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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.

A M ATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS
HÁZ LELKIGYAKORLATAI 2008-BAN  

2008. ápril is 24-27. (csütörtök vacsorától-  vasárnap ebédig)
Jegyesoktatók képzése Nemes Ödön atyával-  papoknak, házas-

pároknak -  A „Párbeszélgetés”  c. könyv alapján

2008. ápril is 25-27. (péntek vacsorától-  vasárnap ebédig) „Fogor-
vosi várószoba vagy örömteli ünnep a szentgyónás?” – vezeti:

Gáspár István atya. Eucharisztiáról. –  vezeti: Gáspár István atya

2008. ápri l is 25-27. (péntek vacsorától-vasárnap ebédig) „M in-
den egybetartozik” Lelkigyakorlat fiataloknak és fiatal lelkûeknek

vezeti: Varga Atti la, a Margit körúti ferences Plébánia ifjúsági
énekkarának vezetõje

2008. május 5-8 (hétfõ ebédtõl-csütörtök ebédig) „Lélekváró
napok” Lelkigyakorlat papoknak – vezeti: Kemenes Gábor atya

2008. május 9-11. (péntek vacsorától-  vasárnap ebédig) „Áradj
szét Lélek, áradj szét!” pünkösdi lelkigyakorlat –  vezeti: Gáspár

István atya

2008. május  16-18. (péntek vacsorától- vasárnap ebédig)
Gyógyulás az Oltáriszentség erejébõl! Lelkigyakorlat

M ater Salvatoris Lelkigyakorlatosház 
és Konferenciaközpont

2100 Gödöllõ-Máriabesnyõ Kapucinusok tere 3.
Tel.: +36 28 420 176, Fax: +36 28 510 742

www.matersalvatoris.hu    matersal@invitel.hu

M A N R É Z A 
Spirituális és Konferenciaközpont

H-2099 Dobogókõ, Fény u. 1.
Tel: 06 30 824 1179

E-mail: lelkigyakorlat@manreza.hu; 
Honlap: www.manreza.hu/lelki

május:
05 -  08.: Egyénileg kísért háromnapos

Szt. Ignác- i lelkigyakorlat
9 -  12 .: Pünkösdi lelkigyakorlat (egyénileg

kísért háromnapos Szent Ignác- i)
18.: Meditációs vasárnap -  haladó

19 -  22.: Egyénileg kísért háromnapos
Szt. Ignác- i lelkigyakorlat

25 -  06.01 Egyénileg kísért egyhetes
Szt.Ignác- i lelkigyakorlat

június:
2 -  5 .: Egyénileg kísért háromnapos

Szt. Ignác- i lelkigyakorlat
8.: Meditációs vasárnap -  haladó
8 -  15.: Egyénileg kísért egyhetes

Szt.Ignác- i lelkigyakorlat
16 -  19.: Egyénileg kísért háromnapos

Szt. Ignác- i lelkigyakorlat
29 -  07.06.: Szemlélõdõ, meditációs 

lelkigyakorlat
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„Hitben járunk, nem látásban” (2Kor 5,7)

Sokszor tudatában vagyunk annak, hogy Isten törõdik velünk, de
amikor Isten elkezd bennünket felhasználni terveiben, szánal-
mas képet vágunk, próbákról és nehézségekrõl beszélünk, holott
Isten egész idõ alatt a kötelességünket végezteti velünk, jelen-
téktelen emberekkel. Senki nem szeretne szellemileg jelentékte-
len lenni, ha segíteni tudna magán. Sokan közülünk mindig sze-
retnének dicsfényben élni, hogy Isten angyalai folyton velük

foglalkozzanak. Az aranyba metszett szent nem jó semmire, nem alkalmas a hétközna-
pi életre. Mi itt nem földre szállt angyalok, hanem férfiak és nõk vagyunk, hogy elvé-
gezzük a munkát a világon, mégpedig azzal a végtelen reménnyel, amely szembe tud
nézni a nehézségekkel, hiszen felülrõl születtünk.

Ha megpróbáljuk visszaidézni az Istennel való együttlét ritka pillanatait, ez annak
a jele, hogy nem Istent magát keressük. Bálványozzuk azokat a pillanatokat, amikor
úgy éreztük, hogy Isten beszélt hozzánk, és makacskodunk, hogy tegye meg újra, ho-
lott Isten azt kívánja, hogy hitben járjunk. Sokan azt hangoztatják: „Addig mitsem te-
hetek, míg Isten nem jelenik meg nekem.” Nem fog megjelenni, és ihletettség nélkül
kelünk majd fel megint. De azután meglepõdünk, amikor mégis rátalálunk az élet hét-
köznapjaiban: „Ó, hiszen Õ egész idõ alatt itt volt és én nem is vettem észre.” Ne éljünk
a ritka pillanatoknak, azok csak meglepetések. Isten megérint majd minket a kellõ idõ-
ben. Nem kell szabályt csinálnunk a sugalmazás pillanataiból; szabályunk a köteles-
ségteljesítés.

Üdvözlettel:      fõszerkesztõ

Kedves Olvasó!

Ta r t a l o m
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„A szeretetben élõk mélyre látnak  
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L
ou Cseng-Csiang 1871. június 12-én
született Sanghaiban. Szülei jómódú-
ak voltak és konfuciusok. Nyolc éves

korában édesanyja meghalt. Apja belépett
a „ Londoni M issziós Társaságba” , ahol fi -
ával együtt megkeresztelkedett. A kínai is-
kola elvégzése után, apja Sanghaiba küld-
te – idegen nyelveket tanulni, ahol ragyo-
gó eredményeket ért el. Huszonegy éve-
sen belépett a külügyminisztérium Tong
Wen kollégiumába. 1893-ban tolmács a
szentpétervári kínai követségen. Apjától
ezt az útravalót kapta: „ Egyedül az égre
hagyatkozz és sohase kerülj a pénztõl füg-
gõ viszonyba! ”

A szentpétervári követségen találkozott
Su King-Sen államférfival, aki felemelte õt
saját életelveinek szintjére. Bátorította,
hogy válassza a diplomáciai pályát, ezzel
szolgálva hazáját. Fölajánlotta, hogy diplo-
matává képezi. Su követ azt kívánta tanít-
ványától, hogy „ Pontosan figyeljen meg
mindent, tudjon hallgatni, és ha elérkezik
az óra, újítson.”  Lou Cseng-Csiang így ír
errõl: „ Egész nyilvános életem a hallgatás-
nak, forradalomnak és cselekvésnek eb-
ben a légkörében telt el.”

Fõnöke Európa m inden nagy állam á-
ban volt követ, így jól ismerte azok jó és
rossz tulajdonságait. Ezt ajánlotta a fiatal
Lounak: „ Európa ereje nem felfegyverzett-
ségében és tudományában rejlik, hanem a
vallásban. Tanulmányozza és ismerje meg
a keresztény vallást, ha megértette annak
lényegét és hatalmát, vigye el azt a vallást
Kínába.”  Su követ a boxerlázadás áldozata
lett, bevádolták és halálra ítélték. 1900. jú-
lius 29-én Peking fõterén lefejezték. Hat
hónap múlva rehabilitálták, a lojalitás és
hazaszeretet mártír ja lett. Közben Lou
Cseng-Csiang a szentpétervári kínai kö-
vetség titkára lett. Ezt ír ja: „ Életem során,
amennyire csak tudtam, azon fáradoztam,
hogy helyesen cselekedjek, tisztán lássak
és m indig elõre lépjek, ne hagyjam, hogy
a tudatos elõítélet és félelem elvakítson.
Kötelességeimet és cselekedeteimet pedig
a tapasztalat, a meggondolás, és a menny-
tõl való közös függõségünk fényében ítél -
jem  m eg.”  Ekkor  találkozott  Ber the
Bovyval. A két fiatal elsõ perctõl kezdve

rokonszenvezett egymással. Majdnem két
év kellett ennek a szerelemnek a kibonta-
kozásához, és ahhoz, hogy legyõzzék a ne-
hézségeket, am i állásvesztéssel is járhat.

Házasságukat 1899. február  12-én
Langrange dominikánus atya áldotta meg
a szentpétervári Szent Katalin templom -
ban. Házassági kapcsolatuk tökéletes volt,
Isten azonban nagy fájdalmukra nem aján-
dékozta meg õket gyermekkel. Új megbí-
zatásokat kapott: 1905-ben követségi ta -
nácsossá nevezték ki Szentpétervárra.
1906-ban hágai követ lett, majd külügym i-
niszter.

Egy napon Lou így szólt feleségéhez:
„ Megígértem, hogy a gyermekeink katoli-
kusok lesznek. Nos, m ivel nincs gyerme-
künk, m it szólnál ahhoz, ha én lennék ka-
tolikussá?”  Az elõkészületek után 1911.
október 25-én került sor. Lou jelképesen a
René keresztnevet kérte. November 22-én
járult elõször szentáldozáshoz és 1912.
április 5-én bérmálta meg Szentpétervár
katolikus érseke. Három perióduson ke-
resztül állt a külügyminisztérium élén és
nehéz feladatát a lehetõ legjobban látta el.
Felesége egészségi állapota megrendült. A
férjnek látnia kellett, hogy „ forrón szere-
tett feleségét”  megérinti a halál. 1924. feb-
ruár 12-én ünnepelték ezüstlakodalmukat.
Erre az alkalomra a férj két új platinagyû-
rût csináltatott. Felesége gyûrûjébe három
P-betût  vésetet t , a „ Pr iére, Pat iente,
Pénitence”  = imádság, türelem, bûnbánat
szavak kezdõbetûit. Ez volt házaséletük
szigorú vallásos programja. Ezt a két jegy-
gyûrût az elõzõ kettõvel együtt beledol-
gozták késõbb annak a kehelynek a talpá-
ba, amelyet Dom Lou a szentm isék bemu -
tatásánál használt. Lou asszony Bernben

halt meg 1926. április 16-án. Lou felesége
hamvait a brüsszeli Laeken temetõbe vi-
tette és sírkövet állíttatott fölébe.

Lou felesége halála után a brüggei
Saint-André apátságba ment, hogy ben-
cés novíciussá legyen. 1927. október 4-én
megkapta Szent Benedek ruháját. 1928.
január 14-én egyházjogilag is a novíciusok
sorába került és a Pierre-Célestin nevet
kapta. 1929. január 15-én tette le a há-
roméves fogadalmat, ekkor 61 éves volt.

1933-ban Pierre-Célestin testvér újra
munkához látott, nem önmagáért, hanem
hazájáért, az egyházért és a kínai püspök-
ségért. 1935. június 29-én szentelte pappá
Mgr. Constantini, aki erre az alkalomra jött
Rómából Saint-Andréba. Dom Lou gyer-
mekkorától kezdve hû „ szolgája volt a Leg-
felsõbb Lénynek.”  Nyomasztóan hatott rá
az a gondolat, hogy most már m indennap
bemutathatja a szentm iseáldozatot. „ M i-
csoda merészség, m indennap közeledni a
Mindenhatóhoz!  Azt hiszem, belehalok.”
Egy tüdõgyulladás fizikailag, nagyon le-
gyengítette, de lelkileg megerõsítette.

Lou atya így vall az Egyházról: „ A kon-
fucius szellem elõkészített arra, hogy felis-
merjem a Katolikus Egyház felsõbbrendû-
ségét és kimagasló helyzetét, és elismer-
jem azt. Az Egyház olyan kincseket õr iz,
amelyekbõl a hívõk évszázadok sora óta
régi és új értékeket merítenek, olyan ele-
ven kincset, amely évszázadról évszázadra
nõ, és termést hoz.”

Lou atyának egy újabb lépcsõfokra kel-
lett fellépnie: 1946. május 13-án a genti
Saint-Pierre kolostor címzetes apátjává
nevezte ki a Szentatya. Augusztus 10-én
kapta meg az apáti áldást – a brüsszeli pá-
pai nunciustól, Cento bíborostól. Apáti
gyûrûjébe a Saint-Pierre apátság három
kulcsát és a kínai „ Tient” , az ég jelét vés-
ték. Gent városa augusztus 26-án fogadta
ünnepélyesen a Saint-Pierre apátság tisz-
teletreméltó õsi falai között.

Elõttünk áll tehát a szerzetes, a pap és
a felszentelt apát. M i a programja? To -
vábbhalad „ egyenes útján” , ahogy azt írá-
saiban is kijelölte.

1948 júniusában bronchitisben meg-
betegedett. Nagyon legyengült. Augusztus
15-én m utatta be utolsó szentm iséjét,
majd Brüggebe szállították. Hûséges titká-
ra követte. 1949. január
13-án áldozott utoljára és
elkezdõdött  agóniája,
amely 23 órán át tartott.
Január 15-én, szombaton
szûnt meg dobogni a szí-
ve. Temetése diadal me-
net volt.                              Pálffy Mária

Katolikus konvertiták

Tanúságtevõ emberek 2.

Dom Lou (1871–1949)
Az államférfi és Isten szolgája

„Úgy világítson világossátok 
az emberek elõtt, hogy lássák 
jótetteiteket és magasztalják 

mennyei Atyátokat!” Mt 5.16
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Hit – magyarság – érték

Néhány héttel ezelõtt Püspök atya a

Vatikánban járt, és XVI. Benedek pápa

fogadta a világ számos pontján élõ, nem-

rég felszentelt katolikus püspököket. M it

jelent ez a találkozó egy püspök életében? 

A Szentatya szeptember 22- én
fogadta az elmúl t 12 hónap során
kinevezett püspököket, akik egyhetes
kurzusra jöttek Rómába, hogy megis-
merkedjenek a püspökök fel a-
dataival . A kurzus keretében találkoz-
tunk a Szentatyával , aki  külön fogad-
ta a 101 püspököt. A Katol ikus Egy-
ház fejével  találkoztunk, aki tõl  a kine-
vezésünket kaptuk. Ez különös él-
mény vol t számunkra. XVI. Benedek
pápa az imádság fontosságára, a lelki  élet
elmélyítésére hívta fel  figyelmünket a fogadá-
son. Sok adminisztrációval , ügyintézéssel  is
kel l  foglalkoznunk, de a lelki  élet a legfon-
tosabb, s erre nekünk külön figyelmet kel l
szentelnünk.

Püspök atya a Partiumban, Túrterebesen,

született. Kinevezése alkalmából köszöntötték a

szülõföldjérõl elszármazott, M ünchenben élõ hon-

fitársai. M it jelent Ferenc atyának a szülõföld, az

otthon?

Túrterebesen születtem, a hármas határ
árnyékában, az ukrán, magyar, román határ
sarkában. Ukrajna hét ki lométer, M agyaror-
szág tíz a Túr partján. Ugocsa és Szatmár
megye határán fekszik. A szülõfalum szá-
momra az igazi  gyökereket jelenti : i tt szívtam
magamba a hi tet az anyatej jel , a magyarság-
és népem szeretetét, a hagyományok tisz-
teletét, a val lásosságot. Egyszerû családból
származom, édesapám hentes, mészáros vol t.
Budapesten tanul t. Éppen „ fel szabadul t” ,
mester diplomát szerzett, amikor bejött a
kommunizmus. Így nem sikerül t megvalósíta-

nia nagy álmait. Édesanyám a gyermekne-
veléssel  foglalkozott. Öt gyermeket szül t,
négyen élünk, két fiú és két leány. Elsõ-
szülöttként a legidõsebb vagyok. Elemi is-
koláimat Túrterebesen végeztem, természete-
sen magyar nyelven. Késõbb Szatmáron jár-
tam a Kölcsey Ferenc középiskolába, onnan
Gyulafehérvárra kerül tem a kántoriskolába. A
teológiát is ott végeztem. 1971- ben M árton
Áron püspök szentel t pappá a szatmári  egy-
házmegye szolgálatára.

Hogyan emlékezik vissza M árton Áron erdélyi

püspökre?

Ceremonáriusa –  szertartásmestere –
vol tam. Ez azt jelentette, hogy szerveztem a
fõpapi  szentmiséket a gyulafehérvári  székes-
egyházban. M indig felnéztünk rá. 1967- ig
szobafogságban vol t. Jól  emlékszem, amikor
az Erdélyi  M agyar Egyházi rodalmi  Iskola
keretében gyûlést tartottunk, és szabadulása
után elsõ útja hozzánk, a szemináriumba
vezetett. M integy negyed órás tapssal  kö-
szöntöttük. M a is borsódzik a hátam, ha a
felemelõ pi l lanatokra gondolok. De tanulhat-

tam is nála. Átjártunk hozzá a
Püspöki  Palotába, ahol  szociológiát
és hodegetikát tanított. Sokmindenre
felhívta a figyelmünket. Különösen
emlékszem, amikor a hi toktatás fon-
tosságáról  beszél t. Ezért még meg-
halni  is érdemes –  mondta.

Erdél yben számunkra M árton
Áron annyi t j elentett, mint talán
M agyarországon M indszenty József
bíboros, hercegprímás, jól  lehet a
kommunista idõkben nem sokat hal l -
hattak róla. Számunkra M árton Áron
volt a tekintély. Talán Il lyés Gyula
vagy Kós Károly nevezte õt „ember-
katedrál i snak” , aki re mindig fel-

néztünk, és aki  mindenkinek i rányt mutatott.
Emberségérõl  órákat lehetne mesélni . Kedves
élményem, amikor könyvet kértünk tõle.
Különbözõ diplomáciai  utakon majdnem min-
den nyugati  kiadványhoz hozzájutott. Õ ezeket
az új , idegen nyelvû könyveket szívesen köl-
csönözte nekünk. Egyszerû fekete reve-
rendában járt, a könyvszekrénye elõtt letérde-
pel t és úgy kereste a kért könyvet számunkra.
Ilyenkor nagyon közvetlen vol t, bár elõttünk
óriási  tekintél lyel  rendelkezett. Kegyelmes
úrnak szól ítottuk. Nagyon szeretett bennün-
ket. M indent megtett annak érdekében, hogy
teológiára járhassunk és felszentelhessenek
minket. Ez abban az idõben egyál talán nem
volt magától  értetõdõ. 

M ert a Ceausescu diktatúra már megkezdõdött?

Amikor én tanul tam, még nagyon az elején
járt. Ceausescunak akkor még sikerül t átej te-
nie a nyugati  vi lágot, ahol  reformerként adta
el  magát. A nagy, kemény diktatúra idején már
kül földön él tem. 1979- ben távoztam az
országból  és így inkább már csak hírbõl
ismertem a förtelmes diktatúrát.

A szeretet mindent legyõz
Beszélgetés Cserháti Ferenc atyával,

a külföldi magyarok püspökével

Cserháti Ferenc elsõdleges feladata esztergom-budapesti segédpüspökként,       a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia megbízásából, hogy szervezze, irányítsa, koordinálja a külföldön élõ római kato-
likus magyarok lelkigondozását. „Ez emberfeletti feladat, hiszen szinte az egész világra kiterjed.
Paptestvéri szeretettel megpróbálom összefogni, segíteni a külföldi papokat, támogatom szolgálatukat,
nem egyszer még a helyi fõpásztorok elképzeléseivel szemben is”– vallja a külföldi ma-gyarok püspöke,
aki az ismert Igét választotta papi- és püspöki jelmondatává: A szeretet mindent legyõz.
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Püspök úr hogyan került Innsbruckba? 

Nem fel tétlenül  a diktatúra késztetett arra,
hogy Nyugatra távozzak. Ebben sokminden
közrejátszott, de vonzott a  tudásszomj is. Sok
próbálkozás után, végül  sikerül t útlevelet
szereznem, s amikor Németországba kerül -
tem, sváb származásomra való tekintettel ,
hamarosan megkaptam a német ál lampol-
gárságot. Egy hónap után már az egyetemen
tanulhattam Frankfurtban. Onnan kerül tem
Innsbruckba, ahol  elõször a magiszteri
diplomát, majd doktori  fokozatot szereztem
teológiából . 1982-ben védtem meg doktori
tézisemet.

Azóta M ünchenben él. Egyre bõvül feladatköre.

Elõbb a M agyar Katolikus M isszió vezetõje, aztán

M iklósházy Attila püspök európai delegátusa,

késõbb németországi fõlelkész és az Életünk

szerkesztõje, illetve tavaly óta esztergom- budapesti

segédpüspökként, az M KPK elnöke, Erdõ Péter

bíboros atya megbízásából a külföldi magyarok

fõpásztora. Rendkívüli feladatot bíztak önre. 

A lelkipásztori szolgálattól Nyugaton sem
szakadtam el , sem Frankfurtban, sem
Innsbruckban. A híveim között mindig jól
éreztem magam, ezért amikor két éves
müncheni  német kápláni  szolgálat után a
müncheni püspökségen megkérdezték, elvállal-
nám-e a magyarok lelkipásztori  szolgálatát,
örömmel mondtam igent, hiszen magyar
kultúrában nõttem fel, és már az anyatejjel ma-
gamba szívtam népem szeretetét. 18 éven át
szolgál tam a müncheni Magyar Katol ikus
Misszó otthonában, ebben a házban, ahol most
beszélgetünk. Igyekeztem felúj ítani ezt az
épületet, munkatársakat toboroztam, csoportokat
alapítottam... – amint a fogadáson is hallhatta.

M ünchenben nagyon élõ és eleven közösséggel

találkoztam. Imént köszöntötték Önt a tánccsoport

tagjai, a cserkészek és fiatalok, valamint az

idõsebbek egyaránt. Pezseg az élet...

Örvendek neki , csak maradjon meg to-
vábbra is ez a szép közösség.

M ikor alakult a M agyar Katolikus M isszió

M ünchenben?

1978. december 1- én jelenlegi  Szent-
atyánk, XVI. Benedek pápa, akkor M ünchen
fõpásztora, vagyis Joseph Ratzinger bíboros,
érsek jogi  alapokra helyezte a müncheni  ma-
gyar missziót, de magyar lelkészi  szolgálat
már 1945 óta létezik i tt. Az elsõ magyar
lelkész   dr. Rozsály Ferenc piarista atya vol t,
aki  tel jes odaadással  szolgál t. A magyarok
akkor még lágerekben él tek, a Funk-kaszár-
nyában, és egy német iskola helységeiben,
ahol  mintegy 1000- 1500- an él tek együtt.
Kezdetben a szétszakadt családok egyesítése
vol t a fõ feladat. Az ötvenes években sokan
kivándorol tak a tengeren túl ra. 1950 táján
nagy átalakuláson ment át a müncheni magyar
egyházi közösség. 1947- ben megalakul t a

Patrona Hungariae Egyházközség, 1952- ben
kerül t ide dr. Eperjes Ernõ plébános, aki  mint -
egy 30 éven át szolgál t odaadó szeretettel .  

Szent István király halálának 950. évfordulója

alkalmából Ferenc atya a következõket mondta a

M agyar M isszió fennállásának 10. évfordulóján:

„Napjaink eszmei zûrzavarában, és az elvilágia-

sodásnak ebben a korszakában különösen is szük-

ségünk van olyan erõs, szilárd meggyõzõdésû,

buzgó, apostoli lelkületû, világító keresztény

jellemekre és elragadó egyéniségekre, akik újra

magasba emelik Krisztus Evangéliumát, és meg-

mutatják az üdvösség útját. Szent István királyunk

ilyen üstökösként ragyog a magyarság törté-

nelmének csillagos egén.” Hogyan látja, ma élnek-e

közöttünk tündökletes személyiségek?

Korunk egyik nagy problémája, hogy
nincsenek kiemelkedõ személyiségek, i l letve
ha élnek is közöttünk, akkor csak nehezen
figyelünk fel  ezekre a „ csi l l agokra” . Azt
hiszem, Teréz anya i lyen csi l lag vol t. Ha nem
is a magyarság egén, de a vi lág horizontján.
II. János Pál pápát mindenképp ide sorolom.
Sokan fel figyel tek rá, de rohanó vi lágunkban
csak kevesen szakítanak idõt arra, hogy el -
gondolkozzanak üzenetén. Pedig erre nagy
szükségünk lenne. Sokan ajánl j ák, hogy
legalább öt percre csendesedjünk el  naponta.
A magyar égen M indszenty József herceg -
prímás ugyancsak csi l lagként ragyog. Haza-
és egyházszeretete, Istenhez, népéhez való
hûsége példaként szolgálhat minden magyar
ember számára. Élete végén Nyugatra kény-
szerítették. Példaként ál l  elõttem odaadásával ,
buzgóságával , egyháza, népe i ránti  szere-
tetével  és hûségével . 80 évesen is fáradhatat -
lanul  járta a vi lágot, és Szent István örök -
ségének szel l emében megpróbál ta mege-
rõsíteni  hi tében és magyarságában minda-
zokat, akik hazájuktól  el szakadtak és
számûzetésben él tek. Erdélybõl  említhetném
M árton Áron püspököt. M indenki  odafigyel t
szavaira. M ég el lenségei  is tisztel ték.

Ha jól tudom, az európai magyar lelkészek Papi

Szenátusa tiltakozott, amikor VI. Pál pápa üresnek

nyilvánította M indszenty bíboros esztergomi székét!

Ez a Papi  Szenátus összefogta a Nyugaton
élõ európai  magyar papságot és így egysége-
sen tudott fel lépni . Egyik elõdöm, Ádám
György fõlelkész és Szõke János atya veze-
tésével  valamennyien egységesen kiál l tak
M indszenty József bíboros mel lett. A nyugati
magyar papság mindig megmaradt Róma-
hûnek, ugyanakkor M indszenty bíboros mel -
lett is ki tartott. Én azt val lom: ahol  „ Péter”, ott
az Egyház, és nekünk Pétert kel l  követnünk.
Ha a Szentatya útmutatásai t követjük, nem
járunk tévúton.

Püspök atya mit tart a legveszélyesebbnek a

mai világban?

Kérdésére nagyon nehéz röviden válaszol -

ni . M indenképp veszélyesnek tartom a túlzott
szekuláris gondolkodást. Két lábon járunk a
földön, de tekintetünket az égre kel l  emel jük!
A mai  ember keveset néz az égre és így nincs
orientációja.  Az égen ragyognak a csi l lagok,
az Irányjelzõk, mindenek elõtt Krisztus, a
legyõzhetetlen nap. 

