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Ezzel az alkotással elsõsorban -  a fõhõs, Jakab Flórián alakjában megraj-
zolva -  néhai Simon Zoltán orgonista kántortanítónak, karpaszományos
zászlósnak kívántunk emléket állítani. Az õ visszaemlékezései, valamint
felesége és szüleik elbeszélései adják a regény magját.

Ha valaki saját magára, vagy valamelyik rokonára vél ráismerni vala-
melyik szereplõ alakjában, az a véletlen mûve csupán. Illetve nem vélet-
len, ugyanis a regény történelmi keretek között valóságos történetet jele-
nít meg. A hõsök valóságos személyek, természetesen nem a valódi ne-
vükön. A helyszínek ugyancsak valóságosak, ha némelyik nem is a való-
di nevén szerepel könyvünkben. A regényben megírtak zöme ott és akkor

bárkivel megtörténhe-
tett volna. Hõseink
sorsa a történelmi
eseményekbõl követ-
kezõen sok százezer
magyar ember (talán
milliók) sorsával kö-
zös, de legalábbis
egy- egy vonatkozás-
ban hasonlatos.
Ha valaki úgy találja,
hogy akár az õ szeret-
tei is lehetnének ezek
a hõsök, vagy valame-
lyik hõsi halott illetve
áldozat, természete-
sen õértük, az õ emlé-
kükért is szól ez a
könyv. 

Simon Sarolta -  
Ternai András
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Krisztus szeretete

„Krisztus szeretete ösztönöz minket...”
2Kor. 5, 14

Szent Pál levelében elmondja, mennyire lenyûgözte,
szinte satuba szorította Krisztus szeretete. Kevesen tud-
ják, mit jelent, ha az Isten szeretete megragad valakit.
Minket inkább csak saját megtapasztalásaink vagy el-
képzeléseink kényszere tart fogva. Pált egyedül az Õ sze-
retete ragadta meg, úgyhogy nem is volt semmi más az õ
látóhatárán. „Krisztus szeretete szorongat”, amikor egy

ember életébõl ezt halljuk kicsendülni, akkor félreérthetetlenül tudjuk, hogy annak éle-
tében Isten szelleme szabadon munkálkodik. A Szentlélek keresztsége által neki tanús-
kodunk, mert bármi is történjék velünk, úgy tekintjük, mintha vele történnék, ha dicsér-
nek vagy szidnak, üldöznek vagy ajánlanak, mindent vele együtt fogadunk el. Senki sem
tud kiállni Jézusért, csak az, akit az Õ személyes hatalmának fensége erre kényszerít.
Pál megvallja, hogy õt Krisztus szeretete megragadta, mindent ezért tesz, akár bolond-
nak, akár okosnak tartják is az emberek: nem törõdik vele. Azért az egyért él, hogy meg-
gyõzze az embereket Isten ítélõszékének valóságáról és Krisztus szeretetérõl. Egyedül
az hogy gyümölcsöt Istennek, ha így átadjuk magunkat Krisztus szeretetének, és ez so-
hasem a mi szentségünket, hanem mindig Isten szentségét és hatalmát bizonyítja.

Üdvözlettel: 

fõszerkesztõ

Kedves Olvasó!
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M ielõtt belekezdenénk Szent Pál életútjának
taglalásába, nézzük meg életének kronológiá-
ját. Római császárok Szent Pál idejében: Kr.e.
27- Kr.u. 14: Augusztus; 14- 37: Tiberius; 37-
41: Caligula; 41- 54: Claudius; 54- 68: Néró.
Kr.u.5 / 10: Pál születése és nevelkedése
Tarzuszban; 30 húsvétja: Jézus halála és fel-
támadása; 33/34 körül: Pál üldözi a kereszté-
nyeket; Röviddel utána: Pál megtérése a da-
maszkuszi úton. 45- 49: Barnabás és Pál elsõ
missziós útja; 49- 52:  Pál második apostoli
útja; 53- 58: Az Égei misszió második szaka-
sza, Pál harmadik apostoli útja.

Amikor Pál az Antónia vár lépcsõjérõl beszédet
intéz honfitársaihoz, ebben a beszédben határo-
zottan kijelenti: „zsidó ember vagyok, a ciliciai
Tarzuszban születtem.”  ApCsel 22,3

Szent Pál születésekor Tarzusz az egykori
Cilicia római tartomány székhelye volt. Lakosa-
inak száma 300 ezer lehetett. Kikötõje is volt,
amelyet Rhegmának neveztek. Tarzusznak igen
szerencsés volt a fekvése: délnek nyitva volt a
tenger felé, de mint útkeresztezõdés nyitott volt
a civi l izáció felé is. Õsi kereskedõ város volt. A
mai Tarzusz szegényes török falu csupán. A
nagy múlt bizonyítékai a föld alatt rejtõznek.
Tarzuszban élénk szellemi élet folyt. Egyeteme
Athén és Alexandria egyetemével vetekedett. Hí-
res mesterek: Athénodórosz, Nesztor. Tarzusz
lakossága eléggé vegyes volt, helyi istensége:
Baál. Nem volt ismeretlen Tarzuszban Ízisz kul -
tusza sem. Ismeretesek voltak a versenyek és
katonai parádék is. Viszont a nõk csak lefátyo-
lozva jelenhettek meg az utcákon.

Tarzuszban virágzó és nagy zsidó kolónia
is él t. Ebben a környezetben látta meg a nap-
vi lágot a nemzetek apostola Kr.u. 5-10 közötti
idõben. Szüleinek sem nevét, sem foglalkozá-
sát nem ismerjük. A Saul név annyit jelent,
mint „óhajtott”  IstentõI kért. A keletiek –  így a
zsidók is –  honi nevükhöz rokon hangzású
görög vagy latin nevet vettek fel  és a görög vi-
lágban ezt használták. Saul a farizeusok cso-
portjához tartozott, amely a legval lásosabb
szekta vol t a zsidóságban. A farizeus családfõ
házában a törvényhez való legszigorúbb ra-
gaszkodás volt a jelszó. Pál a görög mel lett jól
ismerte a héber nyelvet is. Többször hivatko-
zik arra, hogy római polgár, mégpedig születé-
sétõl  fogva. 

Látogatta- e Pál Tarzusz iskoláit

Nyugodtan ál l íthatjuk, hogy igen. A görög
nyelv használata nála néha irodalmi, sõt né-
hány esetben egészen kiváló. Tehát: Pál görög

nevelést is kapott, ez készítette elõ a nemzetek
apostolát a türelemre és az univerzal izmusra.
Így tudott elõkészülni  a nagyszerû kérdésére
és feleIetére: „Vajon csak a zsidóké az Isten, s
nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.”
Róm 3,29

Szülõvárosából, Tarzuszból elég korán Jeru-
zsálembe került Saul. Szülei azért küldték gyer-
meküket a szent Városba, hogy ott zsidó írástu-
dóvá, rabbivá képezzék ki. A jeruzsálemi temp-
lom elõcsarnokában voltak a rabbik „ tanszékei” .
A rabbi lábánál a földön ültek a tanítványok. A
Szentírás törvényei és a hagyományok jelentet-
ték a fõtantárgyat. A tanítványok ismételték a
mester tanítását, amíg emlékezetükben meg
nem rögzõdött a sok hagyományos eljárás.
Büszkén emlékezik meg az apostol arról, hogy
„Gamaliel lábánál”  tanult. ApCsel 22,23

Az idõsebb Gamaliel tiszteletreméltó, türel-
mes mester volt. Jeruzsálemben tanított Kr.u.
25-50 között. A szent törvényen kívül görög
bölcsességet is tanított. A Talmud így emlékezik
meg róla: „mióta meghalt rabban Gamaliel,
nincs tisztelettudós a törvény elõtt, vele együtt
kihalt a tisztaság és önmegtartóztatás. (Sota
IX.15.) Az ApCsel-ben is humánus emberként
áll elõttünk, aki nem vonta kétségbe, hogy az
apostolok prédikációja származhat Istentõl .
(5,34-39.) Az apostol nála szerezte me a meste-
ri otthonosságot az ószövetségi Szentírásban és
a zsidó szájhagyományban. A rabbik megélhe-
tésükhöz valami mesterséget is folytattak. Pál
sátorkészítõ mesterséget tanult. A rabbik általá-
ban házasemberek voltak. 

Volt- e Pálnak is felesége? Vagy özvegy volt? 

Ezekre a kérdésekre nem lehet biztos választ ad-
ni. Pál egyedül élt, saját kezével dolgozott meg
azért, amire neki és társainak szüksége volt. Ezt
biztosan tudjuk életébõl. Amikor a nõtlenségrõl
beszél, hangoztatja, hogy az apostoli  élethez ez
a legmegfelelõbb állapot. (1Kor 7,25-35.)

M ilyen lehetett az apostol külsõ megjelenése

Vannak, akik a 2Kor 10,10- re hivatkozva kicsi-
nek és törékenynek gondol ják. Ugyanakkor
erõsnek és munkabírónak kellett lennie, hogy
ezeket a fáradtságos utakat, a sok szenvedést és
nélkülözést missziós útjai során el tudja viselni.
A 2. századból való apokrif irat, az Acta Pauli
Theclae így ír róla: „Pál, igen barátságos, ala-
csony termetû férfi, meggörbülõ lábakkal, ne-
mes tartással kopasz fejjel, összenõtt szemöl-
dökkel, kissé elõrehajló orral. Arca hol emberi-
nek, hol angyalinak látszó.”  Tarzusz más voná-
sokat alakított ki Pál arcán: városi mentalítást,

kíváncsi és nyitott szellemet mindenki felé, a
szép beszéd ízlését, a vallással való komoly tö-
rõdést, a hellenista kultúrát és az utazóhajlamot.

M it találunk ma Tarzusz nagyságából

A régi mecset homlokzatát, az Eszki Kami való-
színûleg keresztény templom volt. Talán Pál is
megfordult falai között. A másik emlék egy ka-
pu, amit ma Szent Pál kapujának neveznek. Ta -
lálható még egy hatalmas templomrom, ez a
templom a misztérium vallások híveinek össze-
jöveteli helye volt. A város többi emléke a föld
alatt van és feltárásra vár. A néphit szerint annak
a háznak oldalán, ahol az apostol született
gyógyvizû kút áll. Ma is használják a kutat, a
nép Szent Pál kútjának hívja.

Tarzusztól  keletre van Szol i , amely
Pompeius idejében Pompeiopoli nevet vett fel –
iránta való tiszteletbõl. Cilicia hegyes vidékein
ma is sok kecskét tenyésztenek, ezek szõrébõl
ruhát és sátrat készítenek. Szoli másik neveze-
tessége, hogy itt született a nagy költõ Aratosz,
(Kr.e. 270–239). Kiemelkedõ munkája. „Égi je-
lenségek”  címû mûve, amely 1154 hexameter-
bõl áll és csil lagászati költemény, amely nagy
hatással volt a késõbbi
nemzedékekre is.
Szent Pál az athéni be-
szédében Aratosz köl-
teményébõl idéz.
(ApCseI 17,28.)

Forrás: Gyürki
László „Szent Pál
apostol útjain”    

Pálffy Mária 

Szent Pál-év

Szent Pál  megtérése I. 
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A Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán végeztél, hogyan jutott

eszedbe, hogy a katedra helyett az újságírást válaszd,

hogyan találtál rá erre a mûfajra?

Nem én találtam rá erre a tevékenységre, a
tevékenység, a munka talált rám. Mint nagyon
sokan, én is a pártállami televíziónak, és Vitray
Tamásnak köszönhetem, hogy ebbe a szakmába
keveredtem. Õ indította el a vetélkedõk sorát,
közöttük a Hazai esték címût is. Így kerültem
Zala megyei falusi gyerekként képernyõre. A pé-
csi  tanárképzõsök zalaegerszegi csapatának

tagja, késõbb vezetõje lettem. Idõvel kiderült:
érdekel, hogy mi érdekli az embereket, mirõl,
mi a véleményük. Aztán tanulni kezdtem a szak-
mát. Universi tas, Dunántúl i  Napló, Pécsi
Rádió…  Majd azon kaptam magam, hogy ve-
lem már nem lehet „csak úgy”  beszélgetni, mert
mindent tovább akarok adni. Mondtam is édes-
anyámnak, hogy vigyázzon mit mond el nekem,
mert megírom! Drága megboldogult szüleim
persze óvtak ettõl a pályától. Azóta már én is
jobban értem, hogy miért. Rájöttem, mit jelent,

hogy a Reuters Hírügynökség elsõ postaga-
lambjait nem zalai parasztgyerekek röptették a
hírekkel... 

Aztán ami a kereskedelmi média hazánkra
szabadításával az utóbbi bõ évtizedben történt,
azzal már végképp nem azonosulhatok. Így in-
kább elhal lgatom, hogy újságíró vagyok, mert
bár nagyon szeretem, a szakmámmal még sincs
miért dicsekednem. Iszonyú, amit az újságíró-
társadalom mûvelt a magyar néppel. Már az is
megbocsáthatatlan, hogy az embereket nem tá-
jékoztatják a saját jogaikról, kötelezettségeikrõl,
lehetõségeikrõl. Ám az, hogy tudatosan sötét-
ségben, tájékozatlanságban tartja a média a vá-
logatásra képtelen befogadót, ez már az embe-
riség elleni bûn fogalmát feszegeti.

Persze, azért  –  a lehetõségeket mindig a tá-
jékoztatás, a felvi lágosítás, a megvilágosítás ér-
dekében használva – teszem a dolgomat a szü -
lõi házból magammal hozott értékrend szerint.
Krisztus-követõ magyar vagyok. Népi származék. 

Számtalan rádiós és televíziós mûsorod közül

melyekre emlékszel a legszívesebben, nekem például

az „Aranyfüst” jut eszembe, amit nagyon szerettem.

Bár életemben elõször a televízió képernyõ-
jén volt mikrofon a kezemben, csak késõbb ke-
rültem tévés szerkesztõségek közelébe. Pálya-
futásomat a „Falurádió” -ban kezdtem. A vidéki
emberek, az „enyéim”  között nagyon jól éreztem
magam. Ugyanazon a nyelven beszéltünk és
õszintén. Már ebben a reggeli mûsorban is elõ-
fordult, hogy megírtam, és felolvastam mon-
dandómat. Jegyzetek, glosszák voltak ezek a kí-
sérletek. Aztán Mátrai Betegh Béla halála után a
„Szivárvány”  szerkesztõje engem kért a mûsor
záró jegyzeteinek megírására. 11 év, legalább
50 dolgozat. Sajnos nincsenek együtt, egy kö-
tetben. Egyáltalán, nyomtatásban egy sem je-
lent meg belõlük. Pedig bennük vannak a jelen
szempontjából is fontos 80-as évek…

A Családi Tükör címû mûsort Juhász Judit-
tal kezdtük, aminek sajtótörténeti jelentõsége,
hogy ez volt az elsõ kettõs vezetésû mûsor adá-
sa a Magyar Rádiónak. Akkor még természetes
volt, hogy a család pil lére a férfi és a nõ. Nagy
örömmel végeztem ezt a munkát, de aztán ele-
gem lett. No, nem a mûsorból, hanem a fõvá-
rosból. Visszamentem vidékre, ha nem is mind-
járt a szülõföldemre. Nógrád, és Heves megye
tudósítója lettem három évre.

De aztán mégis csak visszatértél…  

Visszajöttem a „ rendszerváltozásra” . Ekkor

Németh Miklós Attila újságíró,  riporter,  mûsorvezetõ,  szerkesztõ.
Több mint három évtizedet töltött a közszolgálati rádióban és televízi -
óban,  jelenleg az ECHO TV szerkesztõ,  mûsorvezetõje.  Nyolc könyve
jelent meg,  háromszor kapott nívó díjat,  a Mûvészeti- Kulturális,  a
Szellemi Honvédelmi díj,  és a Rendületlenül diploma kitüntetettje.
Négy gyermek édesapja.  Felesége,  Csûrös Csilla szintén újságíró.

… már annak is örülök,       

ha nem ártok…

… már annak is örülök,       

ha nem ártok…
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talált meg magának valójában a televízió. Az
MTV Híradó szerkesztõ-mûsorvezetõje lettem.
A taxisblokád három napján én ültem a képer-
nyõn. Egyenes adásban közvetítettem az or-
szágban zajló eseményeket. Próbáltam megér-
teni és megértetni, hogy mi is zajlik valójában.
Magyarázni és megmagyarázni a lehetetlent.
Hogy miért cél ja a legvehemensebben kommu-
nista ellenes rendszerváltó SZDSZ-nek az elsõ
demokratikusan megválasztott kormány meg-
döntése. Nos, természetesen most is saját ma-
gukból indulnak ki, amikor azt állítják, hogy az
elõrehozott választások szorgalmazásával az el-
lenzék mást sem akar, mint visszaszerezni a ha-
talmat. Mert az önzõ hatalombitorlóknak eszük-
ben sem jut, hogy a zsákmányszerzés helyett
valakiket a közjóért való szolgálat is ösztönöz-
het. Hét esztendõnyi televíziós életem során ve-
zettem az „A HÉT”  mûsorát is, de készítettem a
Gazdatévét, és a Magyar Televízió távoktatási
programjának elsõ próbálkozását, a „Frici a vál-
lalkozó szel lem”  címû sorozatot is szerkesztõ-
ként jegyeztem. A fi lmnek Körmendi János volt
a címszereplõje, de itt együtt dolgozhattam
Kubik Annával, Szentmihályi Szabó Péterrel és
Fakan Balázzsal. Belekóstolhattam a fi lmesek
világába. Ám ebben a munkában is több volt a
jó szándék, mint a cél eléréséhez szükséges va-
lós akarat. Aztán jött az „Aranyfüst”  idõszaka,
amibõl nagyon érdekesen kerültem ki, meg-
jegyzem akkor már ismét fõállású rádiós vol-
tam. Telefonált a fõszerkesztõ, hogy boldog új-
évet kívánjon, majd azt mondta: „NéMA! Van itt
még valami. Jövõre ne gyere!”  Így szállt el az
Aranyfüst!

A televízió után vissza a rádióba.

A „Vasárnapi Újság”  felelõs szerkesztõjének
hívtak a Magyar Rádióba, a „Kossuthra” , amely
számomra a nemzeti fõadó volt, és az is maradt
annak ellenére, hogy a rádió fõmunkatársaként
közben utcára kerültem. Csak mostani elbocsá-
tásom után jöttem rá, hogy az ide-oda kérés –
rádió és televízió között –  jogilag mennyire nem
az én érdekeimet szolgálta. Elbocsátásomkor
derült ki, hogy nem a 30 évi közszolgálati jog-
viszonyom után, hanem csak a legutóbb rádió-
ban töltött 10 évem fejében jár a végkielégítés.
De sem emiatt, sem pedig a velem szembeni
korábbi törvénytelenség miatt, nem mentem
perre. Arra utalok, amikor érvényes szerzõdé-
sem ellenére távolítottak el a felelõs szerkesztõi
székbõl a Magyar Rádió mindenkinek megfelel-
ni akaró vezetõi…  

Akkor, 1999-ben, új mûsort kezdtem. Az „A
Mi Idõnk… ” címût, amelyet szûk évtizeden át
jegyeztem, a Kossuth Rádióban. Ez a mûsor is
úttörõ volt. Azt a fajta interaktivitást valósította
meg, amit a hallgatókkal történõ élõ telefonbe-
szélgetés és a mindig meghatározott témával
kapcsolatos véleménynyilvánítás jelenített meg.
Értékteremtõ, értékformáló tevékenységet vé-

geztünk. Büszkén mondom, hogy ez nagyon
fontos idõszaka volt, nem csak az életemnek,
hanem a jogilag akkor sem, de legalább néhány
mûsorkészítõ szintjén létezõ közszolgálati Kos-
suth Rádiónak is. Ezt az is bizonyítja, hogy a rá-
dió másra szerzõdött új elnökének elsõ dolga
volt, hogy a mûsort és a munkaviszonyomat is
megszüntesse. M ég, ha hivatalosan közös
megegyezéssel kényszerültem is el jönni!

Több könyv szerzõje, vagy társszerzõje vagy.

Ahogy utánanéztem, eddig nyolc köteted jelent meg.

Legutóbb a „Kettõs kereszt, avagy a gárdajelenség”

címû. A könyvek elmaradt mûsortémák, vagy az

adásba kerültek folytatása? 

Könyveim egyharmada közvetlen kapcsolat-
ban van az újságírói tevékenységemmel. Én
alapvetõen újságírónak tartom magam. Vallom,
hogy aki nem tud írni, az nem tud beszélni sem.
Sok tárcát, glosszát írtam, és írok ma is. Lapok-
ban, folyóiratokban, de a rádiós mûsoroknak is
megvan az írásos változatuk. A munkák kéthar-
mada riportkönyv, vagy interjú kötet, a többi
csak a könyv számára készült írás. Nagyon sze-
retem a „ teremtõk”  sorozatot, amelynek eddig
három kötete jelent meg. Kõ Pál, Petrás Mária
és Olasz Ferenc után az idei Könyvhétre terve-
zem a Makovecz Imrét bemutatót. Valamikor
még verseket is írtam…  

Ezek a munkák jó érzéssel töltenek el és
kézzelfoghatóbbak, mint a rádiós- , vagy televí-
ziós munkáim. Ha a könyvespolcra felnézek, ak-
kor elmondhatom, hogy van már 30 centiméter-
nyi alkotásom.

Hit– M agyarság– Érték. M it jelentenek Neked

ezek az értékek, fogalmak?

Ezek a fogalmak kiüresedtek, és nem törõd-
tünk azzal, hogy ismét megtöltsük õket tarta-
lommal. A hit nekem gyerekkoromtól, nevelte-

tésemtõl fogva az Isten-hitet jelenti. A mai vi-
lágban a „higgyél önmagadban” , a tehetséged-
ben, az elõmeneteledben, a tudásban, amit az
egyetemen szerzel, a higgy a boldogulásodban
földi hívság foglalta el a helyét. Az istenhitnek
csak a megjelenési formája látható, tapintható.
Azok bírálják a hitet leginkább, akik templomba
sem járnak. Az ál lam „úgy csinál t”  a vol t egyhá-
zi ingatlanok visszaadásával, mintha valóban
visszaadta volna a nevelés, a tanítás lehetõségét
is. De a mûködtetéshez szükséges pénz nélkül
mit érnek a lepusztított falak? Olyan ez, mintha
kapnál egy autót, hogy tessék, haladj! De ha
nincs pénzed benzinre? Az államnak kötelezõ
lenne adnia nagyobb állami támogatást, ha
másként nem, hát a kommunizmus idején el-
kobzott vagyon terhére. Az is igaz, hogy az öt-
venévi elhallgattatás után az is elõfordult, hogy
az egyházi iskolákban a hitre nevelés erõtelje-

Feleségem,
Csûrös Csilla,
és lányaim 
Dorka Júlia  és
Fruzsina Lilla 

Családi nyaralás
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sebb formában jelent meg, mint ahogyan azt az
„ istentelen”  társadalom el tudta fogadni. Amit
persze az ördögtõl való média még fel is nagyí-
tott. A 20 évi szabad gondolkodás, szabad véle-
ménynyilvánítás után paradox módon, szinte
csak odáig jutottunk, hogy a fene nagy szabad-
ságjogainknak megfelelve több lett az istenta-
gadó, mint a hívõ ember.

És, aki embernek hitvány, az magyarnak jó
lehet? A magyarság-tudat jelenleg ott tart, hogy
pl. egy 10 éve Kolozsvárról áttelepült, polgár-
mesterjelölt választási plakátjára van, aki ráfir -
kálja, hogy „román”. Nincs meg a lebutított ma-
gyar társadalomban az a szolidaritás, ami ahhoz
kellett volna, hogy a kettõs állampolgárságról
szóló népszavazáson visszaadjuk külsõ Magyar-
ország jogfosztottjainak a magyar állampolgár-
ságot. „Magyarkodunk”  ebben az országban, és
a magyarkodás valami ördögtõl való, a többi
ember méltóságát sértõ, szabadságjogait meg-
kérdõjelezõ dolog. Ha valaki hagyományos ma-
gyar öltözéket visel, mondjuk bocskait vesz föl,
akkor az mindjárt  MIÉP-es, mert kilencven után
elõször nagy nyilvánosság elõtt Csurka István
viselt i lyet. Persze Csurka Istvántól senki sem
kérdezte meg, hogy ez „pártegyenruha” , vagy va-
lami más. A rendõreink nyáron „magyaros”  ba-
seball sapkában járnak, és „usankában” télen,
mert a „nagytestvér”  is figyel. És védeni sem
bennünket védenek, hogy kit szolgálnak, arról
nap nap után szerezhetünk tapasztalatokat. 

Mégis az érték kérdése a legnehezebb. A hû-
séget – mint alapvetõ értéket – éppen most ké-
szülnek kiirtani a polgári törvénykönyvbõl. Ne
legyen már alaptétele ez a házasságkötésnek,
amelynek megszegése perdöntõ a bíróság elõtt.
Ugyanakkor, ha telefont vesz az ember, „hûség-
nyilatkozatot”  iratnak vele alá, a bankkölcsönnél
szintén. Ezek a hûségnyilatkozatok viszont nem
jelentenek mást, mint az önmagunk vállalta, alá-

írásunkkal hitelesített „ rabszolgalét”  hosszú távú
szentesítését. És még csak egy – az én számom -
ra nagyon fontos értéket említettem – aminek a
tartalma teljesen kifordult önmagából és nem
azonos az eredeti jelentésével... Ezért vehetnek a
politikusok a szájukra reform kifejezéseket a tár-
sadalom gazdasági- , egészségi- , erkölcsi álla-
potának rombolását, lepusztítását értve rajtuk.

Az értéken én mást értek, mint a legtöbb
ember. Mert mindenkinek mintha az lenne a
legfontosabb, hogy mi, mennyibe kerül, és ha
azt látjuk, hogy „akció” , az jelenti számunkra a
„szükségeset” , a „minõségit” , a minõséget.
Nem azt nézzük, ami a jövõnket, a hosszú távú
érdekeinket szolgálja. Így vesszük meg a vízzel
hígított globális szemetet, a „ reggeli i talt”  és
nem a gyógyfüves legelõkön tenyésztett magyar
marhák adta tejet és az abból készített terméke-
ket. A magyar gazda ma kénytelen a tehenek
nyakát elvágni, mert a magyar tej nem jut be –
Bogár László kifejezésével élve – a „globál-
nyikok”  által fenntartott nagy áruházláncokba.
Az érték, talán a leglepusztítottabb szavunk,
mert semmi mást nem takar, mint pénzt. Pénzért
pedig bárki, bármit, bármekkorát és bármikor.
Ez ma a meghatározó az értékválságban tengõ-
dõ magyar társadalomban.

A magyarság–érték kategóriába tartozik tulaj-

donképpen a családra vonatkozó kérdésem. Felesé-

ged is újságíró, mindketten intenzív szakmai és közé-

letet éltek. Hogyan lehet összeegyeztetni a családi

élettel?

A feleségem éppen munkanélküli. Õ is ab-
ban a rádióban dolgozott, ahol én nem kívána-
tossá váltam. Õ a Petõfi  fõmunkatársa volt. Öt
sem tûrték meg. M i ennyire összetartozunk. 

