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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.

„Rakj rendet az életedben” 

2007. nov. 16-18. (péntek estétõl vasárnap délig)

ÉLETRENDEZÕ LELKIGYAKORLAT ,
vezeti: Gáspár István atya 

Címe: „M inek gyónjak, hogyan gyónjak?”

ADVENTI LELKIGYAKORLAT
Vezeti:Kárpáti Sándor atya

2007. dec. 7-9. (péntek este- vasárnap délig)

Mindkét lelkigyakorlatra jelentkezni a Ház
elérhetõségein:

M ater Salvatoris Lelkigyakorlatosház és 
Konferenciaközpont

2100 Gödöllõ-Máriabesnyõ
Kapucinusok tere 3.
Tel.: +36 28 420 176

Tel./Fax: +36 28 510 742

matersal@invitel.hu
mater.salvatoris@vaciegyhazmegye.hu

http:/ /www.matersalvatoris.hu

Egy híres kolostorunk látható a fenti képen.
Aki beküldi szerkesztõségünkbe a kolostor

nevét és helyét, azok között kisorsolunk egy 
KOLOSTOROK MAGYARORSZÁGON
címû kártyajátékot. Az ajándékot a

Civertan Grafikai Stúdió ajánlotta fel
(www.civertan.hu) a nyertesnek. 

A megfejtést levélben: 
1148.  Bp. ,  Nagy Lajos király útja 47/a

vagy email-ben: 
szentkereszt@szentkereszt.hu-ra  

kérjük küldeni. 
Elõzõ havi játékunk nyertese:

Deák Ilona Hajnalka, Sáp- gratulálunk!

Játszani szeretõ olvasóink 
figyelmébe ajánljuk ezt a képet!
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Gondolkozzunk Jézus tanítása szerint

„Szüntelenül imádkozzatok”  1. Thess. 5,17

Hogy helyes, vagy helytelenül gondolkozunk az imádságról, az attól
függ, milyen az elképzelésünk róla. Ha úgy imádságra úgy tekintünk,
mint a tüdõ lélegzésére, amely nélkül nem élhetünk, akkor helyesen gon-
dolkodunk. A lélegzés szakadatlanul folyik, anélkül, hogy ennek tudatá-
ban lennénk. Nem mindig vagyunk tudatában annak sem, hogy Jézus ál-
landó és tökéletes kapcsolatban tart minket Istennel – mégis így van –,
ha engedelmeskedünk neki. Az imádság nem gyakorlás, hanem élet.

Tartsuk magunkat távol mindattól, ami gátolja feltörõ fohászainkat Istenhez. „Szüntelenül imád-
kozzatok” – azaz mindig õrizzük meg a szívünkbõl jövõ imádkozást.

Jézus soha nem tesz említést meg nem hallgatott imádságról. Határtalanul bizonyos volt ab-
ban, hogy az imádság mindig meghallgatásra talál. Megvan-e bennünk is a Szentlélek által ez a
kimondhatatlan bizonyosság, amely Jézusban megvolt az imádsággal kapcsolatban? Vagy azok-
ra az idõkre, sérelmekre gondolunk, amikor úgy éreztük, hogy Isten látszólag nem felelt imádsá-
gunkra, mert nem történt kedvezõ változás az életünkben. „Kérjetek és kaptok, keressetek és ta-
láltok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” (Máté 7,8) – mondja az apostol. Mégha mondjuk is,
hogy „de nem” – Isten a neki tetszõ legjobb módon hallgatja meg kéréseinket, nemcsak néha,
hanem minden idõben. Lehet, hogy a meghallgatás közvetlen bizonyítékát nem mindig azon a te-
rületen találjuk meg, ahol szeretnénk, de Isten soha nem hagy minket cserben, és segít, hogy
megtaláljuk az általa felkínált megoldást. Mindaz, amit Jézus mondott az imádságról, természet-
feletti kinyilatkoztatás.

Üdvözlettel:

lapalapító-fõszerkesztõ

Kedves Olvasó!

Ta r t a l o m

Szent Kereszt 3

A szeretetben élõk mélyre látnak  
A reménységben élõk messze látnak 
A hitben élõk mindent másképpen látnak
Hitben járunk, nem látásban   (2Kor 5,7)

Az IMA az ember legszentebb cselekedete 3. rész......4. old.
Ismét halottainkra gondolunk......................................5.old.
„Én egy Krisztus-központú világban bízom 
és hiszek!"................................................................6-7. old.
Kodály az én emlékeimben......................................8-9. old.
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A
Zsoltármagyarázatok elõszavában
így ír Ullmann Péter atya: „Izráel
közel 3000 éves imakönyvét az Új

Izráel is magáénak tartja. A zsoltárimádság
a keresztények ajkán a dicséret áldozata,
melyet Jézus által mutatnak be a Mennyei
Atyának. A zsoltárokat imádkozta az Úr is,
és kifejtette jelentésüket tanítványainak. A
tanítványok a zsoltárok segítségével tudó-
sítanak a húsvéti eseményrõl, s az apostoli
igehirdetésben számtalanszor hivatkoznak
rájuk. Tehették, mert õk voltak a tanúi an-
nak, hogy a zsoltárok teljes értelme Krisz-
tusban nyilvánult ki. Ezt az egyházatyák
egyöntetûen vallották, és szentbeszédeik-
ben, a vitairatokban állandóan idézték a
zsoltárokat. A püspökök feladatuknak tar-
tották, hogy sorozatos szentbeszédeikben
kifejtsék híveiknek az egyes zsoltárversek
Krisztusban beteljesült értelmét. A 150
zsoltár a második évezred végén is az Egy-
ház mindennapi kenyere: papok, szerzete-
sek, világiak szent szolgálatának, a zso-
lozsmának legfõbb eleme.”

Izrael zsoltárai a vallási líra kincstárát
jelentik számunkra. A Zsoltárok könyve
150 zsoltárból álló gyûjtemény. A héber-
ben a zsoltárkönyvet Tehillimnek, himnu-
szoknak nevezik. A cím legtöbbnyire
mizmór, amely zenei kíséretet tételez fel,
amit a zsoltár szó ad vissza helyesen. A
zsoltárok némelyikét éneknek nevezik.

Az irodalmi mûfajok:

1. Himnuszok. Ilyen zsoltár sok van.
Mindegyikük Isten dicséretére hívó felszó-
lítással kezdõdik. Ebben az együttesben
tárgy szerint kétféle zsoltárt lehet megkü-
lönböztetni: Sionénekeket (46., 48., 76.,
87.) és Isten királyságának zsoltárait (47.,
93., 96-98.).

2. Könyörgések vagy a szenvedés zsol-
tárai. Ezek nem éneklik Isten dicsõségét,
hanem hozzá fordulnak. A zsoltárban arra
törekszenek, hogy könyörületre indítsák
Istent. Ezek a könyörgések lehetnek kol-
lektívek vagy egyéniek.

3. Hálaadás: az ima meghallgatásáért.
Elég sok van belõlük (18., 21., 30., 33., 34.,
40., 65-68., 92., 116., 118., 124., 129.,
138., 144.). Ezek is lehetnek kollektívek
vagy egyéniek.

4. Eltérõ mûfajok és mûfajok keveréke.
A mûfajok között a határ bizonytalan és

gyakran elõfordul, hogy összevegyül-
nek egymással. Például van sira-

lom, amelyet hála-
adás követ. A 89.

zsoltár himnusszal
kezdõdik, oráku-

lumban folyta-
tódik és lezárul
egy siralom-
ban.

A királyi és messiási zsoltárok:
Nátán jövendölése (2 Sám 7) az elsõ

láncszeme a tulajdonképpeni messiási jö-
vendölésnek, amelyek a Messiásra, Dávid
fiára vonatkoznak. Ez olyan jövendölés,
amely Dávid házának állandóságára mutat.
Ez a messiási jelleg megvan a 2., 72. és
110. zsoltárokban és az Újszövetség gyak-
ran idézi a 110. zsoltárt.

A zsoltárok és az istentisztelet: A Zsol-
tárok könyve Izrael vallásos énekeinek a
gyûjteménye. A hagyomány, amely Dávid-
nak sok zsoltárt tulajdonít, õrá viszi vissza
az istentisztelet megszervezését, beleértve
az énekeseket is (1 Krón 25), továbbá a ré-
gi szövegeket, amelyeket táncolva adtak
elõ Jahve elõtt (2Sám 6,5 és 16). Sok zsol-
tárnál találunk zenei vagy liturgiai meg-
jegyzést. Ezeket a templom területén belül
énekelték. A „lépcsõénekek” (120–134. és
84.) a zarándokok énekei voltak, amikor a
templomba vonultak.

Tehát: a Zsoltárok könyvét a templom-
ban éneklésre használták, és a zsinagóga

után ezt tette a keresztény Egyház is. A cí-
mek alapján 77 zsoltárnak a szerzõje Dá-
vid, õt kell tartani „Izrael énekei mesteré-
nek”. Neki jelentõs szerepe volt a válasz-
tott nép lírájának kialakításában. A Zsoltá-
rok könyvének kialakulása hosszú folya-
mat eredménye. Elõbb különálló rész-
gyûjteményekbõl állott. A gyûjtõk munká-
ját jelzi az istennevek használata: hol Jah-
ve, hol Elohim.

A Zsoltárok könyvét öt könyvre osz-
tották fel. Egymástól rövid doxológiák vá-
lasztják el õket. A 150. zsoltár hosszú és
bezáró doxológia, míg az elsõ zsoltár
mintegy bevezetésül szolgál az egész
könyvhöz.

Összefoglalva: A zsoltárok az Ószövet-
ség imái voltak. Isten sugalmazta az érzel-
meket, hogy gyermekei miképp tiszteljék
és milyen szavakat használjanak. Ezeket
vették ajkukra Jézus, a Szent Szûz, az
apostolok és az elsõ vértanúk. Az Egyház
változtatás nélkül megtette õket hivatalos
imájának. Az Újszövetségben a hívõ dicsõ-
íti Istent és hálát ad neki, mivel kinyilat-
koztatta belsõ életének titkát, Fia vérével
váltotta meg, és kiárasztotta rá Lelkét.
Minden zsoltár szentháromsági doxológiá-
val fejezõdik be: Dicsõség az Atyának és a
Fiúnak és a Szentléleknek. A zsoltárokban
megénekelt remények megvalósultak, a
Messiás eljött, uralkodik és minden népet
hív, hogy zengje dicséretét.

1. zsoltár: A két út
Boldog ember, aki nem indul a gono-

szok tanácsa nyomán, aki nem jár a bû-
nösök útján, és nem vegyül a csúfot ûzök
közé.

Aki örömét leli Isten törvényében, s pa-
rancsairól elmélkedik nappal és éjjel.
Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely
kellõ idõben gyümölcsöt terem, és levelei
nem hervadnak. Siker koronázza minden
tettét.

Nem így a gonoszok, egyáltalán nem.
Pelyvához hasonlók, amelyet sodor a

szél. A bûnösök nem
állnak meg az ítéletkor,
sem a gonoszok az iga-
zak közösségében. Isten
ugyanis õrzi az igazak
útját, de a gonoszok út-
ja pusztulásba visz. 

Pálffy Mária 

Teológia

Az IMA az ember legszentebb cselekedete 3. rész

A zsoltárok
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Emlékezzünk

A
mikor e sorokat írom s kitekintek
az ablakon, látom: felhõk sírnak
esõkönnyeket. Talán õk is a közel-

gõ szomorú és mégis elgondolkodtató ün-
nepre gondolnak. Igen, a Reformáció és
Mindenszentek ünnepe után újra Halottak
napja következik.

Temetõink ismét megtelnek a sok-
sok emlékezõ gyászolóval, virágok-
kal, gyertyák és mécsesek fényével.
Szeretteink odalenn alusszák örök ál-
mukat s mi idefent emlékezünk.
Gondolataink ilyenkor sokfélék.
Eszünkbe jut, hogy vajon életük-
ben megtettünk-e értük mindent,
adtuk-e azt a szeretetet, amely
után – talán titkon – sóvárogtak,
kértük-e tanácsait az öregeknek,
faggattuk-e õket családunk
múltjáról, fiatal éve-
ikrõl. Ha nem, hát
ennyivel szegényeb-
bek lettünk.

És gondolunk gyalá-
zatos gonosztettek áldo-
zataira, az értelmetlen há-
borúkban, törzsi viszályok-
ban elpusztult öregekre,
anyákra, gyermekek-
re és hõsi halotta-
inkra...

Kérve kérlek,
Kedves Olvasó,
próbálj a gyer-
tyák fényében
tanulságokat le-
vonni. Igen: amit
elmulasztottunk a már megholtakkal, azt
cselekedjük a még élõkkel! Nyújtsunk
jobbot embertársainknak, próbáljunk sze-
retetet gyakorolni, hiszen ezzel mi is gaz-
dagodunk. Gyámolítsuk az öregeket, old-
juk fel magányukat, beszélgessünk velük.
Törõdjünk az elesettekkel, feledjük el a
pénz mindenhatónak kikiáltott hatalmát,
azt a szót, hogy gyûlölet, és idézzük fel az
alázat fogalmát. Próbáljunk arra is gondol-
ni, hogy az erõszak erõszakot szül, hogy a
cél nem szentesíti az eszközt... Próbáljunk
meg már egyszer reménykedni egy tisztes-
ségesebb, jobb világban – de tegyünk is
ezért!

Ismét halottainkra gondolunk. Igen:
próbáljuk tisztelni, elfogadni egymást, faj-
ra, felekezetre való tekintet nélkül... És az
év egyik napján se feledjük: gyarló földi
életünk véges s egyre közelebb az a nap,

amikor meg kell áll-
nunk az Örök Bíró
elõtt, akinek ítélete
megfellebbezhetet-
len! Õsz van. A
hallgatag

erdõk már a télre készülnek. A temetõk
mécsvilága is ellobban, de fényük égjen
szívünkben tovább, lankadatlanul....

Advent
A szó latin eredetû és mint azt csaknem
mindnyájan tudjuk – eljövetelt jelent.
Igen, eljövetelt és várakozást.

Az ádventi népszokások, az ádventi
koszorú, a gyertyák gyújtása, mind-mind a
szó szoros értelmében szívet melen-
getõek. Várjuk Karácsonyt, Jézus születé-
sének ünnepét és feltöltõdünk szeretettel,
az ajándékozás örömével, a családi kör
melegével. Minden ünnep egyben mér-
földkõ is és most ünnepi idõszakról be-
szélvén, gondolnunk kell avagy lehet arra
is, hogy egyben számvetést is tehetünk:
mit tettünk jól s mit rosszul az év során,

mit kellett volna másként csinálnunk s mi
az, amit meg kellett volna tennünk – de ta-
lán nem tettük meg  magunkért, szerettein-
kért, embertársainkért.

És végiggondolhatjuk: mi mindent kel-
lene a jövõben tennünk: gyermekeinkért,
az öregekért, az elesettekért, betegekért,
szegényekért. És itt nem csak anyagiakra
gondolok, hanem nagyban a nagybetûs
Szeretet diktálta tettekre.

Nem szeretnék felsorolásba kezdeni,
hiszen ha elgondolkodunk, akkor a szí-
vünk diktálja a teendõket, melyeket

nem csupán egy alkalommal kell le-
bonyolítanunk, aztán min-

den mehet megint to-
vább, hajszolhatjuk a

pénzt, a néha mérték-
telen élvezeteket, az

anyagi javak minél na-
gyobb mennyiségének
megszerzését.

Mi emberek – kivé-
tel nélkül – igen gyar-
lók vagyunk. De csak
rajtunk áll, hogy meg-

lássuk hibáinkat s
i g y e k e z z ü n k

azok ellen
küzdeni…

K e d v e s
Olvasó! Ne feledd azt

sem, hogy az ád-
venti idõszak
kettõs ünnep.
Hiszen várjuk
Jézus Krisztus

dicsõséges második eljöttét is és ezzel
együtt az Utolsó Ítélet napját. Csupán raj-
tad áll, hogy e napot hitetlenséggel, gú-
nyos mosollyal, félelemmel avagy öröm-
mel várod.

A mi jóságos, megbocsátó Mennyei
Atyánk segítsen Téged abban, hogy tisz-
tán láss… A klímaváltozás, a természeti
katasztrófák növekvõ sûrûsége és sok más
jel figyelmeztet a fentiek szükségszerû
átgondolására…

Késõ õsz van. A
nappalok rövidebbek, a
Természet téli álomra
készül. Meleg szobánk-
ban a gyertyák szelíd
fényénél töltsünk el na-
ponta pár csendes per-
cet és gondolkodjunk…

Bayer Emil

Ismét halottainkra gondolunk 
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És mi lett Jókai Anna?

Talán Tenke Sándor fogalmazta meg igazán Jókai

Anna Breviáriumának  elõszavában:  „ Jókai Annát  és al-

kotásait  az írás iránt i alázatosság és pontosság,  a lé -

nyegre törekvés,  az emberi élet  egzisztenciális problé -

máinak  és összefüggéseinek ,  az értelmes élet

( és halálhoz vezetõ út)  lehetõségeinek bemu -

tatása jellemzi.  Bibliai tárgyú írásait  pedig a

Szent írás ismerete és a reformáltak ra jellemzõ

t isztelete.  Ak i tudja,  hogy a »Szent írás nem cél,

hanem  eszköz;  közvet ítõ és közvet ítendõ«.

Mûvei nagy részének  mûfaját  az irodalomtörté-

nészek  nehezen tudják  meghatározni,  maga az

író is küszködik  vele.  Írásainak nagy része spi-

rituális értelemben keresztény mû ( nem csak

vallásos) .  M ûveinek  ismeretében k iemelhet jük :

keresztény,  ak i római katolikus vallású,  de ez

nem  jelent i azt  –  fogalm azza m eg egy helyüt t

– ,  hogy oda vagyok  lecövekelve.  M inden olyan

vallással rokonságot  érzek ,  amelyik  a Krisztus-

impulzus köré rendezi önmagát.  Egész életmû -

vének  ismeretében k ijelenthet jük :  Jókai Anna

az egyik  legnagyobb magyar és keresztény író. ”

Hogyan lesz valaki íróvá?  Ön a pedagógusi pályáját cse-

rélte fel az írói hivatásra,  olvasói legnagyobb örömére.

Az ember nem maga dönt i el,  s nem csak  az aka-

rat tól függ,  hogy m ivé válik .  Én hiszek  abban,  hogy bi-

zonyos indít tatásokat  m agunkkal hozunk  az életünk -

be.  Gyermekkoromtól rendk ívül erõsen vonzot t  a köny-

vek világa. Amikor már elemista voltam és tudtam ír-

ni,  olvasni,  apró k is versikéket  írtam. Gyermekkorom-

ban vignet tát  ragasztot tam a könyveimbe,  és beleír-

tam , hogy Jókai Anikó,  költõnõ tulajdona.  Költõnõ iga-

zából nem let t  belõlem, prózaíró vagyok  még akkor is,

ha néha egy-egy versima k iszakad a szívembõl.  Köz-

vet lenül az éret tségi után nem vet tek  fel az egyetem-

re,  sok  m indent  k ipróbáltam. Voltam könyvelõ,  nép-

m ûvelõ,  és am ikor tanár let tem  –  igaz,  csak  a levele -

zõ tagozaton tudtam megszerezni a diplomát ,  bár k i-

tüntetéssel – ,  már két  gyermek édesanyja voltam.

M ég nem íróként  kerültem  be a tanításba,  az ok tatás-

ba.  Akkor már dolgozot t  bennem a vágy,  hogy nem tu-

dok  m egelégedni azzal,  hogy csak  egy vagy két ,  vagy

három osztálynak  mondok  valam it ,  hanem szélesebb

körben kellene megnyilatkozni.  Ennek  ellenére nagyon

szeret tem tanítani,  a diák jaim  közül még most  is so-

kan megkeresnek ,  visszajárnak .  Jószerivel az iskola

volt  az egyet len hely,  ahonnan jó em lékekkel távoz-

tam a munkahelyeim  közül.  Az iskolával párhuzamo-

san,  a 6 0 -as évek  közepén éledt  föl bennem újra ez a

gyerekkori vágy,  hogy „ nem középiskolás fokon”  –

ahogy József  At t ila is mondta –  kellene valam it  közve -

t íteni a világnak.

Az egyik elõadóesten mesélt egy bemutató magyar

óráról.

Akkor gimnázium i tanár voltam és több kötetes dí-

jazot t  író,  nagyon sokan jártak  az óráimra.  Kíváncsiak

voltak  rá –  nem m indig jóindulat tal – ,  hogy tanít  Jó-

kai Anna.  Nagyon szeret tem  a bem utató anyagot  a

magyar órákon, megköveteltem, hogy a légy szárnya

se rebbenjen. A w ales-i bárdokat  tanítot tam,

am i egy k iválóan elõadható mû,  és abban az

osztályban,  ahol ez a bemutatóóra volt ,  volt

egy epilepsziás k islány,  ak i akkor volt  általá-

ban rosszul,  ha valam i nagy szellem i,  lelk i ha-

tás érte.  Annyira f igyelt ,  annyira szeret te A

w ales-i bárdokat,  hogy amikor fölpillantot tam,

észrevet tem, hogy a szemei kezdenek  üvege-

sek  lenni,  elkezdet t  egy k icsit  izzadni,  sápadni,

éreztem, hogy nemsokára jön a nagy roham.

Tusakodtam magamban, hogy m i az elõbbre

való:  hátha nem kap rohamot  és akkor be tu-

dom fejezni a bemutató olvasást ,  de aztán

gyõzöt t  a jobbik  énem, letet tem a könyvet ,  el-

nézést  kértem a hallgatóságtól,  k ivit tem a k is-

lányt  a folyosóra,  m egm osdat tam ,  lenyugtat -

tam, így elkerültük  a rohamot.  Azóta is büszke

vagyok  arra,  hogy egy ilyen helyzetben,  am ikor válasz-

tani kellet t  a mûvészet  tolmácsolása és az emberies-

ség közöt t ,  az emberiességet  választot tam.

Helyesen döntött.  Írói múltjában kutatva nem találtam

semmi olyat,  amit ma nem lehetne vállalni.

Ez nekem egy nagy ajándék ,  hogy most ,  am ikor

az újra k iadandó életmûsorozatom elbeszéléskötetét

rendeztem sajtó alá,  egyet lenegy olyan novellát  sem

találtam, és a k isregények  közöt t  sem volt  olyan,

amelyrõl azt  éreztem volna,  hogy manipulált  volt .  Te -

hát  ma is ugyanúgy vállalható.  Végtelen örömmel,  há-

lával töltöt t  el,  hogy amit  k isprózában meg lehetet t  ír-

ni,  m indazt  a fájdalmat ,  keserûséget ,  reménységet

már megírtam. Ez jó érzés.  Ugyanakkor arra is f igyel-

m eztetet t ,  hogy ez egy olyan pálya,  am inek  ha az em -

ber már elért  a csúcsára,  akkor nagyon meg kell fon-

tolni,  m it  tesz még ezután hozzá.

Jókai Anikó Elsõ szentáldozás

Dedikálás

Részlet az Ima
Magyarországért 

dombormûbõl

„ Én egy Krisztus-központú világban bízom és hiszek! ”
Beszélgetés Jókai Annával 75. születésnapján

Keresztény írók

Érettségizõs korában

Optim ista pesszim izmus

–  mi leszek, ha nagy leszek?

–  színésznõ vagy apáca

de mindenképp írok remeket

a világ csodál majd s szeret

–  mi vagyok, ha már vagyok?

–  afféle férf ias nõi lélek

amíg írok: alig élek

de sorsot nem cserélek

–  mi leszek, ha már nem leszek?

–  közömbös lexikonadat

„ magyar írók”  címszó alatt

egy keskeny utca az omló városszélen

hiányos név egy csúnya paneliskolán

csak az Isten tart  majd számon

–  talán.
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Csontos János,  a kitûnõ publicista szerint,  ha lehet ilyes-

mit megállapítani,  akkor a Jókai Anna-életmû csúcsa aligha -

nem a Ne féljetek!  címû regény.  Ön is így érzi?

Igen,  én is így gondolom,  hogy nagy epikában a

Ne féljetek ! -nél többet  nem igen tudnék  lét rehozni.  De

ez nem azt  jelent i,  hogy ne lenne folyamatosan olyan

tervem, hogy am it  még hozzá tudok  adni az életmû-

vemhez,  azt  ne tegyem meg.  Bizonyos értelemben f i-

lozóf iai,  bölcselet i összefoglalásnak tartom az idei

könyvemet  is,  a Godot  megjöt t  címû,  mûfajilag eléggé

körülhatárolhatat lan alkotást ,  am i nem is teljesen re-

gény,  nagyon sok  benne a lírai beszéd,  ugyanakkor

drámai formában keletkezet t .  Ez új mûfaj,  am it  én

m isztérium játéknak  neveztem  el,  de bizonyos fok ig ez

összegezte azt  az életmûvemet ,  amely k issé elvon-

tabb síkon beszél arról,  m ilyen állapotban van a mai

emberiség és hazánk is.

M ég egy pillanatra visszatérnék a Ne féljetek! -re.  Azt

hiszem, hogy a kiadásban csúcsot döntött.  Hányadik kiadás

jelenik meg most?

Huszadik .  Udvardy Erzsébet  gyönyörû festménye

fogja most  épp díszíteni a borítót ,  ennyiben megújult .

Igen gazdag életmûvébõl mit szeretne,  ha megmaradna

az utókornak?