Az Európai  Unió Alkotmányát a keresztény
értékrend mel lõzésével  akarják megfogal -
mazni , figyelmen kívül  hagyva az európai
kul túra tápláló gyökerei t. Elsõsorban Isten
nevére gondolok. Az Unió Alkotmánya garan -
tál ja ugyan a val lásszabadságot, de hiányzik
belõle a transzcendens távlat, hiszen ahogy
korunk legnagyobb teológusa, Karl  Rahner
fogalmazott: „Az ember magában hordja a ter-
mészetfölötti  egzisztenciáját” és ezért ez a
dimenzió nem hagyható figyelmen kívül . Azt
hirdetjük, hogy az ember transzcendens lény.
Tehát van jövõnk, amely túlmutat a gaz-
dagság, a pénz, a mammon igézetén, az egész
ember ki tel jesedését akarja. A val lás azt szol -
gál ja, hogy az ember önmagára talál jon,
kibontakozhasson. A M ennyország ezért al ig
lehet más, mint a jó, a szép és az igaz kitel -
jesülése, és ezt már a földön elkezdjük. Ezért
mondjuk: Isten országa köztetek, bennetek van.

Püspök atya hogyan kezdte meg püspöki szol -

gálatát?

Hosszú idõn keresztül  plébánosként szol -
gál tam, s ezt szeretem. Püspökként  meg -
próbálom elsõ helyre tenni  az imát. Nagyon
átérzem gyöngeségeimet, önerõbõl  képtelen
vagyok el látni  feladatomat, melyet rám bíztak.
Ezért nagy szükségem van az él tetõ forrásra, a
mindennapi  lelki  táplálékra. Nagyon fontos
számomra a breviárium és a szentmise. Ezek
után jöhet minden más, pl. a levelek megvála-
szolása, az utazás, a beszédek elõkészítése, ez
az interjú stb. Ezért kérem híveimet is, hogy
buzgó imáikkal segítsék nem mindennapi szol -
gálatomat. 

Gondolom, sokat utazik...
Elsõdleges feladatom, hogy esztergom-

budapesti  segédpüspökként, a M agyar Kato-
l i kus Püspöki  Konferencia megbízásából ,
szervezzem, i rányítsam, koordinál jam a
kül földön élõ római  katol i kus magyarok
lelkigondozását. Ez emberfeletti  feladat,
hiszen szinte az egész vi lágra ki terjed.
Paptestvéri  szeretettel  megpróbálom össze-
fogni , segíteni  a kül földi  papokat, támogatom
szolgálatukat, nem egyszer még a helyi  fõ-
pásztorok elképzeléseivel  szemben is, ha
szükséges.  Hiszen az idegennyelvû hívek
lelkipásztori  el l átása elsõsorban a helyi
püspök feladata. A M agyar Katol ikus Püspöki
Kar megbízott püspökeként el sõdleges
feladatomnak tartom, hogy segítsem a helyi
magyar lelkipásztorokat hivatásuk elvégzé-
sében, még ha joghatósággal  nem is ren -
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delkezem. A személyes találkozásokat semmi
sem pótolhatja. Így valóban sokat kel l  utaz-
nom. Európát már több mint tíz éve járom
M iklósházy püspök atya megbízásából . M ost
Amerikába és Ausztrál iába látogatok, hogy ott
is megerõsítsem magyar testvéreimet hi tük-
ben és Szent István örökségének szel lemében.

Pappá- , illetve püspökké szentelése elõtt

milyen Igét választott?

A pap-  és püspökszentelés elõtt valóban
mottót választunk. Én megtartottam a pappá
szentelésem elõtt választott jelmondatomat:
A szeretet mindent legyõz. Ma is val lom és
hirdetem: Nagyobb szeretete senkinek nincs
annál , mint aki  életét adja felebarátaiért. A
kereszt a szeretet gyõzelmére emlékeztet ben-
nünket. Hiszek abban, hogy a szeretet elõbb-
utóbb gyõzedelmeskedik. Isten a szeretet szá-
momra, amint ezt Szentatyánk encikl ikája is
gyönyörûen ki fej ti . Ez is  megerõsített abban,
hogy megtartsam jelmondatomat. 

Püspök atya nyakában egy szép arany keresztet

látok.

A Szentatyától  kaptam, ami t rögtön a
nyakamba is akasztottam.

Püspök atya számára mit jelent a Szülõföld?

Készül- e hazafelé mostanában?

Szolgálatom a migráns magyarokra vonat-
kozik. A migráns kifejezés gyûjtõ fogalom, ebbe
beletartoznak a vendégmunkások, a külföldön
tanuló egyetemisták, turisták, munkavál lalók,
menekültek, számûzöttek, repülõsök, hajósok,
mindazok, akik migrálnak, tehát vándorolnak. A
Kárpát-medencei magyarság nem vándorol,
hanem feje fölött vándoroltak a határok. Nyu-
gaton természetesen szívesen ál lok minden
magyar szolgálatára. Itt nem teszünk különb-
séget magyar és magyar között, érkezzen valaki
Beregszászról, Kolozsvárról, a Felvidékrõl vagy
épp a Vajdaságból. Számunkra egy magyar
van, függetlenül attól, hogy a történelmi Ma-
gyarország mely pontjáról érkezett.

Készül haza Túrterebesre?

Néhány hónapja jártam otthon. Akkor
szülõfalum apraja- nagyja összegyûl t, a
paptestvérekkel  együtt, Schönberger Jenõ
szatmári püspök atya is el jött szülõfalujába,
hiszen Ö is túrterebesi. Egyébként az elmúlt 17
év során szülõfalumból a Szentatya immár a
harmadik püspököt hívta kinevezésemmel .
Valamennyien együtt miséztünk a Fõpásztorral,
a paptestvérekkel, a fiatalok szépen köszöntöt-
tek, énekeltek. Úgy érzem, szülõfalum népe
büszke rám, és remélem, ezután sem csa-
latkozik bennem, becsület-
tel  megál lom helyem a
magyarság szolgálatában.
Ezért is kértem, hogy
továbbra is imádkozzanak
értem, mint ahogyan
magam imáimba foglalom
szülõfalum népét.  

Frigyesy Ágnes 

R
egõczi István atya 1915.
október 5-én született Lát-
rányban. Még gyermekko-

rában kijutott rövid idõre Belgi-
umba, majd 1933-ban gyalog
indult útnak, hogy Isten hívásá-
nak engedelmeskedve beléphes-
sen a szemináriumba. Hatvanöt
esztendõvel ezelõtt, 1943. márci-
us 28-án, Flandria fõvárosban
Brugge-ban szentelték pappá.

Az újmiséjét követõen haza-

jött, és Magyarországon szolgálta Isten népét. Ár-
vákat fogadott be és nevelte õket, templomokat
épített. Hatszor tartóztatták le, és több mint kétezer
napot imádkozott át a börtönben. Arra a kérdésre,
hogy mi papi életének legnagyobb élménye, így

válaszol: „A szentmise, mert nincs csodálatosabb
dolog ezen a világon, mint az édes Jézust leesde-
kelni az égbõl.”  

Az általa újjáépített Kútvölgyi Boldogaszszony
Kápolna mára katol ikus zarándokhellyé lett.

Regõczi atya 1969-ben vásárolta
meg az ingatlant, melyet az évti -
zedek során nem kevés nehézség
árán tudott átalakítani. 2008.
március 30-án több száz híve, a
Magyarok Nagyasszonya Szent
Korona Lovagrend – akik tiszte-
letbeli örökös Nagymester címet
adományoztak neki – részvételé-
vel mondta el vasmiséjét. 

Isten vándora 94 éves kora el-
lenére minden hónapban elzarán-

dokol Mindszenty József sírjához, ahol szentmisét
mutat be, minden csütörtökön este a Regnum
Marianum helyén álló keresztnél rózsafüzért
mond a hazáért, a magyar ifjúságért és a jövõért.

Kubányi Andrea

Regõczi atya vasmisés
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Lassan megszokottá válik, hogy nemzetünk legnagyobb
alakjainak évfordulóit a hivatalos magyar politika elfelejti,
vagy elhallgatja. Így történt ez a Bocskay szabadságharccal,
vagy Árpád fejedelem gyõztes pozsonyi csatájával, és így tör-
ténik az igazságos Mátyás királlyal. Emlékezzünk az egyik
legnagyobb magyar királyra, akinek emlékét számtalan nép-
mesénk és mondánk õrizte meg!Pápai Erikával 
a West Side Story-ban

Keresztény nagyjaink

H
unyadi Mátyást (apja a
nádorfehérvári hõs,
Hunyadi János, anyja

Szilágyi Erzsébet) 1458. janu-
ár 24-én, a Duna jegén válasz-
tották királlyá. V. László hatal-
ma és népszerûsége oly mér-
tékben csökkent az országban,
hogy kénytelen volt elmene-
külni, anarchiát hagyva maga
után, elõbb Bécsbe, majd Prá-
gába vonult túszként magával
hurcolva a fiatal Hunyadi Má-
tyást.  A király váratlan halála
után Mátyás lett a fõ esélyes,
aki a cseheknek megfizetett
váltságdíj után kiszabadul fog-
ságából és elfoglalhatja trónját.

A fiatal Mátyás kiváló nevelésben ré-
szesült. Szánoki Gergely lengyel huma-
nista, majd Vitéz János sokoldalú ember-
ré nevelték, latinra, mûvészetekre állam
és egyházjogra tanították. Az ifjú király
németül és cseh nyelven is beszélt. Ere-
detiben olvasott Nagy Sándorról és Han-
nibálról szóló mûveket. Felnõtt korára
Európa egyik legmûveltebb uralkodójá-
vá vált.

A bécsújhelyi megállapodással, 80
ezer arany ellenében visszaszerzi III. Fri-
gyestõl a Szent Koronát, amellyel Székes-
fehérváron 1464-ben megkoronázzák. A
megállapodás egyik kitétele, hogy
amennyiben Mátyás utód nélkül halna
meg, a magyar királyi trónt Frigyes fia
örökli meg. Ez a kitétel késõbb súlyos kö-
vetkezményekkel járt és alapot szolgálta-
tott a Habsburgok trónköveteléseihez.

Mátyás erõs, központosított hatalmat

épített ki. Leszámolt az egymással versen-
gõ, két fõúri párttal és létrehozta az elsõ
állandó magyar zsoldos hadsereget, a hí-
res Fekete sereget.

Mátyás felismerte, hogy a török hódí-
tó hadjáratok ellen széles, összeurópai
összefogás kellene, amihez a Német-ró-

mai Császárság, Európa legnagyobb ke-
resztény területének erõforrásaira lenne
szükség. Nem csak a törökök ellen indí-
tott sikeres hadjáratokat, hanem Csehor-
szág és Ausztria ellen is. Elfoglalta Alsó-
Ausztriát, majd Bécset és a királyi szék-
helyet is ide helyeztette. Korszerû gazda-

550 éve választották magyar
királlyá Hunyadi Mátyást

Mátyás szobor Kolozsváron

Mátyás szülõháza

Matyás király függõpecsét 1485

Mátyás
király
kálváriája
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Keresztény  nagyjaink

sági és pénzügyi reformokat vezetett be.
Mai szóhasználattal megvalósította az
egyenlõ teherviselés elvét. A központosí-
tott, az egész országra kiterjedõ pénzügyi
rendszert az országgyûléssel hagyatta jó-
vá. Ennek értelmében az adó és egyéb jö-
vedelmek a kincstárba, egy kézbe, a

kincstartóéba kellett befolyniuk. A királyi
jövedelem három pillére támaszkodott:

– Rendes bevételek (bányászat (só,
érc), vám és adó jövedelmek

– Rendkívüli bevételek (birtok elide-
genítés, ajándékok, hódítás során keletke-
zett jövedelmek, külföldi támogatás, egy-
házi javadalmak bevételei üresedés ese-
tén.)

– Koronabirtok jövedelem (földterüle-
tek, várak jövedelmei, jászkunok adó.

Jó minõségû és stabil értékû ezüst és
aranypénzt veretett.

Erõsítette a kisbirtokosi réteget, több
száz kisnemest segítve birtokkal, fizetõ-
képes adózó állampolgárrá téve.  Az új
adórendszer megtiltotta, hogy a földes-
urak más címen adókat szedhessenek.
Az így kialakított stabilitás volt a fõ oka
a „Mátyás az igazságos” név elterjedé-
sének.

A király nem csak erõs, központosí-
tott (nagy) hatalmat hozott létre, hanem
bõkezûen támogatta a mûvészeteket. Bu-
dai és visegrádi palotája a reneszánsz eu-
rópai központjaivá váltak. Világhírû
könyvtárában  több mint 5000 kötet sora-
kozott, köztük a Corvina Codexek, me-
lyek  darabonkénti értéke több,  mint
1000 arany.

Nagy mûvét, a Nyugat-római Császár-
ságot váratlan halála miatt nem sikerült
megvalósítania. (Sokak szerint Frigyes
császár megbízásából felesége Beatrix
királynõ mérgezte meg). Mátyás halálá-
val a növekvõ török veszély, a belsõ szét-
húzás, a Fekete sereg feloszlatása véget
vetett a központosított magyar nemzeti
királyságnak. A király halála „elindítja
azt a korszakot, amikor a magyarság el-
veszíti háborúit, elveszíti függetlenségét.
Egyet nem veszíthet el: az igazságérzetét
és üdvösségét… Ismer-
jük a mondást: Meghalt
Mátyás, oda az igazság.
De ez akkor hal meg, ha
bennünk hal meg: ak-
kor van oda az igazság.
Mátyás él: bennünk van
a múltja.” (Szántai La-
jos: A két hollós.) Bölcsházy Sándor

Beatrix               és         Mátyás  

Mátyás-király birtokadomány-levele 
Belchazy Kelemen részére     1476

1450 corvina

corvina Mátyás

Mátyás király 1708

I Mátyás címerei TKHunyadi Mátyás orszá-
gainak címerei Thuróczy János krónikájának
elsõ oldalán

Mátyás szobor Pilisszántón
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Zoltán atya több mint tíz éve vezeti ezt a moz-
galmat.  Úgy tudom,  Csanád Béla professzor
úrnak,  a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge (KÉSZ) alapítójának halála elõtt az volt a
kikötése,  hogy Zoltán atya folytassa az általa
megkezdett munkát.

Végrendeletében egy javaslatot tett,
amely úgy szólt, hogy én legyek az utóda.
Az alapszabály szerint a KÉSZ elnökét a
küldöttgyûlés választja. Természetesen az
õ javaslatát figyelembe vette a tagság, és
halála után engem választottak meg, elõ-
ször 1997-ben. Ez a mandátum öt éves
ciklusokra vonatkozik, ez már a tizene-
gyedik évem a KÉSZ élén. Tanítványa vol-
tam a professzor úrnak, és személyesen is
kapcsolatban álltunk egymással. Én kez-
dettõl fogva a liturgikus munkacsoportban
dolgoztam, és a KÉSZ harmadik országos
kongresszusán, amikor õ már beteg volt,
velem olvastatta fel beszédét és én celeb-
ráltam az ünnepi szentmisét.

A KÉSZ a legtöbb személyt foglalkoztató
keresztény szövetség,  amely úgymond a
rendszerváltozással egyidõs.  M anapság,
amikor az emberek eléggé zárkózottak,  a
KÉSZ mennyire tud szerepet vállalni abban,
hogy felnyissa a szemüket a jelen problé-
máira?

A KÉSZ megalakulásakor és a profesz-
szor úr idején 30 körül volt a helyi csopor-
tok száma, azóta 80 fölött van. A helyi cso-
portvezetõk elkötelezett, komoly keresz-
tény értelm iségiek, akik átérzik annak fele-
lõsségét és súlyát, hogy küldetésünk van.
Az Egyház – Jézus akaratából adódóan –
missziós közösség. A KÉSZ tagságának és
a vezetésnek nagyon határozott szándéka,
hogy ezt a m issziós szerepet betöltsük, te-
hát akarjuk formálni a környezetünket, kö-
zösségeinket, de nemcsak egyházközsége-
inket, hanem a tágabb lakókörnyezetünk,
városunk, településünk életét is. Az utóbbi
idõkben régiók alakulnak (vita volt egyéb-
ként, hogy régiónak nevezzük-e, vagy ho-
gyan illessük ezeket az egymás mellett élõ,
kapcsolatban lévõ, sokszor baráti, szere-
tetteljes, személyes, munkakapcsolatban
lévõ helyi csoportoknak a közösségét). Ak-

Örömmel tapasztaltam,  hogy nyitottak
más,  jó értéket képviselõ szervezetekkel kö-
zös rendezvények tartására is.

Az utóbbi idõben külön felelõse, a tár-
sadalm i kapcsolatok referense felel ezért a
területért. Nagyon komoly kapcsolatokat
keresünk és találunk, tartunk fönn külön-
bözõ társadalm i szervezetekkel. Ilyen pél-
dául a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete, a LIGA szakszervezetek a tb-privatizá-
ció kapcsán.

tívan részt veszünk a társadalm i és
közéletben, és ezt a közéletiséget
vállaljuk. Ez azt jelenti, hogy a jobb -
oldali jelöltet támogatjuk, vagy ha
nem állítunk jelöltet, támogatunk
olyan jelöltet (például önkormányza-
ti képviselõtestületben), aki érdeke-
inket, lelkiségünket, szellemiségün -
ket képviseli. Helyben ez könnyebb,
jobban ismerik az emberek egy-
mást, ott megvan a személyesség,
pontosan tudják, hogy ki m ilyen er-
kölcsi fedezettel, hitelesen vagy hi -
teltelenül éli közéleti életét. A KÉSZ a
polgári élet, a közélet tisztaságának
kovásza tud lenni, a magyarság ér-
dekeit tudja képviselni határon innen
és határon túl. A helyi csoportokban
nagyon fontos szerepet tölt be a nemzeti
érzés, a nemzettudat. Képviseljük a keresz -
tény, a nemzeti magyar kultúrát kiállítások-
kal, hangversenyekkel, jótékonysággal, na-
gyon komoly szociális munkával, intenzív
kapcsolatokat tartunk határon túli magya-
rokkal, táboroztatás, személyes kapcsola-
tok, segélyek révén. A segélyezés nemcsak
azt jelenti, hogy mi segélyezzük õket, ha-
nem õk is segélyeznek minket – szellem -
ben, lélekben.

Oszt ie Zolt án a t ya
Keresztény Értelmiségiek

Szövetségének elnöke

Dr.  Osztie Zoltán a KÉSZ elnöke

Pályi Gyula,Osztie Zoltán,  Rochlitz Bernadett 
és JEL címlap
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Két évvel ezelõtt volt egy közös nagysza-
bású rendezvényük a Keresztény Közéleti
Akadémiával,  amely – gondolom – beváltotta
a hozzá fûzött reményeket.

Igen. Ez is segítette azt, hogy a régiók
szerepe felértékelõdött, megerõsödött. Na-
gyon erõs tapasztalatot jelentett, fõleg a vi-
déki, helyi környezetben, hogy meghívtuk
olyan társadalmi szervezetek, egyesületek,
egyházi intézmények képviselõit, vezetõit,
akiknek a közössége egy releváció, fölis-
merés volt a helyben élõk számára. Ebbõl
ugyanis kiderült, hogy sokan vagyunk, a
legnagyobb erõt képviseljük a társadalom-
ban. Nem igaz az, hogy gyengék, elégtele-
nek vagyunk, maradjunk csöndben és ne
politizáljunk. Ez nem igaz. Hazugság. Ez a
másik oldal manipulációja, amit m i nem
vállalunk. Ma is a legnagyobb erõt képvise-

li a keresztény jobb oldal a társadalomban,
az országban mindenhol. És ezt tapasztala-
tilag fölismertük ezeken a rendezvényeken.

Ott is szerveznek rendezvényeket,  ahol
nincs KÉSZ-csoport?

Inkább fordítva történik. A környék ér-
telm iségét, társadalmi szervezeteit hívjuk
meg, és õk csatlakoznak a KÉSZ rendezvé-
nyeibe. Nem szervezünk rendezvényeket
olyan helyeken, ahol nincs KÉSZ-csoport,
inkább a meglévõ csoportok szerveznek
olyan színvonalas rendezvényeket, ame-
lyekbe sokkal több ember kapcsolódik be,
m int a tagság. A KÉSZ-csoportok vonzás-
köre sokkal nagyobb, mint a tagsága.

Nekem nagyon szimpatikus,  hogy nem
csak értelmiségieket fogadnak be a csoportok.

Ez a kérdés újra és újra felvetõdik, hogy
ki az, aki értelm iségi, és mit jelent értelm i-
séginek lenni? Ennek értelmezése folya-
matosan megújuló feladat, mert nem csak

papjaink

azok tartoznak az értelmiségi körhöz, akik
diplomával rendelkeznek. Nagyon sok ér-
telmes ember van, aki ugyan nem kapott
diplomát, de gondolkodó, tisztábban látó,
a folyamatokat mélyebben értõ ember,
mint az, aki esetleg diplomával rendelke-
zik, de bizonyos elõítéletekkel vagy politi -
kai hovatartozás sötétségével értékeli hely-
telenül a folyamatokat, történéseket.

Hogy szeretnék megszólítani a fiatalokat?
Ez egy másik olyan terület, amelyre na-

gyon sok energiát fordítottunk az utóbbi
idõben. Egy országos KÉSZ-közösséget
próbálunk felépíteni, ami nagyon nehéz fel-
adat. Ennek a jegyében volt az utóbbi idõ-
ben – fõleg a leányfalui lelkigyakorlatos
házban – több hétvége, ahol szellemi, köz-
életi nevelés folyt olyan elõadók meghívá-
sával, akik a közéletben jeles szereplõk.

Ezek részben lelki töltekezések is voltak, fia-
talosan, kirándulással, baráti együttléttel.
Parlament-látogatás is volt Budapesten,
Harrach Péter úrnak, az Országgyûlés alel-
nökének meghívására. Tavaly nyáron volt
egy nagyszerû zarándoklatunk Erdélybe,
ahol két erdélyi tagtársunk vezetett ben-
nünket, akik onnan származnak, így sze-
mélyes élményeikkel is nagyon hitelesen
tudták megmutatni és tapasztalhatóvá ten-
ni számunkra, hogy mit jelent az erdélyi
magyarság élete. Etyeken volt egy oldott,
fiatalos, elmélyült együttlétünk szintén az
elmúlt nyáron. KÉSZ-bál volt, ahol szintén
számítottunk a fiatalokra. A Keresztényde-
mokrata Néppárt fiatal tagozatával is kap-
csolatban vannak a mi fiataljaink. Igyek -
szünk olyan programokat szervezni, ame-
lyek számukra vonzóak, és így össze tud-
juk gyûjteni a helyi csoportokhoz kapcso-
lódó fiatalokat.

Balassagyarmatról jöttünk haza Ferencz
Évával és Budai Ilonával,  arról beszélgettek,
hogy szívesen adnak mûsort,  mert nagyra ér-
tékelik azt a munkát,  amit a KÉSZ végez.  Ne-
ves emberek is szívesen adják nevüket és
mennek el a rendezvényeikre elõadónak,  köz-
remûködõnek.  Nemrég Tarlós István volt a
vendégük,  gondolom,  a népszavazással kap-
csolatban mondta el a véleményét.  Ez azt je-
lenti,  hogy naprakészen követik az ország ak -
tuális ügyeit.

Valóban igyekszünk naprakészek lenni.
A „ tb-ügyben”  gyûjtöttük az aláírásokat. A
helyi csoportokban, valamint a belvárosi
templomban én magam is erre buzdí-
tottam mindenkit.

A KÉSZ-nek „Jel” címmel van egy lapja,
és könyveket is évek óta adnak ki.

A Jel kiadó kifejezetten nem a KÉSZ ki -
adója, de kapcsolódunk hozzájuk. Könyve-
ink az õ gondozásukban jelennek meg.
Legutóbb a Katolikus Rádióval közös ki -
adásban jelent meg Sánta János atya „ Lé-
lek és Értelem”  címû könyve.

Ön a Belvárosi Templom plébánosa.  Mivel
a KÉSZ-programok az egész ország területén
zajlanak,  el tud-e jutni vidéki programokra?

Úgy sikerült ezt megoldani, hogy a hét-
nek megvan a maga szigorú beosztása. A
hét elsõ felében inkább a plébániai felada-
tokat igyekszem ellátni, a hét második felé-
ben, csütörtökön, pénteken pedig a KÉSZ
dolgaival foglalkozom. Ezen a két napon
nagyon sokat utazom. Járom a helyi cso-
portokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy
a magyar vidéket kell megerõsíteni, nem
véletlen, hogy a nemzettudatot bizonyos
ideológiai körök megpróbálják kipusztítani,
beállítani úgy, hogy az nacionalizmus, má-
sokkal szembeni gyûlöletkeltés. Ez nem
igaz, nem engedünk ennek a pressziónak.
Számunkra a nemzettudat, a magyar vidék
fontos. Budapest elveszett a szellemisé-
günk szempontjából, de a magyar vidék
élete kulcs a jövõt tekintve. Számomra eb-
ben az elidegenedõ, globalizált társada-
lomban kulcsfontosságú kérdés a szemé-
lyesség. A közösségeknek, a személyes
kapcsolatoknak van igazi ereje.

Befolyásolja az ember hovatartozását,
hogy hol kezdi a pályáját?

Érsekvadkerten kezdtem papi életemet,
s már onnan indult a
KÉSZ-ben való részvé-
telem.

Sok lelki erõt,  a meg-
lévõ fiatalos lendületet
kívánom továbbra is Zol -
tán atyának,  és köszö-
nöm szépen az interjút.

Gréczi László

Prof.  Dr.  Pályi Gyula,  a Modenai Egyetem tanára a torinói halotti lepellel
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L
ovász Irén kétszeres aranyle-
mezes,  az év énekesnõje,
eMeRTon és Bartók Béla dí-

jas, a Német Zenekritikusok Díjával
kitüntetett énekesnõ. Két koncertet
adott 2008 februárjában Észtor-
szágban, a Tartui St. János, és a Tal-
linni St. Miklós templomban.