A fiam friss diplomás. Okleveles környezet-
mérnök. Nagylányunk elsõ éves egyetemista,
magyar szakon, a középsõ lányunk gimnázium-
ba készül, a legkisebb másodikos osztályos,
most barátkozik a szorzótáblával. 

A családdal kapcsolatos kérdésektõl mindig
zavarba jövök. Hogy mennyire fontos…  Ami
számomra természetes, az nem fontossági sor -
rend. Nekem az a természetes, hogy családban
nõttem föl, hogy én családban élek. Az a termé-
szetes, hogy a családban gyerekeink vannak,
hogy a gyerekeknek a gondja a mi gondunk, a
közös gondunk. Ez az a fajta háttér –  nekem
mindenképpen –, amely nélkül nem lehet a na-
pi munkát végezni. Ezzel együtt soha sem for -
dult elõ, hogy bármilyen munkahelyemen arra
hivatkoztam volna, hogy valamit nem tudok
megtenni, mert a gyereket kell vinni az iskolába,
mert a lányomnak megígértem, hogy végigszur -
kolom a tenisz meccsét, vagy elmegyek a fiam
koncertjére. Ez persze azt is jelenti , hogy a
munka se telepedjen rá az emberre. A közös
nyaralás sem maradhat el azért, mert plusz
munkát vállaltunk. Még akkor sem, ha erre a
plusz jövedelemre is szüksége van a családnak.

Ez akkor sem mehet a közös együttlét rovására.
Mi is jobban éreznénk magunkat egy jobb au-
tóban. De nekünk nem a jobb autó kellett, ha-
nem egy olyan, amibe hatan bele tudunk ülni.
Bár ez egyre ritkábban fordul elõ, de a lehetõsé-
ge megvan, hogy együtt utazhassunk. Az is fon-
tos, hogy nem maradhat el egyetlen gyereknél
sem a névnap, vagy a születésnap. Úgy alakult,
hogy novembertõl március végéig sorba jönnek
a családi ünnepek. Ahogy mondani szoktam,
azért van ez így, mert a paraszt csak télen ér rá
ünnepelni…  

Ilyenkor mindannyian körbeüljük a családi
asztalt, hogy az ünnepelt tényleg érezze, hogy
Isten boldogságban, mindannyiunk szereteté-
ben élteti. Nekem nagyon fontos, hogy én is, õk
is számíthassunk egymás szeretetére, gondos-
kodására, a nap minden percében. Függetlenül
attól, hogy ez megfogalmazódik, vagy sem,
mert ez a természetes közegem.

A válaszaidban ugyan sokszor érintetted, mégis

megkérlek, hogy röviden foglald össze milyen erköl -

csi és szakmai mércét tartasz fontosnak a közéletben

és a médiában.

A rendszerváltozást követõen a BBC etikai
kódexét „ lobogtatták”  követendõként az újság-
írók elõtt. Csak a lényeg felejtõdött el. Az, hogy
a múlt század elsõ évtizedeiben miért is alkot-
ták?  A választójog kiterjesztésével olyan hely-
zetbe kellett hozni az embereket, hogy döntés-
képesek legyenek. Ehhez szolgált technikai esz-
közül a rádió. Tanítani és fölemelni –  ez volt a
kódex alapelve. A magyar sajtó számára a rend-
szerváltás etikai kódexének vezérmondata ez le-
hette volna: tájékoztatni –  tájékozottá tenni.

Most is azt gondolom, hogy tiszta, egyértel-
mû, jó szándékú gondolatokkal kell kiszolgálni
az embereket. Legyenek tájékozottak és legye-
nek információik ahhoz, hogy saját életstratégi-
ájukat és döntéseiket maguk alkothassák, vagy
tehessék meg. A mai nyilvánosságnak, „ tájé-
koztatásnak”  az a célja, hogy a tájékozatlan em-
bert –  különösen a kereskedelmi csatornák
„kortes pálinka”  gyanánt mûködõ médiaszerei
–  elkábítsák a döntéshozatalban, vagy legalább
a döntéshozatalig „egyirányúsítsák” . Aztán már
nincs visszaút! Következik a csõdhelyzet, a ki lá-
tástalanság, a kiábrándultság. 

Ha valamit tennünk kell, az az, hogy a min-
denre kiterjedõ, a választópolgárok számára
érthetõen megfogalmazott, leírt, vagy elmondott
tájékoztatással, valós
döntési helyzetbe hoz-
zuk, és ebben az ál la-
potban meg is tartsuk az
embereket. 

De én már annak is
örülök, ha nem ártok,
mert használni  egyre
nehezebb!

Bölcsházy Sándor
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Harrach Péter teológussal,  politikussal,  egy-
kori miniszterrel,  az Országgyûlés alelnöké-
vel életérõl és a jelenlegi magyarországi po-
litikai-társadalmi helyzetrõl beszélgettem.
Hogy telt képviselõ úr Karácsonya?

Családi körben, ugyanis nálunk töltötte
a Szentestét három fiam, valam int menye-
im  és unokáim . Közösen vettünk részt a
Bosnyák téri templomban az éjféli Szent-
m isén, ahol jó érzés volt újra látni azokat
az arcokat, akiket már évtizedek óta isme-
rek, és most már családjukkal, gyermeke-
ikkel élnek a zuglói közösségben. Másnap,
az ünnepi ebédnél is együtt voltunk, remek
hangulatban élveztük a többgenerációs
család együttlétét.

Köztudott Önrõl,  hogy teológiát végzett.
Mennyiben tudta kamatoztatni az ott szerzett
tudást és tapasztalatokat politikai,  illetve
egyházi tevékenységei során?

A teológiai tanulmányok során nem
csupán a szûk értelembe vett teológiával
találkozik az ember, ha-
nem egy sokkal széle-
sebb képzésben része-
sül. Sok olyan tárgyat
tanítottak (szociológia,
f i lozóf ia, tör ténelem ),
amelyeket hasznosítot-
tam késõbbi életem so-
rán. Posztgraduális
képzésben kánonjogi
diplomát is szereztem,
amely közelebb áll a di-
rekt politikai tevékeny-
séghez, hiszen azokat a
jogi alapismereteket is
elsajátítottam, amelyek
közvetlenül alkalmazhatók a parlamenti te-
vékenységemben.

Tulajdonképpen el kell választanom két
idõszakot. Az egyik, am ikor direkt polit ikai
tevékenységet még nem végeztem, hiszen
a rendszerváltás még nem történt meg.
Akkor egyházi alkalmazott voltam. Az utol -
só munkahelyem a püspökkari titkárság
volt, ahol a világi hívek ügyeivel foglalkoz-
tam. Természetes, hogy az elkötelezettség
a politikai tevékenységem alkalmával is ér-
vényesül, elsõsorban úgy, hogy a direkt
egyházpolitikai kérdések mellett a keresz-

tény értékrend társadalm i érvényesítését
igyekszem szolgálni a mai magyar való-
ságban.

Politikai munkájában tehát fõként szociá-
lis témákkal foglalkozik.  Azt gondolom,  hogy
ezek közül kiemelt szerepet kaphat a nyugdí-
jasok helyzete.

Magyarországon a nyugdíjasok rész-
aránya igen magas és növekszik. Ez akkor
is igaz, ha a születéskor várható élettar-
tam jóval alacsonyabb, m int a legtöbb eu-
rópai országban. A részarány-növekedés
elsõdleges oka az alacsony születésszám ,

illetve a házasságkötések számának radi-
kális csökkenése, a magányos életforma
terjedése.

A nyugdíjrendszer  fenntar thatósága
sok európai országban kérdésessé vált.
Nálunk ezt a problémát növeli, hogy a fog-
lalkoztatottság igen alacsony, a járulékfi-
zetés nem elégséges. Ebben a helyzetben
két szempontot kell figyelembe vennünk.
Az egyik, hogy fenntartható legyen a rend-
szer, a másik, hogy az idõs emberek, akik

átdolgozták az életüket, emberhez méltó
életet tudjanak élni, szociális biztonságuk
meglegyen nyugdíjas korukban is. 

Azt tapasztaljuk, hogy a politikai pártok
a szavazatvásárlás m iatt nagy figyelemmel
vannak a nyugdíjasok polit ikai hangulatá-
ra. Ebben a kérdésben élen jár az MSZP,
hiszen az inaktív réteg tette ki eddig szava-
zóbázisuk többségét. Mára ez a helyzet
megváltozott, hiszen az elmúlt idõszak
rossz gazdaságpolit ikája következtében
olyan helyzetbe került az ország, amelyet a
jelenlegi kormányzat megszorító intézke-
désekkel és hitelfelvétellel próbál kezelni.
Véleményünk szerint a gazdaságélénkítés
lenne a megfelelõ eszköz, természetesen
egy feszes pénzügyi gazdálkodással. A

„A kormányzatnak az a feladata,  hogy lehetõségeket biztosítson az
egyházaknak arra,  hogy betöltsék a társadalomformáló szerepüket”

A keresztény értékrend

Gyerekek között

Családi körben

Orbán Viktorral
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KDNP elkészített és be is nyújtott egy
nyugdíjkoncepciót, amely m inden kérdés-
re kiterjed, hosszú távon biztosítja a rend -
szer  fenntar thatóságát és ugyanakkor
igazságos. A normaszöveget – kiegészítve

hát tér tanu lm ányok-
kal – benyújtottuk a
parlamentnek, ame-
lyet  a korm ányzat
egy elegáns mozdu -
lattal lesöpört az asz-
talról, bár elism erõ
nyi latkozatok hang-
zottak el róla.  

Hazánk gazdaságá-
nak élénkítése érdeké-
ben mindenképp csök-
kenteni kell a munka-
nélküliek számát.  Ön
egyetért azzal,  hogy
aki nem dolgozik,  ne
kapjon segélyt?

Az tény, hogy ma Magyarországon töb -
bet költünk szociális kiadásokra, m int a
környezõ országokban, viszont ennek az
elosztása nem megfelelõ. Egy keresztény-
szociális beállítottságú politikai erõ céljai
között elsõ helyen szerepel, hogy a rászo -
rulók védelmét biztosítani kell. A másik
szempont az, hogy igazságos legyen az el-
osztás. Sok esetben az igazi rászorulók
szerényebbek annál, hogy kérjenek, vi-
szont van egy rétege a magyar társada-
lomnak, amelyik segélyre rendezi be az
életét. Tehát meg kell különböztetnünk a
dolgozni nem tudó, illetve dolgozni nem
akaró réteget. A polgármesterek részérõl
indult a kezdeményezés, hogy a munkaké-
pes embereket tereljük a munka irányába.
A Fidesz-kormány idején a m inimálbért
három szorosára növeltük a segéllyel
szemben, most viszont sajnos nem érde-
mes dolgozni, mert a kettõ között alig van
különbség. Aki dolgozni képes, és akinek
lehet m unkalehetõséget biztosítani, az

munkajövedelembõl éljen, am i nagyobb
kell legyen, m int a segély; segélyezni pe-
dig a krízishelyzetben lévõket kell, és azo-
kat, akik akár mentális, akár testi okokból
nem képesek dolgozni. 

Ön szerint milyen
ma a magyar társada-
lom állapota?

Egyértelmû, hogy

a közösségek gyengülése és a normák sze-
repének csökkenése rontotta a társadalm i
állapotot. Ennek a helyzetnek a megváltoz-
tatásában nagy segítséget tudnak nyújtani
az egyházi közösségek, természetesen egy
jól mûködtetett iskolarendszer, aztán a ci-
vilszervezetek és – leginkább – a média. 

Az egyházi tevékenységet kormányzati
eszközökkel nem  könnyû befolyásolni,
nem is biztos, hogy szabad. A kormány -
zatnak az a feladata, hogy lehetõségeket
biztosítson az egyházaknak arra, hogy be-
töltsék társadalom form áló szerepüket,
méghozzá úgy, hogy könnyebbé teszi a
mûködésüket. 

Térjünk vissza Önre! Direkt politikai tény-
kedéséhez hozzátartozik a társadalmi tevé-
kenység is,  ugye?

Term észetesen. Vezetek egy olyan
szervezetet – a Magyar Kereszténydemok -
rata Szövetséget –, amely a közvetlen po-
litikai szerepvállalás után, amikor a KDNP
nehéz helyzetben volt, olyan feladatot vál-

lalt fel, amely lényegében egy keresztény
kulturális szövetség szerepe. Ez azt jelenti,
hogy lapot adunk ki, különbözõ rendezvé-
nyeket szervezünk: például bált rende-
zünk; egy társadalmi szalont mûködte-
tünk, amely a hasonlóan gondolkodóknak
nyújt havonta lehetõséget bizonyos kérdé-
sek átbeszélésére; ezen kívül Varga Lász-
ló-emlékesteket szervezünk országszerte. 

Varga László egy em ble-
m atikus keresztény-szocial ista
politikus volt (1910–2003), évti -
zedekig emigrációban élt, majd a
rendszerváltás után a KDNP tag-
ja lett, és 1993-ban végleg haza-
települt . Polit ikai pályafutása
mellett – a nagyközönség elõtt
kevésbé ismert – írói munkássá-
gának bemutatására is sor kerül
az em lékestek folyamán, mely-
nek során felidézett beszédrész-

letek, önéletrajzi elemek, valamint vers- és
színdarabrészletek hangzottak el.

Em líthetném  továbbá a KÉSZ-ren-
dezvényekre való meghívásokat, valamint
a vidéki eseményeken való részvételemet.
Van egy körzetem is (Pest megye, 1. szá-
mú), ahol nagyon sok falunap és egyéb
társadalm i rendezvény van, ahol ott kell
lenni, meg kell szólalni, néha szoktam
egy-egy cikket írni. 

Összefoglalóan azt mondhatom, hogy
nagyon színes az életem, örülök, hogy
nem kell unatkoznom.

Mit üzen a Szent Kereszt olvasóinak?
Van egy keresztény társadalmi küldeté-

sünk. Ez azt jelenti, hogy azt a világot,
amely körülvesz bennünket, nem csak el-
fogadnunk, hanem formálnunk is kell. Ez a
formálás pedig egy olyan értékrend men-
tén történik, amely Európában meghatáro-
zó és az európai kultúra gyökerét jelenti,
ez a keresztény értékrend. Ezt azzal a más-
fajta kultúrával szemben is érvényesíte-
nünk és erõsítenünk kell, amely kultúra a
neoliberális dogmák formájában jelen van
a mindennapjainkban. M indenki a maga
helyén kell hogy ezt megtegye. A politiká-
ban a küzdelmek sajnos erõs hangsúlyt
kapnak, de bízom benne, hogy az Olvasók
egy békésebb világ-
ban élnek, ahol az
értékfelmutatás na-
gyobb hangsúlyt
kap. Ez a m i társa-
dalm i szerepünk,
kívánok m indenki-
nek erõt  ahhoz,
hogy ezt betöltse.

Varga János

Unokáival

Feleségével

Találkozás II.  János Pál pápával
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Szõnyi István festõmûvész lányával, Szõnyi Zsu-

zsával beszélgetek az életérõl. Elsõ kérdésem, mit

kell tudni Szõnyi Zsuzsáról?

1924-ben születettem, és egy olyan környe-
zetben nõttem föl, ahol festészetrõl és hitrõl volt

szó. Amit éde-
sapám lefestett,
azt az Isten által
teremtett világ ha-
totta át. Nem
absztrakt vagy
szürrealista stílus-
ban festett, hanem
úgy láttatta a ter-
mészetet –  fõleg a
zebegényi  tájat,

ahol jó ideig éltünk –, ahogyan a  valóságban
volt. Az állatok, a kert, a csodálatos természet
volt az õ festõi világa. Akkoriban még nem volt
olyan fej lett a technikai civi l izáció, mint manap-
ság. Nem volt a házban vil lany, se gáz, csak egy
pici kerekes kútból húztuk a vizet. Amolyan bib-
liai környezet volt. Apám sokat olvasta a Bibliát,
ezért nagyon sok bibliai jelenetet örökített meg
rézkarcaiban. 

M ikor mentél

férjhez?

1944-ben men-
tem férjhez Triznya
M átyáshoz, aki
szintén festõ volt.
A háború után lát-
tuk, hogy nekünk
itt nincs többé le-
vegõnk ebben az
országban. Még a
szüleink is azt

mondták, hogy „menjetek ki!”  –  máshol kezd-
jünk új életet. Akkoriban tartóztatták le Mind-
szenty bíboros urat, és szörnyû idõk következ-
tek. Csak a Bibliát vittem magammal, de nem
sikerült, mert elfogtak a határon, és elvették tõ-
lünk mindazt, ami szerintük gyanús volt. ÁVH-s
idõket éltünk, börtönbe is zártak, majd egy hó-
nap múlva, amikor kiszabadultunk, ismét elha-
tároztuk, hogy ha kell az életünk árán is kimene-
külünk Rómába. 

M iért éppen Rómába?

A háború után sok európai országban nem
lehetett letelepedni, mert szegények voltak és
féltek az idegen letelepedõktõl. Angliába akar-
tunk eredeti leg menni, mert apámnak élt ott egy
jó barátja, a fi lmes Korda Sándor és az öccse,
Vince, aki szintén festõ volt. Azt válaszolta a le-
velünkre, hogy ne menjünk Angliába, mert ott
nagy a szegénység, inkább utazzunk Olaszor-

szágba. Olaszország elveszítette ugyan a hábo-
rút, de megkapta a Marshall-segélyt Amerikától.
Amikor kijutottunk, férjem a Cinecitta fi lmstúdió
díszletfestõje lett, majd késõbb operatõr.
Harminc évig dolgozott náluk. Én is dolgoztam,
az olasz rádió magyar adásában vettem részt. 

Ez mikor volt? 

1950-ben, és itt maradtam 15 évig, majd át-
hívtak az olasz miniszterelnökség külföldi sajtó-
osztályára, ahol angol, magyar és francia újsá-
gokat kellett olaszra fordítani. Ezt csináltam
1989- ig, amikor nyugdíjba mentem.

Kikkel dolgoztál együtt a rádióban?

Szabó Ferenc és Vértesaljai László voltak a
fõnökök, majd Vercse Márta és Ipas Kati voltak a

kolléganõim. A rendszerváltáskor a jezsuiták
mind hazajöttek, majd 1990-ben én is. Sajnos,
1991-ben meghalt férjem, és egyedül maradtam.

Gyermeked született?

Sajnos nem volt gyerekünk, ezért majdnem
minden magyar fiatalt, aki Rómában felkeresett
minket –  „örökbe fogadtuk” . Bölcsészek, fiziku-
sok, mûvészettörténészek jártak nálunk, akikkel
nagyon jóba lettünk. A Magyar Akadémián kap-
tak szállást, de az ottani mostoha körülmények
miatt minden héten eljöttek hozzánk, hogy ma-
gyaros ételeket egyenek, rakott krumplit, babgu-
lyást és mindenféle nagyszerû ételt, úgyhogy el-
nevezték az otthonunkat Triznya kocsmának, a
férjem Triznya Mátyás után. 

M itõl lett kocsma?

Volt köztünk egy bolonyai egyetemi tanár,
aki magyar irodalmat tanított húsz évig. Amikor
nyugdíjba ment, ott üldögélt a körünkben és
egyszer azt mondta: „Gyerekek! Én olyan jól ér-

zem magam itt, mint egy kocsmában.”  Nahát in-
nen jött a kocsma név. Lassan intézményesült a
kocsma, mert aki Rómába jött, mind felkereste.
A magyar mûvészeti, irodalmi vagy zenei élet
kiválóságai, egytõl egyig megfordultak nálunk. 

Kiket tudnál említeni?

Pilinszkyt, akivel nagyon jó barátok voltunk,
márt csak azért is, mert a férjem együtt járt vele
a piaristákhoz. Egy idõben nálunk is lakott, nem
akart hazamenni. Állandóan rettegett, attól félt,
hogy a lakásuk elõl viszik el. Mondtam neki,
hogy egy nagy magyar költõ nem tud az anya-
nyelve nélkül megélni külföldön. Rábeszéltem,
hogy jöjjön haza. Weöres Sándor is többször
járt nálunk. Békés Gellért bencés atya volt a leg-
jobb barátunk, mindennap meglátogatott ben-
nünket. Azután Klaniczay Tibor, aki irodalomár
volt, a római egyetemen tanított. Huszárik Zol-
tán, akinek az elsõ felesége Rómában élt. Gaál
István is a baráti körünkhöz tartozott. Engem
mindig a kishúgának szólított. Sokszor együtt
ki rándul tunk, meg elmentünk a tengerhez.
Makovecz Imrét, Somorjai Ádám bencés szerze-
test, Harsányi Pál Ottó ferences atyát is jól is -
mertük, aki kint tanít az ottani ferences egyete-
men. Nyáron mindig hazalátogat, a szülei itt
laknak a Pasaréten. Õ a legnagyobb segítõ a
Triznya kocsmában. Tudja, hol vannak a tányé-
rok, a papírszalvéták, és még el is mosogat. 

Nem próbáltál meg hazatérni?

Apám 1960-ban halt meg, de a temetésére,
mivel emigránsok voltunk, nem kaptunk vízu-
mot, nem jöhettem haza. Édesanyám temetésé-
re 1965-ben már hazajöhettünk. Megpróbáltunk
itthon maradni, de pár nap után meneküléssze-
rûen távoztunk és sikerült visszamenni Rómába.
Legközelebb 1984-ben, az itteni olasz intézetbe
meghívták a férjemet egy kiál lításra. Neki meg-
adták a magyar vízumot, nekem viszont nem,
mert az olasz miniszterelnökségen dolgoztam.
Erre õ azt mondta, hogy ha a feleségem nem jö-

Hit–magyarság–érték

Hit nélkül nem lehet élni
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het, akkor õ sem megy el. 1989-ben a nagy for -
dulat évében láttuk, hogy most már végre haza-
jöhetünk. A férjem viszont Rómában halt meg, a
hamvait hazahoztam és Zebegényben temettem
el a családi sírban. Ezután határoztam el, hogy a
kettõs ál lampolgárságomat megtartva végleg
hazajövök.

M ilyen szerepet töltött be a hit az életedben?

A hit elsõ rendû szerepet töltött be az éle-
temben. Az embernek teljesen Istenre kell ha-
gyatkozni, de közben minden erõvel dolgoznia
kell, hogy megvalósítsa önmagát és az Istentõl
kapott küldetését. Én mindig így éreztem, ezért
nem nyugtalankodtam a legnehezebb idõkben
sem, mert azt gondoltam, ami történik annak így
kell történnie. Azért végtelen az Isten jósága,
mert minden emberen rajta tartja a szemét. A hit
ad erõt és reményt, amely nélkül nem lehet élni.
Ez a legnagyobb érték szerintem az ember életé-
ben. Azok az emberek, akiknek nincs hitük, azok
is hisznek valamiben. Magyarországon az em-
berek elvesztették a hitüket, és ez az egész or-
szágon meglátszik, ahogy mennek a dolgok. A
negyven évi kommunizmus ki irtotta belõlük a
vallást, az értékrendet. Annak van igaza, aki lop,
csal, hazudik és meggazdagodik. Ez a példakép,
de a becsületesség nincs sehol.

A hit után beszéljünk a magyarságról.

A magyarság a lelkemben gyökeredzik, ez
akkor is így volt, amikor Rómában éltünk.

Honvágyad nem volt?

Honvágyam azért nem volt, mert annyi ma-
gyarral voltunk körülvéve, hogy igazából mi Ró-
mában egy kis magyar sziget voltunk. Magyaros
ételeket ettünk, magyarul beszéltünk a barátok-
kal. Szóval a legtermészetesebb volt, hogy mi
magyarok vagyunk. Amikor elhatároztam, hogy

megtanulok olaszul, hogy ne vegyék rajtam ész-
re, hogy idegen vagyok, nem sikerült. A magyar
hangot nem lehet megváltoztatni, akármilyen
nyelven beszélsz, mindenki észreveszi, hogy ez
valami furcsa ázsiai beütés. 

M égis hazajöttél.

Ez természetes. Az olasz élet egészen más,
az olaszok mindig vidámak, jókedvûek, nem tö-
rõdnek semmivel. Fütyülnek a politikára, nem
olvasnak újságot, nem nézik a híreket, abszolút
egy lezser társaság. Mi nem ilyenek vagyunk.

Jelenleg mivel foglalkozol?

Édesapám hagyatékát gondozom. A zebe-
gényi házunkból múzeum lett. Minden tárgy
megmaradt, a könyvtárunk, meg a sok-sok kép.
A római lakásban is voltak festmények apámtól.
Ezeket hazahoztam, mert nem ismerték itthon,
így jött létre az elsõ kiállítás Zebegényben. Szö-
rényi László irodalomtörténész nyitotta meg a
tárlatot. Ezek a képek kizárólag az én tulajdo-
nom, öt nagy és több kicsi akvarell. Azóta több
városban is volt már Szõnyi-kiállítás, Miskol-
con, Szentendrén, Szolnokon, Nyíregyházán,
Békéscsabán – lesz még Kecskeméten, Szek-
szárdon és Zalaegerszegen. A miskolciak még a
Triznya kocsmát is leutánozták.

Nagyon jó egészséget kívánok ehhez a nemes

munkához.                                  

Kuruczleky Ilona

Hit–magyarság–érték

A MATER SALVATORIS 
LELKIGYAKORLATOS HÁZ 

LELKIGYAKORLATAI 2009-BEN  

2009. febr. 20-22. (péntek  vacsorától–vasár-
nap ebédig) Fogorvosi várószoba vagy öröm-
teli ünnep a Szentgyónás? Lelkigyakorlat min-
den korosztály számára. 
Vezeti: Gáspár István atya

2009. febr. 27- márc. 1. (péntek vacsorá-
tól–vasárnap ebédig) Kapj észbe! Nagyböjti
lelkigyakorlat minden korosztály számára. Ve-
zeti: Bokros Levente atya

2009. március 2- 4. (hétfõ ebédtõl–szerda
ebédig) Egyházzenészek Lelkigyakorlata szer-
vezõ: Országos Magyar Cecília Társulat veze-
ti: Varga László atya

Mater 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

Katolikus tükör.  A magyar egyház és az európai integráció 

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz nemcsak a politikai kö-
zösségnek, hanem az egyházinak is kihívást jelent. A szerzõ az Európai
Unió és az ezzel kapcsolatos egyházi megnyilatkozások ismertetése után
a magyar katolikus egyház helyzetét mutatja be egyrészt egyházi vezetõk-

kel, papokkal, szerzetesekkel, politi-
kusokkal, hívõ és nem hívõ értelmi-
ségiekkel és tudósokkal készített in -
terjúk, másrészt egy 806 elemû vé-
letlen kiválasztáson alapuló, egész
Magyarországra kiterjedõ kérdõíves
felmérés alapján. A szerzõ megal-
kotja a „ világjárók” , a „ zászlóvivõk”
és a „ figyelmeztetõk”  típusait, és
bemutatja, hogyan látják az egyház
helyzetét az egyházzal elégedettek
és az elégedetlenebb reformerek.
„ Nagy kár lenne, ha a magyar kato-
likus társadalom nem nézne bele
ebbe a tükörbe”  (Mérleg).
Wildmann János: Katolikus tükör. A
magyar egyház és az európai integ-
ráció. (320 old.) Ára: 1785,- Ft 

Férjével Rómában 1988-ban



J
akab Antal gyulafehérvári püspök 1909. már-
cius 13-án született Gyergyókilyénfalván,
többgyermekes családból. Elemi iskoláit

helyben, középiskoláit Gyergyószentmiklóson, te-
ológiai tanulmányait pedig a gyulafehérvári Hittu-
dományi Fõiskolán végezte. Mailáth Gusztáv Ká-
roly püspök 1934. június 29-én szentelte áldozó-
pappá. Gyergyóditróban volt káplán, onnan Ko-
lozsvárra került Márton Áron fõesperes-plébános
mellé, aki, látva tehetségét, 1937-ben Rómába
küldte, hogy egyházjogot tanuljon. A római
Lateráni Egyetemrõl jogi doktorátussal hazatérve
az egyházmegye kettéosztottsága idején Jakab
Antal a Kolozsvári Püspöki Helytartóságra került,
titkárként Sándor Imre helytartó mellé.