Az elõt tünk  járó írók  közül is sokaknak látszólag

csak egy-két könyvük terjedt  el szélesebb körben,

ugyanakkor a többi is megvan valahol.  Én abban bí-

zom, hogy amíg el nem égnek a könyvtáraink ,  amíg

lesz emberi szem és emberi szív,  amely be tudja fogad-

ni az írást ,  m indenk inek más lesz, ami számára meg-

marad. Én, Jókai Anna, az írónõ, ak i ma vagyok, ha ol-

vasóként  2 0 0  év múlva szembesülnék  valam ilyen mó-

don a mûveimmel,  majdnem bizonyos vagyok benne,

hogy a Ne féljetek ! -et  tartanám ilyennek ,  valam int  a

Mérleg nyelvének  összes esszéit  és az Apokrif  imáimat .

M ilyen érzés az,  hogy szobrászmûvészt is megihletett

az alkotása?  A M agyar Szentek templomában a templom fa -

lába került az Ima M agyarországért pár sora.

Sõt  a Krónikás ének  1 9 5 6 – 2 0 0 6  cím û apok rif

imavers is,  amely tulajdonképpen az Ima M agyaror-

szágért  ikertestvéreként  születet t .  Nagyon megt isztelõ

érzés,  ha az em ber m ég életében agyagba vésve lát -

hat ja sorait ,  hiszen m indket tõbõl a saját  kézírásommal

és a saját  aláírásommal vannak  részletek .  A M agyar

Szentek  tem plom ában m ásféle m ûvészet i ábrázolás

nincs is,  m int  ez a két  m û.  M indket tõt  a k iváló M ajzik

M ária készítet te,  ak i egyébként  a Him nusz szobrot  is

lét rehozta,  amelynek  fõvédnöke voltam .  Az is csodála-

tos,  hogy Kocsár M ik lós egy gyönyörû kórusmûvet  írt

az Im a M agyarországért  cím û m ûbõl,  a nyíregyházi

Szabó Dénes,  Kossuth-díjas karnagy vezényletével a

Pro M usica kórus énekelte,  CD-n is megjelent .  Ez nagy

t isztesség egy írónak ,  és hálás vagyok  érte.

II.  János Pál pápával személyesen találkozott.  M ilyen

emléket õriz errõl a találkozásról?

Egy csodálatosan m eleg,  szeptem ber végi napon

jutot tam el II.  János Pálhoz M ádl Ferenc társaságában,

ak i bemutatot t  a pápának .  Tartot tam at tól,  hogy a pá-

pával való találkozást  a külsõségek  fogják  felemészte-

ni.  Kicsit  soknak  tartot tam  a gárdistákat ,  a protokollt .

Ez az érzés csak  akkor szûnt  meg,  am ikor a pápa dol -

gozószobájához érkeztem ,  ahol egy egyszerû csuhába

öltözöt t  szerzetes õrizte az ajtót .  A törékenység volt

az,  am i a szívem  m élyéig hatolt .  Nagyon beteg em ber

volt  már a pápa,  azonban olyan f iz ikai túlmutató erõt

sugárzot t ,  am it  példaértékûnek  éreztem  késõbbi éle-

temre.  Egy rendk ívül szép,  gyöngyház olvasót  kaptam

tõle.  A világban sokan nem értet ték  ezt  a szent  em-

bert .  Néhányan azt  mondták ,  hogy ilyen betegen,

rossz állapotban m iért  nem mond le.  Én azt  éreztem,

hogy ebben az a nagy,  hogy az utolsó pil lanat ig szol -

gál.  Ez példaadó volt .  A beszélgetés arra korlátozó-

dot t ,  hogy M ádl Ferenc elmondta,  hogy k i vagyok ,  m it

csinálok  M agyarországon,  és a pápa m egáldot t .  M ég

elõzõleg,  am ikor a pápa M agyarországon járt ,  egy ér-

telm iségi találkozón szem ély szerint  is em lítet te a ne-

vemet ,  hogy a lelkek  építésén dolgozom M agyarorszá-

gon.  Nyilvánvalóan ezt  egy egyházi vezetõtõl tudta

meg. Tehát  egy k icsit  úgy éreztem, hogy tényleg áldás-

sal próbálom  csinálni azt ,  am it  életem ben teszek .   

A Szent Kereszt M agazin olvasói nevében a 7 5 .  szüle -

tésnapjára kívánjuk,  hogy a pápai áldás kísérje,  valamint az

Ön felé irányuló nagy szeretet és tisztelet övezze élete végé -

ig és azon túl is.

A jók ívánságokért  cserébe küldöm a kedves olva-

sóknak  az Életmû címû meditációmat ,  melyet  a 7 0 .

születésnapomra írtam, de most  is ak tuális.

Az életmû

M egszem lélem.  Az át lagosnál magasabb méret re varr-

tam, hozot t  anyagból.  Valami tartós,  meleg,  fejen ke-

resztül bebújós ruhát .  Se gomb, se masni.  Csak  a cér-

na az,  am i néhol k icsillan.  Arany szál,  mégis fekete-

dik .  Kinek  alkalm i,  k inek  köznapi viselet .  Én ebben há-

lok  is –  és ebben halok  m ajd.  Nem  fényes lam é,  nem

tapadós bársony,  nem gyönyörû selyem. De nem is

merev poliészter.  Nem bolyhosodó, piszokfogó f lanel,

nem  át látszó m uszlin,  nem  foszladozó tüll,  nem  csip-

ke-nosztalgia.  Tiszta,  élõ gyapjú.  Fehér alapon sûrû

m intázatú.  Hatásában színjátszó,  a rátek intés és a

m egvilágítás szöge szerint .  De nem  „ f regoli” ,  nem

kétszínû.

A szabásmintát  kaptam. Csak  egy egészen k icsit

igazítot tam rajta.  Most  készen van. Vasalást  nem igé-

nyel.  Jó az esése.  De m aradt  egy darabka;  úgy tetszik ,

fölösleg.  M orzsolgatom a tenyeremben.

Talán egy gallérra való?

–  Túl hivatalos.

Talán egy öv?

–  M esterkélten összeszorít .

Talán egy zseb?

–  Ha üres,  lelappad. Ha teli van,  k idudorodik .

Talán egy fodor?

–  Kései ízlésf icam.

Akkor zsabó?

–  Nem ant ik ,  csak  ósdi.

Jóem berek…  m it  kezdjek  a

m aradékkal?

Valami újba kéne fogni.  Csi -

nálni egy formabontó koldusta-

risznyát .  Adjatok ,  adjatok ,  am it

Isten adot t…

Gréczi László

Mezey Katalinnal a 
Széphalom Könyvmûhely 

igazgatójával

Férjével,  Dr.  Kapocsi Sándorral

Unokái gyûrûjében

Keresztény írók
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1933-ban, valamikor május elején talál-
koztunk elõször. Persze, nem személye-
sen, de lélekben annál inkább. Édesanyám
sem ismerte Kodályt, talán hírbõl sem,
nevelési elveirõl is csak tõlem szerezhe-
tett tudomást, úgy 15–20 évvel késõbb,
amikor azt már magamnak is behatóan
kellett tanulmányoznom. 

Anyánk gyönyörû népdalokat dalolga-
tott magának, s nekem, ezt tudom. Azt is
tudom, hogy amikor édesapám késõ dél-
után hazatért az uradalom földjeirõl, meg-
mosakodván elsõ dolga volt a zongora
mellé ülni. Változatos, de mindig értékes
komolyzenét játszott. Maga és környeze-
te örömére. 

Mindezt abból gondolom, sõt tudom,
hogy megszületésem után, – hiszen, majd
csak '34-ben születtem –, sem tettek más-
ként. Miért is tettek volna, ha saját életü-
ket is e módon tették széppé. Így, õsz fej-
jel, – immár a betöltött 70 utáni éveimet
számolom –, lett biztos számomra, hogy
nagyon szeretett szüleim õseik gyakorla-
tát örökítették tovább, amikor - világra
jöttömet megelõzve-, kezdték meg zenei
nevelésemet.

Még iskolába kerülésem elõtt jó pár, a
mienkéhez hasonló család belsõ életébe
pillanthattam be. Õk ugyanis, lévén Édes-
apámhoz hasonlóan a Nagyváradi Kápta-
lan birtokainak irányítói, a Hajdú-Bihar
megye szélén fekvõ Iráz templomában
gyûltek össze minden vasárnap; majd mi-
se után hol az egyik, hol a másik család
adott otthont egy-egy ünnepi eszmecseré-
nek. No nem szárazon! Legalább egy ha-
talmas pogácsás tál (fenséges tepertõs!),
meg édes süteményes került az asztalra,
de ha úgy hozta sora, volt e kettõvel kere-
tezve teljes ebéd is, jóféle frissítõkkel.

A férfiak, az ebéd utáni füstölés béké-
jét keresve, a dohányzóba vonultak visz-
sza. A „világ dolgairól” ott elhangzottak
még nem igen érdekeltek bennünket, de
hogy ki hova szeretné küldeni a gyerekeit
az iskolát megkezdeni vagy éppen folytat-
ni valamely középiskolában, az már annál
inkább. Természetesen Debrecenbe, hi-
szen számunkra az volt a Város! A na-
gyobbak, tanítási szünetekre hazatérve,
már hozták a híreket. Az õ révükön bõsé-
ges és mesés tájékoztatókkal rendelkez-
tünk a debreceni Svetits leánynevelõ inté-
zetrõl – (volt abban az iskolában minden:
elemi gyakorló-iskola, – 10 éves koromig
magam is ott tanultam-, gimnázium, pol-
gári, tanítónõképzõ és konviktus is, ahol a
vidéki leányok szállást kaptak.); meg per-
sze a Piaristákról is, ahol a fiúk tanulhat-
tak hasonló módon, a svetitses alapozás
után. 

Ezek a beszélgetések soha sem hagy-
ták ki a Debreceni Városi Zenedét. Mert
zenét, valamilyen hangszert vagy éneket
közülünk minden gyerek tanult. Gyakran a
gimnázium befejezéséig, vagy még to-
vább is. Hogy mit, azt természetesen csak
tervezgetés szintjen kerítették szóba. A
döntést, késõbbre hagyva, leggyakrabban
a Zenede tanáraira-igazgatójára bízták,
hiszen ehhez nekik kellet érteniük!

Aki az elõzõ bekezdésekbõl arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy akkor, a '30-'40-es
években Magyarországon mindenki tanult
zenét, amíg be nem fejezte a középiskolá-
it, az téved. Ezt nem állíthatnám. De kö-
zülünk, akik vidéken, modern városi léttõl
elzárt körülmények között, egyfajta kö-
zéposztályos jólét-félében éltünk; akik
szüleink életstílusát, gyakran hivatását is
örömmel készültünk követni, tehát közü-
lünk igenis, szinte mindenki tanult. Korán
megismertük, majd élvezni is tudtuk,
hogy a magunk kedvére vagy mások ked-
vére való zenélés magasabb szintre emeli
hétköznapjainkat, az ünnepeink pedig
üresek lehetnek nélküle.

Ebbõl a típusból Kodály szeme elé bõ-
ségesen került példa. A mi családunk, az
Erkelek életformája nem volt elszigetelt
jelenség, s ha a zenét oktatók, illetve álta-
lában a muzsikusok a modern szót –

„tesztelés” – nem is használták még, a ze-
ne iránt érdeklõdõ szülõk gyermekeinek
családi hátterét a nagy tiszteletben álló
zeneiskolák ugyancsak felmérték. A mé-
rések azt igazolták, hogy a nemzedékeken
keresztülívelõ zenetanulás, a rendszeres,
otthoni családi „zenefürdõ” jobban tanu-
ló, összeszedettebb, szellemileg és fizika-
ilag egyaránt teherbíróbb fiúkat-lányokat
eredményez. 

Különös körülmények között tárta
elénk a Mester ezt a tapasztalati tényt.
1952 koraõszén történt, még a kemény
Rákosi-korszakban, amikor a Zeneakadé-
mia – emlékeim szerint – X-es tantermé-
ben eligazításra rendelték az intézményi
vezetõket: a Zeneakadémiáról, az Erkel
Ferenc Zenei Gimnázium és Szakközép-
iskolából és, természetesen a Bartók Kol-
légiumból is, ahol mi, vidéki diákok lak-
tunk. Akkor még gimnazisták és akadé-
misták együtt. Magam is jelen voltam.

A párttitkár (a neve elveszett a történe-
lem homályában) a szociális arányszám
kötelezõ betartatását helyezte kilátásba (!)
a következõ tanévre, sõt fenyegetett egy-
fajta válogatással a már akkor ott tanulók
között is. (Ezt az eljárást ma és mindenkor
„numerus clausus”-nak hívják, és nagyon-
nagyon elítélik, ha velük teszi valaki.)

Megmagyarázom a boldog tudatlanok
kedvéért, hogy mi is volt ez a szociális
arányszám a mi esetünkben: a Zeneaka-
démiára – a már eredményes felvételit
tett hallgatók közül is – csak számszerû-
en ugyanannyi munkás-, paraszt- és ér -
telmiségi fiatal kerülhetett be mûvészje-
löltnek!Az úgynevezett osztályidegen di-
ák akkor jöhetett szóba, ha a szülei, erede-
ti foglalkozásukból (gyárigazgató, ház-,
illetve bérháztulajdonos, intézõ, táblabíró
stb.) kirúgatván, már olyan régen végez-
tek folyamatosan fizikai munkát, hogy
feltûnés nélkül munkás (paraszt) szárma-
zásúnak regisztráltathatták magukat. Per-
sze, remélve, hogy egy kevésbé rosszin-
dulatú személyzetis, ha észreveszi is,
majd szemet huny az eredeti származás
felett. 

Kodály néhány szolgálatkészen lihe-
gõ, demagóg hozzászólást kivárt, aztán
szót kért. A megszólítást mellõzöm, mert

Erkel Tibor

Kodály az én emlékeimben

Nagyjaink

*Elõször biztosítottuk zeneszerzõ diáktársainkat, hogy mûveiket ezután nem a fiókoknak írják, hanem azok majd
a mi elõadásunkban meg is szólalnak! A gyakorlat a szervezettel együtt átvándorolt a Zeneakadémiára is. A
késõbbiekben jelentõsen hozzájárult az új zeneszerzõ nemzedékek világsikerének megalapozásához.
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kiváló diákja – megelégelvén a kerületi
pártvezetés sajátos diktatúráját – az õszi
diákvezetõ-választásnál puccsot hajtott
végre, a legdemokratikusabb eszközök-
kel: követelte, hogy az elõzõ vezetõség
minden tagját külön-külön értékelhesse a
diákság, majd a már táblára írt megvá-
lasztandók listájával tehesse ugyanezt.
Végül, követelte, hogy minden új, meg-
nevezett jelölt, aki 50% + 1 jelölést kap,
szintén kerülhessen a táblára és – ter-
mészetesen – lehessen szavazni rá.

Csak az, aki tudja, hogy egy ilyen
puccsra esetleg gyanút fogott Igazgatóság
az összes értelmi szerzõt kicsapathatta az
ország valamennyi iskolájából, csak az ér-
tékeli a diákok tettét. 

Amúgy igen sikeres választás volt. Az
új vezetõség minden tagja, az elmúlt év-
tizedek során egyetemi tanár, megbecsült
tudós, – elõadó vagy – alkotómûvész lett,
esetleg intézményvezetõ vagy országos
irányító személyiség. (Névsor a szerzõ-
nél.) Számomra legkedvesebb tettük a Fi-
atal Zeneszerzõk Csoportjának létrehozá-
sa volt. Hihetetlen hasznossága mellett* a
neve megragadóan kedvesre tömörített
„FöZöCsö” formájában máig megmaradt,
létezik. Mindez elképzelhetetlen lett vol-
na Kodály példamutató, diktatúrát bénító
fölénye nélkül. Nem gondoltunk mi erre,
csak éreztük bátorító jelenlétét.

Erkel Tibor

elképzelhetetlen volt valaha is az „elvtár-
sak!” szót Mesterünk szájából hallani,
vagy a szájába adni. Zathureczky Ede he-
gedû-mûvész fõigazgatónk köszöntése
után is csak alig pár szót szólt:

„Mint azt a kedves Kollegák bizonyá-
ra tudják, Dávid királynak 700 hárfása
volt. Most tekintsenek szét e terem szék-
sorai között! E hárfások számos utódját
ismerhetik fel közöttünk, akik nemzedék-
rõl nemzedékre örökölt és továbbcsiszolt
tehetségükkel adják tovább tudásukat. Ki-
váló muzsikusok. Ezért, nem támogatom
én az ilyenféle válogatást.”

Hangos nevetés robbant ki, bár emlé-
kezem, hogy sokan, ki tudja miért, meg-
sértõdtek. Én a múltból ily módon felidé-
zettek felé dicséretnek véltem Kodály
szavait és föltétlenül eredményesnek a je-
len szempontjából. A 70. születésnapjá-
hoz közelítõ Kodály érvelésével senki
sem mert szembeszállni. Akadémiánkon
nem vezették be a szociális arányszám
gyakorlatát. Nálunk a zenész-dinasztiák

tovább éltek és élnek ma is. Viszont évrõl
évre számos tehetséges munkás és paraszt
fiatal került be oda, például a hajdani, ak-
korra bezárt egyházi iskolák konviktusos
tanulói közül, vagy a hihetetlenül eredmé-
nyes tarhosi, bentlakásos zeneiskolából.

A történetnek még nincs vége. Néhány
héten belül, a Rákosi-korszak legkemé-
nyebb évei egyikének folyamán lezajlott a
magyar oktatásügy elsõ és még évekig
egyetlen sikeres rendszerváltó tette! A
fentebb idézett zenei gimnázium néhány

Kodály az én emlékeimben

Nagyjaink

II. János Pál alakját
formázták a tûz
lángjai egy lengyel-
országi emlékün-
nepségen, az egykori pápa
halálának évfordulóján, je-
lentette a Vatikáni Hírügy-
nökség (VNS) hétfõn. A tu-
dósítás szerint a csoda-
számba menõ jelenés az
egykori pápa szülõhelyétõl,
a dél-lengyelországi Wado-
wicétõl nem messze történt
a Matyska-dombon. (Fény-
képpel!)

Az „Urunk Golgotája” né-
ven emlegetett dombot so-
kan megmászták idén ápri-
lis 2-án, II. János Pál halálá-
nak második évfordulóján,
hogy a tetején közösen
imádkozzanak.

Köztük volt Gregorz Lukasik, egy
fiatal munkás, aki fõleg azért tartott a
menettel, hogy kipróbálja új fényké-
pezõgépét. Több felvételt készített a

hegytetõn rakott tûzrõl, és otthon azt
vette észre, hogy az egymásba fonó-
dó lángok mintha a pápa alakját for-
máznák meg, amint kinyújtott jobbjá-
val áldást oszt.

Lukasik be-
számolt a képek-
rõl a helyi pap-
nak, aztán hírük

eljutott Stanislaw Dziwisz
krakkói püspök, az elhunyt
pápa titkárának fülébe,
majd végül a Vatikán is tu-
domást szerzett a csodás
fotókról.

Jarek Cielecki, a VNS
fõnöke személyesen uta-
zott Lengyelországba,
hogy meginterjúvolja az
amatõr fotográfust.
Cielecki szerint a felvétele-
ken látható lángok sziluett-
je valóban hasonlít „II. Já-
nos Pál, az Isten szolgájá-
nak” profiljára. Lukasik ha-
tározottan állítja, hogy nem

szerkesztette meg a digitális felvéte-
leket számítógép segítségével és
hangsúlyozta, hogy személyesen
akarja átadni õket XVI. Benedek pá-
pának.                         Forrás: Internet

Csodás fényképfelvétel
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Hit – Magyarság – Érték

É
pp egy évvel ezelõtt ünnepeltük volna az
1956-os forradalom és szabadságharc
50.  évfordulóját,  amikor a Magyar Rend-

õrség megtámadta az ünnepségrõl gyanútla-
nul hazainduló,  Fidesz-rendezvényen részt ve-
võ tömeget.  Az Ön fejlett igazságérzetének kö-
szönhetõen alakult a Civil Jogász Bizottság,

amely feladatául tûzte ki az ott megsérült,  ár-
tatlan,  jogsértett emberek védelmét.  

Október 23-án úgy viselkedtek a rend-
õrök, ahogy az instrukciókat kapták, hogy
hányan sérültek meg, még mindig nem
tudjuk. Folyamatosan derült ki: újabb és
újabb emberek jelentkeztek, akik nem mer-
tek kórházba menni, vagy nem mertek
mentõt hívni, mert féltek a retorziótól. Ezért
inkább orvos-ismerõssel láttatták el a sérü-
léseiket, vagy a családi orvoshoz fordultak,
és megkérték, ne jelentse sehol a dolgot.
Olyan sérültek is elõkerültek, akikrõl eddig
nem hallottunk. Tegnap találkoztam valaki-
vel, aki elmondta: a Madách térnél letérdelt
a rendõr és célzott gumilövedéket adott le
e hölgy mellébe, amely miatt mai napig
rákellenõrzésekre kell folyamatosan járnia.
A hölgy fiát hátba lõtte a rendõr. Elképesz-
tõ dolgok történtek. Sokkoló számaink saj-
nos igazak. A rendõrök csupán egy szem-
kilövést vállaltak magukra, de ez egyszerû-
en nem igaz. Szöõr Anna kolléganõm vé-
gezte a vizsgálatok eme részét, 14 szemsé-

san felfegyverkezve elkövetett hivatalos
személy elleni erõszakkal”  vádolták õket!
Õket is összeverték, megkínozták a Rádió

rülés keletkezett csak október 23-án!  A Ne
féljetek Alapítvány, melynek szintén kurató-
riumi tagja vagyok, két megvakult ember-
nek biztosított anyagi támogatást. A törté-
nések másik csoportja a koncepciós eljárá-
sok. Szeptember 19-én és 20-án éjszaka a
Kossuth térrõl békésen hazafelé menõ de-
monstrálókat összeverték, rabszállító autó-
ba tették, beszállították a börtönbe, majd
megkínozták és eljárásokat indítottak elle-
nük. Ezek a bûnvádi eljárások hosszú hóna-
pokon át folytak. A Civil Jogász Bizottság
készíttetett egy DVD-felvételt a sértettek
meghallgatásairól, ahol az emberek na-
gyobb csoportja megszólalt. Azok az embe-
rek, akik vállalták a nyilvánosságot, vállal-
ták az arcukat, a nevüket, velük szemben
kénytelen volt a hatalom megszüntetni a
koncepciós eljárásokat. Akiket viszont lebe-
széltek arról, hogy vállalják a nyilvánossá-
got, ne legyenek bátrak, hunyászkodjanak
meg, ne panaszkodjanak, stb., ellenük még
mindig folyik az eljárás. Illetõleg már ítéle-
tet hoztak velük szemben.

Nem tudjuk, de nem is akarjuk rákény-
szeríteni magunkat olyanra, aki fél vagy aki
nem mer beszélni. A napokban szólalt meg
az Echo tévében Fodor Gábor török szakos
bölcsészhallgató, akit két hetet kínoztak a
börtönben. Vagy az a két kislány, most
érettségiztek, elmondták, hogy „ csoporto-

Az emberi  mél tóság 
védelmében

Beszélgetés
Morvai Krisztina

büntetõ jogásszal,
a Civil Jogász

Bizottság 
társelnökével

Erkölcsi és anyagi támogatását szeretném kérni
Civil Jogász-Bizottságunk további munkájához.

Az „alternatív bizottságban”  dolgozó hét jo-
gász úgy döntött, hogy alapítványt hozunk lét-
re, s tevékenységünket a 2006. szeptember-
októberi rendõri brutalitásokat, önkényes letar-
tóztatásokat feltáró jelentésünk elkészítése után
is folytatni fogjuk. 

Az egyik tervünk a jelentés minél szélesebb
körben történõ nyilvánosságra hozatala Ma-
gyarországon s külföldön egyaránt. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy mind a magyar lakos-
ság, mind a „nagyvilág”  megismerje az igazsá-
got, s pártpolitikai szempontokon felülemel-
kedve elítélje az emberi jogok durva és töme-
ges megsértését, követelje a hasonló tragédiák
megelõzését

Úgy érezzük, hogy az ország jelenlegi hely -
zetében további komoly feladataink is vannak a
demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok
védelme terén. A kormánytól és a pártoktól
független szakmai, emberi jogi szervezetként
véleményformáló tényezõvé szeretnénk válni
Magyarországon. Ahogy eddig, úgy továbbra

Kedves Asszonyom!             
Kedves Uram!
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udvarán. Gyakorlatilag mindegyikük arról
számolt be, hogy megszüntették az ellenük
indított eljárást. Ez nagy eredmény!

Hit – Magyarság – Érték

Megnéztem a Civil Jogász Bizottság hon-
lapján az életrajzi adatait és meglepõdve ol -
vastam,  hogy orvosnak készült.  Hogy lett vé-
gül is jogász?

Szabó László csodálatos magyar taná-
romnak köszönhetem az Apáczai Gimnázi-
umban, mert rávilágított: a jogfosztottság-
tól legalább annyi ember szenved, m int a
különbözõ betegségektõl. Rádöbbentem,
hogy az orvosi hivatásban is az emberekkel
való kapcsolatteremtés vonz, tehát sokkal
kevésbé a  manuális része, a fizikai része,
mint inkább a lelki. A jogfosztottság, a mél -
tóság sárba taposása, az emberi jogok
semmibe vétele s ennek korrekciója, hogy
olyan helyzetbe kerülök a hivatásomban,
hogy képes leszek segíteni a megtaposott
méltóságú embereken, ez nagyon vonzott.