A koncertek  az ÉGI HANG c. le-
mezének anyagát mutatta be MIZ-
SEI ZOLTÁN (ének, udu, középkori
hárfa, pszaltérium, orgona) közre-
mûködésével. A szervezõk a kon-
certnek a  VOICE of ETERNITY/
IGAVIKU HAAL  (Az örökkévalóság
hangja) címet adták.

A Tallinn Filharmóniai Társaság
szevezésében 2001 óta  rendezik
meg  a „Diplomatic Notes” koncertso-
rozatot. A hét évadban eddig 35 kon-
certre került sor 25 ország  részt-
vételével. Ezek a koncertek mindig a
különféle kultúrák,  országok, nagykö-
vetségek és kulturális intézetek verse-
nye is volt. 

Heili Vaus-Tamm a tallinni Filhar-
móniai Társaság mûvészeti igazgató-
ja, zenekritikus így ír a koncertrõl:

„Gratuláni szeretnék Önöknek, mert
Önök nyerték az elsõ díjat a közön-
ségsiker kategóriában! (Önök hódítot-
ták meg leginkább az észt közönség
szívét.) Soha nem láttam még ilyen

koncertet, ahonnan a közönség nem
akar hazamenni, hanem még hossza-
san beszélget  a zenészekkel, és mint
Tartuban, sokan  autogramot kérnek
tõlük. Soha nem láttam még olyan

Égi 
hang

Megmerítkezve Lovász Irén mûvészetében
„Az,  hogy magyar földön születtem,  magyarul beszélek,  és itt nevelem a gyerekeimet nagyon fontos
Nem is véletlen,  hogy soha nem akartam máshol élni.  Veszélyes olyan szabadságban élni,  amelyben
nincsenek biztos pontok.  Amikor a Szent Mihály megfújja a trombitát elõ kell állani vagy jóra,  vagy
rosszra – éneklik a moldvai csángók.  A rendíthetetlen erkölcsi oszlop,  amelyhez mindig vissza lehet

találni nagyon fontos.” 

Tanulmányai:
1979–1981. József Attila Tudományegyetem, Szeged. Diploma (MA)
1991–1995. MTA Doktori Tanácsa Doktori ösztöníj: A néprajztudomány
kandidátusa, (PhD)
Lemezei:
1. Világfa (zene: Hortobágyi László) Magyar Nemzeti Múzeum, 1995.
2. Rosebuds in a Stoneyard (zene: Hortobágyi, Erdenklang Musikverlag,
1996)
3. Világfa (zene: Hortobágyi, Fonó Records, 1999. )
4. Supreme Silence (zene: Peter Vahi, CC'nC Records, 1998), .. 
5. Skanzen (zene. Makám, Fonó Records ,1999,)
6. 9 Colinda (zene: Makám, Fonó Records, 2001)
7. Szindbád. (zene: Makám, Records, 2002).
8. Wide is the Danube (zene: Teagrass, CC'nC Records, 2000.)
9. Fellegajtó /Cloud-doors (zene: Mizsei, Lukács, Szokolay, Lovász,
Hungaroton Classic, 2005)
10. ÉGI HANG / Sacred Voice. Gyógyító Hangok 1, Siren Voices 1.
11. BELSO HANG / Inner Voice . Gyógyító Hangok 2., Siren Voices 2.
Díjai:
1996: Német Zenekritikusok Díja, (German RECORDCritics' Award)
2003: Az Év Legjobb Énekesnõje, eMeRTon Díj („Singer of the Year”
award of the Hungarian Radio)
2006. Bartók Béla Díj (www.lovasziren.hu)

Keresztény mûvészek
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koncertet, ahol az elõadó lemezei
mind elfogytak, nagyrészük pedig
már a koncert elõtt elkelt. Sokkal töb-
bet is megvettek volna az emberek.

Tizenöt éve dolgozom zenekriti-
kusként, de  elõször tapasztaltam
ilyen különös sikert komolyzenei kon-
certen!”

Micsoda kincsek a magyar zene-
kultúra tárházában! Sokszor csak
egy-egy nemzetközi elismerés juttatja
eszünkbe a közöttünk élõ csodát. Lo-
vász Irén már régóta álló csillag a ma-
gyar népdal egén. Elsõ lemeze a Vi-
lágfa óta újabb és újabb csodákkal je-
lentkezik. Legutóbbi két aranylemeze
az Égi hang és a Belsõ hang. A cso-
dálatos elõadásmód elszédíti érzéke-
inket, gyógyít, jobbit, emberi dimenzi-

óba emel. A tudós kandidátus és elõ-
adómûvész különös magasságokba
képes emelni az emberi tapasztalatot.
Számos kultúrával átitatva, nemesít-
ve. „Ha én teremtett része vagyok a
mindenségnek, akkor a számomra
rendelt idõben jogom, sõt talán köte-
lességem is, szimatolni a különbözõ
életvezetési lehetõségek és filozófiák
között. Egy indiai utazás például meg-
változtatta az életem, olyan kulturális
katarzis ért. Szerintem minden nyuga-
ti civilizációban élõ embernek meg
kellene merítkeznie a keleti kultúrák
szépségében, mélységében. Aztán
majd mindenkinek kipörgeti az idõ és
a saját élete a maga útját… A jó zene
szerintem a csend meghosszabbítá-
sa, amelyben meghallható az a bizo-

nyos belsõ hang,
de ha van lehetõ-
ségem és tehet-
ségem, akkor úgy
érzem, hogy köte-
lességem alterna-
tívát adni.”

Õseink a zene
erejét már évezre-
dekkel ezelõtt is-
merték. A bölcsek
éppúgy tudatosan
alkalmazták a ze-
nét a lélek harmo-
nizálására a konti-
nensünkön, mint a
mesés Indiában.
A világukban min-
den rezgés, ener-

gia: a jó zene az
élõ szervezet rez-
géseire hatva se-
gít helyreállítani a
felborult egyen-
súlyt. Sajnos az
ember számára szépen lassan fonto-
sabbá vált a külsõ világ, mint a belsõ.
Ez a „kifelé élés” folyamata mind a
mai napig tart. A régi tudás csak más-
képpen gondolkodó emberek áldoza-
tos munkájaként maradt fenn és örök-
lõdött a kiválasztottakon keresztül év-
századokon át. Úgy tûnik, hogy eljött
a fordulópont. Ma már egyre több – az
anyagi világban megcsömörlött – em-
ber indul saját, belsõ értékeinek felfe-
dezésére. 

Következõ koncertjeihez újabb fel-

fedezéseket, örömöt,
megismerést és erõt kívá-
nunk! 

Olvasóink figyelmét
pedig külön felhívjuk a
Pünkösdi Ráadáskon-
certjére, ami azért rá-
adás, mert a  Mûvészetek
Palotájában tartott nagy
lemezbemutatóra már két
héttel a koncert elõtt el-
fogytak  a jegyek, ezért
sokan lemaradtak az él-
ményrõl. Pünkösd utáni
vasárnap, május 18-án
este 8-kor a budapesti
Szent István Bazilikában

az Égi Hang és a Belsõ hang címû
aranylemezeit ünnepli és énekli az
énekesnõ.  A Nyári Napfordulón pedig
a Szvorák Katival
közösen tartandó
Fellegajtó kon-
certjére hívjuk
Önöket,  június
21-én, szomba-
ton a csodálatos,
szakrális pilis-
szántói Szikla
Színházba!             Bölcsházy Sándor

Keresztény mûvészek
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Esztergom az Ápádházi-
királyok egykori székvárosa,
majd a tatátjárás után az
esztergomi érsek székhelye.
A városban számos olasz,
francia, spanyol, flamand,
német család telepedett le
az évszázadok alatt. A nyu-
gat- európai mûvészek, mes-
teremberek magyar lányokat
vettek feleségül, M ária Te-
rézia német családokat tele-
pített be. Így került Eszter-
gomba az Etter- család is.
Egyik ismerõsömtõl hallot-
tam a szellemes mondást,
hogy a városban annyi Etter él, hogy véletlenül hívják Esztergomnak, akár Ettergom is lehetne
Etter Jenõvel, a korelnök családtaggal beszélgetünk.

1825-ben jött az elsõ Etter, János Budára és
feleségül vette Simon Borbálát. Felesége halála
után Esztergomba jött, és manufakturális ser-
fõzde üzemet nyitott. Újból megnõsült és fia,
Nándor folytatta apja serfõzõ mesterségét,
amelybe késõbb öccse is bekapcsolódott. Nán-
dor 1870-ben tönkrement és elárverezték az
üzemet, és a család többet nem foglalkozott a
serfõzéssel. Tisztviselõi állást vállalt és négy
gyermeke született.

Ödön nevû fia jó képességei révén tovább-
tanult és elvégezte a pozsonyi Kereskedelmi
Akadémiát. Hazajött Esztergomba és az itteni
Takarékpénztárban vál lalt gyakornoki ál lást.
Fokozatosan haladt a ranglétrán, végül 1928-
ban, fiatal kora ellenére ügyvezetõ vezérigazgató
lett. „Közismert kiváló szakértelme, Puritán férfias
jelleme, egyéni erkölcsi integritása, az intézethez
való ragaszkodása, fáradhatatlan munkabírása és
energiája folytán az intézet legkitûnõbb vezetõjét
nyerte benne”  –  ál l  a korabel i  közgyûlési
jegyzõkönyvben.

Ebben a pozícióban több közéleti és társadal-
mi megbízatást vállalt, tagja volt a Vármegye
végrehajtó bizottságának, a városi képviselõ tes-
tületnek és több egyesület, egyletelnöke,
vezetõségi tagja. Világi Elnöke volt a belvárosi
plébánia képviselõ testületének és az esztergomi
Széchenyi Kaszinónak. 1941-ig volt a Takarék-
pénztár elnök-vezérigazgatója. Öt gyermek
maradt utána.

Ahogy az Etter-házhoz sétáltam,láttam egy emlék-

táblát a falon Etter Jenõnek állítva, ezek szerint más

Etterek is jelentõs szerepet játszottak?

Etter Ödön öt gyermeke közül Jenõ volt az
elsõszülött, 1897-ben született. Elõször a
Kalocsai Jezsuita Gimnáziumba járt, de késõbb

1915-ben az esztergomi bencés gimnáziumban
tett hadiérettségit. Rövid kiképzés és a tisztiisko-
la elvégzése után az orosz fronton, az elsõ vonal-
ban tel jesített szolgálatot. Lengyelországban
megsebesült, ahol lengyel parasztoknak kö-
szönhette életben maradását. Majd Kassára
került, beiratkozott a kassai gazdasági aka-
démiára, késõbb a magyaróvári agrárszakon
diplomázott. Ezzel párhuzamosan a Kereskedel-
mi Akadémián is oklevelet szerzett. A katonai
szolgálata letöltése után pedig jogi egyetemet
végzett. Ezt követõen, fiatalon kinevezték Eszter-
gom város fõügyészévé. 1941-ben választották
polgármesterré. 

Amikor az orosz-német szövetség alapján a
németek lerohanták Lengyelországot, apám
lépéseket tett a honvédelmi miniszternél, egyko-
ri bajtársánál, és az esztergomi tiszti üdülõt a
menekült lengyel tisztek rendelkezésére bocsá-
totta. De jelentõs mértékben segített abban is,
hogy közel 50 ezer lengyel állampolgár külföld-
re menekülhessen. A hazai  menekül teknek
hatósági védelmet biztosított. Ugyancsak veszé-
lyes ténykedése volt az esztergomi zsidóság
védelme. Esztergomban nem volt getto és az
élelmiszerjegy ugyanúgy járt a zsidóságnak,
mint a többi állampolgárnak. 1944-ben azonban
alispáni utasítást kapott a zsidók elkülönítésére.
Etter ragaszkodott orvosi el látó és más elkü-
lönítõ helységekhez, ezek hiánya okot adott az
idõhúzásra és a menekülésre. Persze jóakarói
fel jelentették a Belügyminisztériumnál és  a
Gestapónál is.

Hogyan sikerült a letartóztatást és a  deportálást

„megúszni”?

Apám belügyis barátja elintézte, hogy azon-
nali katonai behívót kapjon. Eközben megfosztot-

ták polgármesteri hi-
vatalától  és kény-
szer n yu g d í j azták .
Amikor 1945-ben az
orosz fogságból ha-
zatért, kérelmezte
visszahelyezését, de
ezt is elutasították.
Ezután ügyvédként
dolgozott, de az 50-

es években az ügyvédi kamarából is kizárták.
Portásként dolgozott, de állandó rendõri megfi-
gyelés alatt volt, egészen 1957- ig. Több nyelven
beszélt, még oroszul is. 

Egyszer jelen voltam, amikor egy német SS-
tiszttel beszélgetett, aki csodálkozott, hogy apám
nem rajongott a német irodalmi esszékért. Hogy
lehet, hogy ön német származású és anyanyelvû
és nem szereti? Apám azt felelte, én ide jöttem, a
családom idejött, ide nõsültem és én már magyar
vagyok.

M ilyen volt az élet a század eleji Esztergomban, itt

is jellemzõ volt az országos gazdasági fellendülés?

M ajd hogyan változott a II. világháború után?

Sajnos Esztergom fej lõdését kettétörte
Trianon. A háborút megelõzõen nagy fel -
lendülést élt Esztergom, de az I. világháború
után Esztergom „éléskamráját”  Párkány és
környékét elrabolták, így a város egy zsák lett.
Köszönhetõen a város kiváló közigazgatási és
pénzügyi vezetésének, a 20-as évek recesszióját
a város nem nagyon érezte. Akkor települt a
város környékére a viszkóza gyár, a dorogi
bánya mûvek is a 30-as években kezdett termel-
ni. Megindult Esztergom idegenforgalma, a
fürdõélet. Ma két szállodája van Esztergomnak,
akkor öt volt. A háborús készülõdés alatt meg-
torpant a fejlõdés, az emberek is bizalmatlanná
váltak, és az akkori bíboros, Serédy Juszticián is
a hi télet központi  megtartásán fáradozott.
Esztergom kisváros maradt. A II. vi lágháború
után Mindszenty bíborosnak is szólva, az állam
nagyon ellenségesen viselkedett a várossal,
amikor Mindszentyt elhurcolták, majd kijelölt

Etter gom
néhai Etter Jenõ polgármester

Etter Jenõ néhai Etter Nándorral
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„Zúgnak a habok, de mi nem félünk, mert
sziklán állunk. De mitõl is félnénk? A haláltól?
Az én életem Jézus és meghalnom nyereség.”

Úgy érzem a hit meghatározó a család életében.

Alapvetõen irányadó a család mindennapi életében?

Minden családtagunk Isten félõ és hívõ em-
ber. Én magam a belvárosi egyházközösség
elnökségi tagja vagyok. A hit adott erõt a szá-
mos megpróbáltatás elviseléséhez, a barátok, az
emberek közötti  kapcsolatok építéséhez, az
emberi segítségnyújtáshoz. Hitünk egymásban,
egymás segítésében. Egykori  polgármester
õsöm székfoglaló beszédében foglalt gondolatai
ma is érvényesek: félni az Istent, szeretni a
hazát, teljesíteni a kötelességet. 

(bölcsházy) 

helyettesét meggyi lkolták, nagy ûr támadt a
városban. A közigazgatásból minden hozzáértõt
ki rúgtak és hozzá nem értõ négy elemis
emberek kerül tek a helyükre. Az erdészeti
iskolát Sopronba vitték, a Szent István gimnázi-
umot megszüntették. Ugyanígy tettek az apáca
iskolával és a tanítóképzõvel is. Rombolás és
pusztítás – ezt hozta a „ felszabadulás” . 1957
után kezdõdött valamiféle fel lendülés, az iparo-
sítás hatására, de sajnos akkor épül tek a
szörnyû kockaházak. Most érezni megint egyfaj-
ta fej lõdést és azt hiszem, ha marad a jelenlegi
vezetés, akkor Esztergomnak van jövõje.

A család hogyan élte meg ezt az idõszakot?

Eredetileg apám az egész családot ki akarta
vinni Bécsbe, megtapasztalva a fronton a szovjet
életet. Édesanyám ragaszkodott, hogy itthon

maradjunk és a családból végül is senki nem
ment nyugatra. Az igazoló bizottság elismerte,
hogy üldözötteknek segített, de 1948-ban már mi
is reakciós, maradiaknak minõsítettünk. Apámat
az ügyvédi kamara nem vette vissza, figuráns,
majd az erdészetnél dolgozott. Megírta a maga
„forsyte saga”- ját, de természetesen csak hosszú
évek múlva lehet kiadni az érintettségek miatt. 

A kitelepítést szerencsésen megúsztuk, de
Esztergomban különben sem volt ez jellemzõ.
Amikor 1956. november 3-án Mindszenty bíbo-
ros Esztergomba jött, apámat kérték meg, hogy
mondjon köszöntõ beszédet a bíboros érkezé-
sére. Hát a beszéd miatt aztán sokat kapott!

Ahogy a beszéd befejezõ M indszenty idézetét

olvasom, ismerve az akkori körülményeket, nem is

csodálkozom.

A
pécsi egyházmegye egyik fiatal papja, He-
gedûs János atya 2005 óta szolgálja Tamá-
si, Regöly és Pári római katolikus közössé-

gét. A Tolna megyei kisvárosban a Rozália kápol -
nában is rendszeresen õ mutatja be a szentmise
áldozatot az ott összegyûlõ népes hívõsereg szá-
mára. A mindig derûs, 31 éves, hivatását fárad-
hatatlanul gyakorló krisztusi ember – nyugodtan
mondhatjuk –, túlterhelt és nehéz papi szolgálata
mellett egyházjogból, doktorátusra készül. So-
kakban felmerül a kérdés, hogyan bírja, mikor
végzi el a rá háruló tengernyi munkát? 

Induljunk el a szülõi háztól.

Szekszárdon születtem 1976-ban. Bár nem
vallásos családban nevelkedtem, de szeretetteljes
családi légkörben nõttem fel. Szüleim és nagy-
szüleim is igazi szeretettel, jósággal viseltek gon-
dot öcsémre és rám. Õk igazi anonim kereszté-
nyek voltak. Édesapám sajnos 14 éves koromban,
fiatalon elhunyt. A keresztény hittel apai nagy-
anyám ismertetett meg, aki Zsámbékon élt. Az õ
életében egyszerûségben megvalósuló hiteles ta-
núságtétel és a hely szelleme indítottak arra, hogy
hittanra járjak és 12 évesen megkeresztelkedjek.
Talán hivatásom gyökerét is itt kereshetjük.

A jézusi híváson kívül volt-e más olyan élmény

is, amely segített abban, hogy végleg és visszavonha-

tatlanul Jézus mellé szegõdjön?

Szülõvárosomban 12 éves korom óta rend-
szeresen ministráltam. Már ekkor megfordult a
fejemben a papi hivatás gondolata. Mivel hiteles

lelkipásztorok szolgáltak Szekszárdon, vonzóvá
vált számomra a papi élet. Az általános iskola el-
végzése után szinte már természetessé vált, hogy
Szent Ferenc fiainak iskolájában, az esztergomi
Szent Ferenc gimnáziumban tanultam tovább. Itt
még erõsödött bennem az elkötelezõdés Jézus
ügye, Egyháza iránt. A Megfeszített és harmad-
napra Feltámadott Mesterünk útjánál nincs jobb,
egyenesebb út. Az érettségi bizonyítvánnyal a
zsebemben jelentkeztem a Pécsi Szemináriumba.
A végleges, immár visszavonhatatlan döntést
csak a teológiai tanulmányok végén hoztam meg.
Meg kell vallanom, sok töprengés, vívódás után
kértem, hogy fõpásztorom szenteljen pappá, ta-
lán ezért is mérhetetlen most az örömöm, hogy
isteni Mesterünk oldalán a Hit, Remény, Szeretet
ügyét szolgálhatom, miközben erre az útra máso-
kat is elvezetek.

Van e példaképe?

Sok példaképem van, azt tartom, hogy min-
den jó szándékú hiteles ember, akit megismerek
vagy akirõl hallok, olvasok, példakép a számom-
ra. Szeretek tanulni mások jó példájából. Ha meg
kell említenem egy-két nagy egyéniséget, az elsõ
vitathatatlanul XXIII. János pápa, mert az Õ szel-
lemiségét közvetve magam is nagyon sokra tar-
tom az Egyház megújulását. A másik példakép
számomra I. János Pál pápa, akinek biztató, erõ -
sítõ mosolya mindig kísér. Alapvetõen én is vi-
dám természetû ember vagyok. Igyekszem tuda-
tosan is mosolyogva fordulni az emberekhez,
mert ahogy egy mondás tartja, „a mosoly nem
kerül semmibe annak, aki adja, de mindennél
többet ér annak, aki kapja”. 

Újmiséje alkalmából mit írt az ott kiosztott ké-

pecskékre, megtalálva azt a szentírási gondolatot,

amely élete, papi szolgálata vezérelvévé vált?

Újmisés jelmondatom Szent János levelének
ez a mondata: „Megismertük a szeretetet és hit -
tünk benne.”  Úgy hiszem, ez a gondolat nagyon
mélyen kifejezi, ami számomra az egész keresz-
ténység vezérelve. Azóta sincs más vezérelvem,
mint ez a mély gondolatot továbbra is elõtérbe ál-
lítani, erõt meríteni belõle, és megélni a minden-
napokban.

M iért vállalta a továbbtanulást, és éppen egyház-

jogból, tudni való, hogy ez a legnehezebb stúdium?

A tudomány iránti vonzódásom, lelkesedé-
sem már a középiskolai képzés során kialakult. A
teológiai képzés során is igyekeztem nem csupán
átmenni egy-egy vizsgán, hanem a szent tudo-
mányokban való elmélyülésre törekedtem. A teo-
lógián kívül kezdettõl fogva a történelem és a jog
az, ami érdekelt, így az egyházjogot is alighanem
azért választottam, mert határterület a teológia és
a jogtudomány között.

János atya, olvasóink is bizonyára kíváncsiak,

hogy mirõl írja szakdolgozatát és hol?

Az elváltak és újraházasodottak szentségekhez
való járulásának kérdését választottam dolgoza-
tom témájául. Ez még egyelõre az én felvetésem,
még el kell hogy fogadja a témavezetõ professzor
is. A válságba jutott házasságok, illetve a már meg-
lévõ szentségi kötelékhez az új, bizonytalan kap-
csolat sok kockázattal jár, és szentségek nélkül jól
emberül alig-alig viselhetõ. Amiért ez az általam
választott, lényegében súlyos egyházjogi problé-
ma engem nagyon érdekel, annak oka egyszerû:
ez a kérdéskör igen sok hívõ keresztény életét mé-
lyen érinti, s rajtuk szent kötelességünk segíteni.

Szerkesztõtársaim és az olvasók nevében János

atya életére és szolgálatára a Jóisten áldását kérjük, és

ígérjük, hogy tudományos munkájának eredményérõl

idõvel számot adunk.                             Kovács János

„Megismertük a szeretetet és hittünk benne”
Tamási ifjú plébánosa doktorátusra készül
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A
telefonban fiatalos, vi -
dám hangon válaszol t,
amikor az interjút meg-

beszéltük. Zuglói lakásában való-
ságos mesebarlangba kerültem. Az
elõszobában rafiából , kócból ,
spárgából sodort bábuk, és külön-
bözõ fantáziafigurák lógtak. Meg-
tudtam, a természetes anyag az öt -
letek megvalósítására a legalkal-
masabb. A hall és a szoba az el-
múlt évtizedek sok-sok emlékével
zsúfolva várja a gyerekeket és az
„ezüstfejû óvodáspaj tásokat” . A
szoba közepén a nagy franciaágy,
rajta a beszélgetéshez kikészített
képek, és bábuk várakoztak. Ahogy
Teréz kezére húzta, megelevened-
tek, megszólaltak, és néhány perc-
re gyereknek képzelhettem magam.
Majd büszkén mutatta, az õsszel,
90. születésnapjára barátai által, a
Bajor Gizi  Színész M úzeumban
rendezett meglepetés partin készült
fotókat. 

Ugorjunk vissza a történelemben

közel egy évszázadot, hogy megismer-

hessük, honnan indult, ez a környeze-

tébõl is látható sokszínû életpálya?

Esztergomban, római katolikus
városban születtem, rokonaim pa-
pok és tanárok voltak. Mûvelt, to-
leráns, szüleim hamar felfedezték
sokirányú érdeklõdésemet és te-
hetségemet. Az ének mellett sza-
val tam, darabokban játszottam,
szobrászkodtam és festettem. Elsõ
bábos élményemet a városunk
bábjátékos betlehemétõl, és nagy
családunk Anna napon rendezett
árnyjátékos elõadásain kaptam.
Tanítóképzõt a Szatmári Szent Vin-
ce nõvérek zárdájában végeztem.
Utána a Magyar Királyi Képzõmû-
vészeti Fõiskola elõkészítõjén Aba
Novák Vilmos tanácsára, Benkhard
Ágoston osztályán végeztem a fõ-
iskola festõ szakát. A háború alatt
egy súlyos megfázás miatt egy
idõre megnémultam, így énekelni
többé nem tudtam. A bombázások
miatt megszûnt a római ösztöndí-
jam lehetõsége. Magamba csuk-
lottam, „most meghaltam” , mert
úgy éreztem festõi pályámnak is
vége szakadt.

Nehéz idõszak lehetett, milyen

munkához jutott?

Vidéki létemre keresethez kel-
lett jutnom, a Magyar Filmirodába
kerültem, grafikus, tervezõ és ren-

dezõi feladatokkal bíztak meg, rek-
lámfilmeket készítettünk, vidékre is
jártam, és az egész ostromot ott él-
tem át. A Filmirodát bombatalálat
érte, és mivel konzorciumban volt
a Magyar Rádióval, Ortutay Gyula
áthívott, az Irodalmi osztályra. „Vak
mozinak”  hívtuk, mert a hangok
között árnyalati különbséget kellett
tenni, zenei hal lásom segített eb-
ben. Majd a Gyerekrádió rendezõje
lettem, itt közvetlen kapcsolatba
kerül tem Kodály Zol tánnal, aki
rendszeresen hallgatta az óvodások
mûsorát. Élveztem a munkát, sze-
rettem ott lenni. 1950-ben váratla -
nul „ létszámcsökkentés és átszer-
vezés”  címén tizünket elküldtek.