1945-ben Gyulafehérváron õ a teológia vice-
rektora és egyházjog professzora. Amikor Már-
ton Áront elhurcolták, Róma akaratából õ lett az
egyházmegye elsõ titkos ordináriusa, vagyis
püspök-helyettese. Dr. Boga Alajos, Sándor Im-
re és Gajdátsy Béla letartóztatása után Adorján
Károly kanonok összehívta a központi papságot,
hogy a vezetõ nélküli egyházmegye élére kápta-
lani helynököt nevezzenek ki maguk közül. Mivel
a központi papságból egyedül Jakab Antal nem
jelent meg, dr. Faragó Ferenc kanonok és Nagy

Jakab Antal 1980. ápril is 2- ig (Márton Áron
nyugdíjba vonulásáig) volt gyulafehérvári se-
gédpüspök, ettõl kezdve 1990. március 14- i
visszavonulásáig megyéspüspökként vette vál-
laira az egyházmegye kormányzásának nehéz
terhét. Nehéz teher volt, mert ál landó küzdelem-
mel járt, hogy a következetes elnyomással
szemben megvédje az egyház jogait. Súlyos lel-
ki ismereti kérdés volt számára, hogy engedmé-
nyekkel a lépést el ne vétse.

Jakab Antal az erdélyi magyarság legnehe-
zebb, az eltervezett román felszámolás és meg-
kezdett falurombolás idején volt megyéspüs-
pök. Ebben az idõben egyházmegyéje vezetése a
börtönéveknél is nehezebb volt számára. Nagy
tudással, kitûnõ diplomáciai rátermettséggel tett
meg mindent híveiért, amit csak megtehetett.
Számtalanszor meg kellett tapasztalnia az állam
részérõl a félrevezetést, a hazudozást, a be nem
tartott ígérgetések hosszú sorát. 

Amikor Bukarest bevezette a teológiára fel-
vétel izõk létszámának korlátozását (numerus
clausus), nem tartotta be, noha az egyházi élet
szinte minden vonatkozásában a hazug kétszí-
nûség cselvetéseit kivédeni nem volt könnyû
feladat. De õ mindvégig vállalta és küzdött élete
utolsó leheletéig. Papjait védte, és anyagilag is
segítette. Az õ ideje alatt épült néhány ritkaság-
számba menõ új templom is, például Gyimes-
bükkön, Tusnádfürdõn, Sepsiszentgyörgyön és
másutt, továbbá Kovásznán a papi otthon. 1993.
május 5-én halt meg súlyos májrákban. A gyu-
lafehérvári székesegyház kriptájában nyugszik. 

Forrás: Erdély Katolikus Nagyjai. Tusnád-
fürdõ (ny. Csíkszereda), 2003. 291., 292., 293.
old. felhasználásával.

Incze Dénes

Mártír papjaink
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Jenõ volt püspöki titkár, akkori nagyszebeni fõ-
esperes-plébános felkeresték és megkérdezték,
hogy miért nem volt jelen a gyûlésen. Akkor fel-
tárta elõttük ordináriusi mivoltát, s megtiltott
minden szervezkedést. Bejelentette, hogy a to-
vábbiakban mint tikos ordinárius fog intézkedni
az egyházmegyében. Akkor már világos volt,
hogy Bukarest nem õt, hanem a hatalmat kiszol-
gálókat akarja vezetõnek. Jakab Antal is számít-
hatott saját letartóztatására, ami nem is késett
sokáig. 1951. augusztus 24-én õt is elfogták. El-
hurcolása után sokat verték, majd a felsõbányai
ólombányában kényszermunkára ítélték, Ambrus
József karcfalvi plébánossal és dr. Dávid László-
val együtt. Az egyik bányaomlás alkalmával a
csodával határos módon menekültek meg. Jakab
Antalt innen a Duna-csatornához hurcolták. A
kommunisták börtönében összesen 13 évet ra -
boskodott. Õ is átszenvedte a poklok poklát.

Szabadulása után papként nem mûködhetett.
Szülõfalujában segített rokonainak a mezei mun-
kában. Késõbb az állami hatóság mégis megen-
gedte, helyesebben megtûrte, hogy Görgény-
szentimrén, majd 1964- tõl Búzásbesenyõn lelki-
pásztorkodhasson. Az 1960-as évek közepén
Máron Áron visszavitte Gyulafehérvárra, hogy
ott tanárként mûködjön. Búzásbesenyõrõl heten-
te utazott Gyulafehérvárra tanítani. Miután a gyu-
lafehérvári tartózkodási engedélyt megkapta,
egyházjogi és erkölcsteológiai tanári katedráját
1968- tól nyerhette vissza.

1971. december 23-án VI. Pál pápa utódlási
joggal, astigii c. püspök néven kinevezte Márton
Áron segédpüspökének. A román állam nem en-
gedte meg, hogy Gyulafehérváron szenteljék,
ezért VI. Pál pápa a római Szent Péter Baziliká-
ban szentelte püspökké 1972. február 13-án.

Jakab Antal Centenárium 2009
„Két év múlva, Jakab Antal püspök születésének 100.
évfordulóján, amikor a fõegyházmegye fennállásának
1000 évét ünnepli, visszatérünk e helyre, hogy ismét
felidézzük az õ nagyságát, számot adjunk a közben el -
telt két évrõl és tovább álmodjuk a jövõt” – e szavak-
kal fejezte be ünnepi beszédét dr. Vencser László
2007. július 1- jén, Kilyénfalván, a Jakab Antal Könyv-
tár avatóünnepségén. Azóta eltelt több mint egy esz-
tendõ, s a Jakab Antal Könyvtár alapítói a sokat szen-
vedett hitvalló püspök híveivel, tisztelõivel, rokonai -
val, ismerõivel együtt valóban visszatérni készülnek
Kilyénfalvára, hogy méltó módon felidézzék a néhai
gyulafehérvári megyéspüspök emberi és fõpásztori
nagyságát, és születése századik évfordulóján, 2009.
március 13-án, szülõfalujában számára méltó emlé-
ket állítsanak.

A budapesti Határtalanul Alapítvány, a gyergyóc-
somafalvi Borsos Miklós Mûvészetéért Alapítvány, a
Kilyénfalvi Római Katolikus Plébánia és Gyergyó-

újfalu Község Önkormányzata az eseményre kétnapos
rendezvénysorozattal készül. 

A megemlékezés a századik születési évforduló
elõestéjén, 2009. március 12-én, csütörtökön egy
összmagyar, zártkörû sajtókonferenciával veszi kez-
detét, amelyen a hazai elõadók mellett dr. Tempfli Im-
re teológus, történész, a Stuttgarti Magyar Katolikus
Egyházközség lelkésze is részt vesz. 
Március 13-án, pénteken: a délelõtti ünnepi szentmi-
sét követõen a helyi templomkertben leleplezzük Ja-
kab Antal mellszobrát, Dóczi András szobrászmûvész
kilyénfalvi andezit kõbõl készülõ alkotását; délután a
kilyénfalvi Elemi Népiskola Könyvtárában megnyitjuk
a Jakab Antal Emlékkiállítást; este a kultúrotthonban
bemutatjuk a Jakab püspök életérõl szóló könyvet, a
budapesti Kairosz kiadványát, ezt követõen pedig a
kétnapos rendezvénysorozatot a Gyergyószentmiklósi
Kamarakórus hangversenye zárja.

Szívesen fogadjuk mindazok támogatását, akik a
püspök úrról készülõ mellszobor költségeihez szeret -
nének hozzájárulni. Az adományokat a közlemény ro-

vatban „Jakab Antal mellszobrára” jelöléssel a Bor-
sos Miklós Mûvészetéért Alapítvány bankszámlaszá-
mára várjuk: 
COD IBAN RO80BRDE210SV01376302100 (RON), 
COD IBAN RO13BRDE210SV10559662100 (USD), 
COD IBAN RO75BRDE210SVO6724012100 (EUR).

Örömmel vennénk, ha azok, akik a kiállításon fel-
használható fényképekkel rendelkeznek, e-mail útján
eljuttatnák azt számunkra a hatartalanul@freemail.hu
címre. Programsorozatunkkal célunk a nagy püspö-
köt példaként állítani a jelen és a jövõ nemzedéke elé,
és hosszú távon megõrizni õt az emlékezet számára.
A szervezõbizottság: Borsos Géza, a Borsos Miklós
Mûvészetéért Alapítvány kuratóriuma elnöke, Egyed
József polgármester, Jakab László, Jakab püspök
unokaöccse, Kolumbán Csilla hitoktató, Simon Csa-
ba megyei tanácsos, Szilágyi Lõrinc plébános, Varga
Gabriella újságíró, a Határtalanul Alapítvány kuratóri-
uma elnöke és dr. Vencser László római katolikus lel-
kész, volt teológiai tanár, a Határtalanul Alapítvány
kuratóriuma társelnöke.

Dr. Jakab Antal erdélyi fõpásztor, 
Márton Áron követõje



A
19. és 20. században a misszió szempont-
jából rendkívüli és meghatározó esemé-
nyek történtek. Négy karizmatikus szemé-

lyiség, négy különbözõ helyen egymástól füg-
getlenül a missziónak szentelték életüket. Elõ-
ször csak néhányan gyûltek össze, majd a kez-
deményezés robbanásszerûen fejlõdött és elter-
jedt számos országban. 

1822-ben M arie Jaricot francia laikus meg-
alapította a Hitterjesztés M ûvét, hogy támogas-
sa a világméretû evangelizációt és a missziós
lelkület terjesztését. A Szent Gyermekség M ûvet
1843-ban Charles de Forbin-Janson francia
püspök hívta életre, hogy missziós lelkület ala-
kuljon ki a gyermekek szívében, és segítsék rá-
szoruló társaikat. A Szent Péter Apostol M ûvet
1889-ben Janne Bigard francia laikus asszony
kezdeményezte, hogy erõsödjön és növekedjen
a missziós-  és bennszülött papság képzésének
támogatása. P. Boldog Paolo M anna olasz pap
alapította a M issziós Unió M ûvet azért, hogy
növekedjen a papi és szerzetesi missziós hiva-
tások száma. Az egyház korán felismerte a kez-
deményezések jelentõségét és karizmatikus vol-

Missziók

az országon belül fejti
ki missziós tevékeny-
ségét. Hazánkban
2007. június 7- én
P. Benvin Sebastian
Madassery Svd. vette
át a magyarországi irá-
nyítást.

II. János Pál pápa a
Redemptoris missio
kezdetû encikl ikában

külön fejezetet szentel a Pápai Missziós Mûvek-
nek, amelyben így ír: „Látom már egy új misszi-
ós korszak derengését, amely fényes nappallá
lesz:”  (Redemptoris missio 92.) Elérhetõség:
Pápai Missziós Mûvek 1223 Bp. Jókai Mór u.
14. E-mail: pmmmisszio@gmail.com.
Számlaszám: 11600006-00000000-27778649

Forrás: Népek Missziója, összeállította:
Rózsásné Kubányi Andrea
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tát. Az elsõ három
1922-ben, a negyedik
1956-ban nyert pápai
el ismerést. A Szent-
szék azt is felismerte,
hogy az addig önálló-
an mûködõ ágazatok
missziós munkáját ko-
ordinálni  kel l . Erre a
feladatra hozta létre
2005-ben a római
székhelyû Pápai M issziós M ûveket, mely a Né-
pek Evangelizációjának Kongregációja irányítá-
sa alá tartozik. A római központból irányítják a
missziós segítségnyújtást, a világszerte össze-
gyûjtött adományokat és támogatásokat a köz-
ponti szolidaritási alap segítségével osztják szét
a világ különbözõ részein a szükségleteknek
megfelelõen. A helyi képviseletek alkalmazkod-
nak az adott ország körülményeihez, így a PPM

Egység a sokszínûségben
A Pápai M issziós M ûvek az Egyház legfontosabb segítõ eszköze, melynek célja,
hogy felébressze és elmélyítse Isten népének missziós tudatát, hogy informálja a ka-
tolikusokat az egyetemes misszió életérõl és szükségleteirõl, hogy buzdítsa a helyi
egyházakat, imádkozzanak egymásért és felajánlásaikkal segítsék egymást.



Rózsafüzér

A
rózsafüzér eredetét sokan tanulmá-
nyozták már. A rózsafüzérrõl és a tit-
kokról szóló irodalomból csupán két

mûvet említünk: M iller, John Desmond:
Beads and Prayers: The Rosary in History
and Devotion, Burns and Oates, 2002;
Klinkhammer, Karl Joseph: Adolf von Es-
sen und seine Werke (Der Rosenkranz in
der  geschicht l ichen Situat ion seiner
Entstehung und in seinem  bleibenden
Anliegen), Eine Quellenforschung (Frank-
furter Theologische Studien, 13), Frank-
furt, Knecht, 1972). Most csak röviden
utalunk az eredetére, amelyet tulajdonkép-
pen négy forrásban találhatunk meg: a
zsoltározásban, a M iatyánkban, az Üdvöz-
légyben és az imaláncokban. Ezekbõl adó-
dott össze kb. a 15. században a ma is-
mert rózsafüzér. 

A 13. században a szerzetesek (bencé-
sek, ferencesek, domonkosok stb.) kórus-
ban imádkozták a zsoltárokat, néhány he-
lyen m ind a 150 zsoltárt. Azok a barátok,
akik nem tudtak olvasni, ugyanakkor 150
Miatyánkot mondtak a zsoltárok helyett.
Valószínûleg pr ivát jelenés formájában
Szent Domonkos kapta az üzenetet, hogy
az Üdvözlégyet imádkozzák 150-szer a M i-
atyánk helyett, és ezért a domonkosokkal
van összekapcsolva a rózsafüzér terjeszté-

se. Ezt különben Alanus de Rupe, egy do-
monkos a 15. században (+1475) említi
elõször. Akkoriban tehát a rózsafüzér 150

Üdvözlégybõl állt, de az Üdvözlégynek
csak az elsõ, szentírási részét mond-

ták. IV. Orbán pápa 1261-ben hozzá-
adta „ Jézus”  nevét, és ez alkalmat
adott a 15. században a rajnavöl-
gyi kar thauzi szerzeteseknek,
hogy m inden egyes Üdvözlégy-
hez hozzáadjanak egy titkot Jé-
zus életébõl, am in aztán elmél-
kedni, szem lélõdni tudtak.
Többnyire csak 50 Üdvözlégy
imát mondtak, és így 50 titkot
soroltak fel; de vannak olyan lis-

ták is, amelyek 150 titkot tartal-
maznak. M indez a 15. század ele-

jén (1409–1415) tör ténhetett a
rajnavölgyi karthauzi kolostorok -

ban, m int pl. Tr ier , M ainz, Köln,
Strassburg. 

Úgy tûnik, hogy a titkoknak elsõ ilyen
sorozata a karthauzi Esseni Adolf (+1439)
mûve, akit élénken befolyásolt a kornak
Devotio modernája, valamint a tanítvá-
nyáé, Porosz Domonkosé (+1460), aki va-
lószínûleg több ilyen sorozatnak a szerzõ -
je. Valam ivel késõbb Alanus de Rupe, do-
monkos szerzetes Douaiban 1468–1470
körül megalapította a Rózsafüzér Társasá-
got, amely nagyban hozzájárult ennek az
ájtatosságnak az elterjedéséhez.

Az Üdvözlégy második része (Asszo -
nyunk, Szûz Mária… ) csak késõbb lett ré-
sze az imádságnak. V. Szt. Piusz pápa
szorgalmazására, aki maga is domonkos
volt, és aki hivatalosan jóváhagyta a ró-
zsafüzért (1568!  – Csíksomlyó 1567! ), és
terjesztette annak imádkozását. Õ vezette
be az ünnepet „ Gyõzedelmes Nagyasszo -
nyunk”  tiszteletére 1572. október 7-én,
m ivel 1571-ben ezen a napon szenvedett
vereséget a török hajóhad Lepantónál a
rózsafüzér- im ahadjárat eredm ényeként.
Az ünnep nevét XIII. Gergely pápa 1573-
ban megváltoztatta a „ Rózsafüzér Király-
nõje”  címére.

A dicsõség és az apostoli hitvallás, va-
lam int az 5 tizedet megelõzõ 3 Üdvözlégy
az isteni erényekkel kapcsolatban, a tr i-
denti zsinat után, a 16. században került
hozzá. A rózsafüzér titkainak számát is le-
csökkentették 15-re, vagyis m inden tized-
nek egyetlen titka van.

A karthauzi szerzetesek a rózsafüzérrel
követték az õskeresztény pusztai remeték

szokását, akik egy-egy zsoltárt együtt el-
mondtak, majd csendben térdelve vagy le-
borulva azon hosszasan elmélkedtek, és a
végén az elöljáró összefoglalta az egyéni
imákat a „ zsoltárkollektával” . A karthauzi-
ak elmondták az Üdvözlégy elsõ részét kö-
zösen, Jézus nevéhez hozzáfûzték a meg-
felelõ titkot, és azon hosszasan egyénileg
elmélkedtek, vagy inkább szemlélõdtek
(vö. Fra Angelico freskóit a firenzei Szent
Márk kolostor m inden egyes cellájában).
Természetesen manapság a rózsafüzért
folyamatosan imádkozzuk, és a titokról
való szemlélõdés csupán színezi a 10 Üd-
vözlégy lelkiségét. De jó volna, ha tudnánk
néha idõt szentelni az egyes titkok hosz-
szabb megelmélkedésére, szemlélésére!

A karthauziak a titkokat (50 vagy 150)
csupán ajánlották szemlélõdésre. Valószí-
nûleg Porosz Domonkos volt az, aki az 50
Üdvözlégy imát (Quinquagena) tizedekre
osztotta, a titkokat hozzáadta, és elnevezte
ezt az imádságot „ rosarium” -nak, vagyis
Mária rózsakoronájának (Élõ nyelvek is
nevezik a rózsafüzért „ kalapocskának”  – a
francia chapelet – vagy „ rózsakalapocská-
nak”  – a holland rozenhoedje). A titkokat
latinul clausulának nevezték, mert ezek
zárták le az Üdvözlégy imáját. A titkoknak
többféle sorozatát lehet találni a 15. szá-
zad karthauzi kolostorainak kéziratai kö-
zött. A legtöbb 50 titokból áll, de van 150
titkot tartalmazó is. 

M iklósházy Attila, Távlatok

Regõczy István atya, az Isten vándora a
Szixtuszi kápolnában: „ Ami olyan felemelõ
és megnyugtató volt: Mária kedves alakja,
az Irgalmasság Édesanyjaként!  És ahogy
néztem felfelé, szinte mosolyogtam M i-
chelangelo humorán, ahogy egy feltáma-
dott ember nagy erõlködve húz felfelé egy
nõt és egy fiatal férfit, akik a rózsafüzérbe
kapaszkodnak!  M ilyen csodálatos elgon-
dolása a nagy mûvésznek: rózsafüzérbe
kapaszkodva juthatunk el a mennyország-
ba!  Szeretem a rózsafüzért, m int Mennyei
Édesanyánk legszentebb ajándékát, õrzõ,
gondoskodó anyai szeretetének csodála-
tos valóságát. (… ) M int kis m inistráns,
m inden este ott voltam a rózsafüzér-ájta-
tosságon. Amikor nekiindultam a nagy út-
nak, gyalog Belgiumba, csak a rózsafüzé-
rem volt egyedüli társam a hosszú úton.
Késõbb is, m inden utamon a rózsafüzér
m indig bátorságot adott.”

Forrás: Vaticanradio

A rózsafüzér titkainak eredete 
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A
rózsafüzér biblikus meditatív ima és
ha a Szûzanya a rózsafüzért kéri tõ -
lünk, akkor azt akarja, hogy közelebb

kerüljünk Jézus életének titkaihoz és az Õ
életének titkaihoz, hogy közelebb kerül -
jünk a megváltás titkaihoz. Az ima az Úrral
való életet jelenti és nem csupán az Úr
megszólítását. Tehát nem elég százötven
Üdvözlégyet imádkozni, valami mondani -
valónk kell, hogy legyen az Úr számára.
Egyik üzenetében a Szûzanya a teljes ró -
zsafüzér imádkozását javasolta nekünk.
Azt mondta: „ Kedves gyerekek, szívvel
imádkozzatok és böjtöljetek. Ne engedjé-
tek, hogy imátok és böjtölések rutinná vál-
jon, csupán csak szokásotokká. Sokan
azért kezdtek el imádkozni és böjtölni,
mert a többiek is azt tették. Szívvel imád -
kozzatok! ”  És az egyházközségnek azt
mondta: „ Adjatok hálát az Úrnak imádság -
gal és böjtöléssel, mert megengedte, hogy
olyan soká veletek lehessek.”  A rózsafü -
zért imádkozni tehát nem azt jelenti, hogy
felmondjuk az Ave Máriát. A rózsafüzért
elm ondani, el im ádkozni annyit  jelent,
hogy m inden egyes titokban indítást kere-
sünk saját életünk számára. Annyit jelent,
hogy el kell mélyíteni imánkat. 

Már korán reggel megkezdhetjük az
imádságot, ha körülbelül 10 perc idõt szá-
nunk arra, hogy imádkozva elmélkedjünk
egy-egy titkon. Például az elsõ örvendetes
titokkal lehet kezdeni: kész vagyok akara-
todnak eleget tenni, úgy, ahogyan a Szûz-
anya mondta: „ Legyen meg a te akaratod.”
„ Ecce ancilla domini.”  

Ha azt mondják, hogy szentségimádást
rendeznek az angyali üdvözlet tiszteletére,
akkor idõt kell szakítanunk és részt kell
vennünk azon. Résztvenni ezen azt jelenti,
hogy mindenkinek keresni kell, m i az Úr
akarata ezen a napon az õ számára. Hová
küld az Úr. M it vár az Úr tõlem? Ma hol tu -
dom az Úr akaratát teljesíteni? 

Ha az ilyen módon történõ imához nem
találunk idõt, akkor annak a veszélynek va-
gyunk kitéve, hogy imáinkból csak ajkaink
mozgása lesz. Ha a Szûzanya azt kívánja,
hogy naponta valamennyi titkon elmélked -
jünk, amelyeket az egyház ajánl nekünk,
úgy azt akarja, hogy Jézus élete szóljon
hozzánk. Abban a percben, amikor Jézus
vagy a Szûzanya egyik szava mondani is
kezd valam it nekünk, akkor kezdõdik meg
a megtérésünk. Ez annyit jelent, hogy vál-
tozás történik életünkben és cselekedete-
inkben. 

A nagyobb probléma az, hogy a Szûz-
anya azt kívánja: „ Imádkozzatok szívvel” .
Nem az a probléma, hogy nem ismerjük az
üzenetet. Ismerjük ezt az üzenetet. A világ
2000 éve ismeri és a következõképpen
hangzik: béke, megtérés, imádság. De m i
vakok és süketek lettünk, már nem keres-
sük az Urat. A Szûzanya pedig azt akarja,
hogy az Úr szava ismét szóljon hozzánk. 

Példaként említem. M inden keresztény
családban a falon ott függ a kereszt. És
sokszor m it csinálunk a kereszt elõtt?
Nem bocsátunk meg felebarátainknak, ve-
szekszünk, átkozódunk... A kereszt a meg-
bocsátás szava, a szereteté, az áldozaté és
az örök életé. 

És ha ez a kereszt nem mond nekünk
semmit, akkor m inek van? Ha a keresztre
nézünk, újabb indításokat kellene kapnunk
az Úrral való életre és barátainkkal való
életre. Egy férfi tanúságtétele a következõ:
„ Feleségem m el és gyerm ekeim m el el-
kezdtem imádkozni és böjtölni. Imádkozni
akartam velük és elõször azt tapasztaltam,
hogy imám szét szórt. Amint elkezdtem
böjtölni, az elsõ tapasztalatom az volt,
hogy szétszórt vagyok és azt mondtam
magamban: az evangélium szavát soha
sem értettem meg jól a templomban...
Most azonban, amikor láttam, m i történik
a böjtölés alatt, éreztem, hogy Isten szava
nem hagy békén, többé nem hagy békén.
Megéreztem, m it kell tennem.”  Azután
még elmondta nekem, hogy évek óta ha-
ragban volt a bátyjával, de „ eljött a pilla-
nat, am ikor a böjtölés után szabadnak
éreztem magam; odamentem bátyám hoz,
hogy kibéküljek vele. Böjtölés nélkül lehet-
tem bár keresztény, de ugyanakkor mégis
képes voltam  veszekedni bátyám m al.
Most azonban megértettem, hogy az Úr
szava gyökeres változást kíván tõlem.”

Úgy gondolom, ebbõl megérthetjük,
hogy ennek kell történnie velünk is: Isten
szavának szólnia kell hozzánk és változást
elõidéznie bennünk. Pontosan ezt nevez-
zük megtérésnek a Medjugorje-i üzenetek-
ben. Annyit jelent, hogy életünket Isten
akaratának megfelelõen változtatjuk meg.
Isten akaratát szavaiból tudhatjuk meg, ha
nyílt szívvel hallgatjuk!  Az egyik üzenetben
a Szûzanya megmagyarázta nekünk, m iért
kér olyan sok imát. A következõket mond-
ta: „ Kedveseim!  Még m indig szükségem
van imátokra. És ha valaki megkérdezi,
m iért van szükség ilyen sok imára, akkor
azt felelem: nézzetek egy kicsit körül és

látni fogjátok a sok bûnt. Imádkozzatok,
hogy Fiam megbocsáthasson.”

A Szûzanya tehát nemcsak arra hív fel
m inket, hogy változtassuk meg életünket,
hanem az imádkozásra is, annak érdeké-
ben, hogy az Úr és a Szûzanya tervei telje-
süljenek. És míg a Szûzanya imánkat kéri,
az állandó imádságot, bensõségesebb éle-
tet az Úrral, ezzel felelõssé tesz a békéért.
Ki adhatja nekünk a békét? Csak azok az
emberek, akik megújították szívüket, am i
annyit jelent, hogy megbocsátanak, képe-
sek a kibékülésre. Megbocsátás és kibé-
külés nélkül nincs béke. Vajon képesek va-
gyunk-e megbocsátani, képesek vagyunk-e
kibékülni? Szemléletes példaképünk van a
békét és a megtérést illetõen. – És ez ne-
héz. Tudjuk, sokszor könnyebb pénzt adni,
m int megbocsátani. De a Szûzanya azt
mondja, hogy az ima és a böjtölés eszköz,
amellyel megkezdhetjük Isten keresését.
M indennap különös módon imádkozzunk
a családokért, a világon élõ minden csalá-
dért, hogy felismerjék azt, mennyire szere-
ti õket az Isten. M indannyian láthatjuk,
hogy a házasságok, a családok mennyire
ingatagok a mai világban, m ilyen sok a vá-
lás, az elhagyott gyermek, az abortusz, a
halál ott, ahol az életnek kellene születnie.
Ezért fontos a szüntelen ima. Szeretném
megragadni a lehetõséget és megkérni
m indazokat, akik olvassák e sorokat, hogy
imádkozzanak a családokért.        