Hogy látod a nõk helyzetét: marad-
hat-e csinos és vonzó egész napos mun-
ka után egy hölgy,  aki mindemellett le-
gyen jó háziasszony,  ugyanakkor szeretõ
aszszony és feleség?

Igazságtalanságnak tartom a nõk túlter-
heltségét. Azt fogom nagy elõrelépésnek
tartani, amikor az igazságosság és a szere-
tet fogalma nem vagylagosan jelennek meg
az emberi kapcsolatokban, hanem is-is.
Szeretjük egymást és ezért igazságosak va-
gyunk egymással, például a családi munka-
megosztásban. A nõknek, miközben sze-

rencsés esetben van hivatástudatuk, mint
önnek és nekem,  azért a háztartásért, a
gyermeknevelésért, a családi otthon mele-
géért szintén mi tekintjük magunkat száz
százalékig felelõsnek, és halálos bûntuda-
tunk van, ha ennek nem tudunk megfelelni.
Úgy érezzük, mintha valami rettenetes bûnt
követnénk el azzal, hogy egyébként halálra
fárasztva magunkat végezzük a munkánkat
és gyakoroljuk a hivatásunkat. Ez alapvetõ-
en igazságtalan. Az igazságosság azt jelen-
tené, hogy megosztjuk egymás között a fel -
adatokat, hisz a család közös vállalkozás!
Hisz két felnõtt ember közös akarata kell a
családalapításhoz. 

Krisztina,  ismerte görög katolikus Nagyap-
ját?

Nagyon korán, harmincvalahány! ! !  éves
korában meghalt. Még az édesanyám is alig
ismerte saját apját. De hiszem, hogy a
Szentlelken keresztül egyengeti az utamat.
A megtérésemet is õ segítette. Édesanyám
nagyon eltávolodott a hittõl, amikor meg
kellett élnie, hogy 1946-ban, a kommuniz-
mus kezdetén, az oroszok bejövetelekor el -
veszítette görög katolikus pap édesapját, s
a 28 éves nagyanyám ott maradt öt gyer-
mekkel özvegyen!  A gyermekek azt élték
meg, hogy uram Isten, hát miért tetted ezt
velünk? Vagy nincs Isten, vagy olyan rossz,
hogy nem akarunk vele barátkozni. Elfor-

is rendszeresen és folyamatosan jelen szeret-
nénk lenni a sajtóban és a médiában, mindig
bátran kiállva az elnyomás és a jogsértések el-
len, s ugyanakkor tárgyszerû és megbízható in-
formációt adva az aktuális jogi-szakmai kérdé-
sekrõl. Szeretnénk rendszeresen konferenciá-
kat, emberi jogi szakmai-napokat szervezni, ki-
adványokat megjelentetni.

M indehhez nélkülözhetetlen, hogy a mun-
kánkat ismerõ és el ismerõ emberek támogas-
sanak bennünket, részben anyagilag, részben
tanácsaikkal, útmutatásukkal. Kérem, kövesse
az Október 23. Bizottság Alapítvány az Ember
Jogaiért munkáját honlapunkon és a médiában,
s lásson el bennünket ötletekkel, tanácsokkal.
Kérem továbbá, hogy anyagi lehetõségeihez
mérten segítsen minket pénzbeli támogatással
is, hogy az Ön közremûködésével minél több
fontos célt kitûzhessünk és minél több felada-
tot megvalósíthassunk a demokrácia, a jogálla-
miság és az emberi jogok védelme terén. Hon-
lapunk címe a következõ: 
www.oktober23bizottsag.hu. E-mai l  címünk:
bizottsag@oktober23bizottsag.hu

Szeretettel és köszönettel
Morvai Krisztina a Civil Jogász 

Bizottság társelnöke

Könyvdedikálás
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dultak Istentõl, s én egy ge-
nerációval késõbb éreztem
a nagyon erõs hívást.
Egész gyerm ekkorom ban
azt éltem át: ha bementünk
egy tem plom ba, édes-
anyám azonnal sírni kez-
dett. Annyit tudtam, hogy a
nagypapa pap volt, s vala-
hogy ezzel függött össze a
sírása. Belém ivódott, ha
megéreztem a tömjén illatát, vagy belép-
tünk egy templomba, rögtön összeszorult a
gyomrom. Jaj, Istenem, anyu már megint
zokog. Mert eszébe jutott, hogy amióta
Nagyapa meghalt, nekik milyen katasztro-
fális életük volt. 

Elég, ha annyit mondok: 1956-ban,
amikor keresztapám egy hazafias vers kap-
csán bíróság elé került és három év fegyhá-
zat kapott, az ügyész azt mondta: – Kérem
súlyosító körülményként figyelembe venni,
hogy a vádlott görög katolikus pap fia!  M i-
közben szerencsétlen alig ismerte az apját
és addigra rég meghalt a papa. Édesanyjá-
tól azt hallotta állandóan az anyám, hogy
édes Klárikám, húzd meg magad, maradj
csöndben, ne beszélj, örüljünk, hogy egyál-
talán életben hagynak bennünket. Mi va-
gyunk a legnagyobb ellenségei a rendszer-
nek, klerikális reakciósok. Nekem viszont
erõs megtérési élményeim voltak 14 éves
koromban, egyedül mentem elsõáldozó-
nak, és érzem, hogy a Szentlelken keresztül
a Nagypapa igenis közbenjár értem. 

Milyen érdekes,  Krisztina ellentmondott a
Ne beszélj,  kislányom, mert bajod származhat

belõle intelemnek! Édesanyjáról meséljen va-
lamit,  aki,  mint tudjuk: manöken volt…

Anyám nagyon szép, de egyébként a lel-
ke is szép. Sokat megfordul a Polgárok Há-
zában, ahol most beszélgetünk. Tevékeny-
kedik a polgári körökben. Õ is elkezdte fia-
tal korában ezt az igazságkeresõ, ellenálló
hangot. Csak neki egyfajta fogságot jelen-

tett a szépség.
Õt felfedezték,
és rátették erre
a pályára, hogy

õ szép, m egy a
kifutón és fo-
tózzák.

Nem akarom
szembe dicsérni,  de hogy érzi: nem nagyon
veszélyes,  ha egy nõ szép és okos is egyben.
Én már többször hallottam férfiakat viccelõdni
azzal,  jó,  ha egy nõ szép,  de ne legyen okos!

Ki mondja ezt, az itt a kérdés. Mert egy
igazán férfias férfinek fontos az, hogy társa,
partnere legyen. Lassan elmúlnak azok az
idõk, amikor a férfiasság fogalma azt jelen-
ti, le tudok-e szorítani egy nõt, terrorizálni
tudom-e, cselédsorba tudom-e tenni stb.
Nem ettõl férfias valaki. Hanem attól, hogy
egy erõs nõt társként el tud-e fogadni, és
egymással partnerként tudnak-e élni. Ez
fontos feladata a férfiaknak. Az emberi kap-
csolatok igazságosabbá tétele, s ezáltal a
nõk erõsebb pozícióba segítése nemhogy
ellenkezne a gyermekek világra hozatalának
igényével, hanem ez erõsíti majd a nõk el-
szántságát, hogy merjenek gyermekeket vi-
lágra hozni. 

Úgy kerek a beszélgetésünk,  ha megemlí-
ti három gyermekét,  kettõ közülük iker,  akik,
mint nyilatkozta,  nagyon boldoggá teszik Önt. 

Lili 17 éves, csodálatos lány, õ örökölte
a Nagymama szépségét. 180 centi magas,
hónaljig érõ lábakkal, egészen elképesztõ
szépség. Felnézek rá sok mindenért, na-
gyon fegyelmezett, jólelkû, klassz lány, aki-
nek nehézséget jelent, hogy kevés önbizal-
ma van. Az egyik legnagyobb ajándék, amit
neki adhattam az életben: a hit. Látom,
hogy õ most 17 évesen olyan erõs hitû,
mint amilyen én lettem 31-32 éves korom -
ban. Remélem, más minõségû lesz az élete

a párkapcsolatban, az életben azáltal, hogy
erõs hitû. Katolikus iskolába jár, nagyon jó
közösségbe tartozik. 

Az ikrek: Sára és Vera nagyon különbö -
zõek. Egy kicsit olya-
nok, m int a házaspá-
rok, egész nap vesze-
kednek, néha megpü -
fölik egymást, éjszaka
aztán összebújnak.
Teljesen különbözõek.
Császármetszéssel hoz-
tam õket a világra, és
am ikor ébredtem az
altatásból, ott állt mel-
lettem a bába. Meg-
kérdeztem tõle, m in-
den rendben van-e?
Egészségesek? Igen,
van két szép lánya, az
egyik kopasz, a másik-
nak nagy haja van. El-
képzeltem , m ilyenek

lesznek. Amikor hozták õket a pólyában,
Sára úgy nézett ki, mint egy párttitkár a volt
Szovjetunióból. Valóban teljesen kopaszon,
szigorú szemekkel nézett körül a világba.
Vera pedig a szöges ellentéte: hullámos,
szép hajjal, nõies arccal, és megszeppenten
húzta be nyakát a pólyába. Születésüktõl
kezdve teljesen különbözõek, de nagyon
szeretem mindhármukat. 

Mit tart legfontosabbnak az életben? 
Hogy azt a küldetést, melyre a Jóisten

szánta az embert a világra, be tudja teljesí-
teni. Folyamatosan kell imádságban kérni a
Jóistent, hogy világosítson meg engem ar-
ról, mi végre vagyok itt a világban? Egyet-
lenegy ember sem jött véletlenül a világra!
Van egy küldetésünk, amelyre engem a Jó-
isten szánt és szán, ahogy a Jóisten tervei-
ben szerepelek, s ez mindig megújul. Van
egy hosszú távú terve velem, s vannak hét-
rõl hétre tervei, amiket meg kell tõle kér-
deznem, hogy segítsen meglátni, s adjon
erõt hozzá, hogy be tudjam tölteni küldeté-
semet, ez a legfontosabb.

Szokott Vele beszélgetni?
Állandóan. Szent Ignác lelkigyakorlatra

járok a jezsuitákhoz, csodálatos dolog a
szent ignáci m ódszer, a szem lélõdés,
melynek az a lényege, hogy egy-egy bibli-
ai szereplõ helyébe hogyan élem  bele m a-
gam. Ezáltal egyre jobban megismerem
Jézust, próbálok hozzá hasonlóvá válni,
mert m inden keresztény ember példaképe
Krisztus. Ha megismerem, jobban meg-
szeretem, egyre mélyebb a kapcsolatunk,
s akkor  jobban élhetek a parancsai
szerint…

Frigyesy Ágnes

Hit – Magyarság – Érték

Doktorrá avatás,  1986

Lányaim:
Lili

Vera Sára

Édesanyámmal,  amikor Õ sztár -
manöken volt,  én meg óvodás
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Hit – Magyarság – Érték

S
zilágyi Zsolt, Tõkés László kampány -
fõnöke felidézte az elmúlt egy év tör-
ténéseit. M int mondta, épp egy évvel

ezelõtt indult a felkészülés az Európai Par-
lamenti választásokra. Az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács képvise-
lõi már akkor javasolták:
álljon össze egy erdélyi
m agyar  nem zet i közös
lista, de az RMDSZ ezt el-
utasította. Tõkés László
független jelölt hat erdélyi
szervezet felkérésére in-
dult az európai parlamen-
ti választásokon. A pártok
jelöl t jeinek kétszázezer
aláírást kellett összegyûj-
teniük, m íg az önálló je-
löltnek százezret. Tõkés
Lászlónak hat hét alatt si-
került  összegyûjteni a
m integy száznegyvenezer
aláírást. Szilágyi Zsolt ki-
tért arra a fr iss hír re,
m ely szer int  novem ber
25-én az európai par la-
m enti választások napjára Traian Basescu
állam elnök népszavazást ír t ki az egyéni
választókerületi rendszer bevezetésérõl.
Szilágyi szer int ez talán m ég növeli a vá-
lasztásokra jogosult állam polgárok akti-
vitását. A kam pányfõnök bejelentette: 10
nappal ezelõtt indult el Tõkés László hon -
lapja w w w .tokeslaszlo.ro és
www.tokeslaszlo.eu címen, mely rekord-
számú (kb. tízezer) érdeklõdõt vonzott ez
idáig. 

Tõkés László szerint önálló magyar ér-
dekképviseletre van szüksége az erdélyi
m agyaroknak, m ely nincs alárendelve
semmiféle más érdeknek. Véleménye sze-
rint az RMDSZ nem képviseli a magyarság
érdekeit, s már rég megdõlt Markó Béla
azon teóriája, mely szerint az RMDSZ-en
kívül nincs élet. Tõkés a határok feletti
nemzetstratégia képviselõje kíván lenni,
aki nem csupán az erdélyi magyarság, ha-
nem az összmagyarság érdekeit kívánja
érvényre juttatni. 

– Hogyan képviselné az RMDSZ az er-

délyi autonómia megvalósulását Európá-
ban, am ikor Erdélyben sem  képviselte –
jelentette ki Tõkés László. Véleménye sze-
rint Európában m indenféle kérdésrõl hall-
hatunk: rom a-kérdés, hom oszexualitás

kérdése, ám nincs magyar kérdés. Az
RMDSZ jelenlegi európai parlamenti kép-
viselõi tudatosan elsikkasztották az erdélyi
magyarok ügyét. Új honfoglalásról beszél-
nek, m iközben m i továbbra is hontalanok
vagyunk Romániában. Sõt további tér-
vesztés az osztályrészünk – mondta. Az
EMNT elnöke szerint az erdélyi honfogla-
lást nem téveszthetjük össze a parlamenti
helyekkel. Rámutatott: az RMDSZ meg-
osztotta a magyarságot és sokan új szer-
vezeteket hoztak létre.  Ám az erdélyi ma-
gyarság érdeke, hogy pártokon kívüli és
felüli képviselõje legyen, aki a határok fe-
letti nemzeti érdekérvényesítést tûzte ki
célul. 

Szilágyi Zsolt m indehhez hozzáfûzte:
Tõkés László sajátosan erdélyi és össz-
magyar képviselet megvalósításán fárado-
zik, aki egy személyben képvisel nemzeti,
keresztény és demokrata értékrendet. Tõ-
kés püspök kam pányának jelm ondata:
Unió, Erdéllyel! Szilágyi Zsolt kitért rá: Or-
bán Viktor hétvégén látogatást tesz Er-

délyben (Nagybánya, Avasújváros, Zilah
és Kraszna-mihályfalva). Egy nyilvános -
ságra került belsõ RMDSZ-es dokumen-
tumra hivatkozva közölte: fennáll a veszé-
lye annak, hogy a Tõkés László elleni nega-

tív kampány része-
ként a Fidesz elnö-
kének látogatását az
RMDSZ megzavar-
ja. Errõl tájékoztat-
ták Orbán Viktort is,
aki nem mondta le
útját. 

M int ismeretes:
Orbán Viktor, a Fi-
desz elnöke október
6-án Nagyváradon
jelentette be, hogy
pártja Tõkés Lászlót
támogatja, s társai-
val annyiszor m en-
nek Erdélybe,
ahányszor a püspök
hívja õket. Orbán,
aki egyben az Euró-
pai Néppárt (EPP)

alelnöke, azt is kijelentette: az EPP is tá-
mogatja Tõkést. 

Tõkés László újságírói kérdésre kije-
lentette: – Merõ szemfényvesztés arról be-
szélni, hogy õ kockáztatná az erdélyi ma-
gyar képviseletet az Európai Parlament-
ben. – Nekem jelentett volna kockázatot,
ha egy süllyedõ hajóra felülök, és hitelessé
teszem õket – mondta. Az RMDSZ által fel -
kínált elsõ vagy második helyet „ rozoga,
meglékelt, nem bejutó helynek”  nevezte.

Szilágyi Zsolt kampányfõnök szerint
Tõkés Lászlónak kétszeres esélye van a
bejutásra, mert neki 2,8 százalékot, míg az
RMDSZ színeiben indu -
ló jelölteknek 5 százalé-
kot kell elérniük a beju-
táshoz. – Tõkés meg-
mentheti a brüsszeli er-
délyi magyar képvisele-
tet, ugyanis a leadott
szavazatok harmincötö -
dét kell összegyûjtenie
– mondta.              Frigyesy Ágnes

Az egész magyarság pártokon kívüli és felüli képviselõje kíván lenni Tõkés László, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács elnöke az Európai Parlamentben, aki 2007. október 24-én sajtótájékoztatót

tartott Budapesten, a Vármegye Galériában. 

Unió, Erdéllyel
Az összmagyarság képviselõje kíván lenni Tõkés László
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„Számításunk szerint négy-
ötezerre tehetõ azok száma,
akik aktívan a maguk
misszióját végezték. Na-
gyon sok segítséget kap-
tunk a katolikus sajtó kü-
lönféle egységeitõl , ame-
lyek egyértelmûen felzár-
kóztak az akció mellé mind
az  elõkészítésben, mind a
városmissziós hét lebonyo-
lításában. A Mária Rádió a
kongresszust és néhány ki-
emelt eseményt folyamato-
san és tökéletesen közvetí-
tett. Az interneten a teljes
hanganyag megtalálható és
letölthetõ.

A városmissziós prog-
ramfüzet összeállítása igé-
nyelte a legtöbb munkát. Több mint 1400 prog-
ramot kellett rendezni a hozzá kapcsolódó egy-
ségekkel együtt és elektronikus úton feldolgoz-
ni. A módszer az volt: minden plébános kapott
egy kódot és csak õ vagy megbízottja léphetett
be a rendszerbe. Szorított a határidõ is, mivel
ekkor már a nyár elején voltunk. Közben az ere -
detileg megbízott nyomda felmondta a megálla-
podást, másikat kellett keresni. M indössze he-
ten dolgoztak a programfüzeten. Minden elis -
merést megérdemelnek, ízléses, szép és jó
munkát végeztek. Ezekbõl az ingyenes füzetek-
bõl összesen huszonkétezer darab készült és
gyakorlati lag mind elfogyott.

A médiumok érdeklõdése elsõsorban egy-
házi és a jobboldali országos orgánumok részé-
rõl volt. A napi híranyagban, sajnos, eléggé
agyonhallgatott volt az esemény. Egy „meleg”
felvonulásról, ahol mintegy százan lehetnek,
majdnem minden médium tudósít. Az, hogy kb.
tizenötezren felzarándokoltunk a Gellért-hegyre,
az nem volt hír.

Az óriásplakát is nagy vitákat váltott ki: mi
legyen rajta, és tulajdonképpen kiket szólítsunk
meg vele. Végül is úgy tûnik,  az emberek azon
csoportját sikerült megérinteni, elérni, amelyet
szerettünk volna megcélozni. Már négy nyugati

emberek elé, és mondja azt: én hiszek. Azokat
vállaltuk föl, akik Jézus Krisztusról hajlandók
voltak tanúságot tenni. A kiváló Eperjes Károlyt,
az „ügyeletes tanúságtevõt”   száz helyre is meg-
hívták, de õ csak két helyet vállalt, mivel azt
mondta, imádkozni is szeretne, viszont átadta a
lehetõséget a többi színésznek, akiket aztán
szintén meghívtunk.

Nagy feladatot jelentett magának a  kong-
resszusnak a megszervezése. Itt voltunk a leg-
nagyobb bajban, mert fogalmunk nem volt,
hogy hány ember jön el. (Végül is jóval keve-
sebb külföldi jött, mint amennyit prognosztizál-
tunk.) Logisztikai lag kel lett megszervezni az
egészet. Az elsõ feladat a szállások megszerzése
volt, mivel ingyenes szálláshelyekre gondol-
tunk. Ötven plébánián kellett szállásszervezõket
találni. 1200 személy elszállásolását terveztük,
és büszkék lehetünk a magyar szívre, mert 700
család 1400 szálláshelyet ajánlott föl. A legna-
gyobb gondunk az volt, hogy azok szomorúsá-
gát csökkentsük, akiknek nem jutott vendég. A
végén természetesen mindenki kapott köszönõ
levelet.

Persze, voltak szervezési érdekességek is. Pl.
ötven portugál egy nappal korábban érkezett. Mit
csináljunk velük? Volt egy angol, akinek becsípõ-

ország közössége keresett meg bennünket,
hogy használhatják-e a plakátunkat, mert jól el-
talált plakátnak tartják.

A keresztény színmûvészek is összefogtak.
Hozzávetõleg százan jelentkeztek, akik vállalták
plébániákon, hogy tanúságot tesznek hitükrõl. A
tanúságtételnek a lényege: áll jon ki a mûvész az

Misszió

A városmisszió tanulságai
A plébániai kiadványok és internetes oldalak szerkesztõinek VI. találkozójára került sor ok-
tóber 5 . és 7 . között a verbiták budatétényi lelkigyakorlatos házában,
ahol Blanckenstein M iklós pasztorális helynök, rektor, a városmisszió
egyházmegyei koordinátora csaknem másfél órás elõadásban foglalta
össze a városmisszió tapasztalatait. Az alábbiakban rövidítve közöl-
jük Blanckenstein M iklós atya beszámolóját.
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Misszió

dött a gerince, nem lehet feltenni a repülõre. Si -
került megoldanunk mindkét problémát. Ezek
már csak „ finomságai”  voltak a szervezésnek.

A második feladat az étkeztetés megoldása
volt. Hol egyen ennyi ember gyorsan és olcsón?
A Közgazdaságtudományi Egyetemre esett a vá-

lasztás. Közben az egész egyetem környékét fel-
túrták, a hidat lezárták. Azért megoldódott ez a
kérdés is.

A külföldrõl érkezett vendég 150 Eurót fize-
tett, ebbõl 20 Euró volt a regisztrációs díj. Ezért
kaptak a résztvevõk hátizsákot, heti jegyet, étke-
zést, és benne volt egy komplett esztergomi
program, ha igényelték. Egy nyugati számára a
150 Euró „mókusfütty” , nem összeg. A magyar
résztvevõk számára viszont forintban nem olyan
kevés pénz, ezért a bíboros úr létre hozott kü-
lönféle támogatási lehetõségeket. Az egyik az
volt, hogy ha van még hely a regisztráltakon túl,
a magyarok ingyen mehetnek be a Bazil ikába.

Sátrat építettünk a Bazilika elõtti téren. Az el-
sõ része volt az infó sátor, ahol idegen nyelveket
tudó tizenkét hívõ egymást váltva informálta, se-
gítette az érdeklõdõket. A sátor másik felében
székek voltak és kivetítõn kísérhették figyelem-
mel a Bazil ikában történteket, már amikor a
technika ördöge nem szólt közbe. Néha voltak
problémák.

Különleges feladat volt a VIP (kiemelten
fontos) vendégek fogadása. VIP alatt jelen eset-
ben a bíborosokat, fõpásztorokat értjük. Repülõ-
vel érkeztek és nekünk fogadni kellett õket. Ez
összesen 17 személyt jelentett ti tkárokkal
együtt.

Szálláshelyként, hogy közel legyen az Érse-
ki Palotához, a Hiltont választottuk. Nagyon ara-
nyosak voltak, az eseményre való tekintettel
majdnem 40 %  kedvezményt kaptunk. A VIP
vendégek szállítását úgy sikerült megoldani,
hogy egy ügyes szervezõ hölgy segítségével ta-
láltunk 17 autóval rendelkezõ, kellõképpen in-
tel l igens, nyelveket beszélõ hívõ úrvezetõt, aki
vállalta, hogy az esemény idején fuvarozza a
vendégeket, folyamatosan a rendelkezésükre áll.
A „sofõrök”  között olyan is volt, aki meghívta bí-
boros vendégét a családjához vacsorára.

A VIP vendégek a Duna Palotában étkeztek.
Minden alkalommal végig sétáltattuk a bíboros
urakat a sétáló utcában, felemelõ látványt nyúj-
tottak.  Azt hiszem, elõttük sem vallottunk szé-

gyent, nívósan meg volt szervezve az ellátásuk
itt tartózkodásuk idején. Az egyik legnépszerûbb
új mûfaj volt a plébániáknál is a „Meghallgat-
lak”  sátor. Be voltak osztva civil barátaink is,
akik szóróanyagokat osztottak.

Sokat törtük a fejünket, hogyan kellene vala-
mi látványosat csinálni. Nagy mise a Hõsök te-
rén? Meneteljünk egyet a Bajcsy Zs. úton? Fél-
tünk, hogy nem lesz elég ember. Ezután jött a
Gellért hegyi szabadtéri mise ötlete. 15 ezer em-
ber jelent meg ezen a szentmisén!

Néhány kedves esemény a missziós hétbõl.
A Hûvösvölgyben gyerekek minden reggel

zsemlét osztottak az arra járóknak és adtak hoz-
zá egy igemondatot, amit õk írtak meg. Volt egy
beöltözött Szent Erzsébet, aki osztotta a kenye-
ret. Az emberek meglepõdtek. Semmi atrocitás
nem történt, nagyon kedvesen zajlott az egész.
Volt aki azt mondta, a zsemlébõl nem kérek, de
a papírból igen.