Akkor ez volt élete második nehéz

korszaka!

Minden nélkül maradtam! Tíz
évig státusz nélküli megbízásokat
végeztem az Úttörõ és Néphadse-
reg Színházaknál , Fi lmgyárban,
majd a Népmûvészeti Intézetben,
il letve utódjában a Népmûvelési
Intézetben. 1953-ban kerül tem
munkatársi kapcsolatba Németh
Antal rendezõvel, akit régóta is -
mertem. Feltette a kérdést, mivel
szeretnék foglalkozni: emberszín-
házzal, vagy bábszínházzal? Gon-
dolkodás nélkül válaszoltam, mivel
képzõmûvész vagyok, a bábjáték
anyaggal kapcsolatos mûvészet,
mint –  „mozgó képzõmûvészet”  –
így azt választottam! Nemcsak a
„vízfejû”  fõvárosban szerveztük a
bábszakköröket, a „ testet” , vagyis
a vidéket sem hanyagoltuk el. Ek-
kor már kétezer bábszakkör mûkö-
dött, jártam az országot, és a Báb-
mûvészek Nemzetközi Szövetségé-
vel is felvettük a kapcsolatot. Tan-
folyamokat vezettem. Elõadások
szünetében a bábkészítések szoká-
sát is kialakítottuk. Játszóházak
szervezése és elterjesztése intéze-
tünk kiemelt programja volt. Peda-
gógiai bábjáték során a gyerekek-
kel együtt készítettünk bábut, min-
dig nagy súlyt helyeztem a kreati-
vitásra és a játékosságra. Ez az öt-
venes–hatvanas években még nem
volt olyan egyértelmû. Gyerekko-
rom élményeibõl táplálkoztam, a
saját magam készítette, alkotta
csutkababa vagy rongybaba érté-
kesebb volt, mint a boltban vett,
amelyet öccseim elõbb-utóbb
szétszedtek. Lélektani tanfolyamo-

Keresztény mûvészek

Séd Teréz  
képzõmûvész, mûvészeti  nevelõ

A kiüresített szeretetnél, többet ér az
emberiesség: a segítõ szeretet

Elõszobában levõ figurák

Elõszobában levõ figurák és Micó

Vándorlegény,  Kócos Peti,
Juliska
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kat tartottam. Megalkottam Micsót,
a kisfiút, akivel mindig történik va-
lami, és a gyerekek azonosulni tud-
nak vele. Itt Zuglóban a Zoborhegy
téri Regnum Marianum templom-
és közösségi házban egy fiatal pap
ismerõsömmel bibliai történeteket
dramatizáltunk bábos eszközökkel.
Játszótársaink halmozottan sérült
gyerekek voltak.

Most is tart kapcsolatot bábosokkal?

Régi tanítványaim rendszere-
sen látogatnak, megmutatják újon-
nan készült bábuikat, és kikérik ta-
nácsomat. M inden évben kapok
meghívót a Nemzetközi Betlehemes

Jelmeztervek

Találkozóra, oda is el szoktam men-
ni. Idén februárban tartották 15. al-
kalommal „A templomi bábjátékos
találkozót”  Soroksáron, a Fatimai
Szûzanya Templomban. Az egész
napos rendezvény az ökumené je-
gyében zajlott. Oszlopos Simeon a
bábosok védõszentje, a legenda
szerint az õt gúnyoló, értetlen tö -
meghez fordulva ruhaujjából rög-
tönzött bábút, ezzel felkeltette a kö-
zönyös tömeg figyelmét. A hirtelen
életre kelõ anyag csodájával tudta
megértetni magát, figyelmüket a
földi dolgokról, Krisztus tanításai
felé irányította.

A hosszúra nyúlt beszélgetés
után hazafelé arra gondoltam, lesz-e
elég hely a lapban a sok informá-
ció részletes leírására. Séd Teréz
színdarabok számára kosztümöket
tervezett a Vígszínháznak, Szeged-
nek és a Kecskeméti Katona József
színháznak, ahol mûvészeti titkár
volt. Többi munkahelyén is lelke-
sen és odaadással  dolgozott.
Nemzetközi Bábmûvészeti Szövet-
ség tiszteletbeli dísztagja, és kitün-
tették Csokonai alkotói díj jal. Ma
már otthonából figyeli az élet ala-
kulását. TV-ben és rádióban szíve-
sebben hallgatja a testvér egyhá-

zak mûsorát, mivel a római katoli-
kus vallást jobban ismeri. Az em-
beriességet tartja alapvetõ felada-
tának. Milyen kár, hogy mosolygós
arcú bábui, kosarában alszanak, és
helyette a magyar gyerekek rémfil-
meket, durva
j e l en et ek et
néznek a TV-
ad ás o k b an ,
passzívan, ül-
nek, ahelyett,
hogy gondo-
lataik szárny-
ra kelnének.

Németh Andrea 

Akeresztényi nemzet összetartozásának év-
százados történelmi zarándokhelyén, Csík-

somlyón május 10-én szombaton, 12 óra 30
perckor, a Somlyó hegy nyergében misét mutat
be Fõtisztelendõ Schõnberger Jenõ szatmári
megyés püspök. A keresztaljak sora népesíti be
ilyenkor a hegyoldalt, ahol a Szûzanya oltalma
alatt együtt imádkozik itt a román a magyarral,
közös Istenünkhöz. 

Vágyaink ellené-
re, a távolság miatt
sokan nem tudnak
elzarándokolni  M a-
gyarországról Csík-
somlyóra. Ezért i tt a
Pil is hegy oldalában,

a pi l isszántói Boldogasszony kegyelmével, a
csíksomlyói misével egy idõben, szintén misét
tartunk. Az idõ eltolódás miatt, az itteni idõ sze-
rint 11 óra 30 perckor. A szántói misét Hofher
József jezsuita atya mutatja be. 

Hasonlóan a csíksomlyóihoz, az itteni ke-
resztaljak is a kápolnához vezetõ ösvényen ér-
keznek a misére imával, énekléssel, ahol a
Szûzanya oltalma alatt együtt imádkozik itt a
szlovák, szerb, sváb és cigány a magyarral, kö-
zös Istenünkhöz.

A két mise bevezetéseként a miséket bemu-
tató pap üdvözli egymás misehallgató közössé-
gét. Így rövidül meg a 700 kilométer távolság,
ölelésnyi közelségre, így alkotunk szellemi hi-
dat, lelki kapcsolatot erdélyi testvéreinkkel, így
fog kezet egymással Kárpát-medence két szent
hegye, a Hargita és a Pil is. Ezen a misén szivár-
vány ível át Kárpát-medencén, melynek egyik
lábát a csíksomlyói Babba Mária kegytemplo-
mában, a másik lábát a szántói Boldogasszony
kápolnában támasztja meg. Így duplázódik meg,
közös imáink által, a két azonos lelki tartalmú
keresztény zarándokhely nemzet egyesítõ ereje.

(Pil isszántó 2008 Pil isszántóért Egyesület
Tel: 30/2685953)

Szõnyi József 



A magyarázatnak lehet többféle fajtája is.
Van például betû szerinti értelme egy-egy szent-
írási résznek. Amikor azt mondja a Szentírás,
hogy Jézus a 40. napon fölment a mennybe föl-
támadása után: ezt betû szerinti értelemben kell
venni, és nem lehet azt mondani: a 39. vagy a
41. napon. A 40. napon történt.

Van azután allegorikus értelme, amikor egy-
egy szövegben nem csak azt látjuk meg, ami ott
szó szerint van, hanem annak egy másik, mé-
lyebb, lelki értelmet adunk. Ennek volt nagy
mestere Origenes, az Õsegyháznak kiváló szent-
írás ismerõje.   

M it üzen érsek úr az olvasóknak?

Azt üzenem a kedves testvéreknek, hogy ol-
vassák a Szentírást. Addig ne hagyják abba,
amíg egy olyan gondolatra nem találnak, amit
úgy éreznek: ez éppen nekem szól, és próbálják
ezt megvalósítani. Az a gondolat váljék tovább-
ra is teljessé, hogy én nem egy könyvnek a böl-
csességét, valami füveskönyvet veszek a kezem-
be – ami lehet nagyon szép és jó –, hanem ma-
ga az Isten Szava irányít el. Behatol az ember
lelkébe, megszólítja és utána elgondolkodásra,
ha kell, a bûnbocsánatra indítja: térj vissza az
Úrhoz, a te Istenedhez, hiszen bûnöd miatt for-
dultál el tõle. Amikor megfogadom, akkor to-

vább visz ez az isteni szó: menj, és most már
tedd a jót. Az Isten és emberszeretet erényeit
gyakorold. Ha ezen az úton mégy, jó úton jársz.
Így a Biblia életté válik benned. A Bibliát azzal a
hittel kell olvasni, hogy maga az Úr Jézus szólít
meg bennünket.   

A Biblia évére készült egy plakát.

Nem örülök ennek a Biblia-plakátnak. Nem
kifejezõ, amit kitettünk. Ha rám bízták volna a
plakát elkészítését, egy olyan formátumot adtam
volna, hogy: nagy városnak forgatagában áll egy
ember útikönyvvel vagy egy Bibliával, és nem
tudja, hová menjen! Nézegeti a térképet, nézege-
ti az utcákat. –  Odaírtam volna: A Biblia az a
könyv, amely utat mutat az életre, és elvezet az
Istenhez. Ez a lényege. Így forgassuk a Szent-
írást mindennapjainkban azzal a nagy remény-
nyel és hittel, hogy az a szeretet, amit itt megva-
lósítottunk, beteljesedik Istennél, az örök szere -
tet forrásánál.   

Kérem, idézzen fel egy személyes emléket, amely

a katonasága idején történt.

Bevonulásom után az elsõ alkalommal, ami-
kor hazamehettem szabadságra már nagyon ki
voltam éhezve arra, hogy a Szentírást olvashas-
sam, ugyanis a laktanyában nem tarthattunk
Bibliát. Talán mondanom sem kell, hogy akkori
idõk katonasága a papnövendékek számára ke-
mény megpróbáltatást jelentett. Jómagam is
büntetett elõéletûek között voltam egyedüli kis -
papként. Amikor kinyitottam a Szentírást, ezen
akadt meg a szemem: „Az apostolok erõt öntöt-
tek a tanítványok lelkébe, buzdították õket, hogy
tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon
át kell bemennünk az Isten országába."   

Érsek úr püspöki jelmondata PRO REGNO DEI, az

Isten országáért.

A Biblia

Biblia éve – 2008
Beszélgetés a Bibliáról 

Dr. Bábel Balázs 

kalocsa–kecskeméti érsekkel
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – a protestáns
testvérekkel közösen – a 2008-as évet a Biblia évének hirdette
meg. Erre az alkalomra az MKPK körlevelet adott ki, amelyet
újév napján felolvastak a templomokban. Európában a legtöbb
példányban és a leggyakrabban kiadott, legtöbb nyelvre lefordí-
tott könyv a Biblia. A könyvek könyve. A Biblia a Szentlélektõl
sugalmazott mû, életet adó forrás. Egy 73 könyvbõl álló könyvtár,
amely egyetlen kötetben elfér. A legfontosabb, legismertebb és
legolvasottabb könyv a világon, mert Isten szavát közvetíti. Az
Ószövetség 46, az Újszövetség 27 könyvet tartalmaz.

M ilyen könyv a Biblia?

A Biblia-évében remélhetõleg az egész ma-
gyar kereszténység maga elé teszi az Úr szavát,
a Szentírást, a megszokottnál is nagyobb tiszte-
lettel olvassa és életére abból útmutatást keres.
Egy interjú kerete nem ad arra lehetõséget, hogy
a Bibliáról alapos ismereteket adjak.  

A Biblia vallásos könyv, az Isten vonalveze-
tését, gondviselését kifejtõ könyv. A Kinyilatkoz-
tatást közlõ könyv. Végül is a megváltásunkat
bemutató könyv. Ugyanakkor azt mondjuk róla,
hogy nem az égbõl pottyant. Tehát nem olyan,
aminek csak isteni eredete lenne. Szent Jero-
mos mondja azt, hogy a Szentírás az a könyv,
amelyben ott rejtõzik az Ószövetségben az Új-
szövetség, és az Ószövetség az Újszövetséggel
válik érthetõvé az emberek számára. Éppen ezért
nem dobhatjuk el az Ószövetséget. Sokan azt
mondják: ugyan, hagyjuk már. Nem lehet, mert
magyarázhatatlan és érthetetlen nélküle az Új-
szövetség. A Szentírás az a könyv, amelyik min-
dig elnyeri az idõszerûségét és idõszerûsíthe-
tõségét. Maga Jézus mondta: „Ég és föld elmúl -
nak, de az én igéim el nem múlnak.”  Hány köny-
vet adtak ki azzal a szándékkal az emberek, hogy
na majd azt elolvassák az emberek, és örökre
emlékezetes marad. És nem lett azzá.  

A Szentírást magyarázni is kell. Ki magyarázza?

Az Egyház, tehát a Katolikus Egyház magya-
rázza, amelyik megõrizte, amelyiknek van tanító-
hivatala, és lábjegyzeteiben odafûzi azokat a gon-
dolatot, amiket a Szentíró értett rajta. Ha valaki
most akar a Biblia-évében ismerkedni a Szent-
írással, – sohasem késõ – akkor ne elõlrõl kezd-
je, a Teremtés könyvénél, hanem kezdje az evan-
géliumokkal. Azután az apostolok cselekedetei-
vel, és ezt követõen menjen vissza az Ószövet-
séghez. Akkor mindjárt érthetõbbé válik számára.
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Az Isten országa a Biblia vezérlõgondolata,
amely összeköti az Ó-  és Újszövetséget, elkez-
dõdött, és halad a beteljesedés felé, és mi annak
tagjai lehetünk. 

Az Isten országa a legkedvesebb evangéliu-
mi gondolatok közé tartozik számomra. Amikor
egy ifjú pap jelmondatot választ, abban már
benne van az a belsõ irányultság, ami õt vezetni
fogja, ami kedves számára. Akkor Máté evangé-
liumából azt a mondatot vettem ki: „Keressétek
elsõsorban Isten országát és az õ igazságát.”
Amikor bármiféle kételyem volt, akár a tettek te-
rületén, akár egy-egy megnyilatkozásban, oda-
mértem magam ahhoz, hogy vajon ez az Isten
országát építi-e, amit most én teszek.    

Innen adódott, hogy amikor kilenc évvel ez-
elõtt püspökké kineveztek, akkor ezt a biblikus
gondolatot, idézetet jelmondattá tettem, hiszen a
püspököknek is kell valamit választani. Pro
regno Dei! Az Isten Országáért. M inden cseleke-

detemet, fáradtságomat, kudarcomat, küzdel-
memet ezért ajánljam.

Az Isten országáról szólva elmondhatjuk,
hogy az egzegéták sok bibliai kérdésben eltér-
nek egymástól, de abban nem, hogy a Biblia
alapgondolata az üdvösséget hozó Isten orszá-
ga. Ez a gondolat vezetõeszméje az egész
Szentírásnak.

Minden áldozatot vállalni kell érte, mert Is-
ten országának páratlan értéke van. Az elásott
kincset találó ember is eladja mindenét, hogy a
földet megvehesse. A kereskedõ is, hogy az
igazgyöngy az övé lehessen. Ez azt jelenti, hogy
Isten országának ügye a legfontosabb az ember
életében, és aki képes rá, az Isten országáért a
legértékesebb emberi kapcsolatról, a házasság-
ról is mondjon le. A cölibátusnak legalapvetõbb
megindoklása – Isten országáért –  ebben rejl ik.
A mai szekularizált világban, az egyházban élõk
is csupán egyházi parancsot látnak benne, amit

esetleg meg is lehet változtatni. A bukások és
elesések ellenére is mindig fel kell, hogy ra-
gyogjon ez az eszmény az erre vállalkozó embe-
rek életében.

Az elásott kincs és igazgyöngy nem sze-
mélytelen érték, hanem a Szentháromságos Is-
ten ismerete és szeretõ közössége. Aki megér-
tette, hogy az ember az Isten országával mindent
megkap, és hogy Isten országa mellett már sem-
mi több nem kérhetõ, az
meg fogja érteni, hogy en-
nek az örömhírnek a követ-
kezménye az életvitel gyö-
keres megfordítása, a meg-
térés. A megtéréssel foko-
zatosan Isten uralma érvé-
nyesül az ember lelkében,
szeretetében megtisztul, s
halad a beteljesedés felé. 

Szilágyi Ferenc

A Biblia
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N
emrégiben egy ismerõsöm azt a ki jelen-
tést tette, minek a gyerek fejét olyan me-
sékkel tömni, mint a Mikulás, Káin és

Ábel története, majd ha nagy lesz választhatja a
vallásosságot, kis korban úgy sem tudja a gye-
rek mi a jó, a helyes viselkedés. Ez tévedés. A
gyerek ösztönösen ráérez, mikor tesz rosszat,
még akkor is, ha erre nem tanítják. Ha pedig
nem tudná mi a helyes, éppen azért kellene rá
megtanítani. Ha úgy gondolják sokan, minek a
gyereket megterhelni viselkedési szabályokkal,
akkor talán azt se tanítsuk meg neki, hogy ne
nyúljon a forró kályhához, vagy a zsi lett pengé-
hez. Majd ha nagy lesz, rájön magától is .  

M inden ember úgy születik, hogy a lelki is-
merete bele van kódolva. A lelki ismeretet azon-
ban fej leszteni kel l , hogy a jó készségekbõl eré-
nyek szülessenek. A jó erkölcs kialakításában
segítségünkre van a val lás. Ha a szülõk hívõk,
életmódjukkal már példát mutatnak a gyerek-
nek. Például a napi élet gondjainak evangéliu-
mi megoldásával, türelmes beszéddel, becsüle-
tes munkával, a szabadidõ helyes felhasználá-
sával, a családi ünnepek l i turgikus megtar-
tásával. A gyerek a család által sajátítja el, ho-
gyan kel l  viselkedni. 

A kommunizmusban gyerekeink az óvodá-
ban nem beszélhettek Szent Miklósról, csak Tél-
apóról. A karácsony nem Jézusról, hanem fenyõ
ünneprõl szólt. El kellett titkolni, ha a gyermek
elsõáldozónak készült. A gyermek nehezen érti
meg, hogy a hallgatás a jóról nem hazugság.
Nem tudta a gyermek megtapasztalni, hogy Jé-
zus követése reális lehetõség. A kisgyereket ak-
kor kell megismertetni elõször a templommal,
amikor nincs mise, hogy a hívõk áhítatát ne za-

varja, és tudatosítsa magában, hogyan kell majd
viselkednie mise alatt. A szülõ életében hamar
elszáll az a 10-15 év, ami alatt a gyereke kamasz
lesz, dacos, engedetlen. Fontos, hogy amikor a
gyerek leválik a családról, középiskolába megy,
kollégiumba költözik, akkor is élõ kapcsolatunk
legyen vele. Bizalmat kell sugározni, bármilyen
gond is van a gyerekkel. Érezze, hogy a szülõk
szeretik õt. Szerencsés, ha a problémákat meg
tudjuk azzal elõzni, hogy keresztény társaság-
ban, baráti körben jó helyen tudjuk. Ha sikerült
a szülõnek átadni az élõ hitet a gyereke számá-
ra, akkor a vallásos válasz az élet kérdéseire, a
gyerek saját ál láspontjává válik. A szülõnek bíz-
nia kell abban, hogy a nevelése gyümölcsöt
hoz. Igazából nem magának neveli, hanem Is-
tennek adja vissza a gyereket. 

Kamaszkorban könnyen lemorzsolódik a
gyerek az egyháztól, talán könnyebben, mint
más életszakaszban, hiszen i lyenkor fedezi fel a
vi lágot, csábítják a lehetõségek. A gyónás még
nehezebb, mint egyébként, mert a kisgyerekes
bûnöket már elhagyta, felnõttes problémáit
esetleg szégyel l i , nem tudja ki fejezni. A gyere-
ket tudat alatt már formálja a család a hitre. A
hit Isten ajándéka nem a szüleitõl örökli , de a
család rávezetheti a hit útjára. Az evangélium-
ban is találunk szülõi eszményképeket. Az egyik
i lyen Jairus zsinagógai elöl járó, akinek a lánya
meghalt. Elkeseredésében és kétségbeesésé-
ben egy vándorprédikátorhoz, egy csodadok-
torhoz fordul. Ez a vándorpróféta pedig nem
volt más, mint Jézus. Bizony a büszke, kri tikus
farizeusok felforgatót láttak Jézusban, aki a ha-
gyományaikat lerombolja. Jairus mégis bízott
benne. A bizalomnak pedig meglett az eredmé-

nye, a lánya feltámadt. A másik példa Cirenei
Simon, akit kényszerítettek a római légiósok,
hogy vigye Jézus keresztjét. Mást nem is említ
róla az evangélium, csak hogy volt két fia, Alexan-
der és  Rufus. Cirenei Simon nem volt kezdettõl
fogva Jézus követõje, nem hallgatta a prédiká-
ciókat, a keresztfa alatt sem ál lhatott, mert a
Golgotára érve a katonák elzavarták. Nem tud-
juk, hogy mesélt-e a fiainak a történtekrõl, vagy
csak a viselkedésével adta át a hitet. Annyit tu-
dunk csak az õskereszény hagyományból, hogy
a fiai Rómában a keresztény közösség oszlopai
voltak. Simon tehát jól nevelte gyermekeit.

Ha a gyereket elfogadják õ is szeretettel, jó-
tettel tud elfogadni másokat. Ez kiskorban külö-
nösen akkor nyi lvánul meg, ha már az óvodás
korban megtapasztal ja, hogy segítenie kel l  és
segíteni képes mondjuk a mozgássérült társán.
Örömmel hordja a mozgásképtelen társának a
játékokat, ételt, színes ceruzát. Áldozatot hoz a
társáért, Jézus nevében. Ezáltal lesz Jézus az
életében reális személy, nem pedig egy mese-
hõs. A gyerekkel ugyanakkor éreztetni kel l ,
hogy Jézus akkor is szereti, ha nem mindig vi-
selkedik helyesen. Jézus mindig kész megbo-
csátani. Tudnia kell, hogy a jó, akkor is az, ha
nem jutalmazzák érte.

A gyerek ragaszkodik a szülõhöz, ha az te-
kintély a szemében és szeretettel közeledik felé.
A szeretett személy véleményét átveszi, meg
akar neki felelni. Bizalommal van szülei iránt,
és egyszer csak megérzi, hogy Isten felé is i lyen
bizalommal lehet, mindig szólhat hozzá, talál-
kozhat vele a templomban, a misében. Rájön,
hogy Isten akkor is a javunkat akarja, ha paran-
csol vagy ti lt, pl. a tízparancsolatban. Bizony,
ezt a felnõtteknek is szem elõtt kell tartani, hogy
ne felejtsék el és eszerint alakítsák életüket, a
mindennapjaikat. Papp Nóra
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Óvónõként kezdted a pályádat. Ez gyermekkori

álmaid között szerepelt?

Végül is igen, i lyesmi szerettem volna lenni,
mi más akar lenni egy kislány? Óvónõ, tanító
néni, fodrász, énekes. Nekem meg sem fordult a
fejemben, hogy énekes legyek. Óvónõ szerettem
volna lenni, késõbb ápolónõ, hogy a gyengéb-
beket ápoljam. Ez most mind összeállt az én éle-
temben. Kicsit ápolónõ vagyok, kicsit óvónõ és
énekes is, mert a kórházban ez a három foglal-
kozás egy hivatássá olvadt össze.

Az ember életében meghatározó a gyermekkor, a

család. M ilyen gyermek voltál?

Ezt a gyerekes lelkületet a szülõi házból, és
fõképp az édesapámtól örököltem, aki bohém
ember volt, úgy szeretett mindent, ahogy van,
egész nap fütyörészett, a garázsban matatott,
autókat javított, jöttek-mentek nálunk az embe-
rek. Az anyu volt a keményebb hozzám, két bá-
tyám van, és anyu úgy gondolta, hogy egy kis-
lányt sok mindenre meg kell tanítani. Ennek a
mai napig nagyon örülök, mert azokat a prakti-
kus dolgokat, amik most megkönnyítik az élete-
met, tõle tanultam. Az én gyerekkorom egy csu-
da dolog volt, mert az anyu felismerte ezt a te-
hetségemet, hogy egész nap énekelek, kint fut-
kosunk a réten, bámulom a madarakat, hogy én
elvagyok a világban, és zenei általános iskolába
íratott be, hangszereket tanulni, hegedülni, furu -
lyázni. Keményen ragaszkodott hozzá, hogy ta-

nuljak zenét. M ind a kettõjüknek szép hangjuk
volt. Anyunak a szomszéd operaénekes könyör-
gött, hogy hadd taníttassa énekelni, de anyu ne-
met mondott. Érdekes, hogy az én sorsom is ha-
sonló. Én sem tanultam énekelni senkitõl, ha-
nem a lelkembõl, kettejük lelkébõl adódott, és
valószínûleg ezért nem leszek soha nagy sztár,
mert nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy az
éneklést profin kell mûvelni, mert szerintem lé-
lekbõl kell. Ha az ember megszakad és belehal a
színpadon, akkor úgy. Ezt technikával nem lehet. 

A hivatásom is a lélek és az ének gyógyító
erejérõl szól. Én egyébként nagyon beteges gye-
rek voltam. Négy-öt éves koromig asztmával vé-
gigjártuk az összes kórházat anyukámmal. Volt,
ahol lemondtak rólam, és lefogyva, karikás
szemmel, asztmás fuldokló rohamokkal küldtek
haza. Otthon a kiságyban fekve, hintázva, dudo-
rászva kezdtem el gyógyulni, reggeltõl estig
énekeltem. Anyu szerint kigyógyítottam maga-
mat az énekléssel, és azóta nem is nagyon vol-
tam beteg.