Slavko Barbariæ atya 
Forrás: Medjugorje  hangja

Rózsafüzér

Mit jelent a rózsafüzér imádkozása?
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Isten útjai csodálatosak és gondviselése a tör-
ténelemben gyakran titokzatosan mûködik.
Hogy akaratának véghezvitelére kiválasztott hõ-
söket vagy törékeny asszonyokat, sõt még
gyermekeket is használ, hogy azok rendkívüli
dolgokat vigyenek végbe. Õk mindnyájan ki-
nyilvánítják Isten mindenhatóságát a teremt-
mények elõtt. Ha Vincentia nõvér életét és
lelkének mélységeit fel akarjuk tárni, szá-
mos természetfeletti élménnyel kell fog-
lalkoznunk, amelyek egy kegyelmekkel
elhalmozott életben elõfordultak. Ez a
rejtett és csodálatos élet 1881 és 1902
között a soproni Orsolyita zárdában
folyt. A soproni zárda, amely szigorú-
ságáról volt híres, akkor élte virágko-
rát. Nem könnyû megmagyarázni, hogy
ez a kegyelmekkel gazdag élet miért
maradt ilyen sokáig rejtve.

Az elsõ és legfelsõbb elöljárója, Mater
Desits Ladislaa, a zárda fõnöknõje naplót
vezetett 1881–1883 között Vincentia láto-
másairól. A halála elõtti utolsó idõt is õ je-
gyezte fel. Egy másik irat, Mater Philippinától
származik – aki bizalmasa és szobatársa volt.
Mater Vincentia szeretettel és alázattal fogadta a
misztikus élet minden kínját, hogy küldetését, a
lelki élet elmélyülését ne csak a zárdában telje-
sítse be, hanem a jövõ családanyák és családok
számára is. Látomásainak célja a megváltás tit -
kait kinyilvánítani az egyházban a laikusok szá-
mára is utat mutatva ezzel. A kapott kegyelmek
és szenvedések mindig a következõ gondolattal
voltak telítve: „M indent szeretetbõl, másokért.”
Igen, a kiválasztottak – úgy mint Bernadett és a
fatimai gyermekek –  sok szenvedéssel és meg-
nemértéssel küzdve minden lelki mélységet
megkaptak, hogy mint közvetítõk átadhassák a
mennyország üzenetét. Mater Vincentia a ha-
sonló tulajdonságokkal felruházott Krisztus-kö-
vetõk között is megáll ja a helyét. 1895-ben elõ-
re megjósolta IV. Károlyról, hogy „ Igen sokat
kell érte imádkozni, mert mint császár sokat fog
szenvedni.” Amint ezt a jóslatot kimondta el-
kezdtek sebhelyei vérezni. Jellemzõ az osztrák
viszonyokra, hogy Grázban az elmegyógyinté-
zetben akarták elhelyezni, és csak Magyarorszá-
gon fedezték fel lelki nagyságát. A tény, hogy
hazájában száz évnél hosszabb ideig teljesen el-
felejtették, bizonyítja, hogy az osztrák katoliciz-

mus teljesen elfordult a lényegtõl. A miszticiz-
mus és Krisztus-követés helyett a teológia és
pszichológiai kutatások kerültek elõtérbe. Ezen
a rossz állapoton próbált meg segíteni Mater
Vincentia, és hitvallásával hozzájárult az egyház
életének jobbra fordulásához.

Mater Vincentia huszonegy évet töltött sze-
retett kolostorában. Az internátus vezetõje, ké-
sõbb a szerzetesjelöltek vezetõje és novic-
mesternõje volt. 1902. július 15-én bekövetke-
zett haláláig fáradhatatlanul vezette a rábízotta-
kat Isten akarata szerint. A rendkívüli kegyelem
mûködése lelkében – a kívülál lók számára –
rejtett volt a barátságos, örömteli szegénysége
mögött. Találékonysággal oldotta meg a dolgo-
kat, ahol nehézség mutatkozott áldásos nevelés-
sel segített. Az Isten ilyen jellegû megnyilvánu-
lása az egyszerû gyermeki lelkekben ritkán
olyan természetes, mint Vincentia életében volt.
Galambos Kázmér, pálos szerzetes 1941-ben írt

cikket stigmatizált személyekrõl a Ferences Köz-
löny címû lapban. Magyarországról írja: „Ná-
lunk sem hiányzott ezeknek a kegyelmekkel
megáldott lelkeknek a csoportja. A soproni
Orsolyita zárdában élt teljes alázatban egy stig-

matizált nõvér, aki éppen alázatossága miatt,
amely a sírig elkísérte, ismeretlen maradt. 

Ki volt Fauland Aloysia, és hogyan ke-
rült Grácból a soproni Orsolyita zárdába?
Csak a távirati stílus rövidségével és a
szaggatott diafi lmvetítéshez hasonló ké-
pekkel felelhetünk a kérdésre, mert igen
kevés anyag áll a rendelkezésünkre.
Boldogult rendtársunk oly ritkán be-
szélt önmagáról, csak az engedelmes-
ség vagy a kérdésekre i l lendõségbõl
adott feleletek csaltak ki belõle néhány
adatot.

M ater Vincentia –  keresztlevele
szerint –  vi lági néven Fauland Aloysia  a

stájerországi Grazban született 1852. jú-
nius 18-án. Fauland Károly és felesége, a

Madonna-arcú, szõke Terézia asszony bol-
dogan köszöni meg a jó Istennek második

gyermekét, a kis Alojziát ezen a napon.
A család jólétben élt, saját házuk volt, apja

foglalkozására nézve gazdálkodó. Édesanyja
egy törékeny, csendes, szerény asszony áldoza-
tosan élt három gyermekéért. A szent életû szü-
lõk nevelése nyomán sarjad az isteni kegyelem
a gyermeki szívekben. A szülõknek sok örömük
volt gyermekeikben, de különleges vigaszuk
Alojzia volt. Alojzia Istentõl kegyelmekkel elhal-
mozott gyermek volt. Alig tudták felfogni, hogy
az ég micsoda kincset bízott rájuk. Már mint kis
gyermek érintkezett az ég lakóival. 

Alojzia már tizenhat évesen a szenvedések
fõiskoláját látogatta. De bármennyire is nagy és
komoly volt a szenvedése, mégis mindig meg-
õrizte gyermeki természetét, és a gyermek Jé-
zussal egyesülve szenvedett. Jézus volt a tanító-
ja, Õ készítette fel a reá váró szenvedésekre – a
keresztre. Oly szerény volt és annyira félt a rend-
kívül iség látszatától , hogy hi toktatója és
lelkivezetõje Langenmuth atya csak annyit je-
gyez meg róla: „Egész élete az üldözött Úr Jé-
zust tükrözte.”  Tizenhat éves korában élte át és
szenvedte végig elõször a passiót, de gyermek-
ded lényét ezután is megõrizte. A keresztre feszí-
tett Jézus Krisztus jelent meg neki. Alojzia azon-
nal elveszítette eszméletét, keze- lába mintegy

Engesztelõ szeretet
A gyermek Jézusról elnevezett Mater Vincentia, misztikus,

stigmatizált, Isten prófétanõje
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keresztre volt szegezve. E szenvedés után majd-
nem két évig nem épült fel. Az Úr talán Alojzia
epedõ vágyát teljesítette, amikor senki sem is-
merte fel szenvedésének okát. Amikor kezén és
lábán véreztek a sebek, a rokonok minden léte-
zõ szert megpróbáltak alkalmazni, hogy a jó
Alojziát „meggyógyítsák” , újra egészséges le-
gyen. A gyógymódok alkalmazása iszonyú kínt
okozott neki; az orvosok kiégették a sebeket,
mindenféle tapaszt tettek rájuk –  természetesen
eredmény nélkül. Alojzia mindezt türelemmel
viselte. 

Az õsz sötét felhõs ege körülburkolja a sop-
roni Orsolya zárda csendes álmát – 1880. októ-
bert írtak. Szent Orsolya nyolcadának második

napján csendesen nyílik a sötét portafolyosó rá-
csos ajtaja. Az új jövevény Fauland Alojzia, hu-
szonnyolc éves, gráci születésû leány, amióta
megismerte a soproni rendházat, állandó vágy
égette lelkét az isteni meghívás követésére.
Elõbb írásban kérte felvételét, majd 1880-ban
személyesen is bemutatkozott. A zárda laikus
(dolgozó) nõvérei közé kéri felvételét. 1881. ok-
tóber 23-án kapta meg Alojzia a szent ruhát.
Szerzetesi nevét Ferreri Szent Vincérõl kapta. 

Minél jobban közeledett az elsõ noviciátban
eltöltött karácsony, annál gyakrabban mutatkoz-
tak meg Vincentián a rendkívüli kegyelmek kül-
sõ, látható jelei. Mater Ladislaa így számol be a
látottakról: „M indkét lábfején vérzõ seb volt. Az
egyiken körülbelül háromujjnyi hosszú, egy új
széles és néhány mil l iméter mély, a másikon
pedig kisebb és rövidebb vágás volt látható. A
látvány borzalmasan megrendítõ volt. Az ember
i lyenkor maga sem tudja megfogalmazni, mit is
érez. Vinci egész testében remegett a fájdalom-
tól. 1882 nagyböjtjében minden pénteken vé-
gigszenvedte Vinci az Úr Jézussal a passiót.
Nagycsütörtökön este, fél kilenc felé tört rá a fé-
lelem, amely valódi viaskodás volt a halállal.

Többször felsóhajtott, majd lerogyott a földre.
Ez a kín éj jel  fél tizenkettõig tartott. Még néhá-
nyat rándult, aztán elcsendesedett. M intha a
kezét összekötötték volna. Reggel hétkor vagy
félnyolckor kezdõdött ismét a gyötrelem. Vinci
ezalatt ál landó extázisban volt. Fõtisztelendõ
urak jöttek, hogy tanúi lehessenek Vincentia
passiójának .

Teste ide-oda rángatódzott, mintha lökdös-
ték volna. Elkövetkezett a borzasztó ostorozás.
Az arcán tükrözõdõ kín, a test összerándulása
sejtették, milyen lehetett az Üdvözítõ gyötrelme.
Hasonlóképpen borzalmas volt a töviskoroná-
zás is. Szemét többször mélyen összeszorította,
mintha könny és vér folyna rajta végig. A tövis-
koronázás után feje már nem pihent többé a pár-
nán. Nyugtalanul, szinte a levegõben tartotta,
néha egészen elõre hajtotta. A kereszthordozás
és a kereszt terhe alatti esések, küszködés lát-
szottak a leghatározottabban. Déltájban követ-
kezett a keresztre feszítés. Kezét –  mint általában
a kisgyermekek – nem akarta odanyújtani, de
hirtelen, mintha valaki erõvel magához rántaná,
kinyújtotta. A sebek elkezdtek vérezni, az ujjak
meggörbültek, a tenyér felé hajlottak, ahol meg-
szögezték õket. A lábakat kinyújtva szögezték
egymásra, de a vér csodálatosképpen nem kö-
vette a természet törvényét, hogy lefelé folyt vol-
na, ellenkezõleg, fölfelé a lábujjak irányában. 

Valamennyien sírtunk, amikor láttuk, hogy
Vincentia nõvérünk mennyire megrázkódott a
kereszt felállításakor. Szemébõl könnyek pereg-
tek. Amikor a kereszten függve imádkozott, égre
emelte tekintetét – gondolhattuk, hogy valaki
megszólította. Feleletet persze nem adott. Sze-
mei alig voltak emberiek. Eleinte nem is értettük,
hogyan tudott lélekben annyira távol lenni, mi-
közben a szeme nyitva van. Ilyenkor természete-
sen nem reagált semmi külsõ mozzanatra, nem
látott, nem hallott semmit az õt körülvevõktõl.

Azután úgy látszott, nyugodtan függ a kereszten
imádkozva. Ha a keresztet meglökték, fájdalmá-
ban eszméletre tért. M indez délután három óráig
tartott. Teste ekkor megfeszült, a feje lehanyat-
lott. Teljes csend lett, még lélegzést sem észlel-
tünk nála. Az egész látvány olyan borzalmas és
mégis megragadóan szép volt. A tetszhalál be-
álltával a meggörbült ujjak megint kinyúltak, ar-
ca olyan lett, mint egy alvó gyermeké. Karjai és
lábai merevek voltak, úgyhogy semmiképpen
sem lehetett volna meghajlítani, a vér megbar-
nult és beszáradt...

Húsvét elmúltával kezei begyógyultak, de –
tenyerét a világosság felé tartva – tisztán látni
lehetett a megmaradt nyílást, amelyet vékony

bõr vont be. Az év elején még ezt nem vettük
észre. Õ egészen más volt, mint a többi ismert
stigmatizált, mégha a sebhelyek és szenvedések
hasonlóak is voltak, mert másokkal ellentétben
mindig mint egy mennyei kisgyermek szenve-
dett –  szelíd volt és bizakodó. Látásakor önkén-
telenül is az édes kis Jézusra kellett gondol-
nunk. Mater Vincentia egész életén át minden év
nagypéntekén délután három órakor átszenved-
te Jézussal a passiót, a misztikus halált. 1902
nagypéntekén utoljára szenvedte el a szent pas-
siót – ez volt a legfájdalmasabb. 1902. júl ius
15-én Vincentia örökre eltávozott közülünk, aki
huszonegy évig szentül élt, és sokat szenvedett
Jézusért. Csendben és alázatosan ment el –
amilyen egész élete, olyan volt halála is. 1902-
ben, a soproni ótemetõben helyezték örök nyu-
galomra testét a rendi kriptában. A M ater
Vincentia életérõl szóló könyv megrendelhetõ:
Soproni Rendház Safkó Ignácia nõvér OSU, fõ-
nöknõnél. Cím: 9400 Sopron, Orsolya tér 2.
Telefon/Fax.: (99)338-530, mob: 06-30-5018-
292 E-mail: safko.helena@gmail.com 

A könyvet szerkesztette: 
Kuruczleky Ilona

Mater Vincentia,  novícia mesternõ,  öt évvel
az örök hazába való megtérése elõtt

Soproni Orsolyita Rendház és Szent Orsolya
Általános iskola,  Gimnázium és Kollégium

Mater Vincentia sírhelye

Soproni Orsolyita Rendház zárdafolyosója



18 Szent Kereszt 

Zarándoklatok

A
Ferences Rend m egala-
kulásának 800. évfordu-
lójának évében a M eg-

szentelt  Élet ünnepéhez kap-
csolódóan zarándoklatot szer-
vezett a Gyöngyös Alsóvárosi
Ferences Plébánia. Szent Fe-
renc életének legfontosabb
színhelyeit meglátogatva egé-
szen közelrõl ism erhettek m eg
a f iatalok egy valóban hiteles
keresztény életét. 

Az Assisi szom szédságában
álló Angyalos Boldogasszony
bazilikában (Porciunkula) azt a
kitüntetést kapták a gyöngyösi
m ár iás- f iatalok, hogy a körm e-
net során õk vihették vállukon
a Ferences Rend „ bölcsõjének”
hordozható M ária-szobrát. 

A Vita Consecrata napján a
népviseletes f iatalokat – akik a
M agyarok Nagyasszonyát áb-
rázoló hordozható Mária-szo -
borral vettek részt az ünnepi
szentm isén, bensõséges szere-
tettel fogadták a San Damjáno-
ban. Megtapasztalták a feren-

ces szerzetesek közvetlenségét,
és a nyelvi nehézségeket áthi -
daló õszinte testvér i szeretetet.

A m ár iás-f iatalok hazatéré-
sükkor  nem  az aranyban és
gazdagságban pom pázó Velen-
cérõl kezdtek m esélni, ahol a
fö ld i  kincsek koncentrál tan
vannak jelen, hanem  a „ kicsi
helyekrõl” , Porciunkuláról ,
Alvernáról , San Dam ianoról ,
Carcer irõ l  áradoztak, ahol a
szegényes falak között meghal -
lották Istennek õket is megérin-
tõ és meghívó hangját!  Talán
nem  is csoda, hiszen rendsze-
res részt  vesznek nem csak a
napi szentm iséken, hanem  le-
hetõségeik szer int a közös zso-
lozsm ákon is!

Köszönjük Neked Uram ,
hogy m a is adsz életszentségre
törekvõ fiatalokat!

(További képek a
www.gyongyos.ofm .hu oldalon
találhatók.)

Kis Károly 
világi elnök

Gyöngyösi máriás- fiatalok Assisiben
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A
z 1997-ben alakult M isztrál zenei
együttes a m agyarországi zenei élet
egyik népszerû formációja. Az alig

harm incéves f iatalem berek tudatosan
vállalják a legkülönbözõbb versek által
m eghívott zenei m egvalósítások sokszí-
nûségét, am elynek for rása elsõsorban a
m agyar népzenei hagyom ány. A kim agas-
ló vokális képességû, szám os akusztikus
hangszert m egszólaltató együttes tagjai
különbözõ zenei ízlésüket és indíttatásu-
kat – kom olyzenei, népzenei, könnyûze-
nei tanulm ányok, az õsi dallam  kincset
idézõ, vagy kortárs hangzás – gyúr ják
össze harm onikus egésszé. Így nyernek
dalaik egyre inkább önálló m inõséget, sa-
játos „ M isztrál-hangzást". Versválasztá-
saikban fontos szerepet játszik az európai
és a magyar történelem iránti érdeklõdés.
A m agyar költészet m egszólaltatása m el-
lett több alkalommal merítettek az euró -
pai költészet kincsestárából is (Baude-
laire, Garcia Lorca, Villon).

M egalakulásuk után egy évvel, 1998
júliusában, a XIX. Kaláka Folkfesztiválon
m egnyerték a Kaláka Alapítvány fõdíját.
2006-ban Bartók Béla díjat, 2008-ban pe-
dig Balassi Bálint em lékérm et kaptak.

2002-ben indították útjára az éven-
ként  m egrendezet t  Regejáró M iszt rál
Fesztivált  Nagym aroson, am ely m ár ha-
gyom ány a Dunakanyar szívében.

A 2004-ben m egjelent M ezõn széllel
járók cím û lem ezükön Balassi-  és Balassi

korabeli verseket dolgoztak fel a költõ
450. születésnapja alkalm ából. A CD-n a
m egnyugvást nem  találó, örök vándor-
úton járó, szabadságkeresõ Balassi Bálint
képét idézték meg.

2006-ban m egjelent M egkopott ha-
rangszó cím û lem ezükön Tolcsvay Bélá-
val, Kobzos Kiss Tam ással, Kis Gergely
M ártonnal és Pusztai Gáborral kiegészül-
ve em lékeznek a m ûvészet eszközeivel
1456-ról és 1956-ról.

2007 m ájusában jelent m eg a Hangzó
Helikon sorozat legújabb tagjaként az
együttes Dsida Jenõ verseit tar talm azó
nagylem eze, m ely 2008-ban m egkapta
az aranylem ez m inõsítést. A korongon
22 költem ény szerepel az 1907-ben szü -
letett  erdélyi költõtõl a M isztrál m egze-
nésítésében.

2007 õszén nagyszabású koncerttel s
a koncert nyom án készült dupla CD ki-
adásával ünnepelték t izedik születésnap-
jukat. Legutóbbi m unkájuk Janus Panno -
nius életm ûvéhez kötõdik. A M isztrál
együttes vezetésével a magyar régi zené-
szek és a verséneklõk közös lem ezzel kö-
szöntötték az európai hírû m agyar hum a-
nistát.

2008-ban két új mûsort állítottak ösz-
sze a száz esztendõvel ezelõtt, 1908 janu -
ár jában indult korszakos jelentõségû fo -
lyóirat, a Nyugat t iszteletére és Dunai Ta-
m ás színm ûvésszel egy Dsida Jenõ ver-
seit tar talm azó irodalm i estet.

Az elmúlt esztendõkben számos kül -
földi meghívásnak is eleget tettek: eljutot-
tak a Felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára,
Lengyelországba, Észtországba, Finnor-
szágba, Olaszországba és az Egyesült Ál-
lamokba is. A fesztiválon és az országot
járva (koncertek, fellépések, rendhagyó
irodalom órák), az értékes irodalm i-zenei
kultúrát kívánják bemutatni és megszeret-
tetni a remélhetõen egyre nagyobb szá-
mú, igényes zenét kedvelõ közönséggel.

Kiadványok
Misztrál 10 (2CD) (2008. MACs Records);
Janus Pannonius (CD) (2008. M ACs
Records); Tíz esztendõ félszáz dala (kot-
táskönyv) (2007. EMB – Editio Musica Bu-
dapest); Dsida Jenõ (könyv és CD) (2007.
Gryllus Kft. – Helikon kiadó); A várakozás
zsoltára (DVD) (2006. Macs Kft.); M egko-
pott harangszó (1456–1956) (könyv és
CD) (2006. Macs Kft. – M ikes Kiadó); Ba-
lassi – Mezõn széllel járók (CD) (2004.
szerzõi kiadás (Macs Kft.); Ösvény (2002.
M acs Kft.)  (CD+M C); Ébredés (1999.
Macs Kft.)  (MC)

Az együttes tagjai: Csóka Sámuel
hangm érnök – technikus; Heinczinger
Miklós – furulyák, klarinét, doromb, ének;
Hoppál Mihály – nagybõgõ, saz, brácsa;
Pusztai Gábor – ütõhangszerek; Tóbisz
Tinelli Tamás – gitárok, ének; Török M á-
té – cselló, gitár, mandolin, koboz, ének.    

www.misztral.hu

Mi sztrál  EgyüttesMi sztrál  Együttes
Hagyományõrzés
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É
vtizedekig azt sulykolták belénk, hogy
Battonya az 1891 júniusi agrár proletárok
osztályharcos megmozdulásáról neveze-

tes, és a II. Világháború végén elsõnek felszaba-
dult magyar község. Szerencse ma már másfaj-
ta hírekrõl is beszámolhatunk. 2008 december
7-én oltárképet szenteltek a Szentháromság
templomban. A mû alkotója Duschanek János
festõmûvész, akit munkásságáért több hazai és
nemzetközi díjjal tüntettek ki. A Derkovits ösz-
töndíj után, megkapta 1976-ban Egri Akvarell
Biennále nívódíját, Szegedi Nyári Tárlat fõdíját,
1978 Moszkvai Nemzetközi Kiállítás díját, 1982
Tokiói Modern Mûvészeti Múzeum díját, Ma-
gyar Akvarel l festõk Londoni Kiál l ítása díját,
Monacoi Grand Prix figuratív festészeti nagydí-
ját, 1990 Molnár C. Pál Társaság nagydíját.
Munkáival egyéni és csoportos kiállításokon is-
merkedhetünk meg. Aktív tagja a DunapArt mû-
vészeti  társaságnak.

Battonyához fûzõdõ kapcsolatáról kérdezem.

Valamikor virulens település volt, nagybir-
tokokkal, komoly ménesekkel, lovardákkal. Az
I. Világháború alatt a hadsereg ló ellátása zöm-
mel innen történt. Jó kondícióban levõ agrár la-
kosság, református, evangélikus, két római ka-
tol ikus, és a román határ következtében, egy or-
todox templomot épített a községben. A katoli-
kus két tornyos fõtemplom, monumentális „ fa-
lusi katedrális” , méretében vetekszik a fõvárosi
nagy templomokkal. Gazdag mûtárgyakban,
papjai azon voltak, hogy minél szebbé, értéke-
sebbé tegyék. Iskola is tartozott hozzá. A temp-
lom fõoltára Molnár C. Pál festõmûvész alkotá-
sa, megtervezte a mennyezet freskókat is, de ha-
lála miatt, tervei  alapján és szel lemében
Marosvári György készítette el. Két évvel ezelõtt
ismertem meg Bajnai István kanonok urat, aki
maga is mûvészettörténész, és megbízott a plé-
bánia számára képek festésével , és most,
Raffael arkangyal témájú mellékoltárt készítet-
tem el. Magát megnevezni nem akaró adomá-
nyozó segítette az oltárképhez a templomot. Elõ-
ször kis terveket rajzoltam, azokat megkonzul-
táltuk, majd belefogtam a nagyba, ami szeren-
csésen elkészült. Az i lyen jel legû munkára, két
okból, nagyon rákészülök. Ha ebben jártas em-
ber, nem odaillõ dolgot talál a képen, akkor ki-
sebb botrány keletkezhet. Másik ok, hogy en-

gem nagyon érdekel, amit csinálok, szerencsére
az Internet korában könnyebben utána nézhetek
a feladatnak. Szakrális festészetben, minden té-
mát sokszor, sokféle felfogásban feldolgoztak.
Elsõ sorban a kompozíció jó kialakítására figye-
lek, nehogy megismételjek például egy Tiepolo
képet. Régi szöveget újraolvasva, a történetek-
ben találhatok olyan elemeket, amit az elõdök,

valami miatt nem vettek
figyelembe, és beleépít-
hetem a képembe. Izgal-
mas feladat, szeretem
csinálni.

Honnan jött ez a nagy-

fokú tudás, és érdeklõdés a

vallásos téma iránt?

Szüleim val lásosan
nevel tek, és rokonaim
közt papok is vol tak.
Gyerekkoromat Magyaró-
váron töltöttem, bejártam
a sekrestyébe, és haran-

Duschanek János 

festõmûvész
Alapos elõtanulmányok után kezd a festéshez

Szüreti madonna

Háromkirályok imádása

Sába
királynõje

Mosonmagyaróvári barokk Segítõ Mária 

Mindenszentek
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goztam, az egyházi szer-
tartásokat latinul is tud-
tam. Gyõrben, a Bencés
gimnáziumban érettsé-
giztem. Távoli rokonom
dr. Bánhegyi Jób mûvé-
szettörténetet és magyar
irodalmat tanított, szak-
cikkeket írt, legendás fi-
gurája volt a gyõri köz-
életnek. Elvárta, hogy
minden hétvégén hozzá
menjek, megkínált pálin-
kával , cigarettával , és

ontotta a tudását. Szerettem rajzolni, festeni, is-
kolai rajztanárom is felfigyelt rám, így több
irányból jött a terelgetés. Szüleimnek ez nem
igazán tetszett, mert erdõmérnök édesapám azt
szerette volna, ha az õ mesterségét folytatom.
Jób bácsi megnyugtatta õket, nem rossz mes-
terség a festészet. A Képzõmûvészeti Fõiskolát
1968 és 1972 között Bernáth Aurél növendéke-
ként végeztem.

A vallásos téma mikor, és hogyan jelent meg kez-

deti munkáiban?

Közvetlen a Fõiskola elvégzése után festet-
tem egy expresszív, angyali kinyilatkoztatást.
Botrány is lett belõle. Elsõ 5x5 méteres nagy vá-
szonra festett olaj munkám Magyaróváron a Ta-
nácsháza házasságkötõ termébe készítettem. A
házasság szentségének ünnepélyes részét dom-
borítottam ki, háttérben a város jel legzetes épü-
leteivel. A méret nagysága kihívás volt, szeren-
cse, hogy akkor voltam Bernáth Aurél növendé-
ke, amikor nagy freskómunkáit készítette, és se-
gíteni vitt magával bennünket. Láttam, hogyan
kell nekiállni i lyen nagyméretû képnek. Követ-
kezõ jelentõsebb feladatom, a mosonmagyaró -
vári barokk Segítõ Mária patika cégére volt,
egyik oldalán Patrona Hungaria, másikon egy
jelenet, ahogy ördögöt lerúgnak a pokolba. Utá-
na egy évig tartott, amíg a patika belsõ falára
megfestettem Patrona Hungariát, körülötte a vá-
rost, zodiákus jegyekkel. A plébános beszentel-
te volna, de a patikus nem kérte.