A Szent Rita kápolnában, a Kun utcában a
plébános atya nem akart csatlakozni a missziós
héthez. Egy „ tûzrõl pattant menyecske”  hívõ
azonban összegyûjtött nyolc- tíz asszonyt. El-
kezdtek imádkozni, aztán népdalokat énekelni,
majd pogácsát sütöttek. Kitalálták azt, hogy õk
is írnak igemondatokat és csinálnak papírrózsá-
kat. Elmentek a Baleseti Kórház elé, és minden-

kinek, aki ment a kórházba, adtak egy ilyen ró -
zsát. 1400 rózsát csináltak, mind elfogyott. En -
nek hallatán az atya is egyre lelkesebb lett.

Voltak rendkívül jó ötletek. A Knézich utcai-
ak kinyitották zárdájukat és kávéházat üzemeltet-
tek. Bárki bemehetett, leülhettek. A nõvérek ott

ültek és lehetett velük beszélgetni. A ferencesek
csuhában az aluljárón keresztül a Váci utcában
sétáltak, imádkoztak. A buszból majdnem kies-
tek az emberek, ámuldoztak a látottakon.

A missziós hétnek akkor lett valódi eredmé-
nye, ha segítette, hogy a  plébániákon erõsödje-
nek a közösségek, a belsõ élet, kezdenek az em-
berek törõdni egymással.

Hogyan tovább? Úgy néz ki, hogy négy vá-
ros összekapaszkodik és csinál egy hasonlót. A
misszióskereszt kicsinyített mását Varsó vette
át, hozzájuk csatlakozik Barcelona, Zágráb és
Dublin.

A kiértékelés most van folyamatban. Csodá-
latos esetek történtek mind az atyák, mind a vi-
lági hívek részérõl. Isten kegyelmébõl ezen a hé-
ten nagyon sok örömben volt részünk. Nehéz
összerakni az élményeket meghatottság nélkül.

Meg kell említeni, hogy igen nívós, hittel te-
li elõadások és megszólalások voltak. Aki be-
szélt, az nem a szokásos magyar depresszió
hangulatát adta vissza. Mindenki járatlan volt
egy i lyen nagyságrendû szervezésben, de a Jó-
istenben bízva és csodákat megélve oldódtak
meg a problémák. Nagyon sokan dolgoztak
azért, hogy Jézusról több szó essék, és a világ-
ban legyenek találkozások. Fantasztikusan sok
jó ötlet volt.

Összegezve:  a Jóistennek nagy ajándéka
volt a városmisszió. Sok szépséget, szeretetet
lehetett látni katolikus testvéreinknél. Akinek
minimálisan volt egy kis katolikus elkötelezõdé-
se, az igyekezett valamit hozzátenni. Csak azt tu -
dom kívánni, hogy minden plébánia elõbb-
utóbb vegye észre ezeket a
lehetõségeket. Nem az a
kérdés, hogy sokan va-
gyunk vagy kevesen, ha-
nem az, hogy éljük a saját
hitéletünket. Legyünk nyi-
tottak, befogadók bárki
számára. Ez az a testvéri
helyzet, aminek a megte-
remtése maga a misszió.”        Szilágyi Ferenc
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O
któber 18-án Szent
Lukácsra emlékezünk,
ki orvos volt és egy-

ben a festõk védõszentje is.
Bráda Tibor festõmûvész kez-
deményezésére 2002 óta e na-
pot a festészet napjaként, ki-
állítások rendezésével ünne-
peljük. Mára túl nõtte a fõvá-
rost, sõt az ország határait is a
300-nál több rendezvény.
Idén a Szent István Bazilika
altemploma adott helyet a
szakrális alkotásoknak. Itt is-
merkedtem meg Köblitz
Birgit, Ferenczy díjas üveg-
mûvésszel.

Neve utal német szárma-
zására, és 1985-ben Halle-
Burg Giebichensteinben vé-

gezte a Képzõ és Iparmûvé-
szeti Fõiskolán, az Építészeti
üvegtervezés szakot. Nyári
mûvésztelepre jött Zebe-
génybe, ahol megismerkedett
egy magyar fiúval egymásba
szerettek. Tanulmányai befe-
jezése után összeházasodtak,
és azóta szabadfoglalkozású
mûvészként dolgozik Ma-
gyarországon. 2006-ban mes-

terkurzust végzett Mark
Angus vezetésével Frauenau-
ban.

Mi késztette, hogy az
üveget válassza, mint kifeje-
zõ eszközt?

Amikor rajzolni és festeni
kezdtem, szerettem a színe-
ket, és arra döbbentem rá,
hogy képemnek akkor lesz
igazán ereje, ha a fény átsüt a

színeken, az egyiket vissza-
foghatom, a másikat megerõ-
síthetem. A fénynek az áldo-
zata vagyok! Az üvegfestés
szakrális mûfaj a színes fé-
nyek misztikus hatást kölcsö-
nöznek a templombelsõben.
Szüleimtõl protestáns neve-
lést kaptam, ami az akkori
NDK-ban nem volt könnyen
összeegyeztethetõ a politiká-
val, így részükrõl ez nagy tel-
jesítmény volt. Két gyerme-
kemmel részt vesznek Nagy-
maroson az egyházi életben.

Templom számára mikor
kapta az elsõ megbízást?

Budapesti építész Káldi
Gyula hívott Tótszerdahelyre,
mert abban a távoli faluba épí-

Köblitz Birgit üvegmûvész

A fény erõt ad színeimnek

Szent Kereszt
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sok lépéssel jár, a rogyasztás
jobban kihasználja az üveg le-
hetõségeit. A 800 fok C-ra fel-
melegített üveg felületi struk-
túrát is kap. Ezzel az eljárással
festõiesebben tudok dolgozni,
a fekete szint a végén teszem

tett egy római katolikus temp-
lomot. A toronyba körablako-
kat készítettem 1992-ben, a
következõ évben a sátortetõ
alá, két nagyméretû üvegabla-
kot terveztem. Mivel egész ko-
rán beavattak a munkákba, jó
kölcsönös egymásra hatással
dolgoztunk, és ez szép temp-
lombelsõt eredményezett.

Dunabogdányba 1994–95-
ben az eklektikus stílusú ró-
mai katolikus templom vala-
mennyi üvegablakára kaptam
megbízást. A hívõk adomá-
nyából jött létre, és szép mun-
ka volt, sokáig foglalkoztam
vele, a koncepciót a plébános
úrral állítottuk össze. Kisma-
roson a Boldogasszony Háza
Monostor üveg ajtóit tervez-
tem meg. 

Budapesten 2003-ban a
Holokaust Dokumentációs
Központ és Emlékhely számá-
ra a vallási ünnepeket figye-
lembe véve terveztem az
üvegablakokat, ajtóbetéteket
és a korlát üvegburkolatát. Itt
a rogyasztott üvegtechnikát al-
kalmaztam. A hagyományos
ólomüveg nagyszerû eljárás

Jubileumi keresztszentelés Izsákon

fel, és újra, de már alacso-
nyabb hõfokon kiégetem.
Fontos, hogy a színezõ anyag
egyforma hõtágulású legyen
az üveggel, mert egyesül vele.
Múlt évben a Visegrádi Reha-
bilitációs Szakkórház kápol-

nájának üvegablakain dol-
goztam. Pályázat útján kap-
tunk pénzt, és az egyik oldal
elkészült. Közbejött a kórhá-
zakat sújtó rendelet, pedig
nagyon fontos lenne a kápol-
na másik oldalának ablakait
is befejezni.

Milyen munkákon dolgo-
zik most?

Állandóan, belsõ kény-
szerbõl alkotok. Felhívásokat
kapok kiállításokra, szobor-
szerû üvegtárgyakat készítek
és festek. Fõiskolai tanulmá-
nyaim alatt absztrakt irányba
mentem, amit most is fontos-
nak tartok, de az egyházi
munkáknál egyre inkább elõ-
térbe helyezem a figurális,
felismerhetõ elemeket tartal-
mazó kompozíciókat. Hívõk-
nek készül, akik a konkrétu-
mokban job-
ban bele
tudnak ka-
paszkodni.
Ezt az irányt
fogom foly-
tatni. 

Németh Andrea

A
szent keresztet megta-
láló Szent Ilona ünne-
pén, a Porta Kereszt

Kör alapításának ötödik jubi-
leumán, dr. Bábel Balázs, Ka-
locsa-Kecskeméti érsek, met-
ropolita szentelte föl a kisvá-
ros fõutcájának megfiatalított

büszkeségét, a felsõvárosi ke-
resztet.

Öntevékeny segítõk –
Heibl József és Borsos István
– már tavaly helyreállították a
korpuszt és a kereszttestet az
emléktáblával, a mû környe-
zete azonban lehangoló volt.
Ezen a civil szervezet fölkéré-

sére Beke István, a köztiszte-
letben lévõ izsáki vállalkozó
segített, aki munkatársaival
együtt helyrehozta a kerítést,
a burkolatot, és kiteljesedhe-
tett az Izsákon oly népszerû,
sokat látogatott emlékhely. A
fölszentelésnél szolgáló Dr.
Bábel Balázs, Kalocsa-Kecs-

keméti érsek beszédében a ke-
reszt üzenetérõl, értelmérõl,
õsiségérõl és egyben korsze-
rûségérõl szólt, majd köszö-
netet mondott mindazoknak,
akik akár Izsákon, akár más
helyeken, azért hoznak áldo-
zatot, hogy az õsök által emelt
szakrális emlékek megújulja-
nak. Külön szólt a Porta szol-
gálatáról: a Szent Ilona Ke-
resztkör tizenöt kereszt hely-
reállításánál segédkezett, és
jelenleg is négy kereszt re-
konstrukcióját vállalták fel,
szervezik.        Porta Egyesület
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Hagyományõrzés

V
alószínû, hogy így vélekedtek
azok is, akik 37 évvel az elsõ or-
szágos Röpülj, Páva verseny után

ebben a Nógrád megyei faluban, Dejtáron
népdalversenyt rendeztek. 

Kodály Zoltán születésének 125. év-
fordulója, valamint halálának 40. évfordu-
lója adta az ötletet a verseny megrendezé-
sére. Az, hogy mégsem a nagy zeneszer-
zõrõl nevezték el a versenyt, azért van,
mert a faluban negyven évig mûködött
egy országos hírû kántortanító, akit
Luspay Kálmánnak hívtak. Tanítói mun-
kája mellett Õ volt a falu kántora, ének-
kart, zenekart alapított. Zeneszerzõ, kar-
nagy és nem utolsó sorban kell megemlé-
kezni róla, hogy a Katholikus Kántor fõ-
szerkesztõje volt. A Kántor Szövetség
tisztikarában olyan személyiségek társasá-
gában munkálkodott, mint báró Apor Vil-
mos püspök (vértanú), Bárdos Lajos, Har-
mat Artúr, Dohnányi Ernõ, hogy csak ze-
nei múltunk jelentõs egyéniségeibõl sze-

mezgessünk. Kálmán bácsi 126
évvel ezelõtt született Egerben
és 47 évvel ezelõtt hunyt el
Dejtáron, ahol a falu temetõjé-
ben nyugszik. Hagyatékából ke-

rült elõ Serédi Jusztinián érsek, bíboros,
Magyarország hercegprímásának Luspay
Kálmán nyugdíjba vonulásakor 1943
szeptemberében írt elismerõ sorai. A le-
vélben megköszöni azt, hogy nemcsak ok-
tatói tevékenysége volt példás, lelkiisme-
retes és eredményes, hanem a népnek gon-
dos nevelése által is messzire kiható emlé-
ket hagyott maga után. Az egyházi zene

mûvelésével, a mintaszerû népéneklés
meghonosításával és terjesztésével orszá-
gosan ismert nevet vívott ki magának.     

Apostolkodó buzgóságával és magán-
életének szép példájával jelentõs része van

a dejtári nép vallásosságának és jó erköl-
cseinek kifejlesztésében is. Ezek után ter-
mészetes, hogy Kodály kortársáról,
Luspay Kálmánról nevezték el a népdal-
versenyt, amellyel a falu hagyományt sze-
retne teremteni, azaz évenként megren-
dezni a versenyt.

A faluban már a 2007. évi események
a „Legyen a zene mindenkié” mottó jegyé-
ben zajlottak, mint az augusztus 18-án
megrendezett falunap is. Ekkor posztu-
musz díszpolgári címet adományoztak
Luspay Kálmánnak az elõzõekben felso-
rolt érdemeiért. 

A verseny három korcsoportban került
megrendezésre, 3-4. osztályos, 5-6. osztá-
lyos valamint a 7-8. osztályos tanulók kö-
zött. A környékbeli települések iskoláit is
meghívták, így huszonkét versenyzõ vett
részt a megméretésen. Kodály-gyûjtésbõl
való népdallal, valamint egy szabadon vá-

„Legyen a zene mindenkié"
Luspay Kálmán népdalverseny 

Dejtáron
„Ha soha mást nem jegyeztek volna fel költõk, írók, történé-
szek, szociológusok, csak a népdalokat gyûjtõk jegyzetei ma-
radtak volna fenn, akkor sem volna az életnek ismeretlen vo-
natkozása: öröme, vágya, panasza, átka és bocsánatkérése. A
népdal maga a teljesség. Az egymáshoz és az éghez szóló da-
lokban megvalósul a nekünk küldött isteni dalokra adott le-
hetséges válaszok teljessége.”

(Fekete György: Bátorító címû könyvébõl)

Szivárvány kórus

A zsûri

Díjátadás
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lasztott dallal indultak a szereplõk. A
szakmai zsûriben Budai Ilona népdaléne-
kes, Alberti Árpád atya, a helyi kórusveze-
tõ és még két fõ személye biztosította,
hogy igazságos döntés szülessen. A ver-
senyzõk, ha kicsit izgultak is, szép teljesít-
ményt nyújtottak. Köszönet illeti a felké-
szítõ tanárokat is. A képek tanúskodnak a
verseny kitûnõ hangulatáról. A zsûrielnök
kiemelte, hogy most, amikor az általános
iskolában heti egy óra énektanítás van, a
középiskolában a 3. és 4. osztályban meg
már nincs is énekóra, ezért nagyon fontos
az ilyen versenyek felkarolása.

Talán éppen Dejtárról indul el az a
mozgalom, amely olyan jól mûködött
1970-ben, amikor Õ is gyõztese volt az ak-
kor országos méreteket öltõ versenynek.
Sok sikert kívánt a továbbiakban a ver-
senyzõknek és megköszönte a szervezõk
munkáját. Szavai szerint sok-sok verse-
nyen volt a zsûri elnöke, de az ritkán volt
ilyen jól megszervezve. Budai Ilona
szerint is van jövõje ennek a kezdeménye-
zésnek, mert Kodály szavait idézve: „Utó-
végre lehet élni zene nélkül is” – de sze-
rinte nem érdemes!

A rendezvényt színesítette a pár éve
alakult helyi Szivárvány kórus. A legis-
mertebb Luspay Kálmán-szerzeményeket
adták elõ: a Magyarország Patrónája és az
Imádkozzunk a hazánkért kórusmûveket.
Kedves színfoltja volt a versenynek, hogy

Budai Ilona a helyi Szívárvány kórussal
együtt énekelt, valamint a 40 évvel ezelõtt
a faluban kántor-káplánként mûködõ Al-
berti Árpád atya rákospalotai plébános
elõadott egy népdalt, amelyet meg is taní-

tott a jelen levõknek. Nagy sikere volt a
helyi iskolások elõadásában Arany János
„Fülemile” címû adaptációjának. 

A versennyel egy idõben a falu kultúr-
házában Kodály Zoltán – Luspay Kálmán
kiállítás nyílt, amelybõl az utóbbi állandó
kiállításként majd a tájházban lesz látható.
A felejthetetlen nap azzal zárult, hogy a
Luspay-család jelen lévõ tagjai, valamint a
versenyzõk és a zsûri tagjai megkoszorúz-
ták a templom falán elhelyezett emléktáb-
lát és Luspay Kálmán sírját.

Gréczi László  

„Legyen a zene mindenkié"

Budai Ilona adja át a díjat

SZERETET
Gyermekkoromban nem volt divat minden
nap elmondani, szinte köszönésszerûen a
szüleimnek, hogy szeretem õket. Nagytest-
vérem már elköltözött tõlünk, felé sem tud-
tam kimutatni szeretetemet. Háziállatom
sem volt, akit babusgassak.

De mi is az a szeretet? Meg lehet ezt
egyáltalán fogalmazni tökéletesen? Te-
gyünk egy kísérletet. Szeretve vagyok, ami-
kor elfogadnak úgy, amilyen vagyok. Hát
az igazi szeretet, amikor soha nem figyel-
meztetnek a hibáimra? Arisztotelész szerint
a szeretet az, amikor nem vagyok magam-
ban, egységben vagyok mással. Egyet gon-
dolunk, együtt érzünk, 'egy húron pendü-
lünk'. A legelsõ ember, akivel ezt a csecse-
mõ megtapasztalja, az édesanyja. Az anya
feltétel nélkül szereti gyermekét. Nem vár a
teljes ellátásért viszonzásba semmit. A nö-
vekvõ gyermek felfedezi legszûkebb kör-
nyezetét, a családját. Másképpen viszonyul
az édesapjához, mint az anyjához. Az apá-
nak bizonyítani akar, megfelelni az elvárá-
sainak. A testvérek pedig viszonyítási pon-
tok a családban, csoportban. Ha bármelyik
szereplõ is hiányzik, sérül a gyermek sze-

mélyiségfejlõdése. A gyermek nélküli há-
zasság a kötelék hiánya miatt elszürkül, fel-
bomlik.  Amelyik csemete a családból ma-
gával hozza a szeretetet, az könnyebben il-
leszkedik be az iskolába, nagyobb közös-
ségbe, társadalomba. Együttmûködésre van
szükség a jó közösséghez. A szekularizá-
ció-elkülönülés ezért hozott érzelmi válsá-
got. Nem ismerik egymást a szomszédok, a
rokonok sem tartják a kapcsolatot, nincse-
nek közös élmények, hogy tartson így ösz-
sze a társadalom? Hol a szolidaritás?

Gyakran hallani lecsúszott, szerencsét-
len emberek szájából, hogy ez az ország
szégyene, ami vele történt, nem az övé, ez
a társadalom hibája. A társadalom miatt
vesztette el a munkahelyét, lakását, család-
ját, keveredett adósságba? Ezek nem az õ
döntéseinek következményei? De amikor
jól keresett, szép háza volt, modern kocsija,
azt se a saját eredményének tartotta, hanem
a társadaloménak? Amikor bajba jutott, ak-
kor várja a közösség szeretetét és segítsé-
gét. És ha ezt nem kapja meg, dühödt és
csalódott. De õ gondolt-e az elesettekre,
amikor neki ment jól a dolga?

Az államnak kötelessége segíteni?
Arisztotelész szerint igen, mert az állam
célja a közjó és az emberek önmegvalósítá-

sának elõsegítése.  Az emberek kormányt
hoztak létre, bíróságot, pontosan megszab-
ták az emberi jogokat, és még az a furcsa-
ság is elõfordulhat, hogy a nép által felállí-
tott rendõrség rátámad a népre. Társadalmi
kohézió, összefogás nem csak egy nemze-
ten belül szükséges. A Föld jövõje érdeké-
ben például a népek együttesen kell hogy
csökkentsék a környezetszennyezést. Min-
dig értetlenkedtem azon, amikor valaki har-
cos, elszánt állatvédõ vagy természetvédõ.
Természetesen mindkettõt fontosnak tar-
tom én is, de amíg az emberi jogok sérül-
nek, addig az az elsõdleges gond és feladat,
amellyel szerintem foglalkozni kell. A
gyermekprostitúció, a rabszolgaság, a
kényszer kábítószerezés mellett eltörpülnek
a gorillák vagy a bálnák vagy a kóbor ku-
tyák problémái.

Kit szeret az ember a legjobban? Ez
nagyon nehéz kérdés. A szüleit? Gyere-
két? Szerelmét? Kinek ad meg mindent?
Minden jó falatot, izgalmas olvasmányt,
kellemes szépítõ szereket? Hát magának!
És ez baj? Dehogyis. Még Jézus is azt
mondja: Szeresd felebarátodat, mint
TENMAGADAT. Mert megmarad a hit,
remény, szeretet, de legfontosabb és leg-
erõsebb a szeretet! Papp Nóra
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Budapest–Törökõri Kis Szent
Teréz Templom oltár ikonjai.
Bajcsy Lajos rk. esperes
plébános, Zolcsák Miklós gk.
atyák és ikonfestõ csoportjuk
közös alkotásai. Az oltárok
készültek: 2000-tõl 2003-ig.

Fotó: Bágya Ferenc
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R
advánszky Albert az
evangélikus egyháztörté-
net jelentõs alakja, 25

évig egyetemes (országos) fel-
ügyelõje, a két világháború
közti egyházi élet jellegzetes
alakja. Az egyházi közelmúltra
vonatkozó, örvendetesen meg-
szaporodó emlékezések inkább
a püspökök és lelkészek szere-
pét idézi föl, Radvánszky Al-
berttel mégis érdemes kivételt
tenni. Hiszen nélküle nem kép-
zelhetõ el a két világháború
közti, a háború alatti és utáni
evangélikus egyháztörténet. 

A Rubicon c. színvonalas tör-
ténelmi ismeretterjesztõ folyó-
irat 2007. évi 4-5. tematikus szá-
ma a Horthy-korszak elitjével
foglalkozik. Ebben jelent meg
az információ, amely szerint
protestáns részrõl Radvánszky
Albert 1942-tõl töltötte be a ko-
ronaõri tisztséget. A középkor-
ban komoly méltóságnak szá-
mító koronaõrök még a két vi-
lágháború között is jelentõs
közéleti funkciót töltöttek be.
Mivel az akkori magyar alkot-
mányban a Szent Korona ki-
emelkedõ szerepet játszott, ezért
két régi történelmi család sarját,
egy katolikust és egy protestánst
választottak koronaõrnek, a pro-
testánsokon belül pedig válta-
kozva egyszer reformátust,
majd evangélikust. 1928-ban a
törvény a mindenkori miniszter-
elnökkel egészítette ki a korona
õrzõinek számát. A király nél-
küli királyság számára a korona
nem elsõsorban a királyi ékszer
volt, hanem az önálló államiság
szimbóluma, elsõrendû történelmi és köz-
jogi fontosságú ereklye. 

A koronaõri tisztség békeidõben in-
kább reprezentatív funkció volt, de a II.
világháború válságos korában, amikor a
jogrend és az alkotmányosság megingott,
az ország függetlensége veszélybe került,
mégis nagy jelentõségûvé vált. Az evan-
gélikus Radvánszky Albert báró 1942-tõl
töltötte be ezt a bizalmi funkciót. Õ volt

az, aki felsõházi tagként 1943-ban részt
vett a Kállay-kormány diplomáciai tapo-
gatózásaiban, ill. 1944-ben a zsidómen-
tésben és a Svéd Vöröskereszt által szer-
vezetett védett házak mozgalmában. 1944
márciusában a szövetséges német meg-
szállók bábkormányt erõltettek az ország
élére. A függetlenség maradéka pedig ak-
kor veszett el, mikor az 1944. októberi
meghiúsult fegyverszüneti és kiugrási kí-

sérlet után a Szálasi-vezette nyi-
lasok kerültek uralomra. 

A konzervatív báró Rad-
vánszky Albert koronaõr a Né-
metországba hurcolt Horthy
Miklós kormányzó híve, emlék-
iratában beszámol 1944 utolsó,
drámai hónapjairól. Radvánszky
a nyilas uralmat illegitimnek tar-
totta, ezért nem jelent meg
Szálasi november 4-i eskütéte-
lén (mint koronaõrnek a törvény
szerint ott lett volna a helye).
Tisztségükrõl báró Perényi
Zsigmonddal, a katolikus koro-
naõrrel mégsem mondtak le, ha-
nem megkísérelték a nyilas dik-
tatúra körülményei között véde-
ni ezt a drága nemzeti ereklyét.
A korona bizonytalan kezekbe,
illetve külföldre jutását avval
kívánták megelõzni, hogy a ko-
ronát Pannonhalmára viszik és
ott megbízható helyen elrejtik.
Tervük meghiúsult, mert a nyi-
las kormány a Nemzeti Bank
kincseivel együtt Veszprémbe,
Kõszegre, majd onnan külföld-
re vitette a koronát. Sorsa in-
nen már ismert,  szerencsés
módon nem sérült, hanem az
amerikaiak kezébe került, akik
1978-ban adták vissza Ma-
gyarországnak. A koronaõrök
szerepe 1944 végén gyakorla-
tilag lezárult. Radvánszkynak
a Magyar Országos Levéltárba
eljutott feljegyzése õrizte meg
utolsó akciójuk emlékét
(Centgraf Károly: Budától Kõ-
szegig, Levéltári Szemle, 1978.
1. sz.). 

A magyar evangélikus egy-
háztörténet számára azonban

Radvánszky Albert koronaõri szerepénél
is fontosabb magas egyházi tisztsége. A
Radvánszky-család zólyomradványi ágá-
hoz tartozott. 1880-ban született, Hatvan
közelében, a Verseghez tartozó Puszta-
varsányon volt birtoka és mintagazdasá-
ga. Jogi és államtudományi diplomával a
közéletbe is bekapcsolódott, társadalmi és
jótékonysági tevékenységet végzett. Majd
25 éves korától, 1905-ben a fõrendiház

Koronaõr és egyetemes felügyelõ

Báró Radvánszky Albert (1880–1963) emlékezete

Evangélikus hírek
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tagja lett. A gróf Tisza István mi-
niszterelnök által vezetett Szabad-
elvû Párt és Nemzeti Munkapárt
tagjaként Tisza bizalmas híve. A
politikában gyakorlatot szerezve,
az elsõ világháború után mégis fõ
tevékenységi köre a családjában
hagyományos evangélikus egyházi
szerepe lesz. 1923-tól választják
meg egyetemes egyházi és iskolai
felügyelõnek, amely megfelel a
mai országos felügyelõi jogkörnek.
Már apai nagybátyja, Radvánszky
Antal is betöltötte ezt a funkciót
1879-tõl 1881-ig.  (Boleratzky Ló-
ránt: A magyarországi evangélikus
egyházfelügyelõi intézmény erede-
te és egyházjogi jelentõsége, Mis-
kolc 1942).