A gyerekek mindig közel álltak hozzád. Láttalak

fellépni Halász Judittal, a Bojtorján együttessel. Ezek

a mûsorok többnyire gyermekeknek szóltak. A gye-

rekszeretet az óvónõségbõl is alakul.

Igen, ez nálam nagyon egyszerû dolog. Va-
lójában én nem tudtam felnõni, a lelkem gyer-
mek maradt, de a napi fontos dolgokhoz fel tu-
dok nõni. A gyermeki tisztaság, õszinteség fon-

tos, én õszinte embernek tartom magam, amibõl
nagyon sok bajom is van, mégis sokkal jobban
megéri gyermeklelkûnek lenni, mint egész éle-
temben boldogtalannak lenni. Talán az alkatom,
a külsõm is ezt sugározza, hogy a gyerekek en-
gem nagyon hamar elfogadnak, mert számukra
én egy gyerekarcú lény vagyok, ráadásul egy ki-
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csit gyermeki hanggal megáldva. Ilyennek szü -
lettem, ezzel kell okosan élnem, gazdálkodnom.

Régen a kórházakban apácák dolgoztak, nem kel-

lett sietniük a családjukhoz, az volt nekik a legfonto-

sabb, hogy a betegek meggyógyuljanak. A dolgok

más irányba mentek az utóbbi idõkben. Gondolom,

egyetértesz azzal, hogy most is jó lenne, ha ott len-

nének ezek a betegápoló szerzetesnõvérek.

Jó, hogy megemlítetted, tényleg jó lenne. A
lelki gyógyulás az elsõ, az segíti a testi gyógyu-
lást is. Erre ma már nincsenek emberek. Néhány
kedvesebb nõvérke rápil lant, odabiccent a gye-
reknek kedvesen, de ez azért nem elég. Ezért en-

gedik meg a kórházban a szülõknek, hogy akár
egész nap a gyerek mellett legyenek. De ez né-
ha hátrányos is lehet. Vannak szülõk, akik a bu-
ta aggodalmukkal rossz irányba terelik a gyere-
keket. Szerencsére én ezt a feladatot elláthatom,
felelõsséggel, akár szigorúan, kedvesen is, na-
gyon jól közremûködöm a felnõttekkel a gyere-
kek érdekében. De irgalmas dolog lenne, ha
visszaállítanák az apácarendi gyógyítást.

Tudsz róla, hogy valaki hasonló módon csinálja,

amit te, vagy ez egy egyedülálló vállalkozás?

Nem tudok róla, hogy hivatásszerûen ezt
mûveli valaki. Vannak ugyan látogatók, akik be-
mennek a gyerekeknek idõnként zenélni, zene-
karok kis mûsorokkal, de ez nem ugyanaz, mint
egy gyerek ágya mellett összebarátkozni és
egész lényemmel odaadni magamat. Elég mor -
bid lenne, ha egy zenetanárnõ, aki tud gitározni,
bemenne és énekelne a gyerekeknek, mert a
gyerekek roppant kegyetlen kritikusok, és eset-

leg kirobban belõlük a nevetés, ha valaki tanító-
san elkezd énekelni, vagy merevség sugárzik a
lényébõl. A gyerekeknek nem mindegy hogyan
nézünk, hogyan köszönünk. Van, hogy egy
gyermek rossz hangulatban van, nem szeretné,
hogy gitározzak neki, i lyenkor megértõen bólin-
tok és azt mondom, hogy  visszajövök holnap.
Nem lehet rájuk törni, hogy én most énekelek
neked tudományosan.

El tudom képzelni milyen boldogság, amikor egy

gyerek felébred a kómából. Azt hogyan éled meg lel-

kileg, amikor meghal egy gyermek?

Többször volt olyan, hogy elveszítettünk va-
lakit, akihez nagyon közel kerültem,
fõleg nagyobb gyerekekkel volt i lyen
kapcsolatom. Akkor a fõorvos azt
mondta, hogy én végül is a gyermek
utolsó pi l lanatáig boldogságot
okoztam. Amikor már nagyon rosz-
szul volt, és a nõvérek azt mondták,
hogy ne menjek be énekelni, akkor
én mégis bementem, és bólogatás-
sal, egy apró pillantással jelezte,
hogy játszak-e még valamit, szóljon
a zene, vagy hogy beszéljek-e hozzá.
A szülei is hálásak voltak, mert tud-
ták, hogy boldogsággal ment át a
túlvi lágra és nem kínok, szenvedé-
sek közepette. Hogy élem meg az
örömöt, amikor egy gyermek föléb-
red a kómából, vagy mélykómában
lévõ balesetes gyermekeknél gitáro-
zom, és amikor pár nap múlva feléb-
red, azt kérdezi, hogy hol van az a
néni, aki itt gitározott. Volt i lyen is, a
mai napig jó kapcsolatom van ezzel
a kisfiúval, aki az angyalokat is látja
és tud róluk. Én ezt természetes mó-
don élem meg. Nincs más út az em-
berekhez, mint a lélek. Ha a szoba
mélységes csöndjében sikerül rá-

rezdülnöm a gyerek lelkére, egyéniségére, el-
képzelem, hogy milyen lehet, amikor ébren van,
akkor létrejön vele a kapcsolat. Ez kegyelmi pil-
lanat, amikor akarattal, vagy ajándékképpen si-
kerül kapcsolatot teremtenem a lelkével. Ezen az
úton a második eszköz a zene, az elsõ eszköz én
magam vagyok, hogy tudok-e vele kapcsolatot
teremteni. Szerintem erre születni kell.

Családcentrikus vagy?

Fegyelmezett ember vagyok, aki szerintem
jól ellátja a családját. Szeretek itthon tevékeny-
kedni, fõzni. Hagyom élni a családomat, a lelkü-
ket szabadon szárnyalni. Nem uralom, úgy mint
egy központi lény, akinél összefutnak a szálak.
Bár a lelki dolgok nálam futnak össze, a gyere-
kek lelkét én ápolgatom. Nagyon szeretek egye-
dül is lenni, sokat vagyok itthon a szabad mun-
ka miatt. Akár remeteként is el tudnám képzelni
az életemet. A család jó élettér ahhoz, hogy mû-
ködni tudjunk ebben a társadalomban.

Hívõ ember vagy, mert hit nélkül ezt a munkát

nem lehetne csinálni. Szeretném, hogyha ezt kifejte-

néd.

Élni sem lehet hit nélkül. Csak néhány évvel
ezelõtt lettem aktívabb hívõ ember a Lehel téri
plébános atya hatására. Nem a prédikációi, ha-
nem mint ember hatott rám. Nem akarom a val-
lást emberhez kötni, nem bálványokat imádunk.
Már régen el volt rejtve ez a mag a lelkembe,
gyerekkorom óta, bár 28-30 éves koromig so-
sem jártam templomba, és most is  ritkán járok.
Nagyon mélyen megélem a napokat, pil lanato-
kat, sokszor meditálok, és esténként mindig
megköszönöm azt a napot, amit kaptam a Jóis-
tentõl, mert egy felsõbb hatalmasabb erõ irá-
nyítja a sorsunkat. Én egy rendetlen, csapongó
ember vagyok, akinek a mûvész létéhez szüksé-
gesek ezek a gondolatok, nagy lánggal égni
vagy néha leereszteni. Valami mégis irányít en-
gem, szerintem ez Istennek a mûve. Én ezt elfo-
gadom, magamévá teszem. Ez az õszinte vá-
laszom.

Lélekápoló: nagyon szép ez a meghatározás.

A lélekápolás hivatássá vált az életemben.
Kicsit ápolónõ voltam a kórházban, de a lelkek-
kel  foglalkoztam. A férjem, Kemény Gyõzõ
mondta ezt a szót, hogy lélekápoló, és azóta
rámragadt. Ez teljesen kifejezi amit csinálok,
mert nem gyógyítom, csak ápolgatom a lelket,
addig a pár percig, amíg ott vagyok. Ez egy na-
gyon jó kis szó, szeretem. A magyar nyelv kü-
lönben is zseniális, i lyen szavakat lehet alkotni.

M ennyire fontos a Honfoglalás címû dal az éle-

tedben? Ez egy másik éned?

Ez a dal nagyon fontos lett az életemben.
Amikor a stúdióban felénekeltük, már akkor is
éreztük, hogy nagyon-nagyon szép, de még fo-
galmunk sem volt, hogy milyen utat jár majd be.
A Testnevelési Egyetemen Orbán Viktor beszéde
után az volt a kívánságom, hogy el szeretnék
menni a Kossuth térre ezt a dalt elénekelni. Ez
az égbõl jött, ezt éreztem és 2002. ápril is 13-án
meg is valósult. Szívszorongatva, gombóccal a
torkunkban énekeltük el másfélmill ió ember
elõtt, zászlók lobogása közepette, nagyon-na-
gyon lélekemelõ volt. A szomorúságban voltunk
együtt, gyönyörû csoda történt. Tehát ez a dal
fontos az életemben, mindig is az lesz.

„Valami mindig szép lesz” címmel évek óta ké-

szül egy lemezed. Sok mindenre utal ez a cím.

Fõleg arra, hogy néhány évvel ezelõtt ke-
zembe került Leszkay András Moha bácsi meséi
címû könyve. Amikor elolvastam, azt mondtam,
hogy ez a világ legjobb mesekönyve. Ha valaki-
nek ez az egy könyve lenne a könyvespolcán,
mindent megkap belõle. Volt egy ilyen címû
mese ebben a könyvben, hogy Valami mindig
szép, és ez a mese nekem nagyon-nagyon tet-
szett. Ezek a mesék arra ihlettek, hogy írjak né-
hány szöveget, amelyekbõl elkészülhet egy
gyermeklemez, mert éreztem, hogy milyen hi-
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ány van a piacon ilyen mondanivaló-
jú témákból. A kórházban ez a bejá-
ratott mesekönyvem, a 17-18 éves
gyerekeknek is mesélem, és másnap
könyörögve kérik újra, mert magukra
ismernek benne. A felnõttek is mi-
lyen jóízûen bólogatnak, ha hallják a
meséket. Ez a mesekönyv elindított
afelé, hogy legyen egy gyerekleme-
zem. Természetesen a mesék ötletei
alapján született néhány dal. Ezért
lesz ez a lemez címe, hogy Valami
mindig szép. Ez egy életfilozófia.

Hoztam egy kis ajándékot Neked,

egy M oha mesék könyvet. Alberti Árpád

atya dedikálta, aki ezeket a meséket ösz-

szegyûjtötte.

Nagy örömet szereztél vele. Ár -
pád atya remek ember lehet, aki ezt
nagy erõvel, energiával összegyûj-
tötte, hogy el ne vesszenek. Egyéb-
ként nagyon hangulatos nyelvezete
van ezeknek a meséknek. Nem mondanám azt,
hogy régies, akár ma is íródhatott volna, gyö-
nyörûen vannak összefûzve a szavak. Nagyon
tetszik az az ötlet, hogy minden törpének az a
neve, amilyen a jelleme. Legszívesebben én is
így nevezném el az embereket. Könnyebben tá-
jékozódnánk egymás felõl, ha tudnánk, kinek
milyen tulajdonságai vannak. Köszönöm szépen
a gyerekek nevében is.

Visszatérnék a lemezhez. M ikorra várható a meg-

jelenése?

Hamarosan. A dalok készek, technikai dol-
gok vannak még hátra, 13-14 dal lesz rajta. Re-
mélem, a felnõttek körében is sikeres lesz, hi-
szen a Moha mesék gyermekekhez és felnõttek-
hez egyaránt szólnak. Ennek a lemeznek is i lyen
lesz a hangulata, érdemes lesz meghallgatni,
kocsiban hazafelé, mert ezek nem gyermekded,
hanem gyermeklelkû embereknek való dalok.
Lesznek rajta erdélyi költõk versei, néhány saját
szöveg, zene, összeérett munka. A lemez zenei
vezetõje Jenei Szilveszter.

Nem halmoznak el díjakkal, kitün-

tetésekkel, mégis boldognak látlak.

Nem az elismerésekért szeret-
jük a hivatásunkat, mert az elisme -
rést a munkámban, hivatásomban
én ott, azonnal megkapom. Ott a
kórteremben azonnali „eredmény”
van, és ezt semmilyen bizottság
nem tudja bírálni, mert ez csöndes,
egyszerû, magánszférában zaj ló
munka. Errõl valószínûleg senki
nem tud, csak én és az a gyerek, aki
éppen a szobában van. Gyönyörû
munka, ezt nem lehet semmikép-
pen díjazni. Nekem a boldogság a
díjam, a szeretet-díj, amit minden
percben megkapok a gyerekektõl.
Ezért nincs díjam. Soha nem is lesz
díjam, nem arra termettem. Ha a
mûvészetbõl próbálnék pénzt csi-
holni, akkor azt gondolom, hogy
olyan átok érne, hogy biztos nem

tudnék úgy énekelni. Bár szerintem egy egészsé-
ges viszony a világban, hogy ha valamit szépen
és jól csinálunk, annak kell, hogy anyagi vonzata
is legyen, mert testünk van, embernek születünk
a földre és étkeznünk kell, számlákat kell fizet-
nünk stb. Jó lenne, ha a kettõ harmóniában len-
ne. Nálam most, és szerintem világéletemben,
felborult ez a harmónia, az anyagiak és a lelki
dolgok. Ennek ellenére boldog ember vagyok.
Minden nap, a jelen pillanatnak és a jövõnek is
tudok örülni.  Gréczi László
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Ö
tven nappal Húsvét után csodálato-
san szép ünnepet ülünk. Bízom ab-
ban, hogy a természet is méltó ke-

retet ad majd. Ezúttal nem a népszokások-
ról, a Bibliában leírt eseményekrõl írok, az
utóbbiakról keresztény templomainkban a
szentbeszédek, igehirdetések is részlete-
sen megemlékeznek.

Az, ami engem foglalkoztat, az valami
egészen más. – Nem elõször szögezem le,
hogy nem vagyok hittudós, csupán egy-
szerû hívõ és újságíró. Így tehát csak a sa-
ját véleményemrõl, tapasztalataimról be-
szélhetek.

Isten – az Atya és a Fiú – fogalma még
a leggyarlóbb ember elõtt is ismert vala-
mennyire. De Pünkösd ünnepe – jelentése –
és a Szentlélek léte, szerepe valahogyan
egy kissé háttérbe szorul. Vagy talán
mégjobban. Gyanúm igazolására találom-
ra szólítottam meg többeket – férfiakat,
nõket, idõsebbeket, fiatalokat. És az ered-
mény nem lepett meg...

Az ünnep lényegérõl, a Szentlélekrõl a
többségnek ködös, vagy semmilyen fogal-
ma nem volt és hívõ emberek is csak kö-

zelítették a teljes választ. A Szenthárom -
ság fogalmába beletartozik a Szentlélek, a
harmadik isteni személy, az Atya és a Fiú
Szentlelke. Fontossága – számomra is –
felmérhetetlen. Hiszen Isten Szent Lelkén
keresztül cselekszik értünk, tesz meg min-
dent, amire olyannyira méltatlanok va-
gyunk. És ki közvetíti szüntelenül dadogó
imáinkat, fohászainkat, kéréseinket? Isten
Szent Lelke...

Kedves Olvasó, keresztény Testvérem!
Gondolkodj el s mélyülj el kissé a fentiek-
ben s légy emberhalász, Isten alázatos kö-
vete: beszélj mások -
nak is arról, amit Te
már tudsz. Ezt követe-
li, diktálja a cselekvõ
Szeretet...

Tavasz van, már éb-
redt a természet. Hajt-
sunk fejet, örüljünk
együtt és ünnepeljünk.
Áldott napokat kíván. Bayer Emil       

Rendhagyó gondolatok Pünkösd szent ünnepén
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Emlékezünk

C
hiara Lubich 1920-ban született
Trentóban, 1943. december 7-én vála-
szolt Isten hívására, hogy egész életét

örökre Neki ajándékozza. 1944-ben a legsúlyo-
sabb trentói bombatámadás után a városban
maradt, hogy a születõben lévõ mozgalmat tá-
mogassa. Érzi a meghívást, hogy átölel je az em-
beriség minden fájdalmát. Néhány társnõjével a
trentói szegényeket látogatták, így kezdõdött el
egy „ isteni kaland” , amely a szó szerint megélt
evangélium megvalósítása révén a leghatéko-
nyabb szociális forradalommá vált.

Olyan jeles személyiségekkel találkozott
mint Igino Giordani képviselõ, író és újságíró,
az ökumenizmus úttörõje, aki a Mozgalom társ -
alapítója lett, és Pasquale Foresi, aki késõbb az
elsõ fokolarino pap lesz, a lelkiség teológiai el-
mélyítéséhez segítette hozzá a Mozgalmat. Ha-
marosan megalakult a Citta Nuova kiadó és a
mozgalom elsõ városkája, Loppianó.

Az 1956-ban Magyarország szovjet meg-
szállásakor Chiara szükségét érezte, hogy Isten
visszatérhessen a társadalomba, hogy az embe-
rek Benne találhassák meg a szabadság és a
testvériség forrását. Így születtek meg az „ön-
kéntesek” , akik a társadalom különbözõ terüle-
tein kötelezték el magukat: a politikában, a gaz-
daságban, a mûvészet vi lágában, a pedagógiá-
ban, és animátorai az „Új Emberiség”  mozga-
lomnak.

1960- tól a közép-kelet-európai tragédiára
válaszul i l legálisan mûködik a mozgalom, és él
az egység lelkisége a vasfüggönyön túli orszá-
gokban, de megnyíl ik az ökumenizmus felé is.
Londonban fogadja az anglikán prímás, majd
találkozik Isztambulban I. Athenagoras pátriár-
kával. Hamarosan a nemzetköziség jel lemzi a
mozgalmat, Olaszország után Európában, ké-
sõbb a többi földrészen is egyre több követõje
lesz. 1965- tõl kezdve városkái létesültek, nem-
zetközi kongresszusokat tartott, saját sajtóval
rendelkezett, és sokféle módon hozzájárult az
„egyesült világ”  építéséhez. 

A 60-as évek végén Európában a fiatalok a
lázadás korszakát élték. Chiara az evangéliumi
radikalitásra hívta õket, hogy ezzel válaszoljanak
a világ forrongó mély igényeire. Ekkor született
meg a Gen mozgalom (új generáció), és körülöt-
te késõbb 1984-ben a Fiatalok az Egyesült Vilá-
gért. A családokat megrázó krízis láttán Chiara
elindította az Új Családok mozgalmát, majd
megszületik a Fokoláre Mozgalom harmadik ge-

nerációja (gen 3), a Gyerekek az Egységért.
1990-ben Chiara Lubich és mintegy harminc,
különbözõ tudományágakat képviselõ profesz-
szor megalapította az Abba Iskolát, hogy feltár-
ják az egység karizmájában rejlõ tanítást. A
munkába bevontak további háromszáz szakem-
bert a vi lág minden részérõl.

A kommunizmus falainak leomlása után
Chiara a brazíl iai nagyvárosok peremén látta a
gazdagok és szegények között tátongó óriási
szakadékot. Új tervet javasolt: Közösségi gazda-
ságot a szabadságban, amely a világ különbözõ
részein fejlõdésnek indult, több száz cég csatla-
kozik hozzá, és egy új gazdasági elmélet és gya-
korlat született meg általa.

A Grazban a II. Európai Ökumenikus Talál-
kozó megnyitóján szólt az egység lelkiségérõl.
Thaiföldön 800 buddhista szerzetesnek és szer-
zetesnõnek beszélt lelki tapasztalatairól, majd
háromezer fekete muszlim találkozott vele a har-
lemi mecsetben, máskor a Buenos Aires- i zsidó
közösség hallhatta õt. Ezzel új lehetõségek nyíl -
tak a vallásközi párbeszédek terén.

Az „Együtt Európáért”  nevû együttmûködés-
nek egyik kezdeményezõje az egyetemes testvé-
riség megvalósítása érdekében. Nagy hangsúlyt
fektetett a családok ügyének elõmozdítására,
melynek eredményeképpen létrejött Rómában a
Nemzetközi Családfesztivál. A mûholdas össze-
köttetés révén világszerte számos résztvevõje
lehetett.

„Azt szeretném, ha Mária Mûve az idõk vé-
gezetén, amikor készen fog állni arra, hogy

megjelenjen a feltámadott-elhagyott Jézus színe
elõtt, azt mondhassa neki –  a belga teológus,
Jacques Leclercq szavaival élve, melyek mindig
megrendítenek: '… a te napodon, Istenem, elin-
dulok feléd…  Feléd, Istenem (… ) legbolon-
dabb álmommal: hogy a kezemben viszem hoz-
zád az egész világot.' Atyám, add, hogy mind-
nyájan egy legyenek!”

A Fokoláre Mozgalom egy kis „nép” , amely
világszerte elterjedt különbözõ népek, fajok,
kultúrák között. A legkülönbözõbb foglalkozású,
különbözõ társadalmi rétegekhez tartozó, külön-
bözõ vallású vagy nem vallásos meggyõzõdésû
emberek kötelezték itt el magukat, hogy egy
szolidárisabb, egyesült világ magját alkossák.
Új lelkiségi irányzatról van itt szó, amely az
evangéliumi szeretetet állítja középpontba, eb-
bõl született egy lelkiségi és társadalmi megúju-
lási mozgalom. Az egység lelkisége néven em-
legetik, amely kifejezetten közösségi lelkiség.
Olyan életstílust alakít ki, amely a keresztény ta-
nokon alapul –  bár nem hagyja figyelmen kívül,
sõt hangsúlyozza a más vallásokban és kultú-
rákban élõ hasonló értékeket –  és így ad választ
az élet értelmét és hitelességét érintõ kérdések-
re, valamint hozzájárul a béke és az egység
megvalósításához a világon. Elõítéletek omla-
nak össze; az igazság és a szeretet magjai, ame-
lyek ott élnek a különbözõ kultúrákban, egymást
kölcsönösen gazdagító kinccsé válnak. Új távla-
tok nyílnak a társadalom minden területén, a
kultúra, a politika, a gazdaság és a mûvészet vi-
lágában. 

Chiara Lubich halálára részlet XVI. Benedek
pápa levelébõl:

„Számos oka van annak, hogy hálát adjunk
az Úrnak, hogy megajándékozta az Egyházat ez-
zel a rendíthetetlen hitû asszonnyal, aki a béke
és a reménység szelíd hírnöke volt, egy nagy
lelki család alapítója, mely az evangelizáció
sokféle területét felöleli. M indenekfölött szeret-
nék hálát adni Istennek azért a szolgálatért,
amelyet Chiara az Egyháznak tett: ez a csendes
és hatékony szolgálat mindig összhangban volt
az egyházi tanítóhivatallal: A pápák mindig
megértettek minket” – mondta. 

Részlet Erdõ Péter levelébõl:  „Az európai
püspökök is egyesülnek imáikban a keresztény-
séghez és más vallásokhoz tartozó emberekkel,
hogy hálát adjanak az Úrnak mindazért a kegye-
lemért, amelyet az Egyház és a világ kapott
Chiara által."

„Ha a család a szeretet bölcsõje, ahol az em-
beri élet minden problémája szeretetbõl fakadó
megoldást találhat, akkor a család küldetése az,
hogy az egész társadalom számára modellként
szolgáljon az emberiség nagy problémáinak
megoldásában.” (Chiara Lubich 1993-ban, Ró-
mában megrendezett Familyfestre) 

Forrás: Magyar Kurír. Összeállította: 
Rózsásné Kubányi Andrea

Mindnyájan egy legyenek!
Chiara Lubich, az egyik legnagyobb laikus katolikus lelkiségi mozgalom, a
Focolare alapítója derûs, imádságos és mélyen meghatott légkörben március
14- én éjjel 2 órakor, 88 évesen fejezte be földi utazását otthonában, Rocca di
Papában, ahová elõzõ éjjel saját kívánságára tért vissza a Gemelli Klinikáról.
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H
ittanos tanul -
m án y a i n k b ó l
emlékszünk rá,

hogy a ter jeszkedõ
Ró m ai  B i r o d al o m ,
Kr.e. 60-ban foglalta
el a mai Izraelt, az ak-
kor i három  tar to-
m ányból Júdából,
Galileából és Szamá-
riából álló zsidó föl-
det. Tudtak-e már ko-
rábban is a rómaiak valamit a
zsidókról? Igen.  A római törté-
netírás akkor em lít i elõször a
zsidó népet, am ikor M akka-
beus Júdás követei Rómában
segítséget kértek az országukat
elnyomó Szeleukida birodalom
ellen.

Makkabeus Júdás a zsidó
nemzeti ellenállás vezére volt.
Követei Kr.e. 161-ben beszéltek
a római szenátus elõtt. Mak-
kabeus Júdás utódai is jó vi-
szonyban voltak a rómaiakkal.
Ez nem  gátolta m eg Kr.e. 139-ben
Cornelius Hispalus prétort abban, hogy a
hittérítõ zsidók egy csoportját eltávolítsa
Rómából. Ez az eljárás jogilag megenged-
hetõ volt, ugyanis Róma hozzájárult ahhoz,
hogy minden provincia gyakorolja saját
vallását, egész addig, amíg nem akarja azt
terjeszteni Rómában!  Megengedte a népi
õsi hagyományok és vallási szertartások
gyakorolását m indaddig, amíg az nem üt-
közik Róma politikai érdekeibe és jó szoká-
saiba, vagy nem titkosak, m int például a
Bacchus kultusz, kelta druidák vallása,
Ízisz kultusz erkölcstelenkedései. Ez a tit-
kos összejövetel volt a vád a keresztények
ellen is, és az, hogy megtagadták a császár
istenként való tisztelését. A rómaiak, akik
maguk is több istent tiszteltek, és elfogad-
ták minden általuk leigázott nép istenét is,
nem tudták megérteni, hogy a zsidók hogy
imádhatnak csak egy Istent, és ha már így
van, m iért nem áldoznak az idegen istenek
elõtt is!  