M ire készültek azok a vallásos témájú, színes ce-

ruzarajzok, amiket mutatott?

Amerikából indultak el a népszerûsítõ bibli-
ai kiadványok, hogy a gyerekek mai nyelven,
jobban megérthessék az egyébként nehezen ér-
telmezhetõ bibliai szövegeket. A rendszerváltás
elõtt hozzánk is elérkezett ennek az igénye, és a
Garabonciás kiadó felkért, hogy Szunyogh Sza-

bolcs i lyen jellegû írásához készítsek il lusztráci-
ókat. Megegyeztünk 120 rajzba, a tipográfus
mindig csak egy részt adott, végül kiderült az
egész nagyra kerekedett. Két évig rajzoltam a
250 rajzot, sok figurával, és sokféle állattal. Itt is
tanulmányoztam, hogy a korabel i  öl tözetek,
épületek, és tárgyak szerepeljenek, és ne legyen
két egyforma a rajzokon. A szerzõi jogdíjat kifi-
zették, de rossz marketing politika miatt a Gara-
bonciás kiadó tönkrement, és tartozását a
nyomda felé az én rajzaim egy részével elégítet-
te ki. A könyv nem jelent meg, jött a rendszer-
váltás, a vezetõk kicserélõdtek, hiába mentem
nem volt kitõl számon kérni 100 eltûnt rajzomat,
mert a tulajdonjogot nem vették meg, így elve-
szett munkám egy része. 

A Képzõ és Iparmûvészeti Szakközépiskola
egyik rajztermében beszélgettem Dushanek Já-
nos festõmûvésszel. Rajztudását 1997 óta to-
vábbadja a felnövekvõ generációnak. A magnó
lezáró kattanását alig várta az egyik fiatal leány,
munkájában megakadt, kérte, hogy segítsen,
korrigálja a tanár úr. Az élet hullámhegy, és völgy
sorozata. Mûvész éle-
tében a közelmúltban
felszentelt oltárkép, a
sikerek, a tapasztalat
továbbadásának lehe-
tõsége, a tanítás je-
lentik a csúcsokat az
élet tengerén. Sajnos
jöhetnek a völgyek
nehézségek is, belép-
tünk a 2009-es esztendõbe.   Németh Andrea 

Mosonmagyaróvári 
paikacégér

Jónás

Mózes

Raffael Battonya római katolikus templom



24 Szent Kereszt 

Egyházatyák

Clairvaux- i Szent Bernát –
az utolsó egyházatya

A
z egyetemes egyháztörténet egyik
leginkább tiszteletet érdemlõ sze-
mélyisége 1090-ben született

Fontaines-Lés-Dionban. Szülei burgun-
diai arisztokraták voltak. Bernát húsz
éves kor felé tervezte el, hogy visszavo-
nul a világtól. Már ekkor kitûnt ellenáll-
hatatlan meggyõzõereje, amellyel köz-
vetlen környezetét, testvéreit, barátait a
szerzetesi életre ösztökélte. 1112-ben,
mintegy harminc ifjú kíséretében érke-
zett meg a cisterciumi monostorba.

Három évvel késõbb új apátság alapí-
tására kapott megbízatást. Az addig
Fehérürömvölgy-neknevezett helyet át-
nevezték Fényesvölgyre: Clairvauxra. Az
apátság fejlõdése hamarosan rendkívüli
méreteket öltött. Bernát szõke hajú, vö-
rösesszõke szakállt viselõ sugárzó tekin-
tetû fiatalember volt Karizmatikus hittel,
olykor indulatos szigorúsággal lépett föl
az általa tapasztalt visszásságokkal
szemben, elöljáróit is nyíltszívû érvelés-
sel kritizálta, de soha nem volt benne
karriervágy, pusztán segítési szándék. A
korszak bölcseletét rendkívül magas
szinten elsajátította, ám nincs olyan alka-
lom, hogy ezzel kérkedett volna. Tudását
a szerzetesi életformához integrálta. Teo-
lógiai módszerét a jelenkor monasztikus
teológiának nevezi. Legendákhoz igazo-
dó, szerzetesi áhítattá szelídült filozófia.
Gondolkozásának lényegét egy kortársá-
val folytatott nyílt vita teszi számunkra
könnyen érthetõvé. Ellenfele Abélard, ta-
nításaival és írásaival a legügyesebb dia-
lektikusnak tûnt abban az idõben.
Abélard nem tudta elválasztani egymás-
tól, hogy mi következik az értelembõl és
mi áll afölött, nem tudta elválasztani egy-
mástól a szentet és a profánt. Bernát erõ-
teljesen és bizonyos haraggal fordult ez-
zel szembe. A dialektikus kérésére zsina-
tot hívtak össze, és Clairvaux szentje di-
adalt aratott: a zsinat Abélardot téves ál-
lításai visszavonására kötelezte. Bernát
személyiségét a misztika, a Krisztussal
való áhított eggyé lényegülés hatotta át.
A Szûzanyáról megfogalmazott gondola-
ta saját személyiségét is tükrözi: „az Is-
ten kegyelmének túlcsorduló bõsége,
mint valami csatornán, rajta keresztül
nyilvánul meg”. Gilbert de la Porrée
Szentháromsággal kapcsolatos tévedésé-

ért ugyanilyen hathatósan kritizálta Ber-
nát: felhívta a figyelmet, hogy a lényeg
és lét elválasztása csak a teremtmények-
re vonatkoztatható, Istenre nem. – Ez a
hitigazság késõbb Szent Tamás skolaszti-
kájában már evidenciaként szerepel. 

Ebben a korszakban a keresztes had-
járatok lázában égett Európa Ugyanak-
kor az invesztitúraharc komoly belsõ vi-
szályokat eredményezett, uralkodó és pá-
pa egymáshoz képesti viszonya diploma-
tikus fellépést, tisztázást igényelt. A
misztikus teológus ezeken a területeken
is igazságkeresõ szándékkal lépett fel, és

az események vezéralakjának bizonyult.
Tevékenyen részt vett a troyes-i zsinaton,
lázas betegen is kezében tartotta az irá-
nyítást a Temláriusok regulájának össze-
állításában. A regula egyébként a ciszter-
ci szellemiséget fémjelezte. Bernát nagy-
bátyja templomos lovag volt, Hugues de
Payns nagymesterhez pedig régi barátság
fûzte. 1144 karácsony estéjén Imád ad-
Din Zengi moszuli kormányzó seregei el-
foglalták Edesszát, ezért III. Jenõ pápa
keresztes háború megszervezését kezde-
ményezte. Mint a clairvaux-i ciszterci
közösség egykori tagja joggal bízhatott
egykori rendtársa és elöljárója segítõ-
készségében. Szent Bernát Vézelayban, a
Mária Magdolna ereklyéit õrzõ temp-
lomnál élete legnagyobb szónoki beszé-
dét mondta el. Szavai hatására olyan so-
kan jelentkeztek a keresztes seregbe,
hogy még saját szerzetesi csuháját is
kénytelen volt csíkokra darabolni és ki-
osztani. A hadjárat kudarca nem rajta
múlott. Joggal tekintette Isten büntetésé-
nek, amely a széthúzás, az elbizakodott-
ság, a szakrális értékek háttérbe szorulá-
sának volt az eredménye. Lelki nagysá-
gát és megkérdõjelezhetetlen tekintélyét
bizonyítja az új hadjárat megszervezésé-
re tett törekvése, erõfeszítése. A keresz-
tesek vezetését rá akarták bízni, de ezt
szerényen elhárította, mint ahogy egész
életében minden rangot, kitüntetést visz-
szautasított. 1153 augusztusában bekö-
vetkezett halála miatt a hadjárat sajnos
meghiúsult.

Clairvauxi Szent Bernát az utolsó
egyházatya volt. Tanításait Órigenész,
Szent Gergely életmûve mellé helyezi a
modern tudomány és a kollektív emléke-
zet. Dante Alighieri Isteni Színjátékában
õt választotta paradicsomi vezetõjének.

„Fénylik e Völgy nagy apátja nevétõl 
lett igazán ragyogó szerte a föld kerekén.
Õsei fényét érdeme s tet-
tei fénye követte, szép
szava fényénél csak hite
volt ragyogóbb.
Fény koszorúzta halálát,
hamván fényes a sírbolt,
s fényben örül ragyogón
lelke az Isten elõtt. "
(Szent Bernát sírfelirata
Farkasfalvy Dénes fordí-
tásában) Hámori Attila
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Boldoggá avatják 
Kugler Euszták bajor irgalmasrendi szerzetest

Szerzetesek

R
óma/München. Újabb nagy öröm
érte a Betegápoló Irgalmasrend
családját: alig két hónappal azu-

tán, hogy Kubában megtörtént José
Olallo Valdés testvér boldoggá avatása,
XVI. Benedek pápa január 17-én ratifi-
kálta a Kugler Euszták irgalmasrendi
testvér közbenjárására történt csodának
az elismerését. A Szentatya megbízást
adott a Szentté Avatási Kongregációnak
a dekrétum promulgálására. Ezzel hiva-
talosan is kezdetét veheti a Betegápoló
Irgalmasrend és a Regensburgi Egyház-
megye boldoggá avatást elõkészítõ kö-
zös programja – nyilatkozta Félix Lizaso
atya, az Irgalmasrend általános posztulá-
tora.

A Bajor Rendtartomány elöljárója,
Emerich Steigerwald testvér is megelége-
désének adott kifejezést, hogy ezzel az
1963-ban Regensburgban elindított per
rövid idõn belül örömteli befejezéséhez
érkezik. A boldoggá avatási szertartás a

tervek szerint Regensburgban még ebben
az évben le fog zajlani. 

Kugler József 1867-ben egy patkoló-
kovács fiaként a bajorországi Oberpfalz
tartomány egyik falujában látta meg a
napvilágot. Miután Münchenben kitanul-

ta az épületszerkezeti lakatos szakmát,
Reichenbachban megismerkedett a Be-
tegápoló Irgalmasrenddel. 26 évesen be-
lépett a rendbe, ahol az „Eustachius”
szerzetesnevet kapta. Különbözõ rendhá-
zak és egészségügyi-szociális intézmé-
nyek vezetése után 1925-ben bajor tarto-
mányfõnöknek választották, mely szol-
gálatban 1946-ban bekövetkezett haláláig
megmaradt. Imádságos életébõl erõt me-
rítve alapította meg a ma 900 ágyat szám-
láló regensburgi irgalmasrendi kórházat,
mely ma Németország legnagyobb szer-
zetesrendi tulajdonban levõ egészségügyi
intézménye. A nemzetiszocializmus ide-
jén, több ízben a GESTAPO kihallgató
szobáiban is, bátor tanúságot tett Jézus
Krisztusba vetett töretlen hitérõl. Földi
maradványai az általa épített regensburgi
kórháztemplomban nyugszanak.
Forrás:www.barmherzige.de 
www.barmherzige-regensburg.de

Irgalmasrend

S
lágertöredékek jutnak az eszembe:
„Szeressük egymást gyerekek”,
„ennél szebb szó, hogy szeretet, a

nagyvilágon nincs”, „szeretni bolondulá-
sig” és így tovább. E szó nyelvünkben na-
gyon gazdag, sokrétû tartalommal bír.
Hallatára általában nemes gondolatok
jutnak eszünkbe. De ha a fogalom mélyé-
re ásunk, megdöbbentõ eredményre jut-
hatunk.

Szeretni valakit, vagy éppen valamit:
jaj, hányféle módon és kicsengéssel le-
het. Valóban: mi mindent szeretünk?
Hát… szeretünk enni, inni – sokszor
mértéktelenül, kábítószerrel élni, sokszor
hivalkodni, másokról lekezelõen, becs-
mérlõen beszélni, uralkodni mások felett,
szeretnénk nagyobb házat, csillogóbb au-
tót, még több ékszert, megunt feleség,
szeretõ helyett újat, fiatalabbat. És szere-
tünk szerte a világon választási beszéde-
inkben mást mondani, mint amit gondo-
lunk, mást ígérni, mint ami egyáltalán
megvalósítható. Folytassam azzal, hogy
minden égtájon szeretünk lopni, korrum-

pálni, rabolni és ölni? Elég ennyi, túl sok
is, hiszen a jóakaratú emberek elõtt
mindez fájdalmasan idegen. Õk ismerik
és bánják hibáikat, gyarlóságaikat, s
igyekeznek a szeretet szent fogalmának
mélységes tartalmat adni, a szeretet pa-
rancsai szerint élni.

Ha körülnézünk napjaink történései-
ben, nagyon el kell szomorodnunk, mert
az emberiség hangosabbik hányada nem
a szeretet, hanem a vak gyûlölet hatalma
alatt él, az utóbbi alatt vergõdik. Ütni al-
jas módon és visszaütni, tömegeket mani-
pulálni és véleményüket semmibe venni,
ez járja – tisztelet és becsület a kevés ki-
vételnek.

A történelem során háborúk háború-
kat követtek s napjainkban is háborútól
tartanak az emberek. Ne részletezzük az
okokat, ezek a médiák jóvoltából túlságo-
san is ismertek. Hogy az eléggé el nem
ítélhetõ és ismétlõdõ, szörnyû terrortá-
madások ellen mit lehet tenni a nemzet-
közi jog szabályait betartva, azt nem fel-
adatom elemezni. Én ehhez túlságosan

jelentéktelen vagyok. Megteszik azt majd
a politikusok és a jogászok. Ha lesz ide-
jük rá…

Nemegyszer írtam le keresztény felfo-
gásomat: a Szeretet, a feltétel nélküli sze-
retet Isten egyik legfõbb parancsa. Aki
ezt be akarja tartani, az önvizsgálatot tart,
a bajok gyökerét keresi és azokat szeret-
né orvosolni. Az ilyen ember ismeri, az
alázat, a lemondás, a megbocsátás foga-
lomkörét is, bármilyen népszerûtlen és
nehéz ezeket gyakorolni. Isten gyermeke
nemcsak a keresztény, a fehér ember, ha-
nem valamennyi: a szidó, a néger, a ci-
gány, a muzulmán és sorolhatnám tovább
– nemre és fajra, hitre vagy hitetlenségre
tekintet nélkül. És ha tetszik, ha nem, ha
hisszük, ha nem egyszer kivétel nélkül Is-
ten pártatlan ítélõszéke elé kell állnunk,
számot adva valamennyi tettünkrõl.

Kedves Olvasó! Én
mostanában, azért imád-
kozom, hogy a világ,
felelõs vezetõi fontolják
meg nagyon-nagyon
alaposan: mit tesznek,
mert a számadási köte-
lezettség alól õk se búj-
hatnak ki…                       Bayer Emil

Szeretet…
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A
Biblia éve programsoroza-
tának kiemelkedõ esemé-
nye a Széchenyi Könyvtár

17 intézmény kincseibõl össze-
állított bibliatörténeti kiállítása. A
vendégkönyvbe beírtam – elné-
zést kérve látszólagos tisztelet-
lenségem miatt – , hogy az él-
ményt rendkívül izgalmasnak és
szórakoztatónak találtam – ami-
bõl  kiderül , hogy ateistáknak
éppúgy ajánlható! 

A kronológiát tekintetbe vé-
ve, a három kiállítótermet a ren-
dezõk nagyszerûen kihasználták. Az elsõben
vannak a kezdetek: a kézírásos korszak a nyom-
dászat jelentkezéséig, a középsõ a „szakrális te-
reké” , a befejezés az iskolák biblikus mûveltség-
re gyakorolt hatása. Belépéskor „Az államalapí-
tó bölcs, öreg király”  gótikus szobra (1500) fo-
gad, utána Törvénykönyvébõl A templomok lá-
togatását elõíró (!) részt látjuk, ezt követi legko-
rábbi nyelvemlékünk, a Halotti beszéd (XII. szá-
zad második felébõl). Majd egy Vulgata (a Bib-
lia latin nyelvû változata). Útközben több helyen
fülhallgató: gombnyomásra részletek hallhatók
a Bibliából. Gyönyörû kódexek követik egymást
Szt. Jeromos (Hieronymus) aranyosan barátsá-
gos szobrával. Õ volt az elsõ (latinra) fordító, a
IV. századból. Héberül, görögül egyaránt tudott.
A munkát 383-ban kezdte el, 405-ben fejezte be.
A falakon megjelennek szebbnél szebb képek a
középkor legnépszerûbb könyvébõl, a „Biblia

P au p er u m ” - ( S zeg én y ek
Bibliája)-ból, aminek segítsé-
gével a Szentírást képekkel is -
mertették meg a hívõkkel. A
második teremben Rotterdami
Erasmus teológia professzor
portréja fogad, az õ Újtesta-
mentum fordításának 5- ik ki-
adásával. Szobrok a Néprajzi
Múzeumból, Dürer képek a
Szépmûvészeti  Múzeumból
vezetnek el a terem központjá-
ba, a fõhelyen álló, nemescsói
(Vas m.) evangélikus templom

gyönyörû, díszes „szószékoltárá”-nak másolatá-
hoz (XVIII. sz.), rajta körbe a négy evangélistá-
val. A falakon köröskörül szebbnél szebb üveg-
képek (XIX. sz.) a Néprajzi Múzeumból, fejünk
fölött egy református templom karzatának pe -
remdeszkarésze. Mögötte két szép kis faragott
házi oltár (XX. sz.). – Megjelennek a polyglot
(többnyelvû) bibliák, kezdetnek rögtön 9 nyel-
ven! Az elsõ magyar nyelvû „Evangyeliomok és
Epistolak” , a Keleti Ortodox Egyház liturgiája so-
rán használt olvasmányos könyv. Az elsõ teljes
magyar nyelvû katolikus Biblia (fordította Nagy -
szombati Keleti György, 1626-ban).

Egy vitrin, meglepõ felirata 1886-ból: „ Elég-
gé magyarok vagyunk már arra nézve, hogy zsi-
dók is merjünk lenni”  Bacher Vilmos és Bánóczi
József szavai alatt a Talmud, a Tóra magyar for-
dításban (1881), Dávid zsoltárainak fordítása és
istentiszteletkor használatos eszközök. Ebben a

teremben a háttérben halkan szól a felolvasás a
Bibliából. 

Károli Gáspár is szól: „hányják-vessék min-
denek, szegények, gazdagok, kicsinek, nagyok,
férfiak és asszonyi állatok”  vall ja, és ennek ér-
dekében nekiáll a fordításnak. Itt a Vizsolyi Bib-
lia, az elsõ teljes magyar nyelvû Bibliafordítás.
És megszólal Luther Márton is, a fordítók általá-
nos sóhajával: „milyen nehéz feladat ezeket a
(héber) írókat akaratuk ellenére arra kényszeríte-
ni, hogy németül beszéljenek…  legalább annyi-
ra nehéz, mintha egy csalogányt kényszerítené-
nek kakukkolásra” . (Luthernek humorérzéke is
volt!) Láthatjuk az általa (görögbõl… ) fordított
Újszövetséget, színes il lusztrációkkal.

A harmadik teremben, egy „Magyar Királyi
Állami Elemi Népiskola”  padjai közé jutunk. A
táblán a hittanóra sorai, mellette diavetítés mu-
tatja be a magyar festészet és a Biblia kapcsola-
tát (le lehet kicsit ülni végre!) és közben halkan
Gregorián dalok szólnak. Köröskörül hírességek
portréi Janus Pannoniustól (festmények) Il lyés
Gyuláig (fotók). Képeik alatt az õ bibliáik. Balas-
si Bálint családi bibliája Bálintról feljegyzi szü-
letését, halálát, életének más eseményei t.
Lórántffy Zsuzsanna beírta bibl iájába, hogy
most olvasta ki negyedszer…  A fotók Jókait,
Adyt, Babitsot, Móriczot, József Atti lát stb. mu-
tatják, könyvtáraik gyûjteményeinek egyes da-
rabjaival. Végül modern kiadványú Bibl iák,
evangéliumok, Képes Bibliák. És a terem végén
„Bibliakiadások kronológi-
ája”  a falon, a XVIII. szá-
zadtól a XX. század végéig
(ezek számítógépen hely -
ben megtekinthetõk!) A k i-
ál l ítás március 29- ig lát-
ható, hétfõ kivételével na-
ponta 10- tõl 18 óráig.

Kovács Mária

Biblia Sacra Hungarica
„A könyv, mely örök életet ád”

Biblia éve

A rákospalotai evangélikus „kis templom” a
XIX. századi falu kellõs közepén, Károlyi gróf-
tól kapott telken épült. Egyhajós, középtor-
nyos, egyszerû kis falusi templom, tervezõje,
kivitelezõje ismeretlen. Esztergályi M ihály
fõesperes szentelte fel 1855- ben. A gyülekezet
1871- ben önállósult. Érdekessége, hogy
1894- ben egy ideig Kossuth Ferenc, Kossuth
Lajos fia volt az egyház felügyelõje. A templom
mögötti szép kis parkban a közelmúltban avat-
tak fel egy egész falat elfoglaló dombormûvet,
amelyen a magyar evangélikus egyháztörténet
nagy alakjai sorakoznak.

Az emlékmû hányatott sorsa egy Luther
Márton szobor tervéhez kötõdik, a múlt század
elejérõl. Az eredeti terv szerint a szobrot vette
volna körül a fríz, a magyar evangélikusok hu-

szonnyolc kiemelkedõ alakjával. A meghirdetett
pályázatot Lux Elek szobrászmûvész nyerte, de
váratlan halála után 1941-ben Gregersen
Hugóné Lux Alice folytatta a munkát. A kész mû
felállítását elõbb a háború, majd a politikai vi-

szonyok akadályozták. Raktárban hevert a szo-
bor és a reliefek, míg 1957-ben a Deák téri
templom udvarán állították fel. Luthert végül
1983-ban Zuglóba, a Teológiai Akadémia udva-
rára szállították át, a reliefeket pedig 2005-ben
fogadta be a templommal egybeépített rákospa-
lotai szeretetotthon. Alakjait azonosították, ne-
vüket márványtáblára vésték. Végül csak hu-
szonnégy név szerepel rajta, mert a fríz két rész-
letét beépítették a Deák téri épület falába, egy
másiknak pedig, amelyen Petrõczi Kata Szidó-
nia keresztel egy gyermeket, nyoma veszett. A
felállítás költségeit a gyülekezet vállalta. 

Az átadó ünnepségen Czenthe Miklós, az
Evangélikus Országos Levéltár igazgatója és
Reuss András professzor az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék-
ének vezetõje, a Magyarországi Luther Szövetség
tiszteletbeli elnöke mondott avatóbeszédet.

Kovács Mária

Evangélikus emlékmû Rákospalotán
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A
z elmúlt év õszén volt öt-
ven éve annak, hogy 1958.
novemberében beiktatták a

Déli Egyházkerület püspöki szé-
kébe – az év nyarán állami be-
avatkozással hivatalából elmoz-
dított D. Ordass Lajos
(1901–1978) helyére – Káldy
Zoltán (1919–1987) pécsi espe-
rest. Al igha lehetett véletlen
egybeesés, cinizmus is volt ab-
ban, hogy a beiktatásra éppen az
1956-os októberi forradalom el-
tiprásának második évforduló-
ján, november 4-én került sor.

Káldy Zoltán személyének,
püspöki szolgálatának értékelé-
se, a pozitívumok és a negatívu-
mok összevetése meghaladja ezen írás kereteit.
Majdnem egy évtizeddel ezelõtt Veöreös Imre
Káldyt többek között az alábbi –  dermesztõ –
szavakkal jel lemezte: „ Ifjúkorában hívõ ember
volt. Élete második felében hitét elfedte és el is
nyomta a hataloméhség, a karrierizmus.”  (Nem
voltam egyedül – Beszélgetések az evangélikus
közelmúltról, Mevisz, Bp., 1995, 348.o.)

Az ötven évvel ezelõtti események felvil lan-
tása után idézzük fel, hogy mi is történt huszon-
öt évvel késõbb, azaz huszonöt évvel ezelõtt.

1983-ban több szempontból „ lázban égett”
a Magyarországi Evangélikus Egyház. Minde-
nekelõtt óriási erõfeszítésekkel készült a Luthe-
ránus Világszövetség (LVSZ) Budapestre terve-
zett 1984 évi VII. vi lággyûlésére. Tagadhatatlan
jelentõsége ennek az eseménynek, hogy „áttö-
rés”  volt: elõször rendeztek világgyûlést a „vas-
függöny”  mögött. M indezt persze beárnyékolta,
hogy Káldy püspök számára a tét –  személyi és
politikai ambícióból – nyíltan az LVSZ elnöki
pozíciójának elnyerése volt.

Az év másik kiemelkedõ eseménye az volt,
hogy ebben az esztendõben ünnepelte a hazai
egyház és a vi lág lutheránussága Luther Márton
születésének ötszázadik évfordulóját. Utoljára,
de nem utolsósorban, 1983 õszén Káldy Zoltán
püspöksége negyedszázados évfordulójának
megünneplésére is készült az egyház. A buda-

pesti Evangéli-
kus Teológiai
Akadémia hall-

gatói számára is kötelezõen elõírták a püspöki
évforduló alkalmából rendezett ünnepségen va-
ló megjelenést.

Nemrégen, egy szárszói konferencián az
egyik lelkész szemléletesen adta elõ, hogy  hu-
szonöt évvel ezelõtt évfolyamuk megtagadta az
ünnepségen való részvételt. Nagyszerû imitáló
készségével idézte fel, mekkora botrány lett eb-
bõl. Az esetre hallomásból halványan én is em-
lékeztem, de a részleteket nem ismertem. Ezért a
Fraternet internetes levelezõlista nyilvánosságát
igénybe véve kértem, hogy az évfolyam lelkészei
mondják el ezt a történetet, mert cikket szeretnék
írni róla. Meglepõen sokan válaszoltak kéré-
semre. A megszólítás ismét összekovácsolta az
egykori évfolyamtársakat, s már a közös „ezüst-
misét”  is tervezgették. Az alábbi beszámoló az õ
beszámolóik felhasználásával készült.

A teológián 1983 õszén az utolsó, ötödik
évet nyolcan kezdték el: Aklan Béla, Bencze
András, (az azóta fiatalon elhunyt) Hepke Zsu-
zsa, Piri Magdolna, Szeverényi János, Tamássy
Zoltán, Vajda István és Zólyomi Mátyás. Amikor
megtudták, hogy a teológia minden hallgatójá-
nak és tanárának testületi leg részt kel l  vennie a
Káldy Zoltán püspökké választásának huszon-
ötödik évfordulója alkalmából rendezendõ ün-
nepségen, Szeverényi János felvetette, hogy
menjenek inkább kirándulni. Az egyetértés tel jes

volt. Senki nem kételke-
dett a terv helyességében,
senki nem árult el senki-
nek semmit. Reggel
Bencze András és Vajda
István kocsijába ültek és
magukkal vitték az adven-
tista vendéghallgatót is a
Kékesre, M agyarország
legmagasabb pontjára.