Radvánszky Albert huszonöt nehéz és
küzdelmes éven át viselte magas tisztsé-
gét, mindenben egyháza támaszaként
(1923-1948). A Trianonban megcsonkult
egyház újjáépítésében nagy szerepet ját-
szott, az õ korszaka alatt a zsinat
1934–37-ben új egyházi törvénykönyvet
alkotott. 

Radvánszkynak része volt abban,
hogy sikerült ellenállni a hitleri Németor-
szág követelésének, miszerint adják át
Luther végrendeletét. A háború válságos
idõszakában részt vett a már említett érzé-
keny és bizalmi diplomáciai és politikai

mûveletekben. A háború után Ordass La-
jossal együtt megpróbált ellenállni az
egyre növekvõ baloldali nyomásnak. En-
nek következtében - nem tekintve 25 éves
mûködésének eredményeit, a zsidómen-
tésben és németekkel szembeni politiká-
ban szerzett érdemeit - 1948-ban Rákosi
rendõrsége az evangélikus egyház megfé-
lemlítése céljából Ordass Lajos bányake-
rületi püspökkel és Vargha Sándor egyete-
mes fõtitkárral együtt elfogta. A fogság-
ban kényszer alatt Radvánszky lemondott
egyetemes felügyelõi tisztségérõl. Idõs
kora és betegsége miatt fogva tartását ha-
marosan megszüntették, kórházi ápolás

után a Fébé hûvösvölgyi anyaházába
került. Élete hátralevõ részében az
idõközben Budai Szeretetotthonná
váló intézményben élt csendesen. Az
egyházi hivatalosságoktól elfeledve
halt meg 1963-ban. 

Emléke ébren tartásáért, szerepé-
nek méltatásáért eddig nem sok tör-
tént. 1956 decemberében ugyan egy-
háza még életében rehabilitálta, de
ezt a rendszerváltás után, 1992-ben
meg kellett ismételni. Máig is az
evangélikus egyháztörténet nagy is-
meretlenjei közé tartozik, akik türe-
lemmel várják, hogy meg- és elis-
merjék áldozatos tevékenységüket.
Egyházi történelemkönyvekben, pél-
dául az Evangélikus arcképcsarnok-

ban már szerepel. Radvánszky Albert
egyetemes felügyelõ emlékét máig egyet-
len emléktábla õrzi, a Hatvanhoz közeli
Heréd evangélikus templomában, ahol
gyakran megfordult. Életmûvének továb-
bi részleteit aprólékos egyháztörténeti ku-
tatás hozhatja felszínre. 

Emlékezzünk mi is báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelõre és rajta ke-
resztül ezen õsi felvidéki magyar család-
ra, akik a magyar evangélikusság nehéz
korszakaiban, így a 20. században is az
egyház hûséges és állhatatos támaszai
voltak.                             Czenthe Miklós

Az Evangélikus Országos Levéltár igazgatója

Evangélikus hírek

G
áncs Péter, a Déli
Egyházkerület püs-
pöke avatta fel a

Pesti Evangélikus Egyház
Deák téri gyülekezetének
udvarán – a Lutheránia
énekkar szereplésével –
azt a két hatalmas már-
ványtáblát, melyre a gyü-
lekezet megalakulása óta
ott szolgáló felügyelõk és
lelkészek nevét vésték fel.
A „többszörösen megtépá-
zott evangélikus egyház
sokszor megpróbált gyüle-
kezete kétszázhúsz eszten-
dejének” történetét id. dr.
Fabinyi Tibor egyháztörté-
nész-professzor foglalta
össze. 

Az elsõ próbatételnek a
18. század felekezeti sovi-
nizmusát jelölte meg, ami-
kor a protestánsok, zsidók
és cigányok csak a városfalakon kívül he-
lyezkedhettek el. Késõbb II. József türelmi

rendelete biztosította az egyház vallássza-
badságát és pesti polgárjogát. A második

próba a nemzetiségi (német,
szlovák) villongások kora
volt. Ezt követte a szegé-
nyebb néprétegek kivándorlá-
si hulláma, majd a legna-
gyobb tragédia: Trianon. A
két utolsó tõrdöfés a rövid né-
met és a hosszú orosz meg-
szállás korszaka és azoknak
ma is érezhetõ hatása. 

Kétszázhúsz év alatt hu-
szonhét lelkipásztor, huszon-
öt felügyelõ tartotta életben a
pesti egyház gyülekezetét.
Kérdés, hogy a nagy nehezen
átvészelt múlt után az egyhá-
zi élet, a hirdetett evangélium
iránti mai
közönyt, a
laza kor-
szel lemet
és a hitet-
lenséget is
le tudja-e

majd küzdeni?                
Kovács Mária

Deák téri táblák
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Zarándoklat

A plébánia hívei június 22–27 kö-
zött negyedik alkalommal vettek
részt zarándoklaton László atya
vezetésével. Németföldön, Erzsé-
bet és Gizella nyomdokain jár-
tunk, Mária kegyheIyeket látogat-
tunk meg és felkerestük XVI. Be-
nedek pápa szülõházát is.

S
zent Erzsébetre a Bánk bánból is-
mert II. András magyar király és
Meráni Gertrúd lányára különösen

Thüringiában emlékeznek plakátok és ki-
adványok hívják fel a figyelmet az ünne-
pi év eseményeire. Rövid élete ellenére
példája és hatása élõ és eleven.

Utunk elsõ állomása a három folyó
(Duna, Inn, Ilz) összefolyásánál épült
Passau volt ahol elõször a Mariahilf ko-
lostortemplomot néztük meg. Misénk
Szent István király felesége, Boldog Gi-
zella sírja mellett volt, az Angolkisasz-
szonyok templomában.

Regensburgban, ahol 1400 mûemlék
és 300 templom található, a gótikus építé-
szet remekét, a dómot néztük meg: Gábri-
el, Szûz Mária, Szent György és Szent
Márton szobrát a gonosz lelkeket távol
tartó ördög és öreganya kõalakját, az
ezüst, barokk oltárt és a kettõs kerengõt
amelynek nyolcas alakja a végtelent szim-
bolizálja. Misénk is itt a dómban volt. Vé-
gigsétáltunk a középkori 16 lyukú hídon,
s innen gyönyörködtünk a polgárházak, a
só-vámházak, a városháza és a dóm egy-
szerre elénk táruló panorámájában.

Regensburgban városünnep volt szín-
padokkal, sátrakkal, árusokkal és renge-
teg emberrel mindenhol. Kis ízelítõt kap-
tunk abból, hogyan ünnepelnek. Eisenach
már valóban Szent Erzsébet városa. Kis-
gyermekként került a thüringiai õrgróf
udvarába a legidõsebb fiú mátkájaként.
Jegyese halála után itt lett korban hozzá
közelebb álló Lajos felesége, boldog
anya, majd özvegy. Ez az a város, ahol a
Frauenplan-templomban még gyermek-
ként levetette koronáját és ékszerek nél-
kül vett részt a szentmisén. Itt volt az es-
küvõje a piactéren álló Szent György-
templomban, itt állt a ferencesek kolosto-
ra, ahol Te Deumot énekeltek vele a rend-
tagok Emléktábla hirdeti a helyet, ahol
1226-ban Erzsébet kórháza volt. A herce-
gi rezidencián rendezett dalnokversenyen

telték fel, ez volt Németországban az elsõ
gótikus templom. A német lovagrend
gondozta, s a hesseni õrgróf ok temetke-
zési helyéül is szolgált.

Erzsébet üres szarkofágját ma egy bal-
dachinos kápolnában õrzik, lánya, Zsófia
által készíttetett ereklyetartót a sekrestyé-
ben óvják. A színes üvegablakok és a kö-
zépkori szárnyas oltárok mély nyomot
hagynak az idelátogatóban. A gót-rene-
szánsz városházán is Erzsébet dombormû
látható. Egy román kapuív – az 1200-as
évekbõl – a Szent Kilián-templomon arra
emlékeztet, hogy a szent ezen a kapun át
járhatott 800 évvel ezelõtt.

Misénk a Szent Péter és Pál templom
altemplomában volt, ahol Erzsébet erek-
lyét õriznek.

Kölnben az ókeresztény templom he-
lyén épül a világörökség részét képezõ
dómot jártuk be, elbûvölve a 979-bõl
származó feszület, a szárnyas oltárok,
üvegablakok, a palástos Madonna, a Há-
romkirályok drágakõ berakásos ereklye-
tartója csodálatos együttesétõl. A Kölni-
víz Múzeumban is jártunk A helyi sör, a
„Kölsch” megkóstolása sem maradt el,
melynek egysége a 2 decis, vékony magas
pohár. Aachenben misénk a dóm Nagy
Lajos király által alapított magyar kápol-
nájában volt. A templom galériáján Nagy
Károly koronázási trónja áll, a dóm külsõ
oldalán Varga Imre Szent István szobra
fogad.

Az adelsriedi autóskápolna érintésével
Augsburgba érkeztünk. Csodálatos a dóm
román stílusú altemplomában az idõsebb
Holbein négy táblaképe. Bizony a
Fuggerek pénzébõl jutott a templomok
gazdagítására is. A magyar történelembõl
jól ismert Lech mezeje mellett elhaladva
érkeztünk Altöttingbe, a híres fekete Má-
ria kegyhelyre. Megható volt látni a fala-
kat mindenütt befedõ hálaadó táblákat,
képeket. Meglátogattuk Konrád barát kút-
ját és sírját aki a szentséget a zarándokok
türelmes fogadásával, ellátásával érte el.

Meglepetésként utolsó állomásunk
Marktl am Innben, XVI. Benedek pápa
szülõháza volt. Az egyszerûen berende-
zett ház rengeteg látogatót vonz, s min-
denki érezheti a helybeliek büszke öntu-
datát. Köszönet a Makrovilág iroda jó
szervezésének, idegenvezetõnknek és
László atyának, akik mindent megtettek,
hogy utunk lelki élményekben gazdag le-
gyen.                            Borsos Zsuzsanna

Szent Erzsébet nyomában zarándokoltunk

jósolta meg Clinsor, a varázsló, a „csil-
lag” születését. Annak a csillagnak, aki
éhínség és járvány idején gabonát osztott,
kenyeret süttetett 900 embert táplált na-
ponta, szolgáival szõtt-font, kórházat léte-
sített, ahol maga is ápolta a betegeket.

Wartburg vára a román világi építészet
remeke. Szent Erzsébet szobáját XIX.
századi mozaikok díszítik, a freskók éle-
tének fontos mozzanatait örökítik meg. A
lovagterem mennyezetének mostani ki-
alakítása Liszt Ferenc javaslatai szerint
történt. Az út csúcspontja a vár alatti
Elisabeth Planon, a szabadtéri misézõhe-
lyen megtartott szentmise volt. A borús
idõk után a mise végére a nap éppen az ol-
tárra sütött, a madarak segítették az ének-
lõ résztvevõket, a magas, lombos fák a
legszebb gótikus környezetet varázsolták
körénk. Erzsébet Eisenachból Marburgba
került, s mi is követtük ebbe a városba,
ahol négy éven át élt. A mezõn álló kápol-
nája és kórháza helyén ma a halála után
négy évvel emelt Szent Erzsébet-temp-
lom tör a magasba. Elmentünk a kúthoz
is, ahonnan naponta a vizet hordta, fel-
mentünk azon a meredek úton, amelyen a
templomba járt.

Erzsébetet 1236-ban avatták szentté.
II. Frigyes császár mezítláb, vezeklõ ru-
hában vitte a vállán a koporsóját. A mar-
burgi Erzsébet-templomot 1283-ban szen-
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Díjátadás

Á
rpád- házi Szent Erzsébet születésének
800. évfordulóján a pusztamérgesi temp-
lomban október 14- én jubiláló házasok-

kal ünnepelt együtt az egyházközség. A szent-
misén megjelentek azok a személyek, akik a
szomszédos Ruzsán augusztus 5- én és
Öttömösön szeptember 7- én Szent Erzsébet
Okleveleket kaptak, hiszen az ünnepség kereté-
ben kerültek átadásra a szent királylány emlé-
kére alapított díjak Pusztamérgesen.

A díjak átadásakor Kuris István László, a
ruzsai plébánia ugyancsak i lyen díj jal kitüntetett
munkatársa mondott ünnepi köszöntõt. Beszé-
dében kiemelte: „A szomszédos településen,
Ruzsán a plébánia kérésére a Polgármesteri Hi-
vatalt és a katolikus templomot összekötõ sé-
tányt augusztus 5-én nevezhettük el Árpád-házi
Szent Erzsébet sétány nak. Reményeink szerint
Kiskunhalason november 19-én Bábel Balázs
érsek atya áldja meg az új Szent Erzsébet teret.”

A díj alapításáról szólva kiemelte: „A jubile-
umi esztendõ szel lemiségéhez kapcsolódva
Mórahalom Város Önkormányzata megalapítot-
ta a Szent Erzsébet-díjat, olyan személyek ré-
szére, akik életükkel, magatartásukkal, karitatív
tevékenységükkel példát szolgáltattak család-
juk, lakóközösségük tagjai számára és önzetlen
munkájukkal, támogatásaikkal hozzájárultak je-
len esetben a pusztamérgesi egyházközség, és
így Pusztamérges Község és a Homokhátság
gazdasági, kulturális, valamint közösségi életé-
nek fejlõdéséhez a Szent Erzsébet Jubileumi
Esztendõben.”  

A díjak átadásakor a plébánia indoklását az
alábbiak szerint ismertette Kovács Tibor plébá-
nos nevében Kuris István László. „A díjat elsõ-
ként egy olyan személy kapja, akit mindannyian
szívünkbe zárhatunk, hiszen Õ maga is szívvel-
lélekkel tevékenykedik a szentmisék alkalmával
a jó Isten házában, templomunkban. Munkáját,
kitartását és sok segítségét figyelembe véve kér-
jük a jó Istent, hogy tartsa meg közöttünk még
hosszú évekig szeretetben, békességben és
egészségben. Nekünk szükségünk van rá, és bí-
zunk benne, hogy Õ is szeretettel jön közénk,
végzi teendõit, és azt hivatásának tekinti. A
Szent Erzsébet-díj jal mutatja ki Kovács Tibor
plébános atya elõterjesztésére az egyházközség
tiszteletét, háláját és köszönetét a díjazott Sze-
keres Gáborné egyházközségi képviselõ iránt. 

A következõ díjazott szintén évek óta segíti
munkájával az egyházközséget. Az elsõ díjazott-
hoz hasonlóan köszönjük, hogy nap, mint nap
tevékenykedik a templomban és végzi szolgála-
tát, melyre Gyulay Endre püspök atyától kapott
megbízatást akolitusként. A Szent Erzsébet-díj -
jal mutatja ki a Római Katolikus Plébánia Hiva-
tal elõterjesztésére az egyházközség tiszteletét

Ótott- Kovács Benõ hi toktató mindennemû
munkájáért, melyért köszönet és hála jár. 

A Szent Erzsébet-díj  az irgalmasság és a
szolgáló szeretet erényeinek és a díjazottak sze-
mélyes példájának elismerésére szolgál, hogy
az együttérzés, a felebarátainkért érzett felelõs-
ség és a tevékeny szeretet keresztény eszméjét
az egyénekben és a közösségben felébressze és
ébren tartsa. Néhány hete nagy titoktartás köze-
pette érdeklõdtem egyikõjüktõl, mit fog a mai
napon csinálni, biztosan itt lesz-e a mai szent-
misén, gondosan szerveztem, hogy a díjazottak
itt legyenek, ám mit sem sejtve jöjjenek a mai
ünnepre, és meglepetésként kapják meg a díjat.
Kérdõ tekintet volt a válasz: miért is i lyen fontos
ez? Valamit segíteni kell majd? A válaszom ter-
mészetesen az volt, hogy igen, segíteni kell
majd, meg kell ajándékozni a jubiláló házaspá-
rokat, akikkel a mai napon együtt ünnepelünk.
Ekkor már tudtam, hogy a kiszemelt díjazott itt
lesz, hiszen segítségére lesz szükségünk, me-
lyet örömmel vállalt. M indezáltal akaratán kívül
is igazolta azt, hogy olyan embernek ítéljük oda

a Szent Erzsébet-díjat, aki nem a kitüntetés re-
ményében tette és teszi azt, amit a legkisebbe-
kért Jézus szándékára és Erzsébet példája sze-
rint valamennyiünknek tenni kell. A Szent Erzsé-
bet-díj jal mutatja ki Kovács Tibor plébános atya
elõterjesztésére az egyházközség tiszteletét
Rácz Katalin egyházközségi elnök mindennemû
munkájáért, segítségéért, melyért köszönet és
hála jár. 

Amikor Mórahalom Város Önkormányzata a
Szent Erzsébet-díjat megalapította, célja volt,
hogy olyan személyeket is kitüntessenek vele,
akik szeretete nem elégszik meg néhány jó cse-
lekedettel, hanem kötelességnek érzik nagy lel-
kû támogatásukkal is elõrébb vinni az egyház-
község életének fej lõdését. M indezek alapján is-
mét köszönetet kell mondani mindazoknak, akik
az elmúlt években anyagi hozzájárulásukkal, i l-
letve bármi más felajánlással, vagy éppen két-
kezi munkájukkal segítették a templomtorony
eredeti tervek szerinti felépítését. A munkálatok
a torony eredeti tervek szerinti megemelésével
és a vil lanyhálózat felújításával 2001-ben még
nem értek véget, hiszen a toronyban lakó három
harang közül csupán egy hívhatja a híveket mi-
sére. Szép ajándék lenne, ha a templom 70. szü -
letésnapjára, vagyis legkésõbb 2009-re mind-
három harang zúgása betölthetné a falut, és
esetleg egy új orgona hangja kísérhetné a hívek
énekét a szertartásokon ebben a csodálatos
templomban. A díj jal  mutatja ki köszönetét az
egyházközség Farkas Antal nyugalmazott egy-
házközségi elnök részére, akinek munkálkodá-
sa révén valósulhatott meg a templom torony
eredeti  terveknek megfelelõ megemelése
2001-ben.”

Mivel Pusztamérges volt az utolsó állomása
annak a kezdeményezésnek, amely Nógrádi Zol-
tán országgyûlési képviselõ által létrejött; a Ho-
mokhátság településeit végigjárva, felkeresve
minden katolikus templomot, itt volt az utolsó
alkalom, hogy a Jubileumi Esztendõben képvi-
selõ úr átadta a Szent Erzsébet-díjakat. Testvér-
egyházközségeink, vagyis Ruzsa, Öttömös és
Pusztamérges tíz díjazottja köszönete jeléül sze-
rény ajándékokkal adott most hálát a díjakért.
Két féle ajándékkal. Az elsõ igazán szívhez szó -
ló és reméljük szívében maradandó ajándék,
Császár Blanka Ezüst Kántus-díjas népdaléne-
kes elõadása volt, a második ajándékkal pedig
szeretnénk Mógrádi Zoltán országgyûlési képvi-
selõ, Mórahalom Város polgármestere élete és
munkássága példaképének ajánlani Isten embe-
rét, M indszenty József bíborost, az egyházüldö-
zõ kommunista diktatúra áldozatát a bíboros
életét bemutató képes krónikás könyvvel.

Kép: Vida Jácint Ferenc

Szöveg: www.plebaniaruzsa.mlap.hu

Szent Erzsébet-Okleveleket adtak át Pusztamérgesen 

Rácz Katalin

Császár Blanka gratulál Nógrádi Zoltánnak
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Tapolyai doktor úr az elõadásait azzal a kérdéssel nyitot-

ta meg, hogy „ M iért maradtunk meg? ”  –  utalva mindannyi-

unk életében az Isteni gondviselésre.  M ilyen mértékben,  vagy

képes-e egyáltalán a ma embere megérezni létének transz-

cendens dimenzióját?

Szerintem  m inden em ber érzi,  ha nem  is tudja,

hogy léte,  sorsa alá van rendelve egy ismeret len felsõ

hatalomnak.  Némelyek  bensejükben t iltakoznak  az

alárendeltség érzete ellen és ezért  Istent  inkább tagad-

ják ,  –  mások  maguk  formálják  k i saját  k is istenképü-

ket ,  a maguk  képére és hasonlatosságára.  Ebbe az is-

tenképbe beleillik  a Gondviselõ.  Az ember legnagyobb

szükségeiben tehetet len és ezt  ezzel a hiedelem m el

kompenzálja.

És van a reális Isten,  ak i –  akár hiszünk  benne,

akár nem –  van.  „ Vagyok ,  ak i Vagyok”  –  mutatkozot t

be Mózesnek .  És õ a maga törvényei,  az általános uni-

verzum törvényei szerint  kezeli ebben az embert .  Ezt

is megtapasztalja m inden ember egyszer-kétszer az

életben.  Annak is tart ja.  De eredetét  nem ismeri.  Ezt  a

t itkot  már csak  a Szent írás jelent i k i:  hogy ez az Isten

Szeretet .  A mai kereszténység tévelygése,  hogy a bûn-

tudat ra épít i a hitet .  ( Francis Schaefer) .  Nem veszik

komolyan,  hogy az ember Isten képére és hasonlatos-

ságára teremtetet t ,  és bár ez a kép a bûnbeeséskor

összetört ,  de Isten képének  töröt t  cserépdarabjai meg-

maradtak  benne.  M inden ember hordozza.  Ez nem a

tel jes hitélet ,  hanem  valam i érzékenység,  am ivel az

em ber m egérzi Isten létének  t ranszcendens dim en-

z ióját .

A balkáni háború alat t  kocsin mentem Belgrádba.

Zimony elõt t  az út  ment i árokból hat  marcona katona-

féle ugrot t  k i,  géppisztolyokkal és kézigránátokkal az

övükben.  Körülvet tek  és igazoltat tak .  Zavartságomban

nem találtam az út levelem. Akkor mutassa a vezetõi

jogosítványát  –  k iáltot ta rám tartot t  géppisztollyal ve -

zetõ.  Azt  sem találtam . Nem féltem, csak  valahová a

határon eltet tem. Amikor a csomagtartót  felnyitot tam,

meglát ták  a papi palástomat ,  a fõnök  ekkor rám né-

zet t  és megkérdezte:  Pópa?  –  Da –  feleltem. –  Akkor

menjen!  És elengedet t  út levél és jogosítvány nélkül.

Egyáltalán hogyan lehetséges a változás a lelki és szelle -

mi életben,  a determinizmus kötelékeibõl való kitörés,  az em-

ber megnyílása a szabadság és az értelem ( lényeg)  dimenzi-

ója iránt?

Biológiai létünket  testünk  funkciója,  élete szabja

meg, az korlátozza.  Egészen a gének ig.  Az ember

azonban több,  m int  test ,  és ezt  érzi vagy tudja.  A lélek

is kötve van a génekhez,  test i összetételünkhöz,  tem-

peramentunkhoz, mégis az emberi élet  sokkal több,

komplexebb,  és szabadabb.  –  Az ember több,  m int

test .  Legyõzi a f izikai határokat ,  elmegy a csillagok ig,

a Csend világába,  a tenger mélységéig.  Fölül tud emel-

kedni magán!  –  Ha pedig megkapja az isteni kegyelem

világosságát ,  teljesen visszatalál önmagához az elve-

szett  lélek, mert  visszatalált  Istenéhez. Tõle távol vi-

szont  a determ inizmus dominálja az embert .  A kegye-

lem állapotában szabad vagyok .

Tolsztoj Leo saját  szavai szerint  gyilkos volt ,  k ivé-

geztetet t ,  rabolt  és m inden gonosz tet tet  elkövetet t .

Két  muzsik  hatására kezdte a bibliát  olvasni.  De a He-

gyi Beszédnél tovább nem jutot t .  Jézus halála szerinte

szerencsét len vég volt  vagy helytállás,  de nem engesz-

telõ áldozat ,  ezért  nem ismerte a kegyelmet ,  amellyel

új lapot  kezdhetet t  volna,  messzebb tudot t  volna men -

ni.  A Hegyi beszéd csak példatár volt  nek i.  Az áldozat

elfogadása nélkül nem lehet  új életet  kezdeni.  Csak

szociálisan értet te meg Krisztus morálját .  A determ iniz-

musból való k itörési k ísérletek kudarcai k ísérték . Teljes

szabadulás protot ípusa Saul,  k ibõl Pál let t .  Valóságosan

új életet  kezdett .  