A zsidó és keresztény vallás nem volt
hajlandó a szinkretizmusra, valláskevere-
désre, mint a többi rómaiak által leigázott
kis-ázsiai provincia vallása. Augusztusz ró-
mai császár (Kr.e. 31–Kr.u. 14) engedé-
lyezte a zsidók vallásgyakorlását Rómá-

ban, Tiber iusz császár viszont (Kr.u.
14–37) már kiutasította a zsidókat Rómá-
ból. Amikor Kr.u. 66–70 közt a rómaiak há-
borút folytattak Júdea ellen, a Rómában la-
kó zsidók helyzete is rosszabbra fordult.
Ebben a háborúban leégett a Jeruzsálemi
zsinagóga, a nagytemplom. Eddig minden
évben a zsidók évi 2 dénárt küldtek a temp -
lomnak, m int adót. A templom pusztulása
után Veszpáziánusz császár ezt a pénzt, a
maga számára hajtotta be, m int különadót.
A császár fia Domitiánusz (Kr.u. 81–96) a
Rómában élõ zsidók, tehát a diaszpóra
azon tagjaitól is beszedte az adót, akik ad-
dig nem fizették rendszeresen a szentély-
nek járó adományt, azoktól is, akik elhagy-
ták, illetve nem gyakorolták zsidó vallásu-
kat. Egyidejûleg a császár megtiltotta mind
a zsidó, m ind a keresztény szokások köve-
tését. 

A zsidók élete tehát nem volt felhõtlen,
változó volt a Római Birodalomban. Ugyan
ezt mondhatjuk el a keresztények sorsáról
is. A rómaiak szemében, a kereszténység
kezdetben, egy zsidó szekta volt. Az elsõ
keresztény közösség Jeruzsálemben ala-
kult. A zsidók részérõl való  üldöztetés mi-
att szóródtak el a hívek Szamáriába, Föní-
ciába, Szíriába, a Pártus birodalomba és

Antiochiába. Szent
Pál térítõ útjaival ke-
resztény egyházak lé-
tesültek Kis-Ázsiá-
ban, M akedóniában,
Akhájában, Thráki-
ában vagyis Görögor -
szágban. Róm ában
halt vértanú halált Pé-
ter apostol és Szent
Pál is. Az elsõ apos-
tolok és az õ tanítvá-

nyaik terjesztették el az evan-
géliumot Egyiptomban, Kar-
thágóban, Galliában, Dalmáti-
ában, Pannóniában, Indiában
stb. Kis-Ázsiában volt a levi-
rágzóbb a kereszténység.
Thrákiában 170 körül már 13
püspökség alakult, a Pártus
birodalomban 225-re már 17
püspökség alakult, sok ke-
resztény élt Örményország-
ban is. 

A Római Birodalmon belül
Itáliában 250 körül már kb.

100 püspökség létezett. A 256-ban meg-
tartott karthágói zsinaton már 87 afrikai
püspök is képviseltette magát!  (Nem feke-
te Afrikáról van szó.) 

A leghíresebb keresztényüldözõ csá-
szárok Néró és Diokleciánusz voltak. Kons-
tantin római császár volt az elsõ, aki 313-
ban elismerte a kereszténységet, és bizto-
sította a vallás szabad gyakorlását, anyagi-
lag is támogatást nyújtott a templomok
építéséhez. 321-ben a vasárnapot állami
pihenõnappá tette, az állami hivatalokat ke-
resztényeknek adta. Új, keresztény fõvá-
rost épített 330-ban, Konstantinápolyt. A
IV. sz.-ra teljesen megváltozott a kereszté-
nyek és pogányok megítélése a Római Bi-
rodalomban. Mostanra a kereszténység
lett az elismert vallás és a pogányoknak
voltak gondjaik. Theodoziusz császár
(379–395)  megszüntette a pogány papok
jövedelmeit és a pogány
tem plom okat bezáratta.
380-ban kötelezõ államval-
lássá tette a kereszténysé-
get. Jusztinianusz császár
529-ben erõszakkal ke-
reszteltette meg a maradék
pogány alattvalókat, elsõ-
sorban az újplatonikusokat.     Papp Nóra

Hittan

A zsidók és keresztények helyzete a
Római Birodalomban

Néró

Diadalív

Colosseum

KonstantinDiokleciánusz
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Értékteremtõ iskolák

Beszélgetõpart-

nerem Lázár

Tibor, az Szent

István Gimnázi-

um igazgatója.

Kérem, hogy

elöljáróban beszéljen az iskola múltjáról.

Az iskolát 1902-ben Tímár Pál alapította, õ
volt az elsõ igazgató. Az épület viszont ebben év-
ben ünnepli száz éves fennállását. 1902-ben még
a Damjanich utcában tanítottak, majd 1908-ban
egy év alatt megépítették ezt az épületet, híres épí-
tészek Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alap-
ján. Az épület kívül-belül jó állapotban van, nem-
rég lett felújítva kívülrõl a századik tanévünkre. 

Annak ellenére, hogy ez nem egy felekezeti iskola,

mégis elmondható, hogy itt a tantestület hagyomány-

tisztelõ. Nagyjaink életérõl rendszeresen látható kiállí-

tás, jelenleg Szent Istvánról. 

Az iskola 1921-ben vette fel a Szent István
nevet. A háború után elvették a szent nevet, és Ist-
ván Gimnáziumként volt bejegyezve. Majd a
rendszerváltás után visszakapta a Szent elõnevet.

Hány diákjuk van jelenleg?

Most 723 tanulónk van, nemcsak Zuglóból,
hanem a kelet-pesti kerületekbõl is.

M indig híres volt ez az iskola arról, hogy az egyik

legjobb iskola, hogyan tudták ezt a megbecsülést ki-

vívni és megtartani mind a mai napig?

A statisztikák szerint nemcsak Budapesten,
hanem országos szinten is a legjobbak közé tar-
tozunk. A Fazekas, a Radnóti és az Apáczai gim-
názium gyakorló gimnáziumok, mi nem vagyunk
azok, mégis a 2-3. helyen állunk a rangsorban.
Én mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy annak
ellenére, hogy ez egy eredménycentrikus iskola,
mégis inkább nevelünk. Abban különbözünk a
többitõl, hogy nagyon komolyan gyakoroljuk a
hivatásunkat. Mi merünk szólni a gyermeknek és
a szülõnek, ha a tanuló magatartásában valami-
lyen rossz irányban történt elmozdulás. A mai na-
pig is a hagyományosan konzervatív értékeket
valló és közvetítõ iskola vagyunk. Ebbe nemcsak
a magaviselet, hanem az öltözködés is beletarto-
zik, még akkor is, ha a közoktatási törvény nem
errõl szól. Természetesen a szülõvel együtt és
nem helyettük nevelünk. Azt gondolom a színvo-
nalat elsõdlegesen a tanárok megválasztása miatt
tudtuk megtartani. Nagyhírû pedagógus elõdeink
vannak, akiknek az élet értelme a tanítás és neve-
lés volt. A legszebb eredményeket a rendszervál-
tás után értük el, a hatosztályos képzésünkkel.

Nagyon jó képességû gyerekek járnak ide, és a
tehetséges gyerekek mellé, tehetséges kollégákat
kerestem. A kettõ együtt már félsiker, és a legfon-
tosabb a XXI. században, hogy a szülõ ne csak
azért hozza hozzánk a gyermekét, mert nálunk
elitképzés folyik, hanem tudja azt is, hogy itt biz-
tonságban, jó kezekben van a gyermeke, foglal-
koznak vele. Mi olyan alapvetõ értékek szerint
dolgozunk, amely biztos, stabil értékrendet  jelent
a gyermek számára.

Az iskolában nincs hitoktatás, ha igény lenne rá a

tanulók és a szülõk részérõl, fakultatív módon engedé-

lyezné a hittanoktatást?

Természetesen, ha ilyen igény lenne fakultatív
módon semmi akadálya nincs, de központilag,
állami iskola lévén nincs rá lehetõség.

A nagyobb ünnepeket, mint például a karácsony

vagy a húsvét, már keresztény tartalommal töltik meg?

Nekünk nagyon sok hagyományos ünnepünk
van. Karácsonykor például regölünk az osztályok-
ban. A gyerekek beöltöznek a régmúlt hagyomá-
nyai szerinti ruhákba, és énekelve mennek végig
az osztályokon. A mai nap is éppen ünnepelünk,
mert István nap van. Iskolanapot és drámavetélke-
dõt tartunk. Az osztályok úgy mérik össze tudásu-
kat, hogy színre visznek egy darabot, és ezt a diá-
kok maguk, saját rendezõvel, saját elõadásban
adják elõ. Említhetem a deákavatónkat  is, amikor
idekerülnek az új diákok, szinte szakrális környe-
zetben avatjuk fel õket, istvános diákká.

A mai globalizációra törekvõ világunkban nagyon

fontos a magyarságtudatra való nevelés. Ezt hogyan

oldják meg?

Nekünk olyan alapvetõ polgári értékeink van-
nak, amiben benne van a tisztesség, a becsület, a
szorgalom, a hazaszeretet és a magyarságtudat.
De a XXI. század kihívásaira is reagálnunk kell.

De vigyázni kell, hogy ez ne járjon értékvesztéssel.

Így van! Ahhoz, hogy szigetként megmarad-
junk, nyesegetnünk kell a külvilág vadhajtásait.

Az Ön elmondásából én azt szûrtem le, hogy itt

nemcsak szellemi- fizikai, hanem lelki nevelés is folyik,

hogy az innen kikerülõ fiatal felnõttnek tartása legyen a

külvilágban.

Az istvánosoknak nagyon nagy családja van.
Az itt végzettek még a mai napig is összetartanak,
az öregbaráti körbe évente kétszer visszajárnak.
De még ennél is érdekesebb, hogy a munkaerõ-
piacon, ha megtudják a jelentkezõrõl, hogy
istvános volt, sokszor elõnyt élvez, mert tudják,
hogy olyan alapokkal érkezett, amelyet egy másik
iskolában végzett nem hoz magával. Mert ma már

nemcsak a tehetség, az intelligencia fontos, ha-
nem a szorgalom, a kitartás és tisztelettudás is.
És ezt manapság egyáltalán nem tanítják. 

Ha ez benne volna a közoktatási törvényben, akkor

nem fordulhatnának elõ azok az agresszív tanárellenes

kirohanások, amelyek az elmúlt hetekben történtek.

Ezt csak úgy lehet megelõzni, ha közös elve-
ket, szabályokat rakunk le, és ha valaki nem haj-
landó ezeket betartani, akkor annak következmé-
nyei vannak, a felelõsséget vállalnia kell.

Végezetül kérem, hogy mutassa be magát az ma-

gazin olvasóinak.

1992-ben kerültem ide, rögtön pályakezdõ-
ként. Sajnos, nincsen istvános múltam, vidékrõl,
a Jászságból származom. Debrecenben végeztem
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, történe-
lem-földrajz szakon. A tanítás mellett visszajár-
tam az egyetemre doktorandusz-képzésre. Ezután
közgazdász diplomát szereztem, majd a Mûszaki
Egyetemen közoktatásvezetõ-képzõ szakát végez-
tem el. Szerencsére úgy alakult, hogy osztályfõ-
nök is lehettem, ezt azért mondom, mert így meg-
tapasztalhattam, hogy mit is jelent a törõdés-ne-
velés a gyerekekkel. 2003 óta vagyok igazgatója
az intézménynek, most telik le az öt évem. Az
igazgatóválasztáson újra pályázok, mert öt év
alatt nem lehet elérni azokat a célkitûzéseket,
amiket még szeretnék megvalósítani. Én nagyon
szeretek tanítani, a gyerekek közé menni, mert
nemcsak a kollégák véleménye fontos számomra
a munkámról, hanem a diákoké is. Csak akkor
egységes egy csapat, ha közös elveket vallanak,
és ezt közösen gyakorolják. Az egyik legfonto-
sabb feladat számomra, hogy olyan közösséget,
szervezeti kultúrát hozzak létre, amelyben min-
denki úgy gondolkodik, ahogyan a többség. Per-
sze ezt nem könnyû létrehozni. A tantestület felét
– mivel elöregedett – az elmúlt öt évben le kellett
cserélnem. A pedagógus pályán különösen érzé-
kelem a kontraszelekciót. Alig találok olyan
pedagógust, aki szakmailag megfelelõ, nevelési
elveiben hozzánk hasonlóan gondolkodik – akire
azt lehet mondani, hogy vérbeli pedagógus – és
még egyénisége is van. Sajnos a tanári pálya
presztizse a rendszerváltozás óta annyira leérté-
kelõdött, hogy ma a diákjaink közül szinte senki
nem akar elmenni pedagógusnak. Húsz évvel ez-
elõtt még a legtehetségesebb diákok mentek ta-
nárképzõ fõiskolákra, egyetemekre.

Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy sike-

rüljön megvalósítania céljait a elkövetkezõ öt évben. 

Kuruczleky Ilona

Polgári értékek alapján nevelünk
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A
felvidéki magyar politikus, Esterházy Já-
nos halálának évfordulóján, március 9-én
a budapesti Szép utcai emléktáblánál em-

lékeztek meg a magyarországi és a felvidéki tár-
sadalmi szervezetek a jeles felvidéki hitvallóról
a Rákóczi Szövetség szervezésében.

A 2008-as évben is több százan tették tisz-
teletüket a csehszlovákiai magyarok apostolá-
nak szentelt emléktáblánál. A megemlékezést
Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke,
az Esterházy Emlékbizottság elnöke nyitotta
meg, majd Lezsák Sándor, az Országgyûlés al-
elnöke mondott beszédet. Beszédében fontos-
nak nevezte a magyar és szlovák püspökök kö-
zött aláírt megbékélési nyilatkozatot, ám a feb-
ruár 14-ei, a felvidéki magyar katolikusokat
szétválasztó egyházmegyei
felosztás következtében ki-
alakult helyzet megoldásá-
nak szükségességére hívta
fel a figyelmet. 

Németh Zsol t, az Or-
szággyûlés külügyi bizottsá-
gának elnöke arról szólt,
hogy mindenképp a meg-
egyezést kell keresni a ma -
gyar és a szlovák politikai
elit tagjai között, ahogy azt
Esterházy János is szerette
volna. A Szép utcai emlék-
táblát közel harminc szerve-
zet képviselõje koszorúzta
meg. A koszorúzásnál köz-
remûködött a révkomáromi Marianum
egyházi iskola gyermekkórusa és a
pozsonypüspöki Árpád-házi Szent Er-
zsébet cserkészcsapat.

Az Esterházy-ünnepség a Magya-
rok Házában folytatódott, ahol kultúr-
mûsor keretében osztották ki az Ester-
házy-emlékérmeket. Idén két felvidéki
katolikus szervezet kapta ezt a rangos
elismerést. A megjelenteket házigaz-
daként Patrubány Miklós, a Magyarok
Világszövetségének elnöke üdvözölte.
A Rákóczi Szövetség mellett mûködõ Esterházy
Emlékbizottság több felvidéki szervezetnek és
magánszemélynek is munkájuk elismerése jelé-
ül oklevelet adományozott. Hrubík Béla és Po-
gány Erzsébet mellett többek között Fehér Csa-
ba, Siposhegyi Péter, Boráros Imre kapták az el-
ismerést.

Hrubík Béla, a Csemadok elnöke a Felvidé-
ken lezajlott megemlékezésekrõl nyújtott átte-
kintést, míg Molnár Imre a magyarországi ese-
ményekrõl és a sajnálatos hiányosságokról be-
szélt. Fájdalmasnak nevezte, hogy még számta-
lan felvidéki középiskola nem emlékezett meg
méltóképpen Esterházy Jánosról, ugyanúgy
mint a nyitrai magyar kar és  a komáromi ma-
gyar egyetem hallgatói sem.

a Rákóczi Szövetség elnö-
kétõl, Martényi Árpádtól és
Molnár Imrétõl  a Páz-
maneum képviseletében
annak elnöke, valamint az
elnökség tagjai : Farkas
Zsolt és Karaffa Atti la vet-
ték át. Karaffa János, a
Pázmaneum elnöke köszö-
nõ beszédében kihangsú-
lyozta, hogy munkájukat

mindig Esterházy János üzenetének fényében
szeretnék végezni, aki nem hallgatott, amikor a
keresztény és magyar értékek veszélyben forog-
tak. Végezetül az Esterházy-emlékévre összeál-
lított ima elimádkozásával mondott könyörgést
a mártír Esterházyért.

A második kitüntetettet Bugár Béla, az MKP
egykori elnöke méltatta. A Koller Gyula pápai
prelátus által alapított Remény szerkesztõség
múltjáról és a kezdetekrõl beszélt, amikor a szlo-
vák egyházi hatóságokkal is meg kellett küzdeni,
hogy kiadhassák a szlovákiai magyar hívek szá-
mára a katolikus periodikumot. Az Esterházy-
emlékérmet a szerkesztõség jelenlevõ tagjai vet-
ték át az alapító Gyula atya vezetésével, aki egy -
ben a Pázmaneum Társulás megalapításánál is
bábáskodott, s azóta is nagylelkû mecénásként
támogatja a Pázmaneum tevékenységét.

Végezetül a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl
József záróbeszédében köszönetet mondott
mindazoknak, akik közremûködtek az Ester-
házy-emlékév méltó megszervezésében és le-
bonyolításában. Az ünnepséget Jónás Csaba
mûvész és Stubendek László vezetésével a
Marianum egyházi iskola gyermekkórusa tették
meghittebbé. Az ünnepség a Szózat eléneklésé-
vel zárult.                  

Pázmaneum Sajtószolgálat

Duray Miklós, az MKP
stratégiai tanácsának elnö-
ke az Esterházy-emlékpla-
kett elsõ díjazottját, a
Pázmaneum Polgári Tár-
sulást méltatta laudá-
ciójában. Méltatásában ki-
emelte, hogy a 2005-ben
alakult polgári társulás rö-
vid idõ alatt a felvidéki ma-
gyar katol ikusok egyik
meghatározó szervezetévé

vált. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a
Pázmaneum az „egyén-közösség- jövõ”  hármas
jelszava mentén fejti ki sokszínû tevékenységét.
Pázmány Péter bíboros példájának követése
mellett kiemelte azon papok helytállását, akik a
kommunista idõkben sem váltak besúgóvá.
Szólt a sürgetõ feladatokról is a felvidéki ma-
gyar katol ikusok jövõbel i  megmaradásának
szempontjából. „A Pázma-neum Társulás a mi
kicsi közösségünkben egy új fénypont. Az elha-
gyatottak szellemi és lelki ápolásának a kikötõ-
je, hogy akik elhagyatottságban élnek, ne legye-
nek hitehagyottak, ne váljanak a sajátjaikkal
szembeforduló janicsárokká.”  –  fejezte be
laudációját az MKP ügyvezetõ alelnöke.

Az Esterházy-emlékplakettet Halzl Józseftõl,

Az Esterházy-emlékérmeket idén két
felvidéki katolikus szervezét kapta

Felvidéki római katolikus hírek
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A jeles bibliafordí-
tóra, Káldi György-
re emlékezve, a
Biblia évének kere-

tében a Zselízi Római Katolikus Plébánia és a
Pázmaneum Társulás szervezésében 2008. feb-
ruár 26- án, Tanulmányi  Napra kerül t sor
Zselízen. A Káldi György Tanulmányi Nap kere-
tében „A végidõ a Bibliában és az Egyház tanítá-
sában”  c. témával foglalkoztak az egybegyûltek.
A Tanulmányi Nap vendége volt Mons. Orosch
János püspök atya is.

A püspök atyát és a megjelent mintegy fél-
száz lelkiatyát és hitoktatót Galgóczi Rudolf,
zselízi esperes-plébános köszöntötte, aki rövi-
den ismertette a felvidéki származású Káldi
György életét. A Tanulmányi Napra hat egyház-
megyébõl érkeztek lelkiatyák: Magyarországról
a váci-  és esztergomi egyházmegyékbõl, Szlo-
vákiából pedig a nemrégiben felosztott Po -
zsony-nagyszombati egyházmegye négyfelé da-
rabolt részeibõl. Mons. Orosch János püspök
atya üdvözlõ beszédében örömmel nyugtázta,
hogy a Biblia évében a lelkiatyák buzgó áhítattal
belekapcsolódnak az egyes programokba. Biz-
tatta a megjelenteket, hogy az új egyházmegyei
felosztás ellenére sem szabad csüggedniük, ha-
nem ugyanúgy össze kell fogniuk minden fon-

tos területen. Elsõként ThLic. Németh Norbert, a
Gyõri Hittudományi Fõiskola szombathelyi ta-
gozatának tanára „Az eszkatológia biblikus alap-
jai”  címmel tartotta meg elõadását. Az ószövet-
ségi eszkatológia kialakulását vizsgálta, majd a
királyság korának üdvösségvárásáról, a messiá-
si várakozásról és Jézus eszkatológikus uralmá-
ról szólt. Végezetül Szent Pál apostol végidõ-
várásának krisztológiai  alapjaival  ismertette
meg a hallgatóságot. 

A második elõadó ThDr. Martos Balázs, a
Gyõri Hittudományi Fõiskola tanára volt, aki „A
Könyv, a Bárány és a történelem (Jelenések
könyve 5. fejezet)”  címmel adott elõ. A Jelené-
sek könyvének a tanítását fejtette ki, amelyben
az apokaliptika legfontosabb elemei érvénye-
sülnek. 

A két elõadás
után a lelkiatyák-
nak lehetõségük
volt az elhangzot-
takhoz való hozzászólásokra. A szünet után
ThDr. Karaffa János, teológiai tanár „Az Ember-
fia-hagyomány a zsidó apokaliptika tükrében”
címmel tartotta meg biblikus elõadását. Dániel,
az Etióp Hénok és a 4. Ezdrás könyvnek az Em-
berfia képét hasonlította össze. Az egyes részek
megvizsgálása után a hallgatóság elõtt kibonta-
kozott az Emberfia alakja, aki az ítéletnek a vég-
rehajtója, az istenellenes erõkkel szembeni vég-
idõbeli küzdelem harcosa és Isten uralmának a
megvalósítója.

Utolsó elõadóként Mgr. Balogh Károly, dok-
torandusz „Végidõvárás a  középkor Egyházá-
ban” címû értekezését hallgathatták meg a jelen-
levõk. Az elõadó a világvégérõl szóló egyes né-
zetek, tanítások kialakulásáról s azok teológiai és
filozófiai hatástörténetérõl szólt. Végezetül a he-
lyi esperes atya megköszönte
a Tanulmányi Napon résztve-
võk érdeklõdését, majd
Orosch püspök atya az Úran-
gyala imádsággal zárta a Bib-
lia évében megrendezett elõ-
adássorozatot. Karaffa Attila

Káldi György Tanulmányi Nap Zselízen a 
Biblia  évében 

Felvidéki római katolikus hírek

A Felsõtúri  Római
Katol ikus Plébánia
és a Pázmaneum
Társulás 2008. már-
cius 30-án, Isteni Ir-
galmasság vasár-
napján Felsõtúron
rendezte meg a IV.
Felvidéki Imaki len-
ced 1. ál lomását,
melyet a keresztény magyar-
ság lelki megújulásáért foly-
tatnak immár harmadik esz-
tendeje. Az Imakilenced ke-
retében havonta mindig egy-
egy magyar szent vagy hit-
valló életérõl elmélkednek.

Az Ipoly-menti  kisköz-
ségbe Dunaszerdahelyrõl ,
Zselízrõl, Ipolyszakállosról, Ipolyságról, Palást-
ról és a környékbeli falvakból érkeztek zarándo-
kok. A lelki program fél ötkor kezdõdött Jézus

szíve engesztelõ imaórával,
amelyet a Jézus Szíve Tár-
saság tagjai  tartottak. Az
imaóra után Dr. Schmatovich
János gyõri kanonok, bibl i-
kus professzor tartott elõ-
adást Boldog IV. Károly ki-
rály életérõl és erényeirõl.
Elõadásában a hívekkel

megismertette az utolsó magyar királyunknak a
kereszténység iránti elkötelezett viszonyát. Az
ünnepi szentmisét a kanonok úr húsz oltártest-

vérével mutatta be a felsõtúri Szent Jakab plé-
bániatemplomban. Szentbeszédében a hit fon -
tosságáról szólt, amelyet sokszor áldozatok
árán is, de vállalnia kell a katolikus embernek.
Mint elmondta, a hit abból ered, hogy hallga-
tunk Jézus szavára. Hívõ gyülekezetünkbe Jézus
jön hozzánk. A prédikáció második részében IV.
Károly király Oltáriszentség iránti tiszteletérõl
szólt a zarándokoknak. Végezetül a vasárnap és
a szentmise fontosságát hangsúlyozta a gyõri
biblikus professzor.

A szentmise végén Dr. Karaffa János, felsõ-
túri lelkiatya megköszönte oltártestvéreinek és a
több egyházmegyébõl érkezõ zarándokoknak,
hogy eljöttek és közösen imádkoztak nemzetünk
lelki megújulásáért. A zarándokok megtekint-
hették Boldog IV. Károly király ereklyéjét, vala-
mint az Esterházy emlékplakettet is. Az Imaki-
lenced a pápai-  és a magyar himnusz eléneklé-
sével zárult. A második állomásra ápril is 20-án
kerül sor Garamkövesden.

Karaffa Attila/Pázmaneum

Felsõtúron elkezdõdött a IV. Felvidéki Imakilenced
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háztörténet, ökumenika, egyházjog és latin
nyelv tárgyakban. Négy tanéven át dékáni
tisztséget is viselt. Diákjai között igen nép-
szerû volt. Megalapította az Evangélikus
Országos Múzeumot, melynek 2001-ig

igazgatója volt, halálakor a Fébé Evangéli-
kus Diakonissza-egyesület elnöke. Ideha-
za és külföldön is vállalt feladatot egyházi
és tudományos testületekben. Számos
hazai és külföldi díjjal és éremmel ismer -
ték el, többek között a Johannita Rendnek
lett lovagja és káplánja a rendszerváltás
után, 70. születésnapján a Magyar Köztár -
sasági Érdemrend Középkeresztjével tün -
tették ki. Fiai szintén a lelkészi hivatást vá-
lasztották, Fabinyi Tamás ma már püspök.