Este, amikor hazaér-
tek, a többiek nagy izga-
lommal fogadták õket. El-
sõnek az otthonigazgató
dörgedelmeit kellett meg-

hallgatniuk. Az elkövetkezõ napokban testületi-
leg raportra kellett járniuk. Volt olyan profesz-
szor, aki a kötelezõ szemrehányás mellett a be-
tyárbecsületet értékelte, azt, hogy senki nem
adott fel senkit. Az emlékezõk többsége szerint a
professzorok szavaiban inkább a féltés, mint-
sem az elmarasztalás nyilvánult meg, de azért az
õ többségük is félt, s ezért szankciókat helyeztek
kilátásba. 

Káldy Zoltán elõtt is meg kellett jelenniük.
Káldy nemtetszését nagy hangerõvel hozta tu-
domásukra. Azt kiabálta, hogy õk annyit nem
számítanak neki, mint az az idegen ember, aki
lent az utcán átmegy az úttesten. És azt, hogy azt
ne gondolják, hogy tettükrõl Moszkvában nem
tudnak. 

A levegõben volt, hogy nem szentelik fel
õket. Próbaidõt kaptak, valószínûleg azért, mert
közelgett az LVSZ-világgyûlés. Végül bünteté-
sük az lett, hogy nem kaptak Luther-kabát-segé-
lyt. Ez azt jelentette, hogy a felszentelendõk sa-
ját költségükön készíttették el Luther-kabátjukat.  

(… ) Ötven évvel és huszonöt évvel ezelõtt
történt. E cikkben az életük derekán, lelkészi
szolgálatuk közepén járó nemzedékre irányítot-
tuk figyelmünket. Õk sem akkor nem érezték, s
ma sem tekintik „hõstettnek”  ezt a történetet. M i
azonban, az immár szintén negyedszázada szol-
gálatban élõ lelkészek, az egykori merész diákok
Jézusról szóló tanúságtételéért Istennek mon-
dunk köszönetet!             Fabinyi Tibor

Forrás: Evangélikus Élet, 2008. XII.7.

50 éve és 25 éve történt

Budapest templomai: a Budapesti Városvédõ Egyesület sorozata
Megjelent az Egyesület Templomtörténeti Csoportja budapes-

ti templomokat bemutató sorozatának ötödik  kötete. A cso-
port 1988-ban alakult, célja, hogy a fõváros minden templo -
mában, felekezeti különbség nélkül, képekkel illusztrált tör -

ténelmi és mûvészeti összefoglaló függjön. Ezekbõl a szöve-
gekbõl készül a könyvsorozat.

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

és egyházi boltokban kaphatók.

Evangélikus hírek

Káldy Zoltán

Ordass Lajos
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Böjte Csaba az árvák atyja. M a már közel 1500
árva, félárva, illetve családi fészekbõl kihullott
gyermek felkarolását, nevelését vállalja munka-
társaival együtt Déván, Szászvárosban, Kolozs-
váron, Szovátán, Petrozsényben, Kovásznán,
Nagyszalontán, Torockón, Gyulafehérváron stb. 

Az alábbi beszélgetés 2003. május 7-én készült

vele Budapesten. Évek során a gyermekek és a mun-

katársak létszáma növekedett, ám Csaba atya gondo-

latai ma is aktuálisak. Ezért 50. születésnapja alkal-

mából ezzel a beszélgetéssel köszöntjük Õt.

Lassan 15 éves dévai gyermekvédelmi tevé-
kenységem során Isten nagyon sok kedves
gyermekkel, munkatárssal, jótevõvel ajándéko-
zott meg. Nincs két egyforma ember, gyermek,
mindegyik Isten áldása, ajándéka. Az évek alatt
voltak megrendítõen szép percek, de csontig vá-
gó nehéz pil lanatok is. Megtapasztaltam Isten
kézzel érinthetõ közelségét, de a marék porból
született lényem behatároló korlátait is. Szívem-
ben mérhetetlen az öröm, amiért az Úr bevont
ebbe a csodálatosan szép „kalandba” , és meg-
engedte, hogy nem a test és a vér kívánságából,
hanem az õ szent akaratából én is, akárcsak
Szent József, életet hordozó apa, atya lehettem.

A Szent Ferenc Alapítvány keretében nagyon
sokan szövetséget kötöttünk szeretetbõl, biza-
lommal az élet szolgálatára. Alapítványunkat
1993-ban hoztuk létre Erdélyben, 2002-ben
Magyarországon. Isten kegyelmét szüntelenül
érezzük, mert újabb és újabb feladatot bízott
ránk, és mindig küldött társakat, anyagi segítsé-
get is, hogy az élet szolgálatát eredményesen
tudjuk végezni. Jelenleg közel másfél ezer gyer-
meket nevelünk negyven helységben, szeretet-
tel. Azt szeretnénk, ha a bajba jutott és tõlünk
segítséget kérõ gyermekek, fiatalok, szépen ki-
bontakoznának, felnõnének, hogy felelõs apák,
anyák, becsületes állampolgárok, jókedvû, élet-
erõs, Istent és embert szeretõ, tisztelõ felnõttek
legyenek, akik akár „a jég hátán”  is megállják a
helyüket, eltartják családjukat.

Csaba testvér! –  így szólítják önt az árvák.

Beszéljünk az elsõ pillanatról! M eglátott az utcán egy

csellengõ gyermeket és úgy érezte, segítenie kell?

Isten szerencsére nagy szívet teremtett be-
lém, mindig vonzódtam a kisebb, az elesettebb
felé. A ferencesek magukat kisebb testvérnek
tartják. A világ kisebb testvérei akarnak lenni.
Ennek jelentése: a kicsinyeket, az elesetteket tá-
mogatjuk és szeretjük. Hiszem, hogy ezen a föl-
dön a legnagyobb érték az élet. Mélyen megren-
dített, amikor tudatosult bennem: Kétezer évvel
ezelõtt – hatalmi szóra – kioltják a gyermekek

életét Betlehemben. Szent József választhatott
hivatása, karrierje, barátai, az egész életformája
és a Kis Jézus között. Szent József – bár nem
övé vér szerint a Kis Jézus –, mégis az élet, a
gyermek mellett döntött. Az egyetlen helyes
döntést hozta meg. Ma is, aki nem az élet mel-
lett dönt, nem a szeretet mellett dönt, nem a
gyermekek mellett dönt, lehet, hogy nagyon
gazdag lesz, de boldog soha.

Csaba atya átélhette-e gyermekkorában a teljes

családi együttlét örömét?

Sajnos, nem. Édesapámat politikai okok mi-
att börtönbe zárták. Rólam csak úgy szerezhetett
tudomást, hogy édesanyám három év múlva el-
küldte neki a kis, kék színû papucsomat a cso-
magban. Apám ekkor felujjongott: Hûha, fiam
van! „Madárnyelven” tudta meg, hogy élek. Ki -
szabadulása után – a börtönben többször meg-
verték és a hasnyálmirigye kifakadt – , másfél
hónap múlva meghalt.

M egrázó történet. M iért került édesapja börtönbe?

1956 után költeményeket írt. Egyik versében
térrõl, farkasüvöltésrõl, és a közelgõ tavaszról
írt. Ezt „a rendszer elleni izgatásnak” minõsítet-
ték a kommunisták. Emiatt kapott 7 évet, mely-
bõl 4 és fél esztendõt leült.

E drámai körülmény között született-e testvére?

Igen. Édesapám – nagyon tisztelem õket, mert
nagyon kevés idõ adatott nekik, hogy szeressék
egymást –, miután kiszabadult a börtönbõl, a rö-
vid másfél hónap alatt fogant meg a húgom, aki
apám halála után nyolc hónappal született.

Hogyan érlelõdött önben a gondolat, hogy pap lesz?

Nekem nagyon fájt mindaz, ami Romániá-
ban történt a kommunista idõkben. Egyfelõl lát-
tam azt a mérhetetlen rombolást, melynek annyi
áldozata volt. Az egész rendszer: a kollektivizá-
lás, az államosítás, a börtönbe zárások, nem vit-
ték elõbbre a világot. A kommunizmus nagy ki-
térõ volt. A nyolcvanas évek elején, nem láttam
más lehetõséget a vi lág megváltoztatására,
mint, hogy tanuljak, pap legyek, és szolgáljam
Istent. Ezáltal mosolyt hozhassak a földre.

Tudomásom szerint Csaba atyát titokban szentel-

ték pappá.

A kommunista idõkben, ha valaki templom
körüli körökben mozgott, elõbb-utóbb zaklatni
kezdték. Én is jártam ifjúsági találkozókra, ami-
kor házkutatást tartottak nálunk. Szegény anyám
nagyon megijedt, mert apámat egy házkutatás
alkalmával vitték el. Amikor a teológiára jelent-
keztem, azzal kerestek meg, kizárnak a pártból.
Mondtam nekik, nem vagyok párttag. Erre azt
válaszolták: akkor kizárnak a KISZ-bõl. Mond-

tam nekik, KISZ- tag sem vagyok. Próbáltak
megfélemlíteni, de a püspökség felvett Gyulafe-
hérvárra, és rendes körülmények között végez-
tem el a teológiát. A ferences rendbe titokban
jelentkeztem 1982-ben, s errõl a döntésemrõl
csak a lelkivezetõm, az érsek, és a provinciális
tudott. Ekkor már készültem a szerzetesi életre.

Csaba testvér 374 (ma már 1500 szerk. megj.)

gyermek nevelését, gondozását vállalta. M ilyen kö-

rülmények közül kerültek ezek a fiatalok a dévai M a-

gyarok Nagyasszonya Kollégiumba?

Mindegyikük sorsa más. De nekem termé-
szetes: ha valaki bekopog és segítséget kér, nyi-
tott ajtóra talál. Általában, ha a plébánosok,
vagy az emberek látnak kószáló, csellengõ gyer-
mekeket, szólnak. Szeretném hangsúlyozni: iga-
zából én csak „családfenntartó” vagyok. Egy-
egy nevelõ mellé kerül nyolc- tíz gyermek, így
mûködik nálunk a „család”. Persze, az én nya-
kamba is felülnek a gyermekek, de valójában
egy-egy „szociális család” gondozza õket.

M ennyire sérültek ezek a gyermekek, amikor

odakerülnek a dévai kollégiumba?

Mindig mondogatom nekik: ne nézegesse-
nek vissza! Kell látniuk maguk elõtt a célt, amely
felé haladnak. A gyermek, ha sokat néz vissza-
felé és számbaveszi a bántásokat, veréseket, rú -
gásokat, vagy a megerõszakolását, menthetetle-
nül összecsap feje fölött a hullám. Fontos, hogy
lásson maga elõtt célt és azt próbálja megvaló-
sítani. Érezze, hogy szeretik, értékelik, hogy õ is
képes valamire. 

Papi jelmondatában Csaba atya hivatása világo-

san kirajzolódik, holott szolgálata kezdetén nem tud-

hatta: Isten ennyi teremtményét bízza majd gondos-

kodó szeretetére. Nem csodálatos ez a Gondviselés?

Gyermekkoromban mindig arra vágytam,
olyan házam legyen, ahová bárki bekopoghat. És
ha bajban van, otthonra találjon. Fontos tudni: a
gyermekek mellett befogadtam 80 fiatalt (mára
ez a szám is sokkal több – szerk. megj.) is, akik
nevelik õket. Sokan munkanélküliek voltak, má-
sok különféle gondokkal küszködtek. A Vatikáni
Zsinat egyik gondolatát választottam papi jel-
mondatommá, mely így hangzik: „ Isten azt akar-
ja: az emberiség egy nagy családot alkosson és
mindannyian egymásnak testvérei legyünk.”

Frigyesy Ágnes 

„Ezért mondom néktek: ne aggódjatok!”
Beszélgetés Böjte Csaba ferences-rendi szerzetessela dévai árvákról, 

édesapja börtön-haláláról, és a szeretet erejérõl

Évforduló
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A rabló mindig attól fél a legjobban, hogy az ál-
tala elrabolt dolgot, annak jogos tulajdonosa
visszaveszi tõle. Wass Albert a meglopott, meg-
rabolt magyarság jajkiáltása. Élõ lelkiismerete
ma is mindazoknak, akik látják és siratják a las-
san pusztuló kárpát- medencei magyarságot,
akiknek lelki-  és fizikai fájdalmat okoz a határa-
inkon belüli és azon kívüli kultúránk pusztulása.
Wass Albert maga a magyar sors. Külön- külön
és együtt mindannyiunké –  mondta Derce Ta-
más, Újpest polgármestere azon a Wass Albert-
ünnepségen, melyet Verõcén tartottak 2009. ja-
nuár 11- én az író szobránál.

A nagy hideg ellenére több százan vettek
részt a 101 évvel ezelõtt Válaszúton, nemesi
családban született Wass Albert írófejedelemre
emlékezõ ünnepségen. Derce Tamás beszédé-
ben hangsúlyozta: – Wass Albertre való emléke-
zésünk nem csak hangos jajkiáltás a magyarság
sorsáért érzett aggodalmunkban! Nem csak egy
a sok kis apró ünnep közül. Tiltakozás az ellen a
kormánypolitika ellen, amely a határainkon túli
magyarságot magára hagyta, s kiszolgáltatja
mindazoknak, akik a történelmi múltat is ellop-
va, kisebbségi érzésekkel terhelten a rabló ag-
resszivitásával védik a lopott holmit.

Újpest polgármestere szerint a jelenlegi kor-
mány el akarja velünk feledtetni Wass Albertet.
Mint mondta: – Ha ma drága barátaim elfelejt-
jük Wass Albertet, és kitöröljük még emlékeze-
tünkbõl is magyarságát, gondolatvilágát, a ma-
gyar közösség megtartó erejébe vetett hitét, az
összetartozásunkat hirdetõ apostol szavait, már
maguktól jönnek a többiek. Holnap már nem
számít, és megtagadjuk a határainkon túli ma-
gyarokat, nem érzünk velük sorsközösséget,
oláhoknak, tótoknak, rácoknak fogjuk nevezni
önmagunk véreit. Derce Tamás rámutatott: –  Az
a hatalom, amely tolvajoknak, hazugoknak nyúj-
tott és nyújt menedéket, lélekben ugyanúgy ki-
rabol minket, ahogy 1920-ban Trianonban, és
1947-ben Párizsban megtették idegen hatalmak
országunkkal.

Újpest polgármestere – ahol szintén állítot-
tak Wass Albert szobrot –, kijelentette: – Ma, is-
mét végveszélyben vagyunk. A jelenlegi politi-
kai elitnek mennie kell, mert az országot belsõ
Trianonba taszították. Wass Albert viszont a mi-
énk. S a XXI. század zajló magyar tragédiájának,
melyben mindannyian fõszereplõk vagyunk,
szellemileg ma is élõ alakja.

– A verõcei Wass Albert-szobornál, amely
Tóth Dávid szobrászmûvész alkotása, felavatása

alkalmából – 2005. december 5-én – több ezres
tömeg demonstrált a kettõs állampolgárságról
tartott népszavazás szégyenteljes kormánypárti
kampánya és ennek tulajdonítható eredményte-
lensége ellen. A szobornál és a Mûvelõdési
Házban immár hagyományosan minden évben
megemlékeznek az író születésének évforduló-
járól – mondta érdeklõdésünkre Bethlen Farkas,
Verõce polgármestere, akinek irányítása és lel-
kes támogatása mellett állították fel az erdélyi író
elsõ köztéri szobrát Magyarországon. Idén az
ünnepséget a Verõcei Polgári Kör, Erõs László
vezetésével, Bethlen Farkas támogatásával szer-
vezte meg, ahol Verõce polgármestere hangsú-
lyozta: – 1946 elõtt a falvak és városok egész-
séges virágzásnak indultak, az iszákos, rombo-
ló embereket kiközösítették maguk közül a fal-
vak, városok lakói, ám az 1946–1947-es kom-
munista típusú rendszer épp ezeknek az embe-
reknek adott hatalmat, közülük sokan ávós verõ-
legények lettek, vagy épp az elsõ párttitkárok,
pártvezetõk. Ezen típusú romboló emberek ve-
zetnek ma is bennünket. Ám ha hittel a szívünk-
ben élünk, elõbb-utóbb Wass Albert által meg-
álmodott szebb világba kerülünk. Építkezzünk, s
elõbb-utóbb szebb országban élünk majd –
mondta Bethlen Farkas.

Ferenczy Csongor színmûvész lelket melen-
getõ szavalata után Kondor Katalin, a megemlé-
kezõ ünnepség háziasszonya felsorolta azon te-
lepülések neveit, ahol az elmúlt néhány évben
az író tiszteletére állítottak szobrot, emléktáblát,

emlékkövet, kopjafát stb. ezáltal az alábbi helyek
az író tiszteletét hirdetik: Debrecen–Pallag, M ia-
mi, Bonyhád, Marosvécs, Holtmaros, Szászrégen,
Vice, Verõce, Harkány, Budapest-Magyarok Há-
za, Solymár, Kisbér, Pákozd, Székelyudvarhely,
Hajdúnánás, Sátoraljaújhely, Mezõkövesd, Eger,
Astor,  Szombathely, Gödöllõ, Budapest–Rákos-
szentmihály, Budapest–Zugló, Kaposvár, Baja,
Sükösd, Pápa, Szarvas, Szolnok, Várpalota,
Rátót, Újfehértó, Békés, Budakeszi, Békéscsaba,
Csepel, Pécs, Taksony, Budapest–Szabadságtér,
Zalaegerszeg, Feketelak, Debrecen Agrártudo-
mányi Egyetem, Budapest–Rákosmente, Budapest
–Újpest, Debrecen Nagyerdõ, Szigliget, Kapu-
vár, Soltvadkert, Tapolca, Szentes, Szeged,
Szentgotthárd, Alsózsolca, Füzesgyarmat, Pécel,
Törökbálint, Balatonalmádi, Szováta, Pomáz,
Hódmezõvásárhely és Szalárd Völgye. Több te-
lepülésrõl érkeztek képviselõk, vendégek, akik
megkoszorúzták a verõcei Wass Albert szobrot.

Wass Albert emléke elõtt tisztelegve – im-
már második alkalommal rendezett emléktúrát
egy verõcei természetjáró fiatalokból álló baráti
társaság a vadregényes Börzsöny-hegységben.
Dr. Tolnai Gyula szervezõ elmondta: – Idén 610
fõ jelentkezett, a kirándulás teljesítménytúra for-
májában került megrendezésre. A résztvevõk
kötött útvonalon haladtak, és a választott távot
(44, 28 vagy 18 km) a megadott szintidõn belül
kellett végigjárniuk. M indenki kapott egy men-
levelet, s az ellenõrzõ állomásokon bélyegzéssel
igazolták a megjelenést. A túra végén oklevelet,
kitûzõt, egy tál meleg ételt, valamint forró teát
kaptak a résztvevõk. 

Az emléktúra egyúttal jótékony célt is szol-
gál t: a nevezési díjak elkülönített részébõl be-
folyt összeggel a rendezõk a Kallós Alapítványt
támogatták, amely az erdélyi Mezõség területén
mûködtet iskolát és kollégiumot, ezáltal a szór-
ványban, szegény körülmények között élõ ma-
gyar gyermekek anyanyelvû oktatását segíti, i l-
letve teszi lehetõvé. 

Az ünnepi  megemlékezést megelõzõen
2009. január 10-én a nagyváradi Kiss Stúdió
Színház mûvészei –  Kiss
Törék Ildikó és Varga Vil-
mos színmûvészek – nagy
sikerrel adták elõ Wass Al-
bert mûveibõl összeállított
mûsorukat a verõcei, i l let-
ve másnap a nagymarosi
Mûvelõdési Házban.   

Frigyesy Ágnes 

Nagyjaink

Az erdélyi írófejedelemre emlékeztek Verõcén
„Wass Albert a meglopott, megrabolt magyarság jajkiáltása”

Bethlen Farkas,  Verõce polgármestere
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Hittan

A bûnbeesés
A bûnbeesés megtörtént, Éva hallgatott a kígyó-
ra és evett a ti l tott gyümölcsbõl. Figyeljünk,
nem almát ír a Biblia! Mi itt a lényeg ebben a
történetben? Tényleg egy nyomorult szem gyü-
mölcsön múlt az egész emberiség üdvössége?
Dehogyis. Ádám és Éva, az elsõ emberpár elkö-
vették az elsõ bûnt, ellene mondtak Isten akara-
tának. A történet jelképes, nem egy gyümölcs
megevésén van a hangsúly, hanem azt akarja ér-
zékeltetni a bibliai szerzõ a történeten keresztül,
hogy az ember jelenlegi nyomorúságos állapo-
ta a történelem kezdetén elkövetett bûn követ-
kezménye. 

A ti lalom megszegése után kiûzettek a Para-
dicsomból Ádámék, és az Édentõl keletre éltek,
ahol majd be is fejezték földi életüket. A Paradi -
csomban örökké élt volna testi leg az ember? Az
élet a Paradicsomban is véget ért volna, csak
valamilyen átalakulással ment volna át az ember
az örök életbe, nem lett volna félelmetes, bi -
zonytalan a halál. A halál, az Istentõl való elsza-
kítottság gyötrõ érzése. A Paradicsomkertbõl
való kiûzetés azt jelenti, elvesztette az ember azt
az állapotot, amelybe az Isten állította.  

Mit jelent az, hogy az Édentõl keletre laktak?
Itt most nem földrajzi értelemben kell ezt felfog-
nunk, egyszerûen annyit akar érzékeltetni a bibli-
ai szerzõ, hogy távol került az elsõ emberpár az
Istentõl. Az emberi élet azonban a bûn és a bün-
tetés ellenére is továbbmegy, nem veszítette el ér-
telmét és célját. Az asszony adja a gyõzelem re-
ményét, az emberiséget, akiben megtestesül a
Megváltó. A kiûzetés után Isten bõrruhát készít
Éváéknak. Ez sem mesés elem csupán, hanem Is-
ten irgalmát tanúsítja, azt, hogy – a bûn ellenére
– gondoskodik továbbra is az emberrõl. A bûn-
beesés után is segíti és üdvre hívja az embert. 

A teremtett világ csúcsán áll az ember, érte
van minden. Az embernek különleges, önálló
feladata van az életben, a vi lágban. Mégpedig
az, hogy isteni megbízásból uralkodjon a vilá-
gon! Vegyen részt Isten alkotó munkájában!
Mindketten, a férfi és a nõ is kapják a világ fe-
letti uralomra való megbízatást. Az ember Istent
képviseli a világban. A bibliai szerzõ tehát a kö-
vetkezõ kérdésekre adott választ Ádám és Éva
történetével. Eredetileg is félni kellett Istentõl?
Nem, most sem kell félni és kezdetben sem kel-
lett. A bûnös ember azonban a számonkérést fé-
lelmetesnek éli meg. A munka kezdetben is
eredménytelen volt? Nem, az eredeti bûn vagy
más néven áteredõ bûn miatt tört meg a termé-
szet és az ember kapcsolata, aminek a következ-
ménye a némileg eredménytelen munkavégzés.
Rettegni kellett a haláltól, ami elválaszt Istentõl?

Ezek a kérdések a mai napig foglalkoztatnak
bennünket.  Egyetemes az elsõ emberpár törté-
nete, mert mindannyian érezzük benne a tragé-
diát. Egy nem keresztény kultúrájú olvasó is, ha
elõször találkozik is a történettel, egybõl megra -
gadja, és megérti. Azért, mert déja vu érzés ke-
ríti hatalmába, hiszen biztosan vele is elõfordult
vagy a környezetében tapasztalta, hogy a férfi és
a nõ egyetértése, szerelme hogyan tud eli l lanni.
Isten, amikor számon kéri Ádámot a ti lalomsze-
gésrõl, a férfi  a nõre hárítja a felelõsséget. Meg-
törik köztük a szolidaritás. Egyesültek testi leg,
lelkileg Ádámék, mint a házasok. A lelki közös-
ség pedig azt feltételezi, hogy közös célokat tûz-
nek ki, egy akaraton vannak. Mondhatnánk vic -
cesen azt is, ha nem lenne túl fájdalmas, hogy
azért nem egyeznek a párok, mert mindketten
mást akarnak, a másikat, a nõ a férfit, a férfi meg
a nõt. Jobb, ha elõbb derül ki egy kapcsolatban,
hogy elbeszélnek egymás mellett, mint késõbb,
amikor már fájdalmas a válás. Éváéknál i lyesmi-
rõl nem volt szó, megadatott az újrakezdés lehe-
tõsége a bûnbeesés után. Nem tudjuk, hogy vi-
táztak-e, de hát a vitázás még nem tragédia,
csupán annyi történik, hogy fel ismerem a má-
sikban a különbözõséget. Évának biztos fájt,
hogy Ádám „ rákente”  a bûnt, pedig hát igaza
volt. Annak, hogy egy érzelemnek milyen jelen-
tõsége van az életünkben, az attól függ, hogyan
viszonyulunk hozzá. Nyilván jobban fáj, ha egy
olyan ember bánt meg, akit szeretek, mintha egy
olyan, aki közömbös számomra. Ami szerete-
tünk tárgyát, például szerelmesünket éri, az ránk
is hat, ez az érzelmi közösség. Az elsõ ember-
párnál ez az érzelmi közösség megsérült. A sze-
retet bizalmasságot feltételez. A két fél kölcsö-
nös érdeklõdése egymás iránt. Így alakul ki az

élményközösség. Cselekvésre késztet az, hogy a
másikat öröm érje. Mindezek a törekvések nem
szûntek meg a Paradicsomból való kiûzetés
után. Ádám és Éva története azt mutatja be, ho-
gyan veszítették el az üdvöt. Isten büntet, de
ugyanakkor kegyelmes. Az elsõ bûn után a bûn
lavinaszerûen növekszik.

Az elsõ gyilkosság
Évának két fia születik, Káin és Ábel. Káin meg-
gyilkolta Ábelt féltékenységbõl. Féltékeny volt
testvérére, mert annak az áldozatát elfogadta Is -
ten, az övét pedig nem. Miért nem fogadta el
Káin áldozatát Isten? Azért, mert Káin eleve go-
nosz volt, vagy mert silány gabonát áldozott?
Nem. Isteni titok, hogy miért részesült elutasí-
tásban. Káin nemzetségtábláján, vagyis leszár-
mazottainak névsorán mutatja be a bibliai szer-
zõ, hogy ahogyan nõ a népesség, terjed a civil i-
záció, úgy nõ a bûn is. Ábel helyett született
Évának egy másik fia, Szet. Az õ nemzetségtáb-
lájával kapcsolatban pedig azt sugall ja a Biblia,
hogy van Istent keresõ nemzedék is. A nemzet-
ségtáblák mutatják, hogy folytatódik az élet a
bûnbeesés után is. Isten nem hagyta el
Ádámékat az Édenen kívül sem, hiszen kegyel-
me a gyermekáldás. Isten bélyeget tesz Káinra.
Ismerõs a kifejezés: káinbélyeg. A megbélyeg-
zés itt azonban nem negatív értelmû, hanem a
bélyeg indítéka az, hogy Isten a gyilkos életét is
védi, gondoskodik róla, nem veszett el az üdv
számára. A történet jelképes. Ha szó szerint ven-
nénk, nem lenne értelme a bélyegnek, hiszen ki
elõtt jelölné meg Isten Káint, amikor csak a szü-
lei élnek? Õk nyilván nem gyilkolnák meg a sa-
ját fiúkat. A történet tehát feltételezi, hogy élnek
már más emberek is. A szerzõ a saját korába he-

Értsük jól az Ószövetséget 2. rész
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lyezte a történetet. Úgy, mint mikor a középkori
festõk a saját korabeli középkori ruhájukban áb-
rázolják a több ezer évvel azelõtt élt ószövetségi
szereplõket. Káin kit vett volna feleségül, ho-
gyan épített volna várost, amikor hármójukon
kívül más nem élt, legfeljebb a csecsemõ öccse,
Szet. Ábel Istenhez kiáltó vére Krisztus áldozati
vérének elõképe. Káin hirtelen haragú volt, fel-
indultságában gyilkolt. Tehetünk arról, hogy
mérgesek vagyunk olykor, hiszen ez ösztönbõl
jön?! A harag akaratlan, de nem kell magunkat
átadni ennek az érzelemnek. Ösztöneinket Isten
teremtette, de uralkodnunk kell rajtuk. Nem va-
gyunk kiszolgáltatva a bûnnek. Hasonlítsuk ösz-
sze az elsõ bûnt és az elsõ gyilkosságot, hogy
lássuk a különbséget. Az elsõ bûn után az em-
ber elrejtõzhetett, Isten csak fokozatosan vezeti
kérdéseivel vallomásra Ádámot. A gyilkosság-
nál viszont már számon kér Isten – hol a te test-
véred. A bûnbeesés után nem tagadták tettüket
Ádámék, Káin viszont visszautasítja Isten kérdé-

sét: õrizõje vagyok én testvéremnek. Káin nem
mutatott megbánást. Nod földjére költözött. Le-
fordítva ez a nyomorúság földjét jelenti. Egysze-
rûen azt fejezi ki, hogy még távolabb került az
Édentõl, Istentõl. Az ókori keleti mítoszokban a
civil izáció az istenek birtokában volt. Az istenek
azért tanították meg az embereket a munkára,
hogy õket szolgálják. A Bibliában viszont termé-
szetes, hogy az ember dolgozik, az alkotás az
ember lényegéhez, kibontakozásához tartozik.
De a hatalomvágy romboló erõvé is válhat, a
vérbosszú korlátlan lesz. Mutatja ez korunk
problémáját is, tudnii l l ik, hogy a civil izáció
rombolóvá is válhat. Gondoljunk csak az atom-
technikára. Energiát is termelhet az atom, de
bombát is lehet készíteni vele. 

Ádám nemzetségtáblájában olvashatunk
Enosról. Enos idejében kezdték Isten nevét segít -
ségül hívni az emberek, írja a Biblia. Ez azt fejezi
ki, hogy az Édentõl messze is van lehetõsége az
embernek Istennel járni. Az Istennel járni megfo-

galmazás máris érthetõvé válik számunkra, ha
visszaemlékezünk, kamasz korunkban hogyan
neveztük az udvarlás folyamatát. Ezzel a fiúval já-
rok – mondják a lányok. Akivel együtt járok, az-
zal bizalmas viszonyban vagyok, azzal a valakivel
jól ismerjük egymást. Enos így volt Istennel.

Ha a genealógiák, vagyis nemzetségtáblák
számadatait összeadjuk más számadatokkal a
Bibliában, az emberiség kora kb. 5000 évre jön
ki. Az egyes személyek kora valószerûtlenül ma-
gas. Ha nem maradt fenn történelmi adat abból
az idõbõl, akkor a bibliai szerzõk megnövelték
az életkort, hogy áthidalják a hiányt. A vízözön
elõtti õstörténeti atyákról nemcsak történelmi
adatokat olvashatunk, hanem mitologikus ha-
gyománnyal is rendelkeznek például Noé, Nim-
ród. Noénak Isten megígéri a vízözön után, hogy
többé nem tekinti átkozottnak a földet. Ezt az
átok részleges visszavonásának lehet tekinteni.
Errõl az izgalmas témáról és a vízözönrõl lesz
szó a következõ részben.                  Papp Nóra

I
smerkedjünk meg a
nyíregyházi  Szent
Atanáz Hittudományi

Fõiskolával. A fõiskola
1950-ben alakult, 1990-
ig csak papképzéssel
foglalkozott. 1990- tõl
civi lek is látogathatják,
sõt a Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskolával
közös képzésben bein-
dult a hi ttanári  tagozat
is. 1995- tõl a nappali teológus képzésben is
részt vehetnek civi lek a felszentelendõ kispa-
pokkal egy csoportban. Az iskolát görög és ró-
mai katol ikus civi l  tanulók is látogathatják. A
római katol ikusok részére külön szertartástan
órát biztosít a fõiskola a görög katolikustól el-
térõ rítus miatt.

A névadó Szent Atanáz Alexandriában szü -
letett 295 körül, keresztény szülõktõl. Gyermek-
ként még megélte Diocletianus császár keresz-
tényüldözését, amelynek tanítói is áldozatul es-
tek. Diakónusként elkísérte püspökét, Sándort a
niceai zsinatra, az egyház elsõ egyetemes zsi-
natára, és látta az igaz hit gyõzelmét Árius taní-
tása fölött. Késõbb, maga lett a püspök, aki
egész életében harcolt az ariánus tévtanítással
szemben. Munkájában a császár emberei nem
pártfogolták, így elhagyta Alexandriát és egy
egyiptomi kolostorban tûnt el. Tíruszban zsi-
natra hívták, ahol azonban el lenfelei meg sem
hallgatták, el kellett menekülnie, mielõtt meg-
fosztják címétõl. Konstantinápolyban szerette
volna megmagyarázni a dolgot a császárnak, de

az inkább hallgatott a vádakra, és Trierbe szám-
ûzte Atanázt. Konstantin császár halála után, az
új császár, az ariánus hit híve volt, ezért Atanázt
az antióchiai zsinat 339-ben megfosztotta cí-
métõl. I. Gyula pápához menekült ezért Atanáz.
A pápa kiál l t mellette. Hazatért, és Etiópiát, Ará-
biát térítette. 356-ban azonban újból menekül-
nie kellett az egyiptomi remetékhez. Még há-
romszor kényszerült elhagyni püspöki székét.
Megírta Remete Szent Antal életrajzát. Püspök-
ségének 46 évébõl, 20-at, számûzetésben töl-
tött. 373-ban halt meg.

A fõiskolát dr. Dudás Miklós görög katoli-
kus püspök alapította. A görög katolikus kis-
papok azelõtt Ungváron, Budapesten vagy Esz-
tergomban tanultak. A szeminárium könyvtárát
a papok könyvadományai alapozták meg. A
szeminárium helyiségeit pedig Dudás püspök a
saját lakosztályából bocsátotta a 15 papnöven-
dék rendelkezésére. Az elsõ tanulókat 5 pap ok-
tatta. Az elsõ papok 1955-ben végeztek i tt. A
következõ húsz esztendõben az intézménynek
98 növendéke volt. A fõiskola az egész ország

területén élõ görög ka-
tolikusok számára ké-
pez papokat. A hallga-
tók is az ország egész
területérõl  érkeznek,
bár túlnyomórészt Ke-
l et- M agyarországró l ,
ahol a görög katolikus-
ság zöme él. 1989- tõl
kezdõdõen Erdély, a
Felvidék és Kárpátal ja
területérõl is fogad a

fõiskola magyar anyanyelvû hallgatókat. A hall-
gatók gyakorlati oktatását a város különbözõ ál-
talános iskoláiban lehet megoldani, és a hat-
osztályos Szent Imre Katol ikus Gimnáziumban.
A nappali teológus képzés 6 évig tart, melyben
civi lek, nõk is részt vehetnek. Az iskola célja
nemcsak a pap és hittanár képzés, hanem a ke-
resztény katol ikus értelmiség megteremtése.

A fõiskolát 1995- tõl  a római Pápai Keleti
Intézet affi l iálta, ami azt jelenti, hogy az egye-
temi diplomát a római anyaintézet bocsátja ki.
A fõiskola ál tal  kiadott folyói rat az
Athanasiana, amiben a tanárok legújabb kuta-
tásaik eredményeirõl  számolnak be. Bibl ikus
könyvsorozatot is ad ki a
fõiskola, ami országos
terjesztésben is kapható.
A fõiskola célja az önál-
ló egyetemmé válás. A
fõiskolán az új  görög
katol ikus püspök, Fülöp
testvér maga is oktat, l i -
turgikus éneket. Papp Nóra

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola
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A
Magyarországi Református Egyház mind a négy egy-

házkerülete ( dunántúli, dunamelléki, tiszáninneni és ti-

szántúli)  megtartotta az új ciklust megnyitó közgyûlé-

sét, a közelmúltban . 

Kétségtelen, a közgyûlések sorából k iemelkedik a du-

nántúli, hiszen ezen az alkalmon szentelték fel Steinbach

Józsefet, Balatonalmádi és Balatonfûzfõ lelkipásztorát, a

dunántúli egyházkerület hat évre megválasztott új püspö-

két. Az õsi pápai református templomban tartott ünnepsé -

gen dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat ügyvezetõ lelkészi elnö-

ke hirdette az Igét, a Jn 1 0 ,1 -2 1  alapján. Hangsúlyozta,

hogy Krisztus az az ajtó, amin keresztül járniuk kell azok-

nak, akiket szolgálatába elhívott. Az újonnan megválasz -

tott fõgondnok, Huszár Pál székfoglaló beszédében arról

az erkölcsi válságról szólt, amely a magyarságot elérte, s

amelybõl csak egyetlen kivezetõ út van, az Istenhez for-

dulás. Köntös László, az egyházkerület lelkészi fõjegyzõ -

je beszédében egyházunk, s benne a református keresz -

tyén ember küldetésérõl szólt, különösen is a reményte-

lenség és a széthúzás gonosz idejében. Ezt követõen ke -

rült sor Steinbach József felszentelésére és eskütételére,

aki a Jn 1 , 1 1 -1 2  alapján szólt beszédében. Aláhúzta,

hogy az egyház benne él a világban, ily módon a szolgá-

latát is a világban kell végeznie. Röviden összefoglalta az

elkövetkezendõ hat esztendõ feladatait, külön kiemelve

az oktatási és a szociális intézményekre, az elöregedõ

gyülekezetekre, az elnéptelenedõ falvakra, a nagyvárosi

szétszórtságban élõkre való odafigyelést, valamint a Kál-

vin Év jelentõségét. A világi fõjegyzõi tisztségre az egy -

házkerület Baráth Istvánt választotta.

A Dunamelléki Egyházkerület január 2 8 -án, Budapes-

ten tartotta alakuló közgyûlését. Tõkéczki László fõgond-

nok beszédében fontos szolgálati területekként jelölte

meg az alábbiakat: a gyülekezetek építése, lelkigondo-

zás, az ifjúsági és iskolai misszió, a média, a tudomány.

Korunkban is aktívan jelen kell lennie az egyházunknak a

magyar nép életében - hangsúlyozta. Szabó István újravá -

lasztott püspök beszédében kitért arra, hogy még na-

gyobb bátorsággal kell az evangéliumot hirdetni. Hangsú-

lyozta –  egyebek mellett –  a törvényalkotó munka foly -

tatását, szólt a lelkészképzés fontosságáról, az oktatási

és a szociális intézmények gondjairól. Az egyházkerület a

Steinbach József az új dunántúli püspök
Alakuló egyházkerületi közgyûlések

lelkészi fõjegyzõi t isztségre Peterdi Dánielt, a világi fõ-

jegyzõi t isztségre pedig Veres Sándort választotta. 

A Tiszáninneni Egyházkerületben Miskolcon került sor

az alakuló közgyûlésre, melyen megnyitó beszédet Áb-

rám Tibor újraválasztott fõgondnok mondott. Arra helyez -

te a hangsúlyt, hogy Krisztus egyházának Isten Igéjéhez

kell igazodnia –   a jelenben is és az elkövetkezendõ hat

esztendõben is. A továbbiakban arról szólt, hogy mint em -

bereknek, egymáshoz is igazodnunk kell, keresnünk kell

az egymáshoz vezetõ utat .  Számos feladat áll a

Tiszáninneni Egyházkerület elõtt is –  mint mondta, ki-

emelve a lelkipásztori és a presbiteri közösségek erõsíté-

sét, az ifjúsági munkát, a határainkon kívül élõ magyarok-

kal való kapcsolattartást. Csomós József újraválasztott

püspök az ApCsel 2 , 4 7  alapján tartotta meg beszédét.

Õrállóként –  mint fogalmazott – , kötelességének érzi

nem csak betartani, hanem betartatni is a törvényeket.

Beszámolt az elmúlt hat év munkájáról, s megjelölte a kö-

vetkezõ évek fontos feladatait is, többek között a nem

egyház iskolákban történõ hitoktatás segítését, az ifjúsá -

gi munkát, a börtönpasztorációs szolgálatot, a lakótelepi

missziót. A Tiszáninneni Egyházkerületben a következõ

hat évben a lelkészi fõjegyzõi t isztet Szûcs Endre, a vilá-

gi fõjegyzõi t isztet pedig Molnár Pál tölt i be. A Tiszántúli

Egyházkerület január 2 7 -én tartotta közgyûlését, a kálvi-

nisták városában, Debrecenben, ahol Derencsényi István

újonnan megválasztott lelkészi fõjegyzõ hirdette az Igét,

a Jn 9 , 1 -1 2  alapján. Azt hangsúlyozta, hogy a tanítvá -

nyok visszahúzó kérdései ellenére is,  Jézus a holnapot, a

jövõt láttatja. Imre Sándor fõgondnok székfoglaló beszé -

dében elmondta,  hogy

véleménye szerint  az

egyház világi t isztségvi-

selõinek elsõdleges fel-

adata a kapcsolatteremtõ

és kapcsolattartó munka

–  az egyház és a világ

között. Püspöki program -

beszédében Bölcskei

Gusztáv hangsúlyozta,

hogy azokban az új fel-

adatokban, amelyek az egyházkerület elõtt állnak, biztos,

hogy új erõvel is megáldja az Isten az õ szolgáit. Beszé -

deinkben és tetteinkben egyedül Jézus legyen a mérce!  –

húzta alá az újabb hat évre megválasztott püspök. A vilá-

gi fõjegyzõi t isztséget a következõ ciklusban is Arday And -

rás látja el.                                          dr. Kis Boáz    

Márkus Mihály leköszönõ dunántúli püspök
megáldja utódját,  Steinbach Józsefet

dr.  Szabó István,  a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke

Tiszáninneni 
Református 

Egyházkerület 
alakuló 

Közgyulés

Bölcske Gusztáv püspök

Tõkéczky László,  a Dunamelléki Református
Egyházkerület fõgondnoka

Csomós József
tiszáninneni püspök 

Új zsinati ciklus kezdõdik
Az ügyvivõ zsinat i elnökök február 2 5 -re összehívták a

Magyarországi Református Egyház XIII. zsinati ülését.

Ennek az ülésnek legfontosabb része a Zsinat lelkészi és

világi elnökének és alelnökeinek a megválasztása. Fon-

tos a Zsinati Tanács létrehozása, mely a zsinati ülések kö-

zött i idõszakban, a Törvényben meghatározott hatáskör-

ben dönt.

A XIII. zsinati ciklus hat éven keresztül irányítja a Ma -

gyarországi református Egyházat.                dr. Kis Boáz   
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B
ethlen Gábor díjjal tüntették ki dr. Erdélyi Gézát, a

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ny. püspö-

két, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsi-

natának lelkészi elnökét. 

Az ünnepségre Budapesten, az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem Jogi Karának dísztermében került  sor. A

laudatiot Tõkés László k irályhágómelléki püspök, Eu parla-

menti képviselõ tartotta. Kiemelte, hogy Istentõl szárma -

zik az az erõ, amely Erdélyi Gézát képessé tette a nem

könnyû szolgálatra. Mint ahogy Mózes Isten embere volt,

ezt mondhatjuk el dr. Erdélyi Gézáról is. Jeles igehirdetõ-

ként szolgált és sokat tett a világ magyar reformátusait

összefogó, Magyar Református Egyházak Tanácskozó zsi-

natának szolgálatáért. Követségben járt ezen kívül termé -

szetesen, Felvidékért, a magyar népért, a Református

Egyházért. Kiemelésre méltó, hogy egyik alapítója a felvi-

déki magyar Selye János Egyetemnek. 

Tõkés László püspök Isten áldását kérte dr. Erdélyi Gé-

zára és jó erõt, egészséget kívánt további szolgálatához.

dr. Kis Boáz

H
osszú évek  óta immár hagyomány,  hogy a

hegyközújlaki Partiumi Népfõiskola több napos ren-

dezvényt szervez, az adventi idõszak elején. Azért

is van ennek különösen nagy jelentõsége, mert nemcsak

a helybeliek, hanem a környékbeli településeken élõk kö-

zül is igen sokan rendszeresen látogatják ezeket az alkal -

makat.  A gazdag programsorozat idén is igen nagy érdek-

lõdéssel zajlott, a fiatalabbak és idõsebbek korosztályá-

ban egyaránt. December 8 -án –  a Magyar Népfõiskolai

Collegium szervezésében –  Raffay Ernõ történész profesz-

szor, Kis Csongor közgazdász, adószakértõ, Nagy Lenke

újságíró, a Magyar Rádió Közalapítvány elnökségi tagja,

valam int  Gyulai I lona népdalénekes látogatot t  el

Hegyközújlakra. 

Nagytiszteletû Orbán Zoltán, a hegyközújlaki –  s a

környékbeli szétszórtságban élõ –  reformátusok pásztora

köszöntésében kiemelte, hogy több, mint t íz éve, hogy

évente megrendezik a „ népfõiskolai napokat” . Tolmácsol -

ta dr. Kis Boáznak, a Magyar Népfõiskolai Collegium elnö-

kének a köszöntését, aki –  szentpétervári út ja miatt –

idén elsõ alkalommal nem vett részt e nagyszabású ren-

dezvényen. 

Raffay Ernõ elõadásának már a címe is sokatmondó

volt: Erdély az elsõ világháborúban –  A konzervatizmus

és a liberalizmus összehasonlítása. Érdekes párhuzamot

vont az elõadó a két tétel között, hiszen az I. világhábo-

rú idején Magyarországon a liberálisok voltak kormányon,

s az akkori romániai Ion Bratineanu vezette liberálisokkal

igen szorosan együttmûködtek. A két ország között azon-

ban, mindennek ellenére, csak formális volt a meg nem

támadási megállapodás, hiszen 1 9 1 6 -ban Románia meg-

támadta Erdélyt…  Kálvin és a gazdaság címmel Kis

Csongor tartott  elõadást, amelyet különösen is hangsú-

lyossá tett ,  hogy 2 0 0 9 -ben lesz Kálvin születésének

5 0 0 . évfordulója, s igen hasznos, ha minden téren job-

ban megismerjük a nagy reformátort .  Különösen is nagy

érdeklõdéssel hallgatták a résztvevõk, amikor az elõadó

elmondta, hogy Kálvin korának modern pénzügyi szak-

embere is volt .  Az õ javaslatára hozták létre –  többek kö-

zött  –  a kamat-rendszert,  s maga is alapított  egy ún.

egyházi bankot, s a kamatokból befolyt összeget karita-

tív célokra ajánlották fel. Valljuk meg, azért ettõl ma igen

messze vannak a bankok. Nagy Lenke a média társada-

lomformáló szerepérõl szólt az egybegyûltekhez. Hangsú-

lyozta, hogy minden korban igaz, hogy a média fel is

Raffay Ernõ 
elõadását tartja,  

mellette 
Orbán Zoltán 
népfõiskolai

vezetõ

emelhet, valamint porba is dönthet –  egyént és közössé-

get egyaránt. A XXI. század a modern tömegkommuniká-

ció százada is, s bizony nem mindegy, hogyan viszonyu -

lunk ehhez, mennyiben engedjük, hogy átformálja az éle -

tünket. Kiemelte, hogy olykor-olykor gondolkodjunk el

azon is, hogy a számítógép klaviatúrájának csattogása

mellett, fülünkbe csengenek-e elmúlt évszázadok patinás

magyar szavai, nyelvi fordulatai, melyek álmatlan éjsza -

kákon formálódtak mondatokká, hogy naponta szebb le -

gyen a föld. Mert ezek azok a szavak, amelyek még ma

is, a gondtermõ hétköznapokban a lélek ünnepét szolgál-

ják. Gyönyörû népdalokkal kápráztatta el a hallgatóságot

Gyulai Ilona, s ráadásképpen egy szép születésnapi kö-

szöntõt megtanított a hálás közönségnek. 

Ez a nap is bizonyítéka volt annak, amit Csoóri Sán-

dor így fogalmazott meg versében: „ Látnunk kell egymást

ahhoz, hogy láthatók legyünk, s hallanunk kell egymást

ahhoz, hogy hallhatók legyünk.”  Feszítõ gazdasági, társa-

dalmi, polit ikai gondok között, itt a kárpát medencében,

magyarként nemcsak kisebbségben, hanem nem egyszer

megaláztatásban –  mégis az emel föl, az visz tovább a

jövõ felé, ami összetartozásunkban erõsít. Így, rendhagyó

módon, ezúton is t isztelettel és nagyrabecsüléssel kívá -

nunk áldást a hegyközújlaki református tiszteletes életére

és munkájára, Ady Endre szavaival: „ Õrzõk!  Vigyázzatok

a strázsán! ”                                          dr. Kis Boáz

J
anuár 13-án, a hodászi templomkertben szobrot emeltek

Czine Mihály irodalomtörténésznek, aki a Dunamelléki

Református Egyházkerület fõgondnoka is volt.

Erre az alkalomra a fõgondnok-egyetemi tanár halá-

lának 1 0 . évfordulója alkalmából került sor. A szobrot Bor-

si Antal szobrászmûvész készítette. Az elsõ koszorút

Czine Mihály gyermekei, Erzsébet és János helyezték el.

Sajnos, Erzsébet asszony –  Czine Mihály felesége –  nagy

betegsége miatt nem lehetett jelen a jeles alkalmon. Je-

len volt az ünnepségen Görömbei András akadémikus,

Márkus Béla irodalomtörténész, Pálfy G. István újságíró és

a határon túli magyarok képviselõi is. 

Az ünnepség a 9 0 . Zsoltár eléneklésével kezdõdött,

ami egyik  kedves éneke volt   a fõgondnok úrnak.

Dr. Végh Károly irodalomtörténész ünnepi beszédében

hangsúlyozta azt az elévülhetetlen értéket, amit Czine Mi -

hály adott a magyarságnak. Felvillantotta Czine egyénisé-

gét, tanári, tudósi portréját és gondolatainak aktuális üze -

netét, a ma embere számára. Kiemelte, hogy a magyar

irodalom jelesei közül következetesen vállalt nézetazo-

Népfõiskolai konferencia a Partiumban
Református hírek

Erdélyi Géza kitüntetése

nosságot Adyval, Móricz -

cal, Németh Lászlóval, Kós

Károllyal, Nagy Lászlóval

és Sütõ Andrással is. Czine

Mihály szívélyessége utá-

nozhatat lan volt ,  k itárt

jobbja, baráti ölelése –  ki-

járt férfinak, nõnek egyaránt –  talán a legjellemzõbb moz -

dulatai közé tartozott. A szobor-Czine Mihály ott vigyázza

a hodászi templom udvarán a templomot és vigyázza a jó-

szívû, áldozatkész magyar népet. dr. Kis Boáz

Czine M ihály fõgondnok köszöntése szülõföldjén

A konferencia résztvevõi

Kis Csongor szól az 
egybegyûltekhez,  
mellette Nagy Lenke

Czine Mihály-szoboravatás

Hodász templom
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Ahogy Sopron a hûség
városa, úgy Balassagyar -
mat a legbátrabb város
címet érdemelte ki a 90
éve történt események
miatt.

1919. január 29-én a
város polgárainak és va-
sutasainak kezdeményezé -
sére és segítségével Vizy

Zsigmond és Bajatz Rudolf századosok katonáihoz
csatlakozva fegyvert fogtak, s kiverték a megszálló cse-
heket, akik az Ipoly völgyében vezetõ vasútvonal meg-
szerzésével, az alakuló Csehszlovákia határainak még
délebbre tolásával próbálkoztak. Hõstettük a vasútvonal
mellett 18 környékbeli települést mentett meg a triano-
ni Magyarországnak. A „cseh kiverés” emléke kitöröl-
hetetlen része lett a balassagyarmatiak öntudatának.
Civitas Fortissima, Balassagyarmat története címû
könyvbõl, melyet Tyervicska Árpád szerkesztett, idéz -
zük az eseményt megörökítõ emléktábla történetét.

„In memoriam 1919. január 29. Magyarország jö-
võjére messze kiható esemény örök emlékét hirdeti e
tábla. 1918 õszén kihullott a magyar nemzet kezébõl a
kard és leáldozott a harcos nemzeti önbecsület. Népek,
melyek évszázadokon át félték a magyart, szertetépték
Szent István birodalmát. Abban a nehéz idõben, mikor
nem volt a magyarban férfierény, akarat, öntudatos erõ,
egy hely volt csak széles e hazában, melynek népe a
fegyver erejével akart és tudott is ellentállni a betolako-
dónak. Örök dicsõség a harcban résztvett katonáknak,
Balassagyarmat vasutasainak és polgárainak, akik
1919. január 29-én Balassagyarmatról kiverték a csehe -
ket, és evvel a hõsi ténnyel egy darab magyar földet
mentettek meg a magyar hazának. Emlékezetéül az
élõknek és a jövõ kor nemzedékeinek áll itt kõbe vésve
azoknak neve, kik életüket és vérüket adták e harcok-
ban a hazáért. Nagy József szakaszvezetõ, Dancsok Fe -
renc tizedes, Virág Lajos õrvezetõ, Czakó Balázs kato-
na, Rózsa András vasutas, Petrovics András vasutas,
Vancsó József polgár, Havaj József polgár, Hrubecz
Márton polgár, Weisz Sándor polgár. A hõsök kifutott
vére hozzon áldást és feltámadást a magyar hazára” – e
mondatok vannak a városháza falán elhelyezett,

Keviczky Hugó által készített, bronz turulmadaras már -
vány emléktáblán. A táblát fényes külsõségek mellett
1922. október 29-én avatta fel Horthy Miklós kormány-
zó, a következõ szavak kíséretében: „Akikrõl e tábla
szólani fog, igaz magyarok voltak, mert forrón szeret -
ték hazájukat, és hõsök voltak, mert hazaszeretetüknek
életüket is feláldozták. Hálából emlékük elõtt ma egy
Nemzet tiszteleg, s emléküket egy város zárja mind-
örökre hálás szívébe.” A negyvenes évek végén a táblát
megfordították és külsõ oldalára új szöveget véstek:
„Emlékeztetésül az élõknek és a jövõ kor nemzedékei -
nek áll itt kõbe vésve azoknak neve, kik életüket és vé -
rüket adták e hazáért, 1919. január 29-én az imperialis-
ta betolakodók ellen vívott harcban.”

A rendszerváltás után városi polgárok, a Civitas
Fortissima Kör tagjainak kezdeményezésére 1991. no-
vember 15-én sor került az eredeti képi és tartalmi álla -
pot visszaállítására. 1998-ban a város önkormányzata
határozott a honvédõ harcok méltó megünneplésérõl.
Hivatalossá tették a Civitas Fortissima név használatát.
Amikor az események után kutattam, a véletlen sietett a
segítségemre. Találkoztam Vizy Zsigmond unokaöccsé -
vel, aki két könyvvel segített a jeles esemény még jobb
megismerésében. Az egyik könyv címe: Balassagyar -
mat 1919. január 29. Vizy Zsigmond emlékirata, Bécs
1974. A másik, Szathmáryné Vizy Zsuzsa: Emlékeim
töredékei címû, melyet a Novitas-B Kiadó adott ki
1994-ben. Ebbõl a könyvbõl azt a visszaemlékezést
idézzük, melyet édesapja, Vizy Zsigmond százados éle -
te legnagyobb harci cselekményeként élt meg.

„Huszonnyolc havi harctéri idõm alatt sok véres
küzdelmen estem keresztül. Tény azonban, hogy a nagy
háborúban csak kis epizódnak látszó balassagyarmati
küzdelem szántotta a legmélyebb barázdát a lelkemben.
Talán azért van ez így, mert a beosztott tiszt felsõbb pa -
rancsra cselekszik. Itt azonban tudtuk, hogy felsõbb pa -
rancs nélkül, sõt ellenére eljárjunk, ha a magyar katona
régi hírnevéhez méltók akarunk maradni.” Vizy Zsig-
mond, az unokaöcs beszél a család Balassagyarmathoz
való kötõdésérõl. Elmondta, hogy 1993-ban utcát ne -
veztek el nagybátyjáról, valamint nagy megtiszteltetés
az is, hogy 1994-ben a város posztumusz díszpolgári cí -
met adományozott Vizy Zsigmondnak.

2002. október 12-én a Köztársaság téren egy mo-
numentális emlékmû avatóünnepségére került sor. A ba -
lassagyarmati születésû Párkányi Raab Péter készítette
az esemény méltó megörökítésére szolgáló emlékmû-
vet, melyért a város díszpolgári címmel tüntette ki a
mûvészt. Olvasóink figyelmét szeretném felhívni arra,
hogy Matúz Gábor filmet készített az eseményrõl,
melynek díszbemutatóját 2009. január 29-én tartották a
90. évfordulón Balassagyarmaton. Reméljük, hogy a
100. évfordulón még többen fogják tudni, hogy Balas -
sagyarmat a legbátrabb magyar város: a Civitas
Fortissima cím büszke viselõje.              Gréczi László  

Civitas Fortissima 
Balassagyarmat – a legbátrabb város

In memoriam 
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Ö
römmel adunk hírt arról, hogy megalakult a ka-
tolikus, az evangélikus és a református iskola-
fenntartók közös Térségi Integrált Szakképzési

Központja, az Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft.
Fazekas László ügyvezetõt kérdezem, hogyan

jött létre ez a példátlan összefogás?

A megváltozott törvényi szabályozás segítette elõ
azt, hogy a történelmi egyházak által fenntartott szak-
képzést folytató iskolák egy közös szakképzés-társulást
hozzanak létre. A törvényi változás lényege, hogy a jö -
võben csak azok a szakképzõ iskolák részesülhetnek
közvetve ilyen támogatásban, amelyek valamely térségi
integrált szakképzõ központ (TISZK) részét alkotják, és
amely regisztrálva van a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nõttképzési Intézetnél. Az új szabályozásnak az a célja,
hogy a munkaerõ-piaci elvárásoknak jobban megfelelõ
képzések közül választhassanak a diákok, valamint a
képzés színvonalának emeléséhez koncentrálja az isko -
lák erõforrásait. Minden iskolafenntartónak fontos,
hogy iskoláik hozzájussanak ezekhez a forrásokhoz.
Sõt, azt kell mondanom nem csak nekik, hanem a diá-
koknak és a szüleiknek is elemi érdekük ez az összefo-
gás, amely alapot teremthet a további kölcsönös együtt-
mûködésre. Ezen az úton jött létre az Egyházi TISZK.

Kik a tagjai a TISZK-nek?

Az alapítók; Váci Egyházmegye; Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye; Hajdúdorogi Görög Katoli-
kus Egyházmegye; Magyarországi Evangélikus Egyház;
Református Egyházközségek (Dunavecse, Makó-Belvá-
ros, Mezõtúr, Nagykõrös; Tököl-Halásztelek); 

Iskolafenntartó szerzetesrendek: Ciszterci Rend
Zirci Apátsága; Gödöllõi Premontrei Perjelség; Miasz-
szonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanõvérek Társulata;
Piarista Rend Magyar Tartománya; Premontrei Nõi Ka-
nonokrend; Szalézi Szent Ferenc Társaság; Szociális
Missziótársulat; Kolping Oktatási és Szociális Intéz-
ményfenntartó Szervezet

Hány iskola és tanuló tartozik hozzá?

Hat régióban, 29 iskolában, 14 szakmacsoportban,
mintegy 5500 diákot oktatunk. 

M it jelent ez a szülõk számára?

Minden szülõ szeretné gyermekét olyan iskolába já-
ratni, amely a legkorszerûbb eszközökkel van felszerel-
ve, az oktatók ismerik a legújabb szakmai fogásokat,
miközben nevelik gyermekeinket az évezredes viselke-
dési és magatartási formákra, amely a szereteten és a
szolidaritáson nyugszik. Mi szeretnénk ezt az igényt a
messzemenõkig kielégíteni. De a fenntartó ehhez a
pénzügyi forrásokat teljes mértékig nem képes biztosíta-
ni. Ezen a ponton tudnak segíteni a szülõk azzal, hogy a
vállalkozások által fizetett szakképzési hozzájárulás
70%-ával segítik céljaink megvalósulását.

Hogyan tehetik ezt?

Ma Magyarországon minden munkáltató köteles

szakképzési hozzájáru-
lást fizetni. A szakkép-
zési hozzájárulás fize-
tésére kötelezett vállal -
kozók 2008 szeptembe-
rétõl a szakképzési
hozzájárulási kötele-
zettségük 70%-val
(pénzbeli fejlesztési tá-
mogatás vagy a pénz-
beli fejlesztési támoga-
tás keretében átvett tár-
gyi eszközökkel) támo-
gathatják valamely, az NSZFI által regisztrált TISZK-et.
Mi azt szeretnénk, ha az Országos Egyházi TISZK
Nonprofit Kft.-t támogatnák. A beérkezett támogatást a
TISZK közvetlenül átadhatja a szerzõdésben megjelölt
gyakorlati képzési helynek, vagy támogatásával az Or-
szágos Egyházi TISZK közös fejlesztéseit, vagy egy-
egy iskolában, régióban eltervezett nagyobb projekt
megvalósulását segíti. 

Hogyan lehet kapcsolatba lépni az Egyházi

TISZK- el?

Felvehetik a kapcsolatot az egyházi (katolikus, refor-
mátus, evangélikus) szakképzõ iskolák igazgatóival, akik
mindenben segíteni fogják Önöket. Felvehetik a kapcso-
latot az Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft.-vel a
WWW.egyhazitiszk.hu weblapon keresztül, vagy ameny-
nyiben egyházi oktatási intézmény van a közelükben, úgy
az intézmény vezetõje is szívesen ad felvilágosítást.

M it üzenne olvasóinknak? 

Arra kérjük Önöket, hogy TÁMOGASSÁK ISKO-

LÁINKAT! Ezt meg-
tehetik egyrészt úgy,
hogy a jövõben is tart-
ják a kapcsolatot ed-
digi iskolai partnere -
ikkel, másrészt – ha
még nincs ilyen köz -
vetlen kapcsolat vala-
mely iskolánkkal –
felvehetik a kapcsola-
tot velünk. Szívesen
tájékoztatjuk Önöket
arról, mely egyházi

iskolákat, milyen szakmacsoportokat, milyen fejlesztési
elképzeléseket lehet támogatni. Az Önök szakértelmére
és elkötelezettségére van bízva, mit tartanak támogatha -
tónak fejlesztési elképzeléseink közül. Mindent meg fo-
gunk tenni – a törvényi keretek között – azért, hogy tá-
mogatásuk, az Önök szándékát figyelembe véve, a meg-
felelõ helyre kerüljön. 

A támogatás után érdeklõdõk hol érhetik el

Önöket?

Alábbiak az elérhetõségeink: Országos Egyházi
TISZK Szakképzés-szervezé-
si Kiemelkedõen Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság 1068 Budapest,
Városligeti fasor 42.  Telefon:
+36 1 479 30 13;  36 30 626
87 17;  Fax: +36 1 479 3001;
www.egyhazitiszk.hu                

Gréczi László

Összefogás az egyházi szakképzõ

iskolák támogatására

Felekezeti iskolák

Fazeka László
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A
frika nyugati részén, Kongó (egykori Zai-
re) közepén él egy magyar sebész-sze-
morvos. Hardi Richárd, a Nyolc Boldog-

ság Katolikus Közösség tagjaként 1995-tõl dol -
gozik Kabindában. Itt 1982 óta a rend egy álla-
mi kórházat mûködtet, ahol orvosként másod-
magával egy Magyarországnyi területet lát el. 

–  Amikor odakerültem, semmi mûszerünk
nem volt, mindent magunk teremtettünk elõ.
Néhányat sikerült megszerezni, vagy venni,
másokat kaptunk, vagy én csináltam és így tud-
tuk beindítani a Szemészeti Osztályt és Szakel-
látást a kórházban –  meséli Richárd testvér a
kezdeti nehézségeket. –   Kabindában egy 15 fõs
szerzetesközösség él, közülük négyen európai-
ak, a többiek afrikaiak. A rendház két központi
házból ál l , i tt található egy nagy közösségi te-
rem és a konyha. A rendtagok szalmatetõs
kunyhókban laknak, egy mûhely, ahol Richard
testvér javítja az elromlott dolgokat, de fizetett
internet csatlakozás is van. Mûködtetnek egy
szegénykonyhát, ahol több száz embernek ad-
nak naponta egyszer enni és egy Öregek Ottho-
nát, ahol 30–40 idõs, beteg él. Mbuji-Mayi
fenntartanak egy árvaházat, ahol 40 gyerekrõl
fizetett ápolók gondoskodnak. 1997–1998- tól
több évig a háború miatt nagyon nehéz volt a
helyzet. A bombázások miatt mindenki elmene-
kült, csak mi missziósok maradtunk ott és
imádkoztunk. Abban az idõben fõleg sebészeti
mûtéteket végeztem, mert sok háborús sérült
jött, de elõfordult nõgyógyászati  mûtét, voltak
urológiai esetek, csonttörések. 2000- tõl egyre
több a szemészeti operáció –  tudtam meg
Richard testvértõl. 

Kabinda egy 100 ezer lélekszámú város, tõ-
le 150 km-re található Mbuji-Mayi, ami a me-
gye fõvárosa, 2 mil l ió lakossal, mellette talál-
ható egy 600 ezres nagyváros. Ezekrõl a he-
lyekrõl özönlöttek a betegek Kabindába. Leg-
többen három-négy napig utaztak kamionokon,
teherautókon, míg odaértek. M ivel ez sok pén-
zébe került az embereknek, ezért 2006 novem-
berében Mbuji-Mayiban megnyitották a Szent
Rafael Szemészeti Centrumot. 

A körülményekhez hozzá tartozik, hogy a
kongói városokban nincs se víz, se vil lany.
Mbuji-Mayiban hetente egyszer pénzért hoztak
vizet, áram az egész városban nem volt. A fo-
lyamatos ellátás érdekében meg kellett teremte-
niük egy saját rendszert, amivel a völgyekben
található forrásokból naponta kétszer fölpum -
pálják a kórházba a vizet. Ez a rendszer 1995
óta mûködik. Richard testvér Kabindában kifej-
lesztett egy napkollektoros projektet, melyet
pályázati pénzekbõl tudtak megvalósítani. Így a
röntgen és a steri l izálás kivételével ezzel az

Megtalálni a szemüveghez a beteget
Hírek a nagyvilágból

áramforrással mindent el tudnak végezni. Amíg
ez nem mûködött, addig napi két órát volt áram
a gázolaj-generátorokból, de ez sok pénzbe ke-
rült. Most már csak a röntgenhez és a steri l izá-
láshoz kapcsolják be a generátort heti 5-6 órá -
ra, így jelentõs megtakarást értek el. 

A betegek nagyon sok helyrõl jönnek, saj -
nos a legtöbben elhanyagolt ál lapotban. So-
kuknak már mindkét oldali, tel jes vakságot
okozó szürke hályogja van, mely a mûtéttel
megoldható és utána lát. Sajnos egyre több az
elhanyagolt zöld hályoggal érkezõ beteg, és mi -
vel ez szemnyomás probléma, már végsõ vak-
ságot okoz, és nem tudnak nekik segíteni. Gya-
kori a szimuli légy csípése útján szerzett „ folya-
mi vakság” , melynek eredményként a bõrben
élõsködõ férgek eljutva a szembe, súlyos gyul -
ladást okoznak. Ennek a végállapota a tel jes
vakság, ezen sem lehet segíteni. A legtöbben
szemüvegprobléma miatt keresik fel a kórházat.
A 40 év felettiek azért, mert nem látnak olvasni,
vagy rövidlátók. A legnehezebb az, hogy az
egész területen, ahol 5 mil l ióan élnek, nincs
optikus. Kincsassában lehet vásárolni olcsó, de
rossz minõségû kínai, elõre gyártott szemüve-
geket. Sok esetben ezeket tudják adni az embe-
reknek. A másik megoldás a használt szemüve-
gek összegyûjtése és ki juttatása, amely már

kétszer megvalósult és nagy segítséget jelentett
a rendelésen. Ebben az esetben az összegyûlt
szemüvegeket, bemérik, rendszerezik, melyre
már az itteni embereket betanította a testvér, de
ebben az esetben a szemüveghez kel l  megtalál-
ni a beteget, mely sokszor nagyon nehéz. Eze-
ket a szemüvegeket 1-  másfél dollárért (2-300
Ft) adják nekik oda. Az i tteni emberek azt gon-
dolják, ami ingyenes, annak nincs is értéke.

A kongói emberek életkörülményei nagyon
egyszerûek, a legtöbb családban 8-10 gyereket
nevelnek. Nagy a nyomor, de nagy az igényte-
lenség is. Egyszerû viskókban laknak, sehol
sincs víz és áram, naponta egyszer esznek, nem
is igényelnek mást, de szeretetben élnek. Leg-
gyakoribb eledelük az egyszerû fufu, amely a
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3-4 hónapig nincs semmi csapadék. Az embe-
rek ilyenkor építkeznek, készítik a vályogtéglá-
kat, és kiteszik száradni a napra. Amikor elké-
szültek a falak, egyszerû fából ráteszik a tetõ-
szerkezetet, amelyet l iánokkal kötnek össze, er-
re kerül a szalmaszerû fû. Ha jól megcsinálják,
3-4 évig kibírja, utána újat építenek. A tetõt füst-
tel konzerválják, hogy a férgeket kiirtsák a fából.

Legfontosabb hivatásuk az imádságos je-
lenlét. Életük középpontja a szentségimádás. A
közösség napja fél hatkor kezdõdik, hatkor ró -
zsafüzér, fél hétkor laudes, hétkor lectio. Fél
nyolckor reggeli, utána következik kórházi idõ,
vagy a közösségben végzett munka: konyha,
kert, mosoda stb. Fél egykor második rózsafü-
zér, egykor ebéd, ezen ideális esetben mindenki
részt vesz. Ebéd után egy kis pihenõ következik,
háromkor kezdik újra a munkát. Ebben a bete-
gek látogatása, ápolása, mosdatása, az értük
végzett ima is beletartozhat. Négykor szentség-
betétel a templomban, reggeltõl ugyanis folya-
matosan ki van téve imádásra. Ezután mindenki
számára nyitott szentmise, ebben imádkozzák a
vesperást is. Hétkor vacsora, azután énekpróba,
tanítás, este kompletórium, fél kilenctõl szilen-
cium. „Nagyon sok tragédiát látok. Sok az éhe-
zõ gyerek, az elhanyagolt,
daganatos beteg, akikért or-
vosilag nem lehet már tenni.
Akkor lelki segítséget kell
adnunk. A közösségünk
egyik feladata, hogy imád-
kozunk a betegekért”  –
mondja Richárd testvér.         

Rózsásné Kubányi Andrea

manióka gyökérbõl készült l iszt és a kukorica-
l iszt összefõzött keveréke. Ehhez készítenek
szószt és hozzá halat esznek. Néha hús is kerül
a tányérjukba. Sokszor a manióka levelét pál-
maolajban kisütve fogyasztják, máskor rizs,
spagetti , vagy makaróni az ebéd. Krumpli al ig
van, gyümölcsök közül banán, ananász, man-
gó, papaya, avokadó terem. A száraz évszak vé-
gére a felhalmozott kukoricatartalékok kiürül-
nek, i lyenkor augusztus-szeptemberre már egy-

re gyengébb a táplálék,
i lyenkor elõjön a gyerekek-
nél a hiánybetegség. So-
kan mezõgazdaságból él-
nek, vagy varrodaüzemek-
ben dolgoznak, másoknak
malma van, ahol megõrölik
a maniókát, a kukoricát.
Egyesek felvásárolják a föl-
dimogyorót, kukoricát, fel-
teszik a bicikl i jükre és el-
tol ják M buj i - M ayiba, i tt
kevés felárral eladják. Az
infrastruktúra rendkívül fej-

letlen, nincsenek utak, a posta nem mûködik.
Egyszerû iskoláik vannak, de mivel a tanárokat
nem fizetik, a szülõknek kell összeadni a pénzt,
ezért a gyerekek egy része tud csak iskolába
járni, kevésnek adatik meg, hogy felsõbb tanul-
mányokat folytasson. Az emberek mélyen Is-
ten-hívõk, imádkoznak, katol ikus és református
val lásúak, de sajnos sok a szekta és az egysze-
rû népeket hamar eltérítik, csodálatos gyó-
gyulásokat ígérve nekik. „Kabindában a szonge
nép nagyon befogadó, Mbuji-Mayiban valubák
élnek, akik elég rámenõsek, de kedvesek, meg
lehet találni  velük a hangot. Kabindában a
kiszonge, Mbuji-Mayiban a csi luba nyelvet be-
szélik. Vizsgálatkor a legfontosabbakat megér-
tem, és tudok válaszolni a nyelvükön, de beszé-
l ik, megértik a franciát.”  Kabinda 1000 m ma-
gasan fekszik, ahol mindig nyár van, 16-32 fok
közötti hõmérséklettel. Az esõs évszakban au-
gusztustól májusig minden másnap harmadnap
esik, majd ha beköszönt a száraz évszak, akkor

Derült égbõl villámcsapásként ért a hír: meghalt
János atya. Tudtunk betegségérõl, súlyos mûté-
teirõl. Azt reméltük, hogy felépült, mert teljes
erõbedobással dolgozott. 

Életének 64. évében 2009. január 7-én el-
hunyt Antal János érseki tanácsos, c. prépost,
esperes, a Budapest–pünkösdfürdõi Boldog
Özséb plébániatemplom plébánosa. A Nógrád
megyei Hugyagon született 1945. október 23-án.
Hat esztendõs volt, amikor elõször ministrált.
Már ekkor megfordult a fejében a papság gondo-
lata. Esztergomban a Ferences Gimnáziumban
érettségizett 1964-ben. Az osztályból tizenegyen
választották a papi hivatást, amely nagyon ritkán
fordul elõ. Kacérkodott az építészmérnöki pályá-
val, ám mégis az esztergomi egyházmegye kis-
papjaként folytatta felkészülését a Budapesti
Központi Papnevelõ Intézetben. Balassagyarma-
ton szentelték pappá 1970. március 7-én.

Bernecebarátiban vol t plébános, amikor
dr. Lékai László bíboros megbízta a Békásme-
gyer–pünkösdfürdõi lakótelep számára a Bol-
dog Özsébrõl elnevezett új templom építésével.
Az alapkõletételére 1984. október 21-én került

sor. A gyorsan felépített felvonulási épületben
berendezett kápolnában még ez év karácsonyán
megszületett az egyházközség. A templomot

1987. szeptember 13-án dr. Paskai László prí-
más, érsek áldotta meg. János atya szervezte a
ferences osztálytalálkozókat. A negyvenediken,
2004-ben felállt és azt mondta: 2009-ben meg-
tartjuk a negyvenötödik találkozót. Javaslom,
hogy ezt követõen már évente jöjjünk össze,
mert a halál angyala egyre sûrûbben szedi áldo-
zatait sorainkból. Sajnos, a negyvenötödik talál-
kozót már nem érhette meg.

Papi jelmondata volt a Szent János evangé-
liumból vett idézet: A szeretetben nincs félelem. 

A III. kerületi Önkormányzat 2007-ben Óbu-
da díszpolgári címet adományozott számára. Te-
metését dr. Udvardy György püspök végezte ja-
nuár 24-én a Boldog Özséb templomban bemu-
tatott szentmisét követõen. A gyászszertartáson
részt vett dr. Beer Miklós váci megyéspüspök és
mintegy nyolcvan pap. Búcsúbeszédet mondott
Tarlós István Óbuda volt polgármestere, vala-
mint jelenlegi polgármestere, Bús Balázs. Az
egyházközség világi elnöke felolvasta Mádl Fe-
renc volt köztársasági elnök levelét. 

Drága jó János atya, nyugodjál békében!
Szilágyi Ferenc

A szeretetben nincs
félelem 

Búcsú Antal János
atyától
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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 lá-
badoznak, semhogy valaki terhére legyenek.
Rajtuk – és fõként a szegény, rossz anyagi
körülmények között nevelkedõ – kíván segíte-
ni, élelmiszer- és gyógyszersegélyekkel a
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Római katolikus hírek

N
yolcszáz éve hagyatta jóvá az Egyház elsõ
emberével III. Ince pápával Assisi Szent
Ferenc, a követõi életét meghatározó a

követõk lelki közösségét meghatározó szabály-
zatot. Ebbõl az alkalomból – ugyanúgy, ahogy a
világban szerte – Kecskeméten a Barátok temp-
loma közösségei ünnepi rendezvénysorozatot
szerveznek.

Fõbb tematikai szempontok:
– A Ferences Család élete egykor és ma kü-

lönös tekintettel kecskeméti mûködésükre
– A Regula jelentõsége az egyház életében,

követõk, mozgalmak 
– Assisi Szent Ferenc élete és munkássága,

valamint a ferences szentek.
– Assisi Szent Ferenc a természet-  és kör -

nyezetvédelem úttörõje, a zöld mozgalmak vé-
dõszentje, a példamutató ember- , állat- , nö-
vénybarát. 

–  Szent Ferenc testamentuma szociál is
programja és a karitasz. Gazdagság és szegény-
ség Földi és Égi értelemben, a  Fioretti tõl  a
Deus Caritas Est- ig.

Ferences Akadémia 2009
Február 13-án 17.30 óra, Kodály Zoltán Ze-

nepedagógiai Intézet -  Szegénység Úrnõ jegye-
se. Szent Ferenc és a ferences rend története a
XIII-  XIV. században. Elõadó: Dr. Sághy
Marianne egyetemi tanár 

Április 22., A Föld Napja, Kodály Zoltán Ze-
nepedagógiai Intézet -  A teremtett világ védel-
me. Szent Ferenc, a Naphimnusz szerzõjének vi-
lágképe. Elõadó: Kálmán Peregrin ferences
szerzetes, rendtörténész

M ájus, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Inté-
zet-  Szent Ferenc és a ferences szentek ikonográ-
fiája. Elõadó: Dr. Prokopp Mária egyetemi tanár

Augusztus, Hírös Hét, Kodály Zoltán Zene-
pedagógiai Intézet -  Szent Ferenc és a keresz-
tény ökológia. Elõadó: dr. Jávor Benedek, a Páz-
mány Péter Tudomány Egyetem Jogtudományi
karának adjunktusa

A kecskeméti Assisi Szent Ferenc 
templom búcsúja

Október 2., Mûkerti kápolna –  Szent Ferenc
példája és a megújuló egyház. Elõadó: Dr. Bábel
Balázs érsek, a Kalocsa-Kecskeméti Fõegyház-
megye metropolitája. (Az elõadás az egyházme-
gyei jubileumi misszió keretében szervezõdik.)

November 20., Kodály Zoltán Zenepedagó-
giai Intézet –  Mirõl beszél a kecskeméti ferences
rend Historia Domusa? Elõadó: Dr. Szabó Atti la
nyugdíjas levéltár igazgató, a „Historia Domus”
fordítója. A jubi leumra megjelenõ azonos címû
kötet díszbemutatója.

A jubileumhoz kapcso-
lódó zarándoklatok

Február 2., Szeged.
A Szerzetesek Vi lág-
napján autóbuszos za-
rándoklat az Alsóvárosi
ferences rendházba, a
török utáni kecskeméti
katolikus misszió anya-
házába.

Április, Bács. Kirándulás Bácsra, a kalocsai
fõegyházmegye társkáptalanjának egykori szék-
helyére, a délvidéki magyar ferences emlékek
megtekintése. A kirándulást Bárth János muze-
ológus-néprajzkutató vezeti.

M issziós kiscsoportok indulnak a Barátok
templomából  különbözõ idõpontokban
Wadowicébe, Krakkóba, San Giovanni Rotondo-
ba és Assissi-be.

A jubileumhoz kötõdõ Kiállításaink
Helyszín: Porta Egyesület díszterme

Teremtett világ védelme és Szent Ferenc alakja
kortárs képzõmûvészetekben. A ferencesek
kecskeméti életét bemutató fotók, tárgyi emlé-
kek tárlata. Túróczi Tiborc fotográfus, természet
fotóinak bemutatója

Hangversenyek
2009. tavaszától Ámor Santus címmel hangver-
seny sorozatot szervezünk a Barátok temploma
udvarán felállított hangverseny színpadon. A
négy elõadásban Jospel a Spirituálé gregorián
dallamok csendülnek fel rangos hazai együtte-
sek produkcióikén. 

Építkezéseink
Nagyhét: A ferences kereszt felújítása utáni

Nyolcszáz éves a Ferences Regula
A Jubileumi Év programja Kecskeméten a Barátok temploma közösségében 

visszahelyezése a
kecskeméti  Rávágy
térre 

M ájus: A Wojtyla
Barátság Központ fel-
új ításának lezárása,
átadás és fölszentelés
nemzetközi  résztve-
võkkel.

Szent M árk napján
búzaszentelési körmenetet szervezünk a hetényi
templomtól a Kecskemét határában levõ rom-
templomhoz, ahol keresztet állítunk az õsi imád-
kozó közösségek emlékére. 

Szeptember 29. Templomszentelés Kékesden.
Szociális programjaink

Július 26. – Szent Anna napi házbúcsút tar-
tunk szponzortalálkozóval

Október 2. Az Assisi Szent Ferenc templom
búcsúján megrendezzük ismét a cigány kisebb-
ségi búcsút.

November -  Nyugdíjas otthonok látogatása,
ajándékozás, rózsaosztás. -  Szent Erzsébet ko-
sara karitasz akció a rászoruló családok megse-
gítésére 

December -  Szent Ferenc és Szent Miklós
terített asztala. Jótékonysági sátras ételosztás
Kecskemét fõterén. Élõ Betlehem Kecskemét fõ-
terén nagysikerû rendezvényünk folytatása.

December 6.  –  Szent Miklós napi búcsú a
Barátok templomában és a Margaréta Otthon-
ban.

December 24., Szenteste. Árvaházi kará-
csony                                   

Kecskeméti Porta
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