A gyermekekkel,  függõségben szenvedõkkel,  számtalan

pszichiátriai esettel szerzett gazdag tapasztalata óriási ered -

ményeket hozott Önnek a „ világi”  pszichológia következet -

lenségébe és korlátozottságába…

Igaza van.  A világi pszichológia csak  átmenet i se-

gítséget  tud nyújtani és munkaképessé tenni,  de nem

megváltoztatni és védetté, immúnissá tenni a traumák -

kal szemben. Õk a lelket  a testbõl vezet ik  le.  Sõt  a be-

teg test  tüneteibõl tákolják  össze a pszichológiájukat ,

ahogy ezt  E.  Fromm saját  mesterérõl,  Freudról írja,

hogy Freud Bécs polgári osztály betegeibõl szerzett  ta -

M i volt  ez,  ha nem tudatalat t i t isztelete Istennek !  M i-

lyen kár értük !  M ég ma is elmennék  megköszönni ne-

k i,  ha tudnám, hol van,  k i volt ,  él-e?  Ilyen prim it íven

is benne él az emberben a tudat  alat t  is valam i spiritu-

ális istenkép. 

Ön a szerelmet tartja a lelki élet központjának és fõ moz-

gatóerejének.  A szerelem vajon egyszerûen egy adottság,  a

kegyelem gyümölcse, vagy olyasmi,  amit a plátói hagyo-

mánynak megfelelõen egyszerûen el lehet sajátítani?

„ Az Isten szeretet . ”  És m i tõle kaptuk .  A szeretet  a

legszélesebb spektrumú emberi érzelem. A szerelem a

szeretetnek csak egyik  funkciója.  A szex pedig a bioló-

giai fenntartás eszköze. De azt is szentnek tek int i Is -

ten,  mert  az életet  szolgálja.  Ez is szent ,  mert  a Terem-

tés folytatása. Ezért  kellene szentül kezelnünk a sze -

xet ,  noha a világ többsége visszaél vele.

Pál apostol is a szerelm i kapcsolatról beszél az

efezusi levélben és hozzáteszi „ . .  de én Krisztusról és

az egyházról beszélek”  ( Ef.  5 ,3 2 ) .  Ez felet te nagy t i-

tok .  Igen, az ember az igaz szeretetben a m iszt ikumba

nyúl.  Ez mennyei modell,  a plátói „ eszmény.”  Erich

Fromm, Freud amerikai népszerûsítõje a szerelemrõl

írot t  könyvében magát „ ateista m iszt ikusnak”  nevezte.

( A szeretet  mûvészete)  De éppen, m ivel ateista volt ,

csak a misztérium falait  tapogatta. 

Van egy természetes emberi vonzódás, szimpát ia,

együt térzés.  Ezek mélységesen humán, már szinte iste-

ni szeretet  vonásai,  de természetes emberi vonás.  Ez is

szép. De a teljes isteni szeretet  több. Speciális ajándék.

A teológusok úgy mondják ,  hogy „ kegyelm i ajándék” .

Jézus úgy tanítot t ,  hogy „ Szeresd magadat ,  m int  fele -

barátodat”  /  Magasabb szint :  /  „ Szeresd ellensége-

det”  Ehhez már istenismeret  kell.  Legmagasabb szint :

/  „ Senk iben nincsen nagyobb szeretet ,  m intha valak i

életét  adja barátaiért… ”

Ez már csak  isteni forrásból táplálkozik .  Nagy k i-

hívás!  Ezt  megtanulni nem lehet .  Kapjuk ,  ha élõ kap-

csolatunk  van Istennel.  Én nem arról a szeretet rõl be-

szélek ,  amely csak  fedõneve a megk ívánásnak ,  annak

elspiritualizált  alternat ívája.  Az túl közönséges.  Még

Plató is így nevezi ezt  a szerelem form át .

A belgrádi Református Egyházközség szervezésében, fõvárosunkban elõadássorozatot tartot tak az

evangelizáció és a világi és keresztény pszichológia témáiról.  E sajátos lelk i gyakorlatot

Dr. prof.  Tapolyai M ihály úr, tek intélyes magyar orvos, neurológus, pszichiáter, pszichológus, gyer -

mekpszichológus, addik tológus, az alkalmazott  teológia doktora, lelk i gondozó és református

lelkész vezette. Ebbõl az alkalomból elektronikus beszélgetést folytatunk ezzel a k ivételes

egyéniséggel,  t izenkét könyv szerzõjével,  melyek közül egy –  a zsarolásnak mint jelenségnek

szentelt  mû –  várhatóan meg fog jelenni magyar nyelven is…

A keresztény pszichológia 

eredménye
Beszélgetés Dr. prof. Tapolyai M ihály lelkésszel
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pasztalatok  alapján dolgozta k i „ normál”  lélek tanát .

Eleve hibás szempont .  Ehhez igazodnak ma a többi or-

vosi pszichológiai iskolák is.  –  Másrészt  Hippokratész

tem peram entum aira építenek ,  ak i korához m érten

nagyszerû orvos volt ,  Kr.  e.  VI.  században élt .  Vagy

Galenuszra. Vesalius azonban már Kr. u. XVI. század-

ban fölhívta a f igyelmet az állat i lét tel való analógia ve -

szélyeire.  Ezért  tud a világi pszichológia csak a részle -

tekben nyújtani segítséget  és csak ideiglenesen. A teljes

sorsmegoldást nem ismeri,  mert a fejet k ihagyta, az

emberi lélek szellemi szabadságvágyát.  Fejet len az

egész koncepciója,  ahogyan Watson mondta ( a beha-

viorizmus megalapítója) :  „ megtaláltuk a lélek nélküli

lélektant” .

Maslow , a behaviorizmus másik  képviselõje egy

csalódás után fölk iáltot t :  „ Hogy hogy a kereszténység

eladta elsõszülöt tségi jogát  az emberi lélek  gondozásá-

ban a pszichológia moslékos vályújáért? ”  ( m int  Ézsau

Jákobnak) .  A világi pszichológia csúcsa a kegyet len és

állandó önkontroll,  azaz önfegyelem. Ez nem boldog

élet. Kínlódó élet.

M i az a sajátos,  amit a „ keresztény”  pszichológia nyújt-

hat?

A keresztény pszichológiának  van egy állandó em-

berképe, modellje,  amelyhez m inden aberrációt  igazíta-

ni lehet .  Aztán jövõképet ad, és személye fejlõdésének

( person)  célját  megmutat ja.  Tökéletességet :  Jézus

egyéniségét ,  ( individualitását) ,  ahogy ez meg van írva.

A tökéletesre utalás adja az ember inspirációját  és irá-

nyát ,  hogy merre és m ire törekedjék .  A világi pszicholó-

gia föloldja az emocionális feszültséget.  A keresztény

pszichológia föloldoz a legõsibb szorongásból,  a irracio-

nális bûntudatból is.  Nem csupán felold ( resolve) ,  ha-

nem „ feloldoz”  ( absolut ion) .

Egyszer egy gyilkos menekült  hozzám. Leülte nyolc

esztendõs börtönbüntetését.  De a kolozsvári rádióban

hallot ta lelk i gondozásomat és eljöt t  hozzám bûntuda-

tában panaszkodni.  A börtön, a vezek lés,  az önbünte-

tés sehová nem vezetet t .  Azt  kérte,  hogy tegyem keze-

met  a fejére és „ oldozzam föl”  egy imával.  –  Megtet -

tem. És bocsánatot  talált  lelkében, Isten bocsánatát ,

fölszabadult .  Tudott új életet kezdeni!  Új lapot nyitni.

Az emberi morál az önkontrollra épül.  M inden ter-

mészeti vagy õsvallás egyre súlyosabb terheket rak az

ember vállára.  Halljuk ,  hogy intenek:  Vigyázz,  félj,  ret -

tegj,  mert  jön a büntetés,  a bosszúállás,  az ítélet !  A ke-

resztény lélek tan a lélek  szabadságát hirdet i és adja an-

nak ,  ak i elfogadja.  „ M inden szabad nekem, csak  nem

minden használ… ”  ( 1  Kor.  6 ,1 2 ) .

A lelk i nagykorúság a keresztény ember ideálja.

Szellemi növekedés. A francia fordítás szerint  „ a kész

ember”  állapotára.  Efézusi levél 4 ,  1 2 -1 4 . Ahogy m i

megszület tünk, csak potenciálisan ( és jogilag)  voltunk

személyek. A hit  nyit  lehetõséget éret t  egyéniségre. Vá -

logass, keresd k i,  m i visz elõre, Szabadságod van, de

nem minden használ!  Nem az önkontroll a tökéletes-

ség etalonja.  A világi pszichológiában a lelk i nagykorú-

ságot nem is mûvelik ,  sõt  azt  sem tudják ,  hogyan kell

mûvelni

M ennyire fontos ebben a terapeuta vagy a lelki gondozó

személyes karizmája?

A karizma összetet t  tulajdonság. A pszichológiában

fontos a verbális készség és az általános mûveltség.

Spirituálisan a szeretet ,  az empát ia képessége, az átél-

ni tudás,  a hõsiességnek  az a formája,  ahogy Jézus utá-

na ment az elveszett  báránynak, vagy fordítsuk le a

mai nyelvre,  ahogy Nouw en,  jezsuita pszichológus a

Yale egyetem volt  professzora mondta.  „ Senk i nem

hozhat  k i a sivatagból egy elveszet tet ,  ha õ maga nem

megy utána a sivatagba.”

M inden szakmai és szellemi eredmény mellett Ön kilenc

gyermek apja és huszonhat unoka nagyapja.  Hogyan foglalná

össze röviden ( üzenet)  egy ilyen élet lényegét,  gazdagságát?

Köszönöm ezt a kérdést:  Az élet központ i kérdése

a család.  Nem bántam meg hogy nagy családom let t .

Még most is én vagyok a lelk i gondozójuk, ha baj van,

jönnek hozzám. Vagy hívnak szinte hetente Ameriká-

ból,  Németországból és it thonról.  Hol az egyik ,  hol a

másik .  Most például családi találkozónk volt .  Az USA-

ból,  Németországból és Magyarországról csak gyerme -

keimmel és unokáimmal voltunk kb. negyvenen egy

k ispunsági pusztai tanyán július 5 -6 -án,  ahol valaha

nyaranta nevelkedtek és megismerték a szabadságot,

szívták magukba a természet szépségét és lélegzetvé -

telét .  Egy k ivételével m indegyik  egyetemet végzett .

Mai nyelven sikeres emberek let tek .  Persze voltak  ba-

jok, nehézségek, de ami az egészséges család jellege,

meg tudtak birkózni a krízisekkel és át  tudták hidalni

azokat!  Gyermekeim nem kallódtak el a rossz barátok

közöt t ,  mert  meg voltak  elégedve egymással.  M ind-

egyiknek sajátos vonásai és szerepe volt .  4 0 -5 0  év kö-

zöt t  vannak,  de idõnként  összejövünk.  Nagyon szép az

életem velük .  Egy sem agresszív,  hanem szelídek ,  k i

tudják  fejezni a szeretetüket  egymás iránt ,  és nyitot t  ér-

dek lõdésük van. 

A romániai nagyszebeni nagy ökumenikus összejö-

vetel elõt t  hogyan kommentálja a tényt ,  hogy a m ind-

össze fél évszázados, de annál eredményesebb európai

gazdasági és polit ikai integrációt  a kereszténységen be-

lül ( amely 5 0 0 -1 0 0 0  évvel ezelõt t  mély megoszlások-

tól szenvedett)  nem követ i nyomon ökumenikus folya -

mat,  a Nyugat  szellem i-vallási egyesülési folyamata?

A világ és a keresztények, a hivõk közösségének

szelleme és sorsközössége csak néhány ponton forr

össze. A világ erkölcsileg romlik  is és halad is.  Az azon-

ban hatalmas dolog,  hogy újabb világháború elkerülésé-

re létrejöt t  az Egyesült  Európa De Gaul és Adenauer ösz -

szefogása révén. M inek az ostoba halál m illióival érthe-

tet len borzalmakat szabadítani a világra?  M inek?  Síró

anyákat, hadi rokkantakat termelni. Én láttam De Gaul-t

k ivilágítot t  nyitot t  kocsiban utazni,  amikor merénylõk

sora leselkedett  reá, mert  lemondott  Algéria birtok lásá-

ról.  Egy nagy darabot  adot t  hazájából a békességért !

Megértet te az idõk  szavát ,  hogy a gyarmat i államforma

önmagában kegyet lenséget  hordoz,  és szabaddá tet te

Algériát .  A nem formális,  hanem a hívõ kereszténység,

ahol elérte a lelk i nagykorúság éret tségét,  átérzi ennek

felelõsségét is.

Az egyházak m intha ijedten néznék a világ rohanó

technikai és szociológiai változásait ,  hatásosan nem

szólnak  bele.  Most  sorsa a világ az egyház nélkül ala-

kul.  Egymás elfogadása, egymás szolgálatának elisme -

rése, a tágkeblûség szinte föltétele az ökumenikus egy -

ségnek. Ez tenné polit ikailag is hatásossá munkájukat .

Ez emelné föl népeik  mentalitását ,  morálját ,  merem

mondani,  hogy spiritualitását  is olyan szint re,  amellyel

a polit ikai terveket,  az ideálokat meg is lehet valósíta-

ni.  A gondolkozó elit  csak az ideális célokat adja, ame -

lyek füstbe ment tervek lesznek, ha a mindennapi em -

ber vagy a közömbös ember nem fogja föl,  és nem szí-

vével követ i azt .  Szerintem bármi módon, bármilyen fe-

lekezetben,  ha azok  az egészséges evangélium i taní-

tást  vallják  és arra törekednek, az egységet munkálják .

Mert  „ a jövendõ a béke emberéé! ”  ( Zsolt .  3 7 ,3 7 )

Tapolyai doktor úr,  köszönöm a beszélgetést!

( Külön meg szeretnénk köszönni Thomka Lukovics Ágnes

hölgy és Dóczi Sándor úr,  a belgrádi Református egyházközség

híveinek közremûködését e beszélgetés elõkészítésében.)

M aksim Santini 
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Test és lélek

Mi az egyház?

A
z Egyházat megtapasztalni  csak szemé-
l yes kapcsolatokon keresztül  l ehet.
Csecsemõkoromban megkeresztel tek,

nyolc éves koromban elsõáldozó is vol tam,
de egy i lyen kisgyerek még nem érti , nem
érzi , mit jelent az, hogy õ az Egyház tagja. 

10 éves korom körül  egy színdarabot
próbál t a hi ttanos csoport. Én el felej tkeztem a
próbáról , és a pap el jött értem a házunkhoz,
kocsival . M eglepõdtem és büszke is vol tam,
hogy én számítok valamit, mert hát észrevet-
ték, hogy hiányzom, és el is jöttek értem,
nemcsak úgy lemondtak rólam. Amikor
megérkeztünk a plébániára, a többi  gyerek
olyan örömmel fogadott, megfogták a kezem,

kérdezgették, hogy hol  maradtam el . M ost így
visszagondolva, olyan, mintha az apostolok
fogadtak volna maguk közé egy tanítványt.
M egható vol t, akkor éreztem meg, mi  a
közösség összetartó ereje, mi az Egyház. Hi tet
csak hívõ közösség adhat át. Kézzel fogható
vol t akkor ott a szeretet. Jézus pedig azt
mondta, arról  ismerjenek meg benneteket,
hogy szereti tek egymást.  

A kis közösségek mûködését szorgalmaz-
za a II. Vatikáni  zsinat is, ahol  ez jobban meg -
valósulhat, mint a tömegegyházban. Fontos,
hogy a hívõ a misén ne csak passzív
résztvevõ, nézõ legyen, hanem át tudja adni
az érzései t, szeretetét az Istennek és a többi
hívõnek. Közösségben tehetnek tanúságot
csak a hívõk. Lehet otthon egyedül  imád -
kozni , de a szeretetet megtapasztalni  csak

H
ogyan érzékel i  a gyerek elõször, hogy
lelke van, hogy a testi  dolgok mel lett a
lélekkel  is törõdni  kel l?

Hány részbõl ál l  az ember? Test, szel lem,
lélek. Az elsõ kettõt, a testét és a szel lemét ta-
lán még táplál ja is a modern ember, de a lé-
lekre már nem marad idõ, nem törõdik vele,
talán tudomásul  sem veszi , hogy van. A gyer-
mek fej leszti  testét a tornaórán, táplál ja szel-
lemi érdeklõdését az iskolában, és a lelkiek?

Természetes, hogy törõdünk testünkkel ,
táplál juk, eddzük, megadjuk neki  a pihenést,
de ha ezek közül  a tevékenységek közül  vala-
melyiket túlzásba visszük, felborul  az egyen-
súly. Nevetséges, szomorúan visszataszító
egy 300 kg-os ember, egy izomkolosszus,
vagy egy kórosan lusta, munkakerülõ sze-
mély. Az evés, alvás, ösztönök kielégítésétõl
az ál latot és embert a szel leme különbözteti
meg. Az ál lat, legyen bármi lyen okos, ügyes,
nem teremt kul túrát, nincsen civi l izációja,
történelme. Nem fog könyveket írni , operahá-
zat emelni . M égis, amikor az ál latnak vannak
bizonyos ösztönös megnyi lvánulásai , például
szereti  a kicsinyét, ragaszkodik az emberhez,
a gazdi  ki jelenti , hogy lelke van az ál latnak. Ez
tévedés.

M i az a lélek? Honnan van? Hogyan mû-
ködik?

Lelkünket az Istentõl  kapjuk, fogantatá-
sunk pi l lanatában. Lelkünk mûködésérõl  a
lelki ismeretünk ad elõször jelet. Az ember-
gyerek öntudatra ébred, transzcendentál is. A
material isták szerint lélek nincs, az emberi
test az ál latvi lágból  emelkedett ki . Pedig az
ember már testi  mivol tában sem ál lat. Hiszen

az ál lat speci fi kus,
környezetéhez alkal-
mazkodik az evolúci-
óval , tol lat növeszt,
ha repülni akar, bun-
dát, ha fázik. Az em-
ber ezzel  szemben
nem magát, hanem a
környezetét alakítj a
át. Ruhát varr, ha fá-
zik, repülõgépet épít, ha repülni  akar.   

Descartes szerint az ember teste és lelke
között semmi kapcsolat nincs. A test mecha-
nikusan mûködik, a lélek nincsen befolyással
rá. M a már tudjuk, hogy ez nem így van, gon -
dol junk csak a pszichoszomatikus betegsé-
gekre. Leibni tz szerint összhang van a test és
lélek közt. Ez a helyes elgondolás. Egyazon
személyhez tartozik az érzõ lélek és a szem,
amely pislog. Sokáig a kereszténység is más -
hogyan gondolkodott. Lenézte a testet, al -
sóbbrendûnek vél te. A görög fi lozófusoktól
örököl te ezt a nézetet, például . Pütagórásztól ,
aki  azt mondta, a szel lem a test sírjában fek -
szik. A szerzetesek sanyargatták a testüket,
nem tisztálkodtak, nem étkeztek rendszere-
sen. Úgy gondol ták, a test bûnös, nem lehet
része a fel támadásban. A másik szélsõséges
elképzelés az eretnekeké vol t, akik élvezet ál -
tal  akarták lerombolni  a testet, alkohol izál tak,
lakomákat rendeztek, orgiával  egybekötve. 

A testünk is velünk jön majd a mennyor-
szágba, csak megdicsõülve. Hogy mik a meg -
dicsõül t test tulajdonságai? Csak abból  sej t -
hetjük, amit Jézustól  tudunk róla. Átmegy a
bezárt aj tón, nincs szüksége étel re, a menny -

ben nem házasodnak. A fel támadáskor tehát a
testünk is fel támad, de egy más formában,
nem i lyen fizikál isan, mint ami lyen most. 

M iért fél  akkor az ember a halál tól?
Kezdettõl  fogva vágyik az emberiség a

halhatatlanságra. M ítoszokban, ókori  val lá-
sokban szerepel  a halhatatlanság. M i t gon -
dolnak a fi lozófusok a halál ról? Heidegger azt
mondja, a halál  zárja le, teszi  egésszé az em -
bert. Sartre, Camus szerint az emberi  élet ab -
szurd, tevékenységünknek nincs értelme a
halál  miatt. Epikuros görög fi lozófus ciniku -
san ki jelentette, hogy a halálhoz semmi kö -
zünk, mert amikor elér minket, mi  már nem
létezünk! Nos, ez jópofa válasz, de nyi lvánva-
lóan nem igaz. Ezek a feleletek nem elégítenek
ki  minket, mert nem mondják ki  az igazságot.
A halál  a földi  élet lezárása, ami  után jön a
mennyei  élet, ami  azért boldogabb, mert az
Isten közelében lehetünk. Nem igaz az, hogy a
halál  miatt az emberi  személynek nincs értel -
me, mert a személyiségünk az Istenhez közel
ki tel jesedik. 

Úgy él jünk testtel  és lélekkel , hogy ez
megtörténhessen.                      

Papp Nóra
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társsal  lehetséges. Így tehát az Egyház nem-
csak szertartás, hanem egy élõ szeretetfolyam,
szeretetkapcsolat. Hiszen az Egyházban a
Szentlélek mûködik, ami-aki  az Atya és a Fiú
közti  szeretet. A Szentlélek ál tal  szeretjük mi is
az Atyát, a Fiút és embertársainkat.

Az Egyház mi magunk vagyunk, nem csak
a klérus, a papok és szerzetesek. M iért van
szükség Egyházra? Az Egyházat Jézus alapí-
totta, Õ akarta, hogy legyen, az apostolok
építették fel . Az üdvözülés hel ye, ahol  a
szentségekben átvehetjük Isten kegyelmét. Az
Egyház elviszi  Isten gondoskodásának hírét
messzi  föl dre, ahol  megtapasztalhatj ák a
hívek erkölcsös, segítõkész viselkedését, a
közös ima és Igehal lgatás meghi ttségét és
erejét.

Az Egyház szent. Hogy mondhatom ezt,
amikor bûnös emberekbõl  ál l ? M ert az
Egyházat a Szent Isten alapította, és nemcsak
földi  bûnös emberekbõl  ál l , hanem már
üdvözül t szentekbõl  is, akik a mennyben
közbenjárnak értünk.  Az Egyház már megmu-
tatja i tt a földön, hogy mi lyen lesz a megvaló-
sul t Isten országa. 

Az Egyház tagja keresztséggel  lehet valaki .
M anapság nem ri tka, hogy felnõttek kérik

felvételüket az Egyházba. M i t tesz i lyenkor a
pap? Hiszen a gyerek hi ttanos csoportba nem
ültetheti  be tanulni , pedig nyi lván a felnõttnek
is készülnie kel l  a szentségek felvétele elõtt.
Az õsegyházban minden megkeresztelkedett
felnõtt vol t. Oktatásuk három évig folyt. A 3.
századtól  kezdett ál talánossá válni  a gyer-
mekkeresztség. Ha a gyermek egész családja
keresztény vol t, biztosítva látta a pap a kicsi
jövõbel i  tanítását, ezért az Egyház vál lal ta a
felelõsséget érte, az Egyház nyi lvánította ki  a
hi tét a gyermek nevében. 

A 8. századra már a gyermekkeresztelés
vált el fogadottá. A felvett szentség kegyelme
akkor hatékony és gyümölcsözõ, ha a szent-
séget felvevõ együttmûködik a kegyelemmel.
A kisbaba szüleivel  elbeszélget a pap, amikor
bejelentik szándékukat a keresztelésre. A pap
felméri  a szülõk val lási  tudását, kipuhatol ja
motivációjukat, átismétl i  velük az alapvetõ
hi tigazságokat. M egbeszélheti k a gyerek
keresztnevének eredetét, védõszentjének
életét áttekinthetik. Ha a szülõk nem val lá-
sosak, nem vesznek részt az Egyház életében,
a kisgyermek val lásos fej lõdése nem lenne
biztosítva, a keresztelést el  lehet halasztani . 

A felnõtt keresztségnél  komoly tanulás

elõzi meg a szentségfelvételt, a prekateku-
menátusban az evangél iummal ismerkednek,
a katekumenátusban az Egyház életével , és be
is lehet kapcsolódni , pl . misén olvashatják az
olvasmányt, könyörgést. A felnõtt a három
bevezetõ szentséget egyszerre veszi  fel ,
vagyis a keresztséget, bérmálást, ol tári -
szentséget. Ezután a müsztagógikus oktatás
következik, az együtt megkeresztel t és
áldozáshoz járulók még egy évig együtt
maradnak és együtt tanulnak. Elvárhatók tõlük
a bûnbánat, tevékeny szeretet, böj t, egyéb
önmegtagadás. 

A keresztséget és a bérmálást a görög
katol ikusoknál és az ortodoxoknál egyszerre
kapják meg a gyerekek is, nyugaton, a IV.
Lateráni  zsinat határozata óta a bérmálást,
vagyis a Szentlélekkeresztséget külön tartják
meg, a nagykorúság határán, a felnõtté
éréskor. A bérmálás segítség, hogy az Egyház
tanúi  legyünk, tanúságot tegyünk hi tünkrõl ,
hogy újabb híveket szerezzünk az Egyháznak. 

Imádkozzunk azért, hogy a rendszervál tás
óta szabaddá vál t Egyházunkhoz minél  több
felnõtt kívánjon tartozni , és az Egyház
felkészül ten fogadja õket.             