A 2007. december 22-i gyászistentisz-
teleten a Deák téri templom zsúfolásig
megtelt: öregek és fiatalok, tanítványok,
római katolikusok, reformátusok, lelké-
szek és püspökök, esperesek, régi bará-
tok és évfolyamtársak – Fabinyi Tibor
még egyszer összegyûjtötte a szétszóró -
dott nyájat…  Temetésén Szabó Lajos
professzor búcsúztatta.

Elmentek…
Az evangélikus egyház két nagy vesztesége

Evangélikus hírek

Id. dr. Fabinyi Tibor
(1924–2007)

APázm ány Péter  Tudom ányegyetem
Jog- és Államtudományi Karán 1946-

ban avatták doktorrá. 1948-ban érett meg
elhatározása, hogy lelkészi hivatásra cse-
réli eddigi életpályáját. Két budai középis-
kolában laikus hitoktatóvá nevezték ki, teo-
lógiai tanulmányait 1949-ben kezdte meg.
Szám os felföldi m issziói rendezvényt,
evangelizációt és konferenciát szervezett.
1952-ben esedékes felavatását nem enge-
délyezték – de Sztálin halála után ez mégis
megtörtént: 1953. július 5-én avatták lel-
késszé. Innentõl kezdve pályája szépen
ívelt felfelé. A Teológiai Tanszék vezetõje-
ként és professzoraként három évtizeden
át, 75 éves koráig oktatta a teológusokat
egyházismeret, hazai és egyetemes egy-

„Fehérek közt egy Európai:”
Ifj. Fasang Árpád

(1942–2008)

Agyászjelentés ír ja: „ Zongoram ûvész,
volt UNESCO nagykövet, a Magyar-

francia Ifjúsági Alapítvány alapító elnöke,
a Francia Nemzeti Érdemrend és a Francia
Becsületrend kitüntetettje 2008 február
19-én, életének 66. évében hazatér t
Teremtõjéhez." – Temetése március 10-én
volt a Farkasréti temetõben, Bencze Imre
lelkész búcsúztatta.

Zenész családban született, 1942-ben,
Orosházán. 1969-ben a Zeneakadémián
zongoram ûvészi és tanár i kitüntetéses
diplomát szerzett. 1974-ig a Muzsika c. fo-
lyóiratot szerkesztette, ugyanakkor a Ma-
gyar Rádiónál zenei rendezõ volt. A rend-
szerváltáskor az MDF tagja lett. 1991–94-
ig az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsá-
gának fõtitkára, majd a kormányváltás
után 2000–2004-ig hazánk UNESCO nagy-

követe Párizsban. Számos könyve és ta-
nulmánya jelent meg franciául is. Õ szer-
kesztette a rendszerváltás óta megjelent

egyik legérdekesebb mûvet: „ Az (magyar)
értelm iség hivatása”  (1997), am i 70 ma-
gyar értelm iségi vallomásait tartalmazza.
Nagy feltûnést keltett „ Egy népszavazás
hordaléka. 2004. december 5. tanulságai”
c. könyve.

„ Nemcsak a magyar közélet egyik leg-
szimpatikusabb egyénisége volt, hanem
egyházi közéletünk egyik legeredetibb
résztvevõje. Õ vetette fel elõször itthon
nyilvánosan, még az 1984-es budapesti
lutheránus világgyûlés elõtt, hogy szembe
kellene nézni az Ordass kérdéssel”  – ír ja
Czenthe M iklós, az Evangélikus Országos
Levéltár igazgatója. Fasang Árpád „ kezde-
ményezõje volt az egyházon belüli civil ku-
rázsiként mûködõ ellenzéki mozgalomnak,
a Testvéri Szó nak.”

Sólyom  László köztársasági elnök
m ély m egrendüléssel ér tesült  egykor i
munkatársa haláláról, s magánlevélben fe-
jezte ki részvétét családjának.                    

Kovács Mária

Nem mindegy, mit lát a gyülekezet az istentisztelet alatt. Ne felejtsünk el néz-
ni és látni örökös sietségünk közben – mondta megnyitó beszédében Fehér
Károly ny. evangélikus lelkész, a valamikori lelkésztárs, 60 éve jóbarát.

A Szent Kereszt 2007. 4. számában mutattuk be Szita István evangé-
likus lelkész- festõmûvészt, akit 1968-ban 38 év hallgatásra és tétlenség-

re ítélt az akkori püspök, Káldy Zoltán, és aki ígéretes jövõ helyett gumi-
gyári szakmunkásként majd vegyésztechnikusként volt kénytelen család-
ját, három gyermekét eltartani, közben teológiai s egyházmûvészeti álma-
it eltemetni igyekezett. De az igazi tehetség nem hagyja magát elfojtani,
1976-ban egy, saját életére emlékeztetõ, összegyûrt és eldobott papírda-

A protestáns „kép-telen templomok” dogmájának evangélikus elutasítása
Szita István kiállítása az Evangélikus Országos Múzeumban
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E
bben a kis könyvben J.H.H. Weiler,
egy Dél-Afrikában született, Ameriká-
ban élõ, vallásos zsidó ír Európa ke-

resztény gyökereirõl. Hogy hogyan, azt
Mádl Ferenc így határozza meg bevezetõ -
jében: nem tud senkirõl, aki az európai ál-
mot (Egyesült Európai Államok) „ ilyen
káprázatos esszében megírta volna, m int
ez a Dél Afrikában született, régóta Ameri-
kában élõ jogászprofesszor …  rabbi szü -
lõk gyereke és a zsidó vallásban gyökere-
zõ hagyományok mûvelt õrzõje". Valóban,
megdöbbentõ, elgondolkodtató és alig le-
tehetõ m û.

A m agyar kiadást az eredeti olasz
(2003) után hét másik nyelv elõzte meg -
és megjelenése idejére (2006) az Európai
Unió tervezett alkotm ánya m ár valódi
szerzõdéssé lett, melyet két elutasítással
több tagállamban ratif ikáltak. A szerzõ
amerikaiként és zsidóként beszél Európa
gyökereirõl, Európa és a kereszténység
kapcsolatáról, m integy kívülrõl „ könnyed
stílusban és könyörtelen logikával”  meg -
fogalmazva, nem törõdve a „ polit ikai kor-
rektség”  tabuival. Európai krisztofóbiáról,
külsõ és belsõ falakkal határolt keresztény
gettóról ír, melyeket a keresztények maguk
építettek. Rávilágít a vallás és a (poszt)-
modern nyugati világ kapcsolatára, a ke-
resztény, zsidó és moszlim  identitások vi-
szonyaira.

Elsõsorban a keresztény gyökerek ki-
hagyhatatlansága mellett érvel, azt üzenve
az ellenzõknek, hogy csak akkor lenne iga-
zuk, ha a kereszténységet az Unió hivata-
los vallásává akarná tenni, a többieket má-
sodrangú polgárrá lefokozva. (Egy nem
keresztény vallási kisebbség tagját szerin -
te egyenesen bosszantania kellene az a
paternalizmus, mellyel a kereszténységet
az alkotmányból kirekesztik). Érvei alátá-

masztására összehasonlítja a francia, né-
met, angol, ír, lengyel, dán, görög, máltai,
spanyol alkotmányok preambuluinak szö-
vegét. Érdekes, meghökkentõ olvasmá-
nyok!

Saját gyermekei neveltetésével kap -
csolatban ír ja: m ind az öt gyakorló zsidó,
felekezeti iskolákba jár, folyékonyan beszél
héberül, tanul arámul. Am ikor koncertre
mennek, „ be kellene fogniuk a fülüket, ha
Händel Messiását vagy Bach Máté passió-
ját játsszák? Ha az Uffizi Galériába men-
nek, vajon be kellene hunyniuk a szemüket
a gyermekét tartó Madonnák sokasága
elõt t? Vajon fel kel lene vennünk a
Karamazov testvéreket egy, a számukra
tiltott könyvek jegyzékére? Nem kellene
inkább megtanítanunk õket arra, hogy en-
nek az õ örökségüket is jelentõ hatalmas

civilizációnak a politikai és kulturális fejlõ-
désében alapvetõ szerepet játszott a ke-
reszténység?”  

Van benne valami komikus (vagy talán
tragikus), állapítja meg, hogy olyanokat lá-
tunk az elsõ sorokban hadakozni Törökor-
szág európai uniós csatlakozása ellen,
akik a leginkább ellenezték a vallásnak
vagy a kereszténységnek az alkotmányter-
vezetben való megemlítését…

Beszél a semlegesség és világiasság
összecserélésének csapdájáról. Naivitás,
hogy a laicista szemléletû állam semleges.
Egyszerûen elõnyben részesíti az egyik vi-
lágnézetet a másikkal szemben és ezt
semlegességnek tünteti fel. Vagyis: a val-
lástól való szabadságot biztosítja, a vallás-
hoz való szabadságét azonban nem!  A vi-
lág számos részén (sajnos nálunk is egyes
körökben) osztott nézet, hogy a demokra-
tikus államforma elfogadása egyet jelent
Istennek és a vallásnak a közéletbõl való
számûzésével és magánüggyé való m inõ-
sítésével. Vajon ez az az üzenet, amelyet
Európa a mai világnak küldeni akar?!
Meddig kell még e több m int kétszáz éves
történeti hagyomány rabjaiként élnünk?
Az állam idõközben megváltozott, az Egy -
ház pedig még inkább.

A pápai enciklikákon keresztül bemu-
tatja, m i a keresztény (fõleg katolikus)
egyház társadalmi tanítása. Közülük há-
rom bátor választ kínál korunk válságára. 

Utolsó m ondata,
üzenete: „ A legfonto-
sabb az, hogy ne
féljünk” …

(Budapest, Szt. István
Társulat, 2006.- 175 p.)

Kovács Mária

Keresztény Európa
Keresztény gyökerek az Európai Alkotmányszerzõdésben – 

miért nincsenek, ha vannak?

rab az „ irracionális képköltészet” -hez vezette, mely állatok, növények
helyett csak formák és buja színek kifogyhatatlan, gyönyörû variációit
hozta létre. 2007. januárjában  81 évesen rehabil itálta az egyház, s az-
óta új életet kezdett: fest, kiállít, templomokba szállítja bibliai témájú és
a Megváltás üzenetét hordozó mûveit. 

Az Evangélikus Országos Múzeum most megnyíl t kiál l ítása „élet-
mûvének morzsáit”  mutatja be alkotásainak minden mûfajából: rajzo-
kat, i l lusztrációkat, festményeket, apró darabkákból összeállított hí-
mes-köveit.  Kovács M ária
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A
Szendrõládi Népfõiskolai Egyesület
ápril is 5-én tartotta meg megalaku-
lásának 6. éves évfordulója alkal-

mából rendezett elõadásokkal egybekötött
ünnepségét. A megjelentek köszöntése
után Béres Lászlóné elnök mondta el po-
hárköszöntõjét, majd a vendégek együtt
fogyasztották el a pezsgõt a Népfõiskola
hat éves fennállásának és sikeres mun-
kálkodásának tiszteletére. A rendezvényen
140 fõ vett részt, a határon túli egyesüle-
tekbõl Gábor Lajos református lelkész a
Szepsi Népfõiskolai Egyesület elnöke tet-
te tiszteletét az ünnepségen.

Ezután az ünnepség további
programjai kerültek ismertetésre
és levezetésre. Elsõként Béres
Lászlóné a Népfõiskola elnöke
tartotta meg beszámolóját az
Egyesület munkájáról, utána Ju-
hász Jolánka vezetõségi tag is-
mertette a 2007. évi pénzügyi
beszámolót. Majd ezután követ-
kezett az egyesületi munkáról
szóló beszámoló és a 2007. évi
pénzügyi beszámoló tagság által történõ elfoga-
dása (a tagság egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta).

A program második részében meghívott elõ-
adók tartottak elõadást. Dr. Bodnár Ákos sebész
professzor, nyugalmazott Zsinati világi elnök
elõadásának címe: Krisztus követésünk ma.
Nagy Lenke, a Magyar Rádió Kuratóriumának el-
nökségi tagja Közszolgálat és média címmel
szólt az egybegyûltekhez. Dr. Kiszely István ant-
ropológus, történész elõadásának címe: Õstörté-
net, a legújabb kutatások alapján volt. Dr. Kis
Boáz a Magyar Népfõiskola Collégium ügyveze-
tõ elnöke, Amit a Népfõiskola adhat címen fog-
lalta össze beszédét, melyben kiemelte a népfõ-

Szendrõládi Népfõiskolai Egyesület 

iskola szerepét a mai társadalomban. Elismerõ-
en szólt a Szendrõládi Népfõiskolai Egyesület ál-
dozatos munkájáról.

Az ünnepség részeként a Szendrõládi Nyug-
díjasklub és a Népfõiskola Énekkara adott ünne -
pi mûsort, versek hangzottak el Népfõiskolai ta-
gok elõadásában, és meghallgathatták Benke
Kinga és Benke András lelkészházaspár zenés
elõadását. A rendezvényen a Népfõiskolai Egye-
sület vezetõsége megköszönte Béres Lászlóné
elnök több éves kitartó és fáradhatatlan munká-
ját, az elõadóknak az ünnepség alkalmából tar-
tott elõadásokat, valamint a Szendrõládi Nyugdí-
jasklub és Népfõiskola Énekkarának fáradozása-
it is, melyet az Egyesület irányában tesznek.

Az ünnepség alkalmából a Magyar
Népfõiskolai Collegium ügyvezetõ elnö-
ke elismerésben részesítette kiváló mun-
kájukért Béres Lászlóné elnököt, Sze-
keresné Takács Ágnes titkárt és Juhász
Jolánka vezetõségi tagot. A Népfõiskolai
Egyesület életérõl és az elmúlt években
végzett munkák összefoglalójaként egy
kisfilm került levetítésre, mely szép és
sok kedves emléket jutatott eszükbe a
Népfõiskola tagjaival, a meghívott vendé -
gek pedig beletekintést nyerhettek az
Egyesület életébe.

Ezt követõen vacsorát szolgáltak fel a
vendégeknek (volt évfordulós
torta is, igazi nagyméretû, tû-
zijátékkal), mely alatt és után
is lehetõség volt a kötetlen be -
szélgetésekre, ismerkedések-
re, tapasztalatcserére. A vacso-
ra elfogyasztása után tombola-
húzásra került sor. A tombola-
nyereményeket támogatók út-
ján kapta az Egyesület, ame-
lyeket magánszemélyek, vál-

lalkozók/vállalkozások, népfõiskolai tagok aján-
lottak fel. A tombola fõnyereménye egy ingyenes
részvétel felajánlása volt az egy hetes Balaton-
szárszói Konferencián júliusban, melyet a Ma-
gyar Népfõiskolai Collégium ajánlott fel. Az ün-
nepség támogatóinak a Népfõiskolai Egyesület
köszönete jeléül egy tablón (mely kifüggesztésre
került az ünnepség alatt) összeállított támogatói
l ista nyilvánosságra hozásával köszönte meg a
felajánlásokat. Az ünnepség végén sokan kifejez-
ték szimpátiájukat a Népfõiskolai Egyesülettel
kapcsolatban, többen biztosították az Egyesületet
a további támogatásukról, mivel úgy érzik, hogy
érdemes még sokáig fennállni és mûködnie en-
nek a Népfõiskolának.                      dr. Kis Boáz

Kiszely professzor elõadást tart.  Mellette jobbra Béres
Lászlóné,  balra dr.  Kis Boáz és Nagy Lenke

A vezetõség megköszönte az
elnök munkáját

A résztvevõk

2008. április 9-én Budapesten, az egyházkerület
székházában tartotta a Dunamelléki Református
Egyházkerület közgyûlését. A közgyûlésnek az
adott különös jelentõséget, hogy az utolsó elõtti
fórum, volt a választásokat megelõzõen. A ta-
nácskozáson jelen voltak gyülekezetek tagjai is
és együtt énekelték a hálaadó dicséretet, a 167.
ének elsõ versét: „Jöjj, mondjunk hálaszót… ”
Ezt követõen Varga László fõjegyzõ olvasott Bib-
liát és imádkozott, majd dr. Tõkéczki László vilá-
gi fõjegyzõ nyitotta meg a közgyûlést. 

Dr. Szabó István püspök jelentésébõl kide-
rült, hogy van ok a hálaadásra az elmúlt év vonat-
kozásában, de az elõzõ lévõ ciklus tekintetében
is. Nõtt az egyházkerület intézményeinek száma,
mind az oktatás, mind a szociális intézmények te-

rén. Amikor a püspök ezekért hálát adott, hang-
súlyozta annak fontosságát, hogy még több
imádságra van szükség ahhoz, hogy Isten áldása
legyen minden munkánkon. Hangsúlyozta, hogy
jól lehet, növekedett az intézményt fenntartó gyü-
lekezetek száma, azokat az egyházközségeket is
dicséret illeti, akik imádságos lélekkel hordozták
ezeknek a mûködését, bár maguk nem alapítottak
iskolát, óvodát vagy szociális intézményt. A nép-
mozgalmi adatokat áttekintve elmondta, hogy az
elmúlt 15 évhez képest csökkentek a temetések
számai, igaz, ez vonatkozik a keresztelések szá-

mára is. Mégis, a kettõ, úgy tûnik, jobban közelít
egymáshoz. Ugyanakkor aggályát fejezte ki a vá-
lasztói névjegyzékben felvett egyháztagok számá-
nak csökkenése miatt. 

A püspöki jelentéshez fûzõdõ határozatokat
Varga László fõjegyzõ terjesztette elõ, melyeket
egy módosítással, a jelenlévõk elfogadtak. A gaz-
dasági ügyekkel kapcsolatosan Derzsi György
számvevõ a 2007. évi zárszámadásokat, míg Var-
ga László fõjegyzõ a 2008. évi költségvetéseket
terjesztette elõ, az egyházmegyék, a Tahi Konfe-
renciatelep, valamint a Budapesti Egyetemi és
Fõiskolai Gyülekezet vonatkozásában. Az ünnepi
közgyûlés a 167. dicséret 3. versének az elének-
lésével, s a püspök áldásával ért véget.   

dr. Kis Boáz

Egyházkerületi közgyûlés
Dunamelléken
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Kárpátok ölelésében
Három festõ kiállítása Budapesten

Zongora hangverseny Csákváron
Kovács Botond Árpád orgonamûvész, a
budapesti  Kálvin téri  gyülekezet
orgonostája adott hangversenyt ápril is
9- én Csákváron, a Kálvin Idõsek
Otthonában. 

Az orgonista öt gyermekes lelkész-
családból származik. Zenei tehetsége
már korán ki tûnt, 6 évesen isten -
tiszteleten énekel t, 12 éves korától
megválasztott gyülekezeti  énekvezér.
Gimnáziumi évei  alatt a debreceni
Kántus tagja, majd a gyulai református gyülekezet kántora és karvezetõje.
A KRE fõiskolai karán egyházzenei diplomát szerzett, majd teológiai tanul-
mányokat végzett. 1998- tól a budapesti Kálvin téri gyülekezet mindenkori
legfiatalabb megválasztott orgonista-kántora, karnagya. A Kálvin téri Zenei
Esték alapítója és szervezõje.

Kovács Botond Árpád legutóbb Csákváron örvendeztette meg hall-
gatóságát. A zenés áhítatot igemagyarázattal kezdte, a Máté 11:26 alapján,
azt követõen csendültek fel a régi hallelujás dallamok, genfi zsoltárok,
nemzetünket dicsõítõ énekek – zongora kísérettel.       Kovács Botond Árpád 

2008. április 7-én, a buda -
pesti Magyarok Házának
második emeletén meg -
nyílt a „Kárpátok   ölelésé-
ben”  címû kiállítás, ahol
három festõ mutatja be
munkáit. 

A különbözõ stílusú
festményekben az a közös
vonás, hogy mindegyik a
Kárpát-medence tájait: Árpád-kori
templomait, hegyeit, vizeit, réti virá-
gait, egyszóval a hazát mutatja be
mélységes szeretettel, a jelenlegi
helyzet miatti aggodalommal. Haran-
gozó Erzsébet a templomokkal erõsí-
ti a hit, az erkölcs fontosságát, Kato -
na Mária a természetszeretetet hang-
súlyozza képein. Itt-ott az irónia is
felbukkan, mint pl. B. Tóth Klári: Ön-
vidámító mosolykerék címû interak-
tív mûvénél, mely azt sugall ja a mai
keserû országnak, hogy bármennyire
is nehéz a helyzetünk, nem adjuk át
magunkat a pesszimizmusnak, felül
tudunk, mert felül akarunk kerekedni a helyzeten.
A kerék forgatásával a szomorú arcok egyre vi-
dámabbak lesznek, végül egy tükör jelenik meg,
amiben már a saját mosolyunk köszön vissza.
Ha ezt a mosolyt vissza tudjuk tükrözni mások
arcán, máris tettünk valami fontosat…

Harangozó Erzsébet 1957-ben született, a

Zala megyei Söjtörön. A
Patrona Hungariae Gim-
náziumban érettségizett,
majd a Petõ Intézetben
tanult, konduktornak. Öt
gyermek felnevelése
után, egy éve kezdett

festeni, mivel Kárpát-medencei kirándulásaink
alkalmával rendkívüli élményt jelentett számára
az Árpád-kori templomok felfedezése és külsõ-
belsõ kisugárzása.

Katona Mária jelenleg Szentendrén él. Érett-
ségi után, könyvtárosi munka mellett továbbta-
nult. Tolmácsként, idegenvezetõként dolgozik

szabadidejében. A festészettel elvi síkon lépett
elõször kapcsolatba. Hét-nyolc éve adódott al-
kalma, hogy megpróbálkozzon a gyakorlati fes-
téssel. B. Tóth Klári tanítványának vallja magát.  

B. Tóth Klári 1955-ben született, a Szentend-
rei-sziget festõi kis falujában, Kisorosziban nõtt

fel, egy hatgyermekes lelkész-
család  vidám gyerektársadal-
mában. Szülei hitének ereje,
emberi tartása, példát adott
számára. Családjukban, a fa-
luban még úgy  élt a  nemzet-
tudat, hogy  népmesék sar-
jadtak a közös tollfosztások,
kukoricatörések egymást se-

gítõ gesztusaiból,
ahol  még magától
értetõdõ volt a szüre-
ti bál és a betleheme-
zés hagyománya, a
nép megvendégelése
lakodalmi üres ka-
láccsal. Ahol a kará-
csonyi szeretetven-

dégség mûsoraival, összehordott süteményeivel
és rumaromás teájával úgy építette a közösséget,
hogy évszakjelzõ rítusai  még tetten érhetõek
voltak a  Teremtõ és a Teremtett õsi kapcsolatá-
ban. Festõként, restaurátorként és  pedagógus-
ként ezért jár  vissza a gyökerekhez, átadni gye-
rekeinek, tanítványainak a mindenáron megõr-
zendõbõl, amit még lehet...

Dúc László író meleghangú megnyitója,
Medvigy Endre igazgató  kedves üdvözlõ szavai
és Ráczné Tóth Katalin szavalata után, a 13 éves
népdalénekes, Orbán Bori, majd a Tüzinke népi
énekegyüttes adott felejthetetlen útravalót. A ki-
állítás egy hónapig látogatható.        dr. Kis Boáz

B.  Tóth Klári 

Kárpát- medencei diakónus találkozó
Berekfürdõn, a Megbékélés Házában került sor az I. Kárpát-medencei Re-
formátus Diakóniai Munkatársi Találkozóra, március 30–ápril is 1- ig. A
három napos találkozó a közös hálaadáson, az ismerkedésen és a tapasz-
talatcserén túl, alkalmat kínált a szakmai elmélyülésre is. Az elsõ napon
Rozsnyai István, a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottságának elnö-
ke tartott áhítatot, melyet követõen Czibere Károly, a Szeretetszolgálati Iro -
da vezetõje köszöntötte a konferencia résztvevõit, majd az ismerkedésre
került sor.

A második nap Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnökének
igehirdetésével kezdõdött a közös munka. A bevezetõ elõadást Czibere Ká-
roly tartotta, helyzetképet vázolt fel a Kárpát-medencei magyar református
szeretetszolgálatról. Ezt követõen került sor a különbözõ intézmények, szer-
vezetek bemutatkozására, melyet csoportmunka követett, az alábbi felosz-
tásban: fogyatékosügyi, idõsügyi munkacsoport, szenvedélybetegek gon-
dozása, hajléktalan ellátás, diakóniai képzés, család- és gyermekvédelem.

A harmadik napon Beszterczey András, a Schweitzer Albert Szeretet-
otthon vezetõje szolgált az áhítaton. Utána ismét csoportmunkát végeztek
a konferencia résztvevõi. Végül áttekintették a további együttmûködés le-
hetõségét. A záró istentiszteleten Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Refor -
mátus Egyház püspöke hirdette az Igét. K. B.

„mosolykerék”

Zongora hangverseny Csákváron
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A nap szinte minden órájában ott vagyok imáim-
ban azokon a katasztrófa sújtotta helyeken, ahol
Szenczy Sándor jár, aki a Magyar Szeretetszol-
gálat vezetõje.

Sándor, az Interneten három különbözõ dátum

van arról, hogy mikor láttál napvilágot.

Tényleg?! Ezt nem is tudtam. Nos, Sajó-
szentpéteren születtem 1965. ápri l is 6-án. Cso-
dagyerekként, mert csoda, hogy életben marad-
tam, tudniil l ik a köldökzsinór rátekeredett a nya-
kamra. Anyám pedig lánynak várt, ezért sírt, hi-
szen fiú lettem.

Ezzel késõbb nyilván megbékélt, és nagyon sze-

rethettek a szüleid.

Igen, a maguk módján szerettek, ez biztos!
Csak késõbb Százhalombattára költöztünk, ahol
három mûszakban dolgoztak, így késõbb afféle
„kulcsos gyerekké” váltam. Zûrzavaros évek vol-
tak azok. Olykor nyolcan-tízen éltünk a tanácsi
panelben, ahol porciózva kaptuk a kenyeret, tejet,
csokit. Szóval kis utcakölyökként indultam a lakó-
telep árnyékában bandázással, várépítéssel, csúz-
lizással, jelszavakkal. Végül tizennégy éves ko-
romban elváltak a szüleim, külön-külön új csalá-
dokat alapítottak, ahova mi az öcsémmel már nem
akartunk beférni, tehát éltük a saját életünket.

M eddig tartottak a vad éveid?

Elég sokáig! Az általános után felvettek a vá-
ci gépipari szakközépbe. No, nem azért, mert
annyira jól tanultam, hanem a sakktudásom mi-
att. Természetesen ott is ugye jöttek a bulik, al-
kohollal, szexszel, drogokkal. Kész csoda, hogy
nem lettem függõ! De érdekes ez az egész. Kitû-
nõ tanulók morzsolódtak le közben, harmincki-
lencen indultunk és tizenheten végeztünk, én pe -
dig köztük voltam! Tényleg a sakkal húztam vé-
gig az egészet. Utána fél évig jártam a Mûszaki
Fõiskolára, mikor elvittek katonának. Na, ez vál-
toztatott meg, ott történt velem valami.

Éspedig?

Egyszer büntetésbõl felkerültem harcállásba
rakéták közelébe. Persze belsõ, titkos vonalon
kapcsolatba kerülhettem más fiúkkal, és épp
ezen a vonalon kezdett el nekem beszélni valaki
Istenrõl! Természetesen elõször jókat röhögtem
az egészen, abszurd dolog volt, hogy ilyen he -
lyen hallok Jézusról. Viszont az egész megmoz-
dított belül. Olyan klasszikus kérdéseken kezd-
tem töprengni, hogy létezik-e Isten, miért élünk
valójában, mi az élet értelme, célja? Leszerelé-
sem után rögtön vettem egy Bibliát.

Logikus döntésnek tûnik.

Igen, ettõl viszont újabb kérdések jöttek!
Szintén mill iók tették fel már magukban például
azt, hogy ami ott írva van vajon igaz-e ? S ha
igen, akkor valóban Isten szól általa? S ha ez a
valóság, akkor nekem mi a dolgom, hogyan ér-
telmezzem mindezt? Ezeknél a belsõ vívódások -
nál nem volt jelen egyház, vagy a pap gyüleke-
zettel, csak Õ, a Biblia és én. Végül – sosem fe-
lejtem el – letérdeltem Szentendrén a Duna part-

ra, felnéztem az égre és azt mond-
tam: „ Istenem, ha vagy, akkor gye-
re!”   Fogalmam sem volt arról, hogy
ez a megtérõk imája.

Nyilván gyökeres változások indul-

tak el az életedben.

Azok! Elvonási tünetek nélkül
gyógyultam a drogozásból, testi leg
– lelkileg rendbe jöttem. Elõtte so-
káig mindenfelé éltem, vagonoktól
kezdve a feltört lakásokig. Végül  Ve-
lencén lettem éjjeliõr, ahol azért fi-
zettek, hogy aludjak. Eközben felke-
restem a helyi református lelkészt
ajánlásért. Teológiára szerettem vol-
na menni. Persze nem adott, hiszen azt sem tud-
ta, ki vagyok. De néhány hónap múlva odavett
magukhoz, és úgy éltem velük, mint egy család-
tag! Elsõre kirostáltak a felvételin, ezért öregek
otthonába kerültem dolgozni, ahol végre fegyel-
met és tiszteletet tanultam. Majd bejutottam a te-
ológiára, a harmadik év után mégis szakadás jött
a reformátusoktól, mert alapvizsgán rákérdeztek
arra, hogy gyülekezetbe kikerülve keresztelek-e
majd gyereket is? Én azt válaszoltam, hogy nem,
mivel ez nincs a Bibliában! Erre a dékán gyakor-
lati lag kirúgott. Átjelentkeztem tehát a baptisták-
hoz, ahol rögtön a harmadik évvel kezdhettem,
és 1993-ban Velencén lelkipásztorrá avattak. A
feleségem szintén onnan való.

A ti gyülekezetetek mára az egyik leghíresebb

itthon.

Pedig mindössze tizenegy fõvel indultunk,
és csak remélni tudtuk, hogy valaha lesz egy ap-
ró kis templomunk. Ma már százfõs élõ, lüktetõ
élet folyik lent, nagy missziókkal, külföldi elkö-
telezettségekkel. Gondolkodom a templom bõví-
tésén, ez ugyanis már kicsi. Szerintem az utó-
dom fogja folytatni a dolgot, én lassan eljövõben
vagyok onnan.

Sosem jutottál olyan mélypontra, hogy azt

mondd vége, ennyi volt, „felmondok” Istennél?

Már hogy ne jutottam volna?! Méghozzá
konkrét dátumot, eseményt mondok neked.
Groznijban 2000. ápril is 30-án megölték az
egyik munkatársamat, a másiknak pedig levág-
ták baltával a kezét. Na, ott, akkor feladtam! Elju-
tottam odáig, hogy kész, ki lépek a Szeretetszol-
gálatból, hagyom a lelkipásztori munkát is, az
emberek gonoszok, elvetemültek, nem érdemel-
nek semmit! Hiszen mi idejöttünk segíteni, és
lõnek ránk. Ez most mi?! Tényleg betelt a pohár.

De maradtál.

Nézd, Isten csodálatos választ adott nekem
egy idõs nénin keresztül, aki ott élt ebben a po-
kolban a lerombolt, emberi ürülékkel összekent
templomnál. Abban a háborúban mindene és
mindenkije odalett, a pásztora, az unokái. A
nyolc hónapos terhes lányából kivágták és fel-
darabolták a magzatot. Nem volt élelem, víz,
áram, ruha, nem volt semmi! M indezek dacára
amikor megtudta, hogy lelkipásztor vagyok, nem
ilyesmit kért, hanem azt, hogy vegyem elõ a Bib-
liámat és prédikáljak! Gondolj bele.  Természete-
sen ellenkeztem, de õ kitartott a kérése mellett.

„ Istenem, ha vagy, akkor gyere! ”   
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Aztán melléroskadva sírtam. Megértettem valami
nagyon fontosat a hitrõl, Istenrõl, hiszen min-
dent és mindenkit elveszíthet itt a Földön az em-
ber, Rajta kívül. Egyedül Õt nem.

Prédikáltál neki?

Prédikáltam, de hirdethettem az Igét két em-
bernek is a dzsungelben, Kambodzsában viszont
már ezreknek, állhattam Dél-Koreában hatalmas
stadion közepén ahol értem imádkoztak, és le -
hettem V. I. P. vendég Dallasban férfi konferenci-
án. Pedig végig csak azt próbáltam tenni, amit
Isten kér tõlem. Tudod, egy idõ után az ember
megtanulja elkülöníteni az Õ hangját a saját vá-
gyaitól. Én mindenhol igyekeztem képviselni azt,
amit Jézus kér tõlem. Iránban érinthettem viga -
szul olyan férfi vállát, akinek egy földrengésben
a feleségén túl hét gyermeke  odaveszett. Mit le -
het i lyenkor mondani? Semmit. Ráadásul kizáró-
lag perzsául beszélt, ahogyan én nem tudok. De
ebben a néma érintésben rajtam keresztül elju-
tott hozzá Isten szeretete, vigasztalása.

A M agyar Baptista Szeretetszolgálat vezetõje

vagy. M ikor alakultatok?

A Máté 14. alapján 1996-ban. Ott ugye azt
olvassuk, hogy Jézusnak elég öt kenyér és két

hal. Magyarul elég, ha azt a keveset,
amink van, az Õ kezébe tesszük.
Alapigém éppen ezért a Máté
14–16-ból van: „Ti adjatok nekik
enni!”  Ennek nyomán 2007-ben
csak Magyarországon közel egy-
mill ió embernek tudtunk segíteni
úgy ezer településen, körülbelül
egymill iárd forint értékû EU-s inter-
venciós program keretében. Speci-
ál is mentõcsapatunk van, amely ké-
pes hat órán belül indulni, és hu-
szonnégy óra alatt érkezni a Föld
bármely katasztrófa sújtotta terüle-
tére. Jártunk hét háborúban, részt

vettünk harmincöt bevetésen árvíz vagy földren-
gés utáni helyszíneken. Hazánkban nagyjából
nyolcvan munkatársunk dolgozik hét intézmény-
ben, külföldön pedig tizenhat országban szolgá-
lunk. Isten tehát megáldotta a kezdeti indulást.

Áldott a magánéleted is, feleséged, gyermekeid

vannak. Különleges dolog ez manapság, hiszen ko-

runk rákfenéje a magány.

Tény, hogy többen halnak bele az elutasított-
ságba, a magányba, mint háborúkba, esetleg
természeti csapásokba. Erre tizenegy évi lelki-
pásztorkodás után  két dolgot tudok mondani. Az
egyik hiba, amit látok az, hogy sokan képtelenek
kivárni a saját idejüket. Belerohannak mindenfé-
le kapcsolatokba, csak ne legyenek egyedül.
Namost azt tudni kell, hogy Isten rendkívül keve-
seknek adja meg az egyedüllét ajándékát, mert a
házasságot készítette az Istenképûségre. Ezt az
Ige határozottan tanítja. Ha ennek ellenére vala-
kit mégis magányra hív, az valójában ritka kivált-
ság és áldás! A másik dolog, amirõl szólnék,
hogy sokan észre sem veszik amikor valaki ve-
lük akar valamit kezdeni, sõt, sokszor közben
mást kergetnek, akiknek meg nem kellenek, és
az egészbõl fájdalmas, átláthatatlan ügyek jön-
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nek létre, mivel mindenki másfelé nézeget, mint
amerre kellene. Szóval egyszerûen elmennek
egymás mellett az emberek!

Te hogyan ismerted meg a feleségedet?

Ó, hát az egy lehetetlen sztori volt! Tudod, én
– látva a szüleim rossz házasságát – sosem
akartam nõsülni. Jó volt nekem úgy, egyedül, el-
mentem volna akár Afrikáig Istenért, de Õ más-
képp gondolta. A reformátusoknál láttam egy
lányt, akinél rögtön éreztem, hogy „õ lesz az” . A
következõ Jel az Ige lett, folyton a házasságot
kaptam onnan. Fontos, hogy Jézus mindig sok
támpontot, megerõsítést ad, sosem egyet. Na,
nekem folyton a házasságot adta! Kiakadtam, vé-
gül odaálltam a lány elé, és rákérdeztem, hozzám
jön-e jövõ szeptember elsõ szombatján? Mire õ
rám nézett, és csak annyit kérdezett: „Ne hara-
gudj, de hogy hívnak?”  Mondtam, hogy az tök
mindegy. Erre azzal érvelt, hogy nem vagyok az
esete, nem szeret engem. Nem baj – válaszol-
tam, te sem az enyém, viszont gyere hozzám,
mert Isten azt mondta, hogy házasodjunk össze.
Erre olyat válaszolt, amire már oda kellett figyel-
nem. Történetesen azt, hogy Isten neki ezt nem
mondta! Huhh, az gáz. Isten az i lyesmit mindkét
félben érleli, szóval, ha benne nem alakult a do-
log, akkor baj van! Nos, azzal a tudattal, hogy én
mindent megtettem, fogtam a hálózsákom, hó-
nom alá csaptam a Bibliámat és Görögországon
majd Egyiptomon át megérkeztem Izraelbe. Több
hónapja éltem ott, amikor elért a levele: „Gyere
haza, hozzád megyek feleségül!”  Lassan benne
is megérett az ügy, mert imádkozott. Hazajöttem,
márciusban eljegyeztük egymást, és szeptember
elsõ szombatján – ahogy a prófécia szólt –  ösz-
szeházasodtunk. Már a jegyesség alatt szerelem
gyulladt köztünk, ami tizenhét év óta tart, és egy-
re csak tisztul, mélyül, tökéletesedik. Ma is kife-
jezetten élvezzük egymás társaságát, a nagyobb
gyermekeink mellé nemrég örökbe fogadtunk
egy ikerpárt is. M indez abból indult, hogy enge-
delmeskedtünk Istennek. Látod, ez a döntõ min-
denben!

Sajnos én azt látom, hogy ez a szép út csak ke-

veseknek adatik meg. Sokan kilátástalanul magá-

nyosak maradnak, végül elvesztik a hitüket. Ilyenkor

mit lehet tenni?

A megoldás mindenkinél egyedi. Találkoztam
már olyannal, aki a gyermekét temetve átkozta Is-
tent, de olyannal is, akit épp ez fordított Felé! Az
a tapasztalatom, hogy akinek volt valamilyen hi-
te, az vissza fog térni.
Hiszen jöhet valaki, aki
hitelesen kezdi közvetí-
teni felé az Igét, esetleg
találhat egy jó közössé-
get. Az engedelmesség
viszont mindenkor a mi
dolgunk marad, hiszen
Jézus kivétel nélkül min-
denkinek a segítségére jön!  Fajkusz M ária

Beszélgetés Szenczy Sándorral, a Magyar  Baptista Szeretetszolgálat vezetõjével

Fotók: Magyar Baptista Szeretetszolgálat
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Az a gya g va rá zsaAz a gya g va rá zsa
Keresztény mûvészek

„A szobrászat, az agyagozás õsi 
szerelem. Kicsi gyermekkoromban
nagyszüleimnél, a tolna megyei
Gyulajon töltöttem a nyarakat. 
Nagymamám egyszer elküldött a 
fazekashoz a szomszéd utcába, hogy
hozzam el a megrendelt agyag-
edényt. Én elmentem, és ahogy 
beléptem, lenyûgözött, ahogy a bácsi
ott ült, mezítláb hajtotta a kereket,
forgott a korong, a rárakott agyagból
a szemem láttára pillanatok alatt
gyönyörû formás edényeket alkotott.
Ez engem akkor úgy elvarázsolt,
hogy nem tudtam tõle szabadulni.” –
mesélte Barnáné Dobos Jolán torna-
tanár, képzõmûvész, a Molnár C. Pál
Baráti Kör tagja.

E
gykori vágya
azonban csak
kezdõ tanár

korában teljesülhe-
tett. Miután elvégez-
te a Budapesti Orso-
lyarendi Szent An-
géla Tanítóképzõt,
majd a Pedagógiai
Fõiskolát, az 1960-
as években az an-
gyalföldi Moholy
Nagy László Képzõ-
mûvészeti Stúdió-
ban Kocsis Imre gra-
fikusmûvész kezei
alatt tanulta meg a
fazekasság alapjait.
Ekkor még csak
gyertyatartókat, vá-
zákat készített, de
már ezekkel is ran-
gos helyezést ért el
különbözõ verse-
nyeken.

Mûvésztársaságnak, az Országos Képzõ-
és Iparmûvészeti Társaságnak, a Mûvész-
barátok Egyesületének. Számos rangos
hazai és külföldi kiállításon láthatták mun -
káját, több díjat is nyert. 

Barna István 1929-ben született Jászkiséren, tanulmányait a
Jászapáti Gimnáziumban, majd az Egri Érseki Tanítóképzõben
folytatta. 1953-ban a Testnevelési Fõiskolán testnevelõ tanári,
és teniszedzõi diplomát szerzett, a II. Rákóczi Ferenc Gimná-
ziumban tanított, és több évtizedig szakfelügyelõként dolgo -
zott. Barnáné Dobos Jolán 1930-ban született Budapesten,
1949-ben szerzett tanítói oklevelet, majd 1953-ban általános
iskolai testnevelés szakos diplomát. Tagja a Budafoki Mészá-
ros László Képzõmûvészeti Egyesületnek, a Molnár C. Pál

Takács László
festõmûvész
portré
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operahõsök alakjairól is. Így született a
Carmen, a Pillangó kisasszony, vagy
a Bajazzók, de az évek során megele-
venedett Kodály nagysikerû daljátéká-
nak hõse a Háry János, és Bartók is-
mert operájának fõszereplõi a Kék-
szakállú herceg és Judit.

Alkotásai részt vettek több más
rangos kiállítás mellett 1996-ban a
Pompei Egyházmûvészeti Kiállításon,

Az agyag mellett a festés is ked-
venc elfoglaltságai közé tartozott. Még
képzõs korában egykori rajztanára ve-
zette ecsetvonásait, és tervei között
szerepelt, hogy jelentkezik a Képzõ-
mûvészeti Fõiskolára. De ez az elkép-
zelése az akkori nehéz anyagi körül-
mények miatt meghiúsult. 

Diplomásként a Budafoki Zenei Ál-
talános Iskolában
tanított testneve-
lést, néptáncot és
mûvészi tornát,
mely nagy élveze-
tet jelentett szá-
mára. Ekkor is-
merkedett meg le-
endõ férjével, aki
mint testnevelõ

szakfelügyelõ láto-
gatta az óráit. Az
esküvõ után ter-
mészetesen a
család kötötte le
minden idejét,
ezért a kerámia
háttérbe szorult. 

1993-tól Janzer
Frigyes Munkácsy-
díjas szobrász, érdemes mûvész irá-
nyításával a Budafoki Mészáros Lász-
ló Képzõmûvészeti Egyesület tagja-
ként ismerkedett meg a három dimen-
zió rejtelmeivel. Alacsony tüzû anya-
gokból, földfestéket és földmázakat
használva formáz vázákat, kerámiá-
kat, faliképeket, de keze alatt megele-
venednek égi pártfogóink – Szent Ist-
ván, Szent Gellért, Szent Imre, Szent
Adalbert, Szent Margit, Szent Erzsé-
bet, vagy boldog Jolán alakjai is. Meg-
formázta a Madonnát és a Három Ki-
rályok hódolatát. A 2007-es Város-
misszió alatt a Bazilika altemplomá-
ban a Molnár C. Pál Baráti Kör által
rendezett „Országunk Titkos Ereje” c.
nagysikerû kiállításon munkáiból több
darabot láthatott a közönség. 

Szívesen készít kerámiákat ismert

az Európai Idõsek Mûvészeti Feszti-
válján, 2000-ben Budapesten, az Ipar-
mûvészeti Múzeumban megrendezett
Az Ezredforduló Kézmûves Remekei,
2004-ben a Pataky Galériában a XIII.
Független Magyar Szalon kiállításán. 

Számos önálló tárlata is volt Buda-
pesten és nagyobb vidéki városban.
Ezek megnyitóünnepségén férje, Bar-

na István elõadá-
sában ismert ope-
raáriák, operett
részletek, népda-
lok hangzottak el.
Férje, aki testne-
velõ tanári és te-
niszedzõi hivatása
mellett fiatal korá-
tól szívesen éne-

kel, elõadói pályá-
ról álmodott, és a
színpad szeretete
azóta is vonzza.
Már gimnazista
korában rendsze-
resen fellépett, de
szülei tanácsára
egy biztosabb ke-
nyérkereseti lehe-

tõséget választott. Késõbb a tanítás
mellett képezte hangját, nagyhírû
énektanárok foglalkoztak vele. 2000
óta az általa alapított Opera és Dalstú-
dió mûvészeti vezetõjeként elõadáso-
kon, rendezvényeken, nyugdíjas klu-
bokban szervez fellépéséket. 

B. Dobos Jolán számára az alkotás
játék az agyaggal, a színekkel, a for-
mákkal, amely akkora éltetõ erõ és
ajándék, mely szép-
pé teszi a napjait.
„Ha nekem tetszik,
amit készítettem az
nagy öröm, ha az al-
kotásaim másnak is
tetszenek, az külön
ajándék az élettõl.” –
vallja a mûvésznõ. 

Rózsásné Kubányi Andrea

Keresztény mûvészek

szt.  Gellért,
szt.  Adalbert,
szt.  Imre

Krisztus-mázas 
terrakotta falikép

Kalocsai Magyarok
Nagyasszonya 

mázas terrakotta
szobor

Három királyok

Történelmi figurák

Háry János és Örzse       János vitéz,  Iluska

szt.  Margit,  szt.  Erzsébet,  bold.  JolántaBartók Kékszakállú

Schubert Három a kislány
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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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lett olyan önzetlen támogatókat is keres-
nek, akik tudnak és akarnak segíteni a
szegénység terheit hordózó embereken. 

A Wojtyla Barátság Központot az ala-
pítók – II. János Pál személye elõtt tiszte-
legve – a lengyel származású pápáról ne-
vezték el, aki a szegények gyámolítója-
ként az egész világnak példát mutatott.
Vallási hovatartozástól függetlenül képes
volt közeledni minden emberhez. Meg-
különböztetett figyelmet fordított a meg-
szomorítottakra, az elnyomottakra, a le-
hetõségeikben és képességeikben korlá-
tozott, beteg emberekre. Az õ élete, taní-
tása jelenti az intézmény mûködéséhez
szükséges szellemi és erkölcsi alappillé-
reket.

Partneri kapcsolat

Wadowice és a Porta Egyesület stratégiai
szövetséget kötött. A Kecskemét városá-
val kialakított – a Porta kapcsolatfelvéte-
lének is köszönhetõ – Partnervárosi Szer-
zõdés szentesítése mellett, a II. János Pál
pápa szülõvárosából érkezett lengyel kül-
döttség õszi látogatásának talán ez az
egyik legnagyobb eredménye. 

Ewa Filipiak, Wadowice (Lengyelor-
szág) polgármestere a Wojtyla Barátság
Központ jövõjét is körvonalazó kecske-
méti eszmecserén azt mondta: az intéz-
mény méltó emléket állíthat II. János Pál-
nak, hiszen – mint arra személyes talál-
kozóikon a néhai pápa többször is utalt –
éppen az ilyesféle, az emberek sorsán
jobbító intézmények tekinthetõk talán a
legméltóbb mementónak.

A találkozón Ewa Filipiak elfogadta
Farkas P. Józsefnek, a Porta Egyesület
alapítójának a meghívását a Wojtyla Ba-
rátság Központ õszi avatójára. Filipiak
asszony nemcsak az invitálásra mondott
igent, hanem meghívta a civil szervezet

képviselõit a II. János Pál születésnapja
köré szervezõdõ jövõ májusi ünnepség-
sorozatra. A Wojtyla Barátság Központ
jelenleg egy erõsen elhasználódott, mû-
emléki védettség alatt álló épületben üze-
mel, amely teljes felújításra szorul.

Teljes rekonstrukció
A beruházás során teljesen megváltozik
majd az épület külsõ és belsõ arculata, a
belsõ terek mind méretükben, mind meg-
jelenésükben átalakulnak – nyilatkozta
lapunknak Tiszavölgyi Gábor építész. –
A nedves salétromos falak vízszigetelést
és kívül belül új vakolatot kapnak. A
homlokzat és az összes nyílászáró foko-
zottan hõszigetelt, az épület mûemléki
funkciójához igazodó megjelenésû lesz.
A gépészeti kialakítás – a megújuló ener-
giahasznosítással – igazodik majd az
épület környezetbarát struktúrájához. A
többfunkciós terek használatát pedig mo-
dern felszerelési eszközök, berendezések
segítik. 

Az elmúlt idõszakban mûemléki mun-
káim jelentõs része egyházi kötõdésû
volt. Ezek a feladatok azért is jelentõsek
számomra, mert az ilyen épületeknek
még hosszú évszázadokig kell funkcio-
nálniuk. A rászorultak a Wojtyla Barátság
Központban remélem, érzik majd, hogy
munkánk eredményeképpen itt barátként
fogadják õket, amihez az építészet eszkö-
zeivel én is hozzájárulok.

Megszépülne a környéke is
A két város polgármestere tervbe vette,
hogy amikorra II. János Pál pápát bol-
doggá avatják, Kecskemét egyetlen, a je-
les egyházatyáról nevezett intézményé-
nek környékét rendbe teszik és azt a vi-
lágszerte becsült, tisztelt személy emlé-
kének ajánlják. Az elképzelések szerint a
szociális intézmény melletti emlékpark-
ban állítanák föl II. János Pál pápa elsõ
megyei köztéri szobrát is.

A nyári nemzetközi gyermektalálko-
zóra már Wadowicébõl is érkezik cso-
port. Új hír, hogy egy Kiskunfélegyházán
dolgozó lengyel vasmunkás brigád in-
gyen munkával szeretné segíteni a barát-
ság központ felújítását. Remélhetõleg
még sokan mások is hozzájárulnak, hogy
ez a nemes cél megvalósulhasson.

2006. június 26-án Szent Anna napján
nyitotta meg kapuit a Szent Anna Porta
Kht. által irányított és fenntartott
Wojtyla Barátság Központ Kecskeméten.
Az egykori családsegítõ épületet – a kép-
viselõtestület döntése értelmében – 15
évig ingyen használhatja a szervezet. A
nonprofit formában mûködõ intézmény-
ben – a keresztényi szolidaritás, az
együttérzés, a felelõs barátság, az önzet-
len segítségnyújtás jegyében – naponta
120 rászorulót látnak el meleg ebéddel.
Az étkeztetésen túl számos programnak
is helyet ad az intézmény. Az alapítók jö-
võbeli célja, hogy nappali melegedõként
is funkcionáljon ez a központ, ahol a
hajléktalan, magányos, rászoruló embe-
rek befogadó közösséget találhatnak.

Pápai példa
A Wojtyla Barátság Központ jelenlegi ál-
lami támogatása csak az étkeztetésre ele-
gendõ, nem jut a fenntartási költségekre,
az alkalmazottak bérezésére és az egyéb
feladatokra. Az épület kívül és belül je-
lentõs felújításra szorul. Az álom megva-
lósítását a fenntartók 2008 õszére terve-
zik. Ehhez minden lehetséges pályázati
forrást, segítséget felkutatnak, ami mel-

Újjáépül a Karol Wojtyla
Barátság Központ

Kecskeméti Porta Egyesület hírei
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