-
rû, világos hitelvek alkotják. Az unitári -
us egyistenhívõ vallás, amely Jézust
embernek, Isten legkiválóbb fiának és
tanítómesterünknek tekinti.

Az unitárius vallás gyökerei a XVI.
századi Erdélyi Fejedelemség idejére
nyúlnak vissza. János Zsigmond fejede-
lemsége idején, 1568. januárjában a
tordai országgyûlés törvénybe foglalta a
szabad vallásgyakorlás jogát, a világon
elõször. Ennek a törvénynek a
megszületése az erdélyi unita-
rizmusnak köszönhetõ, és ez te-
kinthetõ az egyház megalakulá-
sa idõpontjának is. Az unitárius
vallás alapítójának Jézust, egy-
házunk alapítójának Dávid Fe-
rencet tekintjük, aki János Zsig-
mond udvari lelkésze és az uni-
táriusok elsõ püspöke volt.

A Budapesti Unitárius Egy-
házközség több mint 125 éves
múltra tekint vissza. Az egyház-
község 1881. ápril is 14-én ala-
kult meg, a kolozsvári székhe-
lyû Magyar Unitárius Egyház
gyülekezeteként. A kiegyezés
utáni Budapest mint Magyaror-
szág fõvárosa az egész Kárpát-
medencei magyarság politikai, gazdasági, kul-
turális és közigazgatási központjává vált. Ennek
köszönhetõen egyre több erdélyi unitárius csa-
lád települt idõlegesen vagy tartósan Budapest-
re. Az õ hitéleti tevékenységüket szolgálandó,
Ferencz József unitárius püspök Derzsi Károly
lelkészt bízta meg az egyházközség létrehozásá-
val. Kezdetben a Deák téri Evangélikus Gimná -
zium dísztermében tartotta istentiszteleteit a
gyülekezet, majd az Alkotmány utca és a Koháry
utca (ma Nagy Ignác utca) sarkán megépült az
egyházközség temploma, amely a mai napig az
egyházközség székhelyéül szolgál. A templom-
építés céljára a Székesfõváros telket adományo-
zott egyházközségünk számára. Az épületben,
amely Pecz Samu mûegyetemi tanár tervei alap-
ján épült meg, a templomon kívül közösségi he -
lyiségek és lakások létesültek. A templom fel-
szentelésére 1890. október 26-án került sor.

Egyházközségünk a templom megnyitása
óta heti rendszerességgel vasárnap 11 órától
tart istentiszteletet. Az unitáriusok négy nagy
ünnepén, Húsvétkor, Pünkösdkor, az Õszi Hála-

adás alkalmával és Karácsonykor ünnepi isten-
tiszteletek keretében kenyérrel és borral úrva-
csorát vesznek felnõtt, konfirmált híveink. Szer-

tartásaink a keresztelés, a konfirmáció,
az úrvacsora, az esketés és a temetés.
Jelenleg egyházközségünk a budapesti
székhelyû M agyarországi  Uni tárius
Egyház tagja, annak legnagyobb lélek-
számú gyülekezete. A Budapesti Unitá-
rius Egyházközségnek 610 egyházfenn-
tartó tagja van, a hívek száma család-
tagokkal együtt 1300 fõre tehetõ. Az
egyházközség híveinek döntõ többsége
erdélyi unitárius családok elsõ- , má-
sod-  vagy harmadgenerációs leszárma-
zottja. Az erdélyi unitáriusok Magyaror-
szágra történõ áttelepülésének fõbb

hullámai a trianoni békediktá-
tumhoz, a II. vi lágháború lezárá-
sához, a 80-as évek Ceasescu-
diktatúrájához és a 90-es évek
poli tikai, gazdasági változásai-
hoz köthetõek.

Egyházközségünk a hitéleti
tevékenység, az istentiszteletek,
a biblia órák, a hitoktatás mellett
nagy jelentõséget tulajdonít a
hívek közössége építésének, a
hívek személyes kapcsolatai
erõsítésének, a polgári életben
történõ boldogulásuk elõsegíté-
sének, ezért felújított gyülekezeti
termében rendszeresen tart kul-
turális, zenei eseményeket, kiál-
lításokat, elõadásokat, szeretet-
vendégséget hazai, erdélyi  és

külföldi meghívottakkal. A gyülekezeti tagok tá-
jékoztatása az egyházközség életérõl egyebek
mellett az évente négy alkalommal megjelenõ
Budapesti  Uni tárius Hírlevél  útján történik.
Évente két alkalommal, májusban és szeptem-
berben a Verõcéhez tartozó Magyarkúton, az
egyházközség kezelésében lévõ telken, festõi
környezetben szabadtéri istentiszteletet és sze-
retetvendégséget tart a gyülekezet. A 6 és 18 év
közötti unitárius gyermekek, fiatalok minden
nyáron egyhetes unitárius gyermektáborban ve-
hetnek részt Magyarkúton, i l letve Erdélyben.

Testvér egyházközségi kapcsolatot létesítet-
tünk több erdélyi egyházközséggel és az Egye-
sült Államok legnagyobb lélekszámú gyülekeze-
tével, az Oregon állambeli Portlandi Unitárius-
Univerzalista Egyházközséggel. Az egyházköz-
ség életének szervezését Kászoni József lelkész,
Zoltán Csaba és Schmidt Gábor gondnokok,
Dr. Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin jegyzõ, vala-
mint egy 11 fõs presbitérium végzi, amelynek
tagja Vadady Atti la, az egyházközség énekvezé-
re is.                                 DR. HATFALUDY ZSÓFIA

Bemutatjuk a 
Budapesti Unitárius Egyházközséget

Az egyházközség elérhetõségei: Budapesti Unitárius Egyházközség  1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.  
Tel/Fax: 311-3094     Drótposta: bue.kaszoni@gmail.com   Honlap: www.unitariusbudapest.hu

Kászoni József rózsaszállal keresztel Magyarkúton

Nagy Ignác utcai 
Unitárius templom A szószék és az úrasztala

Harangszentelés Magyarkúton



38 Szent Kereszt 

F e l h í v á s

Az elesett, önhibájukon kívül elszegényedett emberek ritkán kérnek segítséget. In-

kább  éheznek, nélkülöznek, gyógyszerek nélkül lábadoznak, semhogy valaki terhé-

re legyenek. Rajtuk –  és fõként a szegény, rossz anyagi körülmények között nevel -

kedõ gyermekeken –  kíván segíteni, élelmiszer és gyógyszersegélyekkel a

VERITAS AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SEGÍTSE ÖN IS A M UNKÁNKAT!
Támogassa adója 1  %-val k iemelten közhasznú alapítványunkat!

VERITAS AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

OTP Bank 11714006-20385251   

Adószám: 18161980-1-42
Támogatóink, a támogatás mértékének megfelelõ terjedelemben, hirdetésüket is 

elhelyezhetik a Szent Kereszt Magazinban.

Megrendelõlap postai úton
Elõfizetésben megrendelem a Szent Kereszt 
címû Magazint  ............ példányban.

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

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

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

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

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

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

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

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

2006/2 2006/3 2006/4 2006/5-6 2007/1 2007/2

Megrendelõlap a Kiadó részére

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

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

Megrendelés és elõfizetés



Keresztény médiák

Szent Kereszt 39

Beszélgetõ partnerem Magva-
si Adrián fõszerkesztõ. Kérlek,
mutasd be magad a magazin
olvasóinak.

Tizenkilenc éves vagyok, eg-
ri születésû, de jelenleg Buda-
pest utcáit járom nagy bánatom-
ra. Ez a helyváltoztatás a tanul-
mányaim folytatása miatt vált
szükségessé. A Pázmány Péter
Katolikus Egyetem és egy mé-
diaiskola padjait koptatom.

Kik és mikor alapították a
rádiót?

Néhányan közülünk már próbálkoztak
korábban internetes rádióval, de nem ve-
zetett eredményre. Ekkor gondoltuk azt,
hogy alapítunk mi egyet, Szent Korona
Rádió néven. Áprilisban ünnepeltük
fennállásunk egy éves évfordulóját. A
„nemzeti szubkultúrában” már van ne-
vünk, de a média világában természete-
sen még rendkívül fiatalnak számítunk.
Az akkori alapítók között van a jelenlegi
rádió fenntartására létrehozott Szent Ko-
rona Rádió Egyesület elnöke, Turner Gá-
bor, becenevén „Hubatka”, Gubicza Esz-
ter jelenlegi fõszerkesztõ-helyettes, Jám-
bor Márk, jómagam, a fõszerkesztõ, és
még sokan mások, akik nélkül nem tarta-
na ott ez a rádió, ahol most tart.

Milyen célt tûztetek magatok elé?
Azért hoztuk létre az internetes rádiót,

hogy legyen a „nemzeti tábornak” még
egy olyan adója, amelyet a hozzánk ha-
sonló gondolkodású emberek elfogad-
nak. Földi sugárzású rádióról nem is ál-
modhattunk, de hála az internetnek, ez az
akadály is elhárult, így bátran tûzhettük
ki képzeletbeli zászlónkra a nemzeti érté-
kek, hírek, gondolatok és zenék terjeszté-
sének nemes feladatát.

Milyen kezdeti nehézségekkel kel-
lett szembenéznetek?

Mint minden ilyen vállalkozás, mi is
pénzhiánnyal küszködünk. Mivel az átlag-
életkorunk 19, a saját zsebbõl történõ fi-
nanszírozás elég sok nehézséget okoz, de
mára kialakult szerencsére egy biztos tá-
mogatói tábor, akik annyit már tudnak
nyújtani, hogy sugározni tudjunk. Az ide-
ális persze az volna, ha bátran tervezhet-
nénk elõre, és nem kellene hétrõl hétre
megküzdeni a fennmaradásunkért. A má-
sik fõ gond a munkatárshiány volt, mert
nálunk mindenki ingyen dolgozik, és a
nap 24 órájában sugárzó rádió elég sok
feladatot jelent, a mûsorok vezetésérõl
nem is beszélve. Nagyjából már ezt is
megoldottuk, de még mindig szívesen fo-
gadjuk mûsorvezetõk, munkatársak je-

lentkezését, akik kedvet éreznek arra,
hogy kipróbálják magukat ebben a mû-
fajban.

Van a rádiónak jelmondata?
Igen, a „tiszta magyar hang”. Ez azt

jelenti, hogy csak magyar nyelvû dalokat
lehet nálunk hallani, és ahogy mi fogal-
mazunk csak „tiszta magyar hangon”
megszólaló híreket. A zenei kínálatunkról
még érdemes annyit megjegyezni, hogy
természetesen van egy minõségi küszöb
is. Ez azt jelenti, hogy a popzene és az
ún. tömegzene kizárva, és minden olyan
más zenei mûfaj, amely nem a magyar
kultúra hírnevét öregbíti. Mûsoraink szá-
mát és milyenségét a hallgatói igények is
alakítják. Néhány mûsort kiemelnék. Pél-
dául a Budaházy György által vezetett,
egyórás politikai mûsort. Aki kíváncsi a
véleményére, nálunk szerda délutánon-
ként meghallgathatja. Hasonló, beszélge-
tõs mûsort vezet a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom elnöke, a Magyar Szi-
get fõszervezõje, Zagyva György Gyula
is. A legkedveltebb mûsorunk a minden
este 19 órától 21 óráig hallható Kíván-
ságmûsor. Elõtte, 18:45-kor híradót mon-

dunk sporthírekkel. A felsorol-
takon kívül közkedveltek még a
népzenei, a katonai, a hunga-
ricumokról szóló mûsoraink és
az ökumenikus vallási magazi-
nunk. Igyekszünk minél több
közismert személyiséget is be-
vonni a rádió életébe. A rockze-
nei magazint például a Jász-
magyarok zenekar énekese,
Bánfi Ferenc „Bobo” készíti. De
ugyanekkora hangsúlyt fekte-
tünk azokra a tehetséges és „is-
meretlen” fiatalokra, akik még

nem kaptak bemutatkozási lehetõséget.
Bizton állíthatom, ahogy Ákos fogalmaz
az egyik dalában, még a „baráti szaksajtó
is felfigyelt” ránk.

Milyen korosztály hallgatja a mûso-
raitokat?

Pár hónapja készítettünk egy felmé-
rést, amelybõl kiderült, hogy a hallgató-
ink 70%-a a 18 és 25 év közötti korosz-
tályból való. Ez azonban érezhetõen hí-
gul, mert egyre több olyan visszajelzést
kapunk, amelybõl látjuk, hogy a hallgatói
rétegünk bõvül. Ami talán még ennél is
fontosabb, hogy a hazánkat körülvevõ,
magyar lakta területeken is hallgatnak
minket. Hálásak, és szájról szájra terjed a
rádió híre. Az emigrációban élõ magya-
rok is hallgatják a „tiszta magyar han-
got”. Szerencsére rengeteg lelkesítõ és
bíztató szót kapunk mindenhonnan. Per-
sze mindig akadnak olyanok, akik kétel-
kedve fogadják a munkánkat, mondván
hogy minek csináljuk, az egzisztencián-
kat is kockáztatva. Aki ilyet kérdez vagy
mond, az nem magyar érzelmû, mert azt
a tényt, hogy egyszerre dobban a minket
hallgatók szíve Budapesten, Pécsett, Ara-
don, Óbecsén, Rimaszombatban vagy ép-
pen Sydneyben, annak hasznosságát nem
lehet megkérdõjelezni.

Archiváljátok a mûsorokat?
Természetesen minden mûsorunkat

archiváljuk, és el is érhetõek a honlapun-
kon. (www.szentkoronaradio.com)

Mik a jövõbeni terveitek?
Elsõsorban azt szeretnénk elérni,

hogy nagyon sok
ember hallgassa a
Szent Korona rá-
dió adásait. Terve-
zünk sok olyan hí-
res, közéleti sze-
mélyt meghívni
egy-egy mûsorba,
aki a magyar érté-
keket hitelesen
közvetíti.                RÁCZ KRISTÓF LÁSZLÓ

Szent Korona Rádió – 

a „ tiszta magyar hang”

Magvasi Adrián
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