Papp Nóra

Egy igaz templom

J
ézus a szamariai asszonnyal beszélget és
inni  kér tõle. Megmondja Jézus az asz-
szonynak azt is, hogy már 5 férfi  volt az

asszony életében. A szamáriai  nõ, hogy az õ
szégyenletes magánéletérõl el terel je a figyel-
met, a szamáriai  szentélyrõl  kezd el  beszélni .
Garizim hegyén ál l t egy szentély, amit a júde-
ai  zsidók nem ismertek el , mert az õ szemük-
ben csak a jeruzsálemi templom vol t az igazi .
De miért? M iért csak egy templom lehet? Vol t
már más eset is arra, hogy építettek Jeruzsále-
men kívül  is szentélyt? Igen, Jeroboám tette
ezt meg, Salamon királysága után, amikor el-
szakította az északi  országrészt, Izrael t a dél i
országrésztõl , Júdától . Izraelben, Bételben és
Dánban templomot nyi tott, ahol  az aranyborjút
imádták. Azt az aranyborjút, amit Egyiptomban
ismert a zsidóság, amit a pusztai vándorlás
során összetört Mózes. Kr.e. 250-ben, amikor
Alexandriában görögre fordították az Ószövet-
séget, vagyis megszületett a Septuaginta, már
lezárul t az ószövetségi kánon. Két vagy hár-
mas felosztást csinál tak az Ószövetségen belül
a zsidók, 1. törvény, 2. próféták, 3. írások vagy
zsoltárok elnevezéssel. A keresztény Bibl iában
az ószövetségi  könyvek sorrendje nem a héber
Bibl iát követi , hanem a görög fordítást, a
Septuagintát. A Septuagintát, bár ismerték Pa-
lesztinában, nem fogadták el . Történt ez azért,

mert az egyiptomi zsidó közösség IV. Óniás
fõpap vezetésével, aki Kr.e. 150 körül mene-
kül t el  hazájából , Leontopol i szban zsidó
templomot épített, ahol  ál latáldozatot is be-
mutatott. A palesztinai zsidók szemében ez
szentségtörés vol t, mert õk csak egy igaz
templomot ismertek el , a jeruzsálemit. IV.
Óniás fõpap a fáraót kérte meg, hogy adja ne-
ki  a hél iopol iszi  kerületben lévõ romos temp-
lomot, Budatis egyiptomi istennõ templomát,
hadd alakítsa azt át. Ézsaiás próféta jövendö-
lésére hivatkozott, amit félremagyarázva úgy
értelmezett, hogy a zsidó közösség nem vélet-
lenül került Egyiptomba, ahol egy templomot
kel l  építeniük. A jeruzsálemi templomot 70-
ben, az egyiptomi templomot 73-ban rombol-
ták le a római légiósok. A római Hadrianus
császár 135-ben az el foglal t Jeruzsálemet tel-
jesen átépítette, Ael ia Capitol inának nevezte
el , az egykori  templom helyén pedig Jupi ter-
nek emel t szentélyt. A zsidóknak a városba va-
ló belépést rendelet ti l totta. Korábban már

elõdfordult egyszer a zsidó történelemben,
hogy pogány áldozatot mutattak be a temp-
lomban. Ez IV. Antiochos Epifanes király ide-
jén történt. Õ erõszakosan kívánta hel lenizálni
a zsidóságot. Halálbüntetés terhe mel lett beti l -
totta a szombat megtartását, a körül -
metélkedést, a templomot pedig Zeus
Olymposnak szentel te. Ti l takozásul  M attatias
meghirdette az el lenál lást. Fiaival  a pusztába
vonul t, a hozzá csatlakozó zsidók több csatát
megnyertek a katonák el len. Fiát, Júdást pö-
rölynek nevezték el , azaz makkabeusnak. In-
nen származik a makkabeus háborúnak a ne-
ve. A szeleukida uralkodó család, akinek a bi-
rodalmához Izrael  akkor hozzátartozott, inkább
kiegyezett a családdal, és Jonatánt fõpapnak
tették meg 153-ban. Ezt a lépést a zsidók már
nem fogadták jó lélekkel , ugyanis a fõpap csak
Szádok pap leszármazottja lehetett. Egy ké-
sõbbi  M akkabeus leszármazott pedig,
I. Aristobulos, a királyi  koronát is el fogadta,
ami végképpen el lenszenvet szül t a népben. A
Makkabeus-család neve késõbb Hasmoneusra
vál tozott. Az utolsó
Hasmoneus-gyermekek
egyike volt Mariamne,
Nagy Heródes felesége.
Nagy Heródes építette
fel  azt a jeruzsálemi
templomot, amelyet a
rómaiak 70-ben lerom-
boltak.                                  Papp Nóra
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Beszélgetõ partnerem Dr. Kovács András, a sop-

roni Szent Orsolyita- iskola igazgatója. Kérem, hogy

pár mondatban mutassa be magát a magazin olvasó-

inak. 

Mielõtt kineveztek volna az iskola élére,
elõtte Répceszemerén és Ivánban tanítottam hit-
tant, valláspedagógiát oktattam a gyõri hittudo-
mányi fõiskolán. 2006 augusztusában dr. Pápay
Lajos megyéspüspök úr kért fel erre az embert
próbáló feladatra. 

Kérem, meséljen az iskola múltjáról, a rendszer-

változás utáni és a mai helyzetrõl. Hány gyerek jár

ide, és milyen korosztályúak? Honnan indult az isko-

la eredete?

Miután Mária Terézia aláírta az alapítóleve-
let, 1747 volt az elsõ tanév, amikor elindult itt az
oktatás. A 260. tanévet kezdtük el szeptember-
ben.

Kevés iskola mondhatja ezt el magáról .
Sopronban általában ilyen patinás intézmé-

nyek vannak, itt, velünk szemben, a 450. tanévet
nyitották meg az evangélikus kollégák. Az isko-
lánk történelme során mindig oktatási intéz-
mény volt. Például 1897-ben az intézményben
szám szerint tíz különbözõ oktatási létesítményt
tartott fenn: hat és négy osztályból álló elemi is-
kolát; négy osztályos polgári iskolát továbbkép-
zõ tanfolyammal; négy osztályos elemi tanító-
képzõt; három osztályos polgári tanítóképzõt;
varró- , ipar-  és mûhímzési iskolát; rajziskolát;
zeneiskolát; kétosztályos ismétlõiskolát és cse-
lédiskolát. Az államosítások idején fokozatosan
leépítették iskolánkat az utolsó okleveleket
1957-ben adták át tanítóképzõnkben, aztán
megszûntették a gimnáziumot is: ettõl kezdve
csak általános iskolaként  mûködött a Szent Or -
solya egészen 1991- ig.

A nevét megtartotta?

Nem, Belvárosi Általános Iskola volt, és egy
másik általános iskolát is hozzácsatoltak. Néha
még ma is így mondják, hogy a Belvárosi Isko-
la. 1991-ben újra a renddel karöltve, helyi kez-
deményezésre, de nem az iskola részérõl, visz-

szaszerezték az épüle-
tet. Az Orsolya téri
szárnyat átvették és
folytatódott az oktatás,
katol ikus keretek közt.
Sok nehézség adódott,
nõvérek már nem vol-
tak, igazgatóváltás tör-
tént, de a nómenklatú-
ra megmaradt. A Szé-
chenyi téri épületben mûködött a városi fiú kol-
légium. 1992-ben kaptuk vissza lepusztult álla-
potban, mintha a szovjet megszállók hagyták
volna el, itt alakítottuk ki a kollégiumot. 1992-
ben újraindult a koedukált nyolcosztályos 1994-
ben pedig a négyosztályos gimnáziumi képzés. 

A szellemisége megváltozott az intézménynek? A

nõvéreknek hangadó szerepük van?

Ez az egyházmegye és az orsolyiták közös
intézménye, a tulajdonjog a rendé, fenntartó a
gyõri püspökség. A kezdeti idõszakban a tantes-
tületnek is volt rendi tagja. A szellemiséget kö-
zösen formáltuk. A hitoktatás bevezetése termé-
szetes volt. A biológiát, kémiát orsolyita apáca
tanította. Ma már nincs rendi tanárunk, ez nem
rendkívüli dolog. De minden felújítást az épüle-
ten megvitatjuk velük, az értekezleteinken  jelen
vannak. Hagyományaikhoz ragaszkodunk, meg-
tartjuk a Szent Orsolya napot, két napos ünnep-
pel. Az orsolyita rend megtelepedésének jubile-
umát is megünnepeltük, a 260. tanév örömét is
megüljük. Három egyházmegyébõl jönnek a di-
ákjaink, a katolikusok vannak többségben, 90
százalék, ezen kívül az evangélikus és reformá-
tus kisebbség egyenlõ létszámban van jelen.
Annak ellenére, hogy a velünk szemközti épület-
ben van az evangélikus iskola, ide is járnak
evangélikus felekezetûek. 

Nekik külön hittanóra van?

Természetesen. Bárki jöhet, aki elfogadja a
céljainkat, de valamelyik felekezethez tartozni
kell. Külön templomunk van, iskola-plébáno-
sunk van, õ a lelki igazgató, lelki felelõs is egy-
ben. Ebben nekem, mint iskolaigazgatónak
egyetértési jogom van. 

M ekkora az iskola létszáma.

Létszámunk 680-980 közt mozog. Az elmúlt
évben 760 diák járt ide. A létszám fele- fele
arányban oszlik meg a gimnázium és az általá-
nos iskola között. A helyi Szent István Katolikus
Általános Iskola integrálódott a miénkbe két éve.
A mi gimnáziumunk húzza maga után az általá-
nost, tanulmányi-szakmai eredményben egy-
aránt. Érettségizett diákjaink 94 százaléka egye-

temi felvételt nyer. Az
orvosi karon orsolyitás
„fakultás”  is van már.
Ez minõsít minket. 

M ilyen tagozataik

vannak?

Matematika, angol,
i l letve német. Rend-
szeresen rendezünk
nyelvi versenyeket is.

A kormány intézkedései, az óraszámemelés, a
pedagógus-elbocsátás és a demográfiai hul-
lámvölgy persze minket is súlyt. Az iskolát tá-
mogatja az egyház, de nem mindegy, hogy ho-
gyan mûködtetjük. A rossz gazdasági helyzet el-
lenére fejlõdni kellene. Másfélmilliárdnyi ös-
szegre lenne szükség a teljes rekonstrukcióhoz.
Közel 100 mill ió forintba került a külsõ homlok-
zat- felújítás, és a közeljövõben építendõ torna-
csarnokról még nem is beszéltem.

A szülõk hozzájárulnak a fenntartáshoz?

Természetesen segítenek a maguk lehetõsé-
geihez mérten. A hívek két és fél mill ió forintot
gyûjtöttek nekünk, Ausztriából 400 ezer forint-
nyi eurót kaptunk, ezeket a mûködésbe kell in-
vesztálni. De vannak szétzilált családi háttérrel
rendelkezõ diákjaink is, akiket nekünk kel l  a
renddel karöltve támogatni, ingyenes étkezéssel
és kollégiumi elhelyezéssel. Felkaroljuk õket, de
félõ, hogy ehhez a források lassan elapadnak. 

A családokat is pasztorálják?

A szentségre felkészítõ évfolyamon a lelkész
az osztályfõnökkel együtt végigjárja a szülõket.
Az alsó tagozatban családi programokat szok-
tunk szervezni, de nagyobb közösség nem fér el
a dísztermünkben. Tornacsarnokot készülünk
építeni, és addig, amíg elkészül, a külsõ helyszí-
nért fizetnünk kell, például az orsolyabál eseté-
ben is. 

A civil szaktanárok is vallásos szellemben nevel-

nek?

Mi nem csak címtáblát cseréltünk. Van azért
olyan tanárunk, aki elfogadja a mi szellemisé-
günket, de nem tette magáévá. És van ateista
kollégánk is, de nem nyíltan. 

Öltözködést, hajfestést tekintve vannak megszorí-

tások?

Elfogadják a szülök a normáinkat. Figyelünk
az erkölcsi színvonalra. Dohányzás, alkohol ti l-
tott. Próbálkozások azért mindig akadnak, fõleg
az új belépõk között.

Köszönöm a beszélgetést, az Önök iskolája nem-

csak a nevében, hanem a nevelésében is képviseli a

keresztény szellemiséget.                Kuruczleky Ilona

Bemutatkozik a Szent Orsolya Római Katolikus

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Keresztény iskolák



S
anta Fé, New Mexico, Usa. Egy
több, mint 130 éves csoda,
évente 250 000-nél is több láto-

gatót vonz magához. E látnivaló nem
más, mint a Loretto kápolna. E kápol-
nát a „csoda lépcsõje” különbözteti
meg a többitõl. A kápolna a XIX. szá-
zadban épült. Amikor elkészült, akkor
vették észre a szerzetesek, hogy
nincs lépcsõfeljárat a kórusnak fenn-
tartott emelvényhez. A szerzetesek
kilenc napig imádkoztak Szent Jó-
zsefhez, tudván azt, hogy õ ács volt.

Az utolsó nap egy idegen kopogtatott
a bejárati ajtón, mondván azt, hogy õ
ács és meg fogja építeni a lépcsõt. Õ
megépítette a lépcsõt egyedül. Senki
nem értette meg, hogy a lépcsõ ho-

gyan áll minden köz-
ponti támasz nélkül.
Az ács egyáltalán
nem használt sem
szeget, sem enyvet.
Dolga végeztével
nyomtalanul eltûnt,

még munkabérre
sem tartott

igényt. 

Úgy hírlik, hogy az ács maga volt
Szent József…, akit Jézus küldött a
szerzetesek megsegítésére. Azóta
úgy tartják, hogy ezek a lépcsõk „cso-
dák” és zarándok helyévé váltak.
Három rejtély vetõdik fel: Az elsõ az
ács személye. A második, hogy a
mérnökök és a tudósok semmilyen
magyarázatot nem találnak arra,
hogy a lépcsõ „áll” minden központi
tartóoszlop nélkül. A harmadik pedig
a faanyag eredete, mivel a lépcsõ
olyan fából készült, amely sehol sem
található a világon. Még van egy ér-
dekesség: a szerkezet 33 lépcsõbõl
áll, ami Jézus életkorát jelenti. 
(Forrás: Internet) 

A rejtélyes lépcsõ
Csodák
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(Hollandia) és Lázár Csabát (Né-
metország) pedig elnökhelyettesek-
nek javasolta. A szavazás eredmé-
nyeképpen, a jelöltek – egy-egy
szavazat híján – abszolút többség-
gel lettek megválasztva az új tisztsé-
gekre. A Tanácskozó Zsinat történe-
tében elõször lett tisztségviselõ
amerikai püspök, i l letve király-
hágómelléki fõgondnok. 

Az újraválasztott lelkészi elnök,
dr. Erdélyi Géza megköszönte dr.
Hegedûs Loránt üv. elnöknek és dr.
Bodnár Ákos világi elnöknek az áll-
hatatos munkáját, Isten áldását kér-
te további szolgálatukra, s hangot
adott annak, hogy a Tanácskozó Zsi-
nat továbbra is számít munkájukra.
Az Alapszabály szerint, dr. Csiha
Kálmán püspökhöz hasonlóan, dr.
Hegedûs Loránt és dr. Bodnár Ákos
tb. elnökei maradtak a szervezetnek. 

A tisztújítást követõen, a napi-
rend szerint történtek a további ese-
mények, melynek keretében bemu-
tatásra került a 2006. évi zsinati
ülés jegyzõkönyve. Ennek elfogadá-
sa után, dr. Erdélyi Géza régi-új el-
nök megtartotta beszámolóját,
amelyben kiemelte, hogy egy ciklus
munkájáról számol be, amely ered-
ményes volt és Isten ügyét szolgál-
ta. Elmondta, hogy olyan társadalmi
környezetben végezte munkáját a
Tanácskozó Zsinat, amelyben létez-
ni is dicsõség volt, nem hogy alkot-
ni. Ezen idõszak kiemelkedõ mun-
kájaként említette meg az elmúlt hat
év kiadványait, az elnökségi ülése-
ket, melyek meghatározói voltak a
Tanácskozó Zsinat tevékenységé-
nek. Szomorúan állapította meg,
hogy elõször el kellett hagyni a

szervezetnek a régi irodáját, majd
anyagilag próbálták ellehetetleníte -
ni azzal, hogy 3 plusz 1 egyházke-
rület nem fizette be a tagdíjat. Jog-
szerûen ezeket a szervezeteket ki
kellett volna zárni, de az Elnökség
ezt mégsem tette, mert bízik abban,
hogy a nem fizetõ tagok visszame -
nõleg rendezik tartozásukat. Az
anyagi helyzetben egyébként nagy
segítséget jelentett az a másfél mil-
lió forintos támogatás, amelyet pá -
lyázati úton kapott a Tanácskozó
Zsinat. A jövõt tekintve megemlítet-
te Csiha Kálmán ny. püspök mun-
káját, a Lelkészi Kézikönyvet és a
jogharmonizációs munkát. Az elnök
fontosnak tartja egy lelkészi hasz-

nálatra készített, alkalmi versidéze-
tek összeállítását is, valamint az if-
júsági munka erõsítését.

A lelkészi elnök beszámolóját
követõen, dr. Hegedûs Loránt üv. el-
nök alapos, minden részletre kiterje-
dõ jelentést adott a bizottságok
munkájáról, azokról a kapcsolatok-
ról, amelyeket az elmúlt év során
erõsítettek egymás között a szakbi-
zottságok. Hegedûs püspök jelenté-
se és tájékoztatása egyértelmû bizo-
nyítéka annak a sokoldalú munká-
nak, amelyek a Tanácskozó Zsinat
tagszervezeteinek egységét és tá-
mogatását erõsítették. Az üv. elnök
rámutatott, hogy a presbiteri, a szór-
vány, a missziói és a liturgiai bizott-
ság igen kiemelkedõ munkát vég-
zett. Több helyszínen is üléseztek,
agy egymás nehézségeit, problémá-
it is jobban megismerhették. 

A napirendi pontok között ki-
emelkedõ volt a tagegyházak beszá-
molója, melyek mindegyike szüksé-
gesnek tartotta a Tanácskozó Zsinat
mind erõteljesebb munkáját. A dél-
elõtt 9 órakor kezdõdõ tanácskozás
este 6 órakor, dr.
Erdélyi Géza házi-
gazdának szóló
köszönetmondá-
sával, majd záró-
imádságával és ál-
dásával ért véget.     

dr. Kis Boáz

A M agyar Református Egyházak

Tanácskozó Zsinata (továbbiak-

ban: Tanácskozó Zsinat) október

19- én tartotta rendkívüli ülését

Nagyváradon. 

Atanácskozás Tõkés László kirá-
lyhágómelléki püspök igehirde-

tésével kezdõdött, aki hangsúlyozta
a Tanácskozó Zsinat szükségessé-
gét, hiszen túl azon, hogy a szerve-
zet jogi személy, a nagy világban

szétszórtságban élõ magyar refor-
mátusokat fogja össze, Európától
Amerikán át, Ausztráliáig. A püspök
kiemelte, hogy nehéz korban szolgál
a Tanácskozó Zsinat, de a feladatot
végezni kell, mert erre küldettünk.
Az a munka, amit a Tanácskozó Zsi-
nat eddig is végzett, példaértékû
mindenki számára, hiszen olyan hit-
mélyítõ kiadványokat jelentetett
meg, amelyek kifejezik a világ ma-
gyar reformátusságának Krisztushoz
való tartozását. 

Az igehirdetést követõen, dr. Er-
délyi Géza lelkészi elnök nyitotta
meg az ülést, majd Szilágyi Zsolt, az
Erdélyi Magyar nemzeti Tanács alel-
nöke köszöntötte a jelenlévõket. Ez
után dr. Bodnár Ákos világi elnök a
határozatképességet állapította meg.
A napirend elfogadásakor -  javaslat-
ra -  elõrehozták az Alapszabály mó-
dosítását és az új tisztségviselõk
megválasztását. Az Alapszabály mó-
dosítás során, dr. Tóth Miklós, a Jo-
gi Bizottság elnöke ismertette azt a
Nyilatkozatot, amelyet a 17 alkotó-
tag közül 1 alkotótag terjesztett be. 

Ezt követõen, a jelölõ gyûlés dr.
Erdélyi Géza felvidéki püspököt lel-
készi elnöknek, Szabó Sándor ame-
rikai püspököt üv. elnöknek, Kovács
Zoltán királyhágómelléki fõgondno-
kot világi elnöknek, dr. Tóth Miklóst

MRETZS ülés Nagyváradon

Dr.  Erdélyi Géza 

Szabó Sándor amerikai püspök

AM agyarországi  Református
Egyház Elnöksége november

21-22-re összehívta a XII. Zsinat
következõ ülését. A tanácskozáson
fontos törvénytervezetek kerülnek
megvitatásra, így pl. elsõ olvasat-
ban az MRE lelkészeinek jogállá-
sáról szóló törvénytervezet. Ez egy
új törvény, mindeddig különbözõ
törvényekben ugyan rendezve volt
a lelkészek jogállása, de egysége-
sen ez nem történt meg. 

Harmadik olvasatban kerül tár-
gyalásra az MRE lelkészeinek nyu-
gellátásáról és nyugdíjintézetérõl
szóló törvény módosítása. A tör-
vény elsõ részében alapfogalmakat
határoz meg, melyek könnyebben

érthetõbbé teszik a törvényt. A mó-
dosításra egyébként, a társadalmi
viszonyok változása miatt is szük-
ség van. A 9. részben nagy hang-
súlyt helyez a módosítás a tagsági,
il letve fenntartói járulék fizetési fe-
gyelmére. Az elõbbi elmulasztása
esetén, a lelkész helyi javadalmá-
nak 50%-os leti ltásáról, az utóbbi
esetben pedig a presbitérium hatá-
rozatban történõ utasításáról ren-
delkezik. 

Ugyancsak a zsinati ülés fogja
meghatározni a 2008. évi egyházi
programok fõ hangsúlyait. A Zsi-
nat dönt különbözõ díjaknak az át-
adásáról is, amelyekkel az egyházi
szolgálatban elöljárókat köszöntik. 

Összehívták az MRE következõ

zsinat i ülését
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Kelemen István, a M adách
Színház tagja október 27-én

este 6 órakor adta elõ Gárdony-

Színi elõadás egy öreg parók iánTanácskozott a Magyar Református

Lelkészegyesület Szövetsége

Idén augusztus 6-9- ig, Szilágy-
csehben tartotta konferenciáját a

Magyar Református Lelkészegye-
sületek Szövetsége. Az istentiszte-
leten Tõkés László királyhágómel-
léki püspök hirdette az Igét, majd
ezt követõen dr. Tóth Albert elnök
nyi totta meg a konferenciát. A
program délelõtt elõadásokkal ,
délután pedig kirándulással telt. 

Az elsõ napon dr. Zétényi Zsolt
a Szentkorona- tanról tartott érdek-
feszítõ elõadást. Ez különösen is
aktuális a jelen társadalmi feszült-
ségben, hiszen a Szentkorona nem
elválasztotta, hanem összekötötte
az országrészeket. Ezt követõen dr.
Tõkéczki  László, A református
Horthy Miklós címmel tartott elõ-
adást, majd a hallottak megbeszé-
lésével zárult a délelõtt. Az elsõ
napon Zsibóra és környékére ki-
rándultak az egybegyûltek. 

A második nap kiemelkedõ

elõadását dr. Csohány János tar-
totta, a történelmi magyar reformá-
tus egyházak (Egyesül t M agyar
Református Egyház) létrehívásának
esélyeirõl. Az elõadó kifejtette an-
nak szükségszerûségét, hogy véle-
ménye szerint elengedhetetlen egy
világot árfogó Magyar Református
Egyház. Az elõadást hozzászólások
követték, melyek az Egyesült Ma-
gyar Református Egyház létrehozá-
sának módozatiról szóltak. Délután
Nagybánya és környékének szép-
ségeivel ismerkedtek meg a konfe-
rencia résztvevõi. 

A záró napon Takaró Mihály:
Ami az irodalomkönyvekbõl kima-
radt címmel tartott nagy érdeklõ-
désre számot tartott elõadást. 

A konferencia Nyilatkozat elfo-
gadásával és Molnár Kálmán szilá-
gycsehi lelkész áhítatával fejezõ -
dött be. 

dr. Kis Boáz

ban Karinthy Ferenc: Utazás a ko-
ponyám körül  címû mûvét. Az
elõadás a református egyházköz-

ség szervezésében, a régi
parókián (Gárdony, Bóné
Kálmán u. 10.) kerül t
megrendezésre és a jövõ-
ben szombat esténként
megismétl ik. 

Érdeklõdni lehet: Oláh
László lelkésznél , az aláb-
bi  telefonszámon: 06-22-
355- 609.

Október 27-én iktatta be
Maruczán Attila református lel-

készt Az Abai Református Egyház-
község lelkészi szolgálatába
Agyagási István vértesaljai esperes. 

A beiktatási ünnepségen szá-
mos lelkész és gyülekezeti tag vett
részt, osztozva a lelkipásztor és az
abai gyülekezet örömében. A beik-

tatott lelkészt szolgatársai bibliai
Igével áldották meg. 

Lapszemle

Kelemen István színmûvész,  elõadás
közben

Száz éves fennállásáért adott há-
lát Istennek a Baár-Madas Re-

formátus Gimnázium, igen megha-
tó ünnepség keretében. Az igehir-

detés szolgálatát dr. Szabó István
dunamelléki püspök végezte, Ra-
vasz László korábbi  püspököt
idézte, majd kifejtette, hogy miért
jó ebben a gimnáziumban tanulni. 

Az istentiszteletet követõen, dr.
Tõkéczki László dunamelléki vi lá-
gi fõjegyzõ tartotta meg visszaem-
lékezését és elõadását. Az ünnep-
ség keretében  dr. Szabó István
püspök felavatta az iskola régi-új
szószékét. 

Centenáriumi ünnepség a Baár-Madasban

Agyagási István esperes köszön-
ti a beiktatott lelkipásztort

Areformáció nagy aján-
dékáért október 31-én a

protestáns egyházak közös
ünnepélyen adnak hálát.
Ezt megelõzõen azonban, a
református gyülekezetek
számára különösen is fon-
tos az egész hónap. Ünnepi
rendezvények sora, isten-
tiszteleti  alkalmak teszik le-
hetõvé a reformáció lényegérõl  –
a megújulás szükségszerûségérõl
–  való elgondolkodást. A részle-

Október, a reformáció hónapja

tekrõl  a kedves Olvasó a
www.reformatus.hu honlapon
szerezhet tudomást. 

AHollywoodi M agyar Reformá-
tus Egyház jelenteti meg immár

45 éve, az Egyházi Híradó címû la-
pot. A legutóbbi szám megemléke-

zik október 6- ról, cikket közöl a
Szentkoronáról, majd Tatai István:
Isten vezetésének felismerése cím -
mel, a 25. Zsoltár 8. és 9. verse
alapján elmélkedik. 

Az újság közli Patkós Ilona ver-
seit, melyek közül az egyik Deme-

ter Andor püspök nyugdíjba vonu-
lásáról szól. Beszámolót olvasha-

tunk a legutóbbi tisztújításról is,
amelyen Nagy Bálint hollywoodi
lelkipásztort esperessé választot-
ták, aki egyébként az Egyházi Hír -
adó szerkesztõje. 

Az Exodus Kiadó adja ki  a Re-
formátus Élet címû lapot, amely tet-
szetõs kivitelben, mély gondola-
tokkal, hitmélyítõ írásokkal jelent
meg, a korábbi számaihoz méltóan. 

Az újság sorozatot közöl
L. Kozma Borbálától  Lorántffy
Zsuzsannáról, a református feje-
delemasszonyról . Két nagyobb
elemzés olvasható Ady Endrérõl
és az õ szolgálatával kapcsolat-
ban. A gyülekezeti  élet problémái-
ra mutat rá "A zavarodottak társa-
sága?" címû írás, mely a gyüleke-
zeti  élet felelõtlen megváltoztatását
-  ami nem azonos a megújítással -
elemzi. Ez utóbbi írás hangsúlyoz-
za, hogy sokkal nagyobb felelõs-
séggel kel l  ebben a tekintetben el-
járnunk, mint ahogy azt némely
gyülekezetekben teszik. 

Nagy Bálint hollywoodi
lelkipásztor 

Lelkészbeiktatás Abán
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rajtpisztoly, kezdetét vette a nagy „ver-
senyzés”. Róttuk a kilométereket és sor-
ban hagytuk el a checkpointokat. Vélemé-
nyem szerint a legnehezebb etap a harma-
dik volt, mert ekkor nagyon erõs szembe-
szelet kaptunk. Ekkor a csapat többsége
leszakadozott, de így is hamar elértük az
utolsó checkpointot. Itt is, mint minden-
hol, meleg teával és sütikével fogadták a
versenyzõket. Nekem a legjobban a vajas
keksz ízlett, mert az jó krémes és lágy
volt. Végül lassacskán, de persze csak mi-
után átmásztunk pár nagyobb dombon, el-
értük a határt. Útleveleinket nem kérték és
így csak úgy „átszáguldottunk” a határon.
Ilyen élménye nem sok embernek lehet,
azt hiszem, fõleg nem biciklivel. 

A táv utolsó szakasza már Pozsony
külvárosában vezetett, és a város fõtéren
ért véget. Összességében megtettünk kö-
rülbelül 95 km-t, ami szerintem nem rossz
teljesítmény. Szállásunk egy régi építésû
szállodában van, vacsoránkat is itt ettük
meg. Elõétel és desszert is szerepelt a me-
nüben, ez sokunk tetszését elnyerte.
Mindezek után bementünk a városba,
hogy felvegyük másnapi elemózsiánkat.
Holnap egy szlovák iskola meglátogatásá-
ra készülünk, ahol a diákokkal megaján-
dékozzuk egymást. Nagy Máté Teo 

Forrás: http://www.bringora.hu

K
erékpáros csoportunk az elmúlt
tíz évben mintegy 150 diáknak
adott lehetõséget, hogy szabad-

idejüket együtt és hasznosan töltsék el,
kerékpárral fedezzék fel hazájukat és a
nagyvilágot. Legkisebbjeink 5. osztályo-
sok, az idõsebbek pedig a középiskolából
járnak vissza kerékpározni.  

Szponzoraink vegyes vállalatok, ame-
lyeknek a munkáját így a gyerekek is
megismerik, nagykövetségek, testvérvá-
rosi kapcsolatok, emigrációs magyar
szervezetek, ifjúsági egyesületek, kultu-
rális társaságok. Szervezésükben több-
ször jártunk már üzemlátogatásokon. Tá-
mogatás, reklám és együttmûködés, ami
mindkét fél számára hasznos kapcsolat.
Külföldi utazásaink 2-3 évente vannak,
hiszen megszervezése csaknem egy éves
munka. Nyári táborozásainkkor szinte az
egész nyarat együtt töltjük a diákjainkkal.
Igazi csapatmunka, erõpróba, kaland és
szórakozás. Program a kamaszoknak,
hogy a szünetben ne csak a TV-t nézzék
vagy céltalanul kóboroljanak a városban,
a bevásárló központokban vagy a parkok-
ban. Nálunk, a Regnum Marianumban ez
is a prevenció eszköze. 

A külföldre utazó csoport létszáma
20-23 fõ. Kísérõnek azok a középiskolás
vagy egyetemista diákok jönnek, akik

már évek óta velünk kerékpároznak. Fel-
adatuk akad bõven: tolmácsolás, szerviz,
filmforgatás stb.

Élménybeszámoló

Ma (2007. október 20.) a Bécs-Pozsony
távot kellett letekernünk. Az ébresztõ 4
óra 10 perckor volt, ami sokak számára
gondot okozott. Korai kelésünk után, reg-
gelizni mentünk a kollégium éttermébe,
és elfogyasztottuk bõséges kontinentális
reggelinket. Étkezésünk után bepakoltuk
maradék holmijainkat és az elsõ busszal
útba vettük Bécset. Megérkezésünk után a
biciklijeinkre egy picit várnunk kellett,
mert a kísérõ autónk még a péntek regge-
li dugóban állt Bécs belvárosában. Gyor-
san összeraktuk bringáinkat, mert a rajt
hamarosan kezdõdött. Miután eldördült a

Kerékpárral Európa országaiban

Regnum Marianum
Bécs – Pozsony – Budapest 

Keresztény túrák 
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„ Fiatalokat szólítottunk meg és találkozásra hívtuk õket:

önmagukkal, egymással és Istennel. Értékeink, hagyo -

mányaink felfedezése és õrzése komoly feladat. A Szent

Kereszt If júsági Találkozó ezt tûzte ki célul. Meglepetés-

sel tapasztaltuk, hogy más korosztály is csatlakozott

programjainkhoz"  –  számolt  be a találkozó szervezõje,

Brassó Imre Albert,  a Szilády Áron Gimnázium hit tanára,

lelkipásztori munkatárs.

A találkozó egy kulturális eseménnyel kezdõdött,

melyen egy f iatal harkakötönyi alkotó, Nyári Nellinek, a

Szilády Áron Református Gimnázium diákjának csodála-

tos festményeit tekinthette meg a közönség. Ugyanitt ,  a

Faluház kiállítótermében volt látható az a fotókiállítás is,

amelyet a Világi Apostolok Közössége bocsátott a szerve -

zõk rendelkezésére és a mindennapok szeretett  pillana-

tait  mutatta be. Fülöp Ernõ plébános gondolatébresztõ

beszédét a szabadban, zöld környezetben hallgathatta

meg a jelen lévõ if júság, majd a megszólításra válaszok

születtek k iscsoportos beszélgetésekben, közben a k i-

csiknek Szalai Rita és Mariann tartott  kézmûves foglalko-

zást. A játék, a vidámság és az ismerkedés is jelen volt

a találkozón, hiszen Csõri Gergõ lelkész nagy sikerû cso-

portjátékokat vezetett.

Az elsõ estén, vacsora után egy hangulatos diamedi-

tációra került  sor, majd egy éjszakai zarándoklatra készü -

lõdött  a csapat. A sötétben k igyalogoltak egy messze, a

falun kívül lévõ õsi helyre, ahol régen kereszt állott ,  f i-

gyelve a csendes éjszakára és gyönyörködve a csillagos

égboltban. A kereszt tövében tûz lobogott és if júsági éne-

keket énekeltek, közben sokan álltak a kereszt elé és

dobták a tûzbe azokat a papírdarabokat, amikre fel vol-

tak írva mindazok a dolgok, amik gát lók, fájók vagy ne-

hezek voltak számukra. Ezután fák lyás menetben egy

nagy fakereszttel elindultak a templom felé. Út közben

sokan vették vállukra a keresztet, így került  a kereszt

vállról vállra.

A másnap délelõtt i túra is nagy sikerû volt ,  tele él -

ménnyel és meglepetéssel. A találkozó vasárnap délután

a Geszler Péter káplán által bemutatott szentmisével zá-

rult  és így kapcsolódott a program a falu búcsújához is.

A szentmise után Császár Blanka és Bõdecs Anna elõadá-

sában magyar népdalokat hallgathattak meg a jelenle -

võk, majd a Szivárvány Kiskunhalasi Báb Együttes Szent

Erzsébet életébõl mutatott be epizódokat, amit szerény

agapé követett, melynek keretében megoszthatták egy-

mással a két nap élményeit a résztvevõk.

Nagyon sokan részesei annak a sikernek, amely az

összefogás révén jött létre. Köszönettel tartoznak a szer-

vezõk és résztvevõk mindazoknak, akik imáikkal, hoz-

zájárulásukkal segítették a jövõ megszületését.

Kuris István László

Szent Kereszt Ifjúsági Találkozó 
1 0 0 0  éves évfordulóra emlékeztek Harkakötönyben

A magyar ifjúság védõszentjének, Szent Imre születésének 1000 . évfordulója alkalmából számos ifjúsá-
gi program szervezõdött országszerte fiatalok számára. Ehhez a programsorozathoz kapcsolódott a

harkakötönyi Szent Kereszt Ifjúsági Találkozó is szeptemberben, ahol hat településrõl csaknem hetvenen
vettek részt a hangulatos és programokban gazdag eseménysorozaton.

Szent Kereszt hírek
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A
világ egyik leggazdagabb kultúrájú orszá-
gának fõvárosában 1927 óta mûködik a
magyar állam legértékesebb külföldi in-

gatlanjának számító Falconieri-palotában a Ró-
mai Magyar Akadémia, amelynek számos pom-
pás részletét az egyetemes barokk mûvészet
egyik legnagyobb mestere, Francesco
Borromini alakította ki a 17. században. A római
történelmi városrészben lévõ különleges szép-
ségû épületet, amely elõkelõ környezetben talál-
ható – Via Giulia –, néhány lépés re a Francia
Nagykövetségnek helyet adó Farnese palotától,
Bethlen István miniszterelnök és Klebelsberg
Kuno vallás-  és közoktatási miniszter vásárolta
meg. Ebben a csodálatos római palotában be-
szélgettem Dr. Csorba László igazgatóval, a ne-
ves történésszel, a budapesti ELTE docensével,
aki egyben a magyar nagykövetség kulturális ta-
nácsosa is. 

Az élénk kulturális tevékenységet folytató intéz-

mény, amelynek alapvetõ feladata: a magyar kultúra

terjesztése, ápolása és erõsítése szerte Itáliában, kü-

lönféle korszakokat élt meg, kedvezõ és kevésbé po-

zitív viszonylatban.

Valóban. A második világháború kitöréséig
terjedõ idõszak az intézet elsõ aranykorának te-
kinthetõ. Kitûnõ tudósok és írók laktak az Aka-
démia falai között, amelynek egyik épülete a Ró-
mába érkezõ ösztöndíjasokat látja vendégül. Itt
lakott például Kerényi Károly, Szerb Antal,
Genthon István, Farkas Ferenc. Ugyanakkor a
mûvészösztöndíjasok munkássága nyomán
önálló irányzat bontakozott ki a magyar festé-
szetben és szobrászatban. Az ún. „Római
Iskolá” -nak olyan nemzetközi hírû reprezentán-
sai voltak, mint: Aba Novák Vilmos, Szõnyi Ist-
ván, Pátzay Pál. Ezt a virágzást megszakították a
II. vi lágháború eseményei, majd ezt követõen
újra nagy sikerek következtek, a jeles irodalom-
történész, Kardos Tibor igazgatása idején.

Például? 
A Római Magyar Akadémia ösztöndíjasai

között olyan neveket találunk, mint Weöres Sán-
dor, Nemes Nagy Ágnes, Pil inszky János vagy

Ottlik Géza. A jelentõs gyarapodás-
nak azonban 1950-ben vége szakadt.

M i történt?

Az intézet a követség része lett és
megfosztották önálló tudományos és
mûvészeti intézményi rangjától. Ez a
helyzet alapvetõen a 1956-os forra-
dalom után változott meg, bár azzal a
tendenciával, hogy „ igazolja”  a világ
elõtt, a pártállami idõkben Magyaror-
szágon nincs elnyomás, nem korlá-
tozzák a szellemi alkotómunkát. A
Római Magyar Aka-
démia ösztöndíjasai
ebben az idõben
gyarapíthatták a
magyar tudomány
és kultúra itáliai is-
m er t s ég ét
és el is-
m e r t s é -
gét.

Hogyan alakult sokrétû tevékenysé-

gük a rendszerváltozás után?

Munkánk az elmúlt évti-
zedek minden tanulságát
összegezve formálódott
tovább. Így például a ma-
gyar, a magyarországi
nem magyar, a határon

túl i , i l letve a távolab-
bi külföldi magyar

kultúra sokszínûségének és értékeinek bemuta-
tása, a kulturális örökség és a kortárs alkotók,
alkotások népszerûsítése. Ugyanakkor a ma-
gyar tudomány eredményeinek szélesebb kör-
ben történõ megismertetése, az ehhez kapcso-
lódó oktatási feladatok el látása. Jelentõs hang-
súlyt kap a tevékenységünkben az itál iai ma-
gyar emlékek kutatása, védelme és gondozása.

Sokféle színes programok valósulnak meg a Pa-

lotában?

Kiállítások, irodalmi és zenei programok..

A Római M agyar Akadémia 
–  hazánk szellemi kirakata

Hírek a nagyvilágból
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Az elõzmények visszanyúlnak még az 1890-
es évekre, amikor megnyíltak a Vatikáni Titkos
Levéltár kapui. A Rómában élõ Fraknói Vilmos
címzetes püspök és történész akadémikus, e pá-
ratlan gazdag gyûjtemény hungarika-kincsének
feltárására saját pénzén tudományos kutatóinté-
zetet hozott létre. Ezeket az alapítványokat a ma-
gyar állam átvette és beépítette az 1927-ben lét-
rejött Római Magyar Akadémia kereteibe. Itt
mûködik ma is a Fraknói Vilmos Történeti Inté-
zet, amely önállóan szervezi az Akadémia tudo-
mányos tevékenységét. Rendszeresen szervez
konferenciákat, elõadó-  és vitaesteket, könyvbe-
mutatókat, történeti tárgyú kiállításokat.

Legutóbb például a milánói Tudományegye-
temmel közös Batthyány–Garibaldi konferenciát
rendeztünk. De visszatérve a Pápai Magyar Egy-
házi Intézetre, ez a papi kollégium közvetlenül az
Akadémia ún. Papi osztályához alakult ki. Ennek
olyan felszentelt papok voltak a tagjai, akik a
magyarországi egyházmegyék ösztöndíjasaival
érkeztek Rómába, hogy az ottani katolikus egye-
temek valamelyikén doktori címet szerezzenek.
Ez a Papi osztály ezután 1940-ben pápai címet
és kiváltságokat kapott. Így a gyakorlatban jogi-
lag önállósodott és manapság is teljesen önál-
lóan mûködik a római Palota második emeletén.

A Fraknói Intézet folyóiratokat is ad ki?

Kettõt is, az ANNUARIO-t és a FONTES-t. Az
Akadémia társkiadója a COLLECTA VATICANEA
címû forrásgyûjteménynek is, amely a Vatikáni
Titkos Levéltár magyar vonatkozású iratanyagá-
nak publikálását tekinti fõ feladatának.

2007 májusában két és félévi munkával a magyar

Oktatási és Kulturális M inisztérium jóvoltából befeje-

zõdött e nagyhírû intézmény homlokzatának különle-

ges restaurálása. Így a 80 éves Római M agyar Akadé-

mia teljes pompájában szolgálja hazánk kultúrájának

terjesztését.

Így van, nemcsak a legjobb kulturális ha-
gyományokat folytatva, hanem korunk követel-
ményeinek is megfelelve szolgáljuk a magyar
jelenlétet Rómában, Itál iában – hangsúlyozta
befejezésül elegáns római irodájában Dr. Csor-
ba László igazgató, kulturális tanácsos.

Karczag László

Kifejezetten. Rendszeresen koncerteket, ki-
állításokat, irodalmi esteket, fi lmvetítéseket ren-
dezünk.

M egbízatásuk alapján „Palotán kívül” is sok kul -

turális esemény, értékes program szervezõje a Római

M agyar Akadémia. Néhány mondatban hallhatnánk

ezekrõl.

Számos eseményt szervezünk szerte az Ap-
pennin- félszigeten, Genovától Firenzén és Ná-
polyon át Palermóig. 2002-ben például Magyar
Kulturális Évadot rendeztünk, amelynek kereté-
ben 300 érdekes eseményre került sor. 2004
nyarán a velencei Redentore Fesztiválnak, majd
2006-ban pedig a bolognai Gyermekkönyv Il-
lusztrációs Vásárnak volt hazánk a díszvendége.

Kiemelkedõ esemény volt ugyancsak 2006-
ban a Bartók Emlékév különleges nyitókoncert -
je, amely a Quirinale Palotában, az olasz állam-
fõi rezidencián, a két ország köztársasági elnö-
keinek jelenlétében került lebonyolításra. Ezen

nagy sikerrel
szerepel t a
Bartók Vonós-
négyes, a Mu-
zsikás Együttes
és Sebestyén
Márta.

2007 tavaszán elismerést kiváltó tárlat meg-
rendezésére került sor az Európai Uniót megala-
pozó római szerzõdések megkötésének 50. év-
fordulója alkalmából, amelyen kiállításra került:
Csontváry Kosztka Tivadar, „A magányos céd-
rus”  címû remekmûve. A tárlat színhelye a
Quirinale Palota volt. 

Az utóbbi idõben több magyar vonatkozású em-

léktábla felavatására is sor került.

Igen, hiszen feladataink része az itáliai ma-
gyar emlékek kutatása, gondozása. 2005-ben
Palermóban Tüköry Lajosnak, a garibaldista
harcok mártírjának állítottunk táblát, 2006 októ-
berében Salernóban Márai Sándor szobrát avat-
tuk fel, novemberben pedig Gerevich Tibor mû-
vészettörténész professzor emléktábláját adtuk
át Rómában. 

A Római M agyar Akadémia palotájában mûködik

immár 1940 óta önálló pápai intézményként a pápai

M agyar Egyházi Intézet a második emeleten, amely

ugyan a maga útján halad, mégis vannak és voltak

érintkezési pontok Önökkel.

Hírek a nagyvilágból
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F e l h í v á s
Az elesett, önhibájukon kívül elszegényedett

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

nek. Rajtuk – és fõként a szegény, rossz
anyagi körülmények között nevelkedõ gyer-
mekeken – kíván segíteni, élelmiszer- és

gyógyszersegélyekkel a
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Ifjúsági hírek

2007 sok szempontból különleges év az életem-
ben. Több minden megadatott, amit eddig csak
elérhetetlen álomnak hittem. Úgy látszik tényleg
igaz, ha valamit sokáig akarunk, az elõbb-utóbb
valóra válik, és általában (talán jutalmul a hûsé-
günkért) jobban, mint ahogy elképzeltük. Az
egész világon összeköti az embereket egy látha-
tatlan, de érezhetõ szeretet szál. Ezt a világot át-
szövõ szálat nevezzük Beatles varázsnak.

A Beatles szeretete összeköti az embereket,
és ez a szeretet felemelõ, nem romboló, mélybe
húzó. Lelkesedni csak pozitív irányba szabad,
fölfelé. A lelkesedés titka, hogy a lángjában
elégnek a határok, amik egyébként az embereket
mereven elválasztják egymástól. Különbözõ jel-
lemû, felfogású, mûveltségû, korú és szokású
emberek lelkében rezdülnek meg i lyenkor a kö-
zös húrok. A Beatles a legegyszerûbben, legért-
hetõbben jut el lélektõl- lélekig. Hazánkban is
kevesen vannak aki ne szeretné, vagy ne ismer-
né Õket. Olyan magától értetõdõen sugározzák
az emberi érzések esszenciáját, nincs is senki,
aki Róluk negatívan nyilatkozna. Nehéz ezt meg-
fogalmazni, a dal lamot, a zenét, az érzéseket
nem lehet szavakba önteni, hiszen többek a sza-
vaknál -  magasabb szférák rezgéseit közvetítik.

A Fiúk nem is voltak tisztában azzal, hogy
milyen korszakalkotót hoztak létre. A négy Isten-
áldotta tehetség, és személyiség egyszer csak
találkozott -  nem véletlenül -  hogy aztán a zené-
jük által, amíg világ a világ a szeretetet és az
összetartozást hirdessék, keresztül-kasul a Föl-
dön. Amikor Beatlest hallgatunk, valahogy min-
den egyszerûbbnek tûnik. Valahogy minden
tisztább, világosabb és egyértelmûbb lesz. Min-
den egyszerû, csak mi vagyunk hajlamosak túl-
bonyolítani a dolgainkat. A Beatles varázs, ne-
künk Magyaroknak kézzelfoghatóvá vált. Újra
bebizonyosodott, hogy fontos dolgokban mi-

lyen szerencsések vagyunk. A mindennapokban
nehezen boldogulunk, de annyi tehetség szüle-
tik nálunk, és annyi pluszt adunk ezáltal a vi lág-
nak. Lelki, szellemi értékekkel látjuk el, ami be-
épül, ami nem mulandó.

Létezik egy magyar zenekar 2003 óta, a
BlackBirds. Általuk újra életre kelt a Beatles va-
rázs. Hihetetlennek tûnhet, de így van. Bárki
meggyõzõdhet róla, aki elmegy a koncertjükre,
hogy élõben meghallgassa õket. Magyarorszá-
gon is születtek zenakarok, mint mindenhol a

világon, hogy próbálkozzanak Beatlest játszani.
Hallgathatóak és értékelhetõek is, legalábbis a
törekvésük értékelhetõ. De a BlackBirds-ben
benne van az a plusz. M intha beépült volna a
személyiségükbe John, Paul, George és Ringo.
Népes rajongótáboruk van, akik nagy Beatles
rajongókként nem tudnak és nem is akarnak
összehasonlítgatni, hiszen a belõlük és a zené-
jükbõl áradó Beatles varázs ezt értelmetlenné te-
szi, és fel sem merül. Rajongás, szeretet, és há-
la övezi õket. Õk ezt kellõ alázattal fogadják, -

hiszen máshogy nem is történhetne. A rajongó-
tábor egy része, 23-án, most követtük õket Li-
verpoolba is. A fiúkat az az elismerés és meg-
tiszteltetés érte, hogy Magyarországról Õk kap-
tak elõször meghívást a hagyományos Beatles
week- re. Felléptek a legendás Cavern Club-ban
is, volt, hogy egy nap kétszer álltak színpadra,
ahol a Beatles is játszott a kezdeti idõkben.

Komoly szakmai és közönségsikert arattak
Liverpoolban, ami ráadásul pont azokban a na-
pokban lett 800 esztendõs. id. Hoffmann
György, a zenekar menedzsere elmondta: „Úgy
érzem, Liverpoolon keresztül  meghódítottuk
Angliát, hiszen a legkülönbözõbb tájakról verõ -
dött össze a közönség. Nagyszerû volt, amikor
Liverpool utcáin megismerték a fiúkat, voltak
koncertek, amikor a helyiség már a koncert elõtt
megtelt. A BlackBirds produkcióját a szakma is
elismeréssel fogadta. A BlackBirds koncertjein
többször ott volt Hal Bruce kanadai gitáros-éne-
kes, az amerikai Beatles- fesztivál mûvészeti ve-
zetõje, aki 8-10 éve jár Liverpoolba. Remény
van arra, hogy a fiúk Angliában újrázzanak és a
tengerentúlon is fellépjenek.”

Az együttes: Dobos László (gitár, ének),
Derecskei Zsolt (zongora, gitár ének), Békei Ist-
ván (basszusgitár, ének), Hoffmann György
(dob). Az átütõ sikerhez a Fiúkon kívül, hozzájá-
rult a lelkes Magyar rajongótábor is, akiknek
lelkesedése magával ragadta hallgatóságot is,
amellyel felejthetetlen han-
gulatot teremtettek a
BlackBirds koncerteken. A
BlackBirds sokat tett Ma-
gyarország hírnevéért
megbecsüléséért, és hogy
tovább éljen a Beatles va-
rázs. www.blackbirds.hu

Forgács Renáta

Magyar f iatalok ,  a BlackBirds sikerei a

Beat les w eek-en, Liverpoolban